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As Empresas de Traballo Temporal quédanse cunha cuarta parte do salário 
Tres xenerais 
no banquiño Traballar para dous xefe$ 

En 1966 o xeneral Casiniello, 
despois de facer dous cursos nos 
EE.UU. , publicaba un manual 
de Operacións de guerrillas e con
tra guerrillas no que afirmaba: 
"non chega con esmagar á gue
rrilla se a sua raiceira permanece 
viva". A partires de 1978 puxo 
en práctica os seus cursos ameri
canos. Dous anos despois foi 
destinado a Euskadi, xunto co 
xeneral Saenz de Santamaria, 
para deseñar unha nova estraté
xia contra o nacionalismo. Ago
ra os dous terán que sentar no 
banquiño, librándoos da cadea 
unicamente a sua idade. Xunta a 
eles o xefe executor, outro xene
ral, Rodríguez Galindo. 

Se as responsabilidades no te
rrorismo de Estado só aparecían 
até de agora na sua verquinte 
política, a implicación penal de 
tres xenerais, vários oficiais e 
sub-oficiais, leva a estratéxia ás 
suas raiceiras, a militares como 
instigadores e executores. A di
feréncia entre antes e despois do 
23-F foi que, coa capitulación 
do Capó, a guerra suxa quedou 
institucionalizada. A depura
ción que non se réalizou duran
te a Restauración, estase a facer 
agora ao entrar en c~lisión inte
reses económicos operantes 
dentro do sistema. A loita antite
rrorista tamén é un grande negó
cio para moitos. Este é o sumi
doiro que queda agora por des
tapar.+ 

. 

Até quince empresas de traballo temporal 
diferentes se veñen de establecer nas prin
cipais cidades galegas nos últimos meses. 
Ofertan man de obra especializada para tra-

Xesús Ferro Couselo Fraga promove . 
na' remoctelación 
aos cápataces 
clo voto · 

A VIDA E A FAIA DOS DEVANCEIROS 
Edición facsimilar do Ubro 
máis importante de Ferro 
Couselo. Unha escolma de 

documentos escritos en galega 
entre os séculas XIII e XVI nos 
que se enxerga a engaiolante 
.paisaxe humana.da Galicia 

baix'omedieval. 

ga x1a 

Fundáción Penzol / Editorial Galaxia 

Os nomeamentos de Diz Gue
des como Delegado do Governo 
central na Galiza e de Xesús 
Palmou como conselleiro de 
Xustiza e Interior parecen indicar 
que Fraga 1 ribame tende a 
apoiarse a cada máis no sector 
autóctono do partido. O trasa
cordo de Romai, asumindo de 
novo a presidéncia do partido na 
Coruña, decantaría ainda máis 
esta tendéncia. Contado, a his
tória demostra que, sempre que 
puido, Fraga queimou. aos seus 
sucesores, mostrándose asi co
mo imprescindíbel (Páx. 5) 

ballos rápidos. O traballador perde o 30°/o 
do salário que é a marxe de benefício habi
tual destes novas intermediários. Tampou
co ten vacacións, nen outros moitos dereitos. 

Miguel Cortizo: 
"Se Vázquez é 
candidato falará 
galego" 

O do portavoz do grupo socia
lista é un dos nomes que se 
barallan como candidato á pre
sidéncia da Xunta polo PSdeG
PSOE, xunto co do secretário 
xeral Francisco Vázquez co 
que mantivo até hai ben pouc6 
notábeis discrepáncias políti
cas. O seu recente nomeamen
to como vicesecretário do parti
do interprétao como, "un sinal 
de que ese proceso de debate 
chegou ao seu fin ". Cortizo 
aventura que "como Presidente 
da Xunta Vázquez tería outra 
atitude co galega". (Páx. 9) 

O Galeuzca revive 
60 anos despois. 
A homenaxe que lle tribu
taron a Castelao en Silbo a 
Fundación Sabino Arana e 
as organizacións culturais 
galegas en Euskadi supón 
o pr im eiro chanza para 
que se estabelezan de no
vo relacións políticas entre 
o PNV e os nacionalistas 
galegas. lñaqui Anasagasti 
apontou a necesidade de 
criar "un novo Galeuzca" e 
o o Deputado Xeral de Viz
kaia, Josu Bergara afirmou 
que "lonxe de ser unha for
mulación retórica, ten vi
sos de ser unha puxante 
realidade". Para Xosé Ma
nuel Beiras (na foto co lí
der helkide, Xavier Arza
llus) os actos celebrados 
en Si lbo "van moito máis 
alá da inaguración dun 
monumento, facéndose un
ha traslación do esprito do 
Galeuzca aos nasos di as" . 

O dilema dos 
deputados galegos 
do PSOE e PP en 
.Madrid 

O efeito producido polo discur
so de Francisco Rodríguez na 
sesión de investidura e as pri
meiras iniciativas parlamenta
res do BNG no Congreso pare
cen poñer de relevo que Galiza 
comeza a se facer un oco no 
xadrez estatal. Non poucos de
putados de outras cores políti
cas percibiron na intervención 
de Rodríguez un discurso alter
nativo ao oficial. Nos prirrieiros 
días após a súa estrea en Ma
drid , o BNG defendeu políticas 
consensuadas nQ Parlamento 
galega. (Páx. ·16)' 
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En .cada un ha das grandes 
cidades galegas, A Coruña 

. e Vigo, hai instal.adas quin
ce empresas -de traballo 
temporal. Praliteraron des
de hai un ano e tamén se 
asentaron neutras vilas e 
cidades de menos povoa
ción. No conxunto do Esta
do dan emprego a un 
O '8% da povoación activa, 
ainda que poñen o seu lis
tón nun 2%. Os responsá
beis das ETTs ollan cara 
Europa, onde os· obxecti
vos de ocupación qhegan 
a un 3%. A competéncia 
entre a grande cantidade 
de empresas precariza, 
ainda máis, as condicións 
salariais dos contratados, 
que traballan como cedi
dos. A Administración Pú .. 
bli9a comezou, tamén, a 
botar man das ETis. 
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Qué_danse ca -30°/o do salário do persoal de baixa cualificación que ceden para contratas breves 

As Empresas de Traballo Temporal, 
un negócio boiante 

alquer parado pode cobrir a sua 
solicitud e para traballo temporal; 
cando só existian duas empre
sas nunha cidade, antes de le-

-<> ARANTXA ESTÉVEZ 

mente este governo municipal o 
que se que!X9-U do "buraco" eco
nómico -que_ sofria o concello e 
que leva a · b~ndeira do aforro e 

entre a Administración central e 
a municipal está a darse a esi
xéncia de que as contratacións 

_dos recorte~_. ~alguns convénios . galizalas, corria a sona da sua 
eficácia e rapidez á hora de ata
par ocupacións. As ETTs soube
ron aproveitarse da sua irregula
ridade e asentarse, mentres as 
empresas qu~ solic-it_aban os -
seus serviibs expe·rirh9nfabañ -': 
un novo xeito de precariedade 
laboral. A competitividade no 
sector e o marco legal no que se 
desenvolven foi demarcando o 
seu terreo de actuacións:, traba-··~
llo precário e de baixa cualifica- ." 
ción. De calquer xeito, no con- -
xunto do Estado, a facturación 
destas empresas é abraiante: 
desde a multinaci.onal francesa 
Ecco, cunha previsión de ·28.000 
millóns de pesetas para este 

· se fagan a través de ETTs. En 
centros sanitários como POVI-

, .· ano até as "modestas" Labor
man, con 12.o'·oo millóns ou 
Manpower con 5,_e.00. Os res
ponsábeis das mesmas no Esta
do recoñecen o-.grande negócio 
que -supoñen .e a verba expan-. -
sión está nos seus planos. · 

· Constituen un dos sectorei;;_ máis , 
boiantes nunha economia que _ 
resiste uns moi altos índices de
desemprego. Tiraron bon pre
veito da :demanda que os em
presários facian de fle~ibilidade 
laboral. Pero até o sector publi
co bota ma·n delas. Mentres en 
cidades como Santiago lévase a 
cabo o empadroamento da po
voación a traves de axentes 
censais escollidos por ·un ha 
oferta pública, en Vigo están 
contratados por unha,ETT que 
os cede ao concello. E precisa-

'· Axencias de colocación e. -ETrs , 
-des para atapar emprego. 1, Hai ur:iha r~laciórJ . estreita. en

tre as Empresas· de Traballo 
Temporal e as Axencias de _ As éiXéncias de colocación .na
Colocación ainda que con di- .. cen das esi ,éncias de descen
feréncias básicas de fundo. A . tralizar o INEM, procedentes, 
primeira é que as axéncias sobre todo, de Catalunya. Aé-
non teñen ánimo de lucro e tualmente os sindicatos prepa-
este servizo pode ser presta- ran persoal para poñer en fun- · 
do por centrais .sindicais, orga- cionamento este tipo de servi-
nizacións guvernamentais ou zo. En Catalunya , funciona o 
institucións educativas. A sua Servizo de Colocación, coñeci-
función é mediar entre traba- do como o INEM catalán que, 
lladores e empresas pero nun- ainda que reclamado desde a 

. -·~ opntrat.a_r. -~ ,~w.a . f_u_n~ió.n. ~~~_. _ G~r~ralitat, está xestionado 
mata en orientar e dar facilida- desde o sector privado.+ 

SA, de Vigo, o comité de empre
sa ven de denunciar a precari
zación do emprego a través das 
ETis, unha das razón polas que 
teñen convocada unha folga. O 
mesmo está acontecendo no 
Banco Pastor. 

Hai empresas que crian as suas 
próprias ETTs e corporacións 
bancárias que invisten nelas. 
PROSEGUR, CITROEN ou RE
MOLCANOSA fan parte das 
suas contratacións a través de
las, aducindo que para postas 
auxiliares ou de baixa responsa
bilidade prefiren este método. 
Pero o certo é que as ETTs 
ofrece unha contribución impor
tante aos tempos de reclama
ción de flexibilización temporal. 

~ Existe fraude de leí cando se vai 
substuindo ao persoal fixo por 
persoal cedido. Dentro do pró
prio sector, amósanse preocu
pados polas ETTs que acceden 
a estas pretensións. Os inspec
tores de traballo da Xunta ainda 
non pasaron por nengunha de
las desde ~ue hai dous ~nos fo
ran legalizad~s. -

Qué empres~ é a que 
despide? · 

E é que ás empresas usuárias 
deberialles sair cara esta solu
c_ión para facerse con persoal, 
pero os baixos salários e a forte 
competitividade entre 'ETTs van 
desfacendo ese argumento. Hai 
catro supostos nos que poden 
actuar as ETTs, segundo a leJ 
de .Xuño de 1994: cando unha 
empresa ten acl:J,FJ){,J~~f;tón . d~ ta- . 
retas cun qontrato que ten un 
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máximo de seis-meses, cando 
se trata dun contrato por obra 
ou se.rvizo; no que· a duración 
depende da obra, cando se tra
ta de substituir a traballadores 

aos que ced~ traballadores. De
se xeito, un mozo que traballa 
na reparación eléctrica a través 
dunha ETT in$1alada na Galiza, . 
e que prefire non identificarse, 

Os flexíbeis principios das ETis 
por baixa ou va- · 
cacións e cando 
hai que cobrir un 
posto en proceso 
de selección 
cunha interinida
de, por un perio
do de tres me-
ses. 

Unha grande 
porcentaxe dos 
contratos que tan 
as ETTs duran 
días, unha fin de 
semana no caso 
dos grandes res-
taurantes que re-

.10 convénio 
próprio das ETTs é 
máis baixo que o 
dos sectores aos 
que cede 
traballadores" 

gaña corenta ·mil 
pesetas menos 
que o seu com-
pañeiro, contra
tado directamen
te pota empresa. 
Desa diferéncia · 
de cartos, obtén 
a ETT os seUs 
beneficios. 

No convénio, pa
ra o ano á cuali
ficación máis 
baixa correspón-
d e lle 1.066.092 
pesetas. A ETT 
só ten obriga 

quiren persoal complementário 
ou quince días no caso das 
obras de construcción. Se se 
produce un despido por parte 
da empresa 

das doce pagas, non hai extras. 
A temporalidade tamén conleva 
a perda de vacacións. Nun mes
mo convénio están os camarei-

usuária, criase 
un conflito entre 
as duas entida
des e o traballa
dor. A que despi
de na práctica é 
a usuária pero a 
que ten que asi
nar o despido é a 
ETT, coa que ten 
o contrato o tra
bal lado r , ainda 
que non coincida 
cos critérios da 
primeira. 

1 
Se unha empresa 
paga 995 pesetas 
por hora traballada, 
só 600 son para o 
empregado" 

ros , os peóns e 
os manipulado
res de peixe 
que, cando che
g an á usuária, 
traballari con 
persoal que se 
rexe por un dife
rente. 

Un exemplo que 
pon de manifes
to o funciona- · 
mento e benefí
cios das ETT s é 
un contrato de 
SOGICA, empre-

As ETTs teñen o seu próprio 
convénio asinado co consenti
m ento dos sindicatos UGT e 
CCOO. Neste contémplanse se
te categorías 
profesionais , 

sa deste tipo ubicada en Vigo. 
Neste documento, de Setembro 
de 1995, asínase un contrato de 
posta a disposición dun peón 

desde un peón 
sen cualificación I A 
até un licencia- ~uden 
do. Pero as suas 
contratacións 
móvense entre 
as tres primeiras, 
as de máis baix.a 
cualificación . As 
empresas usuá-
rias que máis de-
mandan cesión 
de traballadores 

maioritariamente ás 
ETTs mozos entre 
19 e 30 anos" 

que vai prestar 
os seus servizos 
nunha cadea de· 
montaxe. Entre 
as duas empre-
sas asinan o 
prezo de 995 pe
s et as por hor'a. 
Pero no contrato 
do INEM que 
SOGICA asina 
co traballador, 
como emprega
do seu até fin de 
obra, consta o 

Os responsábeis das ETTs 
. ollan cara Europa e afirman que 
é o modelo a seguir en canto a 
que as empresas deste tipo 
ocupan ao 3% da povoación ac
tiva nalguns casos. Esta afirma
ción ten matices que diferen
·cian a lei, de Xuño de 1994 que 
as regula no Estado e as de fó
ra: por exemplo, .. na Frar¡iza pá
gase o mesmo salário que na 

r empresa usuária e en Alemaña, 
ainda que o pagamento é o que 
decide a ETT, está obrigada a 
facer contratos indefinidos. 

. 
Flexibilidade, r~pidez e selec
ción son as tres características 
nas que se basea a oferta. se.:: 

· gundo os directores das ETTs, 
estas só fixeron un bón aprove.i
ta mento dunha situación xa 
agudizada no Estado e nomea
damente na Galizá, 
a temporalidade. 
Afirman que está 
modalidade empre
sarial adáptase á 
variabilidade dos ci
clos económicos e 
que non son eles os 
que crian precarie
dade. Pero o certo é 
que se admite vela
damente que se es
tán a pagar salários 
máis baixos que os 
que· se reflecten os 
convénios: se hai un 
mozo que é un un 
peón cualificado, 
perde a cualificación 
e cobra por menos 
categoría. 

número de horas. Non en van, 
utilizan o lema capital humano. 
En segundo lugar, a desprotec
ción ven da man do desartella
mento sindical que propician as 
ET.Ts. A pregunta é que persoa 
que trabal/a oito horas á sema
na vai afiliarse a un sindicato? 
ou como cun trabal/o precário 
un trabal/ador pode facer valer 
so seus direitos?CCOO e UGT, 
asinantes do convénio das 
ETTs xa andan coa mosca de
trás da ourella. Aduciran a ne
cesidade de regular as activida
.des das ETTs pensando que o 
mal seria menor. Agora com-
prob,an o escaso papel a xogar 
polos sindicatos nestas empre
sas. Nalguns casos a presión 
das centrais fixo que as usuá
rias contrataran directamente 
aos cedidos. A CIG quere em-

prender unha -campaña de infor
mación e c;tenúncia da práctica 
destas empresas. 

Outrq das promesas coa que se 
constituiron as ETTs foi a de 
criar emprego tanto nos secto
res desfavorecidos e de difícil 
regularización como nas perso
as con problemas para atapar 
traballo pola idade. Finalmente, 
son os máis novos os que recu-

. rren as E1Ts porque ainda po
den aturar ter traballo dez dias 
de cada mes. Por exemplo, o 
75% dos contratos realizados 
por ECCO en 1995 foron a mo
zos entre 19 e 30 anos, cunha 
duración média de corenta e. 
cinco dias no ano. Os procesos 
de selección de persoal prome
tidos non son tales posta que 
en menos de vintecatro horas, 

que, as veces re
dúcense doce, as 
ETTs proporcionan 
unha cuadrilla de 
traballadores para 
unha obra. Pero 
son moitos os em
presários que pre
firen non ter con
tacto co INEM ar
gumentando a ga
rantia de experién
cia prometida palas 
ETTs. 

De xeito manifesto 
as ETTs coas sua 
próprias patronais 
seguen os dict~dos 
da CEOE e se po
sicionan en contra 
dos contratos inde
finidos. Por un la
do, as grandes 
ETTs alardean de 
acadar que as 
usuárias contraten 
aos cedidos direc
tamente e, por ou
tro, talan dos pas
tos fixos como pro
piciad o res de co
modidade e inefica
cia. A flexibilidade 
e a temporalidade 
so~ segundo estes pertencen aos sectores da 

construcción, hostelería e con
serveiro. En calquer caso, o 
convénio próprio das ETTs é 
rnáis baixo que o dos sectores 

pago de 606 pesetas brutas por 
hora. A diferéncia entre as duas 
cantidades é o que recebe a 
ETT e que supón máis do 35% 
do prezo pactado coa usuária. • 

E neste senso a 
desprotección á que 
están sometidos os 
traballadores cedi
dos é total. Por un 
lado, levan a cabo o 
seu .traballo nunha 
empresa na que non 
están contratados. 
Xeran unha dobre 
plusvalia, benefician 
á empresa usuária e 
á ETI, que lle cobr~ 
a primeira entre un 
15% e un 35% do 
marxe comercial, un 
cálculo que fan en 
base á facturación e Instalación• ele ADIA, empresa ele traballo iemporal, en Vtgo. 

· executivos , dous 
"incentivos" para a 
maior eficiéncia 
dos traballador~s. • 

A consagración do intermediário 
Unha empregada de traballo temporal decialle á sua 
encarregada que o choio.era moito e que eta non daba 
feito. A encarregada respondeu: "pois contrata ti a outra 
persoa". Esta anécdota real corresponde á empresa 
STI ( SeMcios de trabal/o tempora~ propriedade de 
Xosé Manuel Pena Villar que na altura, 1991 , prestaba 
servícios a Citroén e serve de mostra do ponto case 
delirante que acadou a filosofia da subcontratación. 
Como se pode ver tamén pola data indicada as · 
empresas de traballo temporal comezaron a funcionar 
mó1t6 antes de seren legalizadas pala leí 14/1994. 
Facíano através de duas tapadeiras: os consultings e as 
académias de práticas. Hoxé, nun marco legal que as 
protexe e benefí~ia, medran como cerrotas. · 

A sua razón de ser estaría nos servícios rápidos e 
supostamente cualificados que oferecen e na sua 
adaptación ás necesidades de produción, o que 
eufemisticamente se cóñece por f/exibilidade. A_s suas 
características viñéronse solapar sen embargo cunha 
panóplia de modalidades de contrato, abando amplia, 
e que xa r~coñecia, por exemplo, os contratos-de obra 
e servizo. E dicer a contratación temporal para unha 
tareta concreta e por periodos moi curtos, mesmo de 

' ' 'dias ou -horas. · ; · · 
1 
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A elevación da temporalidade a valor absoluto poderia 
acabar por criar un modelo social onde todos señamos 
contratados de Luns a Venres e despedidos a fin de ~ 
semana, de modo que desaparecería o dereito ao 
descanso e ás vacacións. Non é unha utópia, senón a 

- dirección na que se encamiñan as práticas laborais en 
boga. 

A experiéncia demostra xa que as empresas de traballo 
temporal tampouco aportaron eficácia ou cualificación. 
Dos sete níveis de cualificación contemplados no 
convénio deste tipo de empresas só os tres primeiros, -
os máis baixos, son utilizados. A empresa temporal · 
contráta a lazo e sen apenas preparación, en contra do 
que afirma a sua propaganda, deteriorando a calidade 
do traballo e as posibilidades de cu~lificación. 

Desde o ponto de vista do traballador a implantación 
crecente do traballo temporal asenta un núcleo de - ' 
contratacipn no que perde moitos dos direitos laborais 
conquistados, con grande esforzo, dur_ante século e 
médio de história. O traballador perde mesmo o direito 
á sua defensa, posto que a falla de antigüidade e a 
escasa relación cos seus compañeiros reduce as · 

· posibilidades de organizarse sindiaalr:nente. 
"" ,.. ' .. . . \ , " .. .. " ' ' ~ ~ ,,. . . ' . ..... . .. ~ .. ' : 

Desde o ponto de vista da empresa, a mobilidade no 
traballo cria traballadores obrigados a descoñecer · 

· moitos detalles e.laves do seu labor e que só se 
adquiren coa experiéncia, o que dá lugar a unha baixa 
ná produtividade, xa demostrada en diversos estudos 
ao respeito. Por outra parte o traballador deixa.dE! 
identificarse coa empresa, como noutrora pretendian 
os teorizadores do home-IBM ou como ainda se 
postula no modelo xaponés. 

Desde o ponto de vista da economia en xeral, as 
empresas de traballo temporal consagran a existéncia 
dun novo intermediário, .e con el dunha doble 
plusvalía, o que dana o proceso produtivo no seu 
conxuñto, na medida en qUe o burocratiza e xera 
novas elementos parasitários que non producen 
riqueza. . · 

Por último, desde o ponto de vista social, o problema 
ese.ncial que é o paro queda sen resolver (cámbiase 
emprego fixo por temporal), aumenta a inestabilidade 
individual e criase o caldo de cultivo _de futuras 
crises.+ 

I t''. ' ' J ;.. t ' r t .. t 1 , - ANOSA TERRA 
'. \ .. •. I .• 
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Denúncia o favoritismo cuns c~nstrutoíes e persecución doutros 

O urbanismo pontevedrés rexido pola arbitrariedade, segundo o BNG 
-C>-H.V. 

O concello de Pontevedra ac
tua con favoritismo na conce
sión de licéncias de obras ou 
demora a sua áprobación, se
gundo as simpatias persoais e 
políticas dos construtores, de
nunciou Miguel Fernández Lo
res, portavoz do principal parti-. 

· do da oposición munici·pal, o 
BNG. A denúncia emárcase 
nunha política urbanística anár
quica e permisiva con algunhas 
edificacións ilegais. 

documentos distintos, de diferen
tes áreas do concello, son.discor
dantes entre si e manifesfan pos
turas enfrentadas. Un exemplo 
son as obras de acondicionamen
to da Praza de T ouros, que· está 
incluida no Catálogo de Edifícios · 
a Conservar. "O alcalde non unifi
ca critérios e ten unha atitude 
permisiva no referente aos mane
xos que hai dentro do sector .. de 
urbanismo, mália ser ero_ presi-

dente ~da Comisión de Urbanis
mo", dr><o Fernández Lores. 

Precisamente é o alcalde Xan 
Luis Pedrosa quen é obxecto de 
máis críticas: O PP baseou no ur-

. banismo o centro; da campaña 
para as eleici.óns. municipais e 
propuxo un feixe de propostas 
que, agás tres ou catro -de ca
rácter menor~, foron incumpridas. 
O PXOU non foi revisado, as ba-

rreiras arqµitectónicas continuan 
obstaculizando o paso dos disca
pacitados, o solo conserva os 
seus prezos altos e as vivendas 
sociais non pasaron de ser unha 
simples promesa. A maiores, Pe
drosa, ao chegar á alcaldía, supri
m iu a concellaria . de Urbanismo 
para asumir el mesmo esta res-

- porisabilidade e imprimir un novo 
carácter á área; conqueriuno, 
"lonxe de mellorar -dixo Miguel 

Fernández Lores-, como era de 
agardar, a situación urbanística 
do município non fixo máis que 
agravar o seu deterioro". 

Pala sua banda, o concelleiro do 
PP, Tomás lribarren, negou favo
ritismos por parte do governo mu
nicipal, pediu os nomas dos em
presários supostamente persegui
dos e acusou ao BNG de semen
tar a confusión.• 

O sector de urbanismo é .extraer- o 11 -• d.'fí ' 1 Sa M 1 

dinariamente áxi1 cos .construto- · con~-~ O permite que OS e 1 ICIOS OCU ten . nta aria 
res amigos e emprega dobre ra- , . 

A Avenida de Beiramar, que ta
mén ten o nome de Ronda Sul, é 
un ponto especialmente polémi
co no urbanismo local palas altu
ras que rexistran as suas edifica
cións: baixo, seis alturas máis 
outras duas de retranqueo, ta
pando a zona de Santa Maria, na 
Pontevedra histórica. Estas 
construcións amparáranse nun 
artigo do Plano Xeral que permi
tia, na chamada zona central, 
edificar a unha altura de vez e 
meia o ancho da rua, e con:io es
ta ten catro carris, tapa as vistas 
desde e hácia Santa Maria e ate
rece unhas cnedianeiras que so
brepasan con moito as cornisas 
das ruas de atrás. "Pediuse a pa
ralisación para facer un estudo 
de detalle co fin de evitar eses 
excesos -explica Miguel Lores-, 

seiro para medir a legalidatfe d~as 
obras. "Hai actuacións ilegais que " 
son perseguidas e outras que non 
o son", explicou Lores, que evitou 
-dar nomes concretos porque, ex
plicou, "trátase dunha denúncia 
de carácter política". 

A falta de seguridade xurídica com
plétase coa existéncia dun Plano 
Xeral de. Ordenación Urbana que 
está mal redactado e aparece inza-

. do de erras que tamén son inter-· 
pretados con diferente critério, se
gundo de quen se trate. A promesa 
eleitoral do PP -no governo e 
apoiado por Pontevedra Unida- de 
revisar o PXOU non foi cumprida, e 
unicamente houbo unhas modifica
cións pontuais .que a oposición .. na
cionalista tamén tildou de amiguis
tas. Os próprios comerciantes ta
mén se queixaron da lentitude en 
'conceder licéncias de apertura de 
estabelecimentos públicos. 

Críticas ao .alcalde 

As inspeccións de obras iévanse 
con absoluto celo nos casos dal
guns construtores determinados, 
e non existen cando se -trata de 
promotores amigos, denúncia o 
Bloque. Pero, ademais, non hai 
unha norma no tocante á elabora
ción de informes técnicos munici-

. pero non fixeron nada para dar 
tempo a que rematasen os edifí
cios e, unha vez aí, laiarse, pero 
sen facer nada". 

pais, asi, hai casos nos que tres Construcións recentes impeden que a silueta da igrexa de Santa María domine desde a outra banda da ria. 

A Avenida da Beiramar é unha 
zona gañada ao mar que en tem
po formou parte da liña de costa 
da Ria e os seus recheos pasaron 
a propriedade particular sen expli
carse como. Por outra banda, é a 
área da cidade de maior riqueza 
arqueolóxica e nen Xunta nen 
Concello vixian as obras ou impe
den as tápias de madeira que evi
tan que desde a rua se vexa o es
pólio arqueolóxico que eventual
mente se poderia producir.• 

O Parla~ento aprobou unanim~mente unha _moción do BNG neste sentido 

.. Man·ifestación contra o desmantelamento da Feve 
O pasado Domingo 19, 11 O p~r-.~ o parlamentário Xaim.e Bello, pu
soas participaro!:l nunha rnanifés-. . deron .comprobar o mal estado 
tación lúdica,contra o desmante- .Oas vías, que está~ abandoadas. 
lamento da Feve. O acto, cqnvo- Por mor da choiba, os . manifes-
cado polo. BNG, consistiu nunha · . tantes voltaron .a Ferro! no mes-
excursión' hÓ ferrocarril de via es- mo tren no que taran a O.i:tjgueira, 
treita ent~e Ferrol e Ortigueira e pero no caso de .ter. cumprido os 
volta. A ·é_hoib.a impediu que os planos iniciais de cbller de volta o 
·asistentes· cursaran unha visita a tr~n que 'pasaba ás 13:.30 horas, 
Ortigueira, tal e como estaba pre- teriah que ter agardado un anaco 
visto. O Martes 21 o Parlamento máis, xa que chegou tarde a con-
aprobaba por unani~idade unha secuéncia d~~ dos~ cof')stantes 
moción do BNG en defensa do a desprendimentos que se produ-
liña de Feve. · cen na via. 

Os participantes tardaron unha 
hora en percorrer os cincuenta 
quilómetros que separan a am
bas localidades e alguns dos re
presentantes institucional do 
BNG que foron invitados polo ma
quinista a facer a viaxe na cabina 
de .mando do convoi, como o con
gresista Francisco Rodríguez ou 

Desque en 1994 a Feve supr.imiu 
a Xeréncia dé Ferro! (para toda 
Galiza), a liña foi perdendo via
xeiros e baixou de 400.0"00 a 
320.00ó en un ano. Ademais, a 
decisión de suprimir a Xeréncia· 
produciuse nun momento no que 
a Feve comezaba a rexistrar un
ha importante suba nq t,r~~~i~<?r .de 

viaxeiros e nunha mellara da fac
turación do servizo de cercanías. · 
A importáncia dos partos e Xove 
e Burela explicaría aquel aseen-

. _so, que se perdeu por mor do 
desmantelamento da Xeréncia te-
rritorial. , · 

O deputado ·nacionalista Xaime 
B~lló defendeu ante o Parlamen
to a continuidade da Feve polas 
suas potenci.alidades -como a 
posibilidade ·de transportar o car
bón para Endesa, que hoxe vai 
por estrada- e palas necesidades 
de desenvolvimento da própria 
zona. Bello e o Parlamento non 
queren que se leve adiante o Pla
no da Empresa para ci periodo 
entre 1995 e o ano 2000, que 
contempla a supresión do servizo 
de cercanias entre Ferro! e Orti
gueira, e un progresivo desman
telamento.• 

.• 

Sucesos en primeira páxina 
Os sucesos a cada ·ocupan lugar máis amplo e destacado nos meios de 
comunicación. Dous sqn os motivos desencadeantes. Estáse a produ
cir, por unha banda, uri crecimento da criminalidade e da disgrega
ción social, menor no caso galeg.o, ao ser unha sociedade adecuada
mente estruturada, capaz de amortecer, co senso de comunidade, a 
miséri~ para que ·e~ta non saia á rua e d~ evitar o colapso social que, 
doutro xeito, inevitabelmente se produdria. A caus·a é que grandes 
sectores· da sociedade estánse a converter, simplesmente, en supér
fluos para a criación de riqueza que se cons_idera o único valor do ser 
humano. Asl; na .maioria dos crímes c_ometidos, hai pobres entre os 
executores e as vítimas. 

A outra razón para levar os sucesos a primeira ven dada porque o fenómeno 
está empézando a lles afectar aos ricos. Por iso tratan de alimentar e medo 
ria sociedade, para reforzar o ataque ás liberdades civís e controlará povoa
ción sobrante especialmente, mediante' o uso da forza. Estannos a prep?-rar 
para futuros recortes, que traeráa máis empobrecimento, máis miséria e 
máis crimes. A dereita ten unha idea clara e logrou facela familiar: os be
nefícios deben ser privados e os custes socializados. Só nese senso é correc
to dicer que os custes deben de ser sufragados polo povo. • 

- -~ .. - -
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23 DE MAIO DE 1996 

A remodelación do Governo e do PP depende dos equilibrios interno;s 

Fraga vese na obriga de apostclr 
· pola via autóctona 

-O- A.E. 

Os nomeamentos de Diz Gue
des como Delegado do Gover
no central na Galiza e de Xe
sús Palmou' como conselleiro 
de Xustiza e Interior parecen 
indicar que Fraga lribarne ten.: 
de a apoiarse a cada máis no 
sector autóctono do partido. 
O trasacordo de Romai, asu
mindo de novo a presidéncia 
do partido na Coruña, decanta
ria ainda máis esta tendéncia. 

Fraga lribarne comezou a ir 
substituindo os seus consellei
ros tal cachopos que Ma
drid ia consumindo no seu 
lume do poder, tentando 
que non se lle viñese abai
xo todo a sua rima partidá
ria, sempre en difícil equilí
brio. A Romai substituiuno 
por un home neutro, Her
nández Cachón, e a Diz 
Guedes por un reb.o da 
própria penada política, 
Xesus Palmou. Pero é sig
n if i cati vo que fose Diz 
Guedes o nomeado para 
Delegado do Governo. Sig
nificativo porque derhostra 
que se lle dá un rango su
perior a esta delegación 
que a unha consellaria, pe
ro tamén por ser o nomea
do persoa de fidelidade po
lítica a Xosé Guiña. O pa
seo dado polos dous prota
gonistas o 21 de Maio, un 
dia antes da toma de pose
sión , palas ruas céntricas 
coruñesas é toda unha ale
goría posicional. 

sua liña de sempre do "España, 
o único inipórtánte", aleñta esta 
marcha,, tamén como xeito de 
estabelecer en Madrid interlocu
tores váliaos e afins, despois de 
que se fosen cortocircuitando as 
relacións con Aznar e a sua 
equipa castella~a. 

Múltiples incógnitas 

Piñeiro Permui está decidido a 
deixar Educación e Orza tamén 
está en situación delicada. Outro 
que quer fuxir cara Madrid é Pé
rez Varela, Secretário Xeral de 
Comunicación, ainda que, como 

bailes e as presións· internas. Lo
grará Fraga .rromear a Guiña co
mo Vicepresídente para que co
ordene as laboUras de governo 
mentres el se· dedica aos temas 

·de Estado? Portomeñe asumirá 
tamén Educación ou Cacharro 
impoñerá nesta carteira a López 
Besteiro? Quen- sustituirá a Orza 
en Economía? Recalará Pérez 
Varela en Cultura e pasará Por
tomeñe a Educación? 

Até de a~o(a todo. semella indi
car que Fraga 'vai apostar polo 
sector autóctono do partido, . 
quer dicer, darálles máis res-

ponsabilidades a Cuiña 
Crespo e á liña negra que 
son os grandes recada-

. dores de votos que Fraga 
vai precisar,nos próximos 
comícios. Son estes os que 
estan engatuñando, tamén 
no organigrama partidário. 
Pero Fraga non só necesita 
votos, senón capacidade 
de incidéncia en Madrid 
que, dia a dia se olla máis 
minguada. Romai, co seu 
desdicerse, voltando a asu
mir a presidéncia provincial 
coruñesa despois de terlla 
cedido a António Couceiro 
por decisión de Fraga; em
puxou ao presidente ainda 
máis nesta liña, segundo 
fontes do ·próprio partido. 

Pero as remodelacións da 
Xunta non poden parar 

Quer dicer isto que Cuiña 
se apresenta xa como se
gur o sucesor de Fraga? 
Quen o sat;:>e. A história de
mostra que, sempre que 
puido, Fraga o que fixo foi 
queimar aaos seus pró

Diz Guedes, novo delegado do Govemo central en Goliza. priOS sucesores para mos-

pois Madrid non só segue a de
mandar máis cadros políticos 
para a Administración central, 
senón que o próprio Fraga, na 

sempre, supeditará coitadamen
te a sua decisión á de Fraga. Se 
queda pode ser premiado cunha 
consellaria. Aqui comezan os 

trarse Gamo imprescindíbel 
e agrandar a sua persoa. Só Az
nar escapou á queima porque· o 
capital español fixo exiliar ao ex 
ministro na Galiza. • 

As grandes empresas galegas non están interesadas na entidade 

Ramilo reeleitó á fronte da Confederació_n de 
Empresários d_e Galicia · 
António Ramilo foi reeleito por 
catro anos máis como presiden
te da Confederación de Empre
sários de Galiza sen que se 
apresentase nengunha outra 
candidatura. A CEG segue asi a 
sua liña sucursalista con rela
ción a Confederación de Empre
sários de España, defendendo 
idénticas prposstas e princípios 
ainda que a dinámica empresa
rial galega sexa distinta. 

.. 
Esta situación obe<:fece, en pri
meiro lugar a que son as empre
sas españolas radicadas na Ga
l iza como El Corte Inglés , as 
que aportan a maioria da finan
ciación para o funcionamento 
CEG. Lóxico, asi, que· defendan 
os seus próprios intereses. Por 
outra banda, os em¡:>resários ga-

!'egos, sobre todo os emerxen
tes, nunca apostaron pola CEG 
nen quixeron entrar a formar 
parte dela. Os seus intereses; e 
mesmo o seu talante empresa
rial, esfá distante da cúpula em
presarial que dirixe a patronal 
españóla. Os distintos intentos 
para construir unha verdadeira 
patronal :galega fracasaron por 
falta de unidade e visión política. 
Nesta ocasión, mesmo desde a 
Xunta, se tento.u buscarlle rerevo 
a Ramilo, pero a chegada do PP 
a Madrid e o papel preponderan-

. te que están a ter os homes da 
CEOE, con Cuevas á cabeza, fí
xoos desistir de dar a baialla. 

