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A Conselleria d~ Agric~ltura 
recoñece o fraude das facturas 

falsas denunciado por A Nosa Terra 

O ~overno e~pañol asume a estratéxiq do 
PNV e aceita dialogar con ETA 

-----~----(Páx.15)----------

O PP négase a homenaxear a Boveda,. 
o lider galeguista fusilado por Franco 

__________ · (Páx.21)-· ----------

O PP vota en Madrid contra 
do Parlamento Galega 

O Partido Popular votou o 26 de Xufio no Congreso dos Deputados 
contra da proposit:ión non de lei apresentada polo Bloque Nacionalis, 
ta Galego sobre do cumplimento dos prazos de conclusión das autovías 
coa Meseta. A proposta nacionalista solicitaba o remate da totalidade 
das obras ,incluida Pedrafita, antes de fin de ano de 1998, tal e como 
acordou o Parlamento galego por unanimidade en Novembro de 1995. 
O PSOE apoiou a proposta do BNG despois de que estes aceitasen un, 
ha emenda apresentada polos socialistas na que solicitaba que se licita, 
ra o treito de Pedrafita durante este ano. Pola contra, o voceito do PP 
na Comisión de Infraestructuras e Meio ambiente, Carreño Maribona, 
deputado por Ourense, alegou que "motivos de orde técnica" e de 
compromisos coas empresas coñtratadas impedianlle ao seu grup 
aprobar a proposta realizada por Guíllerme Vázquez. Púxose asi de 
manifesto que a dinámica instaurada por Aznar durante a investidura, 
arremetendo contra as propostas unánimes da Cámara galega vai con, 
tinuar no Congreso, co PP galego nunha esperpéntica dicotomia.• 

O VAL DO TERROR 

Arthur_ Conan Doyle 

Sherlock Holmes recibe 
unha enigmática mensaxe. 
Cando a· descifra, vaise ver 
involucardo nunha nova e 

sorprendente aventura. 

ga 

* .... . . 
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Un ha enfermeira atende a 35 pacientes, frente a .15 da pública 

Povisa: o negócio da sanidade privada 
; 

· provoca o descontento dos usuários 
* HORÁCIO VIXANDE - G. LUCA 

Detrás da intervención policial de Martes 18 de Xullo ~on máis de 30 feridos- no sanatório privado Povi
sa, ao que o Sergas encarga a atención de 120.000. persoas no Sul de Pontevedra, aparece o mandado 
para endereitar a conta de resultados, que conseguiu o seu director, Fermin Piay. A consecuéncia foi a re
baixa na calidade de asisténcia, o ato·rro. nas nóminas e un contínuo malestar de traballadores e usuários. 

director do Policlínico Vigo, S.A., 
Fermin Piay volveria a enviará 
policia contra os traballadores de 
Povisa dentro do hospital; iso foi 
algo que recoñeceu diante dos 
resposábeis dos sindicatos can
do foron a pedirlle cantas. O Go
vernador civil, Alexandre _(Chuni) 
Millán Mon, declaraba dias des
pois de ordenar a carga que a 
consecución da arde era un dos 

· obxectivos do seu mandado. 

Cando Venres 21, os líderes sin
dicais expresaron o seu apoio 
aos traballadores de Povisa que 
estaban concentrados diante do 
hospital, un dos que se dirixiu ao 
público, António Palácios, en ne
me da CGT, recordou que "o 
que sucedeu xa tora adiantado 
por Manuel Fraga, cando na 
Xunta unificou as consellarias de 
Relacións Laborais e a de Xusti
za e Interior, de modo que conci
be os problemas laborais coma 
un asunto de orde pública". 

A versión da empresa sobre_ os 
incidentes é que trinta persoas, 
"encabezadas por membros dos 
sindicatos, irrumpiron violenta
mente no semisótano do Centro 
Médico, ame~aron aos gardas 
de seguridade e deron atinxido 
as portas do salón de actos on
de se celebraqa a Xunta ·[de ac
cionistas]; des-

O Venres 21, vários centos de persoas exixiron responsabilidades pola carga policial en Povisa. A. IGLESIAS 

pois de petar ne-
las violentamente 
con intención de 
derrubalas, corta
ron o subministro 
electrico". 

daqueles traballadores que 
pousian accións do policlínica; 
pero a dirección non accedia. 
Desque chegou á dirección do 

