
-

Manifestación dós obxetores contra o novo 
código penal o dia 25 

------14~-----

Galiza Nova celebra unha a~emblea de 
consenso 

------11~~~~~~ 

Frandsco Carballo: "O 
nacionalismo cambiou 

máis nOs últimos tempos 
. que desde Faraldo aos 

anos 30" 
---9---

O Cumio das Rexións de Porto critica o 
centralismo de Lisboa 

~~~~~-15-~~~~ 

A Polisária pode voltar 
á guerra 

------16~-----
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Armadores 
críticos coa UE 

, . . As grandes promotoras marcan o ritmo da revisión do PXOÜ 

·O Plano dos,construtores coruñeses 
"A Política Común da Pesca de, 
be cambiar". Non é esta unha 
afirmación que proveña de sec, 
tares tradicionalmente euroes, 
cépticos, senón o título dun co, 
mu_n.icado que o pasado dia 14 
emitia a Cooperativa de Arma, 
dores de Pesca do .porto ~ae Vi, 
go. O dia anterior unha repre, 
sentación desta entidade asistiu
ao debate, xunto á Comisión e· 
Q Parlamento Europeo, sobre a 
política pesqueira comunitária. 
A reunión tivo lugar. en Quim, 
per, a bela e histórica capital da 
Bretaña. 

. A rev1s1on do Plano Xeral de Ord.enación 
Urbana da· Coruña axústase ás necesida
des de chan -das grandes promotoras en 
rel_ación co espaciamento temporal das 

obras que están a executar. Mentres suce
de isto, o resto dos sectores sociais e polí
ticos coruñeses están a ser ignorados nun
ha revisión que precisa da opinión de todos. 

Os armadores galegos denún, · 
cian o crecemento da importa, 
ción de peixe de fóra da UE. En 
1984 estes sumLnistros supoñian 
o 30% do total, hoxe os tercei, 
ros paises copan xa o 60% do 
mercado. No entanto a flota 
conxe ladera galega pasou de 
217 barcos en 1989 a só 89 na.-· 
actualidade. · 

Os armadmes anotan outro fe¡, 
to: "o consumo de peixe está a 

·aumentar", polo que ,¡o sector 
ten un grande futuro". Ulo o ¡¡, 
bre mercado e a libre competén, 
cia, cando un sector ponteiro ·en , 
Galiza está a ser cercenado con -
procedementos administrativos 
que emanan de poderes políti, 
cos nos que Galiza carece de re, 
presentación diferenciada? Que 
fai o governo galego para de, 
fender, alén dos titulares perio, 
dísticos, aos nosos armadores?+ 

Xesús Ferro Couselo 
A VIDA E A FAIA DOS DEVANCEIROS 

Edición facsimilar do libro máis 
importante de Ferro Couselo. 
Unha escolma de documentos 

· escritos en gálego entre os · 
séculas XIII e XVI nos que se 
enxerga a engaiolante paisaxe 
humana da 
Galicia 
baixomedieval. 

Fundación Penzol Editorial Galaxia . 

* * 

Manifestación multitudinária contra a privatización da sanidade. Cinco mil persoas parti
ciparon na manifestación celebrada o pasado Martes 14 de Maio en Vigo contra a manifestación da 
sanidade e en defensa do sistema de saude público galego, nun momento no que se producé unha 

· ofensiya na criación de fundacións que escapan ao control parlamentar e sociedades anónimas pri
vatizábeis. Outramentes, o Mércores 15 o Valedor do Povo, Xosé de .Cora, dándo conta do seu in
forme ·correspondente a 1995, sinalou que tora a sanidade o sector da administración que máis 
gueixas provocara. Os cidadáns denunciaron sobre todo .ª grande duración das listas de espera. 

DIA DAS lETRAS GAlEGAS 

Malvar debe decidir se acusa por 
desacato ao alcalde da Coruña 

Qespois de tres conminacións a sala do Tribnal 
Superior de Xustiza de Galicia que entende na 

· senténcia que abriga ao concello a usar en exclu
siva o topónimo legal A Coruña, desobedecidas 
polo Governo municipal, agora é o fiscal Malvar 
quen ten que decidir se actua contra o secretário 
xeral do PSdG-PSOE por desacato ao máximo 
tribunal· galega. (Páx. 5) 

Sae á luz a·primeira história·da 
literatura galega completa 

Coincidindo co Dia das Letras Galegas, vaise pór 
á venda a primeira História da Literatura Galega 
en fascícu.los. Trátase dun proxecto da Aso
ciación Socio-Pedagóxica Galega, auspiciado por 
A Nasa Terra e a Comisión das Comunidades Eu
ropeas. A obra-venderase quincenal mente en 
quiosques e librarías; entregándose un libro e un 
fascículo po.r 1.375 pesetas. (Páx. 21) 
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Primeiro rernatarán os PER·ls e lago actuarán na cidade medieval 

O concello coruñés· prepara un PXOU á medida 
das necesidades das grandes promotoras 

*H. VIXANDE 

O empório da construción da Coruña está a desenvolver vários Planos Especiais · forma Interior, riomeadamen
te Mato Grande, ó Matadoiro e as Pontes mentres na sombra a equipa de governo epara unha revisión do Plano 
Xeral de Ordenación Urbana que todo indica que leva tempo deseñada. Para sacar adiante eses PERls houbo 
mesmo de renunciar a direitos que lle concede a lei. Ademais, agora estanse a producir movimentos especulativos 
na Cidade Vella e en Pescaderias-Mercado á lus dun novo Plano Especial que, para esas zonas, estase a redactar. 

a Cidade Vella queren aplicar un 
plano de destrución .e non o que 
pedimGs nós, que é de recupe
ración e reabilitación, como su
cedeu no caso do Casco Vello 
de Copmpostela, onde Xerardo 
Estévez fixo un Plano Especial 
que contemplaba subvencións a 
fundo perdido para reabilita
ció.n", explica Manuel Lides, pre
sidente da Asociación de .Vici
ños Praza do Humor, sita en 
Pe"scaderias-Mercado. A cidade 
medieval corúñesa data do sé
culo -XV, está habitada por povo
ación de idade avanzada, que 
paga alugueres baixos e moitos 
dos seus edificios están en rui
nas. Os grandes promotores es
tán a investir os excedentes dos 
benefícios dos PERls en com
prar fincas e casas na cidade 
medieval porque o Plano Espe
cial vai introducir unha novidade 
que convirte á zona en moi ape
titosa: até hoxe os solares non 
podian anexionarse, pero a par
tir de agora poderán unir parce
las e facer obras de maior en
vergadura. 

Por outra banda, o proceso de 
revisión do PXOU adáptase per
feitamente aos planos de produ
ción dos principais promotores 
coruñeses . Nestes momentos 
están en execución vários PERls 
que controlan as construtoras 
máis sobranceiras. Cando o 
PXOU- estexa redactado, proce
derase á suspensión de 
licéncias, menos naque-
las zonas nas que hai un 
Plano Especial en vigor 
(a Cidade Vella e.a Pes
cadería). Nesas partes 
da cidade, poderá edifi
carse, pe.ro no resto non, 
en tanto non se proceda 
á aprobación definitiva 
do Plano Xeral. Mentres 
non chega ese momen
to, as grandes promoto
ras comezarán a execu
tar os seus proxectos na 
Cidade Vella e en Pes
caderías-Mercado. 

A aprobación de novas 
PERls de Mato Grande, 
o Matádoiro e as Pontes 
fíxose pala porta de 
atrás, en base a modifi
cacións pontuais do ac
tual marco urbanístico. 
No caso das Pontes, o 
Tribunal Superior anula
ra o antigo planeamento 
e o concello procedeu a 
redactar un plano prati
camente igual ao antigo 
pero con 'lixeiros mati-

Empresas como IRCO, Edicosa (ambas de Anxel Jove) e outras como lflano controlan as grandes obras na Coruña. 

ces. Precisamente para adaptar 
este PERI á lexislación, o con
cell9, en lugar de abrigar a mo
dificar o proxecto, mudou o Pla
no Xeral ás portas dunha revi
sión. Esta atitude valeulle nu
merosas críticas por parte da 
oposición. 

Vários Planos Especiais de Re
forma Interior, PERI, están a ser 
desenvolvidos na Coruña coinci
dindo coa etapa de revisión do 
Plano Xeral de Ordenación Ur
bana, PXOU, que se está a le
var a cabo sen consultar aos 
principais sectores sociais, eco-

nómicos e políticos da 
cfdade, excepción feita 
dos promotores de 
oqras. "Vázquez non nos 
permite participar nos 
traballo relacionados co 
Plano -explica Manuel 
Lides, da Asociación de 
Viciños da Praza do Hu
mor-, fala moito de parti
cipación viciñal pero é 
falsa , non hai , é máis, 
moitas asociacións están 
controladas polo PSOE 
e algunhas outras están 
mediatizadas palas sub
vencións". 

Preparando a perda 
·da maioria 

Se cadra os novas PE
R l s son un avance do 
que será o urbanismo 
coruñés· da próxima dé
cada, pero a op.osición 
municipal -PP e .BNG
coincide en sinalar que 
estes planos non enfren
tan as necesidades da 
cidade, e para o conce
lleiro d<? BNG para asun-

tos relacionados co urbanismo, 
Mário López Rico, "Vázquez 
prepara un plano para afrontar 
un governo de coalición con ou
tras forzas políticas, el faria o 
PXOU a medida dos intereses 
dun grupo de promotores urba
nísticos e, nunha hipotética per
da da maioria absoluta, que é 
posíbel, non teria que pactar un 
plano á medida dos verdadeiros 
intereses cidadás "_ Dentro das 
intencións ·de Vázquez, estaría, 
segundo López Rico, legalizar 
todas as obras anteriores. En to
do caso, prazo de un ano que 
se deu o alcalde para proceder 
á revisión do PXOU é, segundo 
o concelleiro do BNG, "proba de 
que xa está decidido o seu con
tido, senón seria imposíbel re
dactalo nun espazo de tempo 
tan breve". 

·o actual plano, aprobado en 
1985, tiña unha vixéncia de oito 
anos e desde 1993 estaba ob
soleto. Ademais, a norma debía 
adaptarse á nova Lei do Solo, 
que dá á Administración munici
pal máis capacidade de xestión 
e máis posibilidades para a in
tervención na actividade imobi
liária en defensa de intereses 
sociais. O feito d~ abrigar á ce
sión do 15% do aproveitamento 
de todo tipo de solo dá moita 
marxe de manobra e a norma 
urbanística ten que adaptarse á 
nova situación . 
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O BNG fixera unha formulación 
semellante ao comezo da actual 
corporación municipal e pediu 
unha revisión do PXOU, o Go
verno e Vázquez negow ese ex-

valorizado como solo urbano. As 
· operacións especulativ.as que 
constantemente se levan adian
te nesta cidade son o resultado 
perverso dun planeamento que 

O urbanismo integrador de Domingos Merino 
( 

tremo pero á volta · 
duns poucos me
ses houbo de co
mezar os labores 
de revisión. López 
Rico ve no proce
so de revisión que 
está a levar o 
PSOE, un intento 
de desaproveitar 
as posibilidades le
gáis do Plano e vi
rar cara aos pro
motores os benefi
cios que ia traer á 
cidade. Unha pro

precisa de flexibili
d ade para ter un 
verdadeiro efeito 
vertebrador do te
rritório. Cando su
cede isto -no Esta
do español desde 
a Lei do Solo de 
1975-, a vixianza 
do con·cello e a sua 
participación na 
xestión dos recur
sos públicos como 
o ·chan, é precisa 
para evitar usos 
abusivos do solo. 

contra a· especulación de Paco Permutas 

ba é a renúncia a Francisco Váxquex. 

cobrar · o 15% que 
pretendia Vázquez no caso de 
Mato Grande e que anulou o Tri
bunal Superior. Mesmo, con es
ta senténcia, apresentou un re
curso diante do Tribunal Spremo 

O monopólio das 
promotoras 

Na Coruña un grupo de promo
toras teñen mo-
nopólio das prin-

Durante o manda
do das corporacións de Francis
co Vázquez e o PSOE, os pla
nos urbanísticos foron conculca
dos sistematicamente . Unha 
proba é que só fixo un de todos 
os parques urbanos que, como 
zonas verdes, inicialmente esta
ban previstos ; trátase do da 
Gaiteira, coñecido como Parque 
Europa, debaixo do que hai un 

estacionamento 
soterrán. O resto 

cipais obras pri
vad as . lrco e 
Edicosa, de 
Ánxel Jove, llla-

. no da famíl ia da 
muller de Fran
cisco Vázquez , 
ou 9s empresas 
de Alvarez Con
chado manexan 
os fios da cons
trución e de can
do en vez crian 
novas pequenas 
empresas que 
dan apariéncia 
de maior trans
peréncia e parti 
cipación no mer
cado. O ministé
ri o de Defensa 
tamén ten xoga
do un papel ne
gativo ao liquidar 
o seu património 
en contra dos in-

1 O contido do 
PXOU xaestá 

das zonas ver
des están afecta
das palas gran
des obras de in
fraestruturas, xa 
que en lugar de 
reservar chan 
para eses usos 
permitiu unha 
edificación masi
va de vivendas. 
·O PSOE , .ade-

d~cidido, senón é 
imposíbel que se 
cumpra o prazo de 
un ano dado pulo 
alcalde" mais, está a pre

parar toda unha 

tereses do concello e exixir -e 
conquerir do axuntamento
cámbios de calificación do solo 
para posteriormente vender as 
parcelas que posuia a prezo re-

série de iniciati
MAR10 LOPez vas para sinalar 
Rico, como zonas ver
concelleiro des áreas lonxa
do BNG nas ao centro 

que non poden 
ser destinadas a 
outros usos, co
mo sucede nos 
arredores da To·
rre de Hércules, 
sometidos a un 

réxime de fortes ventas ou no 
monte de San Pedro. Estes es
pazos naturais servir ian para 
unilos ao cómputo xeral de zo- • 
nas verdes da cidade. • 

Cando en 1979 Domingos Me
rino (UG) chegou á alcaldia da 
Coruña, en virtude dos Pactos 
do Hostal, a especulación ce
bábase en todas as cidades do 
Estado. Na Coruña a situación 
éra especialmente grave. Nos 
anos precedentes · comezara a 
revisión do Plano Xeral de Qr.., 
denación Urbana e- nese con
texto a desaparición duns do
cumentos oficiais-relativos ao 
Plano provocou un escándalo 
de grandes magnitudes, xa que 
todos os indícios apuntaban 
que os documentos estaban en 
posesión dun estúdio de arqui
tectura que estaba a facer un 
uso ilexítimo deles. 

Naquela mesma corporación 
· pre-democrática o alcalde tive

ra que facer uso do seu voto 
de calidade para aprobar o Pla
no Parcial de Mato Grande, xa 
que non se incluía unha zona 
verde que debia ocupar unha 
parte de parcela. Tamén por 
aquelas datas a refinería Petro
li be r estaba a levar adiante, 
sen .licéncia municipal, unha 
segunda ampliación das insta
lacións. 

As duas primeiras medidas que 
tomou Domingos Merino ao 
chegar .á alcaldia foron encar- . 
gar ao, recentemente desapa
recido, Rafael Bárez unha in
vestigación sobre os documen
tos sustraidos .no concello du
rante o mandado da corpora
ción anterior e iniciar os traba
llo de revisión do Plano, para o 
que necesitou recrutar a un 
grupo de fénicos e marcar uns 
obxectivos políticos que, a prio
ri , auguraban un deseño urba
nístico á medida da cidadania. 
"O Plano estabelecia critérios 
de .uso do chan en benefício da 
cidade e non consideraba o so
lo como un ben especulativo 
-explica Domingos Merino-, 
loitaba contra a teriarización do 
centro, pretenpia rematar coa 
anarquia e desmasificar o cen-

Paco Vázquez busca chan 

Do!'llingos Merino. 

tro potenciando as zonas· ver
des meiante a reverva de es
pazos para ese uso". 

O governo de coalición que for
maban UG, PSOE e PCG pre
tendía rachar co dima de espe
culación e apoiarse na féble le
galidade da transición para im
pór o xogo democrático no µr
banismo da cidade. Esta atitu
de valeulle a Merino unha cam- , 
paña en contra por parte de 
Petroliber, xa que o alcalde or
aenou unha investigación na 
planta refinadora e desas pes
cúdas derivouse que tiveran 
que prestar declaración vários 
directivos da compañia e o seu 
avogado, González Dopeso , 
que na corporación posterior e 
á frente de La Coruña Unida 
serviu de apoio á política de 
Francisco Vázquez. 

Gover~o incómodo 

O governo tripartito era incómo
do para determinados sectores 
económicos da cidade, pero os 
traballos de revisión do Plano 
avanzaban. Cando estaba a pi
ques de concluir do mandado · 
da corporación -e Merino xa ti
vera que demitir diante da pre
sión á que fara sometido-, re-

matouse a redación do Plano 
revisado e, cando parecia que 
seria aprobado definitivamente, 
Francisco Vázquez dixo nun 
pleno que o PXOU non debia 
ser aprobado naquel momento · 
para evitar eleitoralismos e que 
despois dos comícios haberia 
tempo de facelo. 

"A partir de entón mudaron to
do -explica Merino-, aumenta
ron a edificabilidade, desregu
laron os procesos de ordena
ción do chane criaron un siste
ma de transferéncias das zo
nas verdes que deu á posibili
dade aos construtores a mer
car zonas verdes a prezo de 
zona urbana e a transferir as 
zonas verdes a outras áreas da 
cidade, fara do casco urbano". 

Ao principiar a era Vázquez, o 
urbanismo na Coruña toma ou
tros vieiras e comezan a con
solidarse un grupo de famílias 
económicas relacionadas entre 
si e ca novo poder político .. O 
concello liquida património 
através dos intercámbios de 
zonas verdes e por aqueles 
tempos o alcalde do PSOE ga
ña o alcume de Paco 
Permutas. Unha monstra o seu 
quefacer é que neses momen
tos o concello non exixiu ao 
Corte Inglés & paganfento do 
15% do coste urbanización e 
mesmo renúnciou a cobrar 117 
millóns que cobrara de menos 
ao Corte Inglés pala parcela na 
que se instalou, mália unha re
solución xudicial nese sentido. 
A consolidación de determina
dos poderes económicos ta
mén está acompañada da rea
parición das famílias que co al
calde da ditadura Liaño Flores 
fixeran e desfixeran na Coruña. 
Por outra banda, algunhas das 
empresas vencelladas ao en
tramado urbanístico coruñés xa 
comezaron a actuar neutras ci
dades galegas e trouxeron 
consigo enfrentamentos no seo 
do PSOE.+ 

Francisco Vázquez baseou toda a suá acción política 
desde que chegou a alcaldía da Coruña en das 
pilastras fundamentais: a satisfación dos poderes 
tradicionais coruñeses e a relación previlixiada co 
Governo de Madrid. Para non verse importunado, 
deseñou unha espécie de entente de intereses ca 
Governo autonómico. 

Agora os teneos de Francisco Vázquez comezan á 
derrubarse rillados poi a ferruxe política do· PSOE que 
cai lentamente, máis perde os blasóns · 
guvernamentais obstentados durante trece anos. Xa 
non poderá ir a Madrid en plano conseguidor 
("mentres outros ian ao Parlamento· eu falaba cos 
ministros", afirmou cheo de fachenda para explicar que 
non tivera nen unha soa actuación parlamentar en 
catro anos), polo que remataron as obras faraónicas 
que obnubilaron á parte da cidadania coa sua 
e~pectacularidade. O lucerio do Paseo Marítimo, da 
Casa das Ciéncias ou do Museo do Home, pm non 
talar dos obeliscos fataonianos, impedíanlle ver a 
moitos a degradación da cidade e o abandono das 
.zonas periféricas. 

inaguracións, por mor da caducidade do seu carnet 
de conseguidor (a cantidade de votos socialistas xa 
non chega para convencer a un ministro) olla como 
non só desc:ende o negócio da construción, senón 
que tamén míngua a povoación. Novas construción e 
famílias enteiras fuxen da Coruña e instálanse en 
municípios limítrofes como Oleiros , Culleredo ou 
Arteixo, onde uns e outros acadan condicións máis 
ventaxosas. 

Non ten outro remédio que, para continuar no cárrego, 
reeditar o pacto firmado ao desbancar.a Domingos 
Merino e desfacer o PSOE loeal, cárgandose o P~OU 
redactado polo Governo Tripartito Local. O acorde non 
pode ser algo etéreo, senón que ten que levar consigo . 
contrapartidas lóxicas: para voltar a apoialo os 

· presidenciábel do PSOE á Xunta. Son os sectores 
económicos de forq_ da Coruña os que ollan con máis 
receo esta posíbel candidatura. O rechazo e frontal no 
Sul que non están- dispostos a unha hexemonia 
coruñesa que deixe dislocada á Galiza. Tamén no 
interior se opoñen a Francisco Vázquez como 
candidato sabedores da aposta única que sempre fixo 
palas cidades. No sec;:tor pesqueiro tampouco ten 
simpatias e moitq menos no. construtor por considerar 
que non só exportou a outras cidades o seu xeito de 
facer urbanismo, senón tamén a empresas 
emparentadas coa sua idea de cidade. Algunhas 
destas empresas están hoxe nas principais obras de 
Vigo e Ourense. 

Vázquez foi quen de- deseñar un modelo de cidade 
ao servício das clases acomodadas, máis rematados 
os oropeis das .·oq~?-9 ,e,m_9 1~rnáticas . ~ a~ , . . , .. ; 1 , , 1 1 

sectores económicos interesados teñen que ollar que 
lles vai ser beneficiosa a sua política. Trata asi de 
reformar o PXOU e de ir facendo actuacións pontuais 
que revitalicen a construción. 
Quer tamén , seguir ca seu deseño da cidade e, sabe 
que, dentro de tres anos, se quer seguir de alcalde vai 
ter que consens·uar con outros sectores s.ociais e con 
outros partidos. A sua maioria absoluta acabou. 

É por iso polo que esta a lanzar sondaxes para 
albi~99r, ~~l .~ a. ,a.c!3_it?<.;:ipfl _da sua candidatura como 

. -.. ; ~ -~ ~ , ... \. ~ l " .. ~ .. 

... t .. j • \. ·:. • 
. 1 

Foron precisamente os diferentes intereses 
económicos operantes no PSOE galega os 
protagonistas máis ou menos pirectos das distintas 
crises que convulsionaron ao PSOE galega nos 
últimos tempos. Distintos sectores puxaron sempre por 
impedir a preponderáncia coruñesa, abrazada por • 
Vázquez desde a cruzada da capitalidade. Foi quen de 
ir unificando o partido, unindo intereses, máis, na vez 
de englobalos , facéndoos partícipes dos seus 
próprios. + · 

.. .. • • 1 .. , ·,"' . ; '· 
ANOSA TERRA 

•• 1, . 



4 GAL IZA 
O anúncio do seu recuncar como candidato non dá calmado o PP 

Fraga supedita os cámbios na Xunta ás decisións de Madrid 
*A.E. 

Fraga lribarne segue a· pór a 
Madrid como o centro neurálxi
co da sua política, dándolle 
prioridade á inclusión ·de altos 
cárregos no Governo Aznar, 
fronte á conformación dun seu 
próprio Governo. Os cámbios, 
afirma, dependerán das de'ci
sións que tomen en Madrid. Pe
ro, ao mesmo tempo pretende 
controlar o PP na Galiza, para 
supeditalo a decisións que non 
poda controlar. Neste contexto 
é donde hai que situar as pre
sións a Romai para q.ue renún
cie á presidéncia coruñesa e as 
liortas para nomear Delegado 
do Governo. O anúncio de que 
repetirá como candidato non 
logrou apaciguar os ánimos na 
dereita galega. 

dos homes de maior confianza de 
Romai e con máis denúncias por 
irregularidades no Parlamento. 
Terceiro que '.'tomen nota os que 
teñan que tomala". As alusión ao 

· intento da xente de Cuiña de inci
dir no cauto pecho da Coruña fo
ron tarnén claras. 

A crise resolv.euse delegando 
Romai as funcións en António 
Couceiro, un home ao que pre
tende impulsar Fraga no PP co
ruñés para enfrontalo a Rornai 
se fai falta, mentres que en Se
te m b ro non celebren a sua 
asemblea .provincial. Até daquela 
Rornai conservará o cárrego. Foi 
esta á solución de compromiso á 
que chegou con Fraga que dei
xou contentos a todos menos a 
Gácio e aos seus apoios, que 
querian o cárrego e que agora 
poden perder até os seus previli
xiados pastos na Consellaria de 
Sanidade. 

"O que Fraga quer é ser o Dele
gado do Governo na Galiza", con 
estas palabras definia un ex- con- _ 
selleiro a posición do Presidente 
da Xunta a respeito dos nome
amentos de galegas que se están 
a producir no. Governo Aznar. 
Fraga, segundo diversas fontes, 
está convencido de que "só el po
de ser o interlocutor válido dogo
verno central na Galiza e que se 
faltase el haberia non ·só unha loi
ta dentro do partido na Galiza, 
senón un enfrontamento con Ma
drid". El mesmo incide várias ve
ces nesta idea cando afirma que 
"ninguén pode facer hoxe máis 
por Galiza en Madrid que eu, nen 
Francisco Rodríguez nen Pérez 
Touriño". 

Fraga enfadou porque Aznar non lle ofereceu a posibilidade de ser presidente do Congreso, por iso decidiu facerse forte na Galiza. 

Co alonxamento de Romai da po-
1 ítica partidária coruñesa, Fraga 
tarnén pretende tender pontes de 
entendirnento a sectores que se 
marcharon do partido nas munici
pai s, principalmente en Ferrolte
rra. Esta decisión pode propiciar 
non só o achegamente de Xoan 
Fernández, permitindo a governa
bilidade no Ferrol , senón tamén 
doutros concelleiros de Narón, 
que perderian reintegrarse no PP. 
A política de adquisicións e mo
cións de censura comezada en 
Chantada, continuada en Ouren
se, apalab~ada en Pontevedra, 
trasladáriase A Coruña. 

Mais s verdadeira intención de 
Fraga seria usar a Galiza como 
elemento de presión na política 
estatal. Asi, tenta por todos os 

. . ni"eios que sexan rnáis e máis 
_galegas os que se situen na Ad
rn in i stración estatal, venciendo 
·sobrecolledoras ctónicas a res
: peito do papel histórico que curn-
priron para -Galiza os galegas en · 
Madrid, algo completamente fal
so. 

a Economía, Educación, Xustiza 
e, posibelmente· unha vicepresi
'déncia. De mom.ento, Fraga agar
da ollando para os rnovirnentos 
internos. 

A Delegación do Governo 

Agora no PP galega hai duas for
tes disputas. Unha pota remod~
lación na Xunta, outra por situar
se na Delegación do Governo e 
nos governos civiles en canto non 
desaparezan. Fraga está pres,o
nande ante Madrid para colocar 
neses postas a homes da sua 

confianza. Álvarez 
Cascos rnóstrase 
re~eptivo ás pro-Tanto é así que 

Fraga afirma que 
as novas remode-
1 ación s do seu 

_Gabinete estarán 
en función do que 
.en Madrid deci
dan sobre os no
meamentos de al
tos cárregos na 
Administración 
central. De mo
mento atópase 
contento de ter in
cluido a 1dous mi
nistros galegas e 
unha dúcia de se
cretários de esta
do, subsecretá
rios, directores xe
ra is e xefes de 
gabinete. 

O horizonte· de 
¡· Fr~ga podería 
1 

post_as do seu an
tí guo valedor, pe
ro, o sector opus
d ei s ta no.n está 
disposto a perder 
cUotas de poder 
na Galiza. 

Os novas cám-

! situarse na 
1 

: Presidéncia do :: 
-Senado. Só que 
alá non ·o queren. 
Será por iso polo 
que-ten tanto 
interese en non 
perder peso en 
Madrid? , 

A disputa non se 
solucionará até, 
posibelmente, o 
Venres. Se opas
to deixado vacan
te por García Sa
bell fose ocupado 
por Diz Guedes, 
un home de Xosé 
Cuiña, levaria á 
obrigatoriedade 
de rernodelar o 
Governo galega. 
En Lugo Fraga 
pretende situar a 

bios a realizar, despois do norne
arnent0 en Sanidade de Hernán
dez Cachón, un home que o PP 
sernpre escolle (xa van tres ve
ces) cando pretende pechar en 
falso unha crise, poderian incluir 

s·ánchez Carro corno Goi.terna
dor provisório e en Pontevedra 
poderia ser Palrnou Lorenzo, cu
tre home de Cuiña. En Ourense 
as desputas son ainda rnáis en: 
cirradas. 

Aó que Fraga non está disposto é 
que, desde Madrid, lle dirixan a 
sua leira galega. Haberá delega
do do Governo e Governadores, 
pero o interlocutor. con Madrid 
quer ser o próprio Fraga: Máis 
dunha vez xa ten afirmado que a 
Autonornia tamén é Estado. Por 
isa non aceita, de nengun xeito, 
que neses postas podan situar a 
alguén que escape á sua obe
diéncia. Dentro desta dialéctica, 
Fraga, vese abrigado a primar ao 
sector autóctono do partido. 

A delegación de Romai 

Esta liña de actuación que pre
tende impulsar Fraga é a que le
va a pedirlle a Rornai que aban
done a presidéncia do PP .coru
ñés. Sabe que, ainda sendo un 
home de confianza, metido no 

Governo español vai utilizar ou
tros critérios e escapárselle ao 
control. A decisión de abandonar 
o cárrego non só atopou ca rotun
do rechazo de Romai, senón da 
maioria dos cárregos públicos, 
institucionais e partidários, do PP 
na província. Tanto é asi que, co
mo xa teñen por costume cada 
vez que sinten perigar as suas 
posicións, convocaron ás bases 
na fin de semana para facer un 
grande acto de adesión a Romai. 
Corno sernpre, mil homes, apoia
ron a obra. 

Os discursos eran claros. Prirnei
ro negarse a que Rornai dirnitise 
do seu posta. Segundo, se existía 
dimisión que, seguindo a lóxica, 
ocupase o posta o vicepresiden
te. Este non é outro que Adolfo 
Gácio, alcalde de Boqueixón, un 

ALFONSO EIR( 

Con este panorama o anúncio de 
Fraga de que recuncaba como 
candidato, non serviu para apaci
guar o partido. A lóita continua . 
Os pións seguen a moverse. Ca
da nomearnento segue a ollarse 
en clave sucesória, só que, ago
ra, alguns contémplana un pouco 
máis lonxe. Fraga situou a lexisla
tura española nunha duración de 
dous anos. Adiantadas as elei 
cións galegas, se équen de gaña
las e. a saude o deixa, o seu hori
zonte poderia situarse na Presi
déncia do Senado. Só que alá 
non o queren. Será por isa polo 
que ten tanto interese en non per
der peso en Madrid?+ 

A -principal contradición de Fraga 
A vida de Fraga Iribame é unha profunda sucesión de 
contradicións intrínsecas que conforman a suá persoali
dade. Contradicións que se acentuan coa sua decadén
c ia fisico-política. É surprendente que, tentando 
apresentarse como. un home "recto no proceder", amea- . 
ze a Francisco Vázquez con facerlle cumprir a lei.' Algo 
que teria que ter executado hai anos. Pero 'a contradi
ción esencial de Fraga, nestes momentos, é outra. 

T eima en seguir influindo directamente na política esta
tal usando a Galiza como moeda· de cámbio. Mais só un 
maio.r protagonismo galego pode concederlle maior peso 
en Madrid. A sua capacidade de presión en Aznar e no 

, ' . J \ t' < 

PP vai en función directa do grado de autonomia que 
teña Galiza no eido competencial, no político, pero, so
bretodo, no económico. 

Máis as liñas de actuación escollidas por Fraga están de
pauperando aos sectores económicos autóctonos quepo
dian ter unha incidéncia específica na política estatal, 
s~ntando á mesa dos grandes capitais. A pesca, a conser
va e a construción naval, sectores estratéxicos próprios, 
perden protagonismo económico e están a ser desman-. 
telados. Fraga leva na sua política á peniténcia. Como 
pasou en 1986 en España, é agora ¿ando parte do capital 
galego decatouse de que Fraga no~ lle vale.+ 

' • j .. 
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16 DE MAIO DE 1996 

O fiscal xefe do TSXG ten que decidir agora sobre os sucesivos desacatos de Paco Vázquez. Na foto unha mobilización a prol da lingua 
que reivindicaba o topónimo galego. 

Máis de 60 concellos solicitan as denominacións provinci~is A Coruña e Ourense 

.O fiscal Malvar debe decidir sobre o desacato 
de Paco Vázquez ao Tribunal Superior . 
* XAN CARBALLA 

Despois de tres conminacións 
a sala do Tribnal Superior de 
Xustiza de Galicia que entende 
na senténcia que obriga ao 
concello a usar en exclusiva o 
topónimo legal A Coruña, de
sobedecida s polo Governo 
municipal, agora é o fiscal 
Malvar quen ten que decidir se 
actua contra o secretário xeral 
do PSdG-PSOE por desacato 
ao máximo tribunal galego. 

A senténcia emitida no seu dia, 
despois dun proceso interposto 
pola Mesa pola Normalziación 
Lingüística, admitía quP. a exe
cución da mesma fose realizada 
progresivamente, pero remitindo 
informes mensuais á sala para 
seguir o cumprimento. Pasado 
máis dun ano, e despois de que 
en tres ocasións lle fose requeri
da a modificación da sua atitu
d e, o governo municipal, co , 
apoio explícito do Partido Popu
lar na Coruña, segue vulneran
do a senténcia. 

Durante vários meses o concello 
simultaneou, sobretodo na publi
cidade de prensa, a combinación 
do topónimo A Coruña e o de
clarado improcedente La Coruña, 
en ocasións omitindo o próprio 
nome da cidade e empregando 
como única identificación o escu
do. A senténcia do TXSG, un dos 
altos organismos autonómicos 
con sede na cidade, implicaba un 
prazo curto para culminar a gale~ 
guización, seguida sen conflitos 
de especial releváncia, por todos 
os concellos do país, que asi res
tauraban os topónimos próprios . 
do país, un dos elementos máis 
sjmbolicamente deturpados pola 
castHlanización, nomedamente 
no franquismo. 

. ·Para Xosé Manuel Sari!le, presi-

dente da Mesa, "o problema xa 
nen sequer é o do topónimo. 
Francisco Vázquez ten interpos
to recurso _do Supremo, e ape
sar de ser un político de referén
cia para os cidadáns, permítese 
desobedecer e incorrer en desa
cato ao máis alto tribunal gale
ga. Mal vexo a este home, con 
atitudes como esa, de candidato 
á presidéncia da Xunta". 

e 
Un estudo sobre o galego 
na Coruña 

Coincidindo ca 17 de Maio (Dia 
das Letras Galegas), a Mesa fi
xo público o libro. "A Coruña, asi 
a queremos", na que ademais 
de recollerse os textos de máis 
de 160 personaxes da vida pú
blica, inclúese un estudo de opi
nión realizado en Marzo de 
1995 sobre 1 . 112 entrevistas a 
cidadáns coruñeses maiores de 
16 anos. 

O ti'aballo é significativo respeito 
ao debate sobre a toponímia, 
pois ref1:1ta o argumento central 
da alcaldía sobre a unanimidade 
social arredor da forma· "La Co
ruñé;i", que só é defendida por un. 

· 45% dos entrevistados. Canto 
máis nova é a povoación máis 
se defende o uso de A Coruña e 
tamén se nota unha proclh.'.'idade 
maior para o galega· nas mulle
res que nos homes. As conclu
sión s do estudo de ·opinión 
abondan na polarización diglósi
ca: corrobórase a prevaléncia 
da opción castelán no centro ur-· 
bano e unha preferéncia pola 
forma galega nos bairros; na po
voación sen estudos predomina 
a opción castelán, r.os que te
ñen estudos primários ou secun
dários a galega e os universitá
rios manteñen unha opinión divi
dida entre ambas opcións; máis 
de 3/4 partes dos coruñeses 
consideran que non se xustifica 

un procedemento xudicial para 
·impedir ou bloquear o uso da 
forma "A Coruña" como denomi
nación oficial do concello. 

Normalización dos nomes 
provincia is 

Máis de 80 concellos das pro- · 
víncias de Ourense e ·A Coruña 
teñen asumido, practicámente 
por unanimidade, unha resolu
ción do Parlamento galego para 

· que as Cortes lexislen adxudi
cando como único neme das 
províncias o galego A Coruña e 
Ourense. O acordo ten u.nha 
pro~unda raiceira ~n leis de 
1833, que obrigaban a que a de
nominación provincial coincidise 
coas das cidades que lle daban 
nome. 

A proposta do Parlamento gale
ga está pendente de nova trami
tacion nas Cortes, toda vez que 
foi apresentada no tramo final, 
cando estaba a piques _de ser di
solta a Cámara. A Lei de Nor
malizción Lingüística senténcia 
que "os topónimos de Galicia te
rán como única forma oficial a 
galega", pero un decreto lexisla
tivo que unificou as disposicións 
en matéria de réxime local indi
ca que a denominación .e capita
lidade das províncias "só pode 
ser modificada por lei". 

En apoio ·destas reivindicacións
e a pral da normalización do ga- · 
lego, o pasado domingo dia11, 
vários centos de persoas asisti
ron á convocatória dunha carrei
ra pola -lír.tgua en Compostela, 
reeditando a· iniciativa levada a 
cabo nos anos 85 e 86 pala Fe
deración de Asociacións Cultu
rais. Os organizadores preten
den xeralizar · para o próximo · 
ano esta celebración a outras ci
dades galegas, co gallo do Dia 
das Letras. • 

ANOSATERRA 

• O BNG gáñalle outra senténcia a Pepe Castro 
Dous policías e un funcionário do concello de Ponteareas 
foron condeados pola Audiéncia ProvinGiar a dous dias de 
arresto e a unha indemnización de vinteunha mil pesetas 
ao concelleiro do BNG Roberto Mera por un delito de 
lesións. Os feítos ocurriran durante a revisión das cantas 

~ xerais. Os. agora condeados, seguindo as or~es do alcalde 
Xasé Castro, arrincaran parte da dbcumentación das máns 
dundos concelleiros nacionalistas cando este se dispoñia 
a consultala . 

. Esta é a segunda senténcia coritrári.a á política de 
intimidación· qué segue o mandatárió pop11/ar contra os . 
políticos da oposición.+ 

. Í ·A lenfe~ e a-Feve dan· outró paso no 
desmontela~ento do ferrocarril galego 

5 

- A decisión adoptada: pola Renfe o pasado 30 de Abril de 
trasladar O·-J>Osto de mando do ferrocarril de Monforte a 
Ourense vai supor un ·novo atranco para as 
comunicacións· por ferrocarril na Galiza. Asi opina o 
·deputado do PSOE, )_(osé Blanco, que vai solicitar 'do 
novo Governo que non se tome unha medida que · 
anúncia, de feíto, que o tren..de alta velocidade nunca se 
achegará á Galiza. Por outra banda, a Feve ten previsto . -
suprimir a liña entre Ferrol e Xixón, deixando sen servizo 
tanto aos via_xeiros como a Alumina-Alumínio, que fai uso 
deste trazado con moita frecuéncia. • 

• Non se respeita ·ci atención médica aos presos 
poli6cos · 

Cando o 25 de Marzo un médico foi efectuar unha visita 
médica á presa independentista Josefa Rodríguez Parca 
ao cárcere de Cuenca, prévia autorización de 
lnstitucións Per:iitenciárias, atopouse con diferentes 
obstáculos que foron motivo de denúncia pública. O 
colectivo de médicós que atenden a estes presos.ere 
que se es~án a violar-Os direitos de asisténcia nas 
prisións. A autorización de lnstitucións Penitenciárias 
puña a condición de que durante a visita tiña que estar 
presente a facultativa do cárcere. Ainda que Josefa . 
Rodríguez expr~sara o seu desexo de que a consulta se 
efectuara de xeito privado, a médica da prisión de 
Cuenca afirmou que esta non s~ podia levar a cabo sen 
a sua presenza. Ante a ñegativa do médico e da presa a 
facer a visita nestas condicións, a facultativa chamou ao 
director do éárceré, que dixo que "non había alternativa" 
e, que se o médico non aceptaba as condicións, seria 
expulsado da prisión. Aote esta órde, o médico non 
puido despedirse da presa e foi posta nas portas do 
cárcere. O que os colectivos de apoio aos presos 
consideran unha "situación denigrante" será pasto en 
coñecimento de diferentes organismos, entre eles, o 
Valedor do Pavo.+ 

ANDRES PANARO 

1 Con6nuan as manifestacións contra a ESO no . 
Obradoiro 

· Dun xeito testimuñal -remarcan os protagonistas;--, 
éontinuan na praza do. Obradoiro as manifestacións 
dos membros da Coordenadora de Afectados pola 
Rede. de Centros. Un cativo grupo deles, por turnos, 
concéntranse na praza compostelá para dar conta da 
sua oposición á aplicación da Rede de Centros e a 
prol da exixénci~ de que se proceda a demorar dous 
anos a sua entrada en vigor, para facilitar un extenso 
debate sociiil que permita evitar os quebrantos que 
vai producir. Mentres as manifestacións continuan, 
nengunha das tentativas oficiais para negociar sae 
adiante.+ 
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OPtNIÓN 

UN DE MAIO, DIA INTERNACIONAL DO 
TRABALLADOR, POLA AVENIDA PASEO DE 
LA HABANA VARIOS CENTOS DE MILES DE 
PERSOAS, SE CADRA ATÉ UN MILLON, DES, 

• FILAN, CANTAN, .BERRAN CONSIGNAS E 
SAUDAN A FIDEL CASTRO. DURANTE 
DUAS HORAS E MÉDIA PASAN FRENTE AOS 

PALCOS, ONDE MEM~ROS DO GOVERNO, 
DIRIXENTES DA CENTRAL DE TRABALLA, 
DORES DE CUBA (CTC}; E MAIS DE 140 QR, 
GANIZACIONS SINDICAIS DE ~6 PAISES, ~ 
VEN ENTRE SATISFEITOS .E ASOMBRADOS 
O RESPALDO SOCIAL DO UNICO RÉXIME 
SOCIALISTA DO HEMISFÉRIO OCCIDENTAL 

· CUBA EN PROCESG DE RECUPERACIÓN 
• 

Un ap.oió que non se pode valorar-sen ter en 
coma: que había carro anos que non se reali
zaba manifestación nesta data en La Habana; 
o conflito dos balseiros e das avionetas e as 
dificultades económicas, especialmente difíci
les no período especial. O apoio da povoación 
neste Primeiro de Maio é igual de forte que o 
que vin en 1994 en Pinar del Rio, pero agora 
percíbese máis a alegria no rostro da · xente. 

Desde que cheguei a La Habana para partici
par como convidado en representación da· 
CIG no 17 Congreso da CTC, vin máis "ca
rros" nas rúas, moitos "paladares" abertos (res
taurantes privados), hai un cento de obras no 
casco amigo acondicionando os deteriorados 
edifícios e algúns xa renovados ( deixando en
trever unha cidade antiga digna de visitar). A 
xente xa non fala dos cortes de luz. Vese que a 
situación económica é mellor. Con todo, arre
dor dos hoteis, cheos de turistas, seguen as ji, 
neteras e jineteros (prostitutas/os, especulado
res). Hai casos de roubos de bolsos mediante o 
~istema do tirón; Pero 
son aillados e correspon-
den a unha minoría, re-

MANUEL MERA 

1.400.000 Tm, cáseque· o doble de hai cinco 
anos; o turismo chegara ao milló,n de persoas 
cuns ingresos de 1.100 millóns de dólares en 
1996; a producción de níquel ás 40.000 Tm 
cun crecemento do 148% en 1995. 

Persisten aínda sen embargo importantes pro
blemas: unha moeda moi devaluada respeito 
do dólar, rrtáis circulante que produtos que o 
respalden; falta de proteínas (carne, leite, 
ovos); poucos e avellentados médios de trans
porte; compre reparar e.facer novas vivencias ... 
e ademais a producción total aínda está moi 
.lomee da que houbo .en 1989, "que fo¡ amáis 