· · Ramllo puido seguir na presi
déncia- sen oposición dando as 
mesmas receítas con altofalante 

-:.~-

que a patronal española Jle 
bisbisea aos ouvidos de Aznar: 
a privatización dé todas as em
·presas públicas, b peche das 
empresas non rendíbeis e, can
do ia xa lanzado, decidiu sua-

. via'zr uoha miga o discurso e 
apontou a que estes peches se 
deben de facer "de maneira non 
traumática, pois non se debe al
terar a paz social". Ramilo fixo 
un chamamento aos ·sindicatos 
a sentar a negociar, anunciando 
a apertura de tres mesas, sen 
precisar cal serian o~ obxecti
vos. Seguidamente voltou ao 
seu rego e acusoü aos sindica
tos de estar en. "perfecta crise" e 
de viv.ir das subvencións, lem
brando que "son os empresários 
e non os sindicatos os que crian 
emprego".+ 

ANOSATERRA 

-
1 MalvQr di fer moito .traballo para ocuparse de 

Vázquez 
Nunha entrevista mantida entre o vicepresidente de A Me
sa pota Normalización Lingüística, Lois Cambeiro, e o fis
cal xefe do TSXG, Garcia Malvar, e~te afirmou que nun po·· 
día abordar o caso do desacato do alcalde dFI Con;f1a, 

· · · Francisco Vázquez) en re-
lación ad topónimo porque 
tiña outros moitos asuntos 
antes. Malvar amosou .a 
Cambeiro a cantidade de 

·traballÓ que tiña acumulado 
que lle impedia ocuparse 
da desobediéncia de Váz
quez aos xuices. Despois 
de que a sala do contencio
so-administrativo apercibira 
duas .veces ao alcalde para 
que· cumprira coa legalida- . 
de e, no.. mes de Novem
bro, ·enviou un informe ao 
fiscal e encomeridouno a 
iniciar os tramites da via 

Francisco Vázquez. penal se habia lugar. Sete 
meses despois, o fiscal ten..., 

.- .. paralizado un problema que, seg1:1ndo A Mesa, sobarda o 
,lingüístico e que é claramente un caso de desobediéncia.: 
dun alcalde. Asimesmo, eren que o fiscal xefe do TSXG 
debe deixar o seu cargo pala ineficácia amasada.• 

. • Fallan a favor dun· médico que denunciara os 
contratos lixo 

5 

O xulgado do social n2 1 ·de Santiago fallou a favor do· · · 
médico Arístides Peraza nunha demanda-contra o Servizo 
Galego de Sanidade polo seu despido. No ano 1995, o 
xerente do Complexo Hospitalário de Conxo, en 
Compostela, ofrecera a este médico, destinado á U~I, Lin 
contrato lixo, polo que ingresaria corenta e tres mir:.
pesetas mensuais (ANT n2713). Tras denunciar o seu 
caso nos xulgados, levou unha campaña de información 
no Complexo sobre· a precariedade dos contratos que se 
estaban a levar a cabo. Esta foi a razón pola que, cando a 
xustiza o reemplazou ao seu posto, non foi admitido. 
Sanidade inabilitouno adquirindo competéncias xudiciais 
pero a senténcia do xulgado compostelán di que ten que 
readmitilo nas mesmas condición e pagarlle 1.421.280 
pesetas polo tempo que deixou de cobrar. O fallo admite 
que rion habia nengunha causa para cesalo. Arístides 
Peraza declarara en que fora despedido por denunciar, 
durante dez meses, que a preca·riedade ~ os contratos 
lixo estban chegando até os médicos especialistas en 
prazas de alta responsabilidade como a UCI. • 

• Organizacións de Santiago peden .unha rua 
_ · ~ para· as nais de Maio . 
Várias organizacións non guvernamentais reuníronse o 
Martes 21 nos locais da CIG en Santiago para formular al
gunhas actividades de cara a próxima visija que as Nais 
da Praza de Maio farán a Galiza no mes de Xuño. A pro
posta, formulada desde Santiago pero extensíbel a todos 
os concellos, basease no nomeamento de persoas non 
gratas aos militares arxentinos da época da ditadura militar 
desde 1976-1983 e óutorgar o nome dunha" rua de nova 
adxudicación a Nais da Praza de Maio en homenaxe a es-
ta plataforma cidadá. • · · 

• Contratos "a dedo" na Deputación de ou·rense 
·· Unha mo,eión' apres~ntada polos dous representantes.dci,. ··_. 

_'- .. BNG na o·eputación de Ourense puxo de manifesto o -
desacorde pola adxudicación que este organismo está a 
facer. coas obras nas ~~tradas. Como exemplo, puxeron o 

.. caso· da~ obras de Autopistas del Atlántico, no tramo . 
' · • ·comprendido entre Ponte dos Gozos-e Parac;ia do Sil. Das . 

catorce fases que abranguia, trece foron conc'edidas polo 
sistema· de contratación directa, ~en puQlicidade._ Todas 
fo_rori feítas pola mesma empresa que concursa xunta a 
outras na última fase, que sí se someteu ·_a concurso; O 
BNG tamén reseña que_ nas obras que se fixeron desde 
1991a1995, só se conseguiu unha baixá dun 2'5% dos 
mil ci_ncoc~ntos millóns previstos.• -

-• ,: l.Ugo perdeu en cincuenta anos o 25% da . . ' povoacaon 
Por cada 100 mozos menores de quince anos, hai 124 
persoas maiores de sesenta e cinco anos, segundo os 
datos proporcionados por EU-EG referentes á provincia de 
Lugo. No último censo resultan 386.000 habitantes cando 
nos anos corenta rexistrábanse 512.000. Esta perda 
débese, fundamentalmente, á marcha da xente nova. O 
envellecemento chega a ser moi grave nalgúnhas zonas, 
segundo EU-EG, onde "sobran pupitres por falta de 
pequenos".+ 
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OPfNIÓN 

AINDA NEM SEQUER TRANSCORRIDO O ~ 

TEMPO DE FO~MA\;ÁO DE UMA GE-
RA\;ÁO (25 ANOS) AS MESMAS FORCAS 

TADO DEVE SER '~fEDERALIZADO'~, OU, 
COMO MINIM0, .PROPUGNAM QUE O SE-
NADO DEVER SER REFORMADO PARA 
CONVERiI--LO NUMA AUTENTICA CÁ-
MARA DE REPRESENTA\;ÁG TERRITORIAL. 

· POLITICAS AUTORAS DO ESTADO DAs.·· 
AUTONOMIAS FALAM DE QUE ESTE ES--

CRÍSE DE UM ESTADO DAS ÁUTONOMIAS 
DE IMPOSSÍVEL CARÁCTER FEDERÁ VEL 

Já é suspeitoso que, agora, se pr.opugne algo 
que . presupoe necessariamente a reforma da 
Constitui~ao, quando até ontem mesmo essas 
for~as políticas consideravam a Constitui~ao 
pouco menos que imutável ou em, todo caso, 
muito nova como para proceder já a urna re
forma dela em aspectos mínimos sequer. É 
também como para recear que, de pronto, se 
extendesse por todo o Reino de Espanha urna 
fe de catecúmeno no federalismo, inclusive 
entre os que tradicionalmente vinham sendo 
nao só antifederalistas senao também antiau
tonomistas. 

:.:_, 

Nao obedecerá essa peti~~o de reforma do Se
nado, e também a de "federalizar" o Estaoo 
das Autonomías, a um intento de evitar que 
se questionem em profundidade as ambigue
dades e insuficiencias do presente modelo de 
outorgadas autonomías "autoanémicas" e uni
formizadoras é, assim, neutralizar a proposta 
de um auténtico proces
so de federaliza~ao do 
Reino de Espanha na di
req:ao da sua transfor
ma\'.ªº num Estado fede
ral, ademais de autenti
camente federal, assimé
trico, so lidário e com 
elementos confederais? 
Dai que, perante ás 
eventualidades de um 
Estado pseudo-federal ou 
de um Estado de federa
lismo simétrico (baseado 
no igualitarismo ·abstrato 
e ~iformizador do fede
ralismo raciqnalista libe
ral clássico), as for~as 
nacionalistas moderadas 
catalás e bascas (e tal vez 
também com o apoio do 
Bloco Nacionalista Ga
lega num futuro nao 
muito longe) prefiram 
apontoar o actual Estado 
de Autonomías assimé-
tricas em crise. 

XAVIER VILHAR TRILHO 

demonstra a política de imersao linguística 
escolar em catalao da Generalidade de Cata
lunha); e) a aprova~ao por parte dos Parla
mentos de Catalunha e Euskadi de m~oes fa-
voráveis ªº direito de autodetermina~ao e vo
ta~áo sem aprova\:ao de idéntico tipo de 
mo~ao no Parlamento da Galiza; f) a per
sistenda da violencia política por causa da 
problemática nacional ~o País. Basco; g) o 
descanten.to generalizado pelos desequilibrios 
socioeconómicos entre as distintas Comurti
dades Autónomas e pelo tipo de fluxos finan
ceiros entre as Administra\:OeS estatal e autO
nómicas, que nao é capaz de evitar.o modelo 
autonómico; h) a geral peti\:ªº de reforma do 
Senado, para convertí-lo numa camara de 
autentica representa~ao territorial e com 
competendas legislativas em matéria autonó- 
mica; i) a prolifera\'.ªº de propostas de· federa
liza~ao do Estados das Autonomias ou inclusi
ve de reforma da Constitui~ao no sentido de 

urna estrutura~ao fede
ral do Estado. 

Desta situa~ao critica do 
Estado das Autonomias 
nao se pode sair esgo
tando todas as possibili
dades do irwdelo auto
nómico (porque nao é 
que esteja em questao a 
realiza~ao plena ou nao 
das previsoes estatutá
rias senao o próprio mo
delo autonómico). Tao
pouco se pode sair dela 
através de operav5es 
cosméticas de retoques 
na estrutura do Senado, 
nem por mejo de urna 
impossibel opera~ao de 
transforma~ao paulatina 
do Estado das Autono-
mías num Estado fetle

poder federalizante ás Comunidades Autóno
mas para ir construindo progressivamente um 

-Estado federal de federalismo cooperativo e de 
execu~ao, coisa que, além disso, nao seria pos
sível sem mudar o vigorante quadro constitu
cional-estatutário. 

A fé na naturezá federalizante da unitária 
Constitui~ao espanhola até aparece em pesso
as nas antípodas políticas de Fraga Iribarne, 
como se desprende daquela declara\:ªº (El 
Mundo, 4 de Mar~o de 1996) do líder' do 
BNG, Xosé-Manuel Beiras, na que afirma que 
"será necesário ir avanzando cara fármulas de fe
deralismo, tal como se reconhece na Consti
tuí~". O BNG nao pode ir avan\:ando para 
tal fórmula, porque a Constitui~ao se tem ela
borado, precisamente, co,ntra fórmulas fede
rais como a das Bases Constitucionais para a 
·participQ.féio da NG.féio Galega num Pacto Fede
ral, redigidas em Abril de 1976 pelo Conselho 
de For~as Políticas Galegas (do qual forma va 
parte a Unía.o do Povo Galega, partido inspi
rador do actual .Bloco Nacionalista Galego). 

Em-definitivo, somos da opiniao -engra~a
damente exprimida naquela pintada "Ni ciux 
ni federals", de Esquerda Republicana de Cata
lunya, com a metonimia de indios siux em lu
gar de "os de .CIU" e federais (nome coro o 
que eram conhecidos os soldados do Exército 
federal dos Estados Unidos em guerra contra 
os indios) em vez de socialistas --de que nao 
podemos estar a favor das solu~6es autono
mistas dos nacionalistas moderados de Con
vergencia i Unió, mem com aquelas outras "fe
derais" dos Socialistas de Catalunha (que de fe
derais tao só tem o ser propostas por um parti
do que se diz feqerado com o Partido Socialista 
Obrero Español), nem como os que acreditam 
no inacreditável carácter federável do Estado 
das Autonomías.+ 

XAVIER VILHAR TRILHO 
é profesor de Teoría do Estado e Sistemas Políticos. 

23 DE MA.10 DE 1996 

BURUNDI 
XA VIER GARCIA 

Estamos acostumados. Os titulares volven 
• a falar de salvaxes matanzas. Os hutus e 

os tutsis, duas etnias ao parecer sangui
ñentas que xa se masacraron en Ruanda e 
ségueno a facer en Burundi. 

Oeste país pequeno, verde e montañoso 
coma Galiza, fálase sen embargo menos. 
O xenocídio aquí é a canta-gotas, cotían 
e non se dispon de imaxes impactantes 
para ofrecer nos telexornais. Nen sequera 
se dispon de datos. O exércíto arrasa alde
as enteiras nos outeiros máis recónditos 
do pafs pero xa non hai ninguén para o 
contar. Os poucos xornalistas das grandes 
axéncias que ainda quedan corren o risco 
de seren expulsados se informan das ma
tanzas. Acaba por ser unha fonte tan pró, 
xima coma o departamento de Estado 
norteamericano a que informa dunha ba
tida no interior, várias semanas despois de 
acontecida. 

Non é por falta de xomais. Nun país onde 
case non se publican libros, aparecen ca
da semana máis de quince periódicos dife-

• rentes. Ainda que a grande maioria adí
canse a espallar toda sorte de rumores e 
de apt'l.acións á masacre do inimigo políti
co. O enfrontamento étnico, xa non é 
mais ca o pretexto dunha loita encarniza
da polo poder entre a clase dirixente 
(composta tradicionalmente por tutsis e 
agora tamén por hutus). A corrupción e a 
doble linguaxe que practican os políticos 
da capital, Bujumbura, non ten nada que 
envexar aos refinados métodos doutras 
partes do mundo. O mesmo político que 
fala continuamente de paz na rádio pode 
estar apoiando a unha banda armada que 
lle serva:- para man ter os seus priviléxios. 
Mentres, dúcias de campesiños morren 
diário no interior do pais. 

O conflito non é alleo aos intereses polí
ticos, económicos e mesmo lingüístico 
dos vellos e dos novos colonizadores, es
pecialmente Fráncia e Estado Unidos 
que manteñen abertos, un enfronte do 
outro, os dous único centros culturais oc
cidentais en Burundi. A sobrevivéncia d 
francés na cada vez mais anglófona Africa 
oriental é unha das preocupacíóns reco
ñecidas polo govemo Chirac, inqued p -
la proliferación do inglés en Ruanda des
que os tutsis gañaran a guerra civil hai 
dous anos.+ 

XAVIER ÜARCIA é xornalista. Traballou nos 
últimos seis meses no Proxecto de Comunicación 

pola Paz das Nacións Unidas en Burundi. _,A Constitui\:ªº se 
tem elaborado, 

ral, sem romper nem 
manchar (como no mis
tério da Puríssima-Con
ce·p~ao) o vidro consti
tucional, quer dizer, sem Xosé Lois • 

Nao cabe.dúvida de que 
· o chamado Estado das 

Autonomias está hoje 
fortemente sacudido por 

precisamente, contra 
f Órmulas f ederais" 

· ter que reformar a Cons
ti tui\'.ªº a partir de um 
autentico processo cons
ti tu in te federal. Coisa 

urna série de factos, q~e 
o estáo a til.ÍQ.ar: a) a interminável reivindi
ca~ao de mais e maiores competencias por 
parte das autonomías catala e basca; b) os 
ciumes que isso provoca nas demais autono
mías, por aquilo dos agravios comparativos; e) 
a situa~ao de que os partidos estatais maiori
tários necessitam ou possam necessitar do 
apoio das minorías nacionalistas periféricas, 
para poder contar coro o respaldo de urna 
maioria parlamentar que lhes permita formar 
governo (tessiturá. que leva a jacobinos, como 

º García-T revijano, a considera-la como facili
tadora de urna permanente chantagem das 
clases políticas oligárquicas . regionalistas ao 
poder central, que desintegraría a unidade na-

- cional de Espanha; d) a persistencia do con
flicto linguístico, que nao pode evitar o mo
delo oficial de coofjcialidade bilingue (como 

· esta última que parecetl). 
pretender personagens como o presidente da 
Junta de Galiza, Fraga lribame, inimigo,. no 
momento da sua redaci;ao, do timorato régime 
de autonomias regionais da vigorante Consti
tuí\:ªº Espanhola e, agora, intérprete do mes
mo na direc~ao de atribuir-lhe um carácter 
"tendencialmente federal". Inclusive chega a 
aparenta-lo com o federalismo cooperativo 
(Paktierender Foderalismus) e a pronunciar-se a 
favor de impulsa-lo na direc~ao de um federa
lismo de execu~ao (Vollzugsfoderalistnus), con
ceitos cuhhados pel;:i. drn,itrina alema para ca
racterizar o federalismo da República Federal 
da Alemanha. Na.a obstante, esta atribuí\:ªº 
fraguiana de um carácter tendencialmente fe
deral ao Título VIII da Constitui~ao nao res- . 
pande á realidade, já que em nenhuma parte 
da Constitui~ao ha um outorgamento de um 
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A proposta da oposición 
. . 

A Xunta demandar~ de.novo que os .recortes 
( .. Trece dias non son 

nada 
Unha das desculpas máis 
utilizadqs polos populares 
galegas mentres o PSOE 
estivo en Madrid foi a de que 
a maioria dos problel)las 
que se lle formulaban non 
podían ser solucionados por
que desde o governo estatal 
non os escoitaban. Pero 
agora que o governo de Ma
drid está controlado polo PP, 
os titulares do governo gale
ga tiveron que artellar unha 
desculpa que seguira senda 
críbel. 

presupostári~s nOn afecten áS aUtovias 
90- C. VIDAL 

O debate é xa recurrente pero 
de novo a Cámara galega se 
posicionou contra a posibili
dade de retraso na execución 
das autovias de enlace coa 
Meseta coa mosca detrás da 
orella despois de que se 
anunciara un recorte de 
80.000 millóns no ministério 
de Fomento. O cámbio de go
verno fixo que desta volta fo
se o PSdeG-PSOE quen apre
sentara unha iniciativa recla
mando explicación sobre as 
repercusións dos reaxustes 
presupostários. 

O PP apoiou a propos1a non 
sen an1es bo1ar balóns fóra ao 
lembrar a traca "herdanza socia-
1 ista" en canto ás infraestruc
turas galegas mentras o BNG 
concretou o acorde -recollendo 
os mesmos pontos da iniciativa 
nacionalista apresentada a fins 
do ano pasado- poñendo datas 
de remate para os tramos pen
dientes e facendo constar que 
todas as .autovías galegas esta
rán exentas de peaxe. 

Nos mesmos termos se pronun
ciará entón agora a Xunta de 
Galiza, a instáncia do Parlamen
to, diante do Ministério de Fo
mento que cando o PSOE re
xentaba o governo central. Des
de a apresentación da iniciativa 
mudou xa a denominación do 
ministério, se antes se remitía a 
demanda ao Ministério de 
Obras Públicas , Transporte e 
Meio Ambiente rexido por Bo
rrell agora o Parlamento diríxe
se ao ministro Arias Salgado. 
"Se continuamente se está de
mandando que se rematen as 
autovías teria que levar a pen
sar cal é o peso polí1ico do país 
para que as autovías estexan 
ainda sen rematar", dixo o vo
ceiro do BNG, Francisco Trigo, 
quen pediu que non se "xogue 
co país'' despois de recordar o 
acorde unánime conseguido po-

Manuel Fraga. 

la iniciativa que el mesmo apre
sentara en Novembro. Se a ini
ciativa socialista se encamiñaba 
a demandar as repercusións 
dos acordos, o BNG exixiu que 
se comprometeran os prazos de 
execución e para isa tirou do 
mesmo calendário apresentado, 
e aprobado unanimemente, o 
ano pasado reclamando tanto 
do grupo popular como do so
cialista "coeréncia e que non se 
xogue en función dos oportunis
mos". No calendário apón1anse 
1res prazos dando por finalizado 
o conxunto dos tramos como 
data máxima antes de remate 
de 1998. 

O PSdeG-PSOE chamou ta-

mén a atención ante o silén
cio da Xunta despois de que 
cando o governo de Felipe 
González hai pouco máis de 
un ano anunciara r-ecortes 
presupostários "houbo institu
cións que sembraron dúbidas 
e chamaban á desobediéncia 
civil cando hoxe din que non 
pasa nada e chaman á tran
quilidade". O deputado socia
lista, Xosé Carlos Baños dixo 

· que á fin as autovías "se es
tán a facer'', tentando así tirar 
ferro ás fortes críticas recibi
das polo BNG mentras lle re
criminou a Francisco Trigo "o 
ton de telepredicador que non 
é axeitado en función da una
nimidade". 

.O governo galego esperará até a aprobación do .novo 
modelo de financiamento en .Me;1d·rid para ·civalialo 

90-P.C . . 

A X~nta non proporá ao governo 
central un modelo de financiamen
to ~ustada ás necesidades eco
nómicas galegas, senón que es
perará até que o Partido PopUlar . 
de Madrid, xunto con catalánas, 
bascas e canários, aprobe o novo 
modelo aplicable a partir do ano 
97, segundo dixo o conselleiro de 
Economía X. A. Orza. Diante des
ta atitude, o voceiro do BNG, Xosé 
Manuel Beiras, denunciou a "su
misión" que se mantén respeito 
dos intereses de Madrid. 

que "cando calquera ,povo a que se chegue a un modelo de 
exerce, faino no eido fiscal .des- financiación inxus1o". 
de o poder lexisla_tivo, e no caso 

• galeg~ non se está facerido uso -cofncidindo con estas acusa
destas potest~des_ .que aRarecen - cións, o deputado socialista, Mi
recoñeddas mesmo no Estatu- ·. · gu~I- Co.rtizo afirmo u que "é im
to". Xrn~é Ma'nl:lel Beiras referiu- 4 prescindíbel defender alternati-
se tamén á demo.nstrada"'.capa- vas próprias desde a· óptica ga-
cidade de CiU para condicionar lega para solucionar os proble-
o modelo de financiamento mas financieiros". A pe~ar de to- · 
mentres que o PP galega non do, o conselleiro afirmou que 
só vai a remolque das decisións "manter o recurso contra o 15% 
de Madrid, senón que ademais de IRPF non tiña sentido, porque 
retirou o recurso interposto ante no vindeiro ano xa ~e modifica o 
o Tribunal Constitucional contra sistema de financiamento", ainda 
da aplicación do 15% de IRPF", que engadiu que "polo feito de 

Segundo Beiras, nestes mo
mentos está en xogo a própria 
soberanía política de Galizp.,-xa .. 

engadindo, en referéncia a este que se consigª a corresponsabi-
asu nto que "é suicida que un lidade non se ·pode permitir que 
poder político entregue as úni- o novo modelo de financiamento 
cas armas que ten para evitar teña efectos negativos".• 

- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- ,.. - ~ -- - - - - - - - - - 1 ( j 
f '•, 1. 

ANDRÉS PANARO 

Igual que Baños recoñeceu o 
compromiso explícito do minis
tro de Fomento de que o recor
te non afectaría ás autovías, o 
deputado do PP, Fernando 
Pensado xustificou o retrasó no 
governo, socialista ·ao "admitir 
que podian darse situacións 
técnicas que o xustificaran". No 
entanto ... Pensado lamento u que 
falte ainda por construir un 36% 
da autovía Noroeste, un 20% da 
das Rías Baixas e que nengun 
dos cinco tramos de Pedrafita 
tora ainda licitado. Ademais o 
deputado popular lembrou o pri-
_mei ro plano de estradas no que 
"non entraban as nasas auto- -
vías ainda habendo un ministrá 

. galega".+ 

Por iso, durante o pasado 
pleno; repetíuse en máis de 
cinco ocasións que ainda 
non se podían dar solucións 
concretas aos problemas ga
legas, porque "o novo gover-

. no só leva trece dias". • 

( .. Tambo seguirá sendó o 
·&alneário· da Amiada 

Hai cinco ano's, o Parlamento 
galega comprometéuse a to
mar as medidas de cataloga
ción necesárias para a resti
tución do uso público da illa 
de Tambo, na ria de Ponte
vedra, converténdoa nun par
que natural de libre acceso 
para todos os cidadáns. Má
lia este compromiso, o acce
so á illa -está prohibido para 
os cidadáns e, segundo afir
mou o parlamentar do grupo 
socialista, Roberto Taboada, 
"nestos momentos úsase ca~ 
mo polvorín das instalacións 
militares de Marin e como 
balneário dos seus familia
res". 

Ante estas afirmacións, o 
Conselleiro de Agricultura, 
Tomás Pérez Vidal, limitouse 
a dicer que a Xunta "non ten 
vontade de declarar parque 
natural a illa de Tambo, por
que segue senda de titularie
dade esta1al, polo que non 
ternos competéncias". Ade
mais, o Conselleiro asegurou 
que non hai "nengunha espé
cie ~n extinción, polo que es
ta declaración non se consi
dera necesária". + 

CADERNOS 
ABOSAUIBA 

( f' 

DE PENSAMENTO E CULTURA 

"Galego na escola11 

proximamente á venda 
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O PARLAMENíO DE GALIZ,A E O 
COMÉRCIO DE ARMAMENTOS 

VICEN<; FISAS 

Carro ONG en España e en Galiza (Amnistía Interna
cional, Greempeace, Intermón e Médicos Sen Frontei
ras) realizaron a semán pasada unha petición moi con
creta aos partidos políticos galegas con representación 
parlamentária: que consensúen unha proposición non 
de lei ou unha declaración institucional que pida ao go
verno central que dea transparéhcia ao comércio de ar
mamentos, rompendo dese xeito co seqetismo que ro
dea esta actividade. 

A demanda das ONG concrétase en que o Governo acce
da a dar publicidade trimestral aos ·datos esenciais das ex
portacións de armamento, que aproba unha Xunta Inter
ministerial encargada de regulalas, cuias actas son secretas 
en virrede dun Real Decreto de 1986. A petición de que 
estes datos se publiquen trimestralmente, en non unha 
vez ao ario, é para dar tempo á 
análise e, se procede, á .crítica 
de determinadas exportacións, 

nésia, Turquia, China, India, Corea do .Sur e Malásia. 

En Europa temas xa unha lexislación que regula de xeito 
bastante claro este comércio, e con criterios restritivos. Da 
análise do que coñecemos en España (que vende armas 
por valor dunha inedia de 60 a 80.000 millóns de ptas. 
anuais), despréndese, sen embargo, que moitas das expor
tacións españolas de annas non cumpren a lexislación vi
xente~ E cómo pode permitirse algo asi? Pois porque o se
cretismo impide o control, tanto do parlamento como da 
opinión pública, e o mesmo debate político. O que é secre
to; disque,- non pode estar suxeito á disc~sión pública. 

Até agora, as ONG que· impulsan esta campaña recibi
ro~ o apoio de vários partidos políticos. Outros, sem em
bargo, -excúsanse normalmente con critérios multilatera-

listas (cando o fagan outros 
países, tamén nós o-faremos) 
ou puramente mercantilistas 

que teñen como destino países 
onde se .cometen graves viola
cións de dereitos humanos, 
que viven situacións de confli
to ou están inmersos en proce
sos de rearme. 

'Moit~s das exportacións 
españolas de armas non 
cumpren a lex;islación 

(perigarían postas de traba
llo ). A primeira excusa es
conde a auséncia de vóntad~ 
política de liderar unha ini
ciativa que podería ser logo 
seguida por outros países eu
ropeos. A segunda excusa 
oculta a falla dun programa 

. ·. " v1xente A campaña das 4 ONG, que 
no ano que leva de duración 
recibiu ata agora o apoio de 
rnáis de 800 entidades de toda España, topouse sen ern-

• bargo cunha clara oposición por parte do -anferior go
verno, que fixo saber a súa negativa a dar publicidade . 
dos países de destino de numerosas exportacións. Esta 
actitude non era inocente, nen banal. En todo caso, é a 
mostra de que se queren ocultar as vergonzas próprias 
desa actividade comercial tan especial. Coñecer os paí
ses de destino suporía dar pe ao debate ~obre a situación 
deses países e á oportunidade ou non <lesas exporta
cións. O secretismo existe, polo tanto, porque non" se 
acepta o debate político sobre este terna. 

Nas próximas semanas o Parlamento de Galiza terá -a 
oportunidade de tratar o terna. Poderá face-lo de vários 
xeitos: sixilosamente, como pasou recenternente na 
Asamblea de Madrid, onde os parlarnentários aprobaron 
unha Qeclaración Institucional valeira de contido, com
pletamente inútil. Pero poden facelo en voz alta, mos
trando se son capaces de ~ntender a repercusión e o al
cance deste comércio, que preferentemente se dirixe a 
países tan polémicos como Marrocos, Tailandia, Indo-

de ~onversión da indústria de 
defensa, que ante a caída da 

demanda interna, vólcase desesperadamente cara o ex
terior, sexa quen sexa o comprador. É asi corno se están 
negociando proxectos valorados en 600.000 millóns de 
ptas., que inclúen portavións a China e India (o de Tai
landia entregarase o vindeiro ano), e abundaD.te mate
rial naval e aeronáutico, en particular a países asiátjcos. 

O Parlamento de Galiza non debería ser corresponsábel 
desa constante vulneración da normai:!_va ci.ue regula es
tas transferéncias, nen do pedgoso rearme asiático, nen 
tarnpouco de lexitirnar o siléncio e-o oscurantismo dun 
comércio tan sensiqeL E para non selo, deberá falar cla
ro desta cuestión, e sen repetir as trampas de Madrid. 
ijn calquer caso, sernpre será ilustrativo coñecer aos 
grupos políticos que en Galiza son partidários de conti
nuar rnantendo o segredo ás vergonzas do comércio de 
armamento, e cales chegaron a entender que "hai segre
dos que matan".• 

VICENC FISAS é investigador de Desarme do Centro Unesco de 
Cataluña e coordenador da campaña Hai segredos que matan. 

PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS s~A. 
Convocatória de Xunta-Xeral de Accionistas 

Convócase Xunta xeral ordinári:a de acionistas 
da compañia mercantil «Promocións Culturais 
Galegas S.A.», o Sá_bado 15 de Xuño do 1996, 
ás 16,30 horas, en primeira convocatória, en 
segunda e definitiva o Sábado 1 S de Xuño ás _ 
17 horas no local da sociedade, ruado Prínci
pe, número 22 planta baiX.a, en Vigo, da~ordo 
coa seguinte 

ÜRDE DO DIA 

Primeiro.- Informe do Presidente do Consello 
de Administración. 

Segundo::.. Exame e aprobaeión, no seu caso, 
do Balance, contas anuais e informe 
de xestión correspondente ao exer
cício·do 1995. 

Terceiro.- Proxectos empresariais. 
Cuarto.- Renovación de cargos do Consello 

de Administración. 
Quinto.- Rogos e perguntas~ 

Vigo, 13 de Maio de 1996 

O C~nsel_leiro Delegado, Xosé Fernández Pµga 

Lusofonia 
complementar 
Emília Ferreira relata no diário 
PUBLICO de Lisboa a polémica 
suscitada pola ponéncia do lin
guisra angolano Yatomene Ku
kanda no Fárum Internacional de 
Cultura e Literatura Africanas ce
lebrado en Lisboa. "Corn As 
Linguas Africanas dos Paises de 
Expresséio portuguesas, passado e 
presente (Yatomene Kukanda), 
gerou urna mao cheia de 
reacc;:oes apaixonadas, principal
mente quando abordou a 
aplica\:ªº de políticas linguísti
cas que defendam urna rnaior 
atern;ao as linguas nativas. Ob
servando que atrás da 
designas:ao de paises africanos de 
expresséio (o uso de expressiio em 
vez de língua oficial seria um dos 
primeiros motivos de crítica) 
portuguesa, se esconde urna di
versidade lingüística que nao se 
pode escamotear, se se pretende 
falar seriamente da realidade 
africana, provocou basto 
desconforto ern alguns portugue
ses presentes. Adiantou pouco 
exemplificar corn o caso de An
gola, que no último censo apon
tava para cerca de 75% de anal
fabetos. Esta percentagem 
corresponde a outra parte igual 
de falantes de línguas bantú, que 
desconhecern o portugues ( úni
ca língua ensinada nas escalas). 
Cabo Verde está a tentar intro
duzir o crioulo no ensino, numa 
clara política de recupera\:ªº da 
dignidade da língua. Foi preciso 
o conferencista acrescentar que, 
quando se fala ~e apo!o ás 
línguas nativas, se pretende a 
complementaridade e nao se es
tá a tentar apagar o portugues, 
ao contrário do que a política 
colonial tentou fazer em Ango
la, proibindo o uso das línguas 
nativas no ambito da famosa po
lítica de assimilas:ao". • 

O direito de 
Hezbolá a 
defenderse 

Rafic Hariri, primeiro ministro 
,.....do Líbano, critica no 
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LETZEBUERGUER }OURNAL de 
Luxemburgo a teoria do glacis 
de protección do Estado sionis
ta a canta dio seu viciño do 
norte. "No ano 1978, Israel 
ocupou unha parte do Líbano 
para evitar que a OLP puxese a 
sua fronteira en perigo. Por esta 
razón, segundo explicaron, ocu
paron unha banda equivalente 
ao 12% do terrirório nacional 
libanés. No ano 1982 conside
ran que a fronteira ainda non 
estaba ben segura e ocuparon 
deica Beirut para botar á OLP 
do Líbano. Pero despois de tal 
facer, ficaron na banda de segu
ridade do Sul do país. As rnilí
cias libanesas foran desarmadas 
cando rematou a nosa guerra 
no ano 90, incluida Hezbolá, 
agá no Sul do Líbano onde 
continua a ocupación israelí. 
Non é o noso papel facer rnáis 
<loada a ocupación do país á Is
rael e Hezbolá ten direito a de
fenderse. É un direito que lexi
tima o próprio Israel. O Líbano 
é·un país pequeno que apañou 
moito ne ta guerra. Coidamo 
que a única forma de sobreviver 
é aplicar a lei internacional e 
respeitar á ONU. Israel non 
quer dar comas do bombardeo 
de Cana, no que morreron 102 
civis libaneses, pero o informe 
da ONU fo¡ redactado por 
independentes, non implicados 
neste debate político". Hariri 
lembra na entrevista que Hez
bolá entrou no Parlamento do 
Líbano nas últimas eleicións 
(1992).• 

O perigo é o 
centralismo 
Marco Forrnentini, alcalde de 
Milán, deputado europeu e 
membro da Lega Norr.e, di nun
ha entrevista que publica LE 

SOIR de Bruxelas que o verda
deiro perigo para o Estado ita
liano ven do centralismo xordo 
de Roma e non dos que recla
man desde hai anos un sistema 
federal. "Os que coidan que a 
Lega Norte é un perigo, trabú
canse. O que é unha arneaza de 
verdade é a ltália que non se 
reforma e que nos arrastra ao 
desastre económico seguro. Sen 
unha reforma radical do Estado, 
a ltália non dará collid o tren 
europeu; máis ben converterase 
nun lastre para Europa". 
Formentini descrebe asi o cen
tralismo: "Roma está a xogar 
connosco, mete polo médio á 
Igrexa, faise a ofendida, ameaza 
con procesos xudiciais. Non 
quer falar das causas da nasa 
postura. Como alcalde de Mi
lán, estou a traballar desde hai 
dous anos cos alcaldes de Catá
nia, Palermo e Nápoles a prol 
dun recoñecemento da autono
mia comunal. Esta autonomia 
podéria ser a base dun federalis
mo pe~o Roma non quer nen 
ouvir falar cliso. Esquerda e di
reita son as duas caras dun ines
mo" centralismo. O centralisnio 
italiano aliméntase a si próprio -
desde hai quince anos e non te
rnos esperanza nengunha de 
avanzar cara ao federalisrnc;', asi 
que pasarnos á velocidade supe
rior e reclamamos dous Estados 
distintos, coma fixeron a Repú
blica Checa e Eslováquia de a 
poucc(. • 

e 

É 
g 
a 
G 

p 
C< 
te: 
G 



-
·23 DE MAIO DE 1996 

Que alcance político ten na · 
traxectória do PSdeG-PSOE o 
seu nomeamento como vice
secretário xeral? 

Supón un sinal de que o proce
so de loita tnterna chegou ao 
seu fin e a vontade de construir 
un proxecto político arredor dun
ha equipa de traballo capaz de 
recuperar: a capacidade de ilu
sionar. En todos os partidos hai 
loitas polo poder que,, cando sa
en dos seus cauces, aparece a 
crise. A nós tampouco nos favo
recian as circunstáncias políti
cas pero houbo un momento en 
que alguns nos plantamos e en
tramos nunha dinámica de recu
peración de modos e costumes 
normais, de debate político e 
tranquilidade interna o que pro
duciu un incremento no nível de 
actuación política. Foi un proce
so longo porque habia que limar 
asperezas pero a comunicación 
non se limitou só a coordenar o 
traballo do partido e do grupo. 

A tranquilidade interna da que 
fala é unha necesidade cando 
o debate se encamiña a fixar 
posturas de cara ás eleicións 
autonómicas? 

Chegamos no momento nece
sário. Coa autoproclamación de 
Fraga parece que se dá o pisto
letazo de saida para a próxima 
campaña eleitoral e nós esta
mos en condicións de apresen
ta r o noso proxecto político. 
Irnos loitar para que o governo 
Fraga perda as eleicións nun 
momento en que os intereses 
do PP están moi encontrados e 
chocan porque o cemento Fraga 
xa non pega nada . Apesar da 
manipulación e as agresións in
formativas á oposición, de tirar
lle interese ao Parlamento e de 
intentar que nada saia das suas 
paredes, a evidéncia do fracaso 
e fiasco deste governo despois 
de duas lexislaturas xa non se 
pode ocultar. 