Povisa ten 580 
camas e 1.048 
traballadores; o 
Hospital Xeral, as 

centro , Fermin 
Play negouse a 
negociar cos sin
dicatos, e o con
vén i o colectivo 
esta bloqueado 
porque a patro
nal só oferta un
ha suba do 2,5% 
e pretende a 
conxelación dos 

Sen embargo, o 
número de perso
as atendidas é su
perior ás que, se
gundo a dirección, 
participou na rifa, 
en concreto 32, 
máis as duas visi
tas e unha traba-

mesmas camas e direitos de anti-
2.600• güidade. Esta foi 

a razón dunha 

trabal !adores convocatória de 
folga indefinida 

lladora que ficha-
ba no momento 
de abandoar o 
seu posta de traballo, ao termo 
da xornada laboral. 

Segundo a dirección de Povisa, 
foi ,o temor pota integridade físi
ca dos accionistas o que moti
vou que chamaran ao Governa
dor civil e á comisaria de policia. 

· O comezo da Xunta de Accio
nistas era ás seis e meia da tar
de e a carga da policia produciu
se ás sete,. Non houbo tempo 
para negociacións. 

Folga indefinida . 

Os traballadores concentrados 
diante da sáa onde se cele
rababa a Xunta deAccionistas, 
reclamaban o direito de entrar 

que o hospital 
tratou de impedir 
estabelecendo 
uns servizos mí~ 

nimos que abranguen a todo o 
cadro de persoal. 

En xeral, a .sanidade estalece os 
servizos mínimos en relación co 
cadro de persoal que traballa Sá- · 
bados e Domingos. En Povisa 
iso significa o cen por cen, xa 
que sempre traballa co mínimo 
persoal posíbel. Esta circunstán
cia está no centro da polémica 
en torno ao cumprimento dos 
servizosmínimos para a folga in
definida que o Comité de Empre
sa ten convocado para 15 de Se
tembro, e que xa retrasara desde 
o 27 de Maio por mor da _preten
sión patronal -avalada pala 
Consellaria de Sanidade- de 
que traballe todo o plantel. 

Povisa frente 
ao Hospital Xeral 

En Vigo tanto o Hospital Xeral 
como Povisa teñen o mesmo nú
mero de camas : 580 , ambos 
centros son financiados con fun
dos públicos, pero aí rematan as 
semellanzas. Mentres o Xeral é 
público, Povisa é privado e ten 
un concerto. O Hospital Xeral ten 
un cadro de persoal de 2.600 tra
balladores, cunha dotación de 
persoal de enfermeria que co
rresponde a unha persoa por ca
da quince pacientes. En Povisa o 
persoal é de 1.048 traballadores, 
menos da metade que o Hospital 
Xeral, e as rátios de enfermeiros 
por paciente son de un para ca
da 35 enfermos. 

Cando Henrique R. foi por pri
meira vez a Povisa a que lle fi
xeran unha cura por mor dunha 
queimadura na man, quedou 
pasmado coa factura de once 
mil pesetas que o centro pasou 
ao Sergas. "Eran curas de cinco 
minutos que consistian na apli
cación dunha pomada", di el, 
que foi citado repetidas veces 
pala unidade de queimados. 

4.300 millóns de pesetas 

O grande negócio de Povisa son 
o cadro de persoal, que é moi re
ducido, e o concerto co Sergas 
no tocante a consultas e probas 
diagnósticas, que se pagan apar
te con critérios moi xenerosos. 

Povisa e o Servizc 
Galego de SaudG 
asinaron un con
certo de asistén
cia que ten como 
obxectivo da aten
ción sanitária re
baixar a estadia 
média , que se 
consegue através 
do pagamento 
particularizado por 
cada proceso, 
independe,nte
mente do tempo 

O negócio 

En total, e pen 
dente de negociar 
as condicións da 
integración no 
Sergas do Instituto 
Social da Mariña, 
Povisa percibe po
lo concerto 4.300 
millóns de pesetas 
para unha povoa
ción asignada de 
120.000 persoas, 
unha cantidade 
moi barata se non 
far porque un per
soal moi reducido 
presta o servizo. que estexa ingre-

sa\;Jo o paciente. 
Ademais,· é o hos-

de Povisa é un 
cadro de persoal 
pequeno e unhas 
consultas ben 
pagadas polo 
Sergas 

P,ital de referéncia para toda a 
Area Sanitária de Vigo nas espe
cialidades de queimados, radio
terapía e ciruxia maxilofacial. 