alta da história deste paídÍ9.585 millóns de 
pesos contra 12.868 millóns en 1994,' o míni
mo foi en 1993 con 12.776 miilóns, ainda que 
a renda per cápita foi máis baixa en 1994 ). 

Como se están a solucionar estes problemas? 
Reducindo o circulante, ante todo porque o 
Estado gasta menos e con máis rigor, polo que 
se pasou de ter un déficit público de 5.000 

" millóns a 500 millór.s 
en 1995. Asemade, po· 
ñendo en práctica un 

fugada polo resto da so- · 
ciedade que pide contra 
eles man dura. 

No Congreso da CTC, 
coa pr'eséncia durante os 
tres días que durou o · 
evento de Fidel e parte 
do Governo atendertdo 

'Medrou o PIB nun 
2o/o durante 1995 e nun 

6--7% no primeiro 
trimestre de 1996" 

sistema impositivo e de 
aumento de cenos pro
dutos non esenciais que 
permita retirar circulan
te. A revalorizacion evi
tará en parte o mercado 
negro e a prostitución 
que hai arredor do turis- · 

as críticas e dando res; 
postas, vanse debullan-
do os problemas de Cu-
ba, os resultados econó-

mo, xa que hoxe 1 O dó
lares representan o salá
rio dun obreiro, pero en 
1993-94 este era de un 
dólar. A millora é sus-

de a todo o país .. Aspectos positivos e negati
vos analisados con sinxeleza e profunáidade, 

_ esa parece ser a gran virtude do Govemo na 
súa relación coa povoación, e a clave de que 
se consigan tan bos resultados en tan pouco 
tempo. 

En Cuba incide de todos modos, moi funda
mentalmente na socieda·de, o desexo de non 
querer ser absorvidos polos ianquis, nen de 
entrar nun sistema capitalista que mostra ao 
seu arredor, en toda América Latina, unha 
cara perversa cos máis desposuídos e coas cla
ses médias empobrecidas. Por iso ainda que 
moitos analistas prevean unha transición, os 
cubanos, desde Fidel, pasando polos cadros 
sindicais, até o obreiro e labrego de base, fa
lan de rectificación e socialismo adaptado á 
súa realidade e abandonando calquer critério 
idealista. 

Toda aponta a que Cuba se vai recuperar eco
nomicamente, ainda que lle leve tempo. Que 
van a aumentar os investimentos estrall"xeiros 
directos ou o traveso de compañías mixtas, 
que existirá un sector privado no comércio, 
hostelería e transporte menor, e que nas em
presas industriais e cooperativas agrícolas os 
salários van quedar unidos á produtividade de 
cada ~nha delas. lsto trae novas retos políti
cos, mesmo pode criar antagonismos ou con
tradicións coa eséncia socialista do Estado; 
pero, coidan·que non só non hai outro cami
ño senón que este é o que deben recorrer no 
marco actual. A illa está a realizar unha nova 
revolución, no campo económico e moi espe
cial mente nas relacións sociais, cuxo trunfo 
depende non só dos cubanos, senón tamén de 
se o resto do mundo os deixa traballar e cons
truir: O seu grande elemento aglutinador, xa 
histórico, é o patriotismo frente á .grande po
téncia hexemónica veciña. Non en balde a 
defensa de soberanía nacional centra os dis
cursos do govemo e é sentida fondamente po
la povoación. + 

MANUEL MERA é Secretário·Confederal da CIG. 
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¿ESPANA? 
ANSELMO LOPEZ CARREIRA 

Non é casual que o proceso de sistematización 
da·Historia se desenrolase 6 longo do s. XIX. pa
ralelamente á constitución do que se deu en de
nominar (tan equivocadamente) Estado-Nación. 
Ambos feítos van estreitamente unidos, e desa 
imbricación derívase a servidume da Historia 
académica, encargada entre nós de xustificar a 
instauración do estado español contemporáneo, 
presentado como un proceso inevitable ó que o 
tempo dota de W.contestable autori~ade . 

Adoece a Historia desa ambivalencia que lle fai 
ser, simultaneamente, instrumento sacralizador 
do pasado para perpetualo, e -nas antípcx:las
ferramenta que permita mellorar o futuro. De aí a 
dificultade de renovación dos seus comidos di
vulgativo.e; ou de introducir a Historia de Galicia 
como disciplina curricular no ensino secundario. 

Confiouse sempr na Hi toria para asentar un 
dos pilares ideolóxicos do chovinismo españo
lista, e desde ela creouse a falsedade da riación 
española (destino común inmemorial), esque
cendo en cambio --ou violentando- a his
toria das realidades nacionais sobre as que se 
ergue o Estado español. 

Sánchez Albornoz descubría ós "españois" xa 
na Prehistoria (os romanos non chegaran a 
velos, pois nunca houbo unha provincia de 
Hispania), e inventou a "Reconquista" como 
xesta colectiva, uniformadora de norte a sur 
(¡pena de Portugal, aí no medio!), presumin· 
do -<::unha base documental feble- a "repo
boación" de espacios valeiros. Borrón e canta 
nova: nacía, ex nihilo, un integrista "tempera
mento hispánico", e as palpables diferencias 
redudanse a simples matices rexionai.s. 

Inútil, pese a tcxlo, pretender ocultar ~ longas 
dinastías catalana-aragonesas. En Galicia, en 
cambio, conseguiuse: os nasos reís ou son l:Jtfr, 
baros suevos (ainda que os documentos indi
quen o contrario) ou o son de Asturias e de 
León (idem); manipulouse incluso a súa nu
meración (caso de Afonso VIII de Galicia e 
León, convertido en IX de España) para que 
cadrase unha secuencia imposible. 

Corenta anos de fascismo reafirmaron a ten
dencia falsificadora, mais non se pense que as 
; ugas discorren hoxe por regos moi distintas. 
Recentemente reunfase un Congreso do gre
mio disposto a reflexionar sobre a actual reali· 
dade nacional de España, e os títulos dalgunha 
da ponencias fannos retroceder ó que crfamos 
patrimonio doutra época. Nunha delas pre
gúntase: España. ¿Estado plurinacional ou Na
d6n de Naciones?. Adiviño a resposta. 

Moitas veces a Historia non estudia o pasado, 
senón que se esforza por resucitalo. • 

ANSELMO LOPEZ CARRElRA é historiador. 

micos e as tarefas por realizar. Fálase aberta
mente, sen ambigüidades, con. palabras sin
xelas e referéncias a dados concretos. Exem; 
plo desta claridade é que Fidel nunha inter
vención, fai referéncia a que todos os cuba
nos teñen hoxe bicicletas, e un marmúrio de 
contestación recorre os 2000 delegados sindi
cais ao Congreso, obrigándoo a rectificar por 
un "case todos". Hai intervencións apaixoa
das contra o bloqueo e de afirmación socia
lista, e outras máis prácticas dando conta do 
esforzo realizado na fábrica, na recolleita da 
cana ·de sucre ou da apertura de novas esplo
tacións gandeiras, pero todas. coinciden no 
antiimperialismo e nas venta,xes do sistema. 
Unha e outra vez fálase dos erras cometidos, 
de valorar o traballo, unir o salário ao esfor
zo, aumentar a produtividade, incentivar a· 
inventiva, evitar os despilfarros, eliminar as 
limitacións burocráticas, denunciar as co-

tancial, pero pouco significativa aínd? a efec
tos prácticos. No que . respeita .á producción 
de carne e leite que foi golpeada de cheo pola 
caida nas imprirtacións de pensos, que se rea
lizaba dos ex-países sodalistas de Europa, es
tase recuperando mediante vaquerías susten- · 
tadas en alimentos autóctonos. Pero tamén 
con alternativas como de piscifactorías en 
presas e estanques artificiales (unhas A-0.000 
Tm de produción este ario). Trátase dun pro
ceso de recuperación lento, pero que vai dar 
resultados. Critérios semellantes estanse a 
empregar no resto dos sectores, pero dando 
sempre prioridade a aqueles que aumenten as 
producións básicas e permitan relanzar axiña 
a economía. 

· Xosé Lois · 

rrupcións ... 

Pido informes, merco revistas de economía e 
anoto dados durante o Congreso, para poder 
comprobar con números o que vexo na rúa: 
que Cuba está en proceso de recuperación. 
Concretamente, medrou o ~IB rn;in 2% du-.,. . 
rante 1995 e nun 5-7% no primeiro trimestre 
de 1996; a producción de suc;re que tivo en 
1995 o seu mínimo histórico, apenas 
3.200.000 Tm (por falta de fertilizantes, ma
quinária e gasóleo) xa estaba nos 4.500.000 
T m, mália ter plantado menos área de cana 
que o último ano. Hai unha producción de 
patacas boa e a de petróleo atingue xa á 

Decía Fidel Castro que posibelmente dentro · 
dunha década Cuba teña que levantar un mo
numento ao período especial, e que hoxe vis
tos os primeiros resultados xa podian poñer 
'unha pedra. Cuba, a diforéncia da etapa ante
rior na que contou coa xénerosa ax,uda dos 
países socialistas do leste de Europa, e coas 
deformacións económicas dunha tecnoloxía 
baseada na produción extensiva ~o alto con
sumo et}erxétko (e un igualitarismo patema
lista, que desvalorizabá? entregá e o esforzo), 
ten agora que sustentarse nos seus própries re
cursos, na produtividade e preparación técni- · 
ca das súas xentes, construindo asi un socia
lismo á cubana. Pero tamén fixo.,¡eferéncia a 
que aquel período serviu xenerosamente para % 
criar amplias bases materiais, dar un alto ni- - --- % 

· vclcuhuratápovoacióne~xt~derasan~a~ · · ~--·_-_._r~~~~~--~'~~~~---~-- -- ~-~- ~--~-~-~-~-~- ~- ~- ~- ~- =- ~-=-~·=-~-~-~-~-~- V_h_~~-~~~~~~~r~~ 
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Martiño Santos Canosa sustitue a Bieito Lobeira na Secretaria Xeral 

Sorprendente unanimidade na Asemblea Xeral de. Galiza Nova 
*PAULA CASTRO 

l:Jnha única candidatura de 
consenso e case unanimidade 
nas principais cuestións, até o 
ponto de que por vez primeira 
non foi aprobada· ningunha 
emenda no plenário, foi o sor
prendente resultado da V 
Asemblea Nacional de Galiza 
Nova celebrada os dias ·11 e 
12 de Maio en CompQ,stela. 
Sorprendente polos duros en
frontamentos vividos na orga
nización nos últimos tempos. 

Martiño Santos Canosa foi elei
to como novo secretário xeral 
de Galiza Nova en sustitución 
de Bieito Lobeira, agora parla
mentar autonómico. Tanto o no
vo responsábel nacional da or
ganización nacionalista como o 
sainte destacaron o "ambiente 
propício de discusión, que, ain
da que houbo moito debate e se 
sacaron a relucir cuestións pri- -
mordiais, existiu unha total coe
sión como reflicten que os votos 
contra das ponéncias ou contra 
as candidaturas non chegaron a 
unha dúcia". 

Canto á realidade do país, a 
asemblea destacou a crítica si
tuación que están a viveros dis
tintos sectores produtivos a con
secuéncia da "submisión do go
verno Fraga ás directrices es
tranxeiras". Ademais, responsa-

bilizaron á -Consellaria de Famí
lia, Mullere Xuventude e ao seu 
"Plano de Emprego Xuvenil" que 
"ten demostrado ser un fracaso 
estrepitoso", das elevadas taxas 
de desemprego, que rondan o 
40% no caso dos mozos e que 
chegan ao 50% no das mozas. · 

Mália esta crítica situación, des
tacaron o "histórico éxito eleito
ral do BNG nas pasadas elei
cións xerais, que pode significar 
para sectores importantes do 

· povo galego rachar co senti
mento secular de inferiorídade e 
subordinación da Galiza", enga
dindo, como un dos elementos 
fundamentais para mellorar a si
tuación política actual ""o cada 
vez maior número de mozos 
que se achegan ás teses do na
cionalismo", tanto através de 
asociacións de viciños, como de 
colectivos musicais, artísticos e 
mesmo as peñas futbolísticas. 

No deseño de futuras liñas de 
actuación, fixeron especial fin
capé na necesidade de loitar 
por unha mellora laboral que 
permita á mocidade o acceso 
aos distintos sectores produti
vos, criticando os acordes de 
Maastricht por seren "os princi
pais freos do desenvolvimento 
económico do país". Nas suas 
ponéncias destacaron a impor
táncia de apoiar "todas as for
mas de loita antimilitarista, no 

PRElVIIOS DIPUTACION 
DE A CORUÑA: 

Podrán optar al premio todas a_quellas personas, ~ 
cualquiera·que sea su nacionalidad, que presenten pl:iras 
inéditas, escrit~s en castellano o gallego. 

• • • l 

Martiño Santos Canosa. 

marco dunha estratéxia na
cionalista" dirixida a acadar a to
tal supresión do Servizo Militar 
Obrigatório. Os membros de 
Galiza Nova comprometéronse 
tamén a defender o caracter p8-
blico do ensino, a sua democra
tización e prómover unha cre
centé galeguiz_ación. Foi este un 
dos temas máis discutidos e no 
que, a priori, ·semellaban existir 
máis diferéncias . · 

Durante a xuntanza analisaron
se os recentes cámbios aconté-

cidos no seo do Consello da Xu
ve ntud e (CXG), "unha institu
ción que hai que defender, pois 
está ameazada por vías diver
sas desde a Xunta, porque re
presenta para ela un perigo, 
tanto para a sua política, como 
porque está potenciando un mo
vimento xuvenil galega forte e 
autónomo". Este era outro dos 
temas que levaron a fortes en
frentamentos internos nos me
ses anteriores e até descalifica
cións para a dirección ·saif!te. 

As mozas presentes, destaca
ron a importáncia de que asuini
sen colectivamente "as reivindi
cacións do pensamento feminis
ta, porque ainda non se conse
guiu acadar unha situación igua
litária", e salientaron que a pe
sar do aumento ao número de 
mulleres nos órganos de direc
ción "está ainda lonxe dunha re
presentación paritária''. Foi este 
outro tema de forte debate. 

Novo Secretário Xeral 

O novo secretário, Martiño San
tos, destacou a importáncia de 
recuperar un dos obxectivos de 
Galiza Nova no momento da 
sua fu'ndación, "ojogro da sobe
ranía nacional para Galiza, visto 
o grao de descomposición e 
destrucctón ªº que se está sub
metendo ao país d_esde o Esta
do español e a Unión Europea; 

que a convirten en vítima da 
contradicción centro-periféria, 
cumprindo un papel colonial". 
losistiu Martiño Santos en que 
ese obxectivo faise necesário 
"non só pór ter ese direito como 
nación, senón por ser a única 
posibilidade de subsistirmos no 
futuro". En consecuéncia, San
tos acatou como "deber próprio 
e de toda a organización a res
ponsabilidade de contribuir á to
ma de conciéncia nacional, ex
plicando en todos os ámbitos 
cales son os problemas que 
afectan ao país". 

Pala sua banda, Xosé Manuel 
Beiras, deu o apoio incoñdicio
nal do BNG á organización da 
mocidade nacionalista desta
cando os logros acadados até o 

. momento. Beiras sinalou a "ne
cesidade de retomar a batalla 
iniciada no Febreiro-Maio com
postelán e no maio francés do 
68, para (;fonquerir os obxectivos 
que se pretendían daquela e 
que seguen tendo sentido para 
o pavo galega na actualidade". 
Sinalou tamén que este é o prin
cipal reto co que se enfrenta a 
mocidade nacionalista, engadin
do que só se sentía lexitimado 
para dar ese consello pero que 
o resto o tiñán que facelo eles, 
"con absoluta liberdade, bus
cando os seus próprios métodos 
pero co respaldo daqueles que 
defenden un proxecto comuA". + 

, ...... lº . o '96" :.. ... 70 &mus&c . . 
ntro musical do noroeste español 

·El plazo de recepción de originales finalizará el 1 d~ -~- · -" 
jubo de 1996· , " • _r ~- ., 

• !f:.~ ·~- ... . . 
Dotación económica: 3 milfones. d~ pesetas. 

INFORMAPON: Diputacióp de A Cornña. Alfére~ 
Provisional, sln. 15006 A Coruña. 

* Extracto de las bases publicadas en el BOP del 21/IIl/96 XXIII FESTA DO SALMÓN 
A -Estrada, 18 e 19 de Maio de 1996 
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Só recolle os danos do impacto, polo que será recorrida palas contrarías 

A senténcia do Mar E.xeo quixo contentar a tocios 
A senténcia polo embarranca
mente na Coruña do petroleiro 
Mar Exeo ten duas caras, como 
se quixeran contentar a todas 
as partes en litíxio. A positiva fi
xa as responsabilidades penais 
e civiles derivadas da catástro
fe. A negativa ampara os crité
rios do fondo .Internacional (Fl
DAC) no que respeita á posibili
dade de cobrar indemnizacións, 
pois non recoñece os efeitos a 
meio e longo prazo da marea 
negra, tendo como .tope o mar
cado pala proibición de faenar. 
Tampouco se consideran os re
cursos afectados, senón· só a 
caida da ganáncia que sofren os 
titulares direitos no senso em-

presarial-industrial. O BNG de- dias, foi que o maxistrado Ba
rrientos non tivese en canta os 
informes elaborados palas uni
versidades de Barcelona e 

. núncia que tamén deixa en ab
soluto desamparo "a tutela dos 
,intereses da pesca galega nun 
dos seus apartados importan
tes: a baixura e o marisqueo, asi 
como o cultivo do mexilón na 
zona". 

·Compostela. Tanto BNG como 
contrarias criticaron tamén á Ad
m i nistraci (>n por non asumir a 
defensa do sector. 

Pola: ·sua banda, as contrarias 
afectadas mostraron a sua dis
posición a recorrer esta sentén
cia, a que calificaron como "arbi,. 
trária", pois non só ingnora a xu- ·
risprud~ncia existente, senón ta
mén procedimentos utilizados 
anteriormente ·como no caso· do 
Urquíola. Outra das deficiéncias · 
do proceso, segundo as cofra~ 

O voceiro das 'contrarias, Xan 
López afirmou que existen. ca
sos similares en paises viciños 
que imediatamente solucionaron 
os seus problemas. 

Os afectados agardan que na 
asemblea anual do FIDAC, que 
se celebrará o mes ·próximo 
contemple a senténcia + 

ESPE-RANZA AGUIRRE 
MANUEL DIOS 

As prim~iras declaracións públicas da nova Ministra de 
Educación, Esperanza Aguirre, non foron especialmente 
afortunadas. Estreouse no cargo cunhas surp_~endentes 
manifestacións que provocaron reaccións críticas do 
máis diverso signo, entre efas as do Sindicato Labrego 
Galega. Non era para menos. 

rre, non parece que bebese moito naquela tradición. As 
súas raiceiras ideol.óxicas parecen máis de andar pola 
casa, en boatiné, entre a Thatche.r, Reagan e ... o cami-

. ño de monseñor Escrivá de Balaguer, que en paz des
canse. 

Posibelmente influenciada por tan santos pensamentos 
Queremos crer que os coñecemenros da ministra sobre. e mellares compañías, partidpou nun recente congreso 
o actual sistema educativo son superiores aos evidencia- da patronal ACADE, tomou boa nota das súa~ reivindi-
dos sobre o sector agrário. Largar que os agricultores ho- ...) cacións e promoverá a que se~á a súa mellar obra, o 
xe, coa política de subvencións comunirárias, o único ·máis xeneroso financiarñento p~blico da iniciativa pri-
que conseguiron foi aprender a encher formulários -es- vada na ensinanza: Elías Y anes,_a conferéncia. episcopal, 
quecendo o seu labor principal, a producción e a mello- pestaña con pestaña, gozo celestial. 
ra das súas terras ... sena demasiado forte, tanto que non 
desentoa un aturuxo como o de Lidia Senra, lembrando 
á ministra que, en Galiza, as subvencións son, precisa
mente, para non producir. Todo o contrário do dereito 
que se reclama. 

Non. é nengunha novidade. A experiéncia de govemo 
do PP caracterizouse pola aposta sistemática a pral da 
rede educativa privada, por financiala progresivamente, 
mesmo nos tramos non obrigátorios como a educación 
infantil, por dotala e preparala-para a aplicación da re

Non contenta con insultar aos agricultores manifestou · forma educativa con fondos públicos, adecuando previ
un inquietante descoñecemento da realdiade educativa - , soramente os centros privados -con recursos de to
española. A verdade que non sei se tanto como algúns dos-:- con miras á inmediata "concesión" de impartir a 
comentan cando afirman que Esperanza Aguirre con, · Secundaria Obrigatória e prestixiando socialmente o 
funde as leis orgánicas da era PSOE -LODE, LOGSE ensino privado ... Namentras, abandoaba á súa serte a 
e LOPEGCD- e que non domina a nova estrutura do escala pública, isa sí sen demasiadas estridéncias, conti-
sistema educativo. De t-odos os xeitos, cen élías-_ de debe.- nuando cunha política que o PSOE mantivo ao ralentí, 
res, ben aproveitados, dan para moito: _ canalizando a oferta cara ao seC:tor privado, restrinxin

Un amigo contoume que a ministra perguntara con 
candorosa inxenuidade: que é eso da E.S.0.?. Traíalle á' 
s~ñora Aguirre arrecendos · 

do os orzamentos, reducindo o cadro de persoal, preca
rizando, estrangulando os cupos de sustitucións, dismi
nuindo o capítulo de reparación, ampliación e mellora 

de centros, renunciando a 
campestres, rudas máis que 
lavandas lonxanas, "del rural" 
que diría María Xesús Sainz, 
lugar de onde parece que 
proveñen. as voces ruáis air:a
das no seo do seu próprio 
partido, algunhas especial
mente fortes ·en Galiza, logo 

'Torna posesión e non se lle 
ocurre cousa mellor que 

auditar a LOGSE"-

construir centros específicos 
de ESO ou implantando mo
delos -de xornada que están 
valdeirando os coléxios pú
bliws ... para qué seguir. 

do motín popular coñecido 
tamén como "a gran cacharrada", confusa cerimónia á 
que se t:eñen xunguido algúns dos que levaban máis dun · 
ano reclamando "rede de centros xa", outros que agora 
gardan un clamoroso siléncio, e demáis cuiñas ... , a fron
te antirreforma está facendo tremar toda a ala norte do 
Paz~ de San Caetano. Pero esa é outra história ... · 

Voltemos coa ministra. Torna posesión e non se lle ocu
rre causa mellor que auditar a LOGSE. Encargarlle o 
mono de semellante "auditoría" a un organismo como o 
INCE (Instituto Nacíonal de Calidad y Evaluación), de
pendente directa e organicamente da Sllfl Secretaría de · 
Estado, outro exceso de Esperanza Aguirre. Ignora a Mi
nistra que o máximo órgano de participación social no 
ensinoé o Consello Escolar do Estado, lugar, que, por 
tanto, debera ser o promotor e o ámbito natural do pre~ 
te.ndido debate social sobre a calidade que quere)niciar. 

Pola contra; se algo ten inequívocamente claro a nova 
ministra é o seu apoio entusiasta á política de subven
cións ... ao Ensino Privado. Definese a señora Aguirre · 
como "liberal radical" e ao meu benquerido amigo Ma
nolo O'Rivas viñéronlle de súpeto ao maxin as excelén
cias de Mill, de B. Russell, e- do mesmísimo Noam 
Chomsky. Sen embargo, ao escoitar a Esperanza Agui-

O anterior está ocorrendo,· 
non por casualidade, nas ci
dades e nas vilas de Galiza, 

onde existen pe.rspeitivas de negócio, ·sen demasiadas 
esixéncias, de tal xeito que a relación numérica entre 

- alumnado público e privado, bascula iinparabelmente 
cara este último con cerras e homosas excepcións. En 
calquera caso, en poucos anos, a este rítmo, a escala pú- · 
blica, a denominada, 'escala de todos, converterase ex
clusivamente riunha rede de carácter asistencial, para 
os máis·desfavorecidos e marxinados, para todos aqueles 
que non teñan posibilidade algunha de acceder a un 
pasto escolar privado, concertado ou non. 

Esa pode ser a ,tarefa, o papel reservado para a dereita 
máis conservadora nos próximos anos: desmontar ta
mén o sistema público de ensin.o. Será esa a radicalida
de de dona Esperanza Aguirre? Efectivamente, para iso, 
non é necesário saber demasiado de Educación. Basta 
con delegar en Josep Piqué, Ministro de lndústria, que 
pretende privatizar todas as empresas públicas nesta le
xislatura ... 

Non sei por qué, chegado a este punto, lembrei o título 
daquela maravillosa película de Herzog, "Aguirre ou a 
cólera de Deus" . .. e case tremei. 

Esperanza?+ 

Arrimar, . - . arr1me1me 
fúnme 
arrimando 
lRIMIA protesta no seu último 
editorial contra o Nacional-caw
licismo de Fraga. "Desde Irimia 
ternos denunciado as novas for
mas que están tomando na Gali
za os amorios entre Igrexa e po
der fraguista. Unha portada do 
presidente na misa do Monte Fa
ro, con Aznar, daquela arroaz, 
hoxe quenlla, titulada Nacional
cawlicismo, custounos un drástico 
recorte na xa minguada subven
ción recebida. Na manobra de 
aproximación e apropriación pú
blica e eleit-0ral do feíto cristián, 
non lle preocupan ao PP as críti
cas do meios laicistas e agnósti
cos, que fan o xogo a esa política 
de apropriación indebida, senón 
a denúncia desa manobra por 
meios que nos confesamos cren
tes. Hai un rosário de acenos que 
confirman que eses amorios van · 
adiante, non xa como caoiro le
gal nacionalcatólico, serrón co
mo xuntoiro de feito sen rexis
trar. Arrimar, arrimeime, funme 
arrimando e velai o xubileo da 
Xunta, os retiros governamentais 
de Semana Santa nos mosteiros, 
as romarias da Virxe do Faro, a 
invocación ao apóstolo Santiago 
no momento de anunciar a sua 
intención de repetir como can
didato con axuda de Aquel. E na 
cúpula eclesiástica, tan sensíbel 
a certos símbolos, hai unha 
enorme receptividade. Non paga 
a pena lembrar outravolta as ac
titudes pre-eleitorais dos bispos". 

Agasallo para 
Ieltsin 
"Máis dun país do hemisfério 
Sul hase· sentir burlado pelas re
centes concesións que fan á Rú-

XOSE LOIS 
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sia os seus acreedores", coménta 
Fran~oise Lazare no LE MONDE. 
"Por q1,1é apretar o cinto para 
volver o emprestado e reservar 
o magro das divisas para atender 
os compromisos adquiridos se 
ao Govemo de Moscova lle · 
transixen nas contas? Desde o 
29 de Abril, Moscova ten pró
rrogas para pagar a case totali
dade da débeda pública que é de 
máis de medio billón de pesetas. 
Para atender o fardel da débeda, 
·os Estados adoptan desde hai 
anos tres tipos de estratéxia: 
austeridade a toda costa, reducir 
a débeda ou xogar con bazas po- . 
líticas para arrancar concesións 
dos acreedores. A Rúsia apoiase 
sobre as duas últimas. Hai Esta
dor que colocan a independén
cia antes que nada. Na Romé
nia de Ceausescu non se toma
ba diñeiro emprestado do 
extranxeiro, por prindpio. Al
xer comprometeuse con présta
mos fortes pero despois fixo por 
librar e da débeda e reducir as 
importacións. Todo até que en 
1994 a situación política óbri
gounos a endebedarse outravol
ta. ( ... ) Os responsábeis occiden
tais din que ao transixirlle ao 
Govemo ruso asegúranse a re
cuperación do que emprestaron . 
T amén poderian os rusos, 
seguindo o exemplo de moi tos 
paises do terceiro mundo desde 
hai quince anos, solicitar a 
liquidación da débeda. E pode
rianlla ~egar acaso?': + 

A Revolución 
Cultural de 
Deng 
O xomalista chino Liu Biniarn, 
que marchou de Beixing no 
ano 88, di no GLOBE AND 
MAIL de T oronto que a Revo
lución Cultural, lanzada coma 
un terremoco sobre a contra-re
volución, trouxo a reforma do 
sistema. "Hoxendia ninguén 
negaría na China que a Revo
lución Cultural foi un desastre 
sen precedentes. Per de seguro 
a maioria dos chinos estaría da
cord en que a reforma de 
Deng Xiaopin comezar n preci
samente por cau a da Rev lu
ción Cultural. Mao cuñara a 
devisa O rebelde l.eva razón da 
noite á mañá todo querían er 
revolucionários, convencid s 
de que se abrira a veda das 
liberdades. Agomaron partidos 
a centos, ás veces con só uns 
cantos militantes que publica
ban xomais e panfletos. O pró
prio Mao potenciaba a esponta, 
neidade. Os Gardas Vermellos 
serian despois de Mao a primei
ra xeración cun pensamento 
independeiite. Esta xeración 
constitue hoxe a avangarda 
china: escritores, xomalistas, 
investigadores, xerarquias do 
Partido Comunista, da adminis-

-. tración civil e do exército. Fo
ron eles os que promoveran as 
revoltas de Tiananmen (1976 e 

. 1989), e os que serveron de 
ponte entre intelectuais e 
labregos e traballadores indus
triais. O irónico é que a Revo
lución Cult~ral levantou unha 
vaga de participacion política e 
con ela acordaron moitas recla
macións durmidas". + 

¡ 
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Toda a sua traxectória nestes 
trinta anos está ligada ao na-. 
cionalismo, e en máis dunha 
ocasión foi candidato eleitoral. 
Como ve a sua realidade actual 
e as expectativas de futuro? 

Sen dúbida que a evol_ución dos 
anos · sesenta a hoxe, en todos 
os aspectos, é enorme. Vexo ao 
nacionalismo madurecendo, li
berándose de métodos de ac
ción clandestinos, de ideoloxis
mos, adaptándose ás esixéncias 
dunha sociedade moi distinta á 
dos anos 60-70. Paréceme que 
o nacionalismo, como organiza
ción política e como conxunto 
social de entidades e pensa
mento, madura con rapidez, pe
ro ten que seguir adaptándose á 
realidade para ser máis eficaz. 
Hai máis cámbios no nacionalis
mo nestes últimos tempos que 
desde Faraldo aos anos 30. 

As pexas coas que se desen
volveu eran obxectivas? 

A longa noite de pedra condi
cionou nos profundamente e 
moita xente non se liberou dese 
peso. Poucos feítos foron tan in
fluintes na nosa história como o 
franquismo. Temor, desconfian
za, incapaéidade de criar un fu
turo ... todo esa frustración ca
llou na xente, e explica que as 
reaccións dos máis noves fosen 
de rebeldia. O nacionalismo ac
tual arrinca na ditadura e iso for
zouno a dar unha resposta de
te rrn i nada. Agora o ambiente 
mudou pero o peso das suas 
respost§lS non se retira de re
pente. E lento saber como dar 
respostas adecuadas. Uns can
tos, que tiñamos lembranzas in
fantís da época da República, 
fúmonos incorporando a este 
movemento nos anos sesenta, e 
fixemos de ponte co tempo da 
República. Pero non fumos nós 
os que demos dinamismo a esa 
rnisth!ra de rnovimento social e 
político, foi a xente nova, e qui
zais por iso xurdiu unha maneira 
de actuar determinada. 

Poderia crearse unha bipolari
dade PP versus BNG a curto 
prazo, como apontan alguns 
analistas? 

Lin esa posibilidade pero non 
creo que sexa imediato. Depen
de de como nos comportemos 
en canto organizacíórr naciona
lista, corno veña a situación e 
como se traballe nos munící
pios. Sempre entendín que este 
era un proceso que comezaba 
desde abaixo e vaí subindo. O 
crecemento municipal. transfór
mase en autonómico e proxéc,
tase en Madrid e en Europa. E 
posíbel que dentro de ul'.lha ou 
duas lexislaturas esteñamos 
rnoi cerca· de acadar esa realí
dade. Pero non o ternaria como 
un programa imediato, senón de 
perspectiva a curto prazo. 

'A história no centro 

No proceso de concienciación 
nacionalista a história, a sua 
divulgación, tírala do siléncio, 
tivo un valor fundamental. Per
deu xa o lastre de verse o país 
desde os ollos de España? 

Ainda non. No ensíno, desde o 
primárío ao universitário, ainda 
é rnoi poderosa esa visión na 
que Galiza aparece só de cando 
en vez, como unha nube no ho
rizonte. Pero corno compensa
ción está a preséncia de Galiza 
através das clases de galego, 
das asociacíons cultúrais, da 
mesma prensa e os meíos au
díovisuais. Contado ainda esta-

·GALIZA 
ANOSATERRA 
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Francisco CarbaUo 
"O nacionalismo -madureceu liberándose de métodos 

clandestiños eJdeoloxismos" 

* XAN CARBALLA 

O HISTORIADOR FRANCISCO CARB'ALLO É UNHA PRESÉNCIA· CO~STANTE NO DESENVOLVl
MENTO DUN MOVEMENTO SOCIAL QUE AXUDOU 'A FORMAR DESDE OS ANOS SESENTA. A SUA 
PRESÉNCIA NO NACION~LISMO GALEGO, NO ASOCIACIONISMO CULTURAL, NAS ORGANIZA
CIONS CRISTIANS DE BASE E NA INVESTIGACION HISTORICA E A ~UA DIFUSION, AXUDARON A 
DERRUBAR O MURO DE SILÉNCIO QUE LEVANTARA O FRANQUISMO. O PROXIMO 15 DE XU
ÑO VAi RECEBER UNHA MERECIDA HOMENAXE NACIONAL POR TODO ESE LABOR ~OLIDARIO. 

mas moi a rente da terra, non se. 
ergueu ovó. 

Cales son os· pontos de vista 
que deberian ter de pano de fon
do os historiadores galegas? 

Os noves están moi interesados 
nas histórias locais (municípais e · 
comarcais), en parte por proble
mas de subvencións. Hai dez 
·anos a história dé Galiza tivo un 
pulo moi importante, e hoxe mó
vese paseniñamente, con moito 
coidad?. Os historiadores teñen 

o seu nível de investigación e 1 

tan as afírrnacíóns con moita cal
ma. A história que se fai é máis 
séria e está máís documentada. 

Vostede é fundador desta eta
pa de A Nosa Terra, e sempre 
tivo unha preocupación pola 
preséncia da história no mé
dio e nas suas publicacións. 
Que importáncia ten ese labor 
de afincar o alicerce da infor
mación na história? 

A memória históríg9 é imprescin-

ANXO IGLESIAS 

díbel para calquer país e para 
todo índivíduo. Na sua biografía 
a pe~soa debe ser conscente 
dos seus pasos, da sua ínfán
cia... No caso de Gal iza. non só 
estaba condicionada esa mémó
ría senón que estaba directa
mente manipulada. Había duas 
mísíóns: liberar os contidos e o 
pasado en si mesmo e darlle os 
datos á xente. Unha das razóns 
da existéncia de A Nosa Terra é 
servir información e cpntribuir a 
que sexa verdadeira. Os cida
dáns· procúrana para expliearse 
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a si mesmos como persoas e 
como colectividade. Ese é un 
programa que non remata nun
ca, porque as xeracións nacen 
ao mundo en novas situacións e 
precisan respostas novas por
que están nun quilómetro distin
to ao noso de partida. 

Que papel teñen os mitos ne
se contexto? 

Na história do nacionalismo ga
lego houbo respostas míticas 
que dependeron da información 
que habia naquel tempo. Agora 
a documentación fai que moitas 
daquelas cousas non respondan 
a feítos históricos senón a inter
pretaéións que deformaron reali
dades históricas. Pero os leito
res, sobretodo os noves, van a . 
Murguia, a Vicetto, a Castelao e 
atopan as .respostas que se de
ron neses tempos e aí atopan 
motivacións. Tirarllas sen máis 
é producir frustracións, e. iso 
non debera ser porque unha 
educación adecuada débelles 
facer comprender que a respos-

' ta mítica que se·deu non foi en
ganosa senón imperfecta. Que 
a de hoxe sexa máis científica 
non ten que levar a desprezar 
os mito$ no senso que tiveron e 
seguen 'ª ter. Pardo de Cela foi 
un feudal, que reacionou como 
tal, e foi asumido coma un re
belde. Ese aspecto de rebeldía 
foi unha realidade e outros as
pect9s non teñen nada que ver. 
Outro tanto pasa co mito celta: 
se se absolutiza defórmase, pe
ro se arrastra á realidade situa
cional de Galiza no Atlántico, ás 
suas relacións con Europa, é 
unha pista para investigar. Hai 
para quen o mito ten unha bele
za e unha capacidade de dina-

. mización formidábel e para 
quen a ciéncia é moito máis im
portante. Coido que se trata de 
complementar as duas visións. 

Galeguización da lgrexa 

En vostede moitos recoñecen 
un símbolo de galeguización· 
da lgrexa e a promoción dos 
movimentos cristiáns de base. 

No sector de militáncia cr:istiá, a 
galeguización foi paralela ao fe
íTómerro sucú:il', ~ ~1.~ l..'l:flt:aut.r 
igualmente polo siléncio. No 
fundo a lgrexa, institución domi
nante, non se atreve a dar un 
paso adiante. Non está segura 
de que o cámbio foi para non 
volver atrás. O positivo da situa
ción actual é que resisténcia 
dos grupos maioritários da lgre
xa galega que se instalan no 
pasado, é a cada menos viru
lenta e rríáis transixente e inse
gura. Os sectores minoritários, 
os sectores de cámbio, teñen 

· máis certezas e confianza. Sen 
cám.bio social este grupo gale
guizador da lgrexa non pode fa
cer nada, porque dentro a Insti
tución é moi pesada. 

A preséncia clara do Opus Dei 
no novo Governo español, in
dica o avance dun integrismo 
perigoso?. 

Os movementos neoconservado
res dentro da lgrexa teñen certa 
forza. Están chegando ao seu tei
to e responden a unha situación 
maioritária nos grupos dominan
tes que se consolidaron no fran
quismo e teñen o seu alicerce no 
36. Se se democratizan, dialogan 
e se civilizan, a convivéncia é po
síbel. Seria perigoso que se en
durecesen, pero espero que per
dan os resto~ autoritáríos da épo
ca franquista e vaian asimilando 
valores ·progresistas da man da 
moeidade que está con ele~.• 
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Asociacións viciñais doutras vilas sumáronse ao acto. ANXO IGLESIAS 

Unha manifestación defendeu o sistema público de saude 

Cinco mil persoas en Vigo contra 
a privatización da sanidade 
Cinco mil persoas participa
ron o Mártes 14 de Maio nun
ha manifestación celebrada en 
Vigo en defensa do sistema 
sanitário público galego e 
contra a sua privatización. O 
acto foi convocado por todos 
sindicatos do sector (CCOO, 
CENSATSE, CIG, SAE e UGT), 
os partidos políticos de es
q ue rd a (BNG, EU-EG, e 
PSOE), a Plataforma en Defen
sa da Sanidade Pública, a 
Xunta de Persoal da Área Sa
nitária de Vi·go, a Asociación 
Galega para a Defensa da Sa
nidade Pública e a Unión de 
Consumidores de Pontevedra. 

Unha pancarta coa lenda "Sani
dade gratuita para· tod9s. ,Non 
ás privatizacións, MED.TEC fó
ra de Vigo" encabezaba a mani
festación, na que participaron 
vários parlamentários, concellei
ros, sindicalistas , líderes viCi
ñais e persoas relacionadas coa 
sanidade e que 
rematou na Porta 
do Sol coa leitura 
dun comunicado 
a prol da m·ellora 

meio das fundacións que esca
pan ao control parlamentar for
ma parte do segundo mecanis-

- mo privatizador, que se comple
ta coa criazón do Instituto Gale
ga de Medicina Técnica 
(MED.TEC), ·acollido á figura xu
rídica de Sociedade Anónima 
privatizábel. 

Medidas a tomar 

Diante das presións privatizado
ras, que se reproducen noutros 
estados, os convQcantes .do ac
to enumeran un conxunto de 
medidas a tomar, entre as que 
estaria manter o actual sistema 
de aseguramento e provisión 
público, rexeitar calquer f9rmula 
que implique o·pagamento por 
parte do asegurado, completar a 
unificación de todos os ·centros ' 
sanitários na rede pública gale
ga, incrementar a dotación te
conlóxica dos centros públicos, 
universalizar as equipas de 

atención primá
ria, mellorar a 
xestión sanitária 
pública, desen
volver instrumen-

do sistema públi
co de saude. 

Segundo os con
vocantes da ma
nifestación, o Go
verno galega es
tá a proceder á 
privatización da 
sanidade pública 
unha estratéxia 
dividida en tres 
etapas: asignar 
sectores de ase
gurad os a cen- . 

1 A asignaci9n- de 
asegurados a 
centros privados e 
a privatización da 

tos de partici
pación dos · co
lectivos relacio
nados co sector, 
separar a sani
dade pública da 
privada coa obri
g ato r,i dad e da 
dedicación exclu
siva e tomar un
ha série de medi
d as para facer 
da saude o ob
xectivo prioritário 

· xestión foron os 
eixos da 
manifestación" 

tras privados, pri-
vatizar a xestión 
sanitária dos 
centros públicos 
e, por fin, privati-
zar a propriedade 
deses centros. Dentro da políti
ca privatizadora os sindicatos 
sinalan que se renovou o con
certo con centro privado vigués, 
Povisa, por un valor de 4. 706 
millóns para atender a 100.000 
persoas mália o seu déficit de 
persoal e da existéncia na zona 
doutro hospital público,mal equi
pado. A xestión privada por 

do sistema sani
tário galega. 

As medidas que 
propoñen os 
convocantes ea 
manifestación vi-

guesa inciden na necesidade de 
des.envolver un Plano de Saude 
para Galíza, reorientar os servi
zos á promoción e prevención 
da saude e realizar na Galiza to
dos os esforzos precisos para 
cumprir no prazo marcado todos 
os obxectivos da Estratéxia de 
Saude pftra. Jopos .no an9 2000 
daOMS.+ 
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Parte do PP estatal non-. se fiados informes 
sobre a súa xestión en Galiza 
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Romai 'premiado' cun Ministério 
-0- MARÍA ALONSO 

As presións de Manuel Fraga 
foron máis fortes e Romai 
acabou sendo nomeado Mi
nistro de Sanidade, pésie a 
desconfianza que despertaba 
a sua inclusión no gabinete 
no seo dos populares madri-
1 eños. Membros da direción· 
central ~o PP pediron infor
mación sobre a xestión sani
tá ria desenvolvida nos últi
mos anos en Galiza, por non 
fiárense dos datos triunfalis
tas espallados, en diversos 
foros públicos, polo ex res
ponsábel da sanidade galega. 

Fontes próximas ao Ministério 
de Saoidade e máis ao PP de 
Madrid aseguran que os princi
pais problemas que atopará Ro
mai Beccaria na súa nova res
ponsabil idade procederán de 
compañeiros do seu próprio par
tido e de sectores vencellados a 
el, que non aceitan de bo grado 
o seu nomeamento e non están 
de acordo coa súa idoneidade 
para o cargo. 

O nomeamento foi acompañado 
polo do ex secretário ._xeral técni
co da Conselleria, Alberte Nú
ñez Feixóo, coma secretário de 
Estado para a Sanidade. O que 