Vostede di que Fraga procesa 
un galeguismo finxido e que 
non ere no proceso autonómi
co, como vai o PSdeG-PSOE? 

Alguns din que Fraga evoluiu 
pero eu creo que se adaptou 
por intereses, non por convenci
miento . No PSOE conv iven 
duas culturas, é un partido fede
ral e iso leva a unha idea de Es
tado . eremos no Estado das 
Autonomías e pensamos que as. 
competéncias de governo teñen 
que estar en mans de quen 
máis eficazmente as poda de
senvolver. Non nos opoñemos a 
que Galiza teña máis competén
cias dependendo dos benefícios 
sociais que se xeren. Eu declá
rome defensor dos intereses de 
Galiza e, neste sentido, gale
guista pero desde a nosa pers
pectiva de sofridores de gran
des desequilíbrios territoriais ne
cesitamos un Estado que redis
tribua a renda porque o reparto 
en función do mercado non é 
xusto e favorece sempre aos 
poderosos. Ademais, ás veces, 
a renda prodúcese en función 
dos nasos recursos, por exem
plo, onde se xera a electricidade 
de -Endesa? Reivindico a exis
téncia dun Estado con mecanis
mos reequilibradores. 

É necesário afortalar ese gale
guismo unha vez recoñecidas 
as discriminacións que sofre 
Gal iza? 

Para desempeñar o noso papel 
como PSdeG ternos· que enfren
tar a defensa dos intereses de 
Galiza por riba d~ todo e isto a 

GALIZA 
ANOSATERRA 

Migllel Cortizo 
"Francisco Vázquez, como presidente da Xunta, tería 

un ha atitude distinta -co galega" 

90- CÁRME VIDAL 

O DO PORTAVOZ DO GRUPO PARLAMENTAR SOCIALISTA É UN DOS NOMES QUE SE BARA
LLAN COMO CANDIDATO A PRESIDÉNCIA DA XUNTA POLO PSDEG-PSOE, XUNTO CO DO 
SECRETARIO XERAL FRANCISCO VAZQUEZ CO QUE MANTIVO ATÉ HAI BEN. POUCO NOTA
BE~S DISCREPANCIAS POLITICAS. O SEU RECENTE NOMEAMENTO COMO VICESECRETA
RIO DO PARTIDO INTERPRÉTAO COMO, "UN SINAL DE QUE ESE PROCESO DE DEBATE 
CHEGOU AO SEU FIN". ANTE A POSIBILIDADE DE QUE O ALCALDE DA CORUÑA FOSE NOME
ADO DESPOIS DO VERAN COMO CANDIDATO DO SEU PARTIDO, CORTIZO AVENTURA QUE · 
"COMO PRESIDENTE DA XUNTA TERIA UNHA ATITUDE DISTINTA A R.ESPEITO DO GALEGO". 

nós, como partido federal, exíxe
nos a convivéncia con outras te
ses que po<;fen ser distintas. O 
PSC pode ter unha postura dife
rente á nosa sobre financiamento 
económico pero podemos chegar 
a formular unha proposta que 
compense os dous intereses. 

A .persisténcia de Francisco 
Vázquez á hora de desouvir a 
sentenza do TSXG sobre o to
pónimo da Corüña non di moi
to sobre o ~eu galeguismo. 

Teremos que buscar confluén
cias. Pero tamén hai que sinalar 
que cando se negociou o Esta-· 
tuto quen se plantou foi o agora 
secretário xeral do PSdeG
PSOE, que abandonou a sesión 
co resto dos deputados galegos 
e se negou a aceptar un Estatu
to de menor alcance que o cata
lán e Basco. 

No suposto de ser Vázquez o 
candidato á presidéncia, o 
PSdeG-PSOE aceptaria entón 

ANDRÉS PANARO 

a sua atitude coa língua? 

Barállase como un posíbel can
didato, pero non o único. Como 
presidente da Xunta teria unha 
atitude diferente. Por que non? 
Eu conformariame con que con
seguira . un desenvolvimento co
mo o que desde que é alcalde 
lle imprimiu á- Coruña, porque 
ese salto non se prod'uciu con 
Fraga, senón que os índices 
económicos foron abaixo. Fran
cisco Vázquez ten un ·peso polí-
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tico innegábel, p~ro estamos 
nun proxecto non de figuras ca
rismáticas senón dunha equipa 
de traballo. 

Pero está a talar do máximo 
cargo político da Galiza. · 

É o cargo por exceléncia: Cal
qúer persoa en función do pesto 
que ocupe vai estar condiciona
da por unha série de circunstán-

< cías e por iso teria que darse 
unha evolución política, son 
condicionantes distintos que te
rian. que actuar nunhas determi
nadas liñas. Non é o mesmo es
tar nunha cidade de alcalde que 
ocupar o cargo de Presidente 
da Xunta. 

A sua figura aparece tamén 
unida ao localismo coruñesis
ta e a unha política de-actua
ción sobre ·as cidades. 

Vázquez non está ligado ao loca
lismo, senón ao municipalismo· 
como unha concepción de Galiza 
integrada, que, como España ou 
Europa cada vez se vai construir 

· máis en torno a grandes cidad.es 
e ao seu urbano. Nós non ternos 
nengun problema na designación 
de candidato, non hai batalla 
dentro do partido e por iso fare
mos o nomeamento despois do 
verán. No eritanto, as ánsias de 
Fraga por perpetuarse xa fixeron 
que recurrise á trampa de porlle 
obstáculos a outro partido deci-_ 
dindo que os alcaldes non podan 
s.er deputados. 

A debilidade de Fraga 

A que ven a oferta · de diálogo 
que o seu partido lle fai ao go
verno Fraga? 

A pergunta é por que o PSdeG 
nun momento no que tanto o 
partido como o grupo veñen 

-apretando moito se ofrece ao 
diálogo? Non é contraditório nen 
hai cámbio de atitude. Non re
nunciamos a tratar con dureza 
as cuestión$ pero iso non pode 
pechar as portas ao diálogo por~ 
que iso significaria unha atitude 
de desgaste a costa dos intere.;
ses sociais. Nesta oferta hai un
ha cuestión particular que é que 
para formar governo en Madrid 
se mercadeou máis do debido 
con asuntos de grande impacto 
económico para Galiza, mentres 
o presidente da Xunta cede na 
sua capacidade de presión polí
tica, que é nula, e aparece nun 
momento de extrema debilidade 
pola sua Fenúnda a apresentar o 
recurso sobre o 15%. Ante esta 
debilidade na que xa non .nemea 
aos seus conselleiros senón que 
llos nomean, xa nen os seus 
fieis escudeiros como Romai lle 
fan caso e Madrid apoia a sua 
rebelión, entón nós dicimos que 
estamos dispostos ~ dialogar 
para apresentar diante do gover
no central propostas fortes. 

O seu oferecimento de cola
boración vai tamén para ou-

. tras · forz~s políticas? 

No que se retire ás forzas con 
representación no Parlamento , 
os proxectos políticos son moi 
diferentes e non hai coincidén
cias ideolóxicas pero outra cou
sa son acordes programáticos 
pontuais. N.on diria que ·non hai 
entendimento co BNG como for
za política, hai concellos gover- · 
nados a través de pactos e na 
maioria deles o governo trans
corre sen problemas con pro- . 
xectos diferentes o que demos
tra que non hai atrancos cando 
se trata de defender os intere
ses galegos. • 
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ENSIN9 

eC>- PAULA CASTRO 

Mª Josu Urruzola formula a 
ne~esidade de "recuperar o 
positivo da cultura feminina 
na esperanza de que se~a Rº~ 
sible a construcción dunha 
nova orde simbólica que poi
da· ser compartida por homes . 
e mulleres". Defensora da ti- ' 
losofia do feminismo da dife
rén,;ia e membro do· colectivo 
Lanbroa, defende, como paso 
prévio para acadar esta nova 
orde, un modelo de coeduca
ción no que cada xéner.o debe 
aprender a valorar os aspec
tos positivos tantQ da cultura 
feminina como da masculina. 

Josu Urruzola 
., 

"Hai que sepa~aí ~ ri9rlos éneílas nalgunhas·áreas da.escola'' 
)~ ~ ~ 

É profesora de Etica e Filóso
fia en Educación Secundária 
e ten publicados vários libros 
sobre filosofia coeducadora. 

Escola mixta significa coedu
cación? 

A escola mixta consiste en xun
tar nun mesmo espácio ·físico a 
rapazas e rapaces. Limítase a 
universalizar o modelo masculi
no impoñéndollo ás nenas e 
prescindindo, en consecuéncia, 
das diferéncias entre sexos. 
Ofrece unha igualdade formal 
pero agacha unha c:íesigualdade 
real. Ademais, provoca que as 
nenas asuman que ascenden 
de categoria cando adoptan mo
delos de comportamento neta
mente masculinos e mantén o -
desprezo cara a comportamen
tos mal chamados femininos 
nos nenos. Pala contra, a coe
ducación pretende modificar 
mesmo as estructuras das ma
terias, a forma de explicar a his
tória, a estructuración de espa
cios e a educación afectivo-se
xual. É necesário revisar dende 
os xogos e os xoguetes até os 
decorados das aulas. Vai haber · 
que usar moitas estratéxias e, 
entre elas, mesmo segregar os 
espá.,cios artellando lugares au
tónomos para cada un. 

visceral se movaQ: a nivel de ar
gumentación, de análise e fai 
máis doada.a comunicación en-

lmplicaria jso volver á separa- tre ambos. As nenas teñen unha 
ción d~.s rapaces nas aulas? máis baixa é!Utoestima, adoitan 

Xa .que. agora está funcionando 
a esc::olaqnixta o que faria s.eria 
modificar a for:ma de organ~zar 
un ce.ntro escolar 
artellando un pro-
xect:o ,etlucati-ve 
diferente-. Habe--

: .;-'.: 

delegar no elemento masculino 
na toma de decisións porque 
asumen qu~ .ocup_a.n un l!,lgar . 
secundário. Ao artellar espácios 

segregados re
valorízanse, au
menta a sua au
toestima e se re-
afirman nos seus 
pensamentos, co . le· que comezan a 

ando as nenas valorar que o es
pácio público ta, 

ria que modi{icar 
os libros de te~to, · 
porque , agora 
mesmo nos co1é~ 
xios, por exemplo 
a história éxplíca: 
se .áe forma par
cial, ·sesgada, 
S!3n ter eri .conta 
o que aportaron 
as mulleres. E, 
por supost_o, ta
mén haberia que 
redistribuir o uso 
do's espácios. A 
experiéncia de
mo,n,str~·,-q _ue a 

: se xuntan e mén lles corres
ponde. Por iso 
separalos . non é 
unha cuestión de 
princípios senón 
de estratéxias. 

1 

! debaten temas, os 
1 

¡, ·seus. argumentos 
1 fortalécense e 
1 

¡ poden defendelos Prepararse 
par~ ó futuro ! ante _o.s nenas" 

segrega4ión en 
determinadas .ac-
tividades é b'ene-
ficios~ para ñenas e nenas. lsto 
non impíiqa en absoluto unha 
volta atrás. Cando se trata de 

· cambiar as relacións sexistas 
nunha aula para que os rapaces 
modifiquen as suas atitudes xur
den unha série de dificultades. 
Eu puiden comprobar que se 
tra_tan primeiro os temas por se
parado e lago se xuntan de no
vo para discutilos favqr~c~se 
que en lugar de moverse c. nivel 

Sen embargo, 
esas nenas ·te-
rán ·que convivfr 
e traballar cor. 
homes e tomar 

decisións xunto a eles, non se 
poden producir problemas de 
relación por aprender a tomar 
decisións só cando están en
tre mu,lleres? 

A escala tócalle preparar a rapa
zas e rapaces para que poidan 
desenvolverse no futuro. Se eles 
aprenden a desenvolverse en 
espácios libre~ de agresións a 
pensar e a reflexionar, cando 
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chegue o momento de tomar de
cisións por exemplo nunha em
presa terán máis instrumentos 
de defensa, sobre todo as rapa
zas. Nos esp~~ios mixtos as ne-

P·:~~~~:~~~ij~:~ .~ 
rre· foCgo- -

nas cumpren o papel de segun
donas, de delegar, de deixarse 
dirixir, de subordinación. A su
·posta ·ciencia, como é sexista 
non lles monstra ás rapazas mo
delos de mulleres que fixeran 
causas. Diste xeito as nenas ca
recen de puntos de referéncia, 
polo que non valoran o mundo 
das mulleres, quedando estos, 
en consecuéncia devaluados. As 
nenas fuxen do feminino e imi
tan o masculino, un claro exem
plo desto é a entrada en masa 
das adolescentes na cultura do 
futbol, recibindo como prémio a 
aprobación dos rapaces, que as 
consideran máis inter.esantes. 
Mentres que nas nenas se dá 
este comportamento, os nenos . 
vense favorecidos polo sistema, 
que os arroupa dándolles máis 
seguridade . Adema is · a escola 
mixta tamén ten outros inconvin
tes, entre os que habería que 
destacar as agresións sexuais 
constantes que sofren as rapa
zas. Polo tanto, está claro que 
hai que habilitar espácios nos 
que se poidan desenvolver. 

Pero cal é o grao de respon
sabilidade dos mestres nesa 
reproducción de modelos? 

Hai que ter en canta que o pro
fesorado foi educado segundo 
modelos sexistas, polo tanto, te
ñen asumidos esos comporta
mentos. De feíto un 80% non 
ven os problemas do sexismo, e 
a maioria dos que se decatan 
son mulleres. Neste sentido hai 
que recoñecer que o profesora
do ten moi pouca formación, po
lo que é necesário que asistan a 
cursos de formación en coedu
cación para que non reproduzan 
os modelos vixentes. 

Como afectan á educación fe
m in i na os valores que se 
transmiten parellos ás maté
rias que se imparten? 

O curriculum oculto é froito do 
proceso socializador no .que xo
gan papeis fundamentais a fami
lia, a escala e o Estado. A res
posta aos estereotipos que re
produce consiste basicamente 
en modificar o sistema de valo
res imperante. Haberia que con
seguir que non se priorizara tan
to o valor económico e que si se 
valoraran valores de respeto á 
cultura feminina, á cultura, ao 
medioambiente, aos pavos, a so
lucionar os problemas a partir do 
afecto etc. Modificando isto o cu
rriculum oculto seria distinto por
que teriamos un sentir distinto, 
comunicarianse novas valores . 

Pero ainda conseguindo im
plantar ese modelo nas esca
las, a familia seguiria influin
do na reproducción de mode
los sexistas, como se aborda 
este problema dende a coedu
cación? 

É imprescindíbel implicar a pais 
e nais cando se pretende levar 
a cabo un proxecto de coeduca
ción . Os país deben , mesmo 
asistir a cursos de preparación. 
Se non se fai así os nenas reci
ben mensaxes contradictórias e 
sofren graves conflitos que non 
lles favorecen en absoluto. Non 
saben a quen darlle autoridade 
e o proxecto non acada os re
sultados desexados. O mesmo 
acontece coas mensaxes que 
reciben da televisión , que tamén 
son mensaxes estereotipadas 
que lles invitan a reproducir os 
modelos estabelecidos. • 

vemador de A Co
ruña a comenzos 
dos anos oitenta. 
Fo~on anos de espe
tial represión :con
tra o nacionalismo. · 
Disolución de ma
n if es tacións por 
mandato guvemati
vo, detencións por 
alteración do orde 

De governador a subsecretário 

to p r expr o 
deseo do gove m a
dor co fin de evitar 
trast m a mile 
de residen te e vi i
tante ; que en la ex
presada fecha concu
rren a venerar al 
Apóstol en la bas11ica 
jacobea. A cousa re
mataba con moitos 
paos e coas forza s 
de arde público im-

público, apertura 
pedindo con todos 
os méios ao seu al
cance a entrada dos de e~pedentes por 

promover actós contrários á lexislaciÓn vixente, pi:oipi
ción de congresos de orgaizacións estudiantís, instruc
ción de dilixencias contra A Nosa T erra por publiq1ción 
de repoitaxes difamatórios, multas por pegar c~rteis. To
das estas actuacións do govemador Aguerre, quedaban 
nun par de nc~ites en Comisaria e unhas horas de decla
ración ante o Xuíz, para ser posteriormente postos en li
berdade e sobreseídas qs causas. Aos convenientement~ 
reprimidos, quedáballes algo que contar da súa ·mititán
cia e moiros argumentos contra as maldades do sistema. 

nacionalistas na praza de A Quintana. . 

Pequenas escaramuzas que tiñan o seu apoxeo o 25 de 
Xullo. Ese día Gomez Aguerre era o protagonista. O Go
vemador Civil de A Coruña; desautoriza total y absoluta
mente el itinerario que el Bloque y el PSG han previsto para 
la manifestación que tienen anuncia.da en Santiago. Isto é 
proibición de entrar na parte vella de Compostela aos 
convocantes, dados as a alteracións e aos enfrentameñ--

Pasados qüince anos e caI}do .?'ª os mocazos daqueles 
tempos· son história, ·aparece de novo Gómez Aguerre 
nos xomais. O ministro Roma\? dalle o _cargo de subse
cretário e plenos poderes para privatizar, .reducir serví
cios sanitários e control.ar os rnedkamentos. Da expe
riéncia do antigo governador en desfacer manifesta-

, cións pode aproveitarse a masificación dos hospitais e as 
listas de espera. Nada máis fáci l que montar un operati
vo de despregue e disolver á multitude de administrados 
que confían na sanidade pública. 

Mentras en Galiza, podemos estar tranquilos, Gómez 
Aguerre non ten atribucións sobre a Consellería de Sa
nidade e que se saiba, a Compa..'1.ia d~ Reserva de Anti
disturbios de Valladolid fai anos,que deixou de a.codir ás 
SUaS chamadás. + • ' ' , ~ t l ¡,-, t \ ·~ C I ~ \. ' ' •' ' ' ' 
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A e·mpresa é a ünica no pais que non_ vende billetes con desconto direitamente 

Carreira de obstáculos de Vitrasa, · concesionária ·do 
transporte de Vigo, aos que queren usar o bono·bus 
-0- G. LUCA 

Vitrasa, empresa do transpor
te urbano de Vigo complica 
esaxeradamente a obtención 
e uso de billetes con descon
to (bono-bus), previstos no 
prego de condicións do Con
cello, mentres outras. conce
sionárias das cidades galegas 
dan comparativamente moitas 
máis facilidades aos usuários. 

Mentres a concesionária dos 
autobuses da Coruña vende ao 
público un taco de cincuenta bi
lletes, cun descanto do 25 por 
cento, sen limitación de uso , 
por 3.750 pesetas, os usuários 
do autobus urbano de Vigo que 
pretendan comprar billetes con 
antelación están abrigados a 
obter un certificado de empa
dronamento e a solicitar des
pois na Policía Local un carné. 
Con ese documento poden 
comprar nos estancos un míni
mo de vintecinco billetes por 
1 .875 pesetas. Estes billetes te
ñen unha caducidade de dous 
meses. As discusión na porta 
dos autobuses son continuas á 
canta da caducidade dos bille
tes ou dos carnés. 

O prezo do billete ordinário de 
Ourense de Transportes é de 60 
pesetas. O taco de dez billetes 
é de venda libre por 550 pese
tas en oficinas da Caixa de Afo
rros de Ourense. O billete esco
lar custa 15 pesetas, pero pre
viamente debe se prever o estu
d ante dun carné a partir dun 
certificado do padrón. A empre
sa procura facilitar este trámite 
e se encarga de xestionar aos 
coléxios a obtención dos certifi
cados de empadronamento. 

Especialmente atrapallada é a 
xestión do bono para os xubila
dos en Vigo. Para a obtención 
do carné, os maiores de 65 
anos deben levar persoalmente 
á central da empresa Vitrasa, en 
Comesaña, un certificado de 
non exceder 64.920 pesetas de 
fngresos conxuntos do matrimó
nio, amais dun asento do pa
drón. A oficina para esta xestión 

· só abre de 9 á 12 da mañá 

A venda directa de paquetes de 
billetes con descanto tamén é 
unha realidade en Lugo. Un mí
nimo de dez viaxes cus1an nos 
estancos 225 pesetas. 

Unha cidade tan castigada polo 
paro e.orno Vigo non dispón de 
descontos no transporte para os 
que viven do subsídio. A Com
pañia de Tranvias, concesiona
ria do transporte na Coruña,- es
tablece descontos de case un 
cincuenta por cento para para
dos, escolares e universitários. 

Axuda aos minusválidos 

Ourense de Tran$portes ten 
instalado un sistema coñecido, 
como ciber-bus que avisa as 
paradas· pcfr·m'e-g'afónfa e qué 

foi concebido sobre todo para 
os usuários cegos. Este prepó
sito de facilitar o uso do auto
bús aos minusválidos contrasta 
coas dificuldades, dinque supe
radas, que · alguns cegos con 
can guia atoparon ao querer.en 
viaxar en autobuses urbanos de 
Vigo. O Co_ncelo esixiu á em
presa Vitrasa autobuses con 
música e aire acondicionado. O 
aire acondicionado deixou de 
funcionar en todas as liñas un 
mes despois de asinado o con
trato. Os transportes urbanos 
vigueses tamén levan a palma 
no país polo caos de horários e 
frecuéncias. Luis Silveíro, xene
ral da Guardia Civil recente
mente nomeado xerente da 
compañia culpa ao tránsito ur
bano e aos estacionamentos 
ilegais da falla de puntualidade 
dos autobuses. 

A conc.esión do transporte de 
Vigo, recentemente renovada á 
empresa Vitrasa, está especial
mente lonxe da provisión de 
abonos coma os que vende a 
Empresa de Transporte Munici
pal de Barcelona. Para un míni
mo de catro viaxes diários, o 
abono mensal da ETM permite 
viaxar á vontade pala rede de 
ferrocarril metropolitano, na de 
metro e na de autobús e custa 
4. 750 pesetas. Para usar este 
billete compre facer un carné 
que custa 200 pesetas e non 
precisa- renovación. Outros bi
lletes que se poden comprar 
nas taquillas da ETM de Barce-
lona son os de cinco dias, por 0 
1.800 pesetas; o de tres días, ~ 
que custa 1.200 e o de un día _ 
que é de 500. Estes billetes son g 
abertos e de uso ilimitado tanto ~ 

no metro coma no autobús OU O xeneral da Guardia Civil .Luís Silveiro, xerente da concesionária do transporte públi-
no tren. + co vigués. 

MA'.'\L ¡;¡_ V!L:\R 

O PP de.Muxía propón para xuíz de paz 
ªº seu secretário local 

O PP de Muxfa ven de dar un paso máis no seu cami, 
ño de restituir o pasado. Primeiro propuxeron para 
xuiz de paz ao par~nte dun paseador do 36, despois ad, 
quiriron os favores dun concell~iro do PSOE pará po
der chegar á alcaldí;:\. Desde que están no ·poder traba, 
llan arreo. Destaca o bautizo dunha rua co nome do 
último alcalde franquista. Chama tamén a atención o 
interese que puxeron ~n extender o alumeado público 
até a cetárea do tránsfuga para, aproveitando os mes, 
mos pestes, levar un novo tendido eléctrico. Despois 
modificaron as listas de solicitantes das vivendas de 
protección pública para que ci concelleiro tránsfuga 
poda no futuro próximo ter unha casa, xa que agora 

·vive de prestado na casa do sogro, mália que a muller 
ten un 16 válvulas. Non acabaron ai os pagamentos: 

· Agora dispón dun espácio no peirao de Muxía para 
t.inha futura empaquetadora, pero non sabernos de que, 
e está pendente de que lle aproben a concesión.dunha 
parcela de mar para instalar un cr.iadeiro de· polvo. 
Con esta concesión acoutarase a magnífica praia de 
Area Maior de Os Muiños, unha das máis concurridas 
no verán, po~end,o ~n perigo aos bañistas. 

( ..\ ¡I f f t f 'J) r r ,.~,. 

Agora, por fin, nomean a Xi..1an Carlos Luace.s, se, 
cretário do comité local do Partido Popular, como 
novo xufz de paz. Luaces herda así un posta similar 
ao que desempeñou o seu pai, que fora durante toda 
a sua vida secretá;io do xulgacm de Muxía e do que 
din que cobraba o doble pelas pólizas e os impresos. 
Agora o fillo, que é. q~en i:nanda no PP muxián (a 
sede deste partido está nun lócal da sua ¡:.ropieda, 
de) e que nun~a · se pre;entou as eleicións xa· que 
ncin o -votaria ningué~, ~orno din mesmo algúns dos 
fieis deste partido, parece que quer utilizar o xulga, 
do como un lugar desde ·a qtie vender 'favores e 
amordazar máis a unha vila ma~iñeira cun negro 
presente. En Muxía xa apareceron pintadas que fa
lan da volta do espectro de Xeremias. O pai do novo 
xuíz, que non ven en son de paz. Este nomeamento 
demostra o pouco carisma do alcalde de Muxía que 
se atopa totalmente s~1peditado aos intereses dé 

- Xan Carlos Luaces, do que ·dixo que non era máis 
amigo do que o podia ser do concellei1:0 clo BNG, 
tratando de librarse a si das posibeis acusacións de 
prevaricación.+ 
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Proprietários das 
choupanas ilegais de 
Cangas intentan agredir 
ao alcalde 

A determinación do alcalde de 
Cangas, Eulóxio López 
(BNG), na demolición das 
choupanas ilegais que 
invaden o domínio marítimo 
terrestre do concello provocou 
algunhas protestas no 
pasado, pero estas 
agravároinse o pasado Luns 
20, cando un grupo de 
proprietários das construcións 
íl~gaís intentou agredir ao al
calde. O concelleiro de Obras, 
César López Freire (PSOE) e 
o de Cultura, · Xosé Manuel 
Pazos (EU-EG), tamén foron 
vítimas dun intento de 
agresión. O alcalde, que nas 
demolicións sempre evitou o 
uso da forza, porá os feitos en 
coñecimento do fiscal. No lito
ral de Cangas hai centros de 
infracións urbanísticas, que 
nen sequer son legalizábeis. • 

O recinto feiral de lugo a 
carón do Miño obtén 
licéncia a pesar do risco 
de contaminación 

Non serviu de nada a 
disconformidade da 
Plataforma en Defensa do 
Miño e da oposición munici
pal de Lugo nen as alternati
vas que deron á ubicación 

· do recinto feiral planeado 
para a beira do Miño, na zo
na do Palomar; o governo 
municipal do PP, presidido 
por Xaquin García Diez, se
guJu adiante co proxecto, 
que vai costar 875 millóns e 
detrás do que foron denun
ciad~s intere.ses especulati
vos, ademais do perigo de 
contaminación dorio. 
Primeiro Continente, agora 
o recinto feiral: as marxes 
do Miño xa está urbanizadas 
contra opinión de ecoloxis
tas e viciños. + 

Subástas~ o hotel María 
Pita da Coruña 

A cÓnstrución do hotel Maria 
Pita da Coruña foi un negócio, 
ao contrário que a suª explo
tación. A principal beneficiária 
da operación foi a empresa 
proprietária, Explotaciqnes Tl!
rísticas de Galicia. A constru
tora foi unha das principais 
prexudicadas, xa que denún
cia que dos dous mi! millóns 
que costou- o edifício, só 
cobrou seíscentos. Pero foi a . 
Caixa Galicia quen executou 
unha hipoteca de 282 millóns 

· -ten duas, a oufra é por un 
valor de 1.500 millóns-, pala 
que o hotel sai a pública 
subasta cun prezo de saida de 
2.375 millóns, cantidade fixa
da poi& Caixa para garantir o 
pagamento do adebedado e 
que poderia rebaixftrse nun 
25% senón é adxudicada na 
primeira poxa -a celebrar o 
vindeiro 12 de Xullo- e que 
poderia quedar sen suxeición 
de tipo caso de tampouco ser 
adxudicada nunha segunda 
~µ~ª?~ª: . 1 

... f 1 -., ' \ ~ 
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Piden .que as rendas das caixcis beneficien aos emigrante~ 
Os dividendos sociais das cai
xas de aforras deberían atender 
de preferéncia . ..aquelés aspectos 
nos que os emigrantes están 
por baix.o dos servizos e aten~ 
cións que recebe o resto da ci
dadania. Pois que as caixas de 

Esta é unha das críticas que lle 
fai a Confederación lntersindical 
·Galega (CIG) á nova Leí de Cai
xas de Aforras aprobada de a 
pouco polo Parlamento. 

transparéncia e favorece a quen 
ten máis influéncia. As comisións 
de obra social non son mais que 
unha reunión de amigos suxeitas 
,sempre aos, intereses das direc
cións xerais das caixas. 

bel, ·a xuizo da CIG. Senda o dos 
emigrantes un dos colectivos 
m~is sinalados pola marxina
ción, o sindicato co"ida que a 
obra social das caixas debería . 
atender con preferéncia ás co
munidades galegas do extertor 
que teñen máis dificuldades para 
accederen aos servizos que as 
administracións centrais e auto
nómica prestan á cidadanía.+ 

· aforras galegas se benefician 
das rendas emigrantes, é obvio 
que deben procurar compensar 
a marxinación dos emigrantes. 

A CIG tamén advirte que a repre
sentacLón sindical nos órgaos de 
governo das Caixas de aforro é 
cativa e coida que á óbra social 
das Caixas sempre lle faltou · 

Os clientes emigrantes das cai
xas están desatendidos, tanto á 
hora de captar recursos como á 
de facer un investimento rendí-

TEMP9 SIMDISAL. 

AS EMPRESAS. DE TRABALLO·TEMPORAL·:· 
INSTRUMENTO DE DISCRIMINACIÓN E DIVISIÓN 

Cando se legalizaron as empr~sas de traballo 
temporal, vai facer xa doüs anos, xustifü;:áronse 
para cubrí~ un segmento específico da contrata
ción laboral que en virtude da súa especialización 
e inmediatez na resposta, non podía atenderse ·a 
través dos mecanismos tradicionais, como o 
INEM. Esquecéronse sen embargo, á hora da súa 
regulación, de experiéncias como a alemana, on
de os contratos deben ser indefinidos, ou a fran
cesa onde deben garantirse as mesmas condi~ións 
que ao personal da empresa usuária. 

Hoxe, podemos dicer que o modelo adoptado, 
enormemente aberro e flexfbel, deu lug~r a unha 
grande proliferación deste tipo de empresas, coas 
conseguintes conseéuéncias de sobreexplotación 

, e condicións de traballo abusivas. 

As empresas de traballo temporal (ETTs), dado o 
número de contratos de "posta a disposición" re
alizados (en Galiza máis de 15.000 no ano 1995) 

• estanse a converter nun elemento básico de fle, 
xibilización e desregulación laboral da chamada 
Reforma do Mercado de T raballo. 

Baixo esta modalidade estase a constituir unha 
bolsa de traballo inestabél e mal retribuida, · que 
ademais distorsiona notabelmente as relaciqns 
laborais no seo da empresa. En efecto, nun mes-

LUIS BURGOS 

'A intervención do 
sindicaJismo é 

imprescindíbe_l" 

mo centro de traballo coexisten situadóns mani
festamente distintas para personas que realizan 
traballos idéntiCos ou semellantes: os traballado:
res da empresa usuária (fixos e eventuais) e os 
traballad9res das ETT; os primeiros teñen regula
da a súa situación por convénio colectivo, men
tres que aos segundos este convénio non lles 
afecta porque se rixen por un draconiano convé
nio estatal, asinado por CCOO e UGT, que se 
converte así no principal instrumento de pene- . 
trq_ción das ETI no mercado de aluguer de -per.so
nas, fonte de discriminación e división da clase 
~re~a : · 

A ninguén se lle escapa que esta fragmentación e 
división entre traballadores da empresa e traba
lladores das ETTs incide negativamente na capa
cidade sindical ·para aunar as forzas necesárias de 
cara a unha negociación colectiva satisfact<?ria. 

... _ ....... - . - .. - - .. - - - - ; - - - -:,._; 

O "negócio" é tan grande, que se chega ao extre
mo de que determinadas empresas crian a súa pró
pria ETT para sustituir traballadores con emprego 
estabel por outros (ou pólos mesmos) con tal de 
que estean na nómina da ETT, aproveitándose 
asi tanto das condicións laborais e salariais infe
riores establecidas no convénio estatal, como da 
desprotección sindical que conleva a situación de 
prestamismo temporal á que están sometidos. 

· Ante esta situación a intervención do sindicalis
mo_ de clase é imprescindibel e por isa de inme
diato a CIG iniciará unha campaña destinada 
tanto a introducir clausulas restritivas nos convé
nios respeito da utilización das ETTs, establecen, 
do barreiras e obstáculos á discriminación, como 
a que a preséncia no mercado de traballo destas 
empresas non sexa pacifica, senón que se atope 
cunha oposición sindical contundente e exte
riorizada públicamente. 

Para finalizar, dicer que a CIG vai a promover 
tamén a participación sindical nos mecanismos 
de autorización e control do funcionamento das 
ETTs, propoñendo a institucionalización dunha 
Mesa Tripartita a estos efectos.+ 

LUIS BURGOS DIAZ 

é membro da Executi~a Confedera! da CIG 

¡ ~' • ~ -~ ' : 1 1 1 J. ' 1 - 1 ..... \. 
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Corréos desvia 2.000 míllóns 
da prestación social 

Correos e Telégrafos desviou 
en 1995 perta de mil millóns 
de pesetas que tiña previsto 
destinar á Acción Social para 
outras partidas. Dada .a 
prórroga dos orzamentos para 
este ano, a cantidade que os 
traballadores deixan de perci
bir en prestacións sociais as
cende a 2.000 millóns de pe
setas, segundo denunciou Mi
guel Ramudo, representante 
da CIG na Comisión de 
Acción Social deste 
organismo autónomo con sé 
en Madrid.+ 

Centro de Povisa en Vigo. 

Folga a partir do 27 de Maio 
en Povisa 

As traballadoras e traballa
dores do Policlínico Vigo 
S.A. deixarán de traballar a 
partir do 27 de Maio en 
semanas alternas e con ca
rácter indefinido. A 
convocatória ~urxe da rup
tura de negociacións entre o 
comité de persoal e a 
empresa que están a nego
ciar o convénio. Os proprie
tá~ios do hospital privado 
ofertan unha subida salarial 
do 2,5%, é dicer, un ponto 
por baixo do IPC previsto. A 
empresa pretende tamén 
conxelar os dereitos de anti
güidade na situación actual. 

O persoal, ademais de opo
ñerse a estas duas medidas, 
pide que se mellore a situa
ción dos contratados en 
precário que ultimamente 
proliferan no centro.• 

Polémica no PP pola eleición 
da idade ,. autor portuána en 
Marin 

A eleición dun novo presiden
te da autoridade portuária está 

· a dar lugar a sérios enfrenta
mentos no seo do Partido Po
pular de Marín e Pontevedra, 
provocando. que mesmo enti
dades e asociacións alleas a 
esta estrutura partidária parti
cipen dos enfrentamentos, to
mando postura a prol dun ou 
·outro bando; 

A raiz do conflito estaría, 
segundo a CIG de Marin, na 
utilización do porto "como mo
eda de pago de favores políti
cos, aos -máis diversos tráns
fugas que O PP necesitou pa-

. ra formar' governos · 
r:n_u_ni~if:>f,li~" ._•_ • 
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O informe do Observatório Meioambiental, define unha ria de grande actividode biolóxica e confirma a sua utilidade marisqueira, 
contra os intereses que queren reducila a usos industriais. 

A actividade biolóxica é moi elevada pero podería ser mellorada, 
segundo o Observatório Meioambiental 

A saude da ria de Vigo,-amemada polo 
retraso das obras de depuración 
eC>- G. LUCA 

A saúde da ria de Vigo é boa, 
segundo revela un completo 
estudo realizado polo Obser
va tó ri o Meioambiental. As 
condlcións fisico-quimicas do 
mar interior son capaces de 
lle proporcionar unha activi
dade biolóxica moi elevada 
pero os técnicos coidan que o 
ecosistema mellorarla coa de
puración dos verquidos urba· 
nos antes de chegaren á ria . 

O diagnóstic_o elaborado polo 
Instituto de Oceanografía e o de 
lnvestigacións Mariñas corrobo
ra a evidéncia dos parques de 
bateas de mexi-
lón que cobren a-
ria e dunha inten-

dicións metereolóxicas. 

Os resultados comprados co 
resto das rias indican que a con
taminación por metais pesados 
é media-baixa nos seres vivos, 
coa excepción doo chumbo na 
foz do Lagares e na praia de 
Samil. O informe aconsella reali
zar analises periódicas. A parte 
Sul está mais contaminada ca a 
Norte e os metais que deben 
ser observados son principal
mente mercúrio, cádmio e 
chumbo. 

Resíduos sen tratar 

A recomendación central do in
forme retírese 
aos verquidos -
orgánicos que 

sa explotación 
marisqueira. A
conclusión dos 
biólogos levan
touse a partir de 
mostras tiradas 
duas veces ao 
mes en tres esta
cións para reve
lar parámetros de 
temperatura," sali
nidade, osixena
ción, clorofila e 
sales nutrintes. 