O modelo de 
concerto entre .o Sergas e Povi
sa, ademais, está condicionado 
polo feito de que o ~e:gas !15>n 

·Pasa á páxina seguinte 
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Ven da páxina anterior . 

paga a atención sanitária des·
pois de superarse os 4.300 mi
llóns do concerto anual, de mo-
do que nos meses de Outubro 
ou Novembro paraliza a asis
téncia até non entrar o novo 
ano. Durante ese tempo, os pa
cientes pendentes de ser ope
rados permanecen á espera. 

Consuelo Martínez, presidenta do Comité c1e Empresa 

'O Sergas sabe que o c~nvénio prexudica aos asegurados' 

Unha contínua demanda por 
parte dos sindicatos é a de Po
visa entrar a formar parte da re
de sanitária pública, pero iso 
conlevaria ter que someterse 
de feito ás rátios que aplica o 
Sergas. Outra das consecuén
cias desta opción seria que a 
dirección de Povisa e os seus 
accionstas terian moi pouco 
que dicer na xestión do hospi
tal, daquela esta estaria máis 
orientada a unha asisténcia sa
nitári a de calidade que a au
mentar a con-
ta de resulta
dos dese hos
pital. 

Emílio Alonso 
acumula vá
rias experién
cias negativas 
con respeito a 
Povisa, ainda 
que a da sua 
filla é a piar, 
xa que mo
rreu no Hospi-
ta l Xeral 

0 6 Fermin Piay, Direc
tor Xeral de Povisa. 

de Febreiro 
de 1995 des-

\ 

Consuelo Martínez, presidenta 
do Comité de Empresa de Povi
sa e sindicalista da CIG, ten un
ha fractura do tabique nasal a 
consecuéncia dun mocazo da 
policía durante a intervención 
do Martes 18, cando 32 traba
lladores do centro médico vi
gués resultaron feridos. 

A que ere que se debeu a in
tervención policial? 

Témome que é a política que vai 
seguir o PP a 
partir de agora. 

Governo de Madrid- que apoia 
e disculpa estas actuacióhs. 
NunGa houb9 un pronuncia
mento contra as accións ilegais 
que levan adiante. Só faltaba o 
soporte policial, que agora te
ñen porque governan o Estado. 

A Administración está para 
mellorar_ a asisténcia sanitária. 

Non, isa é algo que sempre de
nunciamos. O concerto de Povi
sa ten unhas penalizacións se se 

atenden a máis 
de «X» pacientes. 

Desde o Partido 
Popular non hai 
respostas nen 
desculpas, o con
selleiro di que vai 
ver que respon
sabilidade hai se 
é que as hai. Le
van vinte anos 
agardando a isto 
e acumulan moito 
ódio desde entón. 
É un linchamento 
social e unha ten-

1 A política laboral 
de Piay está 
respaldada polo 
PP, só faltaba o 
apoio policial e 
agora xa o ten' 

Dixémoslle a·o 
Sergas que iso só 
prexudica á. povo
ación, porque se 
alguén ten que 
ser atendido en 
Outubro e Povisa 
xa cumpriu o nú
mero de aten
cións que nesa 
especial id ad e 
marcaba o Ser-

tativa de parar a 
un movimento 
obreiro cuxa exis-
t é n c i a molesta 
porque é reivindicativo. Este é o 
tipo de diálogo do que talaba 
Aznar. 

A dirección de Povisa sem
pre actuóu asi? 

gas, entón a sua 
asisténcia é trans-
1 ad ad a a primei
ros de ano, por
que senón Povisa 
non cobra- polo 

tratamento. Polo tanto non se tra
ta nen de rematar coas listas de 
espera nen mellorar a calidade. 
No caso das rátios de persoal, o_ 
Sergas di que é máis barato con
certar con Povisa e que daquela 
non lle exixe que cumpra con 
nenguriha rátio de persoal. Só se 
busca benefício económico. 

Povisa ten unha importante 
relación co Sergas. 