tora director xeral do Sergas e 
ultimamente ocupaba o cargo 
de vice-conselleiró de Sanidade 

· na Comunidade de Madrid, Enri
que Castellón, tamén foi incor
porado ao novo staff ministerial. 
Romai Beccaría anunciou unha 
serie de medidas, sen concretar, 
consideradas prioritárias. 

O mesmo día de coñecerse ofi
cialmente a súa designación, o 
novo ministro anunciou que re
matará coas graves listas de es-

E scrib ir no 
DOG.Ob--

·pera dos hospitais que mante
ñen a xestión directa do lnsalud 
e que representan o 40% do to
tal dos existentes no Estado es
pañol. Os coñecedores das sua 
actuación en Galiza recordan 
que a eliminación das listas nes
ta comunidade foi desmentida 
por un periódico que publicou as 
verdadeiras cifras, mbi superio
res ás oficiais . En 1993, cando 
Romay Beccaría viña de anun
ciar reiteradamente que qS listas 
de espera eran "só" de 15.000 
persoas, un documento oficial da 
Conselleria da Sanidade, publi
cado por A Nosa Terra, .mostrou 
que a cifra real era do dobre, é 
dicer, case 30.000 persoas. 

Grupos sociais e sindicatos de
nunciaron tamén en vários oca
sións que Romai teria favoreci
do as chamadas "peonadas" 
dalgúns médicos, que, nalgúns 
casos, chegaron a dobrar o seu 
salário, realizando pola tarde as 
intervencións que deixaban sen 
facer durante a súa xornada la
boral de mañán. Estas medidas 
foron acompañadas tamén dun 
incremento espectacular dos 
concertos con hospitais e cen-

- tros privados, aos que ·se adxu
dicaba cada ano unha partida 
presupostária pública para ope
rar aos pacientes que non eran 
atendidos no sector _público co
mo corresponderia. 

Os acordos entre a Consellaria 
e os centros privados para este 
ano supuxeron 4.706 millóns de 
pesetas no caso de Povisa; 
1 .165 no do Hospital da Carida
de de Ferrol; 1.651 para Med
tec, a empresa que xestiona en 
Vigo a alta tecnoloxia hospitalá
ria e o sistema de emerxencias 
médicas 061 ; 1300 millóns para 
o Centro de Transfusións de 

Galiza; 1.165 para o Hospital 
Comarcal de Verín e 147,5 mi
IFóns para a Fundación Instituto 
Galega de Oftalmoloxía. Estas 
cifras non incluen concertos 
con pequenos centros que proli
feran nalgunhas cidades e están 
a ampliar as súas instalacións 
para albergar o crecente volume 
de pacientes do Sergas. -

libre eleición de especialista 

Outra das promesas realizadas 
polo xa ministro de Sanidade 
concrétase na libre eleición de 
especialista por parte dos cida
dáns. Sorprende este proxecto 
cando o Governo sainte xa puxo 
en marcha a libre eleición no te
rritório do lnsalud. Meirande sor
presa está a causar aínda na 
Galiza debido a que aqui a libre 
eleición de especialista non se 
levou a cabo. A oposición de al
guns facultativos impediu que o 
tema se abordase. 

Romai Beccaría anunciou tamén 
que acometerá a reforma que o 
sistema sanitario español está 
necesitando. seguindo, segundo 
as súas palabras , o modelo in
glés, pésie a que os expertos 
consideran xa que non deu os 
resultados esperados. 

Co seu nomeamento como Mi
nistro de Sanidade, Romai volta 
ao Governo central. Pasaron xa 
30 anos desde que, na década 
dos 60, ocupara o cargo de se
cretário xeral de Sanidade, de
pendente da carteira de Gover
nación, nun dos derradeiros go
vernos de Franco . Antes o ex 
conselleiro de Sanidade pasara 
tamén por numerosos cargos 
como o de subsecretário de Go
vernación con Manuel Fraga e 
co ministro António Carro.• 

xectivo 
perseguido durante 
anos pala .política 
galega. Xente que 
seria incapaz de re, 
<lactar un telegra, 
ma ten a autoría de 
centos de páxinas 
oficiais e de obtiga, 
do cumprimento. 
As obras de Porto'. 
meñe, Dositeo e 

O tesauro máis preciado 

ament tan pr meti, 
do e poi que aguan, 
taren acosos e fixe, 
ron deixt,J.ción dos 
pecados de xuventu, 
de. Reclamantes de 
contenciosos, alca!, 
des que publican as 
cores da bandeira do 
município, expropia, 
dos, subvencionados 
e ilocalizábeis. 

Cuiña plásmanse 
en decretos, resolu, 
cións, ordes e correccións de erros .. Sen este despregue 
narrativo serian imposíbeis de entender os q1miños xa, 
cobeos, a ventanilla única e a variante do Monte do fa, 
ro. Cento setenta pesetas é o que vale un exemplar do 
portavoz en papet dos acordos do Consello da Xunta. 
Poucos carros para tanto poder. 

Pero hai cousas que 
nunca apareceran 
publicadas no Día, 

rio Oficial de Galicia. O concurso público ·de suminis, 
tración das garrafas de augardente usadas polo Presiden, 
te nas noites de queimada. O Convénio laboral de apli, 
cación a parentes, convivintes e outros ·a~hegados con 
labores de asesoramento nas consellerías. O anúncio de 
subasta das comidas de traballo, cenas de barra e almor, 
zós na cama, devengaqos polos gabinetes autonómicos. 

Sair no DCXJ. Todas as mañas a prime ira hora, avidos lec, 
rores follean o. vóceiro do executivo autonómico. T raballa, 
dores en paro que esperan o mana dunha lista de substitu, 
cións ou as oposicións serripre anunciadas e nunca convo-
cadas. Empresários dubidosos do efecto cazo e que deberán 
comprobrar na adxudicación escrita a efectividade do dis-
péndio. Funcionários de alto standig pendentes· dese nome,• · 

O diário non ten cartas ao director nen se admiten es, 
qU:elas, Por eso as vias para que que . uo cidadán poida 
escrebir neste xomal ou ver o seu nome publicado, ·es, 
tán ao alcance de moi poucos. Polo momento_ seria bo 
deixarse ver. en todas ·as ceas de homenaxe que lle orgai, 
cena Romay. Vai de prüneirn nas apostas.+ 
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C~DADES 

As obras do Tunel das A'V91Ícios duraron ano e médio.. 

En Vigo inaugúrase un de máis de un quilómetro e na Coruña proxéctase outro 

Túneis parO chegar antes ao próximo atasco 
* ARANTXA ESTÉVEZ 

Durante ano e médio as obras 
para o túnel de Beiramar, en 
Vigo, foron a paisaxe nos ale
daños do porto. O paso sote
rrado enmárcase dentro do 
proxecto Abrir Vigo ao Mar e 
pode ser inaugurado a finais 
deste mes. O chamado Túnel 
das Avenidas, o máis longo 
do Estado, ten unha lonxitude 
de un quilómetro douscentos 
metros que, xunto aos outros 
xa existentes na cidade, su
man case dous de vias subte
rráneas. Na Coruña, un novo 
proxecto de construcción de 
túnel na Ronda de Outeiro 
prevé unha lonxitude catro
centos metros. Os viciños 
opóñense a esta solución 
que, ademais de noo rematar 
co caos circulatório, encherá · 
de veículos uriha zona da Co
ruña que é semipeaton_al. A 
razón desta obra é a apertura 
dunha área comercial. 

tos xa que hollbo que construir 
un cqlector para_o lixo e uncen
tro de control para o tunel e os 
semáforos. 

Esta obra, cun investimento de 
dous mil cincocentos millóns, ti
vo que someterse case na me
tade da sua magnitude a proce
dementos de excavación por vo
adura, o que a encarece. Ade
mais das cuestións de segurida
de que comporta para os edifí
cios que rodean ao túnel, hai 
que ter en conta que se come
zou a·excavación sen saber co
mo era o subsolo. Mália que os 
enxeñeiros ·din que nunha cida
d e non se sabe que se pode 
atapar ao turar, o porto da Laxe, 
sobre o que se fixeron parte das 
obras, xa indicaba co seu nome 
a enorme pedra coa que deron. 
Soubose que este achádego re
trasou as obras e que modificou 
o plano de voaduras xa previsto. 
Un enxeñeiro local teria sabido 
do obstáculo. Outro atraso das 
obras foi provocado cando o 

O Túnel das Avenidas une as mar entrou no caixón do tunel 
zonas do Berbés e do Areal e através dunhas cañerias en de-
circula por debaixo das ruas de suso descoñecidas. A proximi-
Canovas del Castillo e das Ave- , dade do· auga era outro risco a 
nidas. Fíxose nunha zona .de correr neste proxecto. 
vellos recheos, o que conlevaba 
un rJsco de soporte da mesma. Peatonalización imposíbel 
Trátase dunha obra de cerito oi-
tenta cinco mil toneladas de pe- O túnel máis longo do Estado, 
so, polo que o próprio enxeñeiro promovido polo Consórcio da 
autor do proxecto, o leonés Mar- Zona Franca, para o que o Par-
cos Pantaleón falou de extraor- to de Vigo cedeu os terreas e o 
dinárias medidas de seguridade concello comprometeuse a 
para leva!o a cabo. Paralelos ao man.ter, preterida rematar co 

- túnel, efectu~n$e outros p.roxec-, ., , tránsito, de. veíc.u.los , pesados. 1 

procedentes do porto. Nas ver
bas de Marcos Pantaleón ''tráta- . 
se de qué os viciños . non vexan 
camións pala cidade". Este co
metido non pode ser cumprido 
mentres o agora Ministério de 
Fomento non remate as obras: 
de circunvalación, das que o tú
nel seria o peche. Tampouco a 
peatonalización da zona será 
tal. Nun princípio, unha parte da 
rua Montero Rios ·seria de aceso 
restrinxido, só se permitiria o 
paso aos residentes. Pero des
de o concello deuse marcha 
atrás nesta decisión e poderá 
circular o tráfico lixeiro. · 

Na Coruña, o proxecto dun tú
nel de catrocentos metros na in
tersección da Avenida de Fiste
r·ra coa Ronda de Outeiro, asu~ 
mido pola consellaria de Obras 
Públicas, está a provocar unha 
importante oposición dos vici
ños. Nun recente inquéritc;:> efec., 
tuado entre persoas desa zona, 
sémipeatonal e cun importante 
desenvovimento hosteleiro, un 
80% dos interro,gados amasaron 
o seu rexeitamento á obra. Con
sideran aue o túnel parte o seu 
bairro á metade, atrai aos veícu
los e só favorece a unha grande 
superfície comercial. 

A alternativa apresentada polos 
viciños contemplaba unhas ro
tondas para controlar o tránsito 
na superficie e evitar ter que de~ 
primir o tráfico por via soterr_á
nea. Pero a apertura dunha su
perfície comercial Pryca no polí
gon9,-df?., ,,Rqseir~~. rya zon,g de 

Riazor,- impuxo a solución máis 
barata, o túnel, segundo expli
can os reponsábeis municipais 
do BNG na Coruña. Nesta cida
de tamén coñecen outros túneis 
como o de Maria Pita, coñecido 
popularmente como a "piscina 
munipal", palas inu-ndacións 
cando chove. O mesmo lle 
aconteceu aos túneis da Dobla
da e das Travesas, en Vjgo, co
as últimas augas. Se en Vigo os 
túneis teñen dous quilóm.etros 
en total, na Coruña suman un 
qui~ómetro. 

Novo obxectivo 

En todo caso, os respons.ábeis 
municipais tanto en Vigo como na 
Coruña deron un novo paso no la
bor de turar o chan. Se até hai 
ben pouco o obxectivo eran os 
estacionahlentos baixo chan -o 
vício extendeuse a vilas peque.
nas como Baiona ou Redondela-, · 
agora as vistas están en furar as 
cidades para deprimir o tránsito 

· de veículos. Describiuno ben o ex 
concelleiro vigués do PSG-EG, 
Xesus Costas, cando Manuel So
to comezou co túnel das Trave
sas; "agora chegaremos antes ao 
viñdeiro atasco", dixo. 

Mentres as cidades galegas ven 
agramar buratos, as reivindica: _ 
cións cidadáns a pral de servi
zos de transporte colectivo co
mo o tranvía están C!. ser ignora
das. Unha asociación compos
telana .apresentou vn proxecto 
para Santiago ·e esbozou outros 
para Vigo e A Coruña._+ " 
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Semana do médio 
ámbiente en Bueu 

Na Casa da Cultura de Bueu 
• celébrase a Semana do Médio 

Ambiente do dia 20 ao 24 de 
Maio. A in$cripción, gratuita, 
pódese facer no Departamento 
de Servizos Sociais deste con
cello. Expertos eh diferentes 
temas relacionados co médio 
ambiente impartirán conferén
cias nestes dias. Cláudio Quin- · 
tillán talará da recuperación e 

· explotaciórT de montes en 
man-comun, representantes de 
contrarias, asociacións ecolo
xistas e da empresa ENCE de
batirán a contaminación na ria 
de Pontevedra, ¡;¡. recupetación 
dos roteiros de senderismo se
rá tratada por dous biólogos, 
Patricia Vellot e Alfonso Bar e 
o médio ambiente na costa se
rá tamén obxecto de-debate. O 
último dia, Venres 24, apresen
tarase o plano de resíduos ur
banos, tratamento e reciclaxe, 
aprobado pala niancomunida
de do Morrazo.+ 

Os directOres vigueses 
desminten a relación 
droga·ensino público 

Os directores dos institutos 
públicos de bacharelato de 
Vigo emitiron un comunica
do no que· desmentian as in
formacións aparecidas en 
médios de comunicación lo
cais e que relacionaban a 
venda de drogas cos centros 
de ensino. Para os 
directores "a droga é un pro
blema social e non se pode 
informar sen rigor e 
provocar unha alarma social 
inxustiflcada danando o en
sino público que, desde 
sempre, fomenta valores de 
respeito, rigor intelectual e 
participación activa .dos 
cidadáns". Tamén din que os 
entornos da droga son varia
dos e se relacionan con po- _ 
síbeis clientes, entre os que 
están os novos pero ·non só 
nos institutps públicos.+ 

En Moaña, BNG·e PSOE 
-consolidan o pacto de· 
governabilidade 

As manifestacións públicas 
feitas nos dias pasados por 
membros do BNG e do,PSOE 
e que facian pensar no perigo 
de ruptura do pacto de ·gover
nabilidade están superadas, 
segundo afirmaron os seus re-

presen
tantes. 
Nun co
munica
do con
xuñto·, 
ambos 
grupos 
compro
métense 
a "dirimir 
dentro 

Xabier Abalo, akalde de Moaña. do Seo 
do grupo 

de governo as posíbeis 
diferéncias que puideran xur
dir, por mor do intenso traballo 
que a xestión municipal abriga 
a desenvolver, absténdose de 
calquer manifestación pública 

.. agr~siv.a '.' --. +· - -. - · · · · · · 
~ •• .. ,_, .. .. " 1 f \.~l ! .. .._. ..... ' ,J. -~"'~, .. .. _ 
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·TEMP9 SIMDl~Al.. 

AS MULLERES, SUXEITOS DO CAMBIO 
ECONÓMICO ESOCIAL 

Nos últimos 50 anos, a humanidade progresou en 
várias frentes fundamentais, como son a inde
p~ndéncia da maoría dos Estados, o desenvolve
'mento humano -que avanzou a un ritmo tres 
veces superior ao que houbo hai un· século-, os 
adiantos tecnolóxicos e un maior grado de liber
dade. Porén, e pese a estes avances, persisten nu
merosos problemas como o de un mundo caracte
rizado pala fame., a pobreza e as, cada vez maio
res, diferéncias; os contrastes son inquietantes: 
fame nalgunhas partes e despilfarro noutras: nos 
paises en vías de desenvolvemento, unha 'de cada 
tres persoas· vive na pobreza, máis de 1.000 mi
llóns de persoas carecen de servícios sociais bási
cos -atención sanitária, -ensino, nutrición e au
ga potabel-. Nos países industrializados, máis de 
100 millóns de persoas están por debaixo d0 lí
mite oficial de pobreza. Sen embargo, a expi=rién
cia dos últimos. 30 anos, segundo estúdios realiza
dos polo Programa das Nacións Unidas ·para o 
Desenvolvemento indican que a escasez de re
cursos é, con frecuéncia, unha excusa que o~ulta 
unha asignación incorrecta das prioridades (ex
cesivo gasto militar, por exemplo). 

Das persoas que viven en situación de pobreza, 
que en total se estima en 1.300 millóns, máis do 
70% son mulleres. Este predomínio de mulleres 
entre os pobres, é a consecuéncia tráxica do desi
gual acceso de estas ás oportunidades económi
cas, desigualdade que vai aumentando nos últi
mos anos. Cada vez máis, a pobreza ten rostro fe-
minino. 

Esta feminización da pobreza clase na mesma me
dida entre os países en vías de desenvolvemento 
coma nos países industrializados. Nos últimos 20 
anos, a participación feminina na povoación ac
tiva só aumentou nun 3,9%, con moi pouca dife
réncia entre o mundo en desenvolvemento e o 
mundo industrializado. Comparativamente, no _ 
ano 1990, o 39,5% das mulleres formaban parte 
da povoación activa, mentras que a participación 
masculina era, no mesmo ano, dun 58%. Datos 
que chocan co espectacular aumento do nivel. 
educacional das mulleres. -

l ' 

Nos últimos dous decénios, as actividades reaiiza-
das no desenvolvemento humano éontribuiton a 
un rápido progreso no fomento' da capacidade das 

ROSA GARRIDO 

'As maiores obxeccións 
están na ref arma· do 

modelo de 
financiamento; do que 
sairemos notabelmente 

. perxudicados" 

mulleres que se concretan nuri. aumento da tasa · 
de matriculación das mulleres en todos os níveis 
do ensinó. Sen .embargo, as mulleres tiveron un 
éxito maior na superación das barreiras culturais 
que se opoñen ao fomento da súa capacidade, 
que aquelas baireiras que se opoñen ao aprovei
tamento desa capacidade. Isto motiva que haxa 
unha diferéncia considerabel entre a gran aporta
ción das mulleres ao desenvolvemento humano e 
a exígua participación nQs benefícios. 

A falta de oportunidades das mulleres clase en to-
. das as esferas da actividade humana e non se re
coñecen os logros femininos . A causa radica en 
que o traballo da muller non é valorado social
mente. A utilización do tempo por homes e mu
lleres evid.éncia a subvaloración que esta sofre. 

- En todos os países as mulleres traballan ni.áis h_o
ras que os homes. Desglosando ternos que nos pa
íses en desenvolveinento as muieres traballan 
unha média do 53% da carga total de t:abailo e 
dun 51% nos países industrializados. Desa carga 
total de traballo, aproximadamente a metade in
vistese en actividades remuneradas.e a outra me
tade en actividades 'uon remuneradas (no fogar 
ou na comunidade). Delas, .os homes adican as 
2/3 partes a actividades remuneradas e unha ter
ceira parte a actividades non remuneradas. As 
mulleres, pala contra, adican 1/3 a actividádes 
remuneradas e 2/3 a actívidades non remunera
das. Nos países en vías de desenvolvemento, a 
-dtferén"da é aínda maior. En consecuéncia, a 
maior parte -do traballo das mulleres segue sen re
munerar, sen recoñecer e sen valorar. E rendo en 

_ # 

canta que a consideración das persoas na nosa 
sociedade equipárase á capacidade de obter in
gresos, as mulleres padecen unha gran subvalora
ción social, pero soportan a maior carga de traba
llo total. 

Segundo estimaciÓ[\S do PNUD, _o · Producto 
Mundial bruto está e~ torno aos. 23 billóns de 
dólares; deles o 50%, ao redor de 11 billóns, re
presentan a contribución non monetarizada e in
visibel da muller . 

Tamén o deterioro do ¡nédio ambiente afecta en 
maior medida ao traballo das mulleres. Mentras 
os homes ~umentan os benefícios pola tala de 

0

ár
bores, cría de gando, etc., ao ser os proprietários 
dos méios de producción ou ocupar os empregos 
neste ámbito; a desforestación e o pastoreo exce
sivo agotan os recursos de terra e auga aumen
tando o tempo e o esforzo para manter un mesmo 
nivel produtivo mm traballo (alimentación, re
collida. de auga e leña) que, habitualmente, é fe
minino. 

A persistente desigualdade entre homes e mulle
res considerouse, até hai unha década, que queda
ría eliminada cunha lexislación que garantise un
ha igualdade de dereitos. Ainda que estas medidas 
son necesárias, o efecto bastante limitado da le
xislación antidiscriminatóri.a pon de manifesto 
que as desigualdades relativas ao sexo afectan a 
todo o sistema e requiren, por tanto, unha solu
ción de índole "estrutural". As mulleres non serán"' 
as únicas beneficiárias do cámbio. T amén os ho
mes terán máis posibilidades en canto ás opcións 
fundamentais da vida e as satisfacións que propor
cionan. E, toda a sociedade no seu conxunto se 
beneficiará dun cámbio social que persiga unha 
maior participación das mulleres nos sistemas de 
em¡:irego e nas de toma de decisións. 

As mulleres non supoñen un problema para a 
economía. Moi ao contrário, a solución dos pro
blemas económicos radica nun papel rnáis activo 
das mulleres. As mulleres constitúen unha fome 
esencial para .a economía; esa fonte está subex
plotada, tanto en termos cualitativos como cuan-

. tita ti vos.• 

ROSA GARRlDO BURGO é Secretaria de Acción Social da CIG 

CATALOGO A'!VOSA TEBBA 
Todos ós' libros .e as publicacións 

de E~icións A Nosa Terra, 
pode a topa los 

permanentemente 

nestas 3 8 librarias 

a 
EDICIÓNS 
ABolADllBA 

de todo o 

paí.s. 

,CATÁWGo 
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A Coruña 
Couéeiro 11. A Coruña 
Arenas. A Coruña 
Lume. A Coruña 
Colón~ A Coruña 

Encontros. Santiago 
Couceiro. Santiago 
Sargadelos. Ferro/ 
Helios. Ferro/ 

Pontevedra 
Escolma. Pontevedra 
Michelena. Pontevedra 
Paz. Pontevedra 

Vernet. Baiona 
Biblos. Tui 
Atlántica. A 4uarda 
Dalvi·. La/in 

Segrel. Vi/alba 
Porta da Vilo. Viveiro 
X(sfral. Monforte 

Nós. A Coruña 
Hernández. A Coruña 
Sargadelos. Santiago 
Follas Novas. Santiago 

Brañas. Carbal/o . 
Sementeira. Noia 
Cunqueiro. · Pontedeume 
Do Neno. As. Pontes 

. Seoane. Pontevedra 
Maxtor. Vigo 
Cartabón. Vigo 
Librouro. Vigo 

·Limiar. Vilagarcía 

Lugo 
Souto. Lugo. 
Biblos. Lugo 
Aguirre. Lugo 

Ourense 
Torga. Ourense 
Stylo. Ourense 
A Nova. Ourense 
Epi. O Carba/liño ' 
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· 1nerga trata de reimplantar 
o éomité amarelo 

O comité de persoal .de 
lnerga, empresa auxiliar de 
Citroén, foi revocado nunha 
asamblea de traballadores ce
lebrada a pasada semana. A 
empresa, que ten a sua planta 
en Redondela, contara até as 
pasadas eleicións cun comité 
afín á direción. A CIG, maiori
tária no comité actual, recurri
rá a decisión por considerar 
que non se cumpriron os seis 
meses de prazo necesários 
para a revocación. Fontes sin
dicais consideran tamén que a 
asamblea foi condicionada, 
através de ameazas 
indirectas, pola dirección.• 

Reducen a condea a 
Etelvino Blanco polo caso 
Cáritas 

A Audiéncia de Ourense re
duciu de sete meses a un a 
condea contra Etelvino Blan
co polo caso Caritas. O 
secretário da CIG en Ouren
se denunciara a corrupción 
da que é protagonista Benig
no Moure en base as 
testemuñas de residentes 
nos seus centros. Blanco to
ra acusado de inxúrlas e ca-
1 úmnias ao dar a coñecer os 
feitos. O dirixente da CIG re
currirá tamén a nova sentén
cia por considerar que "é in
xusta pois eu limiteime a 
cumprir co meu deber". A 
audiéncia mantivo a multa 
de cen mil pesetas e a 
exixéncia de un millón como 
indemnización a Benigno 
Moure, pero rexeltou a 
pretensión de Cáritas de am
pliar a condea a tres anos.• 

Os prezos seguen subindo 
pésie ao estancam~nto 

A suba dos prezos no mes de 
Abril nun 0,6 situa a inflación 
no que vai de ano no 1 ,8%, 
quedando a interanual no 
3,5%. Entre os factores que 
levaron ao incremento, supe
rior ao do mesmo mes de 
anos anteriores, destaca a ali
mentación. Fontes sindicais 
valoran negativamente este 
dato ao producirse nun 
momento no que se relentiza 
a economia, perden poder ad
quisitivo ps salários e se man
tén o forte paro, O dato sobre
sae ademais se se ten en can
ta que a redución do IPC é un 
dos obxetivos do governo, por 
riba de calisquer outras priori
dades.+ 



ECONOMIA 
16 DE MAIO DE 1996 ANOSATERRA 

Vl 
<( 

tJ 
~ 
o · 
X z 
<( 

Laboratórios de grandes cadeas comerciais corroboran .a calidade· do produto 

A tecnoloxía própria permite a Coren revolucionar 
o mercado cun ovo que regula o· colesterol 
-0-G.L. 

Coren revoluciona o mercado 
do ovo cun produto que ten 
catro veces máis ácidos gra
sos Omega-3, beneficiosos 
para a saúde. O feíto de esta
ren producidos con tecnolo
xia própria, permite á coope
rativa ourensá vender a dúcia 
de Ovos Enriquecidos entre 
240 e 250 pesetas mentres 
que a máis barata da compe
tén cia, con características 
comparábeis, ten no mercado 
un prezo que val das 400 ás 
500 pesetas. 

Os ovos ricos en Omega-3 co
mercialízanse en bandexas de 
cartón de á dúcia con envoltório 
plástico e a especificación de 
que axudan a regular o nível de 
colesterol. Outras indicacións da 
etiqueta azul, branca e vermella, 
salientan a condición 100% na
tural dos ovos e o feíto de pasa
ren o control de calidade do La
boratório Pere Garré, acreditado 
pala Generalitat de Catalunya. 

A empresa di que nunha primei
ra etapa veuse abrigada a impor-

tar tecnoloxia pero que no de ho
xe prodúcea, nalguns casos coa 
etiqueta Eureka. Os proxectos 
Eureka requiren a .colaboración 
entre vários paises comunitários 
e cantan coa avaliación perma
nente de comisións da UE. 

Os ovos enriquecidos da Coren 
conteñen ácidos grasos poli-in
saturados Omega-3 docosa-he
xanoico (DHA) e eicosa-pentae
noico (EPA) que reducen en 
plasma o nível de triglicéridos e 
de colesterol VLDL. 

Hai dous meses, a prensa do 
Estado reseñou a comerciali
zación dun ovo con alto contido 
en DHA, por parte da empresa 
española Hibramer. A etiqueta 
da marca Brudy indica o interese 
nutricional destes ovos, que pro
ceden sobre todo dunha alimen
tación rica en DHA, deseñada 
pala empresa de investigación e 
desenvolvemento Braga. Hibra
mer sinala que este aumento· de 
ácidos grasos poli-insaturados 
nos ovos conseguírase hai anos 
alimentando ás galiñas con fari
ñas de peixe ricas en aceite, pe
ro o intenso sabor do penso fa-

· x: Aritón eaStro xavier Baixeiras • 

cia imposíbel a comercialización. 
A empresa, que obtén o 40 por 
cento da sua producción de 
duas granxas de Valladolid, 
identifica. a alimentación rica_ en 
peixe dos esquimos de Groen
lándia como a causa de que a 
pesar de consumiren un 80% de 
graxas a penas padezan enfer
midades cárdio-vasculares. 

Cinco anos de investigación 

A equipa de investigación de 
Coren dir'ixida por Secundido 
Grabas, acadou os ovos ricos en 
Omega-3 despois de cinco anos 
de invest[ga9ión. A poucos días 
de sair ao mercado, o novo pro
duto de Coren suscitou duas cla
ses de reaccións. As primeiras 
saltaron aos meios de comuni
cación e negaban pala base que 
se poida obter un contido alto en 
ácidos grasos Omega-3 nos 
ovos por via de alimentación na
tural. A radicalidade coa que. 
di3.sminten a eficácia da patente 
denúncia por si mesma que se · 
deben entender coma parte dun
ha feroz guerra comercial, lanza
da polos pequenos produtores 
para sobreviver unha nova com
peténcia á que non podarán re
plicar sen tecnoloxia. 

Pero xunto destas descalifica
cións, trascenden xuizos enco
miásticos da parte de laborató
rios de control de calidade de 
cadeas comerciais. Esta segun
da reacción non. chega aos titu
lares dos xornais, se cadra ·por
que Coren prefire a discreción 
ainda que trascenda no grup.o 
óurensán a confianza de ter aca
dado un produto de calidade so
branceira a un prezo rompedor. 

Coren concentra o o traballo de 
máis de catro mil famílias do 
campo ourensán. No ano 89 
promoveu a Cooperativa de 
Agricultores e Gandeiros Gale
gas coa que extendia as suas 
actividades por fóra do território 
provincial b que facia que os 
pensos de Coren chegasen a 
máis de tres mil explotacións de 
todo o pais. t 
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N ovos deseños 

rex1ona1s 
MANUELCAO 

Sucédense os cámbios e proxectos de rexionalización e descentra
lización político-administrativa en moitos Estados da UE: Portugal 
acaba de aprobar unha redivisión rexional, a Liga Lombarda de U. 
Bossi reclama a criación da Padánia e a partición de Itália, en 
Alemaña tentan unha redivisión por agrupamento dos Estados 
máis pequenos, en España Aznar abraza a causa autonomista, etc. 
Son diversas as razóns que desencadean esta dinámica máis, qui
záis a principal, deriva da internacionalización da economía que 
valeira de comido e sentido a determinados órgaos e institucións 
que só dificultan a toma de decisións e encarecen a prestación de 
servícios públicos. A inutilidade e disfuncionalidade das fronteiras 
herdadas dos vellos Estados aparece con total claridade á hora de . 
enfrentarse á competéncia internacional de xeito áxil e eficaz. 

O xaponés Kenichi Ohmae .prosegue coa súa crítica aos "estados 
nación" aos que califica como dinosáurios que. camiñat;l cara a súa 
extinción e que serán, sus-
tituidos polos denomina-
dos "estados rexión". No 
seu último libro The end of 
the nation state: the rise of 
regional economies traduci
do ao español como "El 
despliegue de las economí
as regionales" pasa revista 
á evolución económica das 
rexións en diversos países 
do mundo á marxe dos es
tados -político-administra
tivos convencionais. Cita 
como "estados rexión" uni
dades xeográficas como o 
norte de I tálfa, Baden
Würtenberg, Gales, San 
Diego/Tijuana, Hong-

'Actualmente, o 
poder económico 

dinámico e 
inovador non te~ 

nada en común cos 
tradicionais · 

Estados pexados e 
burocratizados" 

Kong-China Meridional, . 
Silicon, Valley/Bahia de San Francisco, Singai:iur-Johore-Illas 
Riau, Carolina do Norte, Rodano-Alpes, Languedoc-Rosellón, 
Tokio e arredores, Osaka-Kansai, Penang, etc. Non cabe dúbida 

Hong Kong. 

de que a re
estruturación 
institucional 
dos diversos 
países está 
ancorada en 
razóns de 
fondo funda
mentalmen
te económi-
cas como 
acertada
mente sinala 
Ohmae. 

As. argumen-
. tac ións , que 

funden as súanaices en posicións estatalistas de diversa índole se
rian pouco operativas á. hora de deseñar as estratéxias de investi
mento e asignació~ de recursos de xeito eficiente e rendíbel. Oh
mae, membro durante 33 anos da consultora McKinsey & Co. po
sue unha gran experiéncia internacional en matéria de asesoría e · 
dirección estratéxica para empresas de diferentes sectores con 
grande peso no mercado internacional. O perfil profesional de 
Ohmae axustaríase ao dun "axente do imperialismo" ·sério e cons-
cente strictu senso. 

Sorprendentemente, as previsións deste autor veñen a constituir 
un aval de fututo ás posicións defendidas polos principais grupos · 
nacionalistas existentes no Estado .e-spañol. Actualmente, o poder 
económico dinámico e inovador non ten nada en común cos tra
dicionais Estados pexados e burocratizados. Se antes a burguesia 
nacional estaba interesada en preservar o mercado interno de in
xeréncias externas, mediante o control político, agora, o capital 
produtivo ou finan~eiro non recoñecé nen as próprias fronteiras. 1 

Os empresários do norte de ltália saben que manter o Estado ro
mano significa, basicamente, máis presión fiscal sen poder resar
cirse logo mm mercado acotado. Descartada a volta á autarquía 
esta dinámica avanzará, polo que sería bon realizar unha reflexión 
construtiva sobre as novas expectativas que se abren r ara a econo- · 
mía ga lega. + 
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Despedida 

transladouse a Vigo para darlle a 
notícia ainaa que lle comunicou 
que "irnos pagar o que che corr~s
ponde". No xuízo, celebrado ó 29 
de Abril, .calificouse de "despedi
mento improcedente" polo que a 
empresa ten o deber de indemni
zar pero non de readmitir. "Hou
bo moitas mentiras no xuízo. O 
meu xefe declarou que eu saia ás 
once cando sabe que o diñeiro do 
Alcampo chega a esa hora e hai 
que con talo", di. · 

5 por facer só 
i · duas horas · 

Na manifestación do ano pasado os insubmisos denunciaron o encarceramento de · extras diáriaS 
moitos dos seus compañeiros. 

O día que a chamaron ao despa
cho e viu ao av_ogado da empresa 
recén chegado de Madrid xa pen
sou no pior. Primeiro, porque sa
bia que a PROSEGUR non lle 
parecían de abondo duas horas 
extras. Ademáis, a empresa esta
ba a desfacerse do persoal fixo. 
Desde Novembro seis traballado
res foran despedidos. Os repre
sentantes de UGT na empresa 
din que nen sequera houbo res
peito para os dous gardas que fo. 
ron feridos nun atraco o 2 de 
Abril de 1995, no que morreu o 
terceiro compañeiro. Tentouse 
unha estratéxia para despedilos 
que fallou porque os médicos rati
ficaron que non estaban prepara
dos para incorporarse ao traballo. 

Este ano poñen o acento contra o novo Código Penal 

Os insubmisos· maniféstanse 
en Compostela o sábado 25 
A manifestación a prol da in
s u bm is i ó n nesta ocas.ión 
coincide coa entrada en vigor 
do Código Penal (razón pola 
que se convoca o acto) e co 
acordo entre o PP e CiU para 
suprimir en cinco anos o ser
vizo militar obrigatório e criar, 
paulatinamente, un Exército 
profisional. Precisamente esta 
novidade provoca que se po
ñan en tea de xuízo cuestións 
como a prestación social 
substitutória, a via penal con
tra os insubmisos ou a sua 
permanéncia en pri.sión. 

¡'Nen prisión nen inabilitación. 
Insumisión" é o lema da mani
festación que, ás cinco tarde do 
Sábado 25 ·de Maio, partirá da 
alamenda ·de Compostela con 
dirección ás Platerías. Se na 
manifestación do pasado ano o 
obxectivo era denunciar a pri
sión para os insubmisos, na do 
25 os convocantes, Asamblea 
Nacional de Obxección de 
Consciéncia (ANOC) e a Aso
·ciación de Familiares de Obxec
tores de lnsubmisos (AFOI), po
ñen o acento na crítica ao novo 
Código Penal, que entra en vi
gor o 28 de Maio, tres dias des
pois da mobilización. O acto es
tá apoiado por todas as organi
zacións políticas e sociais,. pero 
de~taca a auséncia dos partidos 
PP e PSOE e dos sindicatos 
CCOO e UGT. 

O novo código penal estabele
ce, por primeira vez, unha dife
renciación entre insubmisos á 
míli e á Prestación Social Subs
titutória. Aos primeiros mándaos 
a prisión por un tempo que vai 
de seis meses a dous anos e 
tanto a uns como a outros inabi
lítaos totalmente durante un mí
nimo de oito anos e un máximo 
de catorce, ainda que é mais 
duro cos insubmisos á míli (en
tre dez e catorce anos frente 
aos entre oito e doce para os in
submisos á PSS}. O movimento 
de obxección de consciéncia ta
la da: marte laboral e civil para 
os inabilitados, que non poderán 
ter empregos e cargos públicos 
nen recibir bolsas ou axudas ofi
ciais durante o tempo que dure 
a condea. 

Os insuomisóS 'cdntlnu.an en-

trando en prisión. Agora mesmo· 
hai tres e un feixe deles están 
pendentes de ser chamados a 
ingresar na cadea. "É ilóxico 
que se tale de supresión da míli 
e que continuen as condenas 
por iloñ ir", di Manuel Caribe, in
submiso de Galiza Nova pen
dente de entrar na cadea. 

"Dubido da capaci.dade do Go
verno para proceder a unha pro
fisionalización do Exército -ex·
plica Manuel Caride-, por duas 
razóns, a primeira porque hai 
moitas inércias dentro, xa que é 
un Exército cunha história de
trás moi dura, e segunda porque 
Aznar non vai ter tempo, non 
creo que este governo re-mate a 
·1exislatura e, eñ todo caso, o 
seu anúncio trascende esta ' le
xislatura e sospeito que dentro 
de cinco anos o PP non vai es
tar no poder". Caríde ere que 
"todo é unha cortina de fume, 
ainda que poderian producirse 
indultos para os insubmisos'', al
go que significaría unha amnis
tía encuberta. Manuel Caride 
atribue o acordo a que "CiU ten 
moitos insubmisos entre a sua 
mocidade e non quer que vaian 
ác~e~. · 

Tanto se o Governo cumpre co
mo se non, en todos os estados 
nos que se anunciou a supre
sión da míli houbo que adiantar 

. a profesionalización vários anos 
sobre a data anunciada, xá que 

· a posibilidade de non cumprir o 
s~rvizo militar criou unhas ex- . 
pectativas nos mozos que tiñan 
que cumprir a míli que os levou 
a adiar a sua incoporación e a 
deixar sen soldados aos reem
prazos. Neste sentido, o acordo 
entre o PP e CiU poderia dispa
rar dé contado o número de pe
ticións de prórrogas de incorpo
ración e o mesmo poderia suce
der cos obxectores. lsto ásfixia-

. ria ainda máis o si"stema de 
prestación social substitutória, 
que até agora non ·atopaba pra
zas para cobrir a demanda e 
que levou á Oficina Estatal dos 
Obxectores de Consciéncia a 
asinar acordos coas autonomías 
que, na Galiza, significou o tras-

. vase de milleiros de prestacio
nistas á Administración autóno
ma en condicións que lindan · 
coajlegalidade. • 

Olga Suído levaba doce anos tra
ba liando na empresa PROSE
GUR, no bairro de Sárdoma de 
Vigo, facendo h~ras extras como 
regla xeral: entre duas e cinco ao 
dia. Ela era manipuladora, adicá
base a contar os cartos que chega
ban procedentes das empresas que 
contratan os servizos de PROSE
GUR. O seu horário era de catro 
da tarde a once da noite pero a 
política da emp~esa é que hai que 
quedar até as catro da mañán se 
hai tarefa que facer. "Como os hi
permercados e- outras áreas co
merciais pechan tarde, seguian 
chegando cartas", con ta Olga. Os 
avisos do seu xefe comezaron can
do tivo unha filla e atopaba pro-
blemas para quedar até tan tar
de."O meu home es
tá _nas Canárias e eu 
non tiña quen me 
botara unha man. 
Aceptei unha hora 
extra ao dia, ou sexa 
sair ás doce. Despois 
de darme vários avi-

. sos, aceptei duas ho
ras e saia á unha da 
mañán", conta Oiga. 

O día 15 de Febreiro 
recebeu a carta de 
despido por "baixo 
rendimento" duran- OlgaSuíclo. 
te os meses de Xa- • 
neiro e Febreiro. Xa consideraran 
que durante todo ese mes non 
traballara o esixido. O avogado 
da empresa na central de ·Madrid 

En PROSEGUR de Vigo só hai 
tres mulleres e a contratación é 
maioritariamente masculina. Oi
ga Suído di que o seu xefe amo
sou claramente a sua animadver
sión a empregar mulleres e mes
mo comentou que non estaba 

ben pagarlle os catro 
meses de descanso 
despois do parto. 
"Din á luz un Sába
do e traballei até o 
Xoves anterior. De 
calquer xeito non 
puiden amosar no 
xuízo que existía 
discriminación se
xual no despedi
mento porque é rnoi · 
difícil que os empre
gados declaren o 
que saben", comen-
ta. Olga apresentou 
un recurso tras o fa

llo do xuizo porque considera 
que merece o seu posta de traba
llo despois de ter deixado moitas 
horas na empresa.+ 

PL 'CHEIHO 

T oshack non se in te ira 

O adestradorr botou unha semana rnoi relaxada xogando ao golf en Ma
drid e cando Riazór comezou a berrar Depor si, Tosahack non, tivo a 
ocorréncia de voltarse contra a barra e perguntar coa ollada que era 
aquel.o, como se non entendese nada. Logo remataría, ante tanta insis
téncia, lan?ando furibundos ollares. 

Toshack é un xerente do fútbol que sabe de rendabilidade económica di
recta, pero todo lle falla cando non consegue resultados. O "señorito ga
lés convertido en señoritingo coruñés", como diciarnos en Setembro. 
Unha persoa sen complexos corno demandaban as forzas vivas locais. Un 
Paco-Lendoiro do fútbol. Decidiu, como en Lisboa, como en Madrid, 

• como en Donóstia, fiar todo á rendabilidade económica moi en co~so-
. náncia coa nova estrutura futbolística: dar lle minutos a xogadores su
plentes ·para revalorizalos, marxinar aos titulares . c~n fichas 3 ltas para 
poder logo traspasalos, sacar a un ou dous da canteira para encumialos, 
mercar xogadores en retirada para estruxalos... -

O que pasa é que as equipas, as afeizóns e as sociedades teñen unha al
ma e unha dinámica diferente ao:S teares textís británicos. T oshack non 
se inteira, ·pero no Deportivo non ' aniña a alma paifoca e provinciana 
do coruñesismo, senón o esprito herculino do esforzo comun .• 

.• 16 DE MAIO DE 1996 

Prémio Alecrín para a 
· equipCI de fút'ool "0,7 xá' 
e Alacrán para o patrón 
maior de Riveira 

A equipa de futbol sáa de Lu
go, "O, 7 % xa," obtivo o prémio 
Alecrin na oi\ava edición, co
rrespondente a 1996, pola sua 
firme determinación frente á 
discriminación que para a sua 
compañeira supllña non per
mitirlle alinearse na equipa pa
ra xogar a liga oficial. Mentres, 
o patrón maior da contraria de 
Riveira, Xan Pérez Martínez, 
foi galardonado co prémio Ala
crán pola discriminación que 
supón non permitirás mulleres 
realizar unha actividade laboral 
como o marisqueo a frote. Os 
prémios Alecrín-Alacrán son 
outorgados polo Grupo de Es
tudos sobre a Condición da 
Muller, Alecrín, ás persoas ou 
colectivos que se destaquen 
na defensa dos direitos das 
mulleres e viceversa. A entre
ga de prémios está prevista 
para o 25 de Maio nunha festa
cea no hotel Samil de Vigo.+ 

A música vir1ual principal 
novidade en GG/imusic 

A 1 Feira do Son e a lmaxe 
do Noroeste, Galimusic, que 
se celebra no recinto feiral 
da Estrada do 16 ao 19 de 
Maio, trae á Galiza as princi-

. pais novidades 
internacionais do mundo da 
imaxe e do son. Agárdase 