ID . 
a completa 

ainda hoxe non 
son tratados. A 
Consellaria de 
Política Territo
rial Obras Públi
cas e Vivenda da 
Xunta embargou 
as ooras do co
lector principal 
da Beiraniar 
mentres estaba 
no C9rtce.Uo p 
governo tri-parti- . 
to, ao tempo .que 
daba· garantías 
de rematar as 
obras cando o 
PP .. a·cadase 

A partir das ob
servación reali
zadas desde 
1994 estabele
ceuse que a riá 
renova totalmen
te as suas augas 
cada tres dias 
por mor do réxi-

análise realizada 
polo Observatório 
dedúcese que 
eran falsos e 
interesados algúns 

1 -

', informes recentes 
que definiran a ria 
de Vigo como 
bioloxicamente 
morta" 

_ maioria. Con .Ma-
nuel Pérez na al
caldía, as . obras 
seguen sen 
avanzar. Para o 
colector central 

me·de ventas, ainda que non se 
citan río estudo a_?. f¡~c4$nQié;1s · 
e intensidades, nen outras con-

rematado p0der desembocar á 
ria, dentro das obras do tünel 
da beiramar praticaron unha 

saida de emerxéncia que deita 
as augas fecais na bacia do 
Clube Náutico. 

O Grupo Parlamentar do PSOE 
chamou a atención a primeiros 
de mes sobre o perigo que para 
o marisqueo na tía representa a 
contaminación orgánica e de 
metais pesados. Os socialistas 
concordan co expresado no Pla
no de Ordenamento dos Recur
sos pesqueiros e Marisqueiros, 
redactado pola Xunta no ano 
92, que consideraba a cada 
máis preocupante "a sobrecarga 
de matéria orgár:¡ica da auga e 
dos fondos das r.ias, que é parti
cularmente séria nas rias de Vi-
9.º · Arousa e P.ontevedra!'. O 
Plano precisa q·ue··os dous fac
tores que rnciderí -·sobre esta · 
contaminación son os residuos ,. 
urbanos e e a dehsidade ,dos 
cultivos mariños. O P~OE advir
te que a. estación depuradora do 
Lagares será in~uficeote cando 
se inaugure. · · -

O informe do Observatório 
Meioambiental recom·enda a re
petición de anáílses .. de Sch'eri
ca Colina foz. do Lagares. -A 
contaminación do rio foi respon- ·. 

. sabel da imposicion d~nha ban
dei ra vermella á raia' de Samil 
no ano 95. 

Da completa análise realizada 
polo Observatório dedúcese que 
eran fal_sos e intere~ados algúns 
informes r,ecentés que definiran 
a ria de Vigo como , biolóxica
mente marta. A empresa Petro
vigo apresentou a exposición 
pública no ano 93 un diagnósti
co desta tendéncia que foi dese
guida criticado por marisqueiros 
e armadorns de baixura. • 
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A caixa única da 
Seguridade .Social 

. MANUELCAO 

Con motivo do Paq:o 'PP-qU sobre da corresponsabilidade fiscal, 
- . o laboratório de ideas dos sectores máis recalcitrantes do centralis-

-- mo tentou difundir a· luminosa idea da suposta contradicción en-~ 
tre o Estado autonómico e o Estado ele Benestar. Preocupados ao 

~ queªar desautorizados polo próprio Amar, a súa esperanza branca, 
lanzáronse pola mensaxe do medo indicando que perigaban as 
pensións, simplificando, por culpa de Pujol. 'certamente, a preten
sión do PNV de ·romper a Caixa Unica da Seguridade Social fixo 
tremar a moitos e con ra~ón. Afortum¡.damente, os negocia.dores 
do pp tiveron bon coidado de non ceder nese punto tendo en 
coma que é moi diferente 
a Caixa da Seguridade So-
cial da do Estado. Asi co-
mo resulta inevitabel 
avanzar na reforma da fi
nanciación das diversas ad
.ministracións o sistema da 
SS debe manterse centrali
zado e incluso no futmo 
deberíamos camiñar cara 
un sistema únfco na .UE. 

A Seguridade Social finán
ciase nun 65'61 % con coti
zacións sociais resultado do 
contrato interxeneracional 
típico das sociedades de 
benestar. O pe~o das coti-
zacións no modelo de fi-
. nanciamento está a ser dis-

'Este sistema de 
solidariedade é a 
contrapartida da 

movilidade do 
factÓr traballo no 
Estado español" 

cutido debido á oposición dos empresários que consideran que es
tamos <liante dun imposto sobre o emprego; pero non ten nada 
que ver co modelo de financiamento das administracións públicas, 

A Caixa Unica da SS significa que os empregados de todo o Estado 
financian as pensións e a asisténcia sanitária. Un tércio dos recur
sos proveñen de transferéncias do Estado, financiadas con impostas 
ou con débeda_ Este sistema de solidariedade debe ser estatal pois é 
a contrapartida da movilidade do factor traballo no Estado español. 

. Non existe 
un mercado 
de traballo 
galega, cata- . 
lán ou anda
luz á marxe 
do esp añol, 
senón que 
calqueira tra
ballador po
de trasladar
se a calqueira 
parte sen 
cortapisas le
ga is. Asi 
oc.orreu his
toricamen te 
cos impor-

. 'os empregados de todo o_ Esta.do financ~n as pens~~s. tantes fluxos 
. _, migratórios 
;~- . . existentes no espá~io· econÓ!DÍCO' español. A libre circulación no' 

- mereado -e.uropeo resultado dos Acordes da UE terá, nalgún mo
ment0, q~e traduciT~e en dereitos e deb~redaborais similares e na 

· definición dun sistema de SS similar tiibutário dun determinQdo 
111~e-lo de sociedade. Días pasados, o Parlamento Europeo xa apro-

·cbol.1,,,a criac.i_<?n dunha cartilla sanitária única para falicitar a libre 
circulación das ¡J-ersoas_na UE .. O 65'36% dos gastos da Seguridade 
Social van destinados .a ¡yrestac;.ións económicas, sobre todo pen
sións, adicándose o 57'93% ao pago de pensións co11tributivas.sen
do o 31 '03% para asisténcia sanitária e o 2'1 J para servícios sodais. 

Da relación actual entre aportació~ e transferéncias recibidas de-
. dúcese que Gali:za é ·teceptora neta de fondos debido á caída do 
emprego, máis, conyén non ·esquecerse das cotizacións dos emi
grantes noutras áreas de España e Europa: No balance actual in
flue, ~amén, o feito de que o colec"tivo máis numeroso sexa benefi
dário do Réxime Especial AgráriÓ que ten pen~ións moi baixas. A 
relación activos/pasivos en 1994 era para toda G alic1a de 1 '23 ¡ 

frente a l '76 en España. ~n Ourense e Lugo xa hai menos acr ivos 
que pasivos. A Caixa Unica da Seguridade Social é nece ária para 
garantir a -olidaridaqe interpersoal elemen to central dun modeh.) 
de socieJadc de benestar que ha de pre ervarse en toJo t aso.• 
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DEP2~TES 

lgnácio_ Muñoz, secretário xeral 

da Fe·deración Galega de 'Kung·Fu 

"Conseguimos· erradicar a idea do kung-fu como un 
deporte de patadas" 

-0- A. ESTÉVEZ 

A Federación Galega de 
Kung-Fu é a única que existe· 
como tal no Estado, xa que 
dos 8.000 deportistas que hai, . 
4.800 son galegos. C_un pro
xecto educativo, a Federación 
organiza as suas próprias 
competicións e nos Campeo
natos de España, acadou to
dos os prémios nos ·últimos 
seis anos. O secretário xeral, 
lganácio Muñoz, di que o 
triunfo ven dado polo cámbio 
de orientación dun deporte, 
que perdeu o matiz competiti
vo a favor do educativo. 

A que se debe que a Federa
ción Galega de Kung-Fu sexa 
a única que existe como tal 
no Estado? 

Nós contamos co 60% dos acti
vos de 'todo o Estado; é dicir, 
que se no Estado hai oito mil 
persoas feqeradas, ,a Galiza ten 
4.800. Nas outras comunidades 
non teñen esa forza e, polo tan
to, federación própria. Conta
mos, ademáis, cos mellores 
mestres a nivel técnico e peda
góxico, que é fundamental en 
canto á aprendizaxe .. Nos últi
mos seis anos, nos campeona
tos a nivel do Estado, levamos 
todos os prémios: 

Pero o kung-fu existe á beira 
doutros deportes semellantes 
como o karate ou o judo, ca
les son as diferéncias? 

Coido que as diferéncias veñen 
do enfoque que se lle dá. O pro
blema de deportes como o judo, 
karate ou kung-fu é que viñan 
da mán dunha filosofia oriental e 
da idea de competitividade e 
forza. Foi unha avantaxe .nun 
primeiro momento pero despois 
converteuse nun lastre. Ainda 
hai persoas que relacionan o 
kung-fu cunha película na que 
só dan patadas. Desde a Fede
ración, tentamos erradicar esta 
idea e o estamos conseguindo. 
Non estamos en Oriente e hai 
que adaptar estes deporte·s á 
sociedade na que vivimos, nes
te casó a galega. Aos nenas · 
que veñen a adestrarse, des
pois de ver Songoku, hai que 
convencelos de que non van 
prepararse para pelexar. O mo
vimento 'do carpo diferém::ia ao 
kung..:fu doutros deportes que se 
basean máis na potenciación 
das artes marciais. De calquer 
xeito, todos estes deportes es
tán#comezando a desligars·e de
se lastre. 

Que proporciona, entóñ, o 
kung-fu a quen o practica? 

. Saude, sobre todo pero, ade
máis, a aprendizaxe da relaxa
ción e coordinación. Pode ser 
practicado por todas as idades e 
sexos , ternos nenas de cinco 
anos e homes de setenta. Non é 
un deporte que se teña que 
,<;iqand.oaJ _ao cheg~r a unha !da
de porque non é tan importante 

ANXO IGLESIAS 

a competitividade como a inte
gración e participación. Os ne
nas danse conta axiña disto e 
para os pais é gratificante saber 
que non é Un deporte violento. 
Aprenden a disciplina para o 
carpo e o benestar físico e, ao 
mesmo tempo, hábitos para o 
futuro como non fumar nen 
beber. Ten un fundamento edu
cativo 

Como se organizan as compe
ticións? 

Contamos coa axuda da Secre
tária Xeral de Deporte da Xunta 
e organizamos, como paso pré
vio, catre campeonatos por pro
vincias. lsto é un méiodo próprio 
da Galiza, non existe noutras 
comunidades. Despois, organi
zamos un a nivel Galiza no que 
participan os mellares clubes, 
hai federados cincuenta perten
centes a máis de vinte conce
llos. Normalme11te, cada un des
tes concellos ten un club emble
mático. Despois, participamos 
no campeonato a nivel do Esta
do que, neste ano, organízase 
en Cuenca e esperamos voltar a 
triunfar como nas edicións ante
riores. Ternos · moi °bos deportis
tas en todas as categorias, que 
van desde o cinturón amarelo 
até o negro. É cuestión de técnf
ca, se se vai mellorando non é 
difícil acadar a máxima catego
ria. Mália todos os problemas -
que arrastramos os deportes 
non masivos, ainda que no nOso 
caso non é exacto este termo, 
como poden ser a falla de apoio 
dos médios de comunicación · e 
manternos grácias ás aporta
cións dos federados, o noso sis
tema está triunfando. Adapta
mos o deporte ao médio galego 
conseguindo que -os concellos 
.r:ios apoien e dándolle unha , 
orientación educativa·.• 

/ 
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Despedido 
. por defender 
a ·_galego 

A defensa do galega e a sua con
dición de sindicalista valeulle o 
pasto de traballo a Arturo Lago 
S.antos, profesor de galega do 
Coléxio Maria Assumpta das Xe
suitinas de Noia. A decisión do 
despediment¿ corresponde á di-

. rectora, Juana Cubero del Pozo, 
unha relixiOsa segoviana que . 
despois_de. 27 anos residindo na 
Galiza -e dez como directora-, 

. ainda non domina a nosa língua 
pero, iso si, cbnta co apoio duns 
pouco.s pais -entre os que hai al
guns militares. 

Juana Cubero acusa a Arturo La
go de recriminarlle a berros no 
decurso dunha reunión do De
partamento de Galega e de terlle 
dito ''marcha, marcha do cen
tro!". A discusión emárcabase na 
polémica da constitución da 
equipa de normalización lingüís
tica do centro. A directora pre
tendía anular as funcións reais da 
equipa para recebir a subvención 
que dá a Xunta pero non ter que 
facilitar o seu funcionamento. O 
claustro -o centro é concertado e 
a opinión do claustro e determi
nante- dixo en tres ocasións· que 

non ás pretensións da directora e 
esta convocou, ~ 4 de Marzo pa
sado, a devandita reunión do De
partamento de Galega para tra
tar de amordazalo. Houbo ten
sión, e Juana Cubero dixo a Ar
turo Lago que "se non estás con
tento marcha do centro", aoque 
respostou Arturo, "niarcha ti". 
Iso foi o detonante, o 22 de 
Abril chegou i.mha carta comu
nicando unha "sanción por falta 
moi grave de despedimento con 
efeitos imediatos''. 

Na reunión do Servizo de Média
ción, Arbitraxe de Conciliación, 
o coléxio aceitou que era un des
pedi mento improcedente pero 
negouse a readmitir, iso si, amo
sou o seu acordo con indenizar a 
Arturo Lago con 45 dias por cada 
un dos doce anos traballados no 
centro. Lago Santos exixiu a re
admisión e na demanda diante da 
Maxistratura. de Traballo a sua 
avogada, da CIG, vai pedir que o 
despedimento sexa declarado nu
lo debido a que se vulnerou un 
direito eonstitucional básico: a li
berdade de expresión, en defensa 
da língua. 

A directora do coléxio, Juana 
Cubero del Pozo, non tomou no
ta de que o centro ten un con
certo coa Consellaria de Educa
cíón e que por iso as suas normas 
de funcionamento deben ser de
mocráticas e o seu Consello Es
colar debe participar na xestióñ 
do coléxio. Juana Cubero ten 
mando en praza e gasta de resol
ver pola via rápida calquer pro
blema que se apresente. Agora 
despediu a Arturo Lago, que cai
ra en desgrácia ao apresentarse ás 
últimas eleicións pola CIG (ia de 
número dous e só podia ser eleito 
un representante) . A continua
ción, a directora adscribiuno ao 
ensino primário sen aplicar crité
·rios pedagóxicos nen democráti
cos. ·o último episódio foi a ten
tativa de amordazar ao Departa
mento de Galega pola sua oposi
ción a unha equipa de normaliza
ción sen funcións . • 

PUCHEIRO 

Baloninán: 
catro arriba, nada abaixo 

23 DE MAIO DE 1996 

Violaciqn masiva das 
presas nos cárceres de 
Turquia . 

Un 80%· das mulleres presas 
nas cadeas turcas son 
vícimas de violacións, denün
ciou a avogada turca Meryem 
Erdal, da Asociación de Derei
tos Humanos de Turquía (IHD) 
na asemblea xeral de. Amnis
tia Internacional celebrada en 
Viena a mE¡diados deste mes. 
As violacións de presas por 
policias e axentes carcelários 
son unha prática comun utili
zada en moitas ocasións para 
intimidarás reclusas, di Erdal. 
Na maioria dos casos non é 
posíbel probar as violacións 
xa que o fiscal adoita non ter 
en canta os dictames 
médicos, dicindo que "as for
zas de seguridade turcas nun
ca violarian a unha muller''. 

A IHD, que presta axuda ás 
presas, suporta unha grave 
presión policial con detencións . 
arbitrarias dos seus membros, 
a própria Erdal ten unha 
denúncia por calúmnias, apre
sentada pola Policía, ao facer 
públicas as acusacións e soli
citar unha investigación parla
mentária sobre a vida nas ca
deas turcas.• 

O pasado e o presente da 
ima.xe e son en Galimusic 

Desenvolveuse durante ca
tro dias, do 16 ao 19 de 
Maio, a feira de lmaxe e Son 
Galimusic, da Estrada, que 
reuniu a vários miles de vi
sitantes. A feira, profesion;:tl 
e comercial, daba a coñecer 
ás empresas que traballan 
no sector na Galiza e f ora. 
Un dos pavillóns concentra
ba ás empresas de ilumina
ción e sonorización. Para o 
público en xeral, a feira do 
disco usado foi a máis 
concorrida. Galimusic 
tamén foi cenário da 
apresentación do Ourense 
Film Festival, a 
desenvolverse do 4 ao 1 O 
de Novembro e que aspira a 
converterse nun certame in
ternacional de realizadores 
i ndependentes. • 

Acusados de participar 
nunha · fu111ada ilegal 

A concentración e fumada de 
porros a prol da legalización 
das drogas na Praza da Quin
tana de Compostela, o 19 de 
Xaneiro dia de san Canuto, re
xistrara moitos incidentes e a 
policia pediu a identificación a 
numerosas persoas 

, presentes. Pasadas duas se-. 
menas abriron dilixéncias con
tra sei"s dos manifestantes, pe
ro tamén comezaron a chamar 
como imputados de tenéncia 
de drogas a rapaces que non 
participaron na fumada e mes
mo a algunhas persoas que 
son asíduos de.sa praza pero 
que non tiñan nada que ver 
coa xornada reivindicativa. O 
Governo Civil tamén está a re
mitir actas aos supostos impli
cados, incluso antes de ter os 
resultados das probas de. 
laboratório aplicadas ás 

· drogas incautadas. Ainda des
coñecen que o dia oe san Ca
hu~ó só 'se tumoú·pi'cadura. + · 
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PENÍNSULA 
23 DE MAIO DE 1996 A NOSA TERRA . 

O acto congregou os-principais dirixen~es políticos do BNG e PNV 

A homenax.e a Castelao en Bilbo abre unha 
nova· Xeira nas. relacións galego·e~ské.lduns 

.. .., ¿ ~ 

O Ga/euzca, en plano bilate
ral, galego-esukal.dun, puxo 
os primeiros chanzos para 
revivir, despois de 60 anos, 
coa homenaxe qué lle tributa
ron a Castelao a Fundación 
Sabino Arana, a lrmandade de 
Centros Galegos, e as AA. 
CC. Rosalia de Castro de Ba
rakaldo e Daniel Castelao de 
Trintxerpe. Os discursos dos 
oradores na inauguración do 
monumento ao Pai da Pátria 
Galega e as conversas entre 
dirixentes db BNG e PNV, asi 
o atestíguan. 

go asistiron Bautista Alvarez, 
membro da Mesa e o deputado 
do PSOE, Francisco Cerviño. O 
pp non mandou a nengun repre
sentan te, como tampouco a 
Xunta ou o Consello da Cultura. 

Nos diversos discursos non só 
se ensalzou o papel básico de 
Castelao na politica galega, se
nón tamén a sua grande visión 
da política a nivel estatal, a sua 
defensa da democrácia e das li
bertades e tamén a irmandade 
existente entre galegas e bas
cas. O acto tiña lugar con moti
vo do 50 c~bodano da aparición 
da revista Galeuzca en Buenos 
Aires e Xavier Arzallus , afirmou 
que agardaba que Galiza este
ña. governada proximamente por 
unha forza nacionalista tal e co
mo soñou Castelao. 

os detalles". Para Beiras o seu 
significado vai moito máis alá de 
inaguración do monumento ou 
da semana de cbnferéncias de
dicado a Castelao, pois "púxose 
sobre o cenário o que represen
tou o Galeuzka e Castelao así 
como as liñas entendimento do 
nacionalismo galego e basco , 
pero non--só naquela etapa his
tórica. Fíxose unha traslac·ión 
daquel espríto aos nosos días e 
ollouse para o que podía ser un
ha reedición daqueles pactos 
adaptados ás actuais circuns
táncias políticas". 
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"Por ela viveu e por ela morreu", 
así queda perpetuada a memó
ria de Alfonso Daniel R. Caste
lao no Parque Europa do bairro 
bilbaotarra de Txurdinaga. A ina
guración do monumento foi un 
acto entrañabel á vez que multi
tudinário, coa asisténcia de nu
meroso público tanto basco co
mo de galegas emrgrados. Ta
mén estivo revestido-de solemni
dade coa preséncia de numero
sas persoalidades do mundo da 
cultura, pero, sobre todo, de diri
xentes políticos . Entre os asis
tentes hai que citar ao presiden
te da Fundación Sabino Arana, 
Ar:itton Aurre; o presidente da 
Fundación Castelao, Avelino 
Pausa Antelo; José Luis lrisarri, 
impulsor do pacio Ga/euzka en 
México; o presidente do Euskadi 
Buro Batzar do PNV, Xavier Ar
zallus; o dirixente das xuventu
des de Unió Democrática de Ca
talunya, Xavier Armengol, o al
calde de Bilbo, Josu Ortuondo, o 
Deputado Xeral de Bizkaia, Josu 
Bergara; parlamentários bascas 
e os directivos das asociacións 
culturais galegas. De Galiza 
desplázouse unha numerosa de
legación do BNG, encabezada 
polo seu portavoz nacional, Xo
sé Manuel Beiras. Como repre
sentantes do Parlamento Gale-

Nas distintas mesas redondas e 
conferéncias, celebradas duran
te toda á semana, participaron o 
historiador catalán, . Victor Cas
tel!, o ex vicepresidente da ~Xun
ta, Xosé Luis Barreiro, a deputa
da Pilar Garcia Negro, o parla
mentar do 'PNV, lñaki Anasa
gasti (autor ·ae Castelao y Jos 
vascos) e o historiador galega e 
profesor en-Euskadi, Xosé Esté-

Os emigrados galegos en Euskadi e os e~ rendíron homenaxe ao carballo. de Güemika. 

Conversas PNV-BNG 
rant~ .de p~rsoas .coáJO_ ~.Óse Es
tévez , ou pqlo éoñecimento do 
nacionalismo galega d.é .. lñak} 
Anasagasti ou de Felix Azurmen
di, director de Radio Euskadi. 

Xosé Man[J.el Beiras resaltou en 
conversa con A Nosa Terra, a 
"importáncia e rango que lle de
ron a este acto, coidando todos 

. vez. Púxose de m_anifesto non 
só o respeito que sempre sentiu 

o,nacionalismo basca polo gale
·guismo, senón que fix.ch,mha re
leitura, mesmo crítica, d_as rela
cións de Castelao con Manuel 
lrujo, o Lendakari basca. 

Anasagasti apontou a necesid.a
de de reeditar aquel pact9 "criar 
un novo Galeuzca, pero recupe
rando o espírito político daquel 
aeordo, como unión dos pavos 
galega, catalán e basca para 
conseguir un modelo de na
cionalidade acorde coas suas 
aspiracións". No mesmo sentido 
pronunciouse Josu Bergara, 
afirmando que a alianza "lonxe 
de ser unha formulación retóri
ca, ten visos de ser unha puxan
te realidade na construción na
cional das nosas comunidades". 

Este coñecimento mútuo levoú a 
que os dirixentes do PNV e BNG 
tives.en contactos considerados 
por fontes do BNG "como moi 
positivos no terreo de estreitar 
relacións entre ambas organiza
cións". Ainda que no BNG non 
se queren pronunciar sobre os 
contidos tratados ou sobre acor
des, "por canto non foi unha reu
nión formal ainda que se desen
volvese ao máis alto nivel", todo 
parece indicar que non só S8 es
treitaron os lazos entre BNG e 
PNV, senón que se produciron 
xa os primeiros acordós para un-

Antón Aurre, presidente da Fundación Sabino Arana afinnou que a escultura de Lertxundi 
"quedará como testimónio inquebrantábel das lazos de amistade e apoio entre galegas, 
cataláns e bascas". 

As relacións hoxe existentes en
tre o nacionalismo galega e bas
ca, asl como este acto, non serian 
posíbeis sen o papel propulsor do 
colectivo de emigrantes galegas 
en Euskadi, con papel preponde-

h a colaboración máis estreita 
entre ambas organizacións, non 
puidendo descartarse que, nun 
futuro · próximo, se renove o Ga- -
/eusca, máis esta vez en plano 
bilateral.+ 

· Ca tela é un d per eiro galegas que dis
froita en Euskal Herría dun since iro recoñe
cemfnto e dunha fonda admiración por mor 
dos seus fortes vencellos e decrarada querén- · 
cia a iste pequeno gran Povo que baila e can
ta nos ridemes vales dos Pirineus. 

Nas suas viaxes .cara Europa ao entrar na lu
xuriosa paisaxe eúscara e deixar a sequedade 
do ermo, segundo afirmab'a .en 1945, semella
ba que o galano da súa terra galega bicaba a' 
súa faciana ao traveso <la ventaíña do tren. 

Visitou Gernika en 1932 e levou para Galiza 
. un brote do sagro carballo, sírnbolo das liber

dades vascas e as de todos os Pavos. 

En 1933 voltou a visita-la e, asinou no Album 
da Casa de Xuntas xunto a Sabin Seijo, de 
ANV, e Riera i Puntí, de ERC, un pacto de 
solidariedade, nídio precedente do galeuzca, 
para conquerir a libertade das tres nacións. 

No-·exílio de Bós Aires coroboraríanse os ven
cellos con nacionalistas vascos e cataláns, in
tervindo en numerosos actos trinacionais: 
pa,ctq dy PcVetH~ pcr )9fl, f~~tjval G~leuzca 

CASTELAO EN EUSKADI 
XosÉ EsTÉVEZ 

de 1942, artellamento dunha marea de ante
proxectos galeuzcanos en 1944 e 1945, li.ome
naxe á Gemika o 29 de Abril de 1945 co ga
llo do oitavo cabodano do bombardeo e saida 
do pre'lo da revista Galeuzca ent~e Agosto de 
1945 e Xul!o de 1946. 

'bar, a carón do Centro Galega desa localida
de, coa preséncia do. Lehendakari, José Anto
nio. Ardanza. 

Mais ficaba a cidade bi-lbainá sen ter o hon~r 
·de gf}rdar no seu fabril~ seo 'l}n eniblema do es

. g'révio ·rian_xeiro, infusibre á soprete do esque-' 
Con estes antecedentes é lóxico que Castelaó cemento, feito do que alguns._pers0eiros vascos 
merecése istas xor- · en difeTe ntes óca-
nadas. Emporiso é sl.Óns · se laiaron 
dino da salientar diaqt~ ·da n~iña per-
que xa en J978 fo¡ sóa. Eñ 1994 a C2· 
adicada unha rúa, a. ''V G · k .193 2 -sa de Galiza. de Bil-
terceira no mundo, isitou erni a en . e bao . inaugurou un 