Estamos. loit 
A. IGLESIAS 

pois de ser atendida moi defi
cientemente en Povisa. "Se 
chego a viver no Calvário [un 
bairro adscrito ao Hospité!I Xe
ral]. a miña tilla est9-ria viva", 
afirma. A pequena botara un 
mes en Povisa aqueixada dun 
mal sen aclarar até ser dada de 
alta -sen estar completamente 
restabelecida- no nadal de 
1994. Ás tres da tarde seis de 
Febreiro foi levada ás urxéncias 
do hospital privado pero, a pe
sar do seu historial médico, vol
veu a casp ca diagnóstico de 
farinxite. As doce da noite in
gresaba de novo, pero desde 
Povisa era desviada ao Hospi
tal Xeral : demasiado tarde: in
gresou práticamente cadáver 
aqueixada dunha meninxite e 
dun infarto cerebral. O seu pai 
ainda descoñece a autópsia e 
está a percura d& seu historial 
médico. "Aquel dia, se chega a 
ingresar en Povisa ás tres da 
tarde, teria morto igual, nese 
hospital, entre outras caréncias, 
non hai UVI infantil".• 

Coa anterior dirección habia di
feréncias, como en-todas as em
presas, pero esta nova, presidi
da por Fermin Piay desde 1993, 
ten modos ditatoriais. A primeira 
medida que tomou, en Xaneiro 
de 1993, foi non pagar a nómi
na. Desde entón, sempre houbo 
conflitos laborais. Piay non se 
relaciona cos sindicatos, négase 
a recibir ao Comité de Empresa, 
non dá información, ternos de
nunciados 60 contratos ilegais, 
sen resposta da Inspección de 
T raballo... Hai un trapicheo en
tre o PP e esta xente. 

Piay ten apoio institucional? 

Piay actua asi porque está res
paldado por unha política -até 
agora sobretodo pola Xunta, e 
desde hai pouco tamén polo 

Antes Povisa tiña concertos co 
Sergas; pero cando entrou Piay 
asinouse o primeiro concerto 
singular~ adscribindo ao centro . 
unha povoación asegurada. 
Neste sentido, ternos moitos 
translados desde o Hospital Xe
ral a Povisa. O Sergas e Povisa 
ou son a mesma causa, ou hai 
moi bon entendimento ou for
man parte do mesmo partido. 

Por outra banda, teñen de
nunciado unha negación do 
direito á folga. 

Xa no ano 1986, o conselleiro 

Cochón, sacara o famoso de
creto Povisa, segundo o cal os 
servizos mínimos en caso de 
taiga tiña que decidilos a direc
ción da empresa unilateralmen
te. Aí rachouno~ a folga porque 
nos puxo a todos a traballar. 
Agora, outra vez con Cachón 
na Consellaria, os servizos mí
nimos son un cen por cen do 
cadro de persosil. lsto é negar o 
direito a folga. E un impedimen
to para botar man de calquer 
acción legal para reivindicar os 
nosos direitos. Non ternos unha 
clara proibición para facer folga 
pero só admiten unhas condi
cións que impeden faceta. 

Povisa acusa aos traballado-· 
res de instigadores dos inci
dentes. 

Si, acúsanos de secuestro, de 
non deixar parar aos accionis
tas ... O outro dia dician na 
prensa que hai 840 accionis
tas e que só deixamos pasar a 
40. Non vimos a ningun accio
nista por ali máis ~ue aos tra
balladores que teñen accións, 
aos que eles non deixaron en
trar na Xunta Xeral. O que 
chama a atención é que xüsto 
os 40 accionistas que pasaran 
tiveran o 50% do capital, como 
asi sucede u.+ 

Saúde ou negócio 
En Xaneiro de 1994, a CIG:.Saúde denunciaba que a 
empresa Povisa estaba a descapitalizar a clínica para 
matiter outros negócios e ilustraba con dados 
concretos o quebranto que para o hospital supuña o 
desvio de fundos. O sindicato puña a man na ferida do 
futuro de Povisa, que estaba no aire se non se 
concretaba un plano de investimentos. Precisamente, 
a falla de previsión orzamentária básica estaba a 
·producir tensións internas no persoal empregado e 
eivas graves na calidade asistencial. 

Ao se confirmar ·que todas as empresas do grupo 
tiraban avantaxe da clínica viguesa, instáncias _ 
sindicais e políticas reclamaran a revisión do convénio 
do Sergas, que importaba daquela 4.000 millóns de 
pesetas. A querela criminal revelaba anomalias que se 
remontaban a 1988 e 1989 co recoñecemento do 
actual xerente de que o hospital estivera a piques da 
creba técnica en Xaneiro de 1993. 