con expectación a apresen
tación dun xogo de música 
virtual, que permite criar 
melodias meiante o 
movimento do corpo. A par
ticipación do público 
através do obr~doiro "espa
zo máxico", que introducirá 
aos asistentes nas técnicas 
de criazón e produción au
diovisual. A feira concíbese 
como un encontro proflsio-

... nal e lúdico onde firmas co
merciais e público non 
especializado poden atopar 
atracións do seu interese. 
Parellamente Galimusic aco
lle quince actuacións e con
certos de grupos musicais 
galegas de todos os estilos 
e tendéncias. • 

Incentivos aos funcionarios 
na homena.xe a Romai 
Beccaria 
A Dirección de Saude da Área 
Norte de Pontevedra está a re
clamar dos funcionários de Sa
nídade que se apunten á 
homenaxe que lle están a pre
parar ao ex conselleiro Xosé 
Manuel Romai Beccaria, que 
deixou o pasto ao ser nomeado 
ministro, tamén de Sanidade. O 
acto consistirá nunha multitudi
nária cea de traballadores da 
consellaria que abandona. Non 
hai incentivo nen ameaza nen
gunha forzar a asisténcia ao 
acto, pero cando a respeta á 
proposta non é positiva e os 
funcionários néganse a acudir, 
o interlocutor asegura de conta
do "que quede claro que non 
pasa nada senón·se apunta"+ 
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Os alcaldes do Miño irritados pola auséncia de ·Manuel Pérez,_ pre.sidente do Eixo Atlántico 

O cúmiC> 'do Porto sobre as rexiónS cri6ca 
o centralismo lisboeta 
-0-G.L. 

Manuel Pérez, alcalde de Vigo 
e presidente do Eixo Atlántico 
non participou como estaba 
previsto na sesión de clausu
ra do cúmio sobre as rexións 
Euronorte 96, celebrado no 
Porto por iniciativa da Aso
ciación Industrial Portuense, 
o que provocou as críticas 
dos alcaldes do Miño. Na me
sa As Regióes no Contexto da 
Europa comunitária, deberían 
intervir Fraga e Pérez xunto a 
Joáo de Deus Pinheiro, mem
bro da Comisión Europea; 
Fernando Gomes, alcalde do 
Porto, Jordi Pujol e o presi
dente de Castela-León Juan 
José Lucas. 

·._ 

O grupo municipal do PSOE de 
Vigo anunciou que presentará. 
unha pregunta para que o Alcal
de explique por que non partici
pou neste congreso sobre a re
xionalización. De xeito oficioso, o 
Alcalde non quixo as istir ao 
anunciar Fra~a que non viaxaria 
ao Porto. Na auséncia do presi
dente dª Xunta, Manuel Pérez ti
ña que asumir a representación 
galega nun congreso no que se 
trataron as razóns maiores da 
existéncia do Eixo Atlántico e co
mezou a debuxarse un horizonte 
distinto para a organización terri
torial do Miño ao Douro. Manuel 
Pérez ten acusado ao alcalde 
coruñés de cegueira política pala 
sua negativa a participar nun Ei
xo no que son maioria os alcal
des do PP e por non comprender 
que diminuen a representación 
galega no establecemento dun
ha nova área económica trans
fronteiriza. Con todo, desde a 
constitución do Eixo Atlántico, as 
xerarquias do PP na Galiza dubi
dan entre defender a máxima 
fraguiana de España lo único im
portante ou votar pala constitu
ción dunha rexión económica so
bre o eixo do Miño. 

Femando Gomes, presidente da Cámara do Porto (á esquerda) e .António Guterres, primeiro ministro, que ~fenéleron a .rexionalización ' 
no cumio do Porto. · 

Precisamente, o argumento do 
presidente da Cámara Munici
pal do Porto, Fernando Gomes, 
a prol da rexionalización foi que 
o feito de non ter Portugal re
x i ó ns levou a 
que Lisboa e o 

o Estado .e as autarquías. 

"Se houvesse regionaliza<;áo -
dixo o presidente da Cámara do 
Porto- o 11 Quadro Comunitário 
de Apoio náo dara um tostáo a 
regiáo de Lisboa e Vale do Te
jo, que é um país; o resto é pai
sagem". 

Explicando a posición do seu 
partido a prol da rexións, Gomes 
dixo que deberían convocarse 
referendos rexionais para deter
minar o mapa das futuras re
xións administrativas que consi
dera básicas para a moderniza
ción e o desenvolvemento do te
cido económico da Rexión Norte. 

País homoxéneo 

O presidente catalán acrecentou 
a posición do Partido Socialista 
portugués representada polo al
calde do Porto e laiouse da ten; 
sión dramática que desequilibra
ba o debate sobre a rexionaliza
ción, "Non teñan medo que non 

se vai destruir na
da -dixo . Pujol na 
sesión 'de clausu-Val do T exo con

centrasen desde 
a entrada na U E 
os investimentos 
comunitários e 
os do próprio. or
zam ento do Es
tado. Ge.mes en
tE?nde que Portu
gal ten hoxe 
condicións ex
cepcionais para 
promover c;t re
xionalización, xa 

.. ' , . ra- Este medo 
I L político que acor-

isboa e o Val do da á voz da rexio

Texo concentran 
desde a entrada 
na UE os 

nalización é tot9-I
. mente inxustifica
do. Portugal é un 
pais homoX'éneo, 
que non ten a di

investimentos· 
versidad e cultu
ral ~ económica e 
linguistica da Es
paña. Como comunitários" 

que canta con 
un governo e un 
primeiro ministro 
partidários de instituila. Repre
sentando a voz rexionalista do 
Norte, asegura non compren
der como ainda unha parte da 
opinión pública dubida sobre o 
adianto que signiticaria ter un
ha instit.ución intermé.dia .e.n_tre 

exemplo da revi
talización econó

. mica que pode in-
ducir a rexionali

zación, Pujol invocou o da Gali
za. "O saldo da rexionalización 
na· España é positivo -cor-icluiu
e en xeral traeu beneficios, ain
da que é son crítico a respeito 
da Catalunya porque o nivel au~ 
tonómico non é suficiente". 

Mentres a direita parlamentar 
, reclama un referendo nacional 
· para aprobar o Plano rexional, 
tanto o PSP como o PCP consi
deran que a consulta deberia 
ser rexional. Con todo, os socia
listas enfrontan no Nórte unha 
fonda división dentro do partído. 
Eurico de Figueiredo, presidente 
da comísion parlamentar do Po
der Local, ameaza con abando
nar a política no caso de que a 
rexionalización conduza á divi
sión da Rexión Demarcada do 
Douro, como consta no proxecto 
do PSP. Os socialistas queren 
que os concellos da beira es
querda do Douro integren a-Bei-

ra Litoral e a Beira Interior e os 
da marxe direifa a rexión de 
Tras os Montes e Alto Douro. 

O p·rimeiro ministro, António Gu
terres, dixo na Euronorte 96 que 
a rexión do Porto ten vocación 
de se converfer "no mot_pr de 
desenvolvemento do noroeste 
peninsular." Guterres coida que 
é arcaica ;;i política de desenvol
vemento do anterior governo de 
Lisboa, baseada na capitalidade 
e na litórización, e considérase 
"o único político do mundo que 
quer menos poderes e que olha 
com perplexidade aueles que 
querem que ele náo os perca".• 

B. LAXE 

. Quen manqa, manda 
Os ministros Abel Matutes e Rodrigo Rato non son uns insensatos nen 
uns neófitos políticos. As suas declaracións afirmando que se o Estado 
español non acadaba os critérios esixidos por Maastric_ht seria razonábel 
"parar uns meses o relóxio da unión .monetária para que alguns poida
mos subir a0 carro". É o mesmo discurso qu~ ~iñeron realizando-moitos . 
outrps dirixentes emopeus, mesmo alemáns;_ e non enJra ,para nada en 
contradición co discurso ortodoxo-monetarista re?lizado por José- Maria · 
Amar na investidura. 

O anterior ministro de Exteriores español, Carlos Westendorp; afirmara 
.o mesmo; porque a decisión de situar a un país na moeda única ou non, 

. vai ser política. Pero o PP ten. outra razón. máis ~rlá da económica pa.ra 
pedir tempo: para cumprir os critérios impostas por Maastricht terá que · 
realizar unha política de ax ustes que lle vai·pasár factura nas próximas · 
eleicións, a cónvocar cando rematen as privatizacións, pois a CiU e 
PNV xa .non !les interes~rá. Por· isa desde a cúpula política da dere ica 

-quererian agardar un tempo para que a suas medidas fosen socialmente 
menos traumáticas . 

O que fixo Álvarez Cascos fo¡ lanzar unha sondaxe aos poderes econó
micos. Comestáronlle ele contado: os mercados castigaban a débeda, á 
peseta e á Bolsa. Rato apresurouse a ratificar. Como afirma Yázquen 
Montalbán: "O poder econóniico pasou á ofensiva govemando median
te personaxes interpostos, que, ainda chamándose políticos, case care
cen de autonomía" .+ 

"' .. ). ' 
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Adscriben aos mariñeiros 
ao sistema asistencial 
arxentino 

O deputado do .BNG, Guillar
me Vázquez , defendeu a apli
cación da normativa española 
da 'Seguridade Social aos 
mariñeiros que están a traba
llar en sociedades mixtas. A 
pergunta, que se formulou na 
comi$iórí de Política Social, 
referiase á medi<::las qúe ten 
pensado adopatar o Governo 
en relación ao convénío entre 
o Estado e. Arxentina, que- al
gunhas empresas aproveitan 
para subscribir aos 
traballadores ao sistema asis
t~ncial do país americano 
cunha grave merma dos seus 
direitos. 

Este convénio data de 1966 
pero o deputado nacionalista 
lembrou que un decreto regu
la que os mari(1eiros do Esta- .-
do poden permanecer inscri
tos na Seguridade Social ' 
independentemente dos con
vénios bilaterais con outros 
paises.+ 

PSOE e IU queren voltár 
ás ruas a facer oposición -- -

Ainda que a povoación non 
se acostumo.u a ver a· Feli
pe Gónzal_ez como líder da 

.pposi_ción·, den~ro do PSOE
xa se está a debatir as liñas 

· estratéxicas a seguir cor:na
oposición. O primeiro aviso 
procede das Juvent~des 
Socialistas, que, ademáis 
de levar·ao líder de UGT 
Cándido Méndez ao seu 
congreso, talan da volta 
"as ruas" en forma de ma
nifestacións. Pola sua par• 
te, IU debate o seu peso re
al como oposición criando -
un debate no que se trata a 
necesidade de coaligarse 
co PSOE frente ao Governo 
do PP e de buscar estraté-
xias para esta · 
colaboración.• 

Nova ofensiva xudicial · 
contra HB 

Despois de qwe o xor.nar Deia 
publicara unha nota interna · 
de HB, desencadeouse o rne
canismo xudicial contra a coa
lición. Neste escrito, potenciá
b·anse os métodos de loita 

- contr.a o Estado na bus.ca da 
oegociación. Os dirixentes de· 
HB negáronse ·a facer aé~la
racións sobre o texto ainda · 
que Karm~lo Landa dixo.que . 
. a publicidade tora propiciada 1 

por unha filtración policial e 
outras fontes declararon que 
a nota era producto de mani
puladores . 

O fiscal xefe da Audiéncia Na
cional , José Aranda, apresen
tou unha denuncia contra os 
membros da coalición e ·ase
gurou que se se comprobaba 
a procedéncia da nota, para 
isto chamou ao director de 
Deia, imputaría a todos os di
rixentes que forman parte da 
Mesa Nacional de HB. • 

t '•' f 1 
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·A ONU deixa en suspenso o· referendo de autodetermin_ación 

A guerra pode Volver ao Sahara 
-o- e.e. 

A decisión da ONU de retirar 
ao seu persoal ~ivil do Sahara 
occidental e deixar en sus
penso o proceso de elabora
ción do censo de eleitores pa
ra o referendo sobre o futuro 
da zona, anunciada recente
mente por Butros Gali, p·ode
ria provocar a reánudación da 
guerra, segundo manifestou 
Mohamed Abdelaziz, secretá
rio xeral .da. Frente Polisária. 

Abdelaziz, quen tamén preside 
a ainda non recoñecida Repúbli
ca Saharaui, insiste en que a 
Polisária traballa por unha solu
ción pacífica, pero advertiu que 
se a ONU non é capaz de orga
nizar o referendo e Marrocos 
segue a opoñerse a unha con
sulta popular libre e xusta, aos 
saharauis non lles quedará máis 
remédio que volver ás armas 
para defender os seus dereitos. 

O referendo sobre a indep·en
déncia do Sahara tiña que se ter 
celebrado en 1992, segundo se 
recollia nos acordes asinados 
entre Marrocos1 a Frente Polisá
ria e as Nacións Unidas en 1991 
para o establecemento do cese · 
do fago. 

A Polisária négase a aceitar o 
dereito ao voto de máis de cen 
mil marroquinos desprazados 
por Rabat ao Sahara desde a 
retirada española. Funcionários 
da ONU traballaban na elabora
ción dun censo eleitoral que fo
se aceitado palas duas partes. 
A retirada deste persoal civil pa
raliza o proceso que deberia 
conducir ao referendo. Gali pre
tende, non oustante, manter na 
zona o continxente militar, uns 
300 cascos azuis. 

En contra da Frente Polisária 
xoga tamén ·o conflito interno 
que vive Alxéria, país que 
prestou tradicionalmente o 

República Saharaui. 

Con este paso, as Nacións Uni
das acadan as cotas máis bai
xas de prestíxio na zona e in
cumpren o seu compromiso de ~ 
garantir a elaboración dun cen
so xusto. Marrocos, da sua par
te, ve como trunfa a sua política 
de asentamentos, ao estilo isra
elí, o boicoteo á elaboración das 
listas eleitorais e o aprazamento 
das fases previstas no plano de 
paz, tales foran os tres pilares 
da sua política a respeito do Sa
hara nos· catre últimos anos. 

Relacións económicas da UE 
coa ditadÚra marroquina 

A obxetividade da ONU no pro
ceso tora cuestionada de vello 
pola Frente Polisária ao descu
bri.r que o anterior secretário xe
ral, o peruano Pérez de Cuellar, 
era asesor e accionista, dunh-a 
empresa marroquina con intere
ses en Fráncia. Este último país 
multiplicou por cinco os seus in
vestimentos en Marrocos desde 
que o réxime de Hassan 11 ocu- , 
pou o Sahara. A Frente Polisa
ria vincula esta relación econó
mica coa escasa fir.rrieza oci
dental á hora de levar á práctica 

·os acordes de autodetermina
ción aceitados pelas Nacións 
Unidas. 

Marrocos, pésie aos rigores da 
sua ditadura, soubo abrir unha 
canle de relacións privilexiadas 
·coa Unión Europea. Tamén o 
Estado español é cliente desta
cado de Rabat. Após da desco
lonización, o governo de Madrid 
renunciou ao seu papel de "na
ción administradora en tanto 
non se producise a independén
cia", como recoñecia o regula-

. mento dás Nacións Unidas. A 
proclama do Rei Juan Carlos di
rixida aos saharauis: "Non vos 
abandonaremos nunca", viuse 
desmentida pala pasividade su
cesiva dos governos de Adolfo 
Suárez e Felipe González. 

Fráncia e España posuen inte
reses destacados nos sectores 
industrial e ·financeiro marroqui
na. A intervención española rea
lizouse coa mediación estatal do 
INI, participando ademais os 
bancos Bilbao-Vizcaya e Exte
rior, Caja Madrid e empresas 
como Cortefiel. O gaseoduto 
Magreb-Europa representa ou
tra das claves da relación de 
Marrocos co continente .. + 

principal apoio CO que COntOU a Automóbeis das Nacións Unidas nun campamento saharaui. 

16 DE MAIO DE 1996 

PODERES MUNDIAIS, PROBLEMAS LOCAIS 

-0-. B.C. 

ESquerdistas enterrados 
nos parques no Uruguai 
Ao igual que aconteceu na Arxentina, as recentes déclaracións 
de militares arrepentidos están suscitando no Uruguai unha in
tensa polémica sobre a "Lei de ponto final" aplicada aos altos 
mandos do Exército tras o réxime militar que viviu o país duran
te doce anos (1973-1985). 

O capitán de Navio Jorge Tróccoli, publicou unha extensa carta 
no diário de maior circulación en Uruguai, na que pedía que non 
se talase máis de "desaparecidos" xa que todos estaban mor
tos. Na carta, Tróccoli explicaba o método máis común para fa
cer "desaparecer" os cadáveres dos detidos que morrian duran
te os interrogatórios. Segundo o militar arrepentido, a meirande 
parte deles foron enterrados no~ parques das proprias cida
dáns, onde se excavaban pozos verticais e se enterraban os 
cad~veres de pe, plantando unha árbore sobre eles. O capitán 
remataba a misiva asegurando que "tratei inhumanamente aos 
meus inimigos, pero sen ódios, como corresponde a un profe
sional da violéncia". 

Outras cartas similares de "militares arrepentidos" asumían o 
asasinato de civís uruguaios desaparecidos neutros países de 
Sudamérica, aonde chegaran fuxindo da persecución militar. 

A raíz destas declaracións, os opositores do socialdemócrata 
Nuevo Espacio e da coalición de esquerdas Frente Amplio pedi
ron a apertura dunha investigación e a derogación da amnistía 
aplicada aos militares coa lei de Punto Final, aprobada polo go
verno de Sanguinetti en 1989. • 

Censura militar nos xornais israelis 
Hanoch Marmari, director do xornal Haaretz, un dos de maior ti
rada en lrael, denunciou en Viena a forte censura militar á que 
se ven sometidos os xornalistas no seu país. 

Durante unha conferéncia que pronunciou no Instituto Interna
cional da Prensa, Marmari asegurou que todas as informacións 
referidas ás actividades militares do exército xudeu deben ser 
examinadas por un censor do Ministério de Defensa antes de ser 
publicadas. A vulneración deste requisito, ou a publicación de no-

vas que non su
peren o control 
militar pode ser 
condena con pe
nas de cárcere 
para o xornalista 
ou co peche do 
periódico. 

Marmari calificou 
de "pesadelo diá
rio" esta situación 
e asegurou que 
esta censura , 
moito máis forte 
cando se trata 

Protesta palestina en Xerusalen d OS m é d i OS de 
comunicación do 

20% da povoación árabe que vive en Israel , impediu aos xor
nais xudeus infor.mar de maior parte dos sucesos do recente 
conflito entra Israel e o Líbano. 

O xornalista israelí é pesimista sobre a posibilidade de suprimir 
a curto prazo esta normativa debido aoque calificou de "conser
vadurismo dos militares" e "desproporcionada influéncia dos 
, partidos relixiosos no Parlamento"• 

NiJ:éria implica a Fráncia no conflito 
territorial éo Camerún 
Fráncia poderia estar detrás ·da ofensiva armada iniciada polo 
Camerún contra Nixéria o pasado 21 de Abril pola soberania da 
península de Bakassi, reivindicada polos dous estados e pen
dente de resolución polo Tribunal Internacional da Haia. 

O ministro de Asuntos Exteriores de Nixéria, Ton lkimi, acusou 
a Fráncia de estar detrás dos ataques como xa fixera en 1994, 
cando París enviou a Camerún instrutores e helicópteros e mo
bilizou as tropas francesas da República Centroafricana. 

A península de Bakassi, ·cunha extensión duns mil quilómetros 
cadrados, é rica en pesca e xacementos de petróleo, o ~ue po- . 
deria motivar, segundo lkimi, o interese francés en que a zona 
estea b¡;¡ixo control camerunense, país coque mantén unha es-
treita relación política e comercial.• · 
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Xoven asesinado en Medellin. TIMOTHY ROSS/JB PICTURES 

As suas bases sitúanse en zonas controladas polo Exército 

Os paramilitares de Colómbia 
asasinaron a 18 persoas 
no que vai de ano 
-0- A. ESTÉVEZ 

"Axiña imos masacrar esta vi
la guerrilleira", afirmou o ca
pitán António Rodrigo Cañas 
hai uns meses en relación a 
Segovia, unha localidade co
lombiana. As intencións cum
p r í ron se e o pasado 2~ de 
Abril tivo lugar a masacre cun 
total de catorce mortos e do
ce feridos. Os asasinos foron 
membros dun comando para
militar que tomaron a vila o 
mesmo dia da matanza, dei
xándoa incomunicada. Desde 
primeiros de ano, van dezaoi
to persoas asasinadas por 
grupos paramilitares, cuxa re
lación coas Forzas Armadas 
de Colombia estréitase cada 
vez máis. 

O asédio á vila de Segovia, con
siderada polo Exército como co
laboradora da guerrilla, come- · 
zou o dia 17 de Abril, segundo 
informa a axéncia ADAI. Ese 
dia, a policía e o exército efec
tuaron disparos simulando un 
enfrontamento. Por debaixo das 
portas entraban panfletos asina
dos por Dignidad por Antioquia, 
que ameazaban con asasinar 
aos labregos que secundaran 
un paro convocado para os dias 
18 e 19. Xa no día da matanza, 
unha morea de persoas arma
das comezou as execucións 
nos billares da vila. Organiz·a
cións humanitárias de Colombia 

'denunciaron que se detiveran a 
oito campesiños relacionados 
coa masacre, cando .se atopa
ban traballando no momento no 
que tiveron lugar os feítos . En 
troques, sí está probado que un 
dos veículos participantes nos 
asasinatos foi abandoado en 
Puerto Araujo, onde ten a sed~ 
a XIV Brigada do Exército Na
cional e considerada únha zona . 
paramilitar. 

As organizacións de defensa 
dos direitos humanos preocúpa
lles a atitude tolerante .das for
zas de segucidade e a nula acti
vidade da Defensoría do Povo 
en . relación ás accións paramili
tares. En catro meses, dezaoito 
labregos e dirixentes de moví- . 
mentos organizados foron asa
sinados. Sucédense as amea-

zas de morte para os -mestres 
das escolas ·das vi las vixiadas 
polos grupos paramilitares. A 
inoperáncia das forzas de segu
ridade comprobouse nunha .das 
matanzas, na que foron os· la
bregos os que detiveron a un 
dos agresores, que foi entrega
do ás autoridades. Non houbo 
coodea. 

Accións en zonas do Ex.ército 

Calcúlase que novecentas fami
lias desprazáronse dos seus fo
gares nos últimos meses polo 
terror sementado polos grupos 
paramilitares. As bases nas· que 
se asentan son coñecidas pola 
povoación, que fuxe desas áre
as. A vila de Chalán está toma
da; despois de retirar á policía, 
entraron os paramilitares, provo
cando a marcha dos viciños, 
que temen que esta experiéncia 
se espalle por outras localida
des. O método dos asasinatos 
fai que medre o medo: entran 
na casa, seleccionan á víctima á 
que lle disparan na cabeza tres 
ou catro tiros. 

A conexión entre as Forzas Ar
madas e o paramilitarismo está 
probada e, dese xeito o amosan 
experiéncias anteriores. Ade
máis o narcotráfico é o terceiro 
factor que está en xogo. Xa en 
1976, o coronel Nestor Espitia e 
o "Batallón Reyes" fundaron o 
grupo Movimento Democrático 
Armado contra a Subversión. En 
nome da cruzada contra os gru
pos guerrilleiros e de esquer
das, asasináronse a xuices, po
licías e labregos nos últimos 
anos. Persoas que protexian ao 
narcotraficante Fidel Castaño 
foron as que levaton a cabo a 
Operación Rastrillo, de loita 
contra todo brote da esquerda. 

O director da Comisión Andina 
de Xuristas, Gustavo Gallón deu 
a coñecer receritemente datos . 
referidos ao ano 1995. Denun
ciou que os grupos MACOGUE 
(Morte aos Comunístas e Guerri
lleiros) e COLSINGUE {Colóm
bia seo Guerrilla) actuan en zo
nas controladas polo Exéicito. A 
primeira organización foi a que 
asasinou ao senador comunista 
Manuel Cepeda no ano 1994. + 
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Os Paises Non Aliñados reúnense de novo 
Despois duri encontro a primefros 
de mes en-Nova lorque, que reu
niu a máis de cen Paises Non Ali
ñad os, repítese a experiéncia 
nestes dias en Colómbia, onde 
se estuda a incorporación . de no-

Con 

vos membros, como Costa Rica; 
e un novo sistema organizativo. 
Con certos problemas de funcio
nam ento interno,. que formaron 
parte das catJsas do paso a un 
segundo plano deste movimento, 

Agora, ademáis de tóda-las avantaxes 

a reactivación está na base des
tas duas reunións. A toma de de- · 
cisións en relación á política exte
rior foi o que levou aos ministros 

·· deste sector a reunirse na cidade 
colombiana de Cartagena. + 

de cobra-la súa 

NÓMINA ou PENSIÓN en Caixavigo -rendabilidade, comodidade, intereses preférentes ... - , 

pode gañar fantásticos regalos. 

Caixavigo sortea mensuahnente cinco viaxes para dúas persoas a Cartaxena 

de Indias, veinticinco televisores a cor, cincuenta bolsos de viaxes e cincuenta teléfonos 

t\<' 
inalámbricos. . .: ~, · 

Non se confordie con menos. Domicilie xa a sua NÓMINA ou P E.NSIÓN 

e·n Caixavigo e gañe máis cada mes. 

CaiXavigo 
Unhil Caixa para un País 
· Promoción válida dende ma io a setembro de 1996 



1 Hai pouco máis de 
: quince anos, Enrique 

1 
Bustamente escrebe.u 

1 un libro de referéncia 
1 · que titulou Os a(J1os 

. 1 da información en 
1 España .. Daquelas o 
1 parque ·empresarial do 

- secto( era ben máis 
cativo ca hoxe e . . 
tamén máis estábel. 
Agora para descubrir a 
própriedade dos méios 
cómpre un ·experto en 
bolsa, cun master en 
corporacións 
bancárias. 

Beatriz C.R. pasou 
en Burundi quince 

·1 dias, con toque de 
1 queda. Hutus e tutsis. 
1 afiaban o gume das 
1 navallas. En , 1 . ;.,· -
1 Bujumbura, a c~pi~al , 
1 ainda se podia tomar 
1 Coca-cola en bares 
1 para a burguesia local 

· I e os poucos 
1 extranxeiros que 
1 permanecen. no país. 
: A conversa toca o 
1 fútbol. l.Jn nativo que 
1 se achega coñece a 
1 liga española. Opina 
1 que Cruyff está 
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Traballadores e . 
imaxe 
Dentro do meu ser inda está fa
céndon:ie dano O· escrito que te- · 
ño diante de mir:i. 

-La imagen,_. de Vigo. Escrito no 
diario El Mundo, data 28 de 
Abril de 199'6. É tamén para am
pliar un pouquiño, o que a este 
señor se lle olvidou no tinteiro. 

Eu quero dicer e suliñar que, 
non é culpa do traballador-a que 
andemos por Vigo con pancar
tas reivindicando o naso salário 
e a continuictade de Alvarez. 

Qué lle sucede a un povo que · 
vai quedando sen indústria, e . 
postas de traballo , para súa 
xente?. Morre! · 

Estas persoas que falan desta 
maneira, é porque inda o teñen. 
Qué pasaria si quedasen sen el? 

Sen cartas para poder comer e 
levar á súa familia para diante. 
Qué lles pasaria? 

Porque, traballadores somos to-
dos". .. ·obrei- · 
ros spmos 
poucos·. So -
mos conscen- . 
tes de 'que '. o Quén dixo que o 
nos o. sudor obreiro non se . 
molesta por 
ser reivindica- adica a ler? 
tivo pero sae 
das nasas en-
trañas, da no-
sa loita, é·I, é san, puro, por
que ... o tr?-ballo é sudor. 

Quén dixo que o obreiro non se 
adica a ler? 

. i::>ois si que nos adicamos á lec
tura, e moito. 

Renso ,que ... hai moita xente 
que por moito · que lese a Cam
poarll o r, Marce! Pmnst, hai 
quén ainda.está no principio, co
mo un recén· nacido, quedándo-

1 acabado. El é do 
Deportivo. Ten un fil_l9 
ao que lle puxo de 
nome Bebeto. Así 
transcurren as horas 
das clases altas, 
embaixo dun receptor 
de televisión e dun 
ventilador que ás 
veces se para. · 

·"F lle moito.·por ler. 

Sempre hai un libro 
de estilo, un manual 
de boas costumes, un 
regulamento de 

· O dbreiro nunca se esconde, 
nen hai que escandelo. Máis 
ben é, un "mestre" do traballo, 
facendo deste, un arte. As na
sas máns. pintan, moldean;· aca
rician coma se fosen noivo~as 
esas pezas do té, e Porcelán. 

O obreiro é unha xoia porque ... 
panadeiro, labrego, ceramista ... 

CANTINA MEXICANA 

,. 
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etc., somos a cimentación do 
país, os que cheiramos a sudor, 
avergonzada dereita. Pois ben, 
somos os que producimos, grá
cias a nós, eles pasean, comen, 
beben, .1.úcranse co sudor da 
clase obr~ira. Somos poucos os 
que producimos e moitos os que 
chupan. · 

Deixemos·os ceros á dereita ou 
á esquerda, fagamos ·entre to
dos posibel, por . manter 

·· Alvarez. . · 

a culpa de todo o negativo que 
· lles pasa. 

Soe ser xente bastante frustra
da que, polo xeral, non se acei
ta a si mesma, polo que dificil
m ente poden aceitar aos de
mais tal como son. E claro, non 
hai que estrañarse que vexan 
tanto demo, inim igo, culpábel. 
Todo iso poderiamos translada
lo a nível colectivo : e teriamos 
que en certas povoacións , co
marcas, comunidades au tóno
mas, mediante certas ideoloxias 
(é dicer, anteolleiras : corti nas 
de fume) , se tende a ver como 
a causa de todos os males , 
neste caso de Gal iza, a Madrid , 
ou sexa, o centralismo, ou mes
mo a outras Comunidades Au-

. tónomas, pero tamén a axentes 

16 DE MAIO DE 1996 

galega: é unha estratéxia cn
mun, ao parecer, polo que se ve 
en casos similares (e non só ' 
nas chamadas Comunidades 
históricas). 

Bátase a culpa a Madrid (e a 
Barcelona: din que se levan "to
do") de que se desmantelen cer
tas indústrias, de que non haxa 
máis indústria, de que non haxa 
outro nível máis elevado de de
senrolo económico, etc. 

Certamente, abonda mirar a ori
xe da maioria dos produtos que 
adquirimos: veñen de fora, case 
nada é galega. Case todos ve
ñen de Catalunya, do resto do 
Estado español , e/ou do estran
xeiro. Certo. 

Pero, todas as voces, demagó
xicas tantas veces , non sei se 
palas anteolleiras ideolóxicas 
ou por que, 
deben estar 
moi cegas pa
ra non ver, 
por exemplo, 
que o campo 
está moi 
abandonado, 
que as silvei
ras, os sal
gueiros e as 
plantas trepa-

Nunca, en zonas 
con tantas 
posibilidades vin 
tanto abandono, 
en nengun sítio 
do Estado 

doras son as español 
amas do agro 
galega, mes-
mo en zoas 
povoadas (e con xente xoven), 
até perta da costa, en zonas de 
terra fértil, con poucas xeladas. 
Até neses casos , a desídia é a 
raiña. As casas, sen pintar, moi
tas delas habitadas, abandona
das caindo a cachos, en núcle
os povoados. Mans non faltan . 

' ¿Qué pasa? 

Nen a esquerda, nen a dereita 
nos vai esconder, todos forma
mos parte dun pavo, dunha so
ciepade. Te_rémonos que cheirar 
uns á outros·: ca· cu ªº aire; vi
mos todos. Qué é de nós cándo 
marremos? O escritor, o sábio, . 
quen mandé;l, o labrego, o da 
dereita, esquerda ... somos pol
vo, somQs nada . 

externos ao 
Estado espa
ñol , etc., etc. 

--m-1-..tm-1 ............. ._..._,... Teñen a culpa 

Alvárez non pech~rá! + 

GUADALUPE NüVELLE PÉREZ 
(TRABALLADORA DE ROlAL 

CHINA .. ALVAREZ) 

Botarlle. culpas aos 
de fora 
Non e nada raro atapar persoas, 
en todas partes, dentro e fora 
ae Galiza, de todas as idades e 
condicións, que con frecuéncia 
botan a cülpa de todos os seus 
males ao mupdo ex1erior: sem
pre son os de·mai_s os que teñen 

Concretamente 
no referente ao 
tema económi
co, o desenro
lo , a indústria, 
etc . Galiza é 
maravillosa, os 
galegas son 
perfeitos , pe
ro ... -se non for 
por tal e cal, se 
nos axudasen, 
non nos dei
xan ... etc., ~te., 
etc. 

lsto soe facelo 
o nacional is- , 
mo, e non só o 

en Madrid , ao 
parecer e /ou 
tal vez en Bar
celona: nunca, 
en zonas po 
voadas , de 
boa terra , con 
tantas posibili 
dades vin tanto 
abandono , en 
nengun sftio 
do Estado es
pañol. 

O maior afán 
está en cons
truir grandes 
mansións, ao 
parecer para 
impresionar 
aos viciños . 

J:lNVITACIÓNS NO 
···nuBLIN 

·Rúa Martin Códax 11 • V-100 

- -· ; '. "" """ 
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1 f6rmulário para 
1 escreber oficios á 

Cre .que debe haber un e:Xército profisional? 
1 autoridade. A Santa · 
1 Sede recomenda esta 
: fórmula para quen 
1 desexe escreberlle ao 
1 Papa: "Postrado aos 

María Zamorano Santiago Delgado Roberto Domínguez Luciano Pereira 

Ama de casa Estudante Parado Parado 

. 
T eño un filio e non me 
gusraria nada que fora á 
míli, deberia haber un 
Exército profisonal. Ta
mén estou en contra da 
prestación social substitu
tória. Non entendo moi
to a razón de ser da míli, 
como non sexa aprender 
a usar un arma. Debería 
haber roáis traballo e que 
non houbera que perder 
o tempo ali dentro.• 

A míli é unha porcaria, o 
Exército profisional é 
mellor porque asi pode ir 
quen queira. Ir ao servizo 
militar significa estragar 
un ano da tua vida para 
nada. No caso de que pa
gasen ben creo que tam
pouco debería haber míli 
obrigatória. O Exército 
voluntário é o ideal, ain
da no suposro de que va
la máis caro.• 

O Exército profisional é 
mellar solución que un 
~ervizo militar obrígatórío, 
pero ainda mellar seria 
un servizo militar pagado 
como unha profisión, pe
ro sempre de carácter vo
luntárío. Con respeito ao 
que custaria ao Estado 
iso, hai que ter en conta 
que non se lle pode qui
tar á xente un tempo do 
que non dispón.• 

Se o levan a cabo estaria 
ben porque libraria á mo
cidade de moitos proble
mas; seria máis caro para 
o Estado pero para a xu
ventude significaría des
marcarse dalgo que é un 
peso. Custaria máis, pero 
os gastos hainos igu,al, 
pero quen os pagan son 
quen van, porque a míli 
condiciona a nível profi
sional e de estudos. • -

Pero traballar a terra, iso nin falar. 

E, para desmentir aos naciona
listas, partidarios da Concentra
ción Parcelaria, teño que dicir 
que incruso en Municipios con 
terra fértil, cerca da costa, como 
Abegondo, con a Concentración 
Parcelaria terminada, está todo 
abandoado, presidido pola desi
dia, mentras que arredor se le
vantan costosas e absurdas vi
vencias (ata de mal gusto). To
dos sabemos que as setas co
mestibeis, exquisitas no resto do 
Estado español (con tradición en 
zoas de clima similar como Astu
rias, P. Vasco) son descoñeci
das eiquí en boa parte. ¿Por qué 
non mirar hacia dentro?+ 

práctica anti-r:iacionalista. 

Nós, militantes de Galiza Nova, 
traballamos no seo da nosa or
ganización polo ben do país; 
cousa tan simple lle queremos 
recomendar ao David Balsa: se 
quere ser "útil á construción na
cional do país" que se ocupe <ja 
transformación da organizfición 
na que milita e que dirixe 'Xu
ventudes So-
cialistas non 
destaca preci-
samente pela 
súa acción 
neste sentido) 
e non veña in-
miscuir-se 

Son oseas 
militantes de 
Galiza Nova os 

nunha organi- que toman as 
zación sobe-

XosÉ GARCIA. CORTIJO rana. decisións e non 

Este foi o caso dese ente nos
tálxico da época dictatorial fran
quista que un Luns, día 24 de 
Xullo de 1995, a iso das dez da 
noite (ou quizabes deberia dicer 
tarde, debido á natural luminosi
dade existente a tal hora en tan 
própria de épocas veranegas) fi
xo aparición candp o abaixo fir
mante se atopaba paseando pe
la tan famosa, coruñesísima e 
fortemente asociada co deporti
vismo Praza dos Catre Camiños 
na compaña da súa moza. O 
gran crime cometido por esta ra
paza e máis por min tivo lugar 
aproximadamente a uns dez 
metros da porta principal da im
ponente sé que unha importante 
institución periodística posúe na 
xa citada zona coruñesa. 

(FENE) persoas alleas E foi alí onde ocorreu; coma na-
Sabemos ben morados que somos e sentindo 
quen é Balsa un máis que ·vergoñante c;lesexo 
para que ago- carnal, improprio de. xentes de-
ra nos veña centes, sentimos, ¡oh impúdicos Balsa e A N osa 
talar, por exemplo, da defensa de nós!, gaña de nos dar unha 
do ensino público na que el asi- aperta. Mais o piar de todo, o Terra 
nou acordes contrários as aspi- colofón a tan impertinente acti-_ 

No último número de A Nosa racións do estudantado galega tude foi que ... sí, cunha vergoña 
. Terra aparece unha carta aberta ou da situación duns mozos la- atroz admítoo, fixémolo, dímo-
de David Balsa á Asamblea Na- bregas que de ser pela política nos un ha aperta. Foi" entón can-
cional de Galiza Nova. Non apa- do seu partido nen sequera do un completo personaxe, ao 
rece na sección de cartas (A Al- existirian. • parecer sempre atento a coidar 
dea Global) senón que aparece, da saúde moral pública (quiza--
con amplo titular, na sección TITO SOTO E FRANCISCO bes en ocasións un pouco máis 
Galiza. Sorprende ·que ANT se VILARIÑO do que debese), endosouse por 
sume aes maioritários meios de (MIUT ANTES DE GALIZA enriba do seu uniforme de garda 
prensa que habitualmente ser- NOVA) xurado da Voz de Galicia unha 
ven de altavoz a quen nada bo ficticia capa e un imaxinado an-
ten feíto por este país e se per- tefaz coas siglas. E.V.A. (Estou-
mite o luxo de indicar o rumbo A act1ºtude du. n "te a V~xiar, - Amigo) na fronte. Ao 
político que Galiza Nova deve se achegar a nós, cunha voz ·si- . 
tomar. Sorprende máis aínda nistra e un asoballador sorriso 

·· que esta sexa a única referéncia garda xt:frado co.ma de-'1aqúí quien tiene la pe-
que atopamos sobre un proceso rra soy yo, chaval", articulou con 
asembleário que a organización É unha verdáde universalmehte dificultade própria dun ser amé-
da mocidade nacionalista e acti- coñecida que cando un home dio camiño entre animal e per-
va deste país vén desenvolven- sente unha especial admiración sonaxe de cómic de terror: "Oi-

~abel Costas 

Dependenta 

Non estou a prol do Exér
cito profisional. Creo que 
todo o mundo debería fa
cer o servizo militar, tan
to mulleres como homes . .,, 
Cómpre termos unha po
voación preparada porque 
non sabemos o que pode 
vir no futuro, ainda que 
ultimamente non houbo 
problemas. lso si, debería 
háber un bon salário para 
todos os que vaian. • 

1 pés da Sua Santidade 
1 e implorando o favor 
1 da sua bendición 

apostólica, hónrome 
de ser; Pai Santísimo, 
o máis homilde e 
obediente seíVo e filio 
( ou filla) da Sua 
Santidade á que quera 
expresar o máis fondo 
e venerábel dos 
respeitos". 

Un home, unha 
muller ou un país 
poden resistir a pe 
feito cociñando un 
xantar a base de arroz 

-e spaguettis, 
compartir piso co 
cuñadoinsóportábele 
seguir usando a vella 
lavadora que xa 
tragou cando menos 
unha dúcia de 

movimento 

defesa 
da língua 

Apartado 850, 15780 COMPOSTELA 

no e ami n h o de u m país norma 1 izad o._ .. 

. RE 1 NTEG RAC 10N1 SMO ·LI N G UÍ STI CO e 

MONOLINGUISMO SOCIAL 

ASSEMBLEIA CONSTITUÍNTE 
25 DE MAIO 
COMPO$TELA 

GRUPOS: 

• 

do desde hai meses e no cal - cara a certas ideoloxias ou mo- ga por favor, aquí no se puede 
son os e as militantes de Galiza dos de actuar medra nel un-ha estar; si quiere estar así, ahí 

ARTÁBllA MIEllDlllHO AOUÍM-DOUIO -

Nova os que toman as decisións forte inclinación a facer realidade · atrás tiene unos bancos para 
e non persoas 'aileas e de clára· . a "te"ñtaéión-dé ségu-ilás"eºiñilfaiás" . . - "es"o~ ·pe'ró ·par· favor "no manten-

B0114VM MIEL llllOVAfÁO 
A· GINl'f DA IWlllllllA -' INI AGÍ , • ESJ'UIMNTIS llllllPINllEllTJSrAS .... 



1 calcetíns, centrifuga 
1 se lle peta e por veces 
1 gomita litros de auga e 
1 inunda o cuarto. Un 
: pode non ir de 

1 vacaci6ns, non sair 
1 nunca a tomar nada, 
1 disimular ante a tilla 
1 maior que queria unha 

•• comuñón como as 
demais e arranxar un 
modo de non gastar 
en libros para o 
pequeno. O que un 
non pode, de 
nengunha maneira, ·é 
pe.rder a esperanza. 
Un necesita, 
conservar debaixo da 
almofada uri anaco de 
utopia, para escoitar 
que o governó vai 
recortar os,gastos 
sociais e non 
suicidarse. 

Que estes señores 
da jet talen de libre 
mercado sana a · 
macarra vestido de 
muller un Martes de 
Antroido. Antena 3, 
lider de audiéncias, 

1 amosa un burato 
negro de vários miles 
de millóns. As 
televisións perden 
cartas que sufraga a 
banca, igual que antes 
o Vaticano pagaba os 
misais en latín. Xa llos 
sacarán ao paisano do 
lombo a base de 
intereses. O 
importante é que o 
.mono teña ben 
aprendidq o 
catecismo antes de 
votar. 

· Os que fan rexouba 
da Padánia, que 
reivindica Bossi, 
sacralizan sen 
embargo as fronteiras 
africanas trazadas 
con tiraliñas polos 
colonizadores, 
ignoran que o mapa 
de Europa xa se 
moveu tres veces 
neste século e que 

1 Irlanda é un país 
1 independente só 
1 desde os anos 
1 .cuarenta. Os que fan 
1 rexou.ba da Padánia 
I· 
1 
1 

.1 
1 
1 
1 
'I 

eren ainda no conto 
escolar da 
Reconquista e coidan 
que Luxemburgo ten 
máis dereito a ser un 
Estado da UE que. 
-Cataluña. • 
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ga esa actitud en esta zona", e 
fuxiu de novo cara á súa tobeira 
probabelmente para se retorcer 
de satisfacción ante tamaña ta
zaña. 

Aínda que en todo momento se 
dirixíu a min, seguramente por
que el (coma todo o mundo). sa
be que estes asuntos se arran-

. xan entre machos · e as fémias 
non son quen de entendereri 
nada, tanto a miña pervertida 
moza coma min, recoñecido vio
lador, ficamos paralizados ten
tando descifrarmos o senso que 
.ese homiño marrón lle dera a 
esas verbas que, unhas liñas 
máis arriba neste artigo, teño 
suliñado. Aínda agora estámo
nolo a perguntar e agradarianos 
unha resposta. 

Ao mesmo que eh calquera ou
tra fábula (lembren, história na 
que os a.nimais talan), nesta ta
mén hai un afo(ismo: lembrade, 
parellas viandantes asiduas á 
zona de Catro Camiños, se ides 
collidos da man, ao chegardes á 

~ altura do citado · edifício soltáde
vos ou correredes perigo de ser 
abatidos por unha estraña lei 
moral personificada nesa criatu
ra voraz que oscila entre un ser 
'vil e desp~e-

. ciabel que se 
arrastra coma 

un réptil ante Arti'culo· u con 
a falsa ética 