a Castei ao ~n 'levou para Galiza un brote 1 hórreo, Llfi cruceiro 
Trintxerp~, bairro e un albre de Ger- -
de Pasaxes (Gipuz- do sagro carballo, símbolo nika nunhos locais 

~~~~ ;r~~:~::d~~~~ das liberdades vascas e de ~1~~:~;, ~~r~~º~~ 
kera e ga lega, c~ todos os_ Pobos" -Bilbao. Un dos in-
gallo do centenário tervintes no acto 
do nacemento en guindou un chama-
1986, que dí: "A~ mento no seu d is-
gran patriota ga le- ~ursa a pral do de-
go e valedor de Euskadi: Daniel Castelao. finitivo erguemento dun monumento a C::t te-
1886-1986". Tamén nesa mema efeméride lao, que non caiu en ouvidos atrancados. No 
ergueuse un monumento na súa honra en Ei- xantar o, daquela conselleiro. de tra!l pqrtes . 

•. - - • - - . • • ~ 1 , 1 

do Goberno Vasco, actual Diputado Xeral da 
Excma. Diputación Foral de· Vizcaia, Josu Ber
gara, prometeu que, si acadaba a máxima res
ponsabilidade na Diputación , erguería ese mo
numenw. E cumpriu a promesa. 

A Fundación Sabino Arana, a Irmandade de 
Centros Galegas e as Asociacións Culturais 
Rosalía de Castro, de Barakaldo; e Daniel 
Castelao, de T rintxerpe comprometéÍonse a 
orgaizar . e . empurrar un cobizosÓ_ programa de 
actos, qúe se ia ci celebrar entre o 1.4 e o 19 de 
Maio. 

Para os galegovascos, que aledamos a ridente 
paisaxe vasca ca nosa preséncia, foi unha xor
nada inesquencíbel, que, sen dúvida, repercu
tirá nun mellar coñocenlento enu:e os tres 
Países e na intensificación das relacións ga
leuzcanas. O Domingo non "cairon como bá
goas a e· tre las de Rianxo", senc.'m que reful
xia unha estrela: o a fratemidade de ties Pá
trias irmáns, que percuran anceiadamente a 
soberanía para arrequecer coa harmoni~ da 
variedade o úbedo concerto dos Pavos.• 

XOSÉ E TÉ\'EZ é profesor da l:Jniversidade de Deusto 
• t .... • • •• • ,. ", ~ \ .. ' 
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O efeito producido polo -
discurso de . Francisco 
Rodríguez na sesión de 
investidura e as primei
ras iniciativas parlamen
tares do BNG no Congre
so parecen poñer de re
levo que Galiza comeza 
a se facer un oco noxa
drez estatal. Non poucos 
deputados de outras co
res políticas percibiron 
na intervención de Ro
dríguez un discurso al
ternativo ao oficial. Nos 
primeiros días após a 
súa estrea en Madrid,· o 
BNG defendeu políticas 

_ consensuadas no Parla
mento galego, nomea
damente as referidas aos 
camiños de ferro e as 
autovías. A tesitura será 
difícil para os deputados 
galegos enmarcados nas 
filas do PP e do PSOE. 

PENÍNSULA 
ANOSATERRA 

Encama· Otero, Guillenne Vázquez, Xosé Man~I Beiras e Francisco Rodríguez na noite eleitoral. ANXO IGLESIAS 

Quince d~putados do PP e nov~ do PSOE terán que optar entre a disciplina de voto de Madrid e a de Galiza 

O BNG defenderá no Congreso os acordos. do 
Parlamento Galega 
* MANUEL SEOANE 

A defensa da condición de Gali
za coma nacionalidade histórica 
e a protección dos sectores pro
d utivos vitais da economía gale- . 
ga serán os eixos básicos do 
traballo dos dous deputados do 
BNG nas Cortes, Francisco Ro
drígue~ e Guillerme Vázquez. 

Nos corredores do Congreso 
dos Deputados, a intervención 
de Francisco· Rodríguez foi viva
mente comentada. A impresión 
xeral era a de que o BNG ra
chaba o pacto tácito de non 
agresión a Aznar na súa investr
du ra: ·"Aquí está claro que hai 
un governo de concentración na 

· sombra. E que o PSOE non es
tá nunha disposición política de 
oposición a Aznar", aseguraban 
fóra do hemiciGlo vários deputa
dos de distintos grupos. Un fei
xe de parfamen-
táriós achegá-
ronse a Francis-
co Rodríguez pa-
ra lle testemuñar 

dense converter, xa que lago, 
en voceiros dos acordos institu
cionais do Parlamento galega. A 
incógnita agora reside en saber 
se o resto dos parlamentários 
galegas -os 15 do PP e os 9 
do PSOE- van .ser ou non con-

. gruentes cos dictames da cáma-
ra autonómica. · 

A contradicción na que, de acor
do co BNG, viven mergullados 
os deputados eleitos en forzas 
estatais pode ficar ao descober
to co debate da proposieión non 
de ' lei apresentada o Xoves 16 
de. Maio por Fra(lcisco Rodrí
guez na que se urxe ~o Gover
no a -que modifique o Plano Di
rector de lnfraestruturas (POI), 
un· proxecto da era González 
que marxina por completo á co
m un id ade autónóma g¡;ilega. 
Nesta proposición non .de lei, o 
BNG pédelle ao Governo que · 

incorpoJe no POI 
as actuacións bá
sicas previstas 
t:lO plano ferroviá
ri o para Galiza 

a .súa solidarida- IA 
de . polo· seu dis- COntrad. ÍCiÓn 
curso de nídia 

aprobado polo 
P~rLamento ~ale
·go cos votos· dos 
tres grupos parla-

4 

mentares presen- • 
tes na .Cámara, _ 
PSOE, PP e 
BNG. Francisco 
Rodríguez amó
sase convencido 
de que "o naso 

confrontación 
coa · política con-

- servadora dese
ñada por Aznar. 

No s·eu puxilato 
dialé.ctico co no
vo presidente do 
Governo, o vo
ceiro do BNG sa- · 

na que viven 
mergullados os 
deputados eleitos 
en forzas estatats 
pode ficar ao 
descoberto" 

- ' traballo nas Cor-
tes vai s.erver, , 
entre outras cau
sas, para desen
mascarar o cinis
mo político dos· 
partidos estatais 

· lientou que a 
meirande parte 
das súas reivin-
dicaci.óns foron 
previamente ava-
ladas polo Parlamento galega, é 
dicer, polo Partido Popular e 

· máis o Partido Socialista. "A 
contradicción apreséntaselles a 
vostedes, que votan unha causa 
en Santiago e logo tan a contrá
ria en Madrid", dixo Rodríguez. 
Os deputados nacionalistas pó-

no que respeita ao naso país". 

Tendéncia privatizadora 

·O BNG tamén se interesou polo 
impacta que vai supor para Gali
za a tendéncia privatizadora do 
Governo Aznar. Guillerme Váz-

quez dirixiulle ao Executivo un 
mangado de perguntas co pro
pósito de aclarar cais das em
presas públi.cas radicadas na 
Galiza vansé ver directamente 
atin~idas pola vontade do PP de 
as transferir ao sector privado. 
"Nós irnos defender o mante
mento dun s~ctor públicq forte e 
competitivo. E óbvio que o plano -
privatizador é claramente lesivo 
para os intereses da Gal.iza", 
afirma Guillerme Vázquez. 

Xa ficaron, por outra parte, cons
tituídas as comisións parlamen
tárias nas que teñen presenza os 
deputados nacionalistas. Fran
cisco Rodríguez actuará como 
portavoz· do Grupo Mixto nas co
misións de Constitucional, lnfra-

estruturas e Méio Ambiente, ln
dústria, Obras Públicas e Servi
zos, Educación e Cultura, e De
fensa, mentres que a portavocía 
vaina asumir Guillerme Vázquez 
nas de Sanidade e Consumo, 
Política Social e Emprego, Orza
mentos, Agricultura, Gandería e 
Pesca, e Mixta do Problema da 
Droga. Rodríguez será o porta
voz adxunto nas comisións do 
Estatuto do Deputado, Control 
Parlamentário de RTVE, Comu
nidades Europeas e Defensor do 
Povo, e Guillerme Vázquez de
senvolverá idéntica función nas 
de Regulamento, Réxime das 
Administracións Públicas, Eco
nomía, Comercio e Facenda, In
vestigación Científica, Tecnolóxi
ca e Tribunal de Cantas.+ 

B. LAXI: 

Mario Conde -e os GAL 
Ca:sualidade ou causalidade? Esta é a pergunta que hai que facerse a res
péito da' reladón de Mário Conde coa saida á lus pública de novos epi
sódios do -terrórismo de Estado contra os nacionalismos periféricos. Ca
da vez que a Xustiza procede contra os ex presidente de Banes~o a nova 
é tapada pot actuacións xurídicas ou revelacións relacionadas cos GAL. 
Cando interviron Banesto, cando encadearon a Mário Conde, cando 
era chamado a declarar ... , sempre houbo unha perna para tapar a outra, 
(R9ldán, Vera', Sancristobal, caso GESID ... ) e desviar a atención da so

.ciedade. Unha mostra poden ser os diários galegos do 21 de Maio, onde 
a petici_óri" do fiscal de 44 anos de cad_ea para Mário Conde e unha in
demnización de 192.500 millóns de pesetas pasa case desapercibida, 
contrastan~o coas gabanzas e slistjncións que, lle di.spensaion hai só uns 
poucos, meses. 

O mesmo dia no que. o fiscal Florentino Orti calificaba os delitos dQ rei 
do pelotazo, o xuiz Gómez de Liaño enviaba ao cárcer_e aos ex gardas ci
vís Dorado Villalobos e Bayo Leal, acusados da autoria· dos asasinatos de 

· Lasa e' Zabala. Poda que Mário Conde lle estea prestando o único serví
cio da sua vida á democratización do Estado españo,l. Só será asi se os 
poderes políticos non se amedrentan e decretan unha lei de ponto e final. 
Desaparecidos do Govemo os socialistas, agora só os militares poden ter 
a capacidade de presión dabondo para facer esquecer aós subvertidores 
do Estado ~e dereito, sexan económ\cos, políticos ou mercenários.+ 

23 DE MAIO DE 1996 

_Miles de persoas 
reivindican a iden~dade 
de Mallorca 

Trinta e cinco mil persoás con
centráronse na cidade de Pal
ma en defensa da língua e da 
cultura das lllas Baleares o 
Domingo 19, segundo informa 
axéncia ADAI. Xa o dia ante
rior, tres colunas de 
corredores levaron acesas 
simból~cas antorchas, que fa
cian referéncia a necesidade 
de mariter viva a língua. Os 
actos estiveron organizados 
por diferentes asociacións, en
tidades e organizacións políti
cas nun intento de reivindicar 
a identidade cultural e o auto
governo para as lllas. Estaban 
presentes Obra Cultural Bale
ar, entidade promotora, o sin
dicato Unió de Pagesos, o 
Sindicato de Ensirtantes, a 
Asociación da Premsa Forana 
de Mallorca e a Federación de 
Asociacións de Viciños de 
Palma, entre outras. 

O retroceso da língua catala
na nas lllas Baleares 
agudizouse no século pasado, 
xa que nos anteriores a sua 
ubicación fixo posíbel o alon
xamento da influéncia da Co
rona española. Até hai ben 
pouqo era imposíbel atopar 
nengun libro en catalán e, in
cluso, obras que recolleran a 
história própria. A Obra Cultu
ral Balear e o lnstitut 
Menorquí d'Estudis son as 
duas entidades que están a 
traballar na recuperación cul
tural.+ 

Anguita non aproba os 
intentos cataláns de unir 
á esquerda 

A proposta de Rafael Ribó, 
de Iniciativa per Catalunya, 
de formar unha plataforma 
conxunta de esquerdas xun
to co PSC xa foi descalifica
da por Julio Anguila, que re
xeita eses achegamentos e 
manten as tensións coa sua 
formación en Catalunya. Ta
mén as propostas de acción 
conxunta formuladas na Ga
liza por Anxo Guerrelro non 
foron ben aceptadas pola di-· 
rección de IU. En canto ao 
PSOE, haberla un sector re
presentado por Joaqulm Na
da!, que estarla disposto ao 
achegamento con IU contra 
Narcis Serra, que aponta ás 
directrices de Madrid.• 

Atentado con coche-bomba 
en Córdoba 

O Luns 20, un sarxento de en
xeñeiros, Miguel Angel Ayllón 
Díaz-González, morreu a con ~ 
secuéncia dun atentado en 
Córdoba. Os explosivos esta
ban colocados nun contedor 
de lixo nun lugar onde acostu
ma pasar pola mañán un veí
culo militar. A policía de Cór- • 
daba non tiña nengunha noti
cia de que a ET A estivera poi a 
zona ou tivera a esta cidade 
nos seus planos. Na tarde de
se mesmo dia foron localida
des dous coches con explosi
vos que tiveron que facer es
toupar os artificieiros da poli
cia .tras movelos. Ainda coas 
medidas preventivas, feriron 
de xeito leve a oito persoas. • 
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Claudio Raul Lozano, economista arxentino 
"As privatizacións f aránlle perder a Menem as eleiciOns até 1999" 

-0- XAN CARBALLA 

· · "O neoliberalismo puxo ao 
país na beira do desastre"di
nos Claudio Raul Lozano. Es
te economista arxentino afir
ma que Menem non var resis
tir os custes sociais do dete
rioro económico, "vai perder 
en Xuño a intendéncia de 
Buenos Aires e despois nas 
lexislativas vai quedar en mi
noria no Congreso". Lozano 
visitou Galiza, convidado pela 
CIG, xunto a Víctor di Genna
ro, secretário da CT A 

Di Gennaro dixo en A Nosa 
Terra que o golpe do 76 prepa
rou a política económica que 
agora padece a Arxentina. Ca
les son as marcas principais 
dese proceso económico? 

Hai catro rasgos fundamentais 
nesa transformación económica. 
Primeiro, através da apertura á 
entrada de capitais e a especula
ción financeira, prodúcese un for
te endebedamento externo. lso 
configurou unha nova cúpula de 
poder económico (grupos ligadas 
á grande banca nacional e es
tranxeira), que acedaron a tomar 
fundos no exterior a moi baixa de 
interese e especularon a altas ta
xas localmente coas pautas da 
Ditadura. O segundo é a trans
formación do Estado, desmon
tando as estruturas populistas do 
peronismo, que atendían áreas 
da educación pública ou da sau
de, e confórmase un estado que 
é unha espécie de Robín Hood 
ao revés, cobrándolle os serví
cios ao usuário, sobretodo aos 
mais probes, e que canaliza os 
seus fondos através dos capitais 
privados máis concentrados, que 
tamén se benefician d_unha políti
ca tributária nefasta que castiga 
o consumo e deixa man libre ás 
grandes fortunas. O terceiro me
canismo é a transformación da 
estrutura productiva, abrindolle li
bremente as portas desde 1976, 
e especialmente con Menem, as 
producións estranxeiras. lsto de
tén e fai retroceder a industriali
zación arxentina, que é moi im
portante porque con aquela in
dústria nacional tíñase dado pulo 
social ás experiéncias políticas 
de transformación social. Por aí 
se explica a necesidade de des
mantelar o movemento sindical e 
ás capas médias nacidas ao 
abeiro daquel proceso nacional, 
o que tivo unhas consecuéncias 
políticas devastadoras. Final
mente un cuarto aspecto é o 
cámbio na pauta de distribución 
dos ingresos: pérdese emprego 
e caen os salários. Os traballa
dores perderon masivamente a 
sua participación nos ingresos 
xerados na Arxentina: do 43% 
que participaban os asalariados 
nos 70 pasouse a un escaso 
20% hoxendia. 

Mainter constante a paridade 
do peso e o dólar que implica? 

É un proceso vencellado á de
saparición da moeda local, dola
rizando a economía. O peso xa 
desapareceu na maioria dos 
mercados internacionais, e esa 
paridade é a que permite pagar · 
a débeda. O estado está ende
bedado en dólares e se o dólar 
fose máis caro Arxentino pode-

ria pagar menos. Un dólar fixo e 
barato é unha garantía para fa
cer os pagos externos. Tamén 
se fai porque os grupos econó
micos completan o ciclo das 
suas empresas mercando os 
subministros no estranxeiro, 
porque ficaron só como plantas 
de ensamblaxe, e non lle intere
sa incremeniar os custes. Por 
iso pulan por un dólar baixo ga
ra nt indo reservas no Banco 
Central. Esgotouse o proceso 
privatizador, porque xa hon hai 
nada para vender, só quedan 
pequenas cousas nos estados 
provinciais e algunhas accións 
de empresas· públicas. Hoxe o 
axuste faise sobre gastos so
ciais, despidos na función públi
ca e o custe político agora é 
máis alto que no 1991-1994. 

Estas políticas son comuns . 
en toda Latinoamérica? 

Alguns rasgos nacen do Con
senso de Washington e son su
xeridas polo FM 1 e o Banco 
Mundial, pero cada paí~ adápt-. 
se de distinta maneira. Brasil in
gresou no Plan Brady, pero non 
foi a fondo nas privatizacións, e 
ainda que se abriu mantivo ba
rreiras que defenderon a sua in
du striallzación. Chile ten simili
tudes, pero non vendeu ainda o 
cobre ·que lle proporciona a me
tade das exportacións e mantén 
políticas de, defensa sectorial. 
Arxentina fixo un verdadeiro re
mate de vendas e mesmo se
guiu políticas que 11.e impiden 
acordes internacionais favorá
beis. Chile seguiu unha certa 

ANXO IGLESIAS 

complementariedade comercial 
cos Estados Unidos, pero Ar
xentina é competitiva con Esta
d os Unidos; por exemplo, na 
produción agropecuária, e por 
vender até se desfixo da pro
priedade do sochán: os recur
sos que se topan son, xa a 
priori, de empresas estranxeiras 

A esquerda ten alternativa 
económica a esta situación? 

O paradigma neoliberal está en 
discusión e revelou os seus lími
tes, non só nos paises do sub
desenvolvi mento. A regulación 
pública ten lugar, e iso xa se ad
mite a discusión polo FMI e o 
Banco Mundial; revísanse as 
políticas que aplicaron os mer
cados emerxentes, porque al
gunhas delas estoupáronlle nos 
fuciños, como foi o caso de Mé
xico, que nen puido prever nen 
controlar. Hai fendas para pro
mover políticas distintas.No ca
so arxentino, a privatización non 
só empobreceu ás clases máis 
baixas, tamén abriu unha fractu
ra en sectores empresariais. Hai 
consenso sobre a necesidade 
de armar· unha estrutura tributá- ~ 
ria .que regule a distribución de 
recursos. Hai que revisar as ac
tividades privatizadas, e o mo
·nopólio de certos sectores, se 
non hai algunhas regulacións o 
país non pode facer política 
económica. Políticamente algun
has destas cuestións xa entra
ron en debate dentro peronis
mo, e por suposto nas opcións 
da Frente Grande, dos radicais 
e das organizaicóns sociais. + 
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PODERES MUNDIAIS. PROBLEMAS LOCAIS 

-o- e.e.· 

Canada tenta impedir novos 
referendos no Quebec 
Lucien Bouchard, primeiro ministro de Quebec califica a federa
ción canadiana coma "un cárcere para os quebecuás" debido á 
imposibilidade de abandonala voluntariamente, sen contar co 
permiso do governo de Otawa. · 

A afirmación de Bouchard refería-se a decisión do ExecÚtivo de 
Canadá de apoiar unha demanda xudicial para que a provincia 
de Quebec non poida abandonar unilateralmente a federadón 
canadense. A demanda, presentada a título fndividual por un 
avogado e respaldada polo Governo central, proibiria que Que
bec puidese declarar-se independente sen o consentemento do 
resto de Cqnadá. Argumenta que a secesión québecuá median-

- te un referendo é inconstitucional e, polo tanto, solicita o blo
queo legal desa posibilidade. 

O pasado mes ' de Outubro, a provincia de Quebec celebrou o 
segundo referendo de independéncia da sua história, no que a 
opción separatista foi derrotada pala federalista pola estreita 
marxe de 1,2 puntos. 

A leí de Quebec non permete a celebración de duas consultas 
sobre un mesmo asunto dentro da mesma lexislatura, polo que 
a celebración dun novo referendo deverá agardar cando menos 
3 anos. Segundo Lucien Bouchard, é polo temor a que nesa al
tura o resultado poida ser favorábel á independéncia polo que o 
governo de Otawa tenta invalidar a posibilidade de celebración 
dun novo referendo.+ 

A actitude francesa provoca novas 
accións dos corsos · 
O vindeiro dia 28 de Maio vence o prazo de 15 días dado pola 
Frente Nacional de Liberación de Corcega ao Governo francés 
para que "demostre publicamente a sua vontade de .contribuir 
ao proceso de paz e solución política do problema corso". 

Na madrugada do pasado 15 de Maio, o denominado Canal 
Histórico da FLNC -realizaba unha .série de atentados sen vícti
mas contra xendarmerias e intereses franceses na illa, respon
den.do así á detención, dous dias antes, de dous militantes da 
"Cuncolta Naziunalista" (partido nacionalista corso) que foron 
acusados de posesión, cesión e adquisición de armas. · 

Os incidentes provocaron tamén a ruptura da trégua que a 
FLNC establecera unilateral e condicionalmente no mes de Xa
neiro a fin de posibilitar a apertura de un diálogo co Governo 
francés. A trégua fora anunciada publicamente nun acto no que 
a FLNC tamén dera a coñecer as suas reivindicacións: recoñe
cemento do pavo corso, criación dun sistema educativo especí
fico, oficialización da língua corsa e reforzamento do~ poderes 
da Asemblea Rexional. Pésie ao ·pouco interese amasado por 
París, ·o pasado 12 de Abril a FLNC decidía prorrogar a trégua 
durante seis meses.+ 

. Forte aumento do independentismo na 
. -·Polinésia 

Os problemas cos corsos non son os úl'.licos aos que se enfren
ta o estqdo colonial francés. As eleicións celebradas o pasado 
do 12 de Maio confirmaron o forte ascenso do independentismo 
na Polinésia francesa que triplicou o seu número-de escanos na 
Asemblea Territorial. 

Os comícios reflectiron a po~arización da sociedade, mentres o 
partido do anterior governo territorial o "Tahoeraa Huiratira''. (fi
lial· da neogaullista .Reagrupación para a República· do conser
vado·r Jacques Chir~c) aumentaba tres escanos e conseguia a 
maioria absoluta ao · obter 22 dos ·41 deputados da cámara, as 
organizacións independentistas obtiñan 12 escan0s. Os dous 
partidos restantes,~ ambos centristas e de inspirq,ción francesa 
e?<perimentaron un forte retroceso. 

O partido independentista Tavini Huiraatira, que liderara a opo
sición ás probas nuclearés francesas, foi o que rexistrou un 
maior avance electoral ao pasar de 4 a dez escanos. Na illa de 
Haití, amáis poboada da Polinésia francesa, logrou .o 26% dos 
votos, e nf!, cidade de Faa, a de maior aglomeración do arquipé
lago, obtivo o 56,40% dos sufráxios. 

Outros dous partidos independentistas, o Fetia Apia e o Henua 
Kotoa, entran por primeira vez na Asemblea territorial ao logra-
ren un escano cada un.+ ' 
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Aforismo sobre 
fondo e forma. Os 
artigas parecen 
mellar escritos 
cando se está de 
acordo co que- din. 

E se o galego lle 
exportase a sua 
normativa ao 
castelán? 
Acabari·ase con 
expresións como: La 
dio ou se ha 
desayunao usted 
con ... ? 

Os Estados 
Unidos retiráronlle o · 
perrnis9 de yó ao 

- t ,....,- ~ .. ~ - ~. 

dirix~te de 
.,;¡...'l -

Hermanos al 
rescalf:J, 
organización do 
exílio que 
programaba viaxes 
ilegais a Cuba. 
Danlle asi a razón ao 
governo da illa. Saiu 
nalgun xornal en 
letra miudiña. 

1 O nomeamento 
de Diz Guedes foi un 
ascenso? Para un 
político galega é 
máis important.e ser 
delegado do governo 
de Madrid que · -
Conselleiro no de 
Compostela? . 

: As institucións 

1 gastan os seus 
1 orzamentos de. 
1 · cültura~ en c~nstruir. 
1 
1 · palácio~: .de . 
1 ·congresos. Os dias 
: 25, 26 e 27 o de 

Santiago estar:á 
ocupado por un 
desfile de estilistas e 
peiteados de 
diseño. É igual que 
cambiar Cien años 
de soledad pala 
auto-biografia de 

. ~ P'amo Ortega: 
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Os concellos e a 
-P.S.S. 

· O próximo 25 de Maio o move
mento antimilitarista galego ten 
convocada unha manifestación 
nacional en Compostela. Coinci
de coa entrada en vigor do novo 
Código penal qu~ instaura unha 
nova.e máis dura variedade re
presiva contra dos insubmisos: 
a "morte civil". A xulgar ,polo es
caso GOmpromiso activo demos
trado polos/as militantes e diri
xentes das forzas progresistas 
galegas, parece evidente a es
casa receptividade a este move:.. 
mento social que demostra s·er 
o máis activo nos últimos anos e 
que xa conducíu a máis de 300 
cidadáns ao cárcere e vários 
centos máis a xuizo, mentres 
máis. de .10.000 están aínd·a 
pendentes de xuizo ou execu-
ción de senténcia. · 

Mentras este tema é actualida
de permanente polo grao de 
compromiso e resolución dos 
· seus compoñentes e a alternati
va radical e. ·Qemocrática que 
plantea diante do militarismo e o 
despotismo de estado, · moitos · 
dirixentes políticos intentan re
ducilo a unha "protesta xuvenil" 
sen darlle maior importáncia so
cial ou aproveitándose, .descara.: 
damente, da circunstáncia re
presiva desatada polo E_stado 
Español. 

Especialmente sangrante resulta 
a actitude política da maioría dos 
concellos nacionalistas e progre
sistas que explotan aos obxectó
r es, contri-
buindo ao 
mantenemen-
to do recruta-
mento forza- Aprovéitanse 
so. Sen dubi- destes • 
da algunha, o 
debate antimi- continxentes de 
litarista e anti- man de obra 
mili é un· tema 
"vetado" pola gratuita 
maimia dos 
médios de co-
municación e 
son escasas as posibilidades de 
contrastar opinións, pero o de
ber dos nasos representantes é 
estar informados e ter un míni
mo de sensibilidade social. • 

Na última asamblea do 8.N.G. 
os insubmisos presentamos un
ha enrnenda tendente a clarifi
car e coesionar a liña política do 

ANOSATERRA 

NON SOMENTE SON NOIVO 
DE GALIZA, É QUE XA GASTEI A DOTE 

~r,..~- · ANTE~ DE (ASAR. 

Bloque. Desgraciadamente foi 
rexeitada, aínda que por escaso 
número de votos, e así ternos a 

· paradoxa de ser o B.N.G. a úni
ca forza parlamentária galega 
que ten apoiado con decisión 
aos insubmisos, ademais de 
contar cun grande núm~ro deles 

·entre a súa militáncia mentres, 
por outra parte, apoia o recruta-

. mento forzoso colaborando, nos 
Concellos, co desenvolvemento 
da Prestación Substitutória vo
luntariamente (pois non consti
tue nengunha abriga legal). A 
expresión máis evid~nte desta 
contradicción, dáse diante dun 
alcalde do B.N.G. citado como 
testigo da Fiscalía do Estado en 
cante colaborador da P.S.S., no 
xuizo contra dun insubmiso ta
rrién militante do B.N.G. Este foi 
o meu caso personal e haberá 
máis. 

gresivo. Tampouco supón nen
gunha garantía contra o golpis
mó, non hai máis que ver a his
tória. Trátase, como queda dito, 
de totalizar o discurso militarista 
en torno á necesidade de man
ter ün exército e que toda a so
ciedade o asuma como próprio. 
A Prestación Substitutória non é 
máis que unha válvula de esca
pe para facer máis "aceptabel" 
este discurso e "domesticar" e 
integrar á disidéncia dentro do 
marco do recrutamento forzoso. 
Ment.ras tanto garántese o nú
mero de recrutas necesários 
dentro dos plans de moderniza
ción das F.A.S. 

O disfraz con que o Governo 
abriga aos varóns a realizar es-
tas "prestacións" é o da pretendi
da solidariedade. Chegamos así 
a un conceito de "solidariedade" 
imposto a golpe de Código Pe
nal e criminalización dos disiden
tes. Ao tempo, as administra
cións desenténdense da nece
sária educación social do com
promiso solidário entre os/as ci
dadáns/ás e do fomento do au
téntico voluntariado. O cabalo de 
Atila da Prestación Obrigatoria 
pisotea, así, todo un código ético 
e alternativo de valores, instalán
dose no máis 
puro despotis
mo de Estado. 
As administra
cións públicas 
aprovéitanse, 
de paso, destes 
continxentes de 
man de obra 
gratuita e o seu 
traballo forzado 
preséntase cíni
camente como 
Ún "valor" so
cial, indepen
dentemente da 
súa raiz militari
zada . Ao mes
mo tempo afó
rr an se cartas 
dos seus presu
postos en con
tratar auxiliares, 
xardineiros, psi
cólogos, educa
dores, axentes 
forestais, cela
dores, etc. ou · 
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pañas de voluntariado e dotar de 
equipamentos ás organizacións 
sociais. 

Volvemos, así, ao princípio: cál 
é o papel que cumpren en todo 
isto os Concellos nacionalistas e 
progre·sistas : colaborando vo
luntariamente ca recrutamento 
forzoso a traves da conscripción 
civil? Someterse individualmen
te ao recrutamento é, ainda, un
ha imposición legal, colaborar 
institucionalmente coa P .S.S. 
non. Qué debe elexir un conce
lleiro ou alcalde nacionalista: 

Colaborar ou non? Apoiar aos 
seus veciños insubmisos ou de
nuncialos?. Non caben médias 
tintas.• 

Qrnco LORENZO PENELA 
(MILITANTE DO B.N.G. E DA 

A.N.O.C.) 

Os Maios en Teis 
O Sábado pasado un compañeiro 
invitoume a ver os Majos no Bárrio 
de T eis. T eño que dicer que nun
ca asistira e este bárrio para ver 
esta celebración. lmaxino que ca
da un pensará que o seu sítio é o 
máis bonito para facer esta festa, 
na que a entrada da primavera 
dálle cor a todo o entorno, pero, 
gostariame que os leitores desta 
carta puidesen imaxinarse o lugar. 

Na finca de 
Dona Fermina, 
con todo o 
chan cuberto 
dun gran man
to verde, e ao 
pé dos Piñei
ros, só falta
ban aqueles 
Maios cheos 
de frores e da
q u e I verde do 
fiuncho , for
mando figuras, 
(cruceiros, em
blemas, etc. , 
até unha vaca 
tola) e para 
completar esta 
escenografia 
de fondo tiñá
mos o mar. 

Non ternos espácio, nesta oca
sión , para talar da función que 
cumpren actualmente os exérci
tos, rematada a guerra fría, co
mo mantenedores da "Orde" 
mundial e o imperialismo econó
mico e político, nen das alterna
tivas posíbeis no marco dunha 
O.N.U. reformada e democráti
ca. Pero, mentras existan os 
exércitos, o recrutamento forzo
so é a forma máis tiránica e 
antidemocrática de nutrirse de 
personal, totaliza ·a discurso mi
litarista abrigando a colaborar á 
disidéncia e supón un imposto 
indirecto universal (en forma de 
prestación personal) e non pro- en facer ca m - ' -+---+---+-........+-............ 

Fun quen de 
recoller en pa
pe is escritos 
as letras das 
coplas que os 

Especialidade én cervexas de importación, 
dragóns e mazmorras. 
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O abaratamento do despido mellorará 
o mercado laboral? . 

Carlos Diégue:z Carme Chica António Prieto F. Xabier Torres 

Pequeno empresário Administrativa Vendedor Asalariado 

Creo que si, hai que facili, O abaratamento do despe, Penso que non e se o fai é Si, posibelmente. Nos Es, 
tar o despedimento e que dimento non creo que de máa forma. Seria darlle tados Unidos, con despedi-
sexa máis barato, daquela traia consigo máis traballo, recursos aos empresários e, mento libre, a xente atopa 
as empresas darán máis pero non sei cal é a mellor aparte, paréceme unha traballo bastante rapida, 
oportunidades aos traba, solución para rematar co man de obra moi barata, mente. A flexibilidade la, 
lladores. Non hai traballo paro. Máis ben deberia ha, significaria un retroceso, o boral trai consigo máis 
porque os custes da seguri, ber máis investimentos en empresário estaría sempre postos de traballo. Aqui é 
dade social son rnoi altos, nov?S empresas e distribuir enriba e á mínima irias á füfícil atopar traballo por,_ 
ao ano un empregado, ga- o traballo que hai, e, por rua. Non haberia proble-_ que aos empregados ao ca, 
ñando sesenta mil pesetas, exemplo, onde se fagan ma se sobrara traballo e sa, bo dun tempo hai que fa, 
saeche en dous millóns de horas extra se cadra elimi, íras dun para entrar nou, celos focos e os empresários 
peseras, que é moito. + nalas, é moi complicado.+ tro, pero non é asi. • non poden arriscarse.+' 

nenes e nenas, mulleres e ho
mes cantaban ao redor dos seus 
Maios. Letras nas que se reco
llen o pensar das xentes dos bá
rrios, letras nas que se resaltan 
as deficiéncias que lles afectan 
aos veciños. Lástima que os re
presentantes políticos da cidade 
non atopasen interesante este ti
po de celebra-
ción s, pode 
que estiveran 
cansados de o inxénio e 0 
xogar ao fút -
bol, seica fixe- contido das 
ron un bo 
equipo todos 
os concellei
ros xuntos , 
aínda que non 
poidesen coa 
prensa. 

Cando estaba 
observando 
esta celebra-
ción, pensaba 

súas coplas, 
non poden 
quedarse tan só 
naquelas 
persoas que alí 
estivemos 

que era unha pena que a quen 
podian ir dirixidas aquelas can
cións non estivesen presentes, 
e de repente alguén me deu a 
resposta, dicfndome, "Se estive
semos perto dunhas eleicións 
políticas, seguro que teriamos 
probleITTas para poder colocar a 
todos, sen que non se enfada
sen polo sítio. 

Eu, tomándome un pouco de li
berdade, quero plasmar ,unha 
das cancións que alí se cantou, . 
porque creo que o inxénio e o 
contido das súas coplas, non 
poden quedarse tan só naque
las persoas que alí estivemos. 

Maio, Maio, Maio florido 
trae logo o que che pedimos 
Malo, Malo, Maio de Tels. 

Ali vén d Maio polo "parque prometido" 

Maío, Maío, Maío florido ... 

Senón es ti, pedimos que alguén nos 
[axude 

para facer moi pronto un "centro de 
[saúde" 

¡Ai l Señor Maio, non ternos 
[saneamento, 

e tocia a merda vai ó pavimento. 

Maío .... 

iAi! Señor Alcalde, que tanto nos 
[prometeches 

pasou o tempo e por nós nada fixeches. 
O xardin de infancia, tamén era cousa 

[túa 
e os nasos nenas ainda andan palas 

[rúas 

Verdade que non ten desperdício 
o contido destes versos, que na
ceron das inquietudes dos veci
ños dun bárrio que tantas veces 
foi usado como arma política? 

Felicitacións aos organizadores 
deste acto tan fermoso, e espe
ro que non se enfaden os das 
demais cancións, pero para 
mostra valia un "Botón".• 

MIGUEL PÉREZ GoNZALEZ 
(VIGO) 

A Xunqueira de 
Salcidos 

veces, achegueime a este lugar 
único e atopéino cambiado. Hai 
aterramentos na pista peatonal 
que bordea o río e .está desbro-
zada toda a maleza da sua beira, 
de observatório a observatório. 

Desfeita a barreira vexetal que 
separaba o camiño da ribeira 
onde se asentan as aves, esta 
zona queda exposta, sen pro
tección. 

Para que se aterróu o camiño? 
Preténdese botarlle asfalto para 
facilitar o acceso ao camping e a 
discoteca que hai alí? Vaise criar 
unha área de recreo? Existe al
gún proxecto que afecte a zona?· 
E se isto fose así, que pasará 
con este refúxio de caza onde 
pasan o inverno moitas aves mi
gratórias? Non é o Esteiro do 
Miño un Espá-
cio Natural a 
protexer? Non 
ten importán- Preténdese 
cia que este 
lugar esteña botar asfalto 
proposto co- para facilitar o -
mo "Reserva 
da Biosfera"? 

Señores do 
Concello da 
GtJardia; se
ñóres de Mé
dio Ambien-
te ... 0:u a quen 

accesoao 
camping ea 
discoteca que 
haialí? 

lle corresponda, tañan en canta 
que a Xunqueira de Salcidos é · · 
ademáis o único espácio desta 
cat~goria no Baixo Miño. • 

Xuuo GONZALEZ DE DIOS 
(VIGO) 
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Marta Muiños 

Dependenta 

Todo o contrário. T raballo 
nun comércio e particular~ 1 mente esto u ben, pero tó, . 
canme casos perto ~ as cou, 1 
sas van mal. Noutras tendas 1 
cambian de cote de empre, 1 
gadas porque Hes sai máis 1 barato e con isto .do primei, 

1 ro emprego callen rapazas 
de dezaseis anos e cando re- 1 
matan van á rua. Os em, 1 
presários están primeiro. + 1 

1 

- . 

Os modernos 
serán tan ridículos o 
dia de mañá coma 
hoxe as fotos de 
mozos con perrera_ e 
pantalóns 
acampanados. 

Camilo José Cela 
celebrou o 
cumpreanos. O 
rouseo da sua casa 

· estaba repleto de 
Mercedes e Jaguar. 
Blanco Amor morreu 
nun taxi que o 
levaba do Hotel Nilb 
ao hospital. 

O Conselleiro de 
. Economia di que lle 
vai pedi.r a Repsol, 
Alúmina-Alumínio, 