Mais as árbores das irregulariedades contábeis da 
clínica non poden perdernos de vista o bosque da 

Naquela altura, o Comité de Empresa de Povisa función de asisténcia pública que esta empresa ten 
acusou á dirección de mantera clínica madrileña Los asignada, porque visto na perspectiva dos graves 
Nardos e outras sociedades relacionadas coa acontecimentos de 18 de Xuño, o proceso ao consello 
asisténcia sanitária coma o Grupo LN, a consultora de dirección de Povisa revela os vícios de orixe dunha 
Techplanosa, Seguro Europeo e as clínicas Troncoso política sanitária irracional. Desde a sua fundación en 
e Uro/ á conta do hospital vigués. De a pouco, o ·1973, esta clínica, a terceira en número de camas do 
presider:ite, vice-presidente e outros tres membros do Estado, reivindica a intervención no deseño da 
consello de administración de Policlínica Vigo S.A. sanidade do Sul de Pontevedra e responde ao 
foran acusados de estafa e fraude polo tiscal da crecimento concreto do investimento público coa 
Audiéncia de Pontevedra ao apreciar nos libros de descapitalización ou os recortes orzamentários. Despois 
contabilidade 9e Povisa operacións que non de actuar coma un poderoso grupo de presión que 
respondian a subministras de materiais e prestaCións retrasa a entrada en funcionamento do terceiro hospital 
de servizos, ainda que aparecesen anotados baixo público da comarca pontevedresa, Povisa recebe da 
estas conceitos. . . . · Xunta do PP o voto favorábel á ampliación, de antergo 

?. !.i.v..,:~~ -i.,._.,_> .. :- ~-~ {,,· r.l ; .)',.....::(J' <..3r . .s .. ~·.a r.1 ... : ":.·\~~:1 ._"':.t 1 , ·J .· ~::.~l..· :, ... ~~f _ .. ,,,,.:,,~:: 1:, ,,..., .i' ~ 

_ desaconsellada polos defensores da asisténcia pública. 

Case un tércl.Q da povoación asegurada da comarca de 
Vigo está sux'?ita a un hospital mal dimensionado que 
busca- a rendabilidade por procedimentos que degradan 
o nível da asisténcia: a descapitalización do seu 
orzamento corrente, a renúncia a investir a meio prazo 
e a política de represión sobre o persoal empregado. 

A política de sanidade que aposta por dar benefícios ao 
capital privado, delegar a xestión e manter contodo as 
rendas sobiais dun sistema de dirección pública, 
remata no castigo dos asegurados e dos profisionais 
da sanidade. Os primeiros adquiren conciéncia de que 
na sua área hai un hospital que cura (o público) e outro 
con problemas, dependente dunha sociedade anónima; 
os segundos non so están obrigados a un réxime de 
traballo abusivo e a asumiren responsabilidades que o 
capital non quer pagar, senón que a hora de ter que 
presentar o seu xustísimo memorial de agrávios ven 
que desde a direccion do hospital chaman ao 
Governador civil do PP para que cobre en caras e 
costelas rotas o que o imposíbel teorema do público
privado-mal administrado non dá resalto.• 

ANOSA TERRA 
~/, ,· J:t:. 't \ , - } ~ t , ; , - ;_, .~~'1 . ..-.1 ... ·1.~}:..!,, ,,,,,,,_._ ...... :,, 
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Vicente Quiroga segue ·pendente de xuizo e· exerce de aparellador para /reo 

A Tomás Notário, acusado de Cobrar comisións 
de Coherpu, pédenlle dous anos de prisión 
-O- X.C. 

Os dous últimos alcaldes do 
Partido Popular est~n incur
sos en procesos por corrup
ción en relación á mesma em
presa, Coherpu S.A. O repre
sentante da cohstrutora, Ama
dor Puente Rico, é o principal 
testigo de cargo contra To
más Notário Vacas·, para o 
que o fiscal pede dous anqs de 
prisión e sete de inabilitación 
para exercer cargos públicos. 

Coherpu S.A. xa non existe, lo-
. gcr da ruina da empresa á que 

Vicente Quiroga lle facilitou o 
priviléxio de ser a principal con
cesionária das obras municipais 
e da Deputación. O escándalo 
Coí.lerpu arrástrase desde 1993, 
afectando singul~rmente ao ex
mandatáio Quiroga, sometido a . 
unh~ fianza de 25 millóns e 
pendente de xuizo. · 

Posteriormente unha Comisión 
de Investigación foi pechada sen 
conclusións deixando que o pro-

. cesq seguise. só pala via xuaicial, 
que ven de facer pública a peti
ción fiscal, para outro -presunto 
implicado, o ex alcalde Tomás 
Notário Vacas, ·tamén do PP. 