~~~1~:d~~~~~ dificultade "Oiga 
do nen_o (po- si quiere estar 
bri ño) e que . así; ahí atrás 
ao parecer 
non foi quen, tiene unos 
debido proba- bancos para eso 
belmente á 
súa pouco de-
senrol ada ca~ 
pacidade inte-
lectual, de superar, e un huma
no (demasiado humano) que 
busca novas sensacións que 
nunca poic;io percibir e reaccio
nando de · xeito contundente 
contra elas cando as· descobre 
neutras persoas envexoso, sa-

ANOSATERRA 

Leandro 

bedor de que el endexamais as 
sentirá. · 

Así pois, viandantes de Catro 
Camiños, coidado , porque o 
Mórbido Vingador Fascista ase- ~ 
xa pola zona.+ 

E.B. 
(A CORUÑA) 

Mofas galegas aó 
gal ego 
Hai uns dias cheguei á miña fa
cultade cun exemplar de A Nasa 
Terra baixo o brazo é un com
pañeiro sentc;ido ao meu carón 
díxome: "Eso es una mierda, 
hay que füarlo a la basura". Este 
comentário non supoñía ·un ha 
crítica frente a un ideário gale
guista, políticamente talando , 
que este xornai e os seus leito
res compartimos, senón, simple
mente un rexeitamento sistemá
tico de toda manifestación cultu
ral expre_sada na nasa lingua. 

Até aquí, non habería que sur
prenderse de nada se falase
mos de que o rapaZ que fixo tan 
despectivo comentario fose ma
drileño ou castelán , pero non . 
Trátase dun mozo galega, o cal 
fai que a situación cobre uns tin
tes de gravidade extrema. 

Ner:nbargantes, isto non foi un 
acontecemento illado, pois en 
diversas ocasións presenciei co
mo se facia mofa de xente gale
ga-tal ante, polo mero feíto de 
expresárense na súa lingua nai, 
e como xa indiquei con anteriori
dade, coa agravante de seren 
tamén galegas os autores de ta
les mofas. 

Nunca cheguei a comprender 
por qué a xente renega da nasa 
língua, da nasa cultura, e polo 
tanto, de nós mesmos. Por máis 
voltas que lle dou no meu ma
xin, non albisco a solución. Fái
seme imposibel crer que un pa
vo poida rexeitar os alicerces 
que lle otorgan tal considera
ción, e incluso que chegue a 
odiar nasos rasgos caracteriza-

A NOSA TERRAi 
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dores que nos tan ser tal povo, 
coa nosa própria identidade na
cional diferenciada, ainda que 
non recoñecida. 

Sen dúbida, no fondo de todo 
atópase o colonialismo cultural 
que España exerce sobre a Ga-
1 iza, e a pervivéncia nalgúns 
sectores da povoación da vella 
idea franquista de que a Galiza 
é má, e España é boa. 

Nembargantes, resúltame in
compresibef que algúns non 
consegan ve-la realidade, e de
cateime de que todo o que se 
canta dende diversas instáncias 
políticas e relixiosas son puras 
diatribas co único obxectivo de 
someter o pavo galega a un 
asoballamen-
to indefenido, 
e á nasa lin-

. gua a uns no
vo s séculas 
escuras. 

Quizais esta 
xente vive ex
cesivamente 
al ienada para 
poder ver que 
dende os An-
eares a Fiste-
r r a se fala 

Nunca cheguei a 
comprender por 
quéaxente 
renega da nosa 
língua 

dunha maneira totalmente dife
rente a como se fai en Chambe
ri, e que a nasa música se fai 
con gaita e pandeiro, e non con 
palmas, castañuela e olé, e que 
os temas tratados polos nasos 
maxistrais literatos ao longo dos 
séculas non teñen nada que ver 
coas tolerias do esfameado de 
Don Quijote. 

Posibelmente é tarde para so
meter a esta xente a unha reha
bilitación que lles faga ver a rea-

. lidade, pero ainda non o é, para 
que nos escomencen a respetar 
a quen defendema.,s unha lin
gua, unha cultura, e en definiti
va, a un pavo.+ 

MIGUEL GENDRA R EI 
(COMPOSTELA) 
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O 1 7 de Maio comeza a publicarse a pnmeua 
História da Literatura Galega en fascículos 
Durante dous anos en entregas quincenais completaranse· cir:ico 
tomos e cincuenta libros escollidos 

* x.c. 

Coincidindo co Dia das Letras 
Galegas, vaise pór á venda a pri, 
meira História da Literatura Ga, 
lega en fascículos. Trátase dun 
proxecto da Asociación Socio, 

O primeiro fascfculo que se pon 
á venda, da au_toria de Francisco 
Rodríguez Sánchez, funciona 
como prólogo da obra e titúlase 
"Definición, características e 
periodización da literatura gale
ga". Vai acoro-

pañado do 1.ibro Follas Novas ·de 
Rosaliá de Castro e dunha anto
loxia das Cantiagas de Amigo 
medievais. A _publicación segui
rá un critério cronolóxico, 

agrupándose final
mente en cinco to
mos encadernados e 
cincuenta libros, con 
obras dos principais 
autores da 1 i teratura 
galega. 

Explicación sen 
dependéncias 
A obra parte dunha definición da 
literatura galega como aquela "es
crita en língua galega, critério de 
definición de carácter filolóxico, 
xa que é a língua a base -da literatu
ra"' e admite que a sua conforma
ción faise dentro da conflitividade 
dunha sociedade non normalizada, 
"nen do ponto de vista perosal, 
biográfico, nen do ponto de vista 
histórico, os escritores e escritoras 

Pedagóxica Galega, aus, 
piciado por A Nosa Te
rra e a Comisión das Co, 
munidades Europeas. A 
obra venderase quince, 
nalmente en quiosques e 
librarlas, entregándose un 
libro e un fascículo por 
1.3 7 5 pesetas. 

U nha equipa de mái s de 
trinca persoas son as res
ponsábeis da el aboración 
deste traballo. primeiro do 
seu estilo na literatura gale
ga. O colectivo formado por 
profesores, e critores e críti
cos literários, baixo a coorde
nación da AS-PG elaborou 
unha obra "innovadora por
que se tratou de pór de acor
de a unha equipa de autores, 
unificar critérios sobre perio
dos e metodoloxias e escrebela 
de maneira que colmase, non 
só as ambicións académicas, 
senón as de divulgación, de 
maneira que sexa unha obra 
imprescindíbel para calquer bi
blioteca perosal, educativa ou 
municipal". 

Traballou no ensaísmo e na prosa 

didáctica da Xeración Nós ' 

Goretti Sanmartin 

"Era absurdo chegar ao ano 
2000 sen unha história da 
literatura no a" 

Que parte é a que cobre vostede? 

Fixen unha seleción da prosa didáctica e ensa
fstica de comezos de século, fundamentalmete 
através das revistas roáis imortantes da época, 
Nós e A Nasa Terra .. A importáncia dese mo
mento é grande porque é cando comeza a ha, 
ber realmente ensaio en galega, (antes só ha, 
bia discursos) e sobretodo existe a vontade de 
cobrir desde a nosa língua esa caréncia. A Xe
racion Nós é decisiva por iso mesmo e resulta 
complicado decidir á hora de facer unha es~ 
colma. • 

Como ensinante que importáncia .ten unha 
obra destas características? 

É unha obra básica e esencial para calquera es
tudante de literatura galega. Que a finais do sé
culo XX non existise ainda é asombroso. Até 
agora os ensinantes tiñamos que recorrer a es
tudos específicos, parciais, ás veces en castella
no e sen unha perspectiva de entender a litera
tura própria desde o país. faltaba material e un
ha abordaxe colectiva feita <:;on rigorosidade. 