Citroen, Ence-
Elnosa, Endesa e 
Fenosa que paguen 

ri1 o v ~ ¡ m e n -t o 

defesa 
da língua 

ApartadÓ 850, 15780 COMPOSTELA 

no caminho de um país normalizado ... 

REINTEGRACIONISMO LINGUÍSTICO e 

MONOLINGUISMO SOCIAL 

ASSEMBLEIA CONSTITUÍNTE 
25 DE MAIO 
COMPOSTELA 

· GR U POS: 
- ai vén o Maio polo "polideportivo" 

ai vén o Maio, entra pola· "biblioteca" 
e darase un baño na gran "pi~cina 

[cuberta" 

Son un afeizoado aoque agora· 
se chama "eco-turismo", aínda 
que o meu interese pala natureza 
ven de moi atrás. T eño visitado 
os observatórios da Xunqueira 
(Salcidos --A Guarda-) como 
lugar recomendado na guía "Sen
derismo do Baixo Miño" para ob
servación das aves. Dende alí 
puiden disfrutar da visión de gar
zas, garcetas, maza~icos, avefrí
as ... e cheguéi a ver bandadas 
do pouco común parrulo cristado. 

Alxéria: un modelo 
desfeito ARTÁBRl.A MfENDlllHO AOUÉM-DOURO 

Esta fin· de semana, coma outras 
Houbo un antes e un despois do BOllAVAI • MIEL , , RlllOVA{ÁO 
19-8'-65, esa data sinala g -fin-da . _4 t;f~f ~ ~flt4 . fllH.GA. ESTUIWITIS INDEPE~f!EllTIS1AS... 

.., 

-. 
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1 · o s se.us impostas en 

: .. Galiza. O mesmo 
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1 solicitara, por 

1 unanimidade, o 

: parlamento galego . 

1 hai vário~ meses, 

1 pero a Xu nta non se 

: dignou a tramitar a 

1 exixéncia. A ver se 

1 desta volta non 

~ queda todo, máis 

1 unha vez, en titular 
1 xornalístico: 

Revolución Alxeriana, fundada 
no poder popular, a democrácia 
directa, a autoxestión e o na
cionalismo. O 19-6-65 unha 
cuadrilla rúín de militares, su 
postamente esquerdistas, usur
pou o poder impoñendo un réxi
men coa fasquía do socialismo 
real (capitalismo de estado) que 
afastou ao povo da dirección do 
país. Mentres que o governo de 
Ben Bell.a caracterizouse por un 
funcionamento político e social 
de abaixo para arriba, os suce
sivos governos da caste militar
burocrática·: Bumedian, Chadli e 
Zeroual, establecerón un noxen-

1 
1 
1 
1 tln xu·iz de Bi·lbao · 

1 ven de dictaminar 

to despotismo onde o povo é 
ollado como unha espécie de 
lambuzas ao que teñen que do- · 
mar coa axuda de unha abondo- · 
sa malleira de paos. Vexamos 

1 . 
· cales forón os "logros do PRI al

xeriano", o FLN: 
1 que as consignas 
I . escritas nos valadOS Agricultura: Alxéria importa un 

70% das produccióos que con-

1

1 tamén poden . ' sume, perda dramática da su- ¡·Soc~edade: Crise da política da vF 
perfície agrícola, fracaso da p.o-· venda, falla de investimentos so

l 'const!tuir apoloxia do lítica tipo "gran hidráulica", buro-_. - ciais, 'paro de máis do 50%, emi-
1 ·terrorismo, porque cratización e parálise '.dos cretas gr,aciórr masiva de centos de mi-

para as pequena,s empresas ,. _.~ les de alxerianos que son man de 
1 'nalguns casos . auséncia de investimentos que - .. obra-.barata e que están expostos . 
1 · provoca un éxodo rural. . :- , · · ·: -·ab racismo francés, división entre 
1 acadan "unha .• .. · - :~.' . =:.-·ricos e probes, aculturación das 

- lndústria: Ruína total orj/(ínada . masas, despersoalización mate-
1 difusión sim.ilar· á dun esencialmente por impoñe( a te.:- · rialista dos indíviduos, o povo vive 

1

1 méiQ de orí a das "in- . . ~ .. ~~ ~· ·~ - entre a frustración (ap~tía) e a ca-
dústrias indus- rraxe (revolución inslárhica). 

1 comunicación". cªbe· trializantes". 
Esta teoría, 

1 supoñer, en - . co·n inmensos 
1 consecuénciá, que a - custos .sociais, 1 produciu un 

1 partir de agora unh.a bó resultado 
na formación 

1 pintada pertinente dos alicerces 

Os sucesivos 
govemosd~. 
caste militar· 
burocrática · 
establecerón un 1 merece subvención industriais da 

1 URSS de noxento 
1 oficial. Mesmo, se 1930 en · 

adiante, creba despotismo 
1 son en galega, do modelo de 
1 deberán aterse á monocultivo 1 petrolífero polas supetas osci-

1 
normativa. lacións de prezos provocadas . 

pola rapañota do capitalismo, 
1 supeditación financeira absoluta 
1 dq exterior. 

: A so.ciedade · 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

rural_ sabia integrar 

a cada persoa 

. nunha ocupación 

acorde coa sua 

idade. Nunca 

obrigaria ·ª Filgueira 

Valverde, por 

exemplo, a re·unir 

ao Conselfo da · 

'Cultura ao"redor da 

1 sua .cama, nen a 

: Garciá Sabell a s~r 
1 · o -xefe da garda civil 

.1 aos 86 .anos, nen a 
1 

Fraga a romper as 1 . 
1 tamancas palas 

1 -corredofras de. 

: _. G _aliza n_u~ha . · . , 

1 . terceira lexislatura. 

· 1 Tanto discrimina o · ·-

que m ·arxina a un 

vello como- o que lle 

encarga _labores 

1 
1 
1 
1 
1 
1 para as que x a n o n 

1 ten folgos.• 

Internacionalismo: Acatamento . 
do neocolonialismo (acordes de 

· · Evian), persecución da cultura 
bereber, esquecemento da cau

. sa palestina, axuda insuficiente 
áo povo saha~aui. 

Ao meu xuizo non se pode mes
turar a Cuba con Alxéria, pois 
Cuba si ·e un país socialista, con 
erras, como calquera realización 
do home. Decatémonos nidia
mente de que ·as déficits de Cu
ba .teñen unha causa exterior: o 
cruel imperialismo iankee, entre
mentres os problem~s de Alxé
ria son basicamente de nature
za endóxena: Falla de democrá-

cia, péxima xestión dos recur
sos, alta taxa da natalidade, et
cétera. Todas estas causas le
v.aron ao pavo · al)(eriano a xun
tarse co integrismo islámico, 
dándolle unha desculpa ao dic
tador Zeroual para masacra-lo 
co o-apoio da cobertura desin
formativa dos governos capita
listas europeos que se teñen es
quencido dos afamados dereitos 
humanos, coma no recente ca
so da estarrecedora matanza de 
mulleres e nenas no Líbano. En 
Alxéria o povo leva moitos anos 
sendo asobalFado (revoltas da 
sémola) e cando a xente res
ponde nas ruas, pois as urnas 
teñen pucheiro (fraude electo
ral), os grandes poderes din que 
se trata de fanatismo e de terro
rismo; máis aquí coma neutros 
lugares do mundo o que provo
ca estas contendas son as in
xustizas. Escoiten que por riba o 
impostor desvergoñado de Xoan 
Paulo 11 vaise a Tunez, predi
cando contra o integrismo.+ 

GONZALO BLANCO V AZQUEZ 
(ÜURENSE) 

23 DE MAIO DE 1996 

Unidade de. acción 
d0 movimento 
Celta Galega 
Diríxome a toda esa xente xove 
que, dentro do seu compromiso 
coa sua "nai e senhora", Galiza, 
devece por querer adicar parte 
do seu tempo á loita constante 
pela defensa e rexurdimento da 
sua celticidade. 

A toda esa xente xove, que sin
te dentro de sí ese sentimento 
inmorrente céltigo que ainda 
perviven no seio dos nasos bos-

-co.s autóctonos protexidos poi as 
pedras "sabiamente dispostas". 

A esa xente nova que vive en sí 
mesmo o espírito guerreiro celta 

. de bravura, de non dar unha ba
talla por perdida, e o corazón de 
estirpe céltigo pola sua nobreza. 

A esa xente nova que sinte no 
seu corazón bágoas de raiba 
contida de er como "eles" an
dan a destruir con toda a impu
nidade o noso patr•mónio céltigo 
físicamente -na natureza "re
convertida"- e psiquicamente 
-nas escolas, institutos, facul
tades, etc ... - . 

A esa xente nova que quer facer 
algo para remedialo, e non sabe 
como escomenzar. 

Diríxome, pois , a toda a nasa 
xente nova, nova de idade e de 
espírito, para proponherlle a 
creación dunha grande frente 

. céltiga, galeguista e antifeixista, 
englobada nnha Asociación Cul
tural céltiga que recolla a her
danza do pasado e vele pala su
pervivéncia e poténcie a evolu
ción de todas aquelas causas 
que nos definen e fan de nós un 
pavo claramente diferenciado.+ 

MA.NOEL C AMBA 
(DIRECTOR C AMINHO R EAL .. 

V lAXES C ÉLTIGAS ) 
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Alvaro Cunhal, o escritor de moda 
A sua última novela, Cinco dias-, cinco noités, 
escrita co pseudónimo de Manuel Tiago, ve:m de -ser le~ada. ao cine 

-<>FERNANDO A. FERNANDES 

A estreia, p pasado 25 de Abril, 
do filme Cinco días, cinco noites 
levou, pela primeira vez, ao his
tórico líder do Partido Comunis
ta Portugue á capa de todas as 
revista e notícieiros. Alvaro 
Cunhal, de quem e conhecia 
urna ampla obra de ensaio políti
co e que no campo da arte se di -
tinguira com urna excelente obra 
de desenho elaborada no tempo 
da pri ao, é agora reconhecido 
como escritor de fic~ao, ao reve
lar-se como autor, sob o pseudó
nimo de Manuel Tiago, dos ro
mances Até amanhá camaradas 
e Estrela de seis pontas, asim co
mo da novela curta que agora 
vem de ser levada ao cine por Jo
sé Fonseca e Costa. 

Em 1994 aparecera nas livrarias 
portuguesas urna novela do autor 
Manuel Tiago, cqm o título Cinco 
dias , cinco noites, editada por 
Avante que imediatamente captou 
a a cern;ao de José Fonseca e Cos
ca, um dos cineastas portugueses 
de roáis prestfgio. 

De Manuel Tiago há muitc tempo 
que nao havia notfdas, pois o seu 
único romance conhecido -ago
ra já na 5ª edi\:ªº e traduzido a 
vários idiomas- saíra há -muitos 
anos, e, a longa ausencia que lhe 
seguiu fez temer a uns e sorrir a 
outros que o Até amanhá camara
das se transformasse num até sem
pte .camaradas. Mas nao. E quan
do já se vislumbrava algum viden
te que pretendía adivinhar a mar
te do escritor, eis qye surgem Cin
co dias, cinco noites e a Estrela de 

seis pontas. Manuel Tiago escava 
vivo e de saúde. 

Filme contra-corrente 

mais destacável do 22º Aniversá
rio do 25 de Abril, conmemo
ras:ao da revolus:ao dos cravos-que 
trouxo a democrácia ao país. 

"Com Cinco dias , 
cinco noites estou a 
afirmar que nos de
v e mos bater por 
urna cinematografia 
que se debruce o
bre temas noss s, na 
no sa língua e na 
nos a dimensao", 
disse do filme o seu 
director José Fonse-
ca na revista Expres-
s o. O resultado é 
umha obra positiva
mente portuguesa, 
"um filme que fala 
mais dos bons senti
mentos do que da
queles que estao na 

· moda serem trata
dos; é um filme on
de nao há violencia 
e onde o ·sangue 
nao espicha por to
dos os cantos do 
ecra, onde :as pesso
as, mesmo ql,lando 
se confrontam sao 
caloros.\is. Em suma, 

- é· um fifme ·do qual 

Com esta 
novela curta, 
que nos 
transporta 
duma 
assentada a um 

·tempo de 
fugas e d~ 
medos, de 
contrabandistas 
e de fronteiras, 
Cunhal-Tiago 
atinge a 
madurez 
narrativa. 

se sai rnais a pensar 
nas coisas boas da vida". 

Alvaro Cunhal, 1 hornero culto de 
ampla formas:ao na melhor tra
dic;:s:ao humanista, admirado ou 
criticado polas suas inquieta\:oes 
políticas, respeitado por todos, é . 
reconhecido agora corno novelista 
e o seu último libro, levado ao ci
nema, torna o acontecimento 

Madurez 
narrativa 

Cunhal-Tiago 
atinge em Cinco 
dias , cinco noites o · 
nível literário ine
ren te á madurez 
narrativa. Se o pri
me i ro ·romance, 
Até amanha cama
radas, se pode con~ 
siderar de um rea
lismo militante, 
em que -a mensa~ 
gem prima en de- · 
·trirnento da forrná 
e do estilo, já na 
Estrela de seis pon
tas a temática, ex
·periencia prisional 
ficcionada, é acor
de ~~m o todo d_o 

so narrativo. E, no entanto, com 
Cinco dias , cim;o noites que atinge 
o nível mais alto de ficcionista. É 
urna novela curta que se le duma 
assentada, e com uina ·estrutura 
quase cinematográfica. Sao oiten- . 
ta páginas que nos transportam a 
um tempo de fuga e de medos, de 
fornes e exílios, através da história 
de urna passagem clandestina, ins
pirada nas experiencias de muitas 
passagens, no conhecimento de 
passadores-contrabandistas, ·cam
poneses e serranos, de muitas fron
teiras. Sao as vivencias e a con
vivenciá entre André, 19 anos in
completos, de Lisboa, rap'az de 
tras:os e educas:ao delicados, e 
Lamba\:~, contrabandista com ca-. 
<lastro por desorden, facadas e rou
bo, rude como a paisagem e como 
os rai~nos que iremos visitando. 
Em suma é urna novela moderna, 
escrita com urna linguagem preci
sa, sem obviedades nem ex;ercícios 
de retórica e que tem a virtude de 
transformar o leitor num elemento 
activo; no decorrer da acs:ao. 

-- ::i_ 

_ Qizia Cui;ilial na imprensa: "A ex
pressao 'artística surge como 
urna necessidade e urna vonta-

de" própria, ligada a afirma\:ªº 
de liberdaqe individual". E 
tambén: "Eu gosto de viver, gas

to do ar livre, gosto de conviver. 
A arte nao é fuga, é necessidade. 
E nao apenas minha mas de todos 
os seres humanos';. 

Mágoa talvez que o autor esquece
ra sinalar que a fronteira onde o 
ass~nto se desenvolve nao é ape
nas mais que a raia-seca que sepa
ra a provínc:ia de Tras-os-Montes 
da Galiza .+ 

"; 

i ->f .. ~ . q'1:e os po-

t.~~- r_;~d,s_·· Y~nJ~~-·e:~_"f!_;;_~I;l_J!P_._:}i·-~~e_: ·-~ - do sei~ 
t:or: a CU1..túta'. .1guttl{qqe :ps respon-

~P.:o;:é ,. . f ~ri<¡0ntr¿:J,nW;disápli-
l~~r: tf· V ~'f(éa~MJ~'?.lq.~éó ·~~#río-

{iii~lf e;~~e 
. A~Üd~ ¿ófieúd~s :~¿ ~~- i:~iter-a.das 

Ji\,,~, 
~.fYferti~r~ ;91iligé(pÍ9xeero pula;__. 
doicon:C:tei,adcfe 'Iimatado pola ·_ 
Aspciadón·$_acj~~P~Óiica Qaleg~. 
A pri~éit;a ~is_tó~ ~a:n9sa litera- · 

. tjt1!~~~~:~~~~~~~n¡~~h d:: ·_ 
no~a lfrigu'1 :q~e . i~forpor~ o coñcei
..to en<vogá.dé'l,ibró+ fasdcülo°co
lec;cíonábel, a edicüón abertá ~a 
-que partícip~ desde Xósé Mª' 
Alvarei Cáctamo e"K;athleen . 
MaÍch iCarlds Casa.res e Francisco 
R.Qdríg~'ez, ~¡¡ qÜetins·e uphas po
de·f?;n, vadiar as ;P,áxinas de Mar.tin -
Codax i '(Il~9s~'a~i~q. galega,_· Blan
co 'A1nqr .ou Ore.iq-Ped,ta,yo;á obra 
efuso volµtrtes (fo.o~ixiP.ais, moitos. 
deies :esgoG)dos (Jú :a~·,diftcil locali
za,bón, .• a o.h~p:- de.,l@Op?Xri~as. de < 
textos' Grfti~6s;. 're'dt~idos' expresa:-. · -

~:%czd~t~~~f'.:~ii~rf:~:::i ~~- ,_ 
que escrebÓ~ési .. ·a quen auspi
ciaran est~: pÜ.bi .- __ Óión, a prol da -

·cal reclamo! ~ f~~futec¿ión civil en·: 
forma de subsciflción, ªº lei tor e á 
leitora, a p~~ci~ulares, centros, ins
titucións; :~iµipa tizarités,' cúrmáns, 
sobriños e' Q.~mais fam,ília, que de-
· ben xa sabey, o mesmo que toda a 
obsoleta, eJigranaxe xunteira, que, 
antes de' ~air, esta historia da nosa 
literatura·'conta xa con quiñentas 
subscritóras e cores, que, como na
quela"'i~axe _de Chaplin, en Tempos 
modernQs, arboran unha bandeira 
de sdiiclariedade, á que non falta un 
pequeno sorriso de humor e de es
peranza . ._ 

.. 
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Os autores de 
; . 

Identidade 
protestan polo. 
trato que . as 
grandes · 

institucióris 
1 • 

dan aos artistas 
Susana Rey e Xurxo Estévez, 
autores do proxecto Iqentidade, 
premiado no concurso de 

. escultúras para o Polígono 
Industrial de Porriño, convocado 
polo Consórcio Zona Franca de 
Vigo, renunciarán á instalación 
da sua obra polo que consideran 
un cámbio sustancial das 
condicións contempladas nas 
bases do concurso. Rey e Estévez 
sinalan que a praza onde a 
escultura debía ser instalada non 
mide os 16 metros de diámetro . 
previstos, senón 13,90. Parte do 
espácio das mesmas está ademais 
ocupado por construcións baixo 
terra, destinadas a albergar 
equipamentos eléctricos, sobre os 
que non é posíbel instalar 
esculturas. 

No concurso mencionado foron 
premiados seis proxectos, con 
cantidades que vañ de un a tres 
millóns de pesetas. O prémio 
incluía ademais unha dotación 
de un millón e méio de pesetas 
para financiar a obra. O 
incumprimento das bases pode 
levar a que dous dos proxectos, o 
mencionado xunto con S/T de 
Manuel Lareo, non señan 
instalados. Os autores de ambos 
levar~n a sua protesta ante o 
Consórcio da Zona Franca de · 
Vigo. Xurxo Estévez, crítica o 
trato que "os consórcios e os 
bancos dan á arte". "Pode 
parecer quixotesco - sinala
que levemos a nosa protesta até 
o final, pero é hora de debatir as 
condicións nas que debemos 
traballar os artistas. O desprécio 
ob.riga á maioria a pasar por 
todo". 

G.uieirQ. 
CUJ.TURAL. 

Popa. Dida fundido no seu tempa. Óleo mixto sobre lenzo. Forma parte dos últimos 
traballos do pintor Moldes. 

O proxecto Identidade componse 
de 30 placas de pedra de granito 
rosa Porriño aliñadas e que se 
afunden progresivamente na terra. 
Cada pedra leva tallado un 
Código-de barras. A obra ~rata de 
relacionar os códigos industriais 
modernos coa tradición e a 
identidad e colectiva+ 

Apresentación da 
obra de Lois Peña 
~ . 

Novo en Vilalba 
Dentrb das actividades que está a 
desenvolver o Centro Cultural de 
Vilalba, cabe reseñar a 
apreseritación da obra completa . 
de Lois Peña Novo o dia 29· de 
Maio ás oito do serán. Neste acto 
estarán presentes Xusto G. 
Beramendi e Manuel Roca 

Cendán, responsábeis da edición, 
xunto con Alberte Martínez 

. López, Darib Villanueva, Ramón 
Villares e Bernardo García 
Cendán, que colaboran na 
mesma. A homenaxe destaca de 
Lois Peña a sua adesión as 
lrmandades da Fala, sendo 
presidente da da Coruña, a sua 
eleición como primeiro 
concelleiro nacionalista, a sua 
colaboración no Estatuto de 
Autonomia e o seu traballo 

· guv-ernamentar na II República.+ 

Os últimos cadros 
de Moldes na 
DeputacióI). de 

-Pontevedra 
O que pertencera aos primeiros 

' . •......•••.....••........•..........•........•.............•.....•...•..........•........•......•.. ~ ... . . . - . 

.. . . . 
. .. . 

Encontro de escritores ·e ca.ti vos n~ Feira do 
Libro Infantil e Xuvenil de Chantada 
O Prémio Rañolas foi para Agustín Femández Paz por Cartas de inverno 

Durante "catro .días, do 23 ao 26 un organo estábel que garanta a f óra. O teatro e. a música tamén 
de Maio, lévase a cabo a 32 viabilidade desta iniciativa no son unha parte importante 
Feira Internacional do Libro futuro. desta Feira de Chantada asi 

·Infantil e Xuvenil co obxectivo como .a práctica c;la ilustració11 
de fomentar a leitura a criación Unhas oito mil persoas pasaron · dirixida áos máis pequenos. 
en.tre os nenos e nenas. Ese por Chantada na pasada 
achegamento faise por médio de edición. O pregón de Antón O Prémio Raño/as de. literatura 
actividades atractivas e .de Reixa é o ponto de patttda infantil e xuvenil, convocado 
divertimento para os cativos. A deste ano, onde os nenos terán pola Feira, fo¡ para Agustín 
Feira xurdiu no ano 1994 encontros cqs escritmes Xabier Femández Paz polo seu librn 
promovida polo C01,1sello López Rodríguez, Uxia·Casal, Cartas de inverno, publicado por 
Escolar i'yiunidpal de Chantada Agustín Fernández Paz, Lola Xerais na colección "Fóra de 
e a Delegación de Cultura do González, Xan López . xogo". Cunhas vendas de 7.000 
concello. Parella ao fomento da Domírigu.ez, R::unón Caride exemplares, a editorial prepara . 
leitura búscase o de valores Ogando, Santiago J auregui~ar, xa a terceira edición. Trátase 
como a solidariedade e o Xabier P. Docampo e Miguel dunha novéla de terror, n~ que 
coñecemento das diversidades Vázquez Fr~ire, que tamén_ dous an1igos teñen que facer 
culturais. A fundación da asinan libros. Asimesmo, están frente a unha série de _mistérios 
Asociación Feira :ntemacional presentes na Feira máis de que acontecen nunha vella 
do Libro serve para consolidar sesenta editoriaís, galegas e de casa.+ 
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momentos do gn;po Atlántica, · 
Manuel R. Moldes colga as suas 
pinturas dos dous últimos. anos no 
Pazo da Depútación dé 
Pontevedra, nunha exposidón 
que permanece aberta até o 31 de 
Maio. Con iníluéncias das 
va,ngardas dos anos oitenta, 
Moldes nunca perdeu a 
conciéncia crítica que acompaña 
aos seus cadros. O seu material 
abrangue grandes e pequenos 
formatos e baséase, nesras últimas 
obras, nunha mestura de 
realidades e ensoñación~ Moldes 
realizou os seus estudos en Madrid 
e ten celebrado exposicións desde 
1970. Ten obras en museus de 
toda Galiza e en várias coleccións 
privadas.+ 

Apreséntase o 
prímeiro traballo 
discográfico de 
Berrogüeto 
Os compoñentes de Berrogüeto 
gravaron o seu primeiro traballo, 
NavicuW.ria, nuns estudios de 
Donostia. Cunhas máis que boas 
condicións técnicas, o resultado 
deste compacto ten o seu interese 
na fusión e na recollida de sons 
contemporáneos mesturados coa 
música tradicional do país. Xa nos 
seus directos, a formación.amosara 
a experiéncia dos seus músicos e o 
princípio da diversión para o 
público. Ná primaveira de 1996 
xuntáronse estes seis músicos que 
procedían de grupos como Matto 
Congrio, Fía na Roca, Fol de Niú e 
Armeguín. 

Berrogüeto son Santiago Cribeiro, 
Isaac Paladín, Paco 
Juncal, Kiko Comesaña, 
Guillermo Fernández e 
Anxo Pintos, que leva o 
peso da composición. En 
Navicularia, ~ue pon na 
rua Do Fol Edicións, 
colaboran tamén un 
grupo de sete mozas, As 
pandereteiras de Cantigas e 
Agarimos, que participan 
en catro temas. Na sua 
primeira actuación en 
directo, en Vigo o 
Sábado 25 ás dez e média 
da. noite, tamén se pode 
ver a un gaiteiro 
invitado, Fernando Pérez. 
Segundo os responsábeis 
da edición do disco, este 
resposta ás expectativas 
que levantaran cos seus 
directos.+ 

ANOSA TERRA 

periodo de marxinación das 
asociacións e colectivos 
reintegracionacistas e á auséncia 
dun.posicionamento oficial en · 
relación ao proceso de deterioro 
que vive o portugués. Solicitan de 
Sampaio que ~eclame a Fraga o 
recoñecemento das línguas galega 
e portuguesa como Ünha mesma e 
a non persecución dos colectivos 
que defenden esta postura. + 

Nenas na rádio 
no programa 
Ponte ... nas 
ondas--96 
Unha xomada radiofónica 
experimental chamada 
Ponte ... nas ondas terá lugar o 30 
de Maio e ne la participarán 
escolares das comarcas do 
Condado, Louriña, Paredes de 
Coura e Monc;ao. Nesta segunda 
edición as emisións terán lugar 
desde un estudio na Casa da 
Cultura de Salvaterra e de de 
emisora comercial de Monc;ao 
"Ecos da Raía". O nenos do 
coléxios público da comarca 
organizan máis de doce horas de 
programación, de de a dez ·da 
mañán até as once da noite, que 
se poderá sintonizar no 90.6 da 
FM. Durante todo odia haberá 
unha pregunta no ar Que sabes ti 
da outra beira do Miño?. Todas a 
respostas entrarán nun sorteo de 
dous aparatos musicais. Músicas 
bravas, debates e unha entrevista 
á cantante Uxia son algunhas das 
previsións do nenas para e ta 
xomada.+ 

Avelino Cachafeiro, o gaiteiro de Soutelo. 

A ·AGAL 
informa a 
Sampaio da 
situación da 
Ürigua . 
Ante a visita que Jorge Sampaio 
fai a Galiza, a Associac;om Galega 
da Língua a tra~és da sua · 

. presidenta Maria do Carmo 

. Hemíquez Salido enviou u11ha 
carta ao presidente de Portugal 
ihfonnándolle da situación da 
língua portuguesa na Galiza. Coa 
calificación de "situación 
gi;avísima", a AGAL refírese aci 
governo de Fraga como un 

Un simpósio para 
achegar posturas 
arredor da gaita 
Dous días, 25 e 26 de Maio, para 

· coñecer mellar o acervo musical' 
da Galiza e conciliar posturas ao 
redor da utilización da gaita. Estas 
son as expectativas que ten a 
Asociación de Gaiteiros para este 
simpósio de mú:;ica tradicional 
que se celebrará no Museu do 
Pobo Galego de Santiago. 
Musicólogos e investigadores 
etnográficos darán a coñecer o seu 
traballo e manifestarán a sua 
visÍón sobre a gaita e a múska 
tradicional.+ 
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Na mar, 
nunca digas 
crego 
Título: Cremas e tradicións dos pescadores 

galegos, británicos e bretcSns. 

Autor: Femando Alonso Romero. 

Editorial: Xunta de Galicia. 

Perguntaron a -un capitán do De
von que estaba ás portas da morte 
se queria saldar as débedas antes 
de se despedir do mundo. "Perdoo 
a todos os meus inimigos, agás ao 
cabo Ortega)", dixo o mariño cen
tenário. Dcspois de navegar toda a 
vida, o capitán centenário non 
lembraba tormento coma o da 
mar de Ortega! (que como ben 
explica César Varela ven da raiz 
da ortoclasa, ou laxe fita) levada, 
co aguillóns a bruar. 

Contra o que denunciaban estas 
verbas dun inglés do Devon, toda 
a novela anglosaxona, e por ex
tensión o cine de Hollywood, le
van moitos anos a explicar que as 
mares de volver brancos os cabelos 
están na extrema da Patagónia ou 
na mar de T asmánia, non por ca
sual idade no hemisfério Sul, na 
derrota das colónias de Austrália e 
Nova Zelándia. A mar das novelas 
de Stevenson, a mar das latitudes 
altas, dos bradantes corema. Pero 
tamén son latitudes altas e bradan
tes corenta ás do Norte. Precisa
mente, a Galiza está nos corenta. 

En Crenzas e tradicións dos pesca.do
res gal.egos, británicos e bretóns, Fer
nando Alonso Romero explica co
mo é o imaxinário do mariñeiros 
fisterráns. Para e comunicar con 
esta mar alta que abraiaba aos ro
mano , o mariñeir afinaron ar-

NARRATIVA 

Erros e Tánatos 

ERROS.E TÁNATOS 

GonzaJo Navaza 

Marín sobre o 1900. Troiño de Cantoarea. 

tes de construcción naval, de acas
telamento, propulsión e navega
ción. Pero de par desta cultura ma
riñe ira material, foron pasando 
dunha xeración a outra un estilo 
de pensar e considerar o mar. Esta 
outra cultura do espírito interesa a 
Alonso Romero desde Os barcos 
sola.res (1980), O ritual mariñeiro de 
cambiar a tella. ( 1986) ou o celebra
do Santos e barcos de pedra. (1991), 
entre outros, que agora serven de 
entorno a Crenza.s e tradicións ... 

A superstición pode ser reli.xiosa, 
cultural e persoal. Constantino 
decretara que todo o paganismo 
era superstición· e con ese xesto 
condenaba a morte unha tradi
ción cultural rica e enormemente 
variada. Ainda hoxe, un vigairo 
da sociedade de iniciados Opus 
Dei pode considerar superstición a 
moeda de prata que chapa a so
bre-quilla dos barcos mariñeiros 
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galegas; obvia
mente, ese 
mesmo mari 
ñeiro conside
rará supersti
ciosa a estam
piña do crego 
de Barbastro 
coa que os ini
ciad os do 
Opus fregan 
no lombo dos 
doentes. 

Alonso Rome
ro recolle os 
ritos de pro
tección da ca
sa mariñeira, o 
valor do es-

De par da 
cultura 
mariñeira 
material, 
fo ron 
pasando 
dunha 
xeración a 
outra uri. 
estilo de 
pensar e 
considerar o 
mar 

quelete de rodaballo (que os mari
ñeiros bretóns amarran aos ovéns) 
contra o trebón, a defensa que dá 
a cor vermella e a importáncia de 
arrancar co pé direito; a bordo 

NARRATIVA 

Contar claro, seguido e ben , 

non se asubia, a menos que · se 
queira tentar o vento e o San An
tón amarrado ·ao mastro pode cal
mar a mar levada se termamos 
ben del; · os bigodes do gato de
núncian o vento e o mar quer un 
anaco de pan de millo antes de 
largar; a bordo non se pronúncia 
nunca a palabra crego. 

O autor estabelece parentescos a 
estas crenzas en toda a costa 
atlántica porque, como explica no 
limiar, a característica de calquera 
comunidade marítima é o seu tra
ballo no mar, pero o labor nese 

. meio comunícao con outros pavos 
ribeiráns. A!Onso Romero arre
quece e mellara esta relación . 
comparada, sobre todo no capítu
lo de mitos e lendas, nun relato 
ben enfiado no que a realidade 
deixa-cativa a ficción.+ 

G.LUCA 

Conxunto de dez textos breves nos que q trama se artella s9bre-diversas formas. de 

engano, da inxenuidade ou da impostura. Navazo amosa unha grande sabedoría 

literaria na concepción e realiza~ión do conto"empregando unhd grande economía de 

recursos á vez que un grande rigor na utiliz~ción dos procedemento~ narrativos. 

~ . ,. 
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NA MESMA COLECCIÓN 

LOBOS NAS ILLAS A CASA DE ADARA 

Marilar Aleixandre Alfredo Conde 
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conta de libros 

O ataqu~ dos vexetais 
no último Merlín 
O libro co que Ramón C~ide gañou o 
último prémio de literatura infantil 
Merlín conta as aventuras de dous 
irmáns nun futuro non moi lonxano. 
A acción de Perigo vexetal, publicado 
por Xerais, desenvólvese no ano 207 5 
cando duas noticias diferentes chegan.. 
via ordenador a Said e Sheila: hai un 
cultivo que pode· solucionar a fame no 
mundo e, ademáis; a pampa arxentina 
está sendo arrasada por unha pranta 
devoradora. O neno e a nena tentarán 
buscar a relación entre os dous feítos. 
Perigo vexetal conta con ilustracións 
de Miguelanxo Prado.• 

A poesia da revis.ta 
Animal+ 1 
O numero cuarto da "revista cultural 
para todas as esp~cies", que edita 
Positivas, xa está en circulación e o 
número quinto en preparación. A 
poesia ocupa Animal+ 1 cunha 
tendéncia cara á ruptura co esquema 
tradicional. Aparecen Lupe Gómez, 
Paulo T urillas, Lois 
Pereiro, 
Carmen 
Blanco, Rui 
Reininho, 
Manuel 
Cortés, 
António-Jorge 
Pacheco,Joao 
Gesta, Xaquín 
del Valle-Inclán, 
Chesi, Luis 
Tobias e Daniel 
Maia-Pinto. • 

Fan~asi?- para nenas e 
adultos na colección 
Arbore 

· Adelaida, Henrique e demáis familia, 
de )~avier P. Docampo e As ás de 
Xenoveva, de Uxia Casal, son dous 
títulos recentes da colección Arbore de 
Galaxia. O primeiro con ta as 
aventuras 
dunha nena 
máis o seu 
curmán nas 
su as 
exploracións 
ao monte e 
nos seus 

-encontros 
con curiosos 
personaxes. 
O segundo 
narra a . 
loita du~a 
galiña de 
granxa, 
Xenoveva, por 
non cair 
nunha vida 
rutinária e 
domesticada e a sua 
aventura en liberdade. Ambos os 
dous libros están recomendados para. 
nenos e nenas a partii; de nove anos. t 

Primeira novela para 
Ricardo Beiras 

O rectángulo de sol é a primeira 
novela de Ricardo Beiras, profesor 
universitár io de Ecoloxia, que 
escrebera anteriormente alguns relatos 
en xomais e revistas. Nesta obra, 
editada por Sotelo Blanco, o autor 
enlaza histórias diferentes dun xeito 
circular, onde teñen lugar relacións 
amorosas e de adolescentes nas que o 
tempo é un cúmulo de experiéncias 
que van transformando aos 
personaxes. t 
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A fachend·a 
d·o artesán 
Titulo: Os vellos oficios. 

Autor: Xosé Vázquez Pintor. 

Editorial: Edicións Xerais. 

En calisqueira relixión ~a que se 
queira explicar o principio do to
do, con escepción da xudeo-cristiá 
e a islámica que son claramente 
machistas, hai sempre unha T erra · 
agachada tras dos deuses. Ela é a 
erixe primixenia;· a T erra, a auga, 
ás veces por separado, ás veces 
confundida nunha soa. 

Yázquez Pintor sábeo e, partindo 
e recreando os mitos da estirpe, 
vainas dar a coñecer unha serie de 
paisanos nosos que teñen oficio e 
séntense fachendosos cliso, mesmo 
naqueles nos que oficio e escravi
tude casque ian xuntos como no 
caso do seitureiro. 

O seu último libro "Os vellos ofi
cios" pode ser Ut:). libro de viaxes, 
pode mesmo ser unha novela de 
denuncia Social ou un ensaio de 
antropoloxia ou etnografía. Pode
ria ser mesmo un compendio de 

Título: ~'.IV". ·. 

Autor: tfan de Cubel. 

Editorial: Fon0 Astur. 

Novo disto --e non precisamente o 
mel]or- 9o grupo asturiano Llan -de 
Cubel, a formación máis consolidada 
da mú~ica.folk claque! território. 
Música de romance, "pasucáis", 
alborada, "fandangu", marcha 
nupcial ... son alguns dos variantes 
folklóricos que se poden escoitar neste 
disco. A riqueza da música tradicional 
astur queda patente máis unha vez 
nesta gravación; pero tamén resulta 
evidente a falla dunha escola ou 
corrente de expresión artística que 
consolide a música popular asturiana 
como algo con entidade própri¡:¡., • 

todo iso, e eu voume por este últi
mo vieirq: un divertido e, por ve
ces conmovedor, conxunto de pá
xinas feitas con todo o amor dun 
hofne_pola sua terra, as suas xen
tes e o seu traballo. 

Xerais situá a obra na colección 
de Crónica, o cal para o meu gos
tG 'está ben en-
cadrada mais 
polo que xa 
dixen poderia 
estar en calis
quer outra. 

As panadeiras, 
atadeiras, olei

·ros, arrieiros, 
albarde iros, 
seitureiros e 
tecedeiras son 
rnoito máis · 
que xentes 
con oficio; son 
personaxes de 
carne e oso 
que van e ve-

Amaioria 
das empresas 
das quefala 
este librp dan 
traballo a 
recuperadores 
de lixo, a 
comerciantes 
solidários, a 
labregos bu a 
bici, 
mensaxeiros 

ñén do mito ao traballo e do tra
ballo ao mito ate case seren eles 
~esmos lenda,. 

Eses personaxes vannos contar, a 
xeito de memoria dun tempo en 
.fuxida, retallos das causas nosas, 
costumes cáseque mortas, o traba
llo en común e o respeito polo 
traballo -ben feito; hai lembranzas, 
cantigas e sexo, ... En fin, todos 
aqueles elementos que seguen a 
ser o máis tanxible da nosa . vida. 

Os recursos lingüísticos é outro 
dos aohádegos de Vázquez Pintor 
que sabe conxugar sen estriden
cias a súa linguaxe culta e elabo
rada coa sinxeleza e autenticidade 
da fala paisana. 
Por toda esta complexidade "Os 
vellos oficios" dan un enorme 
abano de posibilidades a todo 
aquel lector que lle queira quitar 
zume o libro.+ 

XOSÉ MA DE CASTRO 

Título: "La noche celtá". 

Autor: Ramón Prada. 

Editorial: For:io Astur. 

Obra baseada nuha lenda do século I 
denantes de Cristo, segundo o cal o 
emperador César Augusto tenta 
conquistar os territórios do Norde da . 
Península Ibérica. Sobre este episódio, o 
músico Ramón Prada compuxo "La 
Noche celta", sucesión de danzas e 
temas melódicos, interpretado~ por un 
amplo elenco instrumental, que inclue: 
percusión -timbales, pandero 
cuadrado, teclados, sintetizadores, piano, 
vento, gaita asturiana, e abondosa 
sofisticación sonora (sampler). 
Ampulosa, espectacular, esta "noite" o 
mesmo pode ser celta que 
cinematográfica ou de música 
ambiental, xa que o seu carácter 
"standard" asi o determina.• 

Canción 
con amor 
Título: "Noites pasadas". 

Autor: Sérgio Godinho. 

Editorial: EMI/V.C. 

Foi o cantor que no histórico ano 
setenta e catro deixábase escoitar, 
entre outras, cunha canción que 
dicia algo asi corno "aprende a na
dar compañeiro, que a tiberdade 
anda a rondar por aí" -incorn
prensíbelmente ausente neste dis
co antolóxico. 

Sérgio GodiQ.ho representou a fa
c ia na rnáis próxima ao rock na 
canción portuguesa -ainda es
tando lonxe 
de ser pro-
priarnente un 
r9ckeiro-, 
pero ten tem
po e sensibili
dade para 
campar e 
cantar can 
cións-balada, 