Notário Vacas é acusado no es
crito do Fiscal de recla.'mar comi-
si6ns de até un· dez por cento 
por seguir concedendo obras a 
Coherpu. Notário teriase reuni
do no seu despacho da alcaldia 
co representante da con?tructo
ra, Amador Puente ·Rico, e ade
mais de comunicarlle que de
bian rescindir algtms dos contra
tos previstos con Coherpu per
mutándoos por outros distintos, 
haberia de entregar entre un 1 O 
e un 15% de comisión por deter
minadas obras rurais. 

As acusacións contra Notário 
Vacas, segundo diversas fontes, 
poderian finalmente non sustan
ciarse nunha condea, toda vez 
que até agora SÓ se canta como 
proba principal coa testemuña 
de Puente Rico. Notário Vacas 

. amósase tranquilo e considera 

. que cando vaia declarar, · no vin
d ei ro mes de NQvembro, o 
asunto xa estara desinflado. 

Dou$ homes e un destino 

Notário Vacas foi alcalde no· · 
franquismo (1 .968-70) e recun
cou da man do Partido Popular 
na lexislatura de 1991. Enxe
ñ.e"iro de Camiños, Canais e · 

Partos, exerceu de -xefe de 
servício e delegado do Minis
tério de Obras Públicas duran
te moitos anos. Na Ditadura 
era habitual a prática de comi
sións e con~iderábase parte 
da lóxica de funcionamento da 
administración. 

Nesa cultura formouse Notário e 
dela viñan tamén xentes como 
Vicente Quiroga, que chegou a 
conducir un Porsche a nome de 
Coherpu S.A., ostentando os 
priviléxios que tiña a empresa, e 
que f9ron considerados polo 
xulgado suficientes para encau
sar ao ex-alcalde. 

· A Comisión de Investigación 
montada no concello foi abor
tada de entrada, cando á sua 
primeira reunión acudiu para 
presidila o própriq Notário, ao 
que deberian investigar os con
c~llais. Asulagada en papeis e 
expedientes finalmente disol
veuse sen chegar a conclusión 
alg~nha. 

Actualmente Vicente Quiroga 
exerce como aparellador para a 
constructora coruñesa freo rela
cionada estritamente cos affai
res úrbanísticos da Coruña.• 

GAL IZA 
Celebrará o Dia da Pátria sob' o lema Aquí e agora 

O BNG elabora a sua· 
Olternativa de governo 
"Poñer as institucións ao serví
cio do país", ese é o reto que o 
BNG se marca cara ás próxi
mas eleicións autonómicas. O 
seu Consello Nacional decidiu 

- o Sábado 22 de Xuño pór en 
marcha u nha campaña para 
elaborar unha alternativa de 
governo ao "servício dos inte
reses próprios de Galiza" baixo 
o lema Iniciativas para levantar 
este país. A campaña rematará 
cun acto a celebrar a comezos 
de Setembro no que se expo
ñeran as liñas mestras desta 
política nos distintos eidos. A 
dirección do BNG pretende 
que que participen no debate, 
sindicatos ope~ários e agrários, 
empresários, xentes da cultura, 
comerciantes, autónomos, pro
fesións liberais, ensinantes, 
xuventude, ecoloxistas e orga
nizacións ·sectoriais con im
plántación no país. 

Antes terán lugar unha série de 
xornadas monográficas nas que 
se van "tratar as temáticas rela
cio_nadas coas necesidades pe-

·. rentórias que debe de afrontar 
hoxe Galiza buscando as alter
nativas adecuadas para unha 
acción de governo positiva", en 
palabras da voceira da organi-

zación frontista, Encarna Otero. 