·ha que pensar que os ensinantes recorríamos a 
traballos parciais e rnn materiaistirados de aquí 
e acolá e guias didácticas moi especificas.• 

Definición, 
características e 
periodización da 

cultura galega 

Realizou os traballos referidos q. Amado 

Carballo e a sua escola e Ánxel Fole 

Manuel Maria 

"A literatura dun país ten que 
explicarse con olios próprios" 

Porque é importante analisar a lite,ratura g.ale, 
ga desde o país? 

Paréceme que calquer literatura só se pode ex
plicar desde o país que a produza. Até Pilar 
Vázqez Cuesta a galega era vista coma un sim
ples apéndice da española ou dos movimentos 
artísticos e literários ·de Europa e distorsionába
se todo. Unha literatura só ten razón de ser se 
se fa¡ desde o povo que a produce·e responden
do ás necesidades dos pavos que a alimentan. 

No seu tempo non se estudaba? 

Na miña época de bachelerato só habia unha 
mención na hist'ria da literatura española á lí
rica galaico portuguesa. Todo o roáis que che 
traian os libros e~a que esistira Rosalia de Cas
tro bu Jacinto Verdaguer, e englobábano como 
Literatura Regionles. 

Como autores galegas a primeira vez que sai
mos foi nos textos de Correa Calderón, nos 
anos 60, porque el era galego de nación. Era un 
manual de literatura no ensino, prácticamente 
único' para todo o estado, no que tamén estaba 
Lázaro Carréter. Saiamos citados nun pequeno 
epígrafe sobre as lieraturas galega e catalana. A 
basca nen.a mencionaba.+ 

de Galiza poden ser ri
gorosamente unilíngues 
desde o início. Do ponto 
de vista histórico, porque 
tiveron que restaurar usos 

secularmente negados e 
impensábeis, o que.se fixo 
como restauración duns 
dereitos históricos e do di
reito ao presente e ao futu
ro da língua e do país". 

Esa visión desde dentro do 
país leva a afirmar a F. Rodrí
guez que "a práctica literária 
que merece o nome de galega 
non é un apéndice da españo
la, senón algo específico_, dunha 
realidade especffica. O que se 
entende por un produto cultural 

xenuíó.o, coa sua própria dialéc
tica, cGa -sua diferéncia lingüística e 
coa sua realidade referencial e vi
sión do mundo diferenciada".+ 

Realizou os fascículos e os estudos 

adicados a Cabanillas e Vicente Risco 

Xosé Manuel Millán 

"Antes non se podía facer por .. 
que faltaban especialistas" 

Por que tarda antos anos en aparecer unha 
obra como esta? 

O que acontece é que hai quince anos non ha
bía especialistas que puidesen abordar este tra
ballo. Agás o caso de Carvallo Calero, que se
gue sendo a base, e que é singular porque su~ 
pón un esforzo nun momento especialmente 
difícil. A literatura galega fora abordada por 
pesoas ás que só lles preocupaba tanxencial
mente a nasa literatura. Nos primeiros 80, e · 
motivado polo proceso de normalización, hou
bo roáis atención sobre o linguístico que sobre 
o literário que se consideraba un luxo en am
bientes institucionais. A finais dos 80 empezan 
.a aparecer traballos parciais e edicións críticas. 
A história global de agora é o final dun proce
so e agora pódese facer cunhas bases media~ 
namente sólidas, porque este non é nunca tra
ballo dunha soia persa:~., sempre ten que ser de 
equipa. 

Sinalaria dous aspectos destacábeis: será a pri
meira história da recepción da no~a literatura, 
non só dos temas tamén dos autores. Isci non 
aparecia claramente nos manuais que se fixeran 
até hoxe e moi pouco nos estudos parciais. Ou
tro aspecto é o arquivo de imaxes enorme que 
se vai acumular.• 

; ;~.: ~~t'.., '{: r ~~ 
i~~att® , .. 

!~~~~~'.i:. 
~G~1;;;~~6~:L-· , 
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!f~~~lit~~f~n 

dores se.mprf?' se _distitigurrp11 p6r 
deixar :húnhrfü:lza 'tlo -Setl.paso~ con 
moleS':tcios custes sociaís-.n'Oa é 
doad~-~~e~diilitffzat .. E .amdfo-os a 
histófia':irat'ltle'de~b p~qtienos edi
fícios q~e ~ert;ben, ·o·paso do tempo 
e as emoci.óris"C.r{¡fdas nas distintas · 
xeracións. 

'~ ~ ... 

9rmorr~ijdo, ~h~ a dia, o "Gran 
Teatro" baíxo',a piqueta mandada 
polo caciq!le.,Asi van morrendo as 
voces das n.0,$3.s infáncias, as emo
cións dos 'Pr:iÍneiros amores, as mos
tras arqufrectónicas da cidade cada 
dia máis:'d,espersonalizada. Chegaria 
unha sda palabra aos proprietários 
para qúe parasen a destrución. Pero 
non a haberá, ao parecer, a pesar 
dos mitleiros de voces que a pedi
ron. E J.;ugo, baixo a gadoupa, irá 
rachando follas de futuro. Como é 
posfbel que sigamos estando domi
nados por un Señor?• 

' . 

-
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Galimusic: 
prime ira fe ira 
profisional da. 
. 1maxe e o son 
Do 16 ao 19 de Maio, no recinto 
ferial de A Estrad,a ten lugar o I 
Salón Galimusic, unha feira 
adicado ás equipas de son, imaxe e 
iluminación profisional, que ten 
de atractivo engadido para o 
público xeral a celebración de . 
quince concertos e actuacións de 
grupos galegos, desde as Corais 
polifónicas de Oca e Soutomaior, 
as bandas de música de A Estrada 
e Padrón e grupos como a 
Orquestra Valdeorras, Clan 
Moriarty ou Los Doré. 

Ao tempo estará aberto o Salón 
do Disco haberá un mercado 
público con máis de 15.000discos 
de coleccionista, españois e oe 
importación. No aspecto 
profisional, durante os dias que 
está aberta Galimusic, a 
Asociación Galaga de Productoras 
In.dependentes promove a 
celebración dunha xornada sobre 
a producción audiovis~al galega, 
na que se abordaran c.uestións 
como a participación galega nos 
programas comunitários Cart.oon e 
Media II, de debuxos animados e 
aud iovisuais. + · 

Poesía solidária 
O Martes 14 un grupo de pQetas 
fixeron un recital poético en 
apofo á lioerdade de expresión e 
rexeitando a represión sindical. O 
acto, que tivo lugar no Instituto 
Xelmírez I de Santiago, tiña como 
obxectivo a solidariedade con · 
Maria Miramontes, funcionária da 
Xunta suspendida de emprego e 
soldo por tres meses. No recital 
poético participaron Antón 
Dobao, Manuel Forcadela, 
Cesáreo Sánchez, Xabier 
Rodríguez Baixeiras, Lupe Gómez; 
Anxo Angueira, Luz Fandiño, 
Manuel Villaverde, Miró Villa~, 
Xosé· Mª Alvárez Cáccamo e Rafa 
Villar. 

Ademáis, a poesia tamén serve 
para conmemorar o 80 aniversário 
da fundación das Irmandad.es da 
Pala, no acto de. entrega dos 
prémios que outorga a asociación 
coruñesa O Pacho e que teñen 
lugar o Xoves 16 de Maio. Nesra 
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....•.......•.•..............•.•..... ~ •.•............... ; .... ~ .............•..•...•....... ~ ... ~ ..... . pertence á corrente realista ainda 
que alonxado do presuposto da 
veracidade, conscente de que as 
reproduccións sempre perden o 
seu senso orixinal. Nas suas obras, 
algunhas semellan mesmo 
fotógrafias, recóllense intres e 
recantos r{a busca da expresión de 
emocións. Os seus cadros ofrecen 
múltiples leituras e, alguns deles 
lembran ao realismo de António 
López, en cuxo taller estivo Carlos 
Gon~alves como bolseiro.+ 

O 1 7 de Maio lembra a Ferro Couselo · 
A homenaxe que se rende o 1 7 · 
de Maio ao profesor Xesús Ferro 
Couselo tradúcese en diferentes 

. actos que, nese mesmo dia, ou 
ao longo do mes lembrarán a 
sua figura. Da Dirección Xeral 
de Cultura da Xunta parte a 
organización dun congreso 
adicádo ao historiador 
ourensán, que se desenvolverá 
do 23 ao 25 de Maio. Na Aula 
de Cultura de Caixa Ourense' 
reuniranse máis de trinta 
estudiosos para falar da obra 

. deste home, do que se reseña a 
~ua tarefa no Museu 
Arqueolóxico de Ourense. A 
conferéncia inaugural do 
congreso· correrá cargo de Xulio 
Ogando Vázquez; despois a 
contribución á língua por parte 
de. Ferro C:::ouselo será tratada 
pola filóloga Carme Hermida. 

A iniciativa da Xunta 
complétase con diferentes 
mesas redondas. En Maceda, o 
próprio -dia 1 7, a agrupación 

Mafaeda da Limia, apresenta o 
que foi derradeiro discurso do 
profesor ourensán, que enviou 
gravada o 3 de Xaneiro de 1975, 
e que agora recuperan. A cinta 
e a transcripción vai ser editada 
completando un material 
sonoro do que xa serve de 
mostra o cassette do Consello 
da C~ltura Galega, coa 
conferénca de Ferro "Orixe e 
formación da cidade de . 

. Ourense" 

T amén son de reseñar os libros 
que as diferentes editoriais 
puxeron á venda sobre a figura 
á ques elle adica o Oia das 
Letras. Ne~e sentido, para 
invitar ao púbüco á leitura, a 
Federación de Libre1ros acordou 
a primeiros de mes abrir as 
librarlas o Y emes 17. + 

Nadndor, de 
Baixeras, Prémio 
da Crídca 

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

A Fundación Prémios da Crítica 
entregou os seus galardóns o 
Sábado 11. No apartado de 
poesía, o gañador fo¡ Xavier 
Rodríguez Baixeras coa obra 
Nadador e no de ensaio e 
pensamento, Xosé Antón Castro 
co libro As mazás.de Yoko Ono, 
ensaio de introducción á arte desde 
1980 até hoxe e houbou duas 
mencións para Carmen Blanco e 
Margarita Ledo Andión. No 
apartado de investigación fo¡ 
premiado Modesto Hermida por 
No Tempo do Rexurdimento e no 
de Ciéncias e Artes da 
Representación foi o CGAC. Por 
último, na música o prémio foi 
para o compositor Carlos López 
García-Picos e na área de 
Ininativas Culturais, fo¡ 
recoñecida a labor da revista 
Irimia.+ 

ocasión, participan Pedro Milham 
Casteleiro, Luisa Villalta, Xulio 
López Valcárcel, Iolanda Castaño, 
Xosé António Lozano e Luís 
Ma~as. Este re~ital ten lugar ás . 
dez e média no taberna Bohéme 
Patachim, da beiramar da 
Coruña.+ 

Semana Castelao 
en Euskadi 
Desde o dia 14 até o 11 de Maio, 
Bilbao foi o·cenário dunha 
h~menaxe a Castelao, que 
culminou coa inauguración dunha 
escultlira no parque Txurdinaga 
da cidade, da autoria de M.A 
Lertxundi. Odia 14, a historiador 
Víctor Castells falou da relación 
.dos nacioalistas cataláns co 
Galeuzka, odia 15 Xosé Luís 
Barreiro deu unha conferéncia 
sobre a vixéncia dese mesmo 
pacto, o ·dia 16, Pilar Garcia 
Negro falou sobre o pensamento 
de Castelao e na última xomada 
Iñaki Anasagasti, deputado do 
PNV e historiadqr, centrará a 
charla na relación do galeguista 
cos bascos, sobre a que ten escrito 
unha obra. Será o historiador 
galego emigrado en Euskadi, Xosé 
Estévez quen peche os actos coa 
charla O Galeuzca no suco da 
memória. Tocios es tes actos 
estiveron organizados pola 

Fundación Sabino Arana en 
colaboración coa irmandade de 
centros galegas no País Basco. + 

Concertos de 
rock pola língua 
O Xoves 16, víspera do Dia das 
Letras, os grupos Nabarra.ka e 
o~tiax ke te pariu dan un concerto 
no local Planta Pirata, ás dez e 
média d!i noite, co ánimo de 
reivindicar a língua galega. Este é 
o primeiro acto que organiza 
Galegomania, unha iniciativa da 
que forman parte A Mesa pala . 
Normalización Lingüística, Chorima 
Edicións Discográficas, Asociación 
Break Point e a peña Freixo Rock: 
Con esta alianza pr~tenden 
dinamizar a actividade cultural e 
musical da cidade de Vigo. Pola 
sua parte, o mesmo día, o. grupq 
Skornabois tocará polo Baixo 
Miño en defensa da língua: ás 
once da mañán no Instituto das 
Neves e ás catro e média da tarde 
no Insütuto de F.P de Tui. 

Dentro doutra liña pero tamén no 
rock, o grupo Rebelde Rojit.o, 
cun,ha boa fama gañada no 
directo, apresentan nun concerto 
o Sábado 18 no Iguana Club de 
Vigo o fanzine O xardin de 
Oct.opus, hilingüe.Os catro 
compoñentes do grupo levan xa 

uns anos tocando en directo e, 
nos ultimas meses, foron 
chamados para incluir no 
programa Xabarín Club, o tema 
Fixémola boa. + 

G. Dura o expón 
na Casa de Galiza 

· As pinturas, gravados e debuxos 
que Carlos Gon~alves Durao leva 
feito desde l ">86 poderán ser vistas 
na Casa de Galiza en Madrid a té o 
2 de Xuño. Este artista, premiado 
nunha morea de ocasións e 
recoñecido en monstras pictóricas 
ao redor de todo o mundo, 

Interior amarelo, orixinal a cor. Pintura 
de Goftialves Duráo. 

Publican a obra 
de Murguia en 
gal ego 
A Asociación de Viciños de 
Arteixo, que desde hai anos 
reivindica que se adique o Oia das 
Letras Galegas a Manuel Murguia, 
apresenta o Xoves 16 de Maio, na 
Igrexa Parroquial de Oseiro, o 
libro En Prosa . text.os en gal.ego, no 
que se incluen os tra~allos en 
galego "Pondal e a sua obra", "A 
Curros", "A nena das soledade " 
e o Discurso dos Xogos Florais de 
Tui. O libro tamén recolle o 
traballo en castelán "En prosa", 
que Murguia editou en 1895, e 
inclue poemas e distintas prosas 
nas que percorre a sua vida. A 
apresentación realizaraa Manuel 
Maria.+ 
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~~~1~11 L~ett~uras~111~ ~~-
Preséncia 
do tempo · 

Título: O derno á orella. 
Autor: Xosé Miranda. 
Editorial: Xerais. L996. 

Dezaoito son os relatos, o tempo 
(outra vez) é o protagonista. Se
gundo irnos lendo acedemos ao 
coñecimento dunha série de his
tórias que van compoñendo un 
mosaico no que se reflecte a histó
ria da nosa humanidade. Dende os 
primeiros tempos aqueles, onde o 
home era home por pouco, deica 
hoxe, pero non hoxe. Máis adian
te explicaremos ese case e ese. 
Agora é momento de falarmos de 
quen nos conta as histórias e de 
como as canta, cousa principal 
que non vai resultar nada fácil. 
Primeiramente porque un libro de 
relatos a cotío é lugar propicio pa
ra a aparición de moi diversos na
rradores. E en segundo lugar por
que deberemos falar despois dun 
upranarrador. 

No primeiro caso, a existéncia de 
variedade narratatorial case vén 
esixida pola multitude de relatos e 
a conveniéncia de lograr ameni
dade mediante a variedade. Desde 
un frio narrador omnisciente dei
ca un eu, testemuña ou protago
nista, vánsenos contando diferen
tes episódios da história nacional 
galega. De entre todos eles hai ca
rro que merecen destaque: "No 
túmulo", "Lonxinio ou a sauda
de", "Ama Pitila" e "Historia dun 
calenda que non era fillo de rei", 
o primeiro e o último contado en 
primeira persoa os outros dous 
contado por un eu testemuña
protagoni ta. E é, o feito de eren 
contados por un narrador non 
omni ciente, factor de moito pe o 

OS VELLOS OFICIOS 

Xosé Vázquez Pintor 

á hora de se
lecciona los 
como máis 
destacados. 
Pero non ra
dica aí o seu · 
único méri
to: tamén 
son un exce
lente exem
plo da relati- · 
vidade do 
tempo, de 
como un ins
tante pode 
ser eterno 
(unha vida) 
ou de como 
o eterno se 
aglutina nun 
breve mo
mento. Fun
cionan ade
mais estes re
latos, e estes 
narradores, 
como un efi
caz descon
xestionante 
de tanta 
frialdade 
omnisciente 
e tanta téc- Xosé Miranda. 

nica de resu-
mo. Evidentemente, a brevidade 
na oración é o instrumento preci
so e utilizado. Mesmo parece que 
o tempo se comprime a medida 
que as palabras se reducen. E iso 
cansa, cansa moito e causa deses
peranza, terás a impresión de estar 
diante doutro experimento (non 
logrado) de Xosé Miranda; pero 
debes seguir lendo e non deixes 
que esa impresión, causada pol(!s 
derradeiras leituras que del fixe
ches ---dixérasme que a História 
dun paraugas azul ~taba a moita 
distáncia do resto das súas publi
cacións- che impida a entrada 
no templo secreto. 

A temática de cada un dos relatos 

foi seleccio
nada en vir
tude da súa 
pertenza a 
unha deter
minad a 
época da 
nosa histó
ria. Coas 
peculiarida
des próprias 
de cada mo
mento, a re
lixión (as 
relixións) 
será o axen
te que trate 
de explicar 
a própria re- · 
alidade hu-
mana, axen
te moi pou
co eficaz. Se 
cadra aínda 
non te de
c atar as, 
comprén
doo porque 
tanto acon
tecimento, 
en tan pou
co tempo de 
leitura, pro
duce un 

efecto perigoso: · faise rnoi difícil a 
lembranza porque é moito o que 
hai que lembrar. Repasa e volve 
tamén gozar desas mostras de do
mínio léxico salferidas aquí e ali. 
De paso chegarás a conclusión, se 
no~ o fixeras xa, de que Miranda 
escrebe da mesma maneira que o 
pode facer esa persoa pouco dada 
a ler e escribir, e cómpre non dei
xar no esquezo esa tese de identi
ficación escritor-leitor. 

Vou agora explicar aquelo que in
sinuei. chegamos ao relato dezase
te ("O demo á orella") onde se 
contén o porqué de todo: o tempo 
real e o tempo soñado fúndense 
na mesma crueza ou sorce. En 
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pouco roáis de dúas follas, a perso
naxe protagonista "vivirá" dúas 
vidas que puideron ser a súa. É es
te un relato que che recomendo 
moi vivamente: poucas veces o 
leitor chegará a sentir, de forma 
tan vivida, as olores, tictos e sen
sacións. A súa importáncia (por 
álgo dá título ó libro) percébese 
nada máis acabar de lelo e é o mo
mento de pensar no supranarra
dor, ese supernarrador que unifica 
e estrutura o c,ontido do libro, non 
creo que o canto estea ai por ca
sualidade e non está aí só porque 
temporalmente é o correcto. 

Do que levamos dito dedúcese a 
preséncia do tempo con tres mi
sións diferen-
tes: ser o fio 
conductor que 
a todas une, 

· posibilitar un
ha interpreta
ción unitária 
do conxunto 
de relatos, e . 
ser soporte de 
cada unha das 
vidas ficciona
das. 

Ainda me res
ta falarche do 
derradeiro re~ 
lato deste li
bro. Aqui 
acharás mes
tilrado o bran-
ca e o negro, 
o posíbel e o 

A temática 
de cada un 
dos relatos 
foi 
seleccionada 
en virtude 
dasúa 
pertenza a 
unha 
determinada 
época da 
nosa 
historia 

impósibel, pero o único cerco é a 
morte. Observa tarnén como este 
relato é a confirmación do supra
narrador. Eu cheguei á conclusión 
de que pode . ser exemplo ou pro
totipo do que en cada un de nós 
pode suceder ( e/ou sucede?), xa 
me dirás cal é a túa, paga a pena 
lelo e pensar.+ 

XOSÉ M. EIRÉ 

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, atadeiros 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~ per
manencias. 

XERAIS . 

~~ 
~~ 

_. NA MESMA-COLECCIÓN 

GALICIA S.L. 
Manuel Rúa, 

Daniel Romero 

AS COMISIÓNS OBREIRAS 
DE GALICIA 

José Gómez Alén 
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conta de libros 

A Trabe de OUro e a 
derrota do 
españolismo · 

O número da revista A Trabe de 
Ouro correspondente ao primeiro 
trimestre deste ano ábrese cunha 
reflexión pola victória popular do 3 de 
Marzo e pola presenza do nacionalismo 
en Madrid. Pero, ademáis de 
congratularse polo "varapau ao 
españolismo furibundo'', a publicación 
que edita Sotelo Blanco, inclue artigos 
como o_ que afonda sobre as orixes da 
cuestión nacional, de Camilo 
Nogueira, ou o que escrebe Manuel 
Forcadela sobre a cantiga de Amigo. 
As novidades literárias teñen o seu 
éspazo habioial na revist~. 

A novela surrealista de 
Femández Granell 

A novela do Indio Tupinamba é unha 
obra concebida por Eugénio 
Femández 
Granell hai 
corenta 
anos e quef'' 
agora, 
publica 
Ediciós do 
Castro en 
facsimilar. 
Recollendo o 
esperpento de 
Valle-[nclán e 
o movimento 
surrealista, 
Granel! canta as 
vivéncias de 
Tupinamba nun pesadelo caótico que 
denúncia os efectos dunha guerra civil 
nunha trama aparentemente 
inconexa. A xeii:o de trazos de pintura 
surrealista cun bon chisco de humor, a 
novela é un exemplo de c~mpromiso 
social dentro das vangardas, segundo 
sinala Isaac Diaz Pardo. t 

Manuel António e a 
ruprura literária 

Xosé Ramón 
Pena ven de 
publicar na 
editorial 
Sotelo 
Blanco o 
libro 
Manuel 
António e 
a vangarda. 
Neste 
estudo, 
que 
recolle 
parte da 
tese de doutoramento do 
autor sobre as literaturas galegas de 
vangarda, tenta afondar nas 
cqnsecuéncias da obra do poeta do De 
catTo a catro. Pena tamén analisa as 
relacións das propostas estéticas de 
Manuel António co movimento . 
nacionalista e, ademáis, percorre outras 
obras literárias galegas que discorreron 
á par do vangardismo en Europa. t 

Novela de Laxe Freire 

O escritor e traductor Manuel Anxo 
Laxe Freire ven de publicar a novela 
Semente de ante, que pon na rua Via 
Láctea. A trama deste traballo xira ao 
redor dunha moza arxentina, Melánia 
Dorrego, que indaga na experiéncia 
que levou ao seu pai, galego, a marchar 
cara América en 1936. Na viaxe que 
emprende a protagonista ráchanse os 
tópicos dun país descoñecido para ela. 
O lugar onde se desenvolve a acción é 
Duarria, na Terra Chá, tamén patria 
do autor da novela. t 
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lnventário 
da Economia 
Social no 
Estado 

Título: Las otras empresas . . Experiencias de 

economia alternativa y solidaria en el 

. Estado español. 

Autoras: Elena Vilanova e Rosa Vilanova. 
Editorial: Talasa Ediciones. 

O libro Las otras empresas, de 
Elena e Roscr-Vilanova, é un per
corrido palas experiéncias de 
economia alternativa e solidária 
que se dan no Estado español. 
Experiéncias que tentan, sobre 
todo, cambiar os hábitos do con
sumidor por médio da c~ncién
cia. Mercar non é un acto sim
ples senon que agacha· todo un 

· proceso de producción detras do 
que, a maior 
parte das ve-
ces, descóbre-
se, á sua vez, 
inxustiza e 
explotación 
de cara aos 
traba lladqres 
e ao médio 
no que se de
senvolven. O 
libro que 
apresen tan 
estas duas au
toras está sus
tentad o na 
busca doutros 
valores, ou
tras iniciati-
vas, outras 
empresas. 

Din Rosa e 

Amaioria 
das empresas 
das que .fala 
este libro dan 
traballo a 
recuperadores 
de lixo, a 
comerciantes 
solidários, a 
labregos ou a 
bici-
mensaxeiros 

Elena Vilanova que están satis
feitas de ter atopado "homes e 
mulleres en diversos pontos do 
Estado español, que levaban 
anos loitando por conseguir un 
mundo sen exclusións, pasando 
do puramente reivindicativo a 
construir proxectos reais e viá- . 
beis". As iniciativas que se ama
san neste libro tradúcense en em
presas, con peores ou mellares re
sultados, que "nuns casos por op
ción ou noutros moitos como res
posta de emerxéncia ante unha 
situación de grave necesidade, 
intentan trascender a unha cul
tura egoista e individualista que 
ten o consumismo como princi
pio, a desigualdade como sistema 
e a pasividade da conciéncia, fó
ronnos permitindo coñecer como 
a partir destes conceptos ecoló
xicos e solidários tamén se poden 
desenvolver importantes econo
mias, tanto productivas, finan
cieiras, como de servizos, nas que 
se combinan rendabilidade coa 

. solidariedade". 

Desde hai anos existen no Estado 
colectivos-'e asociacións· que se 
adican a un modelo de desenvol
vimento social alternativo que, 
sen ter que demonstrar unha alta 
rendabilidade, teñen que cobrer 
gastos e asegurar a continuidade. 
Calcúlase que tres de cada ·catro 
empregos criados no periodo 
19'83-1994 proceden de iniciati
vas da Econorhia So~ial: coopera-

tivas, mutualidades etc. A maioria 
das empresas das que fala este li
b_ro dan traballo a recuperadores 

. de lixo, a comerciantes solidários, 
a fabregos ou a bici-mensaxeiros. 
Un exemplo son as chamadas em
presas sociais solidárias, que aco
llen a persoas. con ·problemas de 
integración no mundo-laboral re
xeitando os modelos tradicionais 
de beneficiéncia. 

Las otras empresas contén unha 
posta ao dia dos outros· xeitos 
de entender a producción no 
Estado. Desde a cooperativa ga
ditana Tierra y libertad, que ade
máis de c~ltivos oferece turismo 
alternativo até ADAI, unha 
axéncia que suministra informa
ción a rádios municipais e pren
sa comarcal de Catalunya. Ta
mén se recollen as experiéncias. 
en permacultura da Asociación 
Arte Elemental, na vila andaluza 
de Facinas, baseadas nun uso 
ético e conservacionista do mé
dio, e Tranforma, unha expe
riéncia editorial en Barcelo.na. 
As autoras recollen o funciona-

Al limit del perfil · 

Tradivarius 

Al limit del perfilé o título do disco que 
ven de gravar o grupo catalán 
Tradivarius. Como unha morea de 

· grupos que fan música en catalán, esta 
banda mestura e(ltilos diferentes que se 
moven entre o rock e o folk. O 
elemento tradicional ven dado polo 
violín de lzaskun Zubizarreta que 
xunto a Nando Balanya, Pep 
Solórzano, Emili Puig, Tomas Romero 
e Carles de Arriba forma o grupo. 
Tamén contan coa colaboración de 
músicos adicionais á mandolina e á 
harmónica. Entre os catorce temas que 
se atopan no disco, editado pela 
compañia de Matará, AZ Records, os 
cámbios de ritmo constante, como o 
salto do tema instrumental Carla ao 
guitarreiro El gurú. 
Para quen non teña referéncias deste 

Leituras . 

mento da Asociadón 
para ·a Economia So
cial de Vigo que, ade
máis de editar a revista 
Cooperativismo e Econo
m ia Social, adícase á 
formación e informa
ción sobre as posibilida
des do cooperativismo 
na Galiza. Las otras em
presas constitúese nun 
manual de achegamento 

ao traballo que, ao marxe 
das políticas guvernamen
tais, nace para combatir o 
paro, a pobreza e a degra
dación mediambieni:al. + 

A.ESTÉVEZ 

O solpor 
dun deus 
Título: Deus Sf_!ltado nun sillón azul. 

Autor: Carlos Casar~s. 
Editorial: Editorial Galaxia. 1996. 

"Naturalmente os feitos deberon 
ser alterados nos seus aspectos 
11).áis visibles e aparentes, unha 
técnica que el segué de maneira 
habitual .. :" ( Ela ): 

Ben ... , ese é un dos~"poderes e de
. reitos do creador 

Moi poucas cidades no mundo te
ñen sido tan noveladas coma Ou- · 
rense. Poucos escritores ourensáns 
hai que non caeran na tentación . 
de retratar na súa escrita á cidade 
das súas vivencias, pénsese por 
exemplo en Otero, Risco, Blanco 

·Amor, et~. 

Agora Carlos Casares ven de 
cumprir corito na súa última no-

conta de ·discos 

grupo, valeria a comparación cos 
vallisoletanos de Celtas Cortos, coa 
diferéncia de que estes non botan man 
de nengunha bandeira e sí de letras · 
m.áis intirrtistas. De calquer xeito, a 
comparación é válida en canto ao 
estilo músical, a mestura de rock e 
música tradicional.+ 

Que verjuensa! 

. Nabarraka 

É o grupo de rock que máis directos 
está a facer pola Galiza, despois de que 
saira á rua o seu primeiro disco Que 
verjuensa!, editado por Chorima. Dia si 
e dia tamén tocan nalgunha vila cunha 
boa causa, non de balde· o sel!_ traballo 

vela, Deus sentado nun sillon azul. 
Ourense é o estaribel principal' 
onde se desenvolve a mesma afn-

. da que sen Santiago e Berlín, a 
mais das dúas casas grandes, non 

' ficaría completa a paisaxe que 
nos dá referencias do personaxe 
central. 

Resumindo ó máximo a tratha 
argumental sería: un intelectual 
a favor· do réxime franquista 
agarda na súa casa dun Ourense 
da posguerra a morte a mans 
dos maquis, que o teñen meti
do ~unha lista negra que circu
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la pola cidade. Esta espera ví
vea coa pasividade de quen 
renuricia a pelexar éo inevi
table e case desexa que rema-
te a coi.isa canto antes. Per- }'\ 
mírame o lector gardar si- --... Raf:cis 
lencio sobre do remate desta :¡::::::::::;;:~::::i:d::::::::::::~· ... :-:::· ~::'-J 
novela que, como en todo traballo 
que -fai un auténtico profesional, 
resulta o millor do conxunto. 

É esa folla, distribuída a xeito de 
panfleto pola cidade, o nexo que 
permite ó autor retomar de cando 
en vez o presente da acción e man
ter, xa que logo, a liña argumental 
dun texto espeso, complexísimo e 
ricaz como corresponde ás grandes 
novelas, mais con tantos niveis de 
lectura como preparación, chaves 
culturais ou simplemente interese 
persoal. teña o lector. 

Este tratamento intencionada
mente semlótico do texto fai que 
a novela poida mesmo ser lida con 
agrado por un público que non pi
da moita enxundia. 

Nesta !lOvela Casares amósanos 
ben ás claras o por que da tardan
za na súa última entrega. Penso 
que con esta obra o autor non só 
acada a madurez necesaria para 
entrar na categoría de gran escri
tor (xa estaba recoñecido como 
tal) senón mesmo para se situar 

está adicado "a todos os homes e 
mulleres que luitan e luitaron polo 
noso povo". Os membros de 
Nabarraka, do Mop-azo, proceden 
doutras bandas nas que tamén se 
adicaron a facer rock herdeiro do que 
se denominou como "radical". Desde 
logo que neste disco non renuncian ás 
guitarras dos oitenta ainda que as letras 
adquiren un caracter próprio. Ainda 
que non están incluidos no 
movimento bravú, coinciden na busca 
de histórias achegadas a eles para 
tran5formalas en cancióris. Perto están 
as queimadas, os canutos, a policia e a 

- eterna soedade masculina que fai que 
sempre estean alerta ao paso dunha 
moza: 

Nabarraka son Suso á voz, Bule ao 
baixo, Miguel á bateria e Albino á 

guitarra. Do saber popular 
recollen o xogo do trompicallo 
pero tamén se atreven con Red 
Hot Chili Pepers facendo unha 
versíón do. Give it away 
(titulada como o disco, Que 
verjuensa! e que, por certo, non 
aparece no compacto). Son 
catorce cancións que gardan 
coeréncia temática e musical, 
recomendábeis para os que 
gestan do rock "radical", das 
palabras fortes e.da canha. A 
favor deles tamén hai que 
dicir que o compacto ten 
unha espléndida 

entre a dez mellores novelas da 
literatura galega. 

Dende comemos dos anos 30 e 
ata mediados dos 40 Casares vai
nos ir<contando moitas historias 
~este libro, todas elas só insinua
das na presentación mais que han 
ir tomando 
corpo ó se en-
tretecer unhas 
coas outras: o 
amor e o de-
samor, a <:o
bardía do su
pervivente e o 
valor do que 
necesita su
perviver, os 
xogos dende o 
poder para 
agachar as 
barbaridades 
que se fan, o 
choque entre 

Texto espeso, 
complexísimo 
ericazcomo 
con tantos 
niveis de 
lectura como 
cha ves 
eulturais teña 
o lector 

o rural e o urbano, a decadencia 
do señoritismo, ... Hai moitísima 
dialéctica galega nesta novela. 

A nivel estilístico dicir que Casa
res mestura no seu crisol cultural 
todo o século XX de novéla euro
pea para alambicar unha obra lite
raria novedosamente galega, das 
que poden ir polo mundo adiante 
coa testa ergueita e sen complexos. 

Se orixinal é o seu -estilo tanto ou 
máis vaino ser a súa técnica narrati
va. O autor sitúanos no pensamento 
da amante en fase de desamor dun 
intelectual contradictorio, soberbio 
e perdedor. Ela, dende a súa fiestra e 
nunha clara actitude de "voyeur", 
mira o que pasa na sala da casa de 
enfronte na que o seu ex-amante 
gasta a meirande parte da vida. 

Coa axuda das súas lembranzas, a 
lectura dos artigbs cotiáns que el 
publica na prensa, o fundo coñe.
cemento das súas costumes e xes
tos, como se dunha sesión de mi
mo se tratase, vainos ir contando 
o que pasou, o que está a pasar e 
mesmo o que vai vir. 

Final terrible e exquisito axuste de 
contas intelectual de Casares con 
algunhas pantasmas vivas e mortas. 

o autor tense posto con esta nove
la o listón moi alto. Por sorte ·para 
a literatura galega aínda lle queda a 
este novelista moita vida por vivir 
e moitas horas de criación. + 

XOSÉ MA DE CASTRO 
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relación de 
t;Óiabcradares d@ 

historia da 
literatura 

Xosé Mª Álvarez Cáccamo, 
Manuela Álvarez Lozano, 

Manuel Amor Couto, Manuel 
Barreiro, Carmen Blanco 

García, Domingos Blanco 
Pérez, Xosé Lois Bouzas Millán, 

Xavier Camba Sanmartiñ, 
Begoña Campos Souto, Mar 

Campos Souto, Carlos Casares 
Mouriño, Gonzalo Constenla 

Bergueiro, Xosé Manuel Eiré, 
Carmen Fernández~Pérez 

Sanjulián, Lorenzo Fernández 
Prieto, Manuel Marí~ Femández 

Teixeiro, Manuel Ferreiro 
Fernández, -Manuel Forcadela, 

Xosé Ramón Freixeiro Mato, 
Mi! Carmen García Negro, Pilar 

García Negro, Xoan Carlos 
Garrido Couceiro, Camilo 

Gómez Torres, Emilio ínsua 
López, Anselmo López Carreira, 

Teresa López Fernández, 
Manuel Lourenzo, Manuel 

Lourenzo González, Xosé 
Manuel Maceira Fernández, 

Katlheen N. March, Carlos 
Paulo Martínez Pereiro, 

Miguel Mato Fondo, Xosé 
Manuel Millán Otero, Mª Xesús 

Nogueira Pereira, Luis 
Obelleiro Piñón, Francisco 
Pillado Mayor, Manuel Rei 

Romeu·, Francisco Rodríguez 
Sánchez, Xosé Carlos Ruiz 

Silva, Anxos Sanmartin Rel, 
Goretti Sanmartín Rei, 

Sonia Soto Boullosa, Laura Tato 
- Fontaíña, Manuel Vilar 
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Xurxo Lobato 
"Os fotógrafos de prensa deben ser xornalistas 
que fan inforrriaciQn coa cámara" 

* XAN CARBALLA 

"A fotografía nos rneios é xorna
lismo, non un compartimento es
tanco que acompaña, ilustrando, 
as informacióii.s escritas. Esa dig
nificación hai que · reivindicala 
sempre". Xurxo S. Lobato, xefe 
de sección de fotografía en La 
Voz de Galicia, percorre - nestas 
semanas o país cun libro que re- · 
colle a série domini~al Galegos 
na escaleir.a que editou a Funda
ción Caixa Galicia. 