temas de 
amor atempo
rais, e entoa
los aconche
gadiño ao mi
crófono, case 

Godinho 
representou a 
faciana máis 
próximaao 
rock na 
canción 
portuguesa, 
pero ten 
tempo e 
sensibilidade 

nun marmu- para compor 
rio. E está en · e cantar 
directo moi cancións ben acompa-
ñado, por un- :... 
ha formación 
melódico-rít-
mica en base a baixo eléctrico, 
bateria. piano acústico, acordeón, 
guitarra eléctrica, voces -entre 
elas, a musa Filipa Pais- : un to
tal de nove nomes, que cumpren 
coa sua función, dando cunha so~ 
tileza no son, que arroupa con 
grande gasto a voz, cálida, do 
Godinho, que se move baixo mí
nimos en canto a intensidade, 
pero é unha cualidade que se 
agradece nesta complicidade can
tor-ouvinte, xa que, amáis, o ar
tista, . residente . tempo atrás no 
Brasil, amosa unha sensibilidade 
próxima a aquela; terras, nomea
damente na forma de· cantar. 

Sérgio Godinho, cantautor-cro
nista-observador, ambienta os seus 

Sergio Godinho. 

temas en espazos físicos urbanos 
-"Lisboa que amanhece", persoa
xes cotiáns- "O Carteiro"-, re
flexións máis ou menos filosóficas 
___:"O passado é um país distan
te"-, pero no que máis abcnda o 
artista é nas cancións de amor: 
calquera ouvinte, escoitando al
guns <lestes temas, pode sentirse 
autor -á ~arxe do talento de ca
daquén--de pezas antolóxicas co
mo "Fotos do fago" -"Chega-te a 
min / mais perta da lareira / vou
te contar / a história verdadeira'', 
--ou a que abre o disco, "A Noite 
Passada". Nesta faciana, Godinho 
amósase como un egréxio seduc
tor. Tamén canta histórias longas, 
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como a contida no tema máis ine
quívocamente portugués do di co, 
"Fado Gago". 

"Noites Passadas" é un disco -es
colma, no que e escoltan can
dóns do amplo periplo artí tico 
do cantor; daquela, de grand uti
lidade para quen se intere e por 
vez primeira por este n m histó, 
rico da canci n p rtugue a. Outr 
encanto engadido é 
en directo, xa que ~ i gravad en 
Lisboa -Teatro Municipal de 
Luís e Coliseu- nun recital nor
mal do cantaut r. + 

X.M.ESTÉVEZ 

·v1TACIÓNS NO 

DUBLIN 
Rúa Martin Códax 11 • VIGO 
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Alberte Ansede, presidente da AS,PG 
"Entr~mos no libro de texto, despois de case vinte ~nos -na 
r~novación pedagóxica e a galeguización" 

* XAN CARBALLA 

O Presidente da AS-PG explica 
nesta entrevista en que consiste a 
entrada da agrupación que presi
de, pioneira na renovación peda
góxica e a galeguización, no mun
do qo libro de texto, mercé a un 
acordo con Edicións A N osa Te
rra. "Os libros son a culminación 
dun proceso, porque xa levaba
mos vários anos a editar materais: 
monografias, unidades didácticas 
e mesmo vídeos, que receberon o 
aval de numerosos prémios". 

Cando e como nace o proxecto 
de realizar libros de texto? 

O debate na Xunta Directiva clase• 
hai tres anos e a posta en marcha 
das equipas de traballo seis meses 
máis tarde. En realidade foi a im
plantación da LOXSE a que nos 
fixo plantexar o tema e tomar fi
nalmente esta decisión. 

Entón é a primeira vez que a 
Asociación Socio-Pedagóxica Ga
lega realiza proxectos deste tipo? 

Efectivamente é a primeira vez 
que nos plantexamos a elaborá
ción de manuais para o ensino de 
forma sistematizada. Nos case 20 
anos de existéncia ternos elabora
do e publicado materiais que se 
empregaron no ensino -alguns 
con moito éxito--, pero sempre ti
ñan un carácter fragmentário: uni
dades didácticas, monografías, ex
periéncias ... Estaban concebidos 
roáis como algo complementário 
que como material autosuficiente 
para o ensino dunha matéria nun 
curso ou nun ciclo educativo. 

A que e debe e te cámbio de 
orientación? 

Nós s mos un movimento de re
novación pedagóxica e im s se
guir coro tal. Non abandonare
mos nengun do traballos que vi
ñamos facendo, senón que agora 
implementámolos con outros no
ves e cunha nova dimensión. Por 
iso, máis que de cámbio de orien
tación, eu falaria dunha evolución 
natural, dunha maduración da 
própria AS-PG. Fomos multipli
cando as nasas actividades,.. incre
mentando a nosa capacidade e 
hox~ dispoñemos dun maior en
raizamento dentro do profesorado. 
Por outra parte, a implantación da 
LOXSE supón forzosamente unha 
renovación dos materiais a empre
gar nas aulas. Daí que chegaramos 
a un acordo cunha editora como 
A Nosa Terra para que os nosos 
materiais sexan editados e dis
tribuídos palas canles comer
ciais, como fan as outras firmas. 
Entendemos que esta é unha 
·ocasión singular para lle propor
cionar ao profesorado galega algo 
novidoso e sen máis dependén
cias que o noso compromiso coa 
galeguización do ensino. 

Galeguizar o ensino 

É, logo, a galeguización do ensi
no un dos obxectivos que se pro
poñen? 

Ese é o obxectivo central. Nós na
cemos baixo o lema "na procura 
dun ensino galego" e esta segue a 
ern nosa aspiración básica. En rea

lidade estes manuais son un intento 
de plasmar, de lle dar concreción a 
ese lema xenérico de galeguización 
nas circunstancias presentes. Com
pre ter en conta que nós nunca en
tendémos a galeguización só como 
a utilización do próprio idioma nas 
aulas -feito de por si moi impor
tante- senón tamén como a análi~ 
se e reflexión sobre a realidade ga
lega, ou o que é o mesmo, a presen
za de contidos galegos no ensino. 
Tanto nun aspecto como no outro 
os nosos materiais deben xogar un 
papel esencial. 

Que etapas van seguir e que 
campos pensan cobrir? 

Por ser o noso obxec
t i vo fundamental 
contribuir á 
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normalización do galego no ensi
no, estamos a darlle prioridade a 
aquelas matérias que o último De
creto de Normalización regula co
mo de abrigada impartición en ga
lego, tanto na ESO como no ba
charela to: Sociais, Medioambien
te e Saúde, Bioloxia, Arte ... Que
remos asi facilitar que, cando me
nos, se ~umpra o lexislado en ma
téria lingüística. 

Que singulariza a oferta da AS-PG 
das outras que hai no mercado? 

Un ensinante de Ciéncias Sociais 
ou de Língua Galega, por exem
plo, ten moitísimos ~ateríais on-

Catro libros xa editados. 
O acordo da AS-PO e A Nosa 

Ten.a xa culmi
nou na edi~ 
ción dos ·catro 

primeiros .li
bros (1 º de So- ' 

e iais e Gale.go; 
Pneumática e 

I'nformática). 
Nas próximas se

manas sairán da 
imprenta os traba- · 

llos de 3º de Sociais 
e 3 º e 4º de Galega, 

asi como.o de Debu- · 
xodeCOU.+ 

de . escoller, pero se quer impartir 
esas matérias "desde dentro do Pa
ís", atendendo á nosa realidade 
social, cultural, lingüística .. ., as · 
posibilidades de escolla redúcense 
drasticamente. Até o momento, 
as editoriais non galegas teñen xo
gado un papel moi negativo, pero 
moi relevante, no subministro de 
materiais para o ensino. Nelas a 
presenza do mundo galega é ine
xistente ou insignificante. Estou·a 
referirme ás meras traducións ao 
galego naquelas matérias en que é 
obrigatório, a engádega de apéndi
ces aos libros que circulan por to
do o Estado español, a utilización 
dun par de autores galegos para 
"remozar" e introducir mellar· o 

-produto aquí, etc., etc. Creo.que a 
estas alturas debemos abandonar 
os complexos. Estamos en condi
cións de sermos os ensínantes ga
legas os que nos plantexemos ca
les son as nosas necesidades e cal 
é a resposta máis acaída. 

Por outra parte, penso que a me
llor mostra de que hai un oco para 
nós é a recepción tan exitosa que 
est.á rendo -a nos a proposta. N este 
sentido, teño a impresión de que a 
este nível -igual que noutros
algo se está movendo en Galiza. 

Contaban xa cunha base de auto
res e autoras para os libros? 

En cerro sentido non nos fo.i difícil 
o traballo. Nós ternos unha ampla 
oferta de actividades formativas 
que, cada curso, son impartidas por -
arredor de 200 profesores e ás qeu 
asisten en torno aós 2.500 .. Desas 
actividades surxiu a demanda pois 
viuse que é;e cualificado traballo . 
de inovación non debía ser destra
gado e ben podía ser rentabilizado 
tamén por outros ensi~antes. As 
equipas de traballo constituíronse a 
partir dos profesores que dirixiron 
esas actividades formativas. 

Os préJ;llios que receberan os vi
deos didácticos da AS-PG son 
un aval de rigor? 

A aportación que fixemos ao video 
didáctico é insólita no Estado espa
ñol. E non porque non haxa outras 
cousas interesantes e boas, senón 
porque o noso traballo está feíto sen 
apoio institucional e con fins estri
tamente educativos. En nengun lu-

. gar hai unha a5ociación sen fins de 
lucro cun-nível de -produción pró
pria tan ._elevada e cunha calidade 
tan contrastada. Tivemos prémios 
da Secretaria Xeral para as Comu
nidades Europeas, o de mellar video 
educativo do ano 1994 do Ministé
rio de Ed~cación e Ciéncia e agora 
recebemos o prémio de Honor na 
VII Bienal de Cinema e V ideo 
Científico de Zaragoza polo traballo 
"A mensaxe das estrelas", que agora 
se distribue mesmo fora da Galiza, 
en versión castellana. 

Toda esta dinámica de traba U o 
que se criou aporta unha experién
cia que nós non queremos destra
gar. Algunhas destas persa-as que 
participaron en diferentes traba
llos videográficos tamén o fan ago
ra nos manuais para o ensino. + 
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O ILG e·Pérez Prado receberon os Pedróns de Ouro e Honra 
Ferrin pede que se aplique a Administración única suprimindo o Centro .Ramón Piñeiro 

' . ' 

et" XAN CARBALLA 

Nun acto no que brillaba a ausén.
cia de representantes da ~unta, o 
domingo· 19 de Maio fíxose entre.
ga na Casa Museu de Rosalia, dos 
prémios que anualmente, desde 
hai máis de dwis décadas, concede 
o Padroado do Pedrón de Ouro. 
O simbolismo do galardón e o seu 
degrau de independéncia provoca 
que o acto de entrega adquira un 
meirande relevo. 

cópia censurada, na que se omi
tian case vinte minutos da pelícu
la, os máis críticos coa monarquía 
de Alfonso XIII. Desa parte muti
lada dixera García Sabell, no ano 
1979, que era "~n suicídio proxec
tala". 

A maiores, desde 1994, Pérez Pra
do sostén perante os tribunaís ar
xentinos unha demanda contra a 
Editorial Planeta, pola edición 'do 
libro xenófobo Los mejores chistes 
de gallegos. Todas -estas angueiras 
foron relatadas por Méndez Fe
rrin, que rematou cun estentóreo: 

Así nun acto no que actuaba de 
mantedor Xosé Luis Mendez Fe
rrin, puidéronse ouvir fortes críti
cas á política lingüística da Xun
ta, cando se glosou a traxectória 
premiada de vintecinco anos do 
Instituto da Língua Galega. Ferrin 
foco unha acesa loa da institución 
universitária "pola estandariza
ción do galega escrito, con resul
tados suficintes e aceitábeis", e fi
xo fincapé en que o prémio pro.
d uciase "nun contexto hostil, 
cunha política lingüística que se 
formula en termos dun inexisten
te bilinguismo harmónico que pode 
acabar co galega", e reclamou ªto
mando por unha vez unha expre
sión allea, unha verdadeira inmer
sión lingüística". 

De esquerda a direita Ménde:z: Ferrin, Antón Pérez Prado, Antón Santamarina e Gus· 
lavo Santiago Valéncia, durante a oferenda floral prévia á entrega dos prémios. 

Pérez Prado, médico hematólogo, 
foi fundador da Asociación de Fi
llos de Galegas na Arxentina, un 
organismo patriótico que tentou 
manter acesa a conciéncia gal"ega 
na distánciª do exílio económi
co. N ese labor contínuo reseñá, 
ronse os seus numerosos traballos 
na prensa e na rádio arxentina, 
Janto na divulgación científica 
como na publicidade dos valores 
galegas. Dous momentos claves_ 
deste traballo foron a edición do 
seu libro "Los gallegos y Buenos 
Aires", unha das máis agudas 
anáhses da realidacie emigrante, e 
o impresionante documental 
Castelao. 

"Ben por Pérez Prado!". 

Os prémios foron entregados pr 
Gstavo Santiago Valénciat como 
presidente do Padreado, e David 
Otero, en representación do se
cretário A ve lino Pausa, e entre os 
presentes había unha nutrid(l pre
sénCia de xentes do ILG, ainda 
que sobranceaba a auséncia do an
tigo director Constantino García, 
hoxe á frente do criticado Ramón 

As críticas do mantedor eleváron
se cando falou de despilfarro de 
cartas públicos "criando organis
mos que os distraen", en referén
cia ao Centro de Investigacións 
Lingüísticas e Literárias Ramón 
Piñeiro, e pedindo que en matéria 
de investigación sobre a língua 
"ramén se aplique a doctrina da 
Admini tración Única, suprimin
do ese organismo e invertindo os 

carros no que durante várias déca
das se adicou, sen interese de lu
cro, á matéria". 

Precisamente o desinterese no la
bor encetado en 1971, foi un dos 
eixos sobre os que xirou a ínter- ' 
vención de agradecimento de An
tón Santamarina, actual director 
do ILG. "Estamos dentro da Uni
versidade, unha institución que 
non destacou, precisamente, na 
profundidade do seu labor de.gale
guización, e que mesmo asi fo~ou 
nas suas aulas aos líderes do gale, 
guismo, desde Pondal a Beiras", 
dixo, para acrecentar na lembran
za do traballo do Seminário de Es
tudos Galegas, ''que naceu desde 
xentes universitárias, pero tivo 
que exercer a sua investi.gación 
afastado da Universidade". 

Santamarina recbiu o prémio "en 
nome próprio e de todos os que, 
desinteresadamente, sen traballar 

a prol do galega por diñeiro, esti
vemos e estamos no Instituto da· 
Lingua", e levantou como bandei
ra "a plena independéncia intelec
tual do organismo que me honro 
en dirixir, que nos levou a non 
responder a inxúrias cando os hou
bo nen atarse aos engados ofereci
dos,_-que nos terian hipo- -
tecado". 

Patriotismo na -
emigración 
O Pedrón de Honra foi
lle concedido a António 
Pérez Prado, fillo de ga~ 
legos emigrado na Ar
xentino. Ferrin falou del 
como "figura simpática e 
brillante que decidiu 
medrar no interior do 
relato de Galiza, tendo 
corrio norma ética e es
té ti ca a lealdade na
cional". 

-OPtNIÓN 

A peripécia deste último traballo, 
no que actuou como guionista, 
man con man co director Jorg~· 
Prelorán, culminou despois de ca
near con perigo a pesecución da 
Ditadura. O filme foi nominado 
para Osear na sección documen
tal. Cando a TVG o emitiu· en 
Xaneiro do ano 92, fíxoo cunha 

Piñeiro. 

Entre os que ateigaban o 
pequeno salón de actos 
da Casa de-Rosalia en 
Padrón, estaban ante
riores Pedróns de Ouro
como Isaac Diaz Pardo, 
Manuel Maria, Francis
co Femández del Riego, 
Antón Fráguas, ou Fil
gueira Valverde, que a 
víspera recebera en 
Compostela o Prémio 
das Artes e das Letras de 
Galicia, perÓ nengunha 
autoridade importante 
da Xunta de Galicia. • 

SOBRE "FERSEN", O TROTSKISMO GALEGO E OUTRAS DIVAGACIÓNS 

Leo en ANT a nova da reedición de 
PAN por Edicións do Ca tro. E semé
llanme moi ax'eitadas as reflexións de 

Xosé Luis Axeitos sobre aquel fato de intelec
tuai progresistas, de indiscutfbel compromiso 
co país, pero críticos coa traxectória do gale
guismo oficial. Entre eles "Fersen", alcuño do 
ribeirán residente en Madrid, Enrique Fer
nández Sendón. "Fersen", compañeiro de re
beldías de Manuel Antonio nos dias da Dic
tadura de Primo, fixérase trotskista cando es
tudaba na capital do Estado. Xa no tempo da 
República, sen deixar a relación co grupo de 
intelectuais galegas residentes en Madrid 
(entre eles outro trotskista recén chegado de 
Lugo: Lorenzo Varela), aparece como desta
cado militante da "lzquie!"da Comunista de 
España" (ICE) e mol relacionado coa esquer
da do Partido Socialista. Mentres, nas vaca, 
cións que pasa na Ribeira natal, vai recibindo 
do seu irmán .Manuel, coñecidd dirixente da 
UGT local e asi mesmo afiliado· a -ICE, as no
vas do trotskismo galega. Daquela consti
tuían os comunistas heterodoxos .unha peque, 
na pero aguerrida orqanización, que medraba 
a ollos vistas nos derradeiros anos da Repúbli
ca.· A ICE galega estaba, SOqlrendentemente, 
inzada cle inquedos creadores (nada menos 
que os irmáns Granel!, Cándido Fernández 
Mazas, Andrés Colombo ... ), incipientes lide
res sindicais, entre os que sobresaia o secreta
rio da FETE-UGT compostelá Luis Rastrallo, 
.e prometedores cadros estudiantis, caso de 
Uxio Carré, fundador da "Unión de Estu
diantes Antifascistas" na Coruña. 

DIONISIO PEREIRA 

'Compre 
botar de menos 

á xente que 
perdeu o país, 

para asi 
entendermos 

mellor a 
senténcia de 

medo, atraso ' e 
miséria moral 

que ainda 
padecemos" 

Andando a República, "Fersen" confraterniza con 
Luis Araquistain, sinalado representante da tendén
cia largocaballerista do PSOE, e colabora activamen
te durante o Biénio Negro na revista "Leviatán", en
frascada na defensa das teses do chamado 

"Fersen" volcará a Ribeira despois da contenda. Va
lentin ·Paz Andrade bótalle unha .man e inclueo en 
1940 na nómina da revista "Industrias Pesqueras". 
Ali, a carón de notórios fascistas como Barreras Mas

_ so ou Portanet, que remataba os seus arti
gas cun "¡Arriba España!", estaban Femán
dez del Riego (que firmaba "Mareiro"), 
Xaime Isla e Man~el Fuentes Jorge, un es
critor que en plena República tivera que 
emigrar-debido ao balbordo desatado na es
curantista Compostela pola súa novela "Sa
lomé del Sar", unha sorte de "Regenta" ga
laica. Completaban o cadro .as ilustrációris 
de Carlos Maside. Nesta singularreyista, á 
vo1ta do camiño da súa vida, "Fersen" ain
da dará probas da sua capa~idade como 

"Lenin español", contrapostas ás mantidas 
polo sector moderado do partido. E a bri
llantez e precisión da prosa de "Fersen", 
convérteno nunha figura moi apreciada 
dentro da esquerda madrileña. 

No verán de 1935, Trotsky aconsella aos 
militantes da ICE o ingreso no PSOE, para 
influiren na progresiva radicalización das 
súas bases. Sen embargo, a maioria dos mi
li tan tes trotskistas deciden xuntarse co 
"Bloc Obrer e Camperol" de Joaquín Mau
rin e fundar o POUM. "Fersen" foi dos 
poucos que fixo caso a T rotsky, adherindo 
ao PSOE no devalo da 0República, con re
sufrados ben cativos por certo. Os reloucos 
da Guerra Civil, o illamento dentro do 
Partido, ou quen sabe que infemo interior, 
truncaron a prometedora carreira como en
saista e como político de "Fersen" e aí co; 
mezaron os seus problemas co alcohol. 
Mentres, en Decembro de 1936, Rastrallo 
é fusilado co resto dos compoñentes do 
Comité do Frente Popular de Compostela 

A foto dedicoulla Fer- analista, escribindo con toda precisión .so-
s~n, ao vello Pasin, · 
poucos dias antes de bre os problemas das nosas conservas, vitaiS'"" 
que este fose pasea· polo. at~rra.dor aumento da "poblaciori pe
do. "Todo o afecto nal" e-declaradas pouco menos que de irite~ 
que no cárcere tiña rese estratéxica naqueles anos da fame. Ta- . 
adquirido por Marce· 
lino e Modesto Pasin, mén levara nese tempo escuro a correspon-
transfírollo ao ·vello dén<::ia do "Faro de Vigo" na sú~ ~ila. 
Pasin, pai de valen· 

tes, e ª Luis, continua· "Fersen" morreu alcoholizado a comezos da 
dor da nosa obra. 
Cárcere 23/12/1936. décáda dos 50. E a sua figura ben merece-

~nuel Femánde:z: ria un pouco de atención; facendo unha 
Sendón". "escol.rna, se cadra, dos seu.s escritos espalla-

e, aos poucos días, o seu irmán Manuel aparece nun
ha cuneta xunto con rtes compañeiros de Ribeira. 
Todos estiveran presos nos baixos do Pazo de Raxoi, 
onde coincidiran cos fillos do vello Pasin, ÁnXel Ca
sal, Camilo Diaz e tantos outros que serian posterior
mente asasinados. 

dos por mil e un xomais e revistas. Porque 
compre botar de menos a xente que perdeu o país, 
para asi entendermos mellar a senténcia de medo, 
atraso e miséria moral que ainda 'padecemos. Neste 
vieira, _ben vida sexa a reedición de-PAN.+ 

DIONlSIO PEREIRA é historiador 

' . 
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MANUEL RIV AS 

O Ano da N~gra Sombra 

Este pode ser o Ano da Negra 
Sombra. É dicir, un bo ~no. 
Polo de pronto, xa foi o ano 

de Deus Sentado nun Sillón Azul, a 
novela de Casares que é como un 
Afirma Pereira (Tabucci), pero en . 
longametraxe. O Ano de Poemas de · 
Amor e Enfermidade de Lois Perei
ro, que é o gran poeta deste tempo, 
o home que xoga unha partida con 
MDrs, a da Gadafü~, e dille en ver-

. so: ·¡Fuck off! O Ano da Unión'Bra
t1Ü;--"esa vigorosa colleita de aturu.:· 

i:)(GS ti.i_turistas e que me confirma na 
. / ideá: de que lle prestan roáis ao por
~ : vir .galega Os Rastreros e Os Impre

~ser:i*1bles ca os excelentísimos e os 
·ilustrísimos. E este vai ser tamén o 

_-,,. Ano en que Luz Casal cante o Ne-
-»gra Sombra de Rosalia de Castro. 

Foi unha idea xenial de Carlos 
Núñez, qu'e ·adémais de tocar a 

N este país · dos mil regatos, 
a auga éo todo. Ela é a 
forza motriz das grandes 

industrias, como outrora fo¡ a dos . 
muíños e batáns; fo¡ a prov.edora 
de ouro no tempo dos romanos 
como agora o é de . el~ctróns- en 
movemento nas centrais hidroe
léctricas, é o primeiro valor dos 
eidos e asemade é a causa de moi
tos conflictos e de roáis dunha 
morte. Pero tamén é unha ines
gotable fonte de enxeño. 

Na Galea, unha casa acondicio
nada para o turismo rural, preto 
de Foz, o seu propietario usou a 
auga para construír e reconstruír 

· gaita coma un Deus no vento leva 
no fol unha fábrica de sañas. "Coa 
guitarra de R y Cooder, o da banda 
musical de París, Texas, e· frautas 
de Carlos, a de Luz Casal é unha 
versión que ·estremece, unha desas 
raras e fermosas turbacións que 
botan raíces no territorio do non 
esquecimento. ,O disco de (:arlas 
Núñez, que é toda unha irmanda
de de estrelas, ten máis surpresas. · · 
Algo memorable, The Chíeftains a 
Dulce P~mtes. Algo memorable. 
Para dar a 'yolta ao mundo. Xa lles 
contarán. Eu só son un espí? con- · 
movido ·que non podía calar est:e 
segredo da bela: Negra Sombra. 

-
Unha das cousas .máis ·curiosas no 
d_iscurso liliputense sobre Galicia é 
esa obsesión paranoica por ente
rrar todos os días a Resalía de Cas
tro. Hai vec~s en que vas mirar as 

páxinas de opinión e encontras 
unha ~désas esquélas pedindo o se
gundo ou terceiro enterro de Ro
sal í a. Preguntas riunha roda de 
.prensa. polos prazos de finalización 
das autovías e o interpelado míra
te de esguello, como quen vai cus
pir un oso de aceituna: "Non hai 
'que chorar. Xa vai senda hora de 
superar a Galiza de R¿salía" ... En
térrana con moito respeto, iso. si. 
Dona Galicia, cando se chamaba 
Resalía, era moi boa persoa, moi 
boa nai, moi sentidiña, que nos 
quentou a cariña coa <;:alorciña da 
súa, pero, sexamos practicas, as 
causas como son, era-unha .choro-

. na e hai que superalo. 

Rente. a esa_ .Galicia rosaliana, . 
ese mito matricial para canso
º de pobres choróns, a ben 

pagada Oficina de Pompas Vivas, 

O espailtallo de auga 
unha serie de instrumentos que 
son toda unha lección, de etno
grafía nuns casos e arte acuoso 
neutros; onde a. recÜperación de 
vellos aparellos directamente re
lacionados coa industria do liño, 
a,súa restauración e acondiciona
mento, se mesturan coa creación 
doutros novas enxeños que usan 
vellos elementos para obter con 
eles unha aplicación práctica, 
que aínda que non está nos ma
nuais de etn_qgrafía, ben o puide
ra estar. 

Sen renunciar a -volver sobre ou
tros elementos desta finca neu
tras ocasións, hoxe recollemos es-

te espantallo acuoso, elaborado a 
partir da reutilización de apare
llos en desuso. Nel, o pote, coa 

. súa barriga gordecha, convéftese 
nunha caixa de resonancia, e a 
súa tapa, no percusor de tan cu
rioso instrumento; o caldeiro de 
cinc ou latón que xa non se u'sa, 
por incómodo -~ pesado, <liante 

-dos novas de plástico, convértese 
aquí nun perfecto controlador de 
tempo, e o regatq de augar a te
rra, canalizado, co- seu pequeno 
salto de auga artificial, aptovei
tando o desnivel do terreo, na 
forza motriz de todo o sistema. 

O espantallo está formado por un 
brazo de madeira, basculante so
bre un punto, e que ten, nun ex
tremo, unha tapa de pote e nou
tro un caldeiio intencionadamen-

- te roto desde a metade para arri
ba, co fin de facilitar o baldeirado 
do mesmo. · 

O aparello sitúase dentro do rega
to, de maneira que a tapa do pote 
descanse sobre a boca deste. No 
outro extremo, a auga que flúe 
desde a pequena fervenza, vai ca
endo dentro do caldeiro, de tal 
maneir'a que este, a medida que se 
enche far aumentar o peso no seu 
lado, e polo tanto obriga a que o " 
madeiro· bascule e destape o pote. 
Cando a auga encheu suficiente
mente o caldeiro, este fai basi::ula.r 

· o rnadeiro, de rnaneira que o bal
de queda detrás do pequeno salto 
de at.1ga, fóra do seu chorro e in
clinado sobre o lado roto,· baldei
rándose só. Por efecto do contra
peso, no intre no que o caldeiro 
se libera · da auga que contén, o 
extremo ao que está suxeita a ta
pa cae de golpe sobre a boca do 
pote e entón produce uri son for
te como se dun ti:o de escopeta 
se tratase, o que é 'suficiente para 
asustar ós paxariños que por alí 
anden. Ao erguerse o fado do ma
deiro no que se suxeira o caldeiro, 
este queda de novo debaixo do 
salto de auga e o proceso volve a 
repetirse. 

presenta o contraste da Galicia que 
vai cara o século XXI a fume de ca
tabullo,. una lexión de tipos radian-. 
tes e cabalo de 4/4, deixando a pe
ga'da do caucho nas cinzas da Gali
cia romántica, ilusa e sentimental. 
A Galicia pragmática, a dos feítos, 
a das letras (bancárias) contrapon
se nesa falacia á Galicia dos crea
dores, esa maldita Galicia rosaliana 
que non vai aos enterros de Rosalía 
e que non nos deixa despegar como 
é debido. Curiosamente, para esta 
xente tan preocupada.polo progre
so de Galicia, as empresas culturais 
propias tefien menos valor; dispen
-sando,. ca un peido do flamante 
Marqués de lria Flavia. 

En realidade, non nos din aonde 
irnos. Non o saben, claro. Dinnos 
soamente de onde hai que fuxir. E 
fuxen, sen sabela, da sua sombra.• 

FRANCISCO A. VIDAL 

Este servidor, que sempre se 
sentiu atraído pola agrónica 
(automatismos electrónicos 

aplicados. á agricultura), fo¡ un 
dos máis sorprendidos ao .compro
bar que este sistema aparente
mente rudimentario, aquel día 
soltaba os seus tiros de espantallo 
coa sincrónic~ puntualidade de 
corenta e c,inco minutos. 

· -¿E como se consegue?. 
-Depende do éau~al. 

Preguntando polas vantaxes, din
me que,_ nas grandes plantacións 
este tiro dano con pólvora de ver
dade, e aquí é un son natural pro
ducido con elementos reciclados 
e usando como materia prima a 
auga que· fogo aínda se usará nos 
regádíos .-

Inconvenientes: que a un, que é 
home do asfalto, cando vai ó 
campo góstalle ver. p~rdais, chas
cos ou xiríns arreaór, estraguen 

, ou non as sementeiras, e este apa
rello funciona tan ben que os fai 
fuxir . 

-Pero este só está aquí de aqui de 
adorn o , pa ra en s in a r e da r a. 
idea.• 

A NOSA TERRA. 

Xavier Alcalá 

"Amo o realismo de 
E<;a, Clarín ou a 
Pardo Bazán" 

Que libros recomendaría ou consi~ 
dera básicos nunha nova biblioteca 
e por que razóns? 

Polos meus gostos góstame a narrati
va realista. Por non ir moi lonxe me
teria a E~a de Queiroz, a Clarin e á 
Pardo Bazán, por fal ar do noso en
torno. Avanzando noutros mundos, 
dentro da literatura inglesa son un 
devoto de Orwell. Algunhas obras 
deles? Os Maias , La Regenta ou Los 
Pazos de Ulloa e Animal Fann. Non 
se pode estar sen ler estas obras. Do 
tempo irnediato non debe faltar o 
Jorge Amado dos tempos duros , por 
exemplo Sao Jorge dos Ilheus é funda
mental. Dos realistas arxentinos fa
laria de tres libros: do Cambaceres, 
Sin rumbo; de Lynch, El inglés-de los 
güesos e de House, El último perro. 

Cales está lendo agora? 

O que acabo de rema,tar é o último de 
Carlos Casares e as crónicas de Esta
nislao Ceballos sobre a expedición ao 
território araucano. Aquí non se sa
be apenas destas obras arxe tinas. 

De que vai a sua última novela Có
, digo Morse (Xerais)? 

É unha obra de intriga que se centra 
na Ferrolterra n tem da po gue
rra. Desenvolve duas liñas pa ralelas: 
un mistério dentro dunha família e o 
enfrontamen to de duas pers a , un
ha do servício de Información britá
nico e un intendente da Mariña, da 
intelixéncia españ ola. Remata antes 
da morte de Franco. 

Ouviuselle falar de que escreber en 
galego é un labor heroico. Por qué? 

Quero deixar claro o que dixen: es
cre bo en galego porque é a miña 
fonte de recursos literários. Só es
crebin en castelán, por encargo, un
ha r~portaxe, Arxentina, e custoume 
mojto. Dixen que ternos que ser cla
ros: réndeme máis o esforzo de escre
be r inglés porque ceño un mundo 
aberto sen fronteiras, iso é real. Pero 
a literatura est.á por ril5a do idiom.a. 

Pero hai uaha sociedade literária 
normalizada en editoriais, prémios, 
ai_nda que ó mercado sexa pequeno. 

Unha cousa é tomar postura e dar ún-
-ha batalla digna e fareino sempre. Se 
mañá escrebo sobre computacion di- , 
xital, que importa o idioma no que o 
faga? Para min é in'tratábel un escri-_ 
tor que renüncie ao ga lego, pero en; 
cántame que Cárcere Verde en inglés 
a comparen eón libros de Conrad. + 
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LOUISMAU.E 
Ao cineasta 

froncés odícolle 
un cidoo 

Centro Golego 

de Artes da 
lmaxe na 

Coruña. Ceno 

do película 
AdeuJ, ropaceJ. 

O Trinque 
Terra de Lobos, teatro miñoto 

O barco lingüístico pode ir 
e vfr da beira galega á portu
guesa para arrequecemento 
dos espectadores. O Centro 
Dramático de Viana e o Te-

atro de .Ningures dramati
zan·un texto excelente de 
António Torrado, que ven 
do conto Lobosandaus, nos 
Arraianos de Ferrin. • 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

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

O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

P AISAXES URBANAS 

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

Cangas 
•TEATRO 

NAU DE AMORES 

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

O Carballiño 
•MÚSICA 

HEREDEIROS DA CRus 

Acruan o Venres 31 no 
pub Metall 7. 

A Coruña 
•CINEMA 

CICLO LOUIS MALLE 

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 dia 
7 pódese asistir ao eoceno 
lírico Ángeles Blancas 
Gulin coa Orquestra Sinfó
nica de Galiza. 

• EXPOSICIÓNS 

RAFAEL CANOOAR 

Deseños recentes deste re
coñecido pintor no Museo 
de Arte Contemporánea 
Unión Fenosa. 

VIDAL ABASCAL 

Exposición sobre o impor
tante matemático Enrique 
Vida! Abascal nos locais da 
Fundación Barrié. 

Ferrol 
•MÚSICA 

SERGIO BARCELOS 

Oferece un concerto de 
piano o Venres 24 ás 8 do 
serán no Centro cultural 
Municipal. 

Lalin 
O Centro Galega de Artes • EXPOSICIÓNS 
da lmaxe encetou.o pasado _ 
Sábado 18 un ciclo adicado MIGUEL PEREIRA 
ao cineasta francés Louis FIGUEROA 
Malle. Ainda hai pases até 
Xuño na sá do CGAl: Xo
ves 23, Fogo fá cuo (1963. 
110'); Sábado 25, Ca/cuca 
(1969, 107' ); e Mércores 
29 e Xoves 30, Un sopro no 
corazón ( 1971 , 110'). As 
ses16ns comezan ás 20, 15 
h. de Martes a Venres, e ás 
18,JO h. nos Sábados. A 
entrada vai a 200 pta., 100 
pta. e n Carné Xov . 

•ÓPERA 

FESTIVAL DA Ó PERA 
NO AUDITORIO 

O Pazo de Congresos aco
lle do 22 de Maio ao 7 de 
Xuño o XLN Festi~al 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 Godunov 

O Museu Municipal Ramón 
Aller, abre até este Venres 
24 de Maio unha exposición 
de cadros de Miguel Pereira 
Figueroa. Horário: de 10 a 
14 e de 19 a 21 h. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

DE PICA SOAO 
NO OS DIAS 

Un percorrido pictórico na 
sá de Caixa Galicia, até o 
31 de Maio. 

EDUARDO ÜSORIO 

Expón esculturas no Museu 
Provincial. Aberra até fi
nais de Maio. 

As ORIXES DE Luoo 

A sá Porta Mariña abriu · 
esta mostra arqueolóxica 
sobre as orixes da cidade. 

~ BR!JXA~ . • ,Ségunda enttegajle 
. · , ·· ..(\!:varo FetnaricÍez Aimet©. logO' da 
celeb.racla "Todo é·' méntita", Moitci dia
·logo semi trascen~ent~ nesta füa ·de.· mu
lleres distintas mentar e xeneracional
.mente .q u,e vi~e,n 2~ horas xi:inras ·e 
déíxan aflorar ai suas fnistracióm t{é[úbi
das: Demasiado pretené)osá. Maf"as in- ' 
terpretacións de Ana . Al varez, Penelo~ 
Cruz e Be~triz Carvajal.. · ·; 

M O D,IA PA BESTA Nex de la' fgle- · 
©sia amosa as suas armas· de bo. realiza..-

. dor. ArteHa mellar a história,. construe 
con equilíbrio un guión critico, manexa 
con rigor as referéncias cinéfilas e l'iterá
rias, conduce mellor aos actores (moi co
rrectos Alex Angulo e Santiago Segura) 
e autolimita mellor os seus pr9prios ex
cesos, demasiado vist'beis en "Atracdón 
mutante" o seu primeir-o filme. 

IEK'iOLA, ESTAS SOA? Primeira pe-
lícula de lciar Bollaln. (a neniña de 

"O Sur" de Erice). Fita de rapazas des
nortadas á procura de· sí mesmas que fo¡ 
presentada na Seminci de Valladolid do 
pasado ano. Xeitosá e con imeres para 
ser vista polos amantes das operas· primas 
(e de Silke), pero sen máis pretensións. 
Con matices criticas e algun brot€; con
servador (quen dixo que as fillas de pais 
separados teñen sempre problemas?). 

~CAUTIVOS. Angela Pope am-
plia a nómina das novas cineastas 

.de Hollywood, máis por un mecanismo 
que olla á taquilh. e ao espectador poten
cial feminino (o cine.da "negritude" éun 
antecedente) que por ·un compromiso 

~óün .. -~in~ f~ito po~ ~tí~leres. l'.>jp..,qv~ é: un ¡ 

· ,thritler<eróticc;i '.(tí.ova e falaz .ealifica" . 
éiónf ~nde~ máis'..~h~ vez::o ~biénte é' 

. ,carcétáriÓ e o asunto un_ amo:r entre 
,unha doctora ·estomatológá· (Julia -Or
:mofüi) e ui:i: p.re5cfeonflitiyo ('Firi: Roi:h). : \_,r,~-r .... -· ·_. __ -::· ~-,:·>- -~~ , ,, ~ _. ~;,,--

, • ~DIAS EXT'RANós. Ou~:f direc
:.~· tora,, Kath~ryn Bige1qw, ~lora •;is 
consec:uéncias: dós uchips" conectádos 
nos 4!-'!rebtos deis };-'.ori.S!-JfnidbréS~ qu:e ~us·-. 
cart. ~:Xperiéncías YittlJ:aís (r;natáti viola.r, . 

. ro\ibár ... ) O guió.n .,ten ihtereseno arran- ·· 
que- (o mesmo que a secuencia inicial 