As distintas comisións criadas 
na últlma

1
Asemblea Nacio-nal 

celebrada no Ferrol, serán as 
encarregadas de redactar as 
ponéncias-base que se discuti
rán en distintas reunións. Estas 
comezarán o próximo Sábado, 
29 de Xuño, cun estudo da pro
blemática da vivencia e o solo, 
aliadas á luz do Decreto do Go
verno central que rebaixa a ce
sión de chan dos constructores 
aos concellos, asi como da Lei 
do Solo que se está a tramitar 
no Parlamento. Nos distintos 
Sábados do mes de Xullo abor
darase o sector pesqueiro (dia 
6) e as infraestruturas, a situa
ción lingüística e cultural. En 
Setembro debaterase a organi
zación territorial. 

Tamén a celebración do Dia da 
Pátria ten cómo eixo para o 
BNG a chegada ao governo. O 
lema escollido é Aquí e agora. 
Para Encarna Otero o que quer 
expresar o lema e que "chegou 
a hora de que Galiza se gover
ne e o BNG é a organización 
que está chamada a liderar esa 
toma dos próprios resortes e 
dos destiños pátrios". + 

ALFONSO EIRÉ 

Vázqu~z vampiriza o PSdeG 
Coa proposta de modificación da Lei eleitoral para que o alcaldes 
podan apresentarse como candidatos ás eleicións autonómicas, fran, 
cisco Vázquez logrou vários obxectivos: aparecer como o líder indis, 
cutíbel do PSdeG~PSOE, sacar aos socialistas do siléncio aonde os 
está a levar a sua política de ~rrulinco e máis entrar en confronta, 
ción directa con Fraga lribame sen pór en cuestión os seus po icio, 
namentos políticos baseláres. Pero o que pode ser bó para Vázquez, 
n~n ten que ser bó para o seu partido. Vázquez, que non pensa 
concorrer como candidato á Xunta, deixa ao presidtnciábel s cialista 
nun mal lugar, como aspirante de segunda división, porque a el, o 
primeiro candidato, "impedíuselle" participar. Abel Caballero, c mo 
antes González Laxe ou Sánchez Presedo, sairá na campaña eleitoral 
cunha carga nas costas: a de Paco Vázquez. Este lastre pode ser deter, 
rninante nunha previsíbel negociación de govemo-co BNG, talco, 
mo pasou co Govemo Tripartito , pois fixéronlle os pactos desde fora 
á dtreción socialista e esta marcoulle a política a Laxe.• 

-
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Romai, cando era Conselleiro de Agricultura, non quixo chegar ao fondo das inve_stigacións sobre o fraude das facturas. A. IGLESI~ 

Apresentou denúncia ante o Tribunal Superior de Xustiza 
que comezou a tomar declaración aos implicados · 

A Consellaria de Agricultura recoñece o 
fraude por facturas falsas en Pontevedra 
*A.E. 

A Consellaria de Agricultura recoñeceu a existéncia dun fraude 
por facturas falsas na sua Delegación de Pontevedra tal como 
anunciou A Nosa Terra no número anterior. Un voceiro da Xunta 
precisou tamén que xa se apresentara denúncia ante o Tribunal 
Superior de Xustiza por este motivo, mentres alguns dos impli
cados afirman que hai un intento de amaño e múltiples presións. 

O Fiscal Xefe do Tribunal Supe
rior de Xustiza, García Malvar, 
xa comezou a tomarlle declara
ción a alguns dos implicados n.o 
fraude detectado na Delegación 
da Consellaria de Agricultura en 
Pontevedra, na que se pagaron 
facturas de obras que nunca se 
realizaron ou por un importe moi 
superior aos traballos efectua
dos. Entre os chamados a de
clarar están alguns dos empre
sários que recoñeceron ter asi
nado estas falsas facturas, acu
sando a Fernando Sáez de Mie
ra, ex Xefe Provincial de Montes 
e Industrias Forestais de Ponte
vedra, de estar detrás das ope
racións fraudulentas. 

A xustificación de obras que 
- non se realizaron corresponden 

aos con'cellos de Gondomar, 
Baiona, Oía e Crecente. Outras 
obras están incluidas no Plano 
lnfoga de loita contra o lume, 
aparecendo no ano 1991 factu
ras de traballos realizados "nos 
montes da zona Sul" .da provín
cia de Pontevedra por máis de 
médio millón de pesetas e cen 
horas de traballo que, afirman 
os constructores que nunca re
alizaron. 

acuse de recibo. A Consellaria 
decidiu tomar cartas no asunto e 
pór a documentación nas mans 
de García Malvar. Pero xa antes 
Fraga lribarne recibira denún
cias destas irregularidades, con
cretamente o 8 de Maio de 
1992, sen que se tomasen as -
medidas oportunas. 