Por qué o escenário fixo da esca
leira? 

· A série parte dunha idea propria 
que é coller o vello tópico do gale-

. go que non se sabe-se sube ou bai
xa, e darlle a volta, poñendo a ga
legos que se definen. Eu participei 
bastante na escolla das personaxes 
pero tendo en conta o meio. Estou 
bastante satisfeito do resultado e 
da dirección do xomal respeito á 
série . Hai personaxes que faltan 
pero non creo que sobre nengun. 

Caiu algun da escaleira denantes 
de sair? 

Podo dicer que persoalmente non 
censurei a aparición de ninguén. 

Todos os fotógrafos apetecen a 
publicación de libros pero élles 
difícil. Vostede non parece ter 
esa dificuldade. 

Pero non son libros de autor todos. 
Galegas na escaleira, Fin de Fisterra, 
vários sobre o Camiño ·de Santia
go, con Torrente Ballester. .. pero . 
unha cousa é ilustrar un libro e ou- · 
tra é un libto de criación. Hai un
ha imposibilidade material á hora 
de publicar fotografia, pero non só 
na Galiza. Agás en Gran Bretaña, 
Estados Unidos e quizais Fráncia 
hai moi pou(o libro só fotográfico. 
As editoriais e o mercado galego 
son febles e iso é unha pexa. Gale
gas na escaleira antes de ser ofereci
do á Caixa Galicia propúxose ás 
editoras galegas. Pero non podian 
asumir un libro en cór de máis de 
cen páxinas. 

Desqu~ vostede comeza a foto
grafar ños xornais, hai quince 
anos, tense modificado a impor
táncia da fotografia nos meios. 
Que balance fai? 

producto. A fotografia non é un 
_coplpartimento estanco do xoma
lismo tomado en conxunto. Segun

Se a referéncia é o pasado dos xor;' ~ do s~xa o modo de facer informa
nais galegos hai un avance, mesmo ,.~ción asi será a fotografia. Se é ofi
só contemplando a mellara na re- . ~ cialista terá máis caretos, máis inau
produción da foto. Eu comecei no . ·:. gfu.;cións e máis benevoléncia coas 
79 e agora a calidade de todos os persoaxes, o que non quer dicer que 
xornais é moi superior. Se o re- .,se deba ser agresivo. Do que hai que 
ferente é o resto do Estado o nív~l '.falar é·de modelos xomalísticos. 
é moi semellante e dígoo sen nen- ' 
gun chauvinismo.· Non debemos· 
ter complexo de inferioridade nen
gun. Hai moi bos fotógrafos e in
corpórase xente nova con calidade. 
O fotoxornalismo ten limitacións 
polo modelo informativo vixente, 
e a única innovación recente foi 
pasar do branco e negro á cor. 

A imaxe non é independente do 

Hai pouco particiou en encon
tros con fotógrafos de xomais de 
todo o estado. A que conclusións 
chegarot?-? · 

Houbo tres encontros recentes 
(doús na Coruña e Ol!ltro en Ma
drid) nos que se elaborou un mani-. 
festo da edición gráfica asinado po
los tesponsábeis dos principais xor-

nais españois (La Vazf~ El País, La 
Vanguardia, La Revista de de .El 
Mundo, Agencia Reuter, Efe, .... ). · 
T ratouse de sensibilizar e homoxe
ne izar critrérios· sobre o mundo da 
imaxe no xornalismo (diários, se
manários, revistas espeeializadas)1 

de fotógrafos, deseñadores e direc
tores de arte; que cando. se xunten 
os fotoxornalistas se fale máis da 

· · posta en p~i~a· que tle técnicas fo~ 
tográficas. ou de marcas de cámaras. 

Coido que a fotogrp.fia de xomal e 
informativa non pode ser' conce
bida como se fose pára unha expo
sición e para autocompracéncia 
do autor. O que ten é que resolver 
dia a dia:, con honestidade, a in
formación gráfica, e que apareza 
no lugar e no tamaño adecuado ao 

ANXO IGLESIAS 

seu valor informativo. Non pasa a 
reivindicación porque sexa a foto
grafia máis grande senón porque 
sexa a adecuada e porque hai in
formacións que non teñen porque 
levar foto, senón un debuxo, unha 
infografia· ou nada. -Os responsá
beis de fotografia teñen que ter . 
opinióo. de igual a igual nas ·redac
cións dos meios e deben estar ade
cuadamente fo~ados. Por iso nos 
centros nos que se licéncian xor
nalistas o mundo da imaxe deb ter 
peso. Vivindo no século XXI, na 
era da imaxe, moitas veces o máis 
que aprenden os futuros xornalis
tas é a revelar. liai que formar in
formadores, sexan para escreber 
ou para fotografar ou para facer 
infografia. Todos estamos facendo 
informadón. + 

ANOSA TERRA 

XoséRamón 
Freixeiro Mato 

Os diminutivos en 
gal ego 

Carlos Paulo 
Martínez Pereiro 

Natura das 
animalhas 
Bestiario medieval da 
lírica profana 
galego-portuguesa 

o 
diminutivo· 
en !,talego 

N atura da 
animalhas 

O.C lo. 'K'.º•· >·~-·· 
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Caixavigo marxina aos grupos 
de teatr9 galegd 

Reaparece en Brión o. 

Prémio Blanco Amor de Novela· 

A Caixa de Aforras de· Vigo 
concede pior trato ás compa':. 
ñias galegas de teatro ca a ou, 
tros grupos. Esta é a concfu, 
sion de 112 espectadores que 
decidiron asinar unha protesta 
palas condicións nas que hou, 
bera de montarse o espectácu, 
lo O desengano do Prioiro do 
grupo Teatro do Aqui no Cen, 
tro Cultural Caixa Vigo, no 
amigo edifício García Barbón. 

A comédia de Ramón Otero 
Pedrayo ten un cenário unico 
para cinco cadros, que só pode 
cumprir a sua función sobre 
unha medida de altura con, 
vencional. O feíto de a direc, Roberto Vidal Bolaño. 
ción de Caixavigo obrigar ao 
Teatro do Aqui a representar no 
Auditório, sobre un espazo infe, 
rior ao concebido para a función, 
impuxo á compañia a desenvol, 
verse con só parte da iluminación 
e do decorado. 

O vedraio dramaturgo e actor 
Roberto Vidal Bolaño, que dirixe 
a compañia e o espectáculo e re, 
presenta o papel principal da 
obra, houbo de explicar ao públi, 
co o recorte das condicións. Un 
grupo de espectadores resolveu 
protestar perante a dirección de 

Caixavigo pola discriminación 
aplicada aos grupos de teatro do 
país. "Vémonos na obriga moral 
de denunciar a aldraxante situa, 
ción coa que nos atopamos nesta 
noite de teatro ,d¡ o escrito de 
pr~testa redactado polos especta, 
dores. Aldraxante para os acto, 
res, pois o grupo Teatro do Aqui, 
como tantos outros, vese forzado 
a actuar nun espazo sensibelmen, 
te inferior; aldraxante para nós 
por nos teres abrigado a canfor, 
mamas cunha representación de 
menor calidade; aldraxante para 

o teatro galega relegado a un 
segundo plano". · 

Os espectadores compraban 
que compañias de comédia de 
pequeno formato, con base en 
Madrid, as máis das veces com, 
postas por uriha parella de act0' 
res, programan invariabelmen, 
te no teatro do Centro. Moitas 
destas xiras teñen como princi, 
pal atractivo de cartel o prota, 
gonismo recente dalgun dos ac, 
tares nalgunha série da TV. 

O Teatro Garcia Barbón, re, 
nomeado pola C~ixa de Afo, 
rros Centro Cultural · Caixavigo 
é, de feíto, o único cenário de 
que dispón a cidade. Caixavigo 

tense manifestado contra a o pro, 
xecto dun auditorio para Vigo, 
nomeadaroente nas discusión do 
Plano-Estratéxico de Vigo, sob pre, 
texto de que as necesidades están 
abando cubertas polo edifício de, 
señado hai máis de oitenta anos 
polo arquitecto António Palácios. 
A mesma competéncia de Caixa, 
vigo coa Caixa de Aforras de Galiza 
exclue do auditório privado vigués 
ás excelentes orquestas contrata, 
das pa.ra o circuito galego pola 
institución de aforro con sede en 
A Coruña.+ 

OPtNIÓN 

Despois do parén, 
tese abrigado pola 
atitude da cámara 
municipal de A 
Cor"uña, reaparecé 
heste 1996 o Pré, 
mio de Novela 
Longa Blanco 
Amor, que chega á 
sua décimoquinta 
edición. A singu, 
laridade do Blanco 
Amor, que ten ag0' 
ra unha dotación 
de 1.500.000 pese, Eduardo Blanco Amor. 

publicación. O 
Blanco Amo""r de 
~ovela foi dos pri, 
meiros prémios ga, 
legos que. facultou 
aos xurados a posi, 
bilidade de deixalo · 
deserto. Nas bases 
do certame con, 
témplase que, nese 
caso, o -importe do 
prémio destinarase 
a divulgar a 'obra de 
Blanco Amor por 
escol'as e centros 
culturais ga_legos. O tas, é o ser un ga, 

lardan de carácter municipalista, 
pois a financiación de toda a sua 
convocatória é feíta por suscrip, 
ción de máis de 40 concellos de 
toda Galiza. · 

O concello de Brión é o encarre, 
gado de convocar o certame neste 
ano, estando aberto o prazo de en, 
trega de orixináis até o vindeiro 
30 de Xullo, esixíndose que a obra 
apresentada esteñá escrita na nor, 
roativa oficial e se extenda nun 
mínimo de 150 fólios. 

O xurado de1ibera no· mes de Se, 
tembro e o Concello resérvase o 
dereito de conceder en concurso 
público dos editores a primeira 

xurado estará composto, necesa, 
riamente, por "escritores ou críti, 
cos literários da literatura galega". 

Desque Daniel Cortezón gañara a 
. primeira edicion, a nómina de au, 

tares premiados teñen ahondado 
no seu prestíxio (Victor Freixa, 
nes, Lois Diéguez ou Xosé Manuel 
Martínez Oca) e o carimbo do 
prémio é garantía de venda. A de, 
sídia do corlCello de A Coruña en 
non convocar o prémio de 199~ 
estivo a piques de rematar cunha 
tradición literária,qJJe nacera de, 
nantes de que se consolidase un 
circuito de prémios literários que 
outorga case 25 millóns de pesetas 
anualmente.+ 

XUSTIZA INXUSTA 

N on se trata da xustiza como concepto, 
pois que por definición esta é xusta e 
xa que logo non criticable. T rátase da 

outra, da Xustiza con mafuscula, da que moito 
hai que dicir por presentársenos decote tan 
mal administrada. 

No absurdo xufzo polo máis absurdo aínda 
conflicto do ele no nome da Coruña, a xuiza 
actuante, amais de empeñarse en ver un delic, 
to onde non o hai, aplicou para o mesmo feíto 
dúas vara d medir ben distintas unha da ou, 
tra . A plantiñas murcha que forman unha 
letra ob xa, ele, no letreiro vexetal dun ca, 
tivo xardin e ruñés, foron arrincadas nunha 
ocasión por dous rapaces menores de idade, e 
neutra ocasión por dous concelleiros, mem, 
bros minoritarios da corporación municipal. 
Estes catro correctores do devandito letreiro 
foron denunciados, procesados e condenados, 
polo visto con tódalas da leí. Mais velaí que, 

MANOEL RIVEIRO 

LOUREIRO 

mu1ta 
imposta é dez 
veces maior 

para os menores 
e o arresto 

sinalados quince 
veces superior 
ao fixado para 

os concelleiros" 

ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS: 

para pasmo da parroquia, a pena aplicada ós dous ra, 
paces menores é moito máis avultada cá que recae 
nos dous adultos. A multa imposta é dez veces maior 
para os menores que para os adultos, e os días de 
arresto sinalados para os rapaces son quince veces 
máis do que os fixados para os concelleiros. Seroella 
incrible, pero é así. 

Pero aínda hai roáis: a xuiza actuante, nun exquisito 
lavado de mans, négase a ver no feíto xulgado nin, 
gunha outra causa ca un delicto. Nun sorprendente 
alarde de pretendida asepsia legal, esta xuíza declara 
no texto da sentencia que ela non entra a considerar 
se é lexítimo ou non o nome rectificado nin as razóns 
que poidan te,las persoas que o rectifican, pois qu~ 
ela tan só se limita a xulgar un acto moi concreto que 
de por si é condenable. Velaquí unha inhibición 

Á vista do visto, resulta que postas m exami~ar un 
feito denunciado non se consideran para nada as mo, · 
tivacións, as circunstancias, o porqué de que se teña 

Música para os seis poemas galegos de Federico García Lorca. 
Isidro B. Maiztegui Pereiro. 

Orixe e formación da cidade de Ourense. 
Xesús Ferro Couselo. Casete do Arquivo Sonoro. Serie As nosas voces,_ 8. 

A nosa Jala. Bloques e áreas lingüísticas do galega. 
Edición en colaboración co Instituto da Lingua Galega. Tres casetes + libro. , 

As augas-de Galicia. · 
Francisco Díaz-Fierros Viqueira (coord.) 

\' -

feíto o que se fixo. Neste caso, en fin, desbótase a un 
lado coma un refugallo inútil o miolo mesmo do fe¡, 
to a xulgar, a parte roáis interesante, a máis ilustrati, 
va, a parte esencial que permite chegar a unh9- entei~ 
ra comprensión do asunto en tódolos seus aspectos 
posibles. Por inco_mpetencia, ou por algo peor, evíta, 
se entrar no fondo da cuestión e mirase á roantenta 
para outro lado. Non vaia ser causa de que o total es, 
clarecemento do caso obligue a emitir un fallo "poli~ 
ticamente incorrecto". 

Por outra banda, a inoperancia da nosa Administra, 
ción de Xustiza vén senda xa escanqalosa ante a 

· contumacia do alcalde da Coruña, que segue negán, 
dose a acatar unhas normas que lle son de abrigado 
cumprimento. Abofé dá vergoña ve, la compracencia 
con que se permite que un ente fachendoso, cheo de 
estólida soberbia, se estea a moquear impunemente 
das nosas propias leis. + 

MANOEL RIVEIRO LOUREIRO é escritor 

<rlb 
. . 

Sociedade e tecnoloxía tradicionais do Val de Aneares. 
Xosé M. González Reboredo e Clodio González Pérez. 

CONSELLO DA CULTURA 
GALEGA 

Consello da Cultura Galega: Pazo de Raxoi, 2ª Planta, i 5705 Santiago de Compostela 
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¿De que lado te ris? 

f oi o libro "humorístico" máis 
celebrado en 1995 en Francia, 
con 750.000 exemplares ven

didos. O título é A túa nai e con
siste nun compendio de insultos e 
burradas nas que a protagonista é 
precisamente ela, a figura da nai. 
Parece que a moda xurdiu nos su
burbios de Los Ángeles, en Esta
dos Unidos, e que logo se espallou 
nos círculos rappers. Agora edítase 
en castelán e o editor explícanos 
piadosamente que fo¡ unha idea · 
"maxistral" e moi boa para reducir 
o gasto hospitalario: "As pandillas 
decidiron enfrontarse con insultos 
en lugar de facelo a navallazos". 
T eño a sospeita de que en realida- -
de esta moda naceu nos laborato
rios "culturais" do pijerio. 

Por exemplo, un tipo dille a ou-

tro: "A túa nai é tan horrorosa 
qu:e cando vai a un banco desco
nectan as cámaras de televisión · 
interiores". E o outro responde: 
"Pois a. túa é tan vella que ten o 
núinero 1 da Seguridade Social" . . 
E entón vai o primeiro e sol ta:· "A 
túa nai fédelle tanto o alento que 
a xente colga cando se pon ao te
léfono". E desde a outra beirarrúa 
dinlle: "Pois a túa é tan gorda que 
se caera dunha árbore iría directa 
ao infemo". 

As citadas son mostras escolleitas 
polo suave desta modalidade de 
regueifa urbana, no que a nai vai 
e vén arrebolada por estes rapaces 
t¡m ocorrentes. Como ·en toda 
producción canalla, os principais 
motivos de risa son os "defectos" 
físicos, a vellez e·, sobre todo, a 

CAMIÑ0 Vd1'°· C0 NG08TQA.NoVA 

pobreza. "A túa nai é tan pobre 
que o seu regalo de Nadal foi un- . 
ha. ·cinta de video na que se via a 
uns nenas xogando con xogue
tes". Ha, ha. Esta clase 'de humor 
é a prol9ngación, no mundo da 
linguaxe, do lixo reaccionario. 
Agora que se fala tanto da histo
ria das mentalidades seria perti
nente facerse a seguinte pregunta: 
¿De que nos rimos e por qué? No 
humor popular g-alego hai un 
abondoso repertorio de chistes 
sobre cregos. ¡Bendita xente que 
se ria a conta dos que mandaban 
e non dos que pasaban fame! , 

E certo que sempre houbo in
sultos en nome da nai, ·consi
derados corr:w groso calibre 

polo afectado. Era ferir no máis 
sagrado, pasar unha raía que con
J 

MANÚEL RIVAS 

ducía inevitablmente ao enfrcin
tameni:o físico. Ben, agora explí
cannos que ·é o contrario e que 
este manual de bosta debería ser' 
comiderado como unha técnica 
de terapia preventiva. Mellor que 
se romperan os dentes. 

En desagravio de nais, vellos, po
bres, xitanos, negros e galegas 
emigrantes; tan maltratados polos 
chistosos, recoméndolles a lectu-

. ra de O peor de cada casa, de T om 
Sharpe, unha novela delirante 
que trata de executivos sen escru
pulos, tiburóns das finanzas, mo
ralistas pederastas, bispos fodedo
res, policías trapalleiros, xuices 
fachas e políticos thatcherianos. 
Para curar o mal do aire. Rema
teina o 3 d~ Marzo e ainda non 
parei de rir. + 

FRANCISCO A. VIDAL 

A Congostra dos lamentos 

Acongostra é un camiño, 
nin máis novo nin roáis 
vello que unha estrada, 

nin roáis nin menos importante 
que un camiño .real. Ela cruza 
regueiros; lameiros e pedregais 
para unir as aldeas e levar a uns 
e outros ó encontro da vida, do 
traballo ou dos pesares. Ela dis
corre co ancho dos rodeiros dun 
carro afundindo o terreo polos 
moitos anos de uso e deixando 
no alto os campos; as súas abas 
teñen escadas e pasadizos para 
que as persoas poidan subir ós 
eidos pero non os animáis que 
poden estragalos. 

A congostra é unha obra feita coa 
paciencia dos séculas. Pódese cal
cular cantos anos ten unha estra
da, pero esta congostra naceu cos 
tempos, con eles foise anchean
do, e con eles facéndose necesaria 
e imprescindible. 

A literatura oral está cheas de his
torias que teñen por escenario un
ha corredoira coma esta. Nela po
den aparecer personaxes das máis 
variadas cualidades, desde un ban
doleiro ata un namorado, desde un 
trasno bromista ata unha alma en 
pena, desde un borracho gracioso 
ata un paseado da guerra, cada un . 

coa sua peculiar his
toria e a súa necesa
ria lección de amor, 
carraxe, enxeño, ou 
pundonor; e o espí
rito destas historias . 
perdura co tempo 
no cerne da congos
tra ata converterse 
no seu mito e a súa 
alma. 

O conserxe dun co-
1 ex i o de preto de 
Santiago chegou a 
ensinarme a foto da 
causante dunha his
toria de desconsola
d o amor que tivo 
por escenario esta 
corredoira, e un ve
ciño ~o lugar a dun 
zapateiro que apare
ceu nela un amen
cer do trinta e seis 
co carpo e.asido a 
tiros;-no que nin
gún dos dous se· pon 
de acordo é en dicir 
de quen son os lamentos que nela 
se oen certas noites do ano. 

Oprimeiro asegura que son 
os laios do namorado que 
se cansou de · agardar á 

súa amada naquel recóndito lu
gar, e vendo que ela non acudía á 
cita sentiu que se lle acababa o 
mundo, que sen aquel intre de sé
gredo pracer, polo que era capaz 
de soportar o paso do día mentres 
agardaba o eufórico encontro, a 
súa vida non tiña seru;ido. O des
consolado volveu varias noites á 
cita ata que soubo que, embaraza
da, fo¡ recluída nun ºconvento de 
Compostela. Aquela noite, o coi
tado de amor chorou tanto que, 
!J.Segúrase, os lameiros do máis 
profundo da congostra ~a nin se-

. can no verán, e cando xa non lle 
quedaban bágoas nos ollas pen
durouse dun carballo que. estende 
as súas palas como teito deste 
vieira. Moitas noites de cru in
verno, asegúrame o COf1:Serxe, o 

penado foxe da friaxe do cemite
rio para buscar acollida na corre
·doira na que, noutro tempo, que
da coa súa amada, e 'a súa alma 
desconsolada, anda xemendo por 
entre os valados e as silveiras. 

O segundo di saber de cerro que 
eses son os lamentos dun coitado 
zapateiro que aseguraba ós seus 
verdugos que el non era comunis
ta nin nada parecido, e imploraba 
ó ceo pedindo un milagre que o 
ceo non se dignou facer. Tan de
sesperantes eran os laios do infeliz 
que ficaron prendidos nos arre
dores da congostra, e en certas 
noites, como un aviso de posibles 
maldades, libéranse das profundi
dades para advertir ós camiñantes 
de que o mal anda ceibe . 

Os máis incrédulos din que nada 
cliso é verdade, que iso dos lamen
tos non é máis que o vento asu
biando entre as silveira~ Pero eu, 
isto si que non o creo.+ 

ANOSA TERRA 

Xosé Ramón Pena 

"De García Márquez 
hai que lelo todo" 

Xosé Ramón Pena ven de publicar 
Manuel Antonio e a vangarda (Sotelo 
Blanco). Considérase da xeneración 
que tomou ao poeta de Rianxo como 

· emblema de rebeldia e considera que 
foi o autor "que rompeu coa vangarda 
pactada. nucleada esteticamente arre
dor do pensamento de Vicente Risco" 

Que libros está a ler actualmente? 

Estou lendo La información de Mar
tín Amis, e vou empezar con Deus 
sentado nun sillón azul de Carlos Ca
sares. T amén ando a repasar a poe, 
sía de Derek Walcott, o Premio Nó
bel de 1993, nado na illa caribeña de 
Santa Lucia. 

Cales recomendarla? 

Recomendaria pensando en libros re
cen tes o Erras e Tanatos de Gonzalo 
Navaza porque me parece un libro 
cos cantos máis bontios feítos nos úl
timos tempos. O libro que antes falei 
de Martín Amis, e tamén -a novela 
que vai sair de Garcia Márquez (Noti, 
cia de un secuestro), porque sobra di
cer que <leste home hai que lelo todo. 

Cal é a aportación do seu último tra, 
bailo Manuel António a Vangarda? 

O libro recolle e refunde unha parte 
da miña tese de doutoramento. 
lntentei facer patente como a intro
dución e espallamento da vangarda 
está relacionado íntimamente coas 
distintas etapas do galeguismo, da
q uela co tempo das Irmandades da 
Fala. Esta preséncia do nacionalismo 
condiciona á,vangarda e o resultado é 
a configuración dunha vangarda pac
tada. Manuel António é un solitário 
que non abandona o radicalismo po
lítico (era anarco-nacionalista). Este
ticamente toma un camiño de ruptu
ra diante dos que se definían na busca 
dunha."estética nacional". 

Está~ aí as claves do esquecemento 
tan acusado de Manuel António? 

De catro a catro era coñecido; Garcia 
Sabell publica en 1972 os outros po
em;:is e a correspondéncia, que é moi 
importante. Hilozoismo ou neotro
badorismo, son as liñas pactadas que 
se seguen e mesmo continuan na 
posguerra até os anos 50, pero xa 
como rémoras. Nos 60 aparece Celso 
.Emílio Ferreiro e comeza a ruptura 
pero hai que esperar aos anos 70. 
Coincide o cámbto político á morte 
de Franco coa mudanza de orienta~ 
ción estética e recupérase o seu 
exemplo de radicalidade. No 1977, 
cando saen os colectivos poéticos 
Alén e Rompente a nosa comun ban
deira era Manuel António, polo seu 
carácter emblemático de ruptura.+ 



O Trinque 
Cunhali Arraiano 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

O relato de Manuel Tiago 
Cinco dias, cinco noiies 
(Edi~oes Avante) chega á 
cuarta edición despois de 
server de guión para un fil, 

me. Tiago (Álvaro Cunhal) 
utiliza o contrabando de 
homes na raía para novelar 
sobre o poder, a confianza, 
o engano e a seducción.+ 
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O· Barco 
• EXPOSICIÓNS 

XosÉ Luis R1v ADA 

Pinturas recentes de Xosé 
Rivada na sá de Caixa Ou
rense. Do 6 ao 18 de Maio. 

p AlSAXES URBANAS 

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

•MÚSICA 

PACO CAMPOS 

A Semana das Letras do 
Barco, oferece o Xoves 16 
ás 11 da noite na Casa da 
Cultura, un concerto de 
música ga lega con Paco 
Ca~pos .... 

PSIUCON FLESH E 
SEXY SADIE 

Os dous grupos actuan no 
Campo de Viloira, o Sábado 
18 a partir das 10 da noite. 

Cangas 
•TEATRO 

TERRA DE LOBOS 

Teatro de Ningures e Te
atro do Noroeste (Centro 
Dramático de Viana) levan 
ao Cine Galáxias, Xoves 
16 e Venres 17, a peza de 
António Torrado, inspira
da no canto Lobosandáns 
de Méndez Ferrin. 

NAU DE AMORES 

Un texto do autor portugués 
Gil Vicente (1465-1470), 
interpretado polo Centro 
Dramático Galega, Xoves 
23 e Venres 24 ás 10,30 da 
noite no Cine Galáxias. 

A Coruña 
•CINEMA 

CICLO LOUL MALLE 

OC ntro Galega de Artes 
da lmaxe oferece durante o 
mes de Maio un ciclo adi
cado ao director francés 
Louis Malle. A própria sá 
do CGAI vai acoller as pe
zas .mái relevantes da sua 

fi lmografía: Sábado 18, Za
zie no metro (1960. 92'); 
Mércores 22 e Xoves 23, 
Fogo fátuo (1963. 110'); 
Sábado 25, Calcuta (1969, 
107'); e Mércores 29 e Xo
ves 30, Un sopro no corazón 
( 1971, 110'). Os pases son 
pás 2Q, 15 h. de Martes a 
Venres, e ás 18,30 h. nos 
Sábados. A entrada vai a 
200 pta., 100 pta. con Car
né Xove. 

• EXPOSICIÓNS 

RAFAEL CANOGAR 

Deseños recentes <leste re
coñecido pintor no Museo 
de Arte Contemporánea 
Unión Penosa. 

•MÚSICA 

PSLLICON FLESH 

O Venres 17 ás 11 da noite 
no pub Oh! 

•ÓPERA 

FESTIVAL DA ÓPERA 
NO A UDITORIO 

O Pazo de Congresos aco
lle do 22 de Maio ao 7 de 
Xuño o XLN F estit1al da 
Ópera , con cinco actua
cións de primeira liña que 
comezan o Sábado 25 coas 
Vodas de Fígaro da man 
da Ópera de Cámara de 
Varsóvia. O programa se
gue con Turandot de Puc
cini polo Gran Teatro de 
Palma de Mallorca , o 31 
de Maio, e Boris Godurwv 
de Mussorgsky pola Ópera 
de Kiev, o 3 de Xuño. Do 4 
ao 7 de Xuño ofrecen Bas· 
tián e Bastiana en concer -
to didáctico, e o mesmo día 
7 pódese asistir ao eoceno 
lírico Ángeles Blancas 
Gulin coa Orquestra Sin
fónica de Galiza. 

•TEATRO 

TERRA DE LOBOS 

Martes 21 e Mércores 22 
no Rosalia de Castro, pó
dese ver esta pez.a de AntÓ• 
nio Torrado sacada dun 
canto de Méndez Ferrin, 
que interpreta a alianza 
luso-galáica do Teatro de 
Ningures e Teatro do No· 
roes te (Centro Dramático 
de Viana) . 
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M. MAR y,·REILlY. Stevetison e o seú .. 
~] ecklll e Hyde nunha versi&).-5ingÚii3'.r 
dun Stephen Freats que ~l,lSta' atoparse a 
si mesmo logo dos seus fracasos USA. 
("Heroi por accidente'') . A adaptación· 
observa o mito desde a perspeiti:va da 
criada do doctor. Espléndida adaptación, 
boa criación de ambientes victoriános 
{ao estilo inglés) e trabal1o aceitábel de 
JuUa Roberrs e John Malkovich. O guión 
é de Christopner Hampton o realizador 
de "Carrington". 

~ENA DE MORTE. Tim Robbins 
calle un relato dunha monxa cató

llca que asistiu a un condeado a morte 
culpábel (real) dun asesinato e fai unha 
peücula contra a pena de morre. A exce
siva neutralídade e disrancíamento (to
dos teñen razóns?) cria certas ambigüida
des, non sobre as intencións de Robbins, 
senón sobre "o como" as trasmite en 
imaxes. En calquera caso, estfil. en contra 
da pena de marre non salva por si mes
mo ao fUme. Sarao.don levou un Osear 
polo seu traballo. Necesária pelic~la, 
pero non redonda. 

~OTHELLO. Outra vez Shakespe-
are filón inacabábel. Acúaese a el 

non só por reveréncia/referéncia, senón 
para tapar moita esterilidade criadora. 
No primeiro caso están o recente Ricardo 
llI de McKeUen ou o ve1lo de Laurence 
Olivier, até os traballos do ruso Kozint
siev ("Harolet") ou de Welles (un Othe
llo xenial) e Zeffirefü (un Othello intt3.
gá bel). Desde a opción do rigor e do 

\~AL;)RM{\, NlJCLEAl{, Johti< 
•• ·º ) Woo, góstalle 11\oito a Scorsese e } 

,f(jhrí '. Milius." Scórsese' !evoúno á USA e ' 
.Woo:,levoú a~Lo seu cine vio~nto ("pqr-
que*ilizar unha balasLpodo üsar todo o 
cargador"' dixo este\chino recasi:ado) 
Travolta pon a faciana neste gaUet de ··• 
violéi)dp, opde Woo~ ~QlOS<). ú <oñeGe-: 
mento do "cine exerdtado irr~muh:ltude 
de fitas-bomba de Hong-Kong_e ·onde so
brevoa un evidente parafascismo (C> mes
mo de Milius"'e taméri Scorsese)'. Só paxa 
os amantes do sangue e dos espectáculos 
da violéncia. 

~UN TESTIGO EN SILENCIÓ. 
~ Bruce BeresforcÍ . {"Paseando a Míss 
Daisy") segue sen convencer. Agora é un 
thriller con neno autísta que o11áo.ase8i
nato dos seus pais. Ríchatd DreYffus, si
quiatra, renta traelo ªº mundo para cwe 
diga o nome dos asesinos. Guiót1 inte~e; 
sante pero desaproveifado polo direcror. 
A sombra da espléndida "O únicó testigo" 
de W eeir tápao tOdo e ~eresford · fracáSa.. 

M TESIS. Amenabar, o seu r~zador, 
~ten 23 anos pero ptomete. Criti.ca ás 
snuff-movµ; (cine de ases~natq,s reais). 
Ritmo trepid;mte, boa narración sen " 
erras excesivos. "Henry, retrato dun ase
sino" aparece na Jembranza. A presenta
da fóra de concurso en Berlín, CQJ:!. éxito 
de critica e interese do público: Ana To~ 
rrent ("El espíritu de la colmena"') vohre 
con mái~ anÜ\i e a me5mª in,expr~ivida- . 
de (sálvana os ollos): Convén vela e non 
sacar conclus~óns prexuciosas. • 

A Estrada 
•MÚSICA 

noite no 2 de Copas, tamén 
actuan no Porriño o Ven
res 24. 

Diplomáticos de Monteal
to, e ás 11 ·da noite actuan 
no IV Concurso Pop•rock 
Val de Pondal os grupos 
Apoca, Centolos, Demen, 
tes, Kalimotxos, Mister 
Graham e Malas lnfluén· 
das. Para o Dia das Letras 
inauguran a Mostra. do Li. , 
bro Galego •. ás ·1f n~ Casa 

KOROSIDANSAS 

O Domingo 19 tocan .nun 
unplugged no Galimusic 
(Recinto feiral da Estrada). 
Nestas datas tamén tocan 
por Tui e Vigo. 

Fer rol 
• EXPOSICIÓNS 

PACO PESTANA 

Expón esculturas en madeira 
e ferro na galería Sargadelos. 
Abre até o 31 de Maio de 11 
a 2 e de 5 a 10. Os Domin
gos de 12,30 a 2,30. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

XosÉ Luis DE Dros 

Expón pinturas na sá Cléri
gos, até o 30 de Maio. 

•MÚSICA. 

SEXY SADIE 

De xira por Galiza, actuan 
o Xoves 16 ás 11 da noite 
no 2 de Copas, e despois en 
Vigo (Vernes 17) e no Bar
co (Sábado 16). 

MANOLO KABEZABOLO 

Xunto cos Animales muer
tos •O Xoves 23 ás 1 l da 

Noia 
•TEATRO 

MüURENZA 

Xosé M. Rabón dirixe. o 
drama de Armando Cota
relo Valledor, sobre a emi
gración-e o amor, .9 Sábado 
18 no Círculo das Artes. 

Ourense· 
•MÚSICA 

DEFCON Dos 

Def Con- Dos fai un dos seus 
asaltos desravolta sobre 
Ourense cunha mostra de 
rap reivindicativo. O Xo: 
ves 16 ás 11 da noite na sá 
Universal. 

Ponteceso 
• MAIO DAS LETRAS 

XORNADAS r::o COUTO 

O Cauro (Ponteceso) cele
bra o mes das Letras cun 
amplo programa que vai 
desde recitais poéticos a 
cursos de cerámica castre
xa, sen esquecer o cuarto 
certame pop-rock Val de 
Pondal ou a actuación de 
Carlos Núñez e banda. O 
Xoves 16,ás 10 da noite na 
Casa dos Veciños, pasan o 
vídeo Tropa da Tralla dos 

dos Veciños, tamén haberá 
pasarruas, o concerto da 
Coral Galicia Nova, ás 12 
na lgrexa, e despois no 
adro, a ofrenda floral ao 
monolito pondaliano. A 
xornada de tarde ocupa a 
Casa dos Veciños con xo· 
gos populares para os 
máis cativos (o túnel do 
tempo, o gato e o rato, a 
estornela, os. croios, etc), e 
a apres_entación dos libros 
publicados neste ano na 
Costa da Morte por Xelu
cho Abella. Ás 7 do serán 
an mesma Casa dos Veci
ños, humor galego Recor
dando a Carlos O Xestal 
con Paco Mivida, Farruco 
e Somoza. O Sábado acor
da ás 10,30 da mañá coa 
apresentación do primeiro 
cademo sobre o esteiro do 
Anllóns, e ás 11 a Coope
rativa de Educación Am· 
biental oferece un obradoi
ro de cerámica oastrexa. 
Ás 2 da tarde outra ofren
.da floral, desta volta no 
monolito pondaliano da 
pequena Ponteceso, e ás 6 
do serán o grupo T récola 
fa¡ tin espectáculo de ani
mación á leitura a partir 
do canto Gongorin e Ca
bezón dé U xi o 
Novoneyra. O mesmo po
eta oferece un recital so
bre Pondal as 8,30 na ca
pela de Santa Mariña, e xa 
ás 10 da noite comeza a 
Noite Folc con Suso Vaa
monde, Cantadeiras Xira· 
dela e Carlos Núñez e 
Banda ·(e-ntrada 500 pta). 
E para o Domingo 19 , ás 
11 abren a XIII Feira da 
Artesania con roáis pasa
rruas do grupo de gaitas 
Xudecan, e ás 12 proxec· 
tan en Super-8 Romarias 
Bergantiñás deste século 
no espazo Facendo Memó
ria:' A mañá remata co 
concerto da banda de mú
sica Eduardo Pondal. Xa 
na tarde actuan o.s grupo _ 
de -gaitas Arrua~h:o e as -
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ANOSATERBA 

·············~················~············································ 
Cantadeiras do Couto e 
Churia, mentres Cándido 
o cura de Cores falará do 
seu veciño Xesus Ferro 
Couselo. O programa pe
cha ás 20 h., coa a festa re
chad a dos Diplomáticos 
do Acordeón. 