con ~amara· en man que an}osa ~· mira~a 
ob¡cetivai:ia do e~ctador), peto pn apµ; 
rado e inverosíi:ni1 desenl-ace füm1; au
menta a sensac1Ón de. e.~presa falilda q_ue 
xa pércorrla o resto do filme. · · · 

~HEAT. Unha ·pelí,,cula (que s?n·< 
duas) para que Pacmo e de N u:o 

amasen as suas :cualidades: mais febles 
que nunca, sobre todo Pacino que_.sobre
actua. Michael Martn {"O derradeito 
mohícano") poii a cátnata ao s.erví¿io 
dos div<;is. Nonya,ga apeQ.a._ ·. · 

M. MAR Y REILL Y. Stevensoli «! o seu 
.©Je.ckill e rlyde 11unha. versión sit:tmlar 
<lun St~phen Frears que~ busca ¡:¡toparse a 
si mesmO:- ldgQ dos· sel.is fracas.os USA. 
("Hetoí pór acddente"). A aaaptación 
obsezya o mito desde a pl'!rspeitiva da · 

. criada do doctor. Espléndida adaptadón, 
boá ctiación de ambientes victorianos 
(ao estilo inglés) e ttaballo aceitábel de 
Julia Roberts e J<jm Malkoyich:' O guióp 
é de Christopher Hampton o realizador 
de "Carringron".+· · 

LUGO NA POSGUERRA a vida do Meniño Xesus e •TEATRO 

A Sá de Arte do Pazo da 
Maza e máis o Coléxio Ofi
cial de Arquitectos de Gali
za; abren esta mostra fotográ
fica na pró):lria sá do Pazo. 

PALLOZAS 

O Museu Provincial de Lu
go, garda unha mostra per
manente de reproduccións a 
escala das paflozas lucenses. 

•MÚSICA 

MANOLO KABEZABOLO . 

Xunto cos Animales muer
tos o Xoves 23 ás 11 da 
noite no 2 de CoP.as, tamé~ 
no Porriño o Venres 24. 

Moaña 
•TEATRO 

MISTERIO COM!CO 

Teatro do Morcego recria 

TERRA DE LOBOS 
outros mistérios en tres 
t.empos. Teatro cómico,' 
Sábado 25 ás 11,30 da noi" 
te na programación do Mes 
das Nosas Letras do Café 

"" Unhá co~producción galai
.¿, ca-portuguesa dirixida por 
Ant:Ó~io_ Torrado e iÍlspira

. ~-~,_,~da ht!n.)°exto de..Méndez Fe
~'- -rrin. leátro -do Noroeste e 

Teatro de Ningures actu~ 

do Real. 

Oure,nse 
• UCPOSICIÓNS 

POETAS POLA LINGUA 

· Venrés 24·e Sáhado 25 no 
T.¡;ifofriricipal de Ourense. 

Pofitevedra. 
Poemas de vários autores· 
colgan nas ·paredes da' 
Agrupación Auriense. 

. TAT1ANA OTERO E 

AL VARO CARINCHO . ~ ·ouTR.os . 

Debuxos e óleos na sá de Cai.
xa Galicia. Até o 31 de Maio. 

HIXIÉNICOS · 

A sala Marisa Marimón 
acolle até fi'nais de mes, 
a mostra -Hixiénicos coas 
pinturas e esculturas 
máis recentes de Salva
dor Cidrás. 

No Teatro Principal até o 
2 de Xuño. 

Po~to do Son 
• MAIO DAS LETRAS 

HOMENAXE A AVILÉS 
DE T ARAMANCOS 

A Casa da Cultura ten un-

ha manchea dé actos pre
vistos dentro do Maio. cultu
ral do Porto do Son. O 

. Venres 24 proxéctase o do
cumental História dun pe
riplo de Luis A Vilés, unha 
homenaxe ao seu pai An
tón Avilés de Taramancos. 
De seguido inaugurarase a -
mostra de Maria Esteirón 
lmaxe e palabra, aberra até 
o 31, de 19 a 21 h. Os poe
tas Miro Villar, Marta Da
co-sta, Rafa Villar e Uxio 
Novoneyra participan no 
recital do Sábado 25 ás 8 
do serán, que ten continua
ción ao dia seguinte ás 6 da 
tarde con Manuel Maria e 
Miguel Anxo- Fernán Ve
llo. O mesmo Domingo en
tregan os diplomas e pré
mios do Certame de Ooesia 
-Escolar. 

O Porriño 
•MÚSICA ' 

MA.CROCONCERTO DO 
LO URO 

Este Venres 24 ás 9 da noi
.te ten lugar no Pavillón 
dos Deportes a primeira 
edición do Macroconcerto 
do Louro. Ali tocan Mano; 
lo Kabezabolo, Animales 
Muertos, Heredeiros da 
Crus, Kumaxa e o Caimán 
do Río Tea. 

Redondel.a 
• EXPOSICIÓNS 

60 ANOS 
DOEST ATUTO DO 36 

Os albumes de guerra de 
Cas.telao, os gravados do 
Fardel da Guerra de Xosé 
Conde Corbal. e a colec
ción de Isaac Díaz Pardo 
de cartazes do Plebiscito 
do Estatuto de Autonomía 
do 36, ocupan xunto da re
vista Terra, voceiro do Par
tidó Galegui.sta de Redon
del~. a sá da Casa da Cult:U
ra. Unha mostra que acom
paña outras iniciativas do 
Ateneo Redondelán, en co
laboración co Cine clube 
Claqueta e a Asociación de 
mulleres Xanela, co gallo 
dos 60 anos do plebiscito do 
Estatuto do 36 e da Guerra 
Civil. O programa tamén 
comprende pases de vídeo e 
outra mostra de publica
c.ións no Auditório e Cen
tro Cultural J. Figueroa. E 
ainda todos os Venres até o 
14 de Xuño, ás 20,30 h. n:a 
Casa da Cultura, contan 
cunha conferéncia. As máis 
.próximas: Venres 24, Eugé
nio Otero Urtaza tratará o 
desarrollo das Misións pe-

· dagóxicas. Vnha experién
cia.de educación popular, e 
Venres 31 As republicanas 
con Maria Xosé Queizán. 

Ü PASTOR MOITO 
TRABALLA 

O artista Pablo Xiraldez O 
Pastor apresenta unha ins
talación no Merendeiro Ca~ 
sa Cuartel durante todo 
Maio. O obxectivo final do 
Pastor é que seña o especta
dor o que decida o significa
do da instalación, mentres 
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el dedícase contemplar Q 

público .xa que a "maior 
perversión do Pastor é asisar 
o comportamento do públi
co fronte a sua criación". FOTOGRAFlA E.MEJO 

AMBIENTE 
BECA DE PINTURA E 
ESCULTURA 00 BARCO 

o tempo da bolsá. Maior informacón 
na Casa da Cultura do Barco: (988) 
32 00 53: Sada . 

•MÚSICA 

MIGUEL GUERRA 
CUARTETO 

Miguel Guerra ao contra
baixo, co saxo coruñés Ro- · 

·berro Somoza, o pianista 
Manuel Gutiérrez, e An
drés Rivas na b'ateria. Entre 
Hard-Bop e as novas ten
déncias do jazz. moderno, o 
Vemes 24 ás 10,30 e ás 12 
da noite na Terraza Jazz. 

Santiago 
•CINEMA 

O Ateneu Ferrolán convocou a ses
ta edición do seu certame fotográfi
co sobre meio ambiente, aberto· a to
dos o fotógrafos non profisionais. As 
fotos sobre flora, fauna, agresións, 
verquidos, etc, teñen que chegar an
tes do 31 de Maio ao Ateneu Ferro
lán: Madalena 20.2, 12 • 15402 Ferrol . 
Cada autor pode mandar, baixo plica 
e seudónimo, tres fotos como máxi
mo, q9e non excedan os 25x35 cm. 
Hai tres prémios: 12 de 100.000 pta. 
e máis únha cámara Olympus, 22 de 
50.000 pta. e un trípode Star, e 32 de 
25.000 pt;:i.. e unha bolsa para levai: o 
equipo. Amais ainda farase unha· 
mostra co material apresentado, e 
entregarase un prémio especial de 
10.000 pta. á fot9 roáis votada polos 
visitantes. Maior información no te· 
léfono (981) 35 79 70. · 

O Concello do Barco convoca por 
quinto ano consecutivo Valdearte, 
unha.beca de pintura e-escultura que 
terá lugar entre os dias 15 e 26 de 
Xullo de 1995. As solicitudes (segun· 
do un modelo especial) teñen que 
chegar acompañadas- dunha curricula 
do autor e cinco fotografias de obra 
recente, antes do 15 de Xuño a: 
Valdearte. Casa da Cultura. 32300 O 
Barco de Valdeorras. O concello ·co
rrerá cos gastos de mantenza 

0

e aloxa
men to dos seleccionados entre os 
dias 15 e 26 de Xullo, mentres reali
zan as su.as obras con total liberdade 
de estilo e tema. Os pintores deberán 
traballar ao .aer libre, mentres que os 
esultores co'.1tarán cun espazo cuber
to e cos materiais e méios mecánicos 
que se acorden. O concello quedará 
con duas das obras realizadas durante 

CONCURSO BARCO DE VAPOR 

A fundación Santa Maria convoca a· 
Con~rso Libro Infantil 1996, cun pri· 
meirrr prémio de 1.000.000 pta., cu
xa concesión implica a edición da 
obra pola Fundación, e outro segun
do prémio de 200.000 pta. Está aber~ 
to a textos dün mínimo de 50 fólios 
mecanografados a dobre espazo e por 
unha soa cara (hai que mandar as 
obras por triplicado). Os orixinais 
han de ser inéditos e escritos segun-

. do a normativa oficial. Os envios, 
baixo seudónimo e plica, teñen que 
cheg;:i.r antes do 15 de Novembro á 
Fundación Santa 'Maria (para o con
curso Barco de Vapor): A Paz, 8. 
36202 Vigo. ·para maior infotmacióp 
chamar ao (986) 28 27 33. • 

500 ANOS DE 
ÜNIVERSIDADE E 100 
DEC!NEMA 

Este ciclo organizado pola 
Universidade de Santiago 
oferece dous pases no que 
queda de mes. Xoves 23 A 
estrana viaxe de Fernando 
Fernán Gómez e Venres 
24 Furtivos de José Luis 
Borau. As ses ións son ás 

.. t8 a ás 22,30 h. na sá 1 dos 
Cines Valle-lnclán. Entra· 
da 200 pta. 

• EXPOSICIÓNS 

MAPA lNGRA VIDO 

Antón Patiño propón unha 
intervención no Dobre Es
pazo do Centro Galega de 

·Arte Contemporánea, onde 
através dá pintur~, imaxes 
de vídeo e algunhas pezas 
tiidimensionais, consegue 
un mundo sintético de sig· 
nos e emblemas nun con
torno de mapa desordeado. 

r 

CRISTlNA SlCILIA 

O Luns 27 ás 9 da noite na 
sá Galán, Cristin¡¡. Sicília e 
roáis tre$ colaboradores rea
lizarán estampacións ante o 
público. Esta intervención 
abre a instalación A máqui
na gráfica en acción, que 
permanecerá aberta até· o 1 
de Xuño, e na que os Visi
tantes poderán facer e le
var as suas estampacións, 
en horário de 19 a 22 h. 

ARTURO REBOIRAS 

O pasado Sábado 18 abriu 
na g·aieria ·Minotauro de 
Santiago a segunda mostra 
individual do artista mari
nense Arturo Reboiras. 

Relacións 

COLECCION 
PERMANENTE DO 
CGAC 

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

PINTORES CUBANOS 

Cadros-de Julia Valdés, 
Noel León, Julio E. Neira 
e David Rodríguez, na ga
leria Enrique Egas, no Hos
tal dos Reis Católicos. 

RETROSPECTIVA DE 
LAXEIRO . 

A . obra do grande pintor 
galege des<le os anos trinta 
aos oitenta. Pódese visitar 
no Centro Gatego de Arte 
Contemporánea (Santia
go). Martes a Sábado de 11 
a 20 h ., e Domingos e festi· 
vos de 11 a 14 h. · 

ANTON LAMAZARES 

A galería Citánia inaugura 
un novo espazo ·cos novos 
ensaios do pintor Antón 
Lamazares. Abre até o 31 
de Maio, os dias laborábeis 
de 18,30 a 21,30 h . Do
mingos e feirados pecha. 

• Son un mozo de 20 anos que 
desexa manter correspohdéncia 
con persoas de todo o mundo, 
sen importar idade ou sexo. Escre
ber a Oreyne Ramírez Medina. 
Frank Hidalgo Gato 29-A . Francis
co Cadahia y Maceo. Tiridad Santi 
Spiritus. Cuba 62600. 

• Mozo de 29 anos desexa ami
zade con rapazas e rapaces, les
bianas e gais. Deixade forma de 
contacto no teléfono 902-11 22 33, 
buzón 00.4356. Pido e dou total dis
creción. 

• Moza mexjcana desexa es
cribirse con amigos/as da 9ali
za, ·ou España. Gosta da danza e 
o teatro. Diana Olvera Cortés. 
Avenida 602-B, 120-2. 07990 
México D.F. 

• Gosto da música, o cinema, a 
leitura e talar cos amigos. Gosta
ria de trabar amizade por corres
pondéncia. Escreber a Regla Cara
sa Agramonte. Calle 10#342 el Do
lores y Tejar. Lauston. Municipio 
1 O de Octubre. 10500 La Habana. 
Cuba. 

• Mozo de 25 anos e país gale.-
. gos, que sinte soedade, quixera 
col'iécer moza de 20 a 32 anos 
que se sinta soa coma min . Cha
mar ao.teléfono (94t 490 21 42, a 
partir das 1 O da noite ou escreber 
a Alberto Seoane Abucide. La Eco
nomía, 17-4g Izq. 48902 Baracatdo 
(Biscaia) . Bicos. 

• Desexo facer amizade por carta. 
con mulleres de entre 18 e 35 
anos. Góstame sair ·cos amigos, 
pasalo ben , os rallies, etc. ·Teño 28 
anos. Escrebede a: Adolfo Blanco 
Rodríguez. Avenida dos Mallos, 9-
3g Esquerda. 15007 A Coruña.• 

. '· 

• MANIFESTACION 

NEN PRISION NEN 
lNHABILITAClON . 
IMSUBMISION 

A Asamblea Nacional de 
· Obxección de Consciéncia 

e a Asociación de Familia
res de lnsubmisos apoia
dos por tocias a forzas polí
ticas e sociais agás PP, 
PSOE, CCOO e UGT, 
convocan a manifestación 
que sae o Sábado 25 ás 5 
da tarde da alameda. A 
protesta céntrase contra o 

. novo .código penal que en
tra en vigor o 28 de Maio e 
que supón un forte ataque 
a liberdade de consciéncia. 

•MESA REDONDA 

ÜL TISIMOS 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 
ahens para a comerciali
zación des te país. , A nova: 
literatura dramática-un ec
toplasma parente menor da 
Santa Compaña0 Realidade 
ou ficción _desexo ou ester
co". Segundo anúncia a Sá 
Galán para o Venres 24,· ás 
8 do serán. · 

•MÚSICA 

' PAUL RONNEY E BILLY 
PAGE 

Até Sábado 25, en pases ás 
10 e ás 12 da noite, na Ca
sa do Patín, o guitarrista 
dos Godfathers e máis Billy 
Page interpretan temas clá-

~ • ~ 1 1 1 l ' 

sicos de blues e country. 

}OHN BLAKE E STEVE 
ÜIORDANO 

Vi:olin e guitarra. A parella 
ianqui toca jazz Mércores 
29 e Xoves 30, en pases de 
ás 9 e ás 11 na Casa do Pa
tin de Santiago. 

•TEATRO 

VAPORES 

O grupo Espello Cóncavo 
pon en cena a peza Vapores 
de Nell Dunn, do 27 ao 29 
na Aula de Cultura Caixa
galicia. 

ARTE EN ACCION E 
ÜLTRANOITE 

. PERFORMA TICA 

A NASA ocupa Venres 24 
e Sábado 25 con dous espa
zqs perfomáticos. O Venres 
24 ás 1 O da noite na NA
SA, con duas accións: Ver· 
mes de Ramón Gándara na 
que se pode ver ~·o artista 
vivo embutido en vermes 
insaciabeis que buscan a 
carne marta", e Eu ~on 
quero de Andrés Pereiro, 
organizada en tres espazos: 
Percorrido, "a maneira dun 
via crucis", Cama "lugar de 
encontro da realidade viva / 
que son as feridas do desti
no e da outra realizade que 
non cheira", e Nudez unha 
"reflexión pública sobre a 
insignificáncia do ser hu
mán". O Sábado 25 a partir 
das 11 da noite comeza un
ha Ültranoite performática 
con representación lisboeta 
da man do grupo teatral 
Pogo e máis a Orquestra 
Dramática O Bife. T amén 
nesta noite actua a Banda 

\ ''i ' • ': • ' ,, ' t . 

da NASA e a compañia 
Chévere. A eni:rada custa o 
mesmo os doüs dias: normal 
1.000 pta., 600 pta. anteci
pada e para estudantes, e 
300 pta.<para os tripulantes 
da sá. 

Tomiño 
• EXPOSICIÓNS 

RECUPERAN O UÑO 

O alunos do Coléxio Pú
blico de Barrantes en cola
boración co profesorado, 
elaboraron un traballo de 
recuperación etnográfica 
sobre o proceso de elabo
ración do liño, unha parte 
da cultura tradicional do 
país a piques de se perder. 
Estes alunas houberon de 
recopilar información, tre· 
bellos, fotografías; ditos e 
falas, entroutros engados 
que agora reunen en catro 
fiadeiros murais de 5 x 1,5 
m. O traballo de recolleita 
vai completado cunha 
mostra dos trebe1los em
pregados na elaboración e 
algunhas teas e mantas de 
liño. Pódese visitar os dias 
leitivos de 9,30 a 16 h. Pa
ra concertar visitas en gru
po ou calquer outra cus
tión . chamar ao teléfono 
(986) 62 26 51. 

Vig,'--t) __ _ 
•CINEMA 

SEXO ORAL 

Xornada adicada ao sexo, 
Martes 28 ás 8,30 no Au
dirório. do Concello, den
tro da programación do 
Cine clube Lumiere. Sexo 

~ , - A ~ • / ... ' ,. 
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oral (1994. 89') foi dirixida 
por Chus Gutiérrez con 
Eva Liberten, Pedro Paz, 
Rosa Goetsch, Laura Liss e 
Santiago Segura no repar· 
to. E diante do filme o cur
to, tamén ao redor do se
xo, Alícia (1994. 25') de 

, Jaume Balaguero. Entrada 
300 pta. 

•CONFERENCIAS 

CHEJOV E P ASTERNAK 

O Mércores 29 de Maio a 
partir das 7 do serán no lo
cal da Asociación Máximo 
Gorki (Marqués de Valla
dares, 14, 1 º-oficina 5) terá 
lugar· unha tertúlia sobre 
esta parella de grandes no: 
velistas e dramaturgos ru
sos, na que falarán Elke 
Meyer Lohmann e Nuria 
Bernárdez. 

• EXPOSICIÓNS 

MEMBRANA 

Esculturas de Mónica Ür• 
tuzar que van desde com
posicións con vellas poti 
ñas esmaltadas até conxun
tos de oso e barro, sempre 
sobre tons roxos . Aberra 
na Casa das Artes até o 9 
de Xuño, de Martes a Ven
res de 11a14 e de 17 a 
21,30 h., Sábados só abre á 
tarde e domingos á mañá. 

COLECTJVA DE 
PINTURA 

Beatriz Ansende, Beatriz 
Martínez, Charo Pereira, 
Adela Ríos, Ricardo Sobri
no e máis Julio Vázquez, 

. comprenden esta mostra de 
pintura dos máis diversos 
estilos aberta na Sá de arte 
Caixavigo. Até o 4 de Xu
ño de 18,30 a 21,30 os dias 
laborábeis, e de 12 a 14,30 
h. os festivos. 

ARTE CUBANA 

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

Do ROMANTICISMO 
AOS ANOS VINTE 

O Centro cultural Caixavi· 
go abriu a mostra Do roman
ticismo aos anos vinte enca
drada no ciclo A arte galega 
na colecci-On Caixavigo. Ali 
expoñen máis de 90 obras 
de 51 autores nados desde 
comezos do século XIX a 
primeiros do XX. Abranxe a 
corda cronolóxica que vai 
de Pérez Villaamil (1807-
1854) a Manuel ,Colmeiro 
(1901), con cadros de Masi
de, Castelao, Arturo Souto 
ou Serafín Avendaño. Abre 
até o 16 de Xuño en horário 
de Lurls a Venres de 6,30 a 
9,30, e Domingos e feirados 
de 12 a 2,30. 

ÜALEGOS NA 
ESCALEIRA 

Exposición de fotos de ga
legas notábeis, feítas por 
Xurxo Lobato. Durante 
todo Maio na sá de Caixa 
Galicia. 

•ÓPERA 

As VODAS DE fIGARO 

Pola Ópera de Cámara de 
Varsóvia e a Sinfoneta 
Varsóvia. O Luns 2 7 ás 
8,30 no ·cen tro cÚltural 
Caixavigo. · 

RECUPERAN O 
UÑO 
Trabollo de 
recuperación 
etnográfico por 
porte dos 
olunos do 
coléxio de 
Borran1es. Na 
foto lizo do 
teor en 
Vimionzo. 

• 



BERROGÜETO 
O venres 31 en 

lisboa, no 
Largo dos 

Restauradores 
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Anuncios, de, balde 
• Cursos de ruso a todos os níveis 
en Moscova e Petersburgo, con es
táncia en familias ou universida
des, Estudos máis vacacións. Infór
mate na Asociación Máximo Gorki 
de Vigo: Marqués de Val ladares, 14-
1 g. Tamén podes usar o te léfono 
(986) 22 44 57, de 5 a 9 do serán. 

Assembleia Reintegracionista 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) 
3317 00, e perguntar por Manolo, 

• Gatiños pequerrechos, espilidos 
e agarirnosos. Se queres un de rega
lo chama ao (986) 43 29 1 O e per
gunta por Alberto , ou por Daniel no 
36 33 75. 

• As Viaxes Céltigas ten a vasa dis
posición material actualizado deste·. 
96 para a vasa estáncia nos paises 
celtas. Todo sobre exposicións, festi
vais, féi ras a desenrolar este ano ; 
asemade de información sobar equia
ción, bici , sendeirismo , parq·ues 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
tos a: As viaxes Céltigas. Apartado 
1364 (sucursal-1 ). 1 5007 A Corunha. 

• Obradoiro da História é un pro
xecto para tentar recuperar, estu
dar e divulgar aspectos sócio-his·
tóricos da Comarca de Ordes, A 
nosa primeira actividade é reproducir 
nunha postal a imaxe do guerrilleiro 
antifranquista Manuel Ponte Pe
dreira (Xete da IV Agrupazón do 
Exército Guerrilleiro da Galiza). Se 
desexas non esquencer o pasado e 
receber a tarxeta de balde, escreve
nos, Apartado 42, 15680 Ordes. 

• A Cava da Terra, tenda de co
mércio xusto : eremos nun cornércio 
no que as persoas somos o primeiro, 
en potenciar as organizacións que 
nos liberen (aos de aqui e aos de 
aló) das estructuras de explotación e 
opresión imperantes. O noso consu
mo non debe servir para aumentar o 

• Se qaeres receber todos os nú
meros, ou algum em particular, do 
Boletim de Ungua Constantinopla 
(há 9 números editados), escreve a 

•MÚSICA 

KOROSlDANSAS, LA 
MARABUNTA E 
KosMrc MuFFIN 

Os tres grupos actuan o 
Venres 24 no Pavillón das 
Travesas. 

BERROGÜETO 

O Sábado 25 ás 10,30 da 
noite no teatro do Centro 
cultural Caixavigo, actÚa 
Berrogüeto un conxunto 
nado na primavera do 1995 
da man de seis músicos 
cunha ampla traxectória 
no mundo da música tradi
cional e popular galega. 

•MANIFESTACIÓN 

NEN PRJ ION NEN 
INHABILIT ACION. 
IN UBMISION 

dário artístico da vila. Na 
escolma feita pala Asso
cia~o Cultural de Fotogra
fia e Cinema de Braga ató
panse os Raiogramas de Man 
Ray na casa dos Crivos, fo
tografia construída e mani
pulada que visitou Galiza no 
ano pasado, asi como obra 
de A. Tress , B. Helg, R 
O'Donell, C. Colvin, H. 
Duncker e Y. Tuunanen, 
exemplos de montaxes arti
ficais onde se reproducen os 
obxectos e caclros que foto
grafi an. En consoáncia co 
Lema dos encontros Ficc;oes e 
Narrativas expoñen as suxe
réncias de C. Madoz, S. Ca
lle, B. Carriere e C. Dallai
re. Os Enc~ntros tamén tra
en un mes de conferéncias, 
mesas redondas, crítica, un 
forum de revistas e unha 
plataforma para artistas xo
vens . lnformacións e con
tactos con a AFCA e a di
rección dos encontros, na 
Casa dos Crivos: Rua de 
San Marcos, 4º1. P-4 700 
Braga. Teléfono (07-351-
53) 61 61 08, e fax 7 77 25. 

Lisboa 

•VII CANTIGAS 
DOMAIO 

SEREMOS MUITOS, 
SEREMOS ALGUÉM 

enriquecimento duns poucos e o em
probecemento de moitos. Po r iso, 
vendemos productos procedentes 
de cooperativas e comunidades 
dos paises emprobecidos os que 
se lle .paga o prezo xusto, Os bene
fícios repercutern sobre todos os 
rnembros da oom nidade a través de 
mellaras sociais. Na Cova da Terra 
atoparedes alimemtacón , artesanía, 
libros (ecoloxia, ec,onomia, denún
cia ... )1 e p~odu:ctc1s r,edclados. Ta
mén temos urrn es1?áiZi1r.:i1 adicadb á di
fusión das as101clai:1í611n:s qm.1e teñari al
go que cambíar na n1osa sociedade. 
San Pedro, 13 (Ga!eria Novoce tro). 
Lugo. Teléfono 1(9:62) 23 02 11 . 

• Descens'o de míio, ,e1n ¡pií.rái~1uai e ,C:a
noa. Fins de semana. lnfornnac1ii61111 no 
Clubire Náutico Cobres, 1eléfmrw 
"(986) 26 24 95, ou 67 24 71 se se 
chama ás noites. 

• En Bunela 1está aberta A Zaranda, 1 

cervexa fa e café-sala en que a d ien
tela, alén de matar fame e sede, vai 
ler os xornais e revistas -nomea
damente os promovidos por grupos 
alternativos . Se .lle envíardes unha 
amostra das vosas publicacións, 
alí serán expostas ao público; este 
(e os taberneiros) ficarán agradeci
dos. A Zaranda. Arcádio Pard iñas, 
209-baixo. 27880 Burela.+ 

mos). Habrá teatro da man 
das compañías portuguesas 
Teatro ao Largo, Marione
tas de Lisboa, .o grupo de 
Caretos de Podence, 

. Art1magem e Zés Pereiras. 
Duas mostras, fotografías de 
Carvalhais a tuna e o violino e 
ce~mica Velha da Terra Mo
rena, completan o programa 
que pecha o Sábado 1 de 
Xuño unha .queimada gale
ga. ~ entrada é libre a todos 
os actos, agás nos dias 24 de 

· Maio no Forum e o 3 de xu
ño no Mosteiro dos Jeróni
mos, amais a organización 
garante o transporte fluvial 
gratuíto de Lisboa-Seixal
Lisboa en certos horários do 
24 de Maio ao l de Xuño. 
Para maior información cha-

Encrucilla.da 

HORIZONTAIS: l. Contábame, manifestábame. 7. Pasar 
polo coador. 8. Da nosa propiedade. 10. Utilízase diante 
do nome dalgunhas monxas. 11. Resonancia. 13 . Masa 
formada polos oviños dos peixes, 15 .. Xabón líquido para o 
baño. 16. Faldras. 18. É, en latín. 20. Acha, descobre. 22. 
Atrever. 24. Talo da col. 26. Producirá pena _ou tristeza. 
27. Que se suicidou ou tentou suicidarse. 28. Partes xeni
tais das femias dos animais. 31. Fundamental. 34. Que en
gana ou estafa os demais. 36. Da súa propiedade. 37. Illas 
situadas fronte á Ría de Ponteveclra. 38. Realice unha in
tervención cirúrxica. 41. Pronome persoal de- 3!! persoa, 
tomplemento lndirecto. 42. Sinto os sons. 44. Esteiro ou 
tramo final dun vale fluvial asolagado polo mar. 45. Gaba, 
ensalza, eloxia. 46. Cousa que fai rir. 48. Que .non é como 
debía ser. 50. Pertencente á selva. 

VERTICAIS: 1. Pena, sufrimento. 2. Desprazábase a un lu
gar. 3. Xera, funda. 4. Fai nós. 5. Contracción do pronome 
persoal. 6. Ensino Secundario Obrigatorio. 7. Parte do in
testino groso. 9. Atravesada. 10. Fr~cha. 12. Confedera
ción Intersindical Galega. 14. Cocer sen usar auga mi acei
te. 15. Nome de home e de flor. 16. Un dos planetas do sis
tema solar. 17. Soidade. 19. Tentase facer algo. 21. Teña 
en propiedade. 23. Utilizase. 25. Concello de Ponteveclra 
que ten un mosteiro cistercense. 26. Produto interior bruto. 
29. Río que pasa por Florencia e atravesa Pisa. 30. Botar ·o 
ar dos pulmóns con forza e facendo ruído. 32. Relativa ou 
pertencente a unha illa. 33 . Cuarto pequeno en cárceres e 

. ·conventos. 35. Entreguei. 39. Proveito, beneficio que se 
consegue de algo. 40. Póla, galla. 43. Ao revés, río de Hun
gría que leva as augas do lago Balatón ao Danubio. 45. Pro
nome persoal de J!! persoa, Complemento Indirecto. 47. 
lgrexa episcopal. 49. Ao revés, adve~bio de tempo. 

Caldo de letras 
p H u D o B V F H M u s 
A o M N A G L E T u I .O 

I e N R R N Ñ b ·Ñ E. F· E 
e T R T R R s N p B M F 

R o X N E .X N A s s Ñ z 
A G G V T e s o D o -T B 

G D M I A .R E R M L u Ñ 

A T u G V o N s B E' A V 

L T L B L A Ñ o u N A e 
I A H A A D Q I z R E H 

V z Ñ u s Ñ N u G o E N 

X u s Ñ M Q z u o F D s 

O ábado 25 de Maio parte 
de Vigo un autobus para ir a 
manifestación convocada 
pala Asamblea Nacional de 
O,bxección de Consciéncia 
e a Asociación de Famiüa
res de Insubmisos, para ás 
5 da tarde na Alameda de 
Santiago. Se poden encar
·gar bonos de ida e volta por 
600 pta. no teléfono (986) 
813707, perguntar por Nú
ria ás mañas. 

A Associa~o José Afonso 
e roáis a Camara Municipal 
do Seixal, organizan do 24 
de Maio ao 3 de Xuño a séti
ma edición das Cantigas do 
Maio, dias de festa para a 
música e o teatro baixo o le
ma tomado de José Afonso, 
Seremos muitos , seremos al
gém, que "pretende chamar a 
aten\:ªº das pessoas para a 
necessidade de se juntarem 
na reiviridica\'.ao dos seus di
reitos ou simples pontos de 
vista, mesmo fara da in
flu~nci_a partidária e ?esta 

forma contribuirem para a 
luta, absolutamente necessá
ria, contra o individualismo 
crescente na Sociedade Por
tuguesa". As Cantig!is de 
Maio tamén son wma opor
~unidade única de asistir á 
representación das máis di
versas culturas. Haberá con
certos dos grupos portugue
ses Cramol e a Tuna de 
Carvalhais (o Venres 24 ás 
10 da noite no Forum Cul
tural) e os Gaiteiros de Lis
boa (Sábado 25 ás 10 da 
noite no Largo dos Restaura
dores), Tamén estarán Mu
yeres de Astúries (Venres 
24 ás 10 da noite no Forum 
Cultural), La Ciapa Rua de 
Itália (Sábado 25 ás 10 da 
noite no Largo dos Restaura
dores), ou os agardados Be
rrogüeto da Galiza (Venres 
31 ás 10 da noite no Largo 
dos Restauradores), compar
tindo cenário con Salif Kei
ta de Mali. Njava de Mada
gascar e Sainkho de T uva 
(Sábado 1 de Xuño ás 10 da 
noite no Largo dos Restaura
dores, e Luns 3 á mesma ho
ra no Mosteiro dos Jeróni-

mar ao Associac;ao José -· -: Atopa 12,nomes de concellos pontevedreses-; 
Afonso (07-3~1-l) 886 23 

Portugal 
Braga 

• ENCONTROS DA 
IMAGEM96 

CA TRO SEMANAS DE 
FIC<";ÓES E NARRATIVAS 
NA FOTOORAFIA 

Do 4 de Maio ao 2 de Xuño, 
a cidade de Braga bule dou
tra vol ta cos Encotros da 
Imagem, o acontecimento 
roáis importante no calen-

CALDO DE LETRAS 

36 e 888 02 79. 

·. • EXPOSICIÓN$ 

Alamada Negrei;os e Sa
rah Affonso na Gandarin
ha (Cascais) até o 26 de 

. Maio, reune muitas pezas 
das duas artistas, maiormen-

SOLUCIONS ENCRUCILLADA 

·xe ·6t ·ds ·¿.¡, ·dn ·st ·s!º·"ft ·ewei ·ot·"loi.d º6( 
·1ap ·s( ·e1a:i º(( ·eom ·z( ·i1sm ·o( ·owe º6Z ·q!d ·n ·e10 
·sz ·as.esn º(Z ·ensod ·1z ·dse1ei1 º61 ·dpepaos. ·¿1 ·owmes 
·91 ·01upex ·s1 ·rnse 'tl ·~p ·z1 ·e1ds ·01 ·esdAe ·6 ·uo¡o:J 
·¿ ·osd ·9 ·ow ·s ·eoue ·.¡, ·eaJ:J ·(·e! ·z ·mp ·1 :s1V:)lül3¡\ 

·dxeA¡as ·os ·e1ew ·9t ·osp ·9.¡, ·eo1 ·st ·e1i ·tt ·010 

·zt ·dn ·1t ·diado ·9( ·suo ·¿( ·sdpp ·9f ·uenJl ·tf ·e:J1s 
-eq ·1f ·em1eu ·9z ·epp!ns ·¿z ·eiesad ·9z ·01oue:J ·tz ·rns 
-no ·zz ·edo1e ·oz :1sd ·91 ·serns ·91 ·¡dx ·51 ·eAo ·n ·o:Jd 
·11 ·Jos ·01 ·esou ·9 ºJBO:) ·¿ ·dwep1p ·1 :srvJ.NOWlOH 

te de· coleccións particulares 
e familiares, entre a visión · 
ingenúista de Sarah Affon- . 
so ·e.· b nacional-futi.!rismo 
de !'i-l~mada. Negreiros. 

•TEATRO 

O último baile do império 
a paitir de Josué Montello, 
adaptación de Maria do 
Ceu Guerra, interpretaqa 
por llda Roquete, Laura So
veral, Carlos Vieira e Pedro 
Alpiarca, entre outros. Até 
o 31 de Maio no Teatro Ci
nearte (07-351-1-396 53 
60). Camoes. Tanta gue
rra, tanto engano, enceni 
ficación de Silvina Pereira 
polo elenco do Teatro Mai
zum, até o 31 de Maio no 
Convento dos [nglesinhos 

(teléfono 07-351-1-346 02 
28). Os monstros sagrados. 
de Rolland Dubillard, .in
terpretada por Filipe Craw
ford e Rui Paulo. Están at~ 
o 26 de Maio no Comuna 
(07-351;727 18 18). Odeio 
Hamlet, encenificación de 
Diogo Infante . interpretada . 
por Fernando ,Lapa, Maria . 
Henrique, Cristima Car
valhal, Joao Baiao, Ricardo 
Carri\'.O e Diogo Infante. 
A ré o 2 de Xuño no Teatro 
Villaret (07-35 1-1-353 85 
86). Histórias da puta da 
vida militar (Nao mata· 
rás), encenificación de 
Norberto Barroca a partir 
do debuxante l va. Diaria
mente no Teatro Maria Vi
tória (07-351-1-346 17 
40).+ 

TUNA DE 
CARVALHAIS 

Actua o venres 
24 as 10 da 

noite no Forum 
de Lisboa 

• 
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A saga céltica protagoniza os primeiros debuxos animados galegos 

Merlín & Co 
-0- H. VIXANDE 

O humoris.ta Xaquin Marin e o 
ilustrador Xan López Domín
guez son os autores da pri
meira série galega de debu
xos animados, que está en 
etapa de pre produción, cuxo 
protagonista é o mago Merlín 
e que vai versar sobre temas 
cotiáns universais que en
troncan coa realidade galega 
e europea e nos que' o meio 
ambiente terá un papel so-

prensión noutras partes pero 
está in,spirado no Merlín e. famí
lia de Alvaro Cunqueiro". 

"A maqueta está preparada e a 
sér.ie, que vai ser realizada . 
integramente na Galiza, 
contén debuxos que en
treteñe n aos nenos, 
pero incorpora con- ' 
tidos que tamén 
resultan intere
santes para 
os adultos 

cia-:-, 
alguns 

dos capítu
los van estar 

vencellados entre 
si para, unha vez 

emitida a série, como 
resume podan agrupar

se os episódios nun mes
mo pase". 

lada pola TVG, ou ben ·pala 
nas mans dunha empresa espe- . 
cialista en distribu<::ión. 

• branceiro. -di llda 
O proxecto inicial é fa:cer 23 
episódios de 45 segundos cada 
un, sen diálogos pero con gran
de importáncia dos efeitos so
noros. Polo deseño dos capítu
los, estes poderán ser integra
dos nun programa ou ser exibi
dos independentemente. 

Unha equipa d'e entre catro e 
seis debuxantes deseñarán as 
persoaxes e os fundos e un or
denador dará movimento e cor 
aos detiLixos. Pero para iso é 
preciso formar aos debuxantes, 
xa que no Estado perdeuse es
ta tradición pola competéncia 
dos estados da Eur9pa do Les
te e do Suleste de Asia. "A pre
tensión nosa é introducir a un 
grupo de persoas neste campo 
para recuperar esta técnica e 
poder volver a utilizala no futu
ro", di_ llda. 

O mago Merlin ·compartirá pro
tagonismo co resto dos persoa
xes da saga céltiga, "é algo que 

· forma parte da identidade cultu
ral galega e que compartimos 
co resto de Europa -explica 11-
da Garcia, da equipa de produ
ción da série-, e é daquela 
polo que pensamos que po
de ter moita aceitación 
máis alá das nosas fron
teiras . ft:. série cháma-¿ •· --:; 
se Merlm & Copa- ,, ',, 
r~ ~<:tr máis po- / . . . :x , · 
s1b1l1dades / ...•.. - .· , 
decom- ~,,., · · · 

,¿ 
<(f' .. 

G ar -

A TVG será a primeira 
en emitir. a série 

Estúdase a posibilidade de, 
nun futuro, cos mesmos persoa
x~s e idéntico protagonista, fa

cer novos capítulos de cinco 
minutos e introducir diálo
gos talados, pero este pro
xecto estaria en función 

dos resu)tados que da sua 
exibición e venda a outras 

A, 
gr 

/, · ~ ' 

can les distintas á T elvisión da 
Galiza, que vai ser unha das 
empresas produtoras, xunto 
con Sodinor, de Vigo, e duas 
firmas máis, unha de Madrid e 
outra cubana, ainda que a parti
cipación destas últimas está 
por concretar. "Nós levamos a 
produción executiva", explica 
llda Garcia, de Sodinor, "os 
efeitos sonoros tamén fa-

"O proxecto é custoso porque 
os episódios son moi curtos e, 
ao estar referidos cadanseu a 
"Un asunto diferente, non se po
den aproveitar as imaxes nen 
os fundos", explica llda Garcia. 
Un episódio de 45 ;Segundos, 
desque se deseña a história até 
que está rematado, tarda en fa
cerse unhas tres semanas. Os 
produtores executivos confian 
en ter preparada toda a série 
nos meses de Outubro ou No
vem bro . En realidade todo é 
cuestión das decisións que to
men tanto a Televisión da Gali
za como as outras ~mpresas 
participantes no proxecto. So
dinor xa comezou os traba
llos e Xaquin Marin e Xan 
López Domínguez meté

• ! 

•• 

cémolos nós e a produ
ción corresponde a Pro
xectos e Produtos Audio
visuais". A TVG será a 
primeira en emitir a série, 
e despois estudiarase de 

levala ao mercado in-
. terrre.cional, ben 

através da presen
za nunha feira de 
televisión, 
ava-

OFERTA EN VOS (IDA E VOLTA) 

ronse en fariña.+ 
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Roda de 
martes 
XosÉ A~ GAcIÑo 

Arada da mort xira im
placábe l e detense arbi
trariamente, n pieda

de, sen atender a inocéncias nen 
a olidariedade . O xog da rule
ta rusa é a imaxe mái reali ta, a 
metáfora perfeita, d c mp rta
mento de deu a tan capricho a. 
Xira tamb r do rev !ver e dal
gun ¿o· eu buracos negros 

urde en avi ar a bala da mar
te. Ás vece é literalmente unha 
bala, como aque las que marca
ron co sangue obreiro en Ferrol 
o 10 de Marzo de 1972, unha 
data que e me apresenta agora 
en relación directa con utra 
marte mái recente, -ap na · 
dez dia -, i ta non de bala, pe
ro tan cruel e inxusta como 
aquelas: a marte do amigo Rafa
el Bárez, a quen a enfermidade 
lle coutou unha xenero a tra
xectória de compromiso persoal 
que fo¡ de de os oño de e pera
na na clande tinidade ao exercí
cio responsábel como profi io
nal olidário. 

Pero a roda segue a xirar impla
cábel e a marte egue a e ·toupa 
indi crirninadamente, tanto ro
la forza cega da parte de tru to
ra da natureza como pala vonta· 
de agre iva de home ainda rrc-
os do animal "natural" qu , ,·

pirabamo a .superar coa rncin
nalidade, c n bal u c n hom· 
bas, en M nróvia ou en órdo· 
ba, con coartadas idc lóxica · ou 
c n inércia- inc n rol'ac.:la que 
se apre cntan com re po. ta lc
xítimas a agráv i e agre ·i6n · 
prévi s, que á u v z t ñ n fa. 
bricado o eu próprio circuit de 
xustificacións ... U nha trist e a
de a de degradaci ' n m ra l n 
torno á bárbara escur i<la<le d 
poder: o que se ten u o qu e 
quer ter a calquer prezo. + 

VoLVER Ao REGO 

1 osé Mafia Amar bota unha 
gargallada ment~es charla 
con José M·aria Cuevas, o 

esidente da patronal. Asi os 
retratan os periódicos. H o ras 
despois Aznar reúnese cos líde-
res de UGT e CCOO. Antonio- ' 
Gutierrez mantén o rostro adus-
to conforme estoupan os fi ases. 
Non pode h aber sorriso. As dife
réncias políticas non o permiten , 

Apenas h ai frases,' argu1nentos, 
discursos. N iso quedou todo. En 
política facia l. O parlamento de 
Moscú i::hámase Duma que en 
ruso significa "pensar".+ 