Alguns dos empresários chama
dos a declarar afirman estar a 
receber "presións de intermediá
rios que tentan mercamos a in
formación e nos din que se mu
damos as declaracións nos 
compensarán, arranxando todo". 
Entre estes empresários chama
dos a declarar está Boullosa de 
Vigo, que tiña tratos mercantís 
con Saez de Miera e outro em
presário do Poio. 

Longa história 
de irregularidades 

Mais as irregularidades na dele
gación pontevedresa de Montes 
e lndústrias Forestais veñen de 
máis lonxe'. Así , despois de 
1985 aparecen denunciadas vá
rias estafas na comarca do De
za. Estas irregularidades sál
danse coa suspensión de em
prego e soldada dun mes a un 

Alguns destes empresários en- funcionário· recén aterrizado, Xo-
trevistáronse persoalmente hai sé Maria Barguiela. Máis o pro-
alg un has semanas ce próprio blema non se investiga a fondo. 
Conselléiro Pérez Vidal e tamén Os vieiños de1ectan que apare-
ce de Económia, Xosé António · cen o doble de hectáreas repo
GfZ-a-. Tamén lle -enviamn:- ear-ta - ... -voadas-das ""que teñeri ·os seus 
detallada a Fraga lribarne con montes, cu que co.bran por abrir 

pistas cuxos traballos realizaron 
os próprios viciñ,os, como o ca
miño forestal de Silleda a Vila 
de Cruces. · 

As óbras estaban realizadas in
variabelmente pola empresa Ni
sarama, da que era propretário, 
Corral, un garda forestal de 
Bandeira e Nicanor, un viciño de 
Lalín . Os forestais eran os en
cargados as obras que se fa
cian. Coa chegada de Francisco 
Sineiro á Consellaria de Agricul
tura mudou o sistema e deu ar
de de que os pagos se realiza
sen directamente aos viciños , 
polo que estes descubriron as 
irregularidades, dando canta á 
Consellaria. Máis Sineiro non 
quixo seguir a investigación. 

Con Romai Beccaria de novo 
conselleiro de Agricultura prodú
cese a xubilación do garda fo
restal Corral , senda un auténtico 
acontecimento na zona, coa 
asist~ncia do próprio Consellei
ro. Saez de ·Miera segue no seu 
pasto e tampouco se investiga á 
empresa Nisarama. En Abril de 
1992" Fraga comeza a recibir as 
primeiras denúncias de irregula
ridades por obras pagadas e 
non realizadas . Desde a Conse
ll<:iria tampouco se realizou un 
control fiscal das éontas da De-

· 1egación de Pontevedra neri se 
depuraron responsabilidades. 

Até o presente as denúncias, 
propiciadas sobre todo por em
presários que se viran aparta
dos das obras, ao entrar outras 
empresas, como á do alcalde de 
Covelo, Xosé Costa, non sairan 
á luz, senda de réxime interno, 

' tratando de recuperar o 'traballo 
perdido. Mais como a situación 
non se arranxou , agora decidi
ron denunciar as implicacións. • 

ANOSATERRA 

O BNG lémbralle a Francisco · 
Vázquez a inclusión do galego 
no seu programa_ eleitoral 
O 21 de Xuño os r.epresentantes do BNG no concello da 
Coruña apresentaron unha moción na que instaban á 
criación dun servizo dé normalización lingüística dentro 
dun plano municipal para a galeguización. da actividade 
oficial .tal como está recollido na lei. Non foi admitida ale
-gándose que non se.atopabari amaioria dos representan
tes municipais no concello e xa é a terceira proposta que 
o grupo· nacionalista apresenta nese sentido. Nesta lem
br'ábase a importáncia dq idioma e a sua releváncia na 
identidade cultural e social do paí.s pero tam-én se sinala~ 
ban as incoeréncias nas que Francisco Vázquez incurre 
reiteradamante co uso do .castellano. Tamén se recordou 
que cando o actual alcalde tomou posesión do seu cargo 
por primeira vez, en 1983, fíxoo cun programa que pro
metía a defensa da língua e cultura galega e que na últi
ma reeleición prometeu continuar con esa normalización 
mália que se nega a cumprir as senténcias que se retiren ao 
~opón.imo e tamén aes documentos do concello. Na home
naxe que o conc~llo ~fa _Coruña rendiu a