Pontevedra 
• DIA DAS LETRAS 

365 DIAS DE FESTA, 
365 EM GALEGO 

. A Assembleia Reintegra
cionista Ene-Agá celebra 
unha segunda edición da 
sua Festa da Língua .co ga
llo do Dia das Letras. A 
festa de carácter aberto, de
correrá na Praza da Leña 
onde comeza ás 11 cunha 
Demostra~om de Jogo de 
Personage ao vivo por _,. 
membros do club~ de rol 
Tuatha de Danann, ás 12 
Os Quiquilláns fan anima
ción de rua, e ás 13 h. o 
grupo de teatro Kaos apre
senta unha a peza de títeres 
titulada Cavernosos. Todo 
amenizado polo cuarteto 
de gaitas Carqueija de 
Cangas. 

Porto d.o Son · 
• MAIO DAS LETRAS 

HOMENAXE.A ANTON 
AVILÉS DE . 
TARAMANCOS 

Convocató.iias: 

PRIMEIRA EDICION DO 
PREMIO DE POESIA )OHAN 
CARBALLEIRA 

O Concello de Bueu decide apoiar á 
poesia e homenaxeaf a Johan Car
balleira, intelectual dos anos 20 
afincado tiª vila. Este prémio esta 
aberto a todos os que apresenten os 
seus orixinais (os poemas han de su
perar os cen versos) na normativa 
oficial, con duas cópias, antes do JO 
de Xuño de 1996 na Casa do Con
cello: Eduardo Vincenti, 8. 36930 
Bueu. O prémio 'ten a dotación úni
ca de 125.000 pta. para o primeiro 
clasificado. 

PRÉMlO CINECENT A DE 
CURT AMETRAXES AMATER 

O colectivo Phanzynex e máis a 
Casa da Xuventude de Ourense 
organizan o prémio Cinecenta en
cadrado na segunda Mostra Ou
rensá de Curtametraxes Amater. 
lste prémio acepta até tres curta

_metraxes por participante, sen im-
portar que se teñan apresentado en 
calquer mostra ou festival seme
llante. A temática é libre, ainda 
que valorarán a narrativa cinema
tográfica por riba da simples expe
rimentación, cunha duración má
xima de 35 'minutos e entregados 
sempre en soporte VHS. Envíos 
antes do 31 ·do Maio á Casa da 

Xuventude: Celso Emílio Ferreiro 
127. 32004 Ourense. Amais a Casa 
da ·xuventude faise cargo dos por-

CERT AME DE PINTURA DE 
REDONDELA 

tes se son remesados pola empresa A primeria edición do certame de 
Redex (teléfono 988-24 77 95). O pintura da vila de Red01'\dela fica 
prémio é testemuñal de 25.000 pta. aberto a todos os interesados, que 
e máis unha estatuíña deseñada envlen' un máximo de dous cadros, 
polo artista Roberto Araújo para a de tema e técnica libre, nun formato 
oca_sión. Os dereitos da füa gaña- - mínimo de 90 x 70 e máximo de · 
·dora seguirán senda dos autores. O · 130 x 100 protexidas cun listón. No 
teléfono da Casa Cla Xuventude: tocante á documentación dos parti-
(988)' 22 85 OO. E o enderezo de cipanles é necesário ·entregar unha 
Phánzynex: Manuel Murguía 15-5 2 cópia do DNI, unha breve currícula 
D. 32005 Ourense. Teléfono (988) e máis unha foto a cor. O concurso 
25 99 JO. está aberto até o 18 de Maio, de 11 

CONCURSO DE CONTOS 
BREOGAN 

O Centro Qalego de Bizkaia en Baw 
rakaldo convoca o XXIX Concurso 
de Cantos Breogán, aberto a traba
llos inéditos de entre 3 e 6 fólios. 
Para participar hai qué mandar 5 có
pias mecanografadas a dobre espazo 
e por unha soa c~ra. 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 canta cun primeiro prémio de 
100 .000 pta. e un segundo de 
25.000 pta. que poden quedar deser
tos. Maior información no Centro 
Galega de Bizkaia en Barakaldo: 
Galiza,_ 3. 48902 Barakaldo. Bizkaia. 
Teléfonos: (94) 490 J4 29/499 29 
92; fax (94) 490 34 29. 

a 13 h. na Casa da Cultura de Re
dondel a . Hai tres prémios de 
200.000 pta., 100.000 pta., e 75.000 
pta . , amais de dous accesits de 

. 50.000 pta. 

CERTAME DE NARRATIVA 
TORRENTE BALLESTER 

A Deputación da Coruña convoca a 
. oitava edición do certame de narra
tiva Torrente Ballester. O galardón 
leva un prémio de 3.000.000 pta., 
para as novelas ou conxuntos de re
latos, que cheguen por duplicado e
baixo plica, antes do 1 de Xullo de 
1996, a Depuración: Alférez Provi
sional, s/n. A última obra premiada 
fo¡ Qué me queres, amor? de Manuel 
Rivas. As bases desta convocatória 
atópanse no BOP do 21 de Marzo de 
1996.+ 

O Porriño 
•MÚSICA 

MACROCONCERTO DO 
LO URO 

traballos recentes na Casa 
da Cultura de Ribadúrnia. 
Até o 31 de Maio, os dias 
laborábeis de 1 7 a 20 h. e 
os festivos de 18,30 a 20 h. 

MAPA lNGRA VIOO 

·Antón Pa.tiño propón 
unha intervención no Do
bre Espazo do Centro Ga
lega de Arte Contemporá
nea, onde a través da 
pintura, imaxes de -vídeo e 
alugunhas pezas tri~imen
sionais, consegue un mun
do sintético de signos e 
emblemas nun c;ontomo de 
mapa desordeado. 

apresentación dunha obra 
de Rilo Chierolz (Lü
nen/Westfalia, 1954 ), Per
formance sonora ;ara várias 

O Venres 24 ás 9 da noite 
no PavillÓn dos Deportes 
actuan Manolo Kabezábo
lo, Animales Muert.os, 
Heredeiros da Crus, Ku
maxa e máis o Caimán do 
Rio Tea. · 

Rihadúmia 
~ EXPOSICIÓNS 

MARCELA SANTORUM 

Sada 
•MÚSICA 

MIGUEL GUERRA . 
CUARTETO 

RAMON ÜANDARA 

Exposición fotográfica na 
Sala Nasa. 

• MESA REDONDA 

A Casa da Cultura ten 
unha manchea de actos 
previstos dentros do Maio 
cultural do Porto do Son. 
O Venres 24 proxéctase o 
documental História dun 
periplo de Luis Avilés, 
unha homenaxe ao seu pai 
Antón Avilés de Tara
mancos. De seguido inau
gurarase a mostra de Ma
ri a Esteirón Imaxe e 
palabra, aberra até o 31, 
de 19 a 21 h. Os poetas 
Miro Villar, Marta Da
costa, Rafa Villar e Uxio 
Novoneyra participan no 
recital do Sábado 25 ás 8 
do serán, que ten conti
nuación ao dia seguinte ás 
6 da tarde con Manuel 

. Maria e Miguel Anxo 
Fernái;i Vello. O mesmo 
Domingo entregan os di
plomas e prémios do Cer
tame de Poesia Escolar. E 
ainda en Porto do Son, 
até o 19 de Maio, exposi
ción de deseños co Carra
bouxo, tamén na Casa da 
Cultura de 19 a 2'1 h . 

· A pintora da mostra Seoane 
o alqui~ista (Concello de 
Vigo en Maio do 1994) e 
dos traballos sobre {!migra
ción Pillos da inmigración 
(en Xuño de 1994 na sá da 
RENFE en Vigo) e Galicia 
desde a emigración ao retomo 
(invitada da CIG nos cur
sos de verán da Universida
de de Vigo de 1994), amasa 
obra recente expón agora 

Miguel Guerra ao contra
baixo, co saxo coruñés Ro
berto Somoza, o pianista 
Manuel Gutiérrez, e An
drés Rivas na bateria. Entre 
Hard-Bop e as novas ten
déncias do jazz moderno, o 
Venres 24 ás 10,30 e ás 12 
da noite na Terraza Jazz. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 
MANUEL PUJOL 
BALADAS 

Pinturas recentes na Funda
ción Sotelo Blanco de San
tiago. Abre dias laborábeis de 
9 a 13,30 e de 16 a 19,30 h. 

ULTISIMOS OU 
DERRADEIROS 

O autor teatral Xavier Pi
callo coordena unha mesa 
redonda sobre catro claves 
"A nova realidade teatral 
un champiñón cultural. Os 
novas directores-directoras 
aliens para á comerciali
zación <leste país. A nova
literatura dramática un ec
toplasma parente menor da 
Santa Compaña. Realidade 
ou ficción desexo ou ester
co". Segundo anuncia a Sá 
Galán para o Venres 24, ás 
8 do serán. 

.,P_iwrras, punzón, dedal e co
llage sonoro. "Pintora, in
vestigadora, profesora na 
Universidade de Colónia e 
performer, nos seus traba
llos combina elementos 
plásticos, escénicos e acús
ticos. Se d.ebuxar non é 
máis que rascar deixando 
unha pegada, nesta acción 
forza os límites do prórpio 
debuxo trócando o lápis 
por un punzón e o papel 
por unha pizarra, converte 
o simples acto de debuxar 
nunha acción corporal e 
sonora". Entrada normal 
1.000 pta., 600 pta. anteci
pada e para estudantes, e 
300 pta. para sócios da sá . 

MALCOM SCARPA E 
NACOÜOÑI 

Blues tradicional e rag time 
con estes dous artistas, até 
o Sábado 18 en sesións de 
10 e 12 da noite, na Casa 
do Patin. 

Relacións 

•Son un mozo de 20 anos que desexa manter corres
pondéncia con persoa's de todo o mundo, sen importar. 
1dade ou sexo. Escreber a Oreyne Ramírez Medina. Frank 
Hidalgo Gato 29-A . Franciscb Cada~ia y Maceo. Tiridad 
Santi Spiritus. Cuba 62600. · 

• Moza mexicana desexa escribirse con amigos/as 
da Galiza, ou España. Gasta dá danza e o teatro. Diana 
O!vera Cortés. Avenida 602-B, 120-2. 07990 México D.F. 

• D. Lois Baccato , gustarii:ime manter correspon
déncia con vogé referente á Relatividade Xeral e Me
cánica Cuántica. Son António Lago Cabaleiro, o mozo 
que escribiu a carta "Mecánica Cuántica vs. Realativi
dade XE!'ral", e ao qu!'! vogé respostou "A Falácia da 
Relativi.dade XE'.ral". O me.u enderezo é António Lago 
Cabale1ro. Cabral-Becerre1ra , 84. 36318 Vigo . 

• Gosto da música, o cinema, a l~itura e falar cos 
amigos . Gostaria de trabar am izade por correspon
déncia. Escteber a Regla Carasa Agramonte . Calle 
10#342 el Dolores y Tejar. Lauston . Município 10 de 
Octubre . 10500. La Habana. Cuba. 

• Mozo de 29 anos desexa amizade con rapazas e 
rapaces, lesbianas e gais . Deixade forma de con
tacto no. tel~fono 902-11 22 33 , buzón 004356. Pido 
e dou total discreción.+ 

•MÚSICA 

CüMPAS DE 
ÜLVERSIDADE 

A Nave d~ Servícfos Artís
ticos (NASA), aco lle o 
Xove·s 16 ás 9 da noite o 
segundo Festival de Músi
ca pola Toleráncia que vai 
arroupado na Campaña de 
sensibilización xuvenil contra 
o racismo do próprio Con
cello de Santiago. Actuan 
con entrada de balde Las
trobardo (folc), Jovenes 
Flamencos e No Comment 
(heavy rock). 

RILO CHMIELORZ 

O ciclo Outras músicas da 
NASA remata o Venres 
17 ás 10 da noite, coa 

P AUL RONNEY E BILL Y 
PAGE 

Do Mércores 22 ao Sábado 
25, en pases ás 10 e ás 12 
da noite, na Casa do Patin, 
o guitarrista ·dos Godfathers 
e máis Billy Page interpre
tan temas clásicos de blues 
e CC!untry. 

Tui . 
li

1

MÚSICA 

KOROSIOANSAS 

O X"Oves 16 ás 12 da noite 
na discoteca Metropo l 
(Calexón das Monxas s/n). 

Vig_o ___ _ 
•CINEMA 

VIDEO FORUM 
As MULLERES NO 
CINEMA 

O Xoves 23 de Ma io a par-

tir das 8 do serán no Cen
tro cultural Caixqvigo a 
asociación de mulleres 
Alecrin e máis o Cine clu
be Lumiere organizan o 
pase do filme O Piano de 
Jane Charnpion, que apre
sen tará Antonia Muñoz 
Molina . 

A MIÑA AMIGA MAX 

Unha coproducción Cana
dá-Franza dirixida en 1995 
por Michael Brault. A miña 
amiga Max (101') é inter
pretada por Genevieve Bu
jold, Marthe Keller e Joha
ne Mckay. O Cine clube 
Lumiere pasa este filme o 
Mércores 22 ás 20,30 h. no 
Auditório do Concello, 
despois de pasar o curto cu
bano Viva Papi! (6') de 
Juan Padrón. A entrada vai 
a 300 pta. 

• CONFERENCIAS 

ÁFRICA E GALIZA 

A sesta edición das xorna
das da ONG Entrepobos, 
comezou o pasado 2 de 
Maio, cun elenco de po
nentes que viror\ trarac as 
causas da fame na Áfr.ica, tí
tulo da mostra fotográfica 
que abre a Casa das Artes 
do 22 ao 31 <leste mes . A 
última conferéncia ten lu
gar na galeria Sargadelos, 
este Luns 20 ás 8 da serán, 
onde Illimane N doyé e 
Ramón Pérez García 

· (CC.00. -lnmigración) fa
lan baixo o título África 
na Galiza: os galegos e ga
legas fronte o feito da in
migración. 

• EXPOSICIÓNS 

ARTE CUBANA 

A Q_aleria Sargadelos inau
gurou o Mércores 15 unha 
mostra que inclue obras 
pictóricas de novas e pres
tix iosos artistas cubanos. 

Do ROMANTICISMO 
AOS ANOS VINTE 

O Centro cultural Caixa
vigo abriu a mostra Do ro
manticismo aos anos vinte 
cncadrada no ciclo A arte 
galega na colección Caixa
vigo. Ali expoñen máis de 
90 .obras de 51 autores na
dos desde comezos do sé
culo XIX a primeiros do 
XX. Abranxe a corda cro
nol6xica que va i de Pérez 
Villaamil (1807-1854) a 
Manuel Colmeiro (i901) 1 

con cadros de Ma s ide, 
Castelao, Arturo Souto 
ou Serafin Avendaño. 
Abre até o 16 de Xuño en 
horário de Luns a Venres 
de 6,30 a 9,30, e Domin 
gos e feirados de 12 a 
2,30 . 

Allegro con 
grada obra de 
MANUEL 
PUJOL 



I?CeR . , 
ANOSATERRA 

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

Encrudllada 

HORIZONTAlS: l. Vasos que levan o sangue. 5. Andaba 
dun lado para outro. 10. Que está en actividade. 12. ca: 
cer sen usar auga ou aceite. 13. Ao revés, decimo sétima 
letra do alfabeto grego que corresponde con R. 14. Re
ferente a Italia. 16. Demostrativo feminino plural. 18. Pa
recia. 19. Peito ou mama das mulleres. 21. Vagas. 24. 
Alomorfe do pronome persoal o. 26. Utilicen. 28. Despra
zába e a un lugar. 30. Ao revés, que non ten compañía. 
31. Pequeno aro que se pon nos dedos. 33. Que non_ está 
cocida. 35. Sufixo que significa ocupación ou oficio. 37. A 
parte ancha do remo. 38. Repetición regular dun move
menco. 39. Sobre. 41. Produce eco. 42. Inicie, dea co
mez.o 43 . Riu sen facer ruído. 44. Nome grecor:romano 
dun río de España. 

VERTICAIS: l. No feminino, inúril, estéril. 2. Resonancias. 
3. Detrás. 4. Adverbio de afirmación. 5. Emita o voto. 6. 
Galante. 7. Desta maneira. 8. Terreo onde corren as augas 
para un determinado río. 9. Argola. 11. En números roma
nos, seis. 15. Ao revés, muller do filio en relación cos pais 
deste. 16. Cada un dos aros dunha cadea. 1 7. Da súa pro
piedade. 20. Cada unha das pezas do esqueleto. 22. Entre
gan algo a alguén. 23. Relacionados co Sol. 25. Relaciona
do coa lírica. 27. Demostrativo, 29. Persoa que fai un efe·: 
terminado acto. 31. Cheira agradábel. 3 2. Espacio de tem
po que ten cerras características. 33. Consideras que algo é 
verdadeiro. 34. Sentir amor por alguén. 36. R_ío afluente do 
Ulla pola marxe dereita. 40. Cualificación escolar entre su
ficiente e notábel. 42. Parte final do intestino. 

SOLUCION E 'CRUCILLADA 
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•MÚSICA 

BERROGÜETO 

O Sábado 25 ás 10,30 da 
n ir no teatro do entro 
cu ltural Caixavigo, actua 
Berrogüeto un con xunto 
n ado na primavera do 
1995 da man de seis músi
cos cunha ampla tra~ectó
ria n o mundo da música 
tradicional e popular gale
ga, chegados de formacións 
como Armeguín, Mattocon
grio, Fia na Roca ou Fo! de 
Niu . Santiago Cribeiro, 
Isaac Palacin, Paco 
Juncal, Kiko Comesaña, 
Guillermo Fernández e 
Anxo Pintos, conseguen 
son idos do fin de milénio 
abrigados na tradición mu
sica l do povo galego. N a 

, sua actuación contan coa 
participación de tres can
tare iras do grupo de pan
deireteiras Cantigas e 

Agarimos, así como da 
gaita de Fernando Pérez 
do grupo Xarabal. 

KOROSIDANSAS, LA 
MARABUNTAE 
Ko MIC MuFFIN 

Os tres grupos ac tuan o 
Venres 24 no Pavillón das 
Travesas. 

SEXY SADIE 

No Planta Baixa (R/Lepan
to), o Venres 17 ás 11 da 
noite. 

ÜRQUESTRA 
FILARMONICA DE 
MONTECARLO 

O Martes 21 de Maio ás 
20,30 h. no Centro cultu
ral Caixavigo. Dirixe Ale
xander Anisimov un pro
grama con pezas de Ravel e 
Rimsky-Korsakov. 

Anuncios de ba.lde 
• As Viaxes Céltigas ten a vosa.dis
posición material ac,tual izado deste 
96 para a vasa estáncia nos paises 
celtas. Todo sobre exposicións, festi
vais , feiras a desenrolar este ano; 
asemade de información sabor equia
ción, bici, sendeirismo, parques na
cionais , tarxetas de turista, aluguer 
de apartamentos e casas; estáncias 
en hoteis , B&B, granxas, campigs e 
caravanas . E todo sobre Londres. 
Pregamos detalledes lugares concre
tos a visitar. Mandade 200 pta. en se
los a: As viaxes Céltigas. Apartado 
1364 (sucursal-1 ). 15007 A Corunha. 

• Se queres receber todos os nú
meros, ou algum em particular, do 
Boletim de Língua Constantinopla 
(há 9 números editados), escreve ,..a 
Assembleia Reintegi'acionista Bo
naval, Apartado dos Correios 850 de 
Compostela, enviando 500 pta . (se 
queres todos) ou 50 pta. (se apenas 
queres um) em selos de 25 e 5 pta. 

• Oferécese autónomo con coche 
ou furgoneta con experiéncia en 
vendas, para traballar zonas norte de 
Lugo e Occidente de Astúries. Ab
soluta honradez profisional e persoal. 
Interesados chamar á noite ao (982) 
33 17 00, e perguntar por Manolo. 

• Obradoiro da Histó;;a é un pro
xecto para tentar recuperar, estu
dar e divulgar aspectos sócio-his
tóricos da Comarca de Ordes. A 

nasa primeira actividade é reproducir 
nunha postal a imaxe do guerrilleiro 

· antifranquista Manuel Ponte Pe
dreira (Xefe da IV Agfupazón do 
Exército Guerrilleiro da Galiza) . Se 
desexas non esquencer o pasado e 
receber a tarxeta de balde, escreve
nos. Apartado 42. 15680 Ordes . -

• A Cova da Terra, tenda de co
mércio xusto: eremos nun comérCio 
n9 que. as persoas somos o primeiro, 
en potenciar as organizacións que 
nos liberen (aos de aquí e aos de 
aló) das estructuras -de explotación e 
opresión imperantes. O naso consu
mo non debe servir para au_mentar o 
enriquecimento duns poucos e o em
probecemento de moitos . Por iso, 
vendemos productos procedentes 
de cooperativas e comunidades 
dos paises emprobecidos os que 
se lle paga o prezo xusto . Os bene
fícios repércuten sobre todos os 
membros da comunidade a· través de 
mellaras sociais. Na Cava da Terra 
atoparedes alimentacón , artesanía, 
libros (ecoloxia, economia , denún
cia ... ) e productos reciclados. Ta
mén ternos un espácio adicado á di
fusión das asociacións que teñan a l
go · que cambiar na nasa sociedade. 
San .Pedro , 13 (Galería Novocentro). 
Lugo. Teléfono (982) 23 02 11. 

• Descenso de rio en pirágua e ca
noa . Fins de semana. Información no 
Clubre Náutico Cobres , teléfono 

(986) 26 24 95, ou 67 24 71 se se 
chama ás noites. · 

• En Burela está aberta A Zaranda, 
cervexaria e café-sala en que a clien
tela, alén de matar tame e sede, vai 
ler os xornais e revistas -nomea
damente os promovidos por grupos 
alternativos. Se lle enviardes unha 
amostra das vasas publicacións, 
ali serán expostas ao público; este 
(e os taberneiros) ficarán agradeci
dos . A Zaranda. Arcádio Pardiñas , 
209-baixo. 27880 Burela. 

• Estudante busca piso pequeno 
ou buardulla na zona vella da Co
ruña. Contactar co Apartado de Co
rreos 709. 15080 A Coruña. 

• Aulas de francés e bretón-Tra
duccións ao inglés tamén. Profeso
res nativos e licenciados con expe
riéncia. Isabel. Rua de Entesta, 11-2º. 
Santiago. Teléfono 57 35 84. 

• O número catro da Revista Ofi
cial da Federación Galega de Atle
tismo Galicia Atlética está a -piques 
de sair. Se es unha persoa interesa
da e con inquedanzas atléticas no 
deixes pasar esta oportunidade, ato
parás todo aquelo verdade iramente 
imprescindíbel .sobre o deporte rei. O 
prezo dos seis números, incluídos os 
de este ano , é de 1.500 pta. Para 
máis información chamar ao teléfono 
(981) 2916 83.+ 

Caldo de letras 

•TEATRO 

TERRA DE LOBOS 

António Torrado adaptou 
o canto de Xosé Luís Mén
dez Ferrín Lososandáns, que 
agora apresentan no Cen
tro cultural Caixavigo, des-

. po is .de un mes de actua
cións en Viana do Castelo, 
as compañias Teatro do 
Noroeste (Centro Di;amá
tico de Viana) e máis Tea
tro de Ningures. As repre
sentacións son no Centro 
Caixavigo o Xoves 9 ás 
20,30 h., e Venres 10 e Sá
bado 11 ás 22,30 h. 

Portugal 
Porto 

• EXPOSICIÓNS 

A galeria Canvas ven abrir 
h a i unha semana dirixida 

por José Mário Brandao , 
que recentemente abando
nou a galeria Nasoni, á cal 
estivera ligado desde o prin
cípio. A e'.'posición Cons
tela\:oes afectivas (até 019 
de Maio) reune 24 debuxos 
realizados en 1986 por Al
burquerque Mendes, Gera
do Burmester e Pedro Tu
dela . Tamé n no Porto a 
galeria Preseni;a apresenta, 
até o 18 de Maio, duas es
culturas e unha sé.rie de 
'gouaches sobre papel feicos 
por José Pedro Croft. Al~ 
beito Carneiro expón unha 
série de esculturas realiza
das en 1993 e 1995, baixo o 
título A Oriente, até o 27 
de Abril na galeria Degrau 
Arte. Ainda en Porto a ga
leria Quadrado Azul oferece 
até o 27 de Maio, sob o tí
tulo Paisagem uns quince 
.debuxos e algunha escultu
ras recentes de Susana So• 
lana. 

N e s A· T V V s L E p Ñ 
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o I L R o s Q A o H B D 

V E. T u e Q N M u M M o 
Atopa 12 nomes de concellos ~ugueses. 

Lisboa 

•TEATRO 

O último baile do império a 
partir de Josué Montello, 
adaptación de Maria do Ceu 
Guerra, interpretada por 
llda Roquete, Laura Sove- · 
ral, Carlos Vieira e Pedro 
Alpiarca, entre outros. Até 
o 31 de Maio no Teatro Ci
ne arte (07-351-1°-396 53 

Solución ó CALDO DE LETRAS 

60). Camoes. Tanta guerra, 
tanto engano, encenifica
ción de Silvina Pereira polo 
elenco do Teatro Maizum, 
até o 31 de Maio no Con
vento dos lnglesinhos ( telé
fono 07-3 51 -1-346 02 28). 
Os monstros sagrados de 
Rolland Dubillard, interpre
tada por Filipe Crawford e 
Rui Paulo. Están até o 26 de 
Maio no Comuna (07-351-
727 18 18). Odeio Hamlet, 
encenificación de Diogo In
fante interpFetada por Fer
nando Lapa, Maria Henri
que, Cristima Carvalhal, 

. Joao Baiao, Ricardo Carrii;o 
e Diogo Infante. Até o 2 de 
Xuño no Teatro Villaret 
(07-351-1-353 85 86). His
tórias da puta da vida mili
tar (Nao matarás) , enceni
f icac ión de Norberto 
Barroca a partir do debu
xante lva. Diariament~ no 
Teatro Maria Vitória (07-
351-1-346l7 4Ü).+ 
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Duas asociacións de Vigo e A Coruña organizan un certame para recuperar a regueif a 

Un. desafio en verso o11de o que cála outorga 
-0- ARANTXA ESTÉVEZ 

Dos xeitos de disputa entre 
duas persoas, un dos máis 
interesantes é a r:egueifa. Má
lia que ainda se mantén viva 
en.. comarcas como a de Ber
gantiños ou no Courel, é un
ha das tradicións con maior 
risco de esquecerse. Este é o 
segundo ano que duas aso~ 
ciacións, a de viciños de Va
lladares (Vigo), e O Facho da 
Coruña, organizan un certa
me co ánimo de recuperar es
te xeito. de desafio. Porque a 
regueifa· é, precis~mente, o 
desafio que non chega á fal
ta, a palabra que non chega 
ás mans e, sobre todo, un 
exercício de auténtica impro
visación e orixinalidade onde 
perde o siléncio .. 

Disto saben de ahondo os dous 
regueifeiros que participaron 
neste 11 Certame Nacional, Cal
viño de T afio e Costa de Xavi
ña. Veñen dos tempos nos que 
a regueifa era parte fundamen
tal dunha voda, onde se pre
miaba ao gañador cun molete 
de pan, que lle deu o nome. A 
tradición foise perdendo e sé se 
conserva en Bergantiños, Cos
ta da Morte, Ourense e O Cou
rel, onde o cenário acostuma a 
ser o torreiro da igrexa en día 
de festa ou a taberna. Para o 
público que presenciou este es
pectáculo en Vigo, tratábase de 
algo descoñecido, onde a curio
sidade veuse pr_emiada polo 
humor dos partidpantes. · · · 

O señor Costa de Xaviña, que 
· empezou regueifar en Muxia,· 

lembrábase de sesións de máis 
de doce horas, .nas que os vici
ños non se aburrian. Doente 
dos cadrís, con problemas para 
moverse ao cenário, amosou 
q~e, en troques, a práctica oral 
non a ·tiña danada. Xunto con 
Calviño de Tallo, .que leva máis 
de vinte anos coa regueifa e foi 
o gañador do 1 Certame, manti
veron perta de média hora a 
atención do público. Despois de 
apresentarse en verso, o ata-

beira, puidera amosar a técni
ca deste cantar. A diferéncia 
coas regueifas está en que 
canta un só, a ironia é máis fina 
(na regueifa chégase a 'Custio
nar a filiación do contrincante) e 
a música cobra máis importán
cia. En troques, este 11 Certame 

O señor Costa de Xaviña (á esquerda) e Calviño de Tallo, for0n os protagonistas do 
11 Certame de Regueifa, celebrado en Vigo. 

· contou coa presenza dun mo
zo, que se ben non é regueifei
ro, ten a peculiaridade de reci
tar con improvisación e rima. 
Pinto d'Herbón comezou recitar 
cando traballaba nas leiras, 
abraiando aos viciños pola faci
lidade que tiña para construir 
un verso. Cando o descobreron 
os meios de comunicación , 
chegou até a televisión e ten 
participado nunha compilación 
de rock bravú cun tema adica
do aos nitratos para a terra. As 
sua referéncias son distintas ás 
dos vellos regueifeiros: os seus 
problemas están en lidiar coa 
nai na casa, ter que traballar ou 
estudar. o público do certame, 
composto a metades por xente 
maior e moi nova, gostou do 
cantar deste rapaz, que alguns 
deron en chamar agro-rap. Pa
ra os organizadores do concur
so, Pinto d'Herbón é unha pon-

que entre os dous comezou. A 
· técnica, ademáis da escolla de 

palabras que rimen, reside na 
práctica e e na perda do mego, 
segundo din estes homes. Can
do xa se roza a falta, os con
trincantes recu.an para que che-
gue a paz. · 

Vou preguntarche-unha causa, 
mais como amigho, 
non rifemos máis 
e irnos darnos ·de bicos. 

Os._ ~rmáns portugueses 

Pero ainda que a regueifa é un 
orixinal desafio entre duas per
soas, tampouco se salva. da 
improvi·saclón o público· (un 
movimento na butaca pode dar 

· pé a un verso) ou calquera per
sonaxe da viciñanza (estaba o 
cura na ventana, i dighovolo de 
corazón, I con tres ou catrb 
criadas, I vaite trabal/ar /ambón 
). P.ero os que se levaron a 
maior parte dos versos foron 
os compañeiros portugueses, 
Delfín e Mariño, cantores -de 
canha verde. Viñan ·de xantar 
xuntos e as duas parellas, ·a de 

galegas ~ portugueses, xa ti
ñan unhas rimas na reserva 
para adicarse. A frmandade foi 
plena cando subiron os catro 
ao cenário e se acomodaron a 
cadanseu estilo. -te entre a tradición e.. os novos 

estilos musicais. Para os vellos 
regueifeiros,· é un mozo con 
moita imaxi'nación e grácia, ao 

En Portugal, a cantiga de canha 
verde ten r'naior pervivéncia e 
Delfín e Mariño, cun ton de voz 
abraiante, acompañábanse dun 
acordeón. Os seus recitais es- -

· que adicaron unha parte dos 
seus versos. 

tán máis tra:!;>allados ainda que Ao final, a xente que non sabia 
perden na improvisación. No nada dos regueifeiros, a maior 
Norde de Portugal, este cantar parte do público, quedou satis-
ten vixénciá e esta parella é a feíta do achádego. Despois de 
mais sobranceira da raia. Xa os rirse co inxénio destes velíos , 
catro xuntas· convidaron ao ce- saudábannos e felicitábannos. 
nário as cantoras do camiño, do Eles non terian problema de se-

. concello de Ordes. Recitan por guir "inxuriándose" en verso pe-
pa_rellas· ~ acompáñanse de ro o auditório e a cidade impu-

. pandeiretas. Voltaron ser os ga- ñan o remate da festa. Por esta 
legos os protagonistas, sen res- · razón, xa habia quen talaba de 
peirar os turnos de resposta buscar un lugar ao ar libre para 
porque cando a teñen no bico a próxima edición, onde os re-
non poden quedar calados. Ao gueifeiros poidan desafo~arse 
coller o fío da palabra, non ha- a gosto. 
bia quen de os parar. 

Os ·problemas da viaxe impedi
ron que un brindeiro de Pedrafi
ta do Cebreiro, Antonio O Ri-

Despedímonos de todos, 
Vigho máis arrededores, 
cando queirades volvemos, 
pois, estes dous cantadores. • 

OFERTA EN VOS (IDA E VOLTA) 

Buenos Aires • • • 1 19.000 ptas. 

SáoPaulo/Rio 105.000 ptas 

S. José • • • • • • • • 1 14.000 ptas. 

Toronto .-• • • • • • 65.000 ptas. 

Chile 

París 

Lima 
Q uito · . . . . . ·• ... • ~ . 

1 15.000 ptas. 

29.000 ptas. 

114.000 ptas. 

121 .700 ptas. 

Amsterdam 

Bogota ••••••• 
Asunción •••••• 

Johannesbugo •• 

57.000 ptas. 

109. 900 ptas. 

122 .. 000 ptas. 

126.700 ptas • 

New York • • • • • 76.~0 ptas. Cartagena • • • • • 97~500 p~s. Nass~u ~· ••• .- •• 104.000 ptas. 
Londres • • • • • • • 37.000 ptas. Milano • • • • • • • • 56.000 ptas. Nairobi •• • ••• . • 1 ~ 7.500 ptas. 

Servicio personalizado con transporte ao aeroporto e asisténcia embarque sen cargo 

./;,r~ 
MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

SAIDA DO OPORTO 

TELF. (07 • 35151) 82 48 93 - FAX 23 798 - VALENCA DO MINHO 
. . • " 1 • , -

(Politicamente 
incorrecto) 

futboladas 

Suso DE TORO 

Dia de coriscos e chuvieiras , 
falta a luz. Paso por <liante 
da taberna e oio cantar, 

¿que pasa?, ¿quen canta? Falta a 
luz e cantan todos. Faltou a luz e 
hon se ve o partido de Canal +, 

da galega, da 2, de Antena 3, do 
satélite, do caralla bendito, ... o 
partido de cada dia. 

Xa sei que o fútbol é deporte boni
to, divertido de xogar, tamén xo
guei a fútbol de rapaz, mal e sa
chando na defensa; mesmo ei dese 
placer que non se esquece de meter 
gol dun chute pola esquinaaa! Pero 
h oxe o fútbol é un do pesadelos 
nos que dexenerou a vida diaria. O 
fútbol coloniza a nosa vida desde 
nenos: nas escala e n instituto 
un grupiño de nenos cunh pelota 
ocupan no lugar central ata o oi
tenta por cento do espacio para xcr 
garen tod , reducindo á inmensa 
maioría de nenes e nenas á manci
nalidade e á periferia. Esa man de 
nenos, aupados no poder futbolei
ro, é a norma, e fai da maioría un
ha minoría anormal. Naturalmente 
que é así porque sempre existe al
gún mestre "deportista", máis ben 
futboleiro, que os apupa e implíci
tamente despreza ao demais neno 
e nenas que xogan a outras causas; 
que falan, que e relacionan, mais 
non teñen unha argumentación, 
un discurso, un poder. O fútbol 
uniformiza e afoga o diverso. 

E afoga a comunicación, calquera 
conversa na que haxa homes, e 
2'ª tamén mulleres, acaba a falar 
do puto fútbol. E os xomai que 
len xoves e adultos on de fútbol, 
non chega coas páx ina diaria 
que publican o xomais. 

Xa sei, xa sei da cou a boas e ncr 
vas do fUlbol, tamén as vexo: que a. 
Liga española reflecte a diversidade 
do Estado, o pulo dos equipos gale
gos, vexo que a mocidade d am
bo sexos se expresa a través d fUt· 
bol (hai máis modos de xpre a ·e 
ademais dese), ... E vexo que e n
fiamos redimir a n a historia co 
equipo de fútbol Arseni , a i 
chegamos, almas rendida . amo 
nación gregaria e rendida entre ou
tras causas porque estam s c a 
ca aberta para a pantalla 'como pa
póns. ¡Oxalá falte máis a luz! 

( Chegado aquí recoñezo que hai 
roáis vida en ser futboleiro que en 
estar aquí rosmando, mais concé
danme sequera que a causa do 
fútbol está un pouquichiño esa
xerada). + 

VoLVER AO REGO 

e abalas Salvaxes é o neme 
dunha grande película 
arxentina, aquí minimi

zada polas distribuidoras de ci
ne. O papel sobranceiro corres
ponde a un anarquista. Tamén 
se estrea Libertárias. Non cabe 
imaxinar hpxe a un comunista 
no papel estelar de nengún fil
me . Non palas chekas ou por 

·Stalin, senón porque ainda tes
pira, como un boxeador. na lona, 
sentindo como o árbitro canta 
sete, cito, n ove ... + 




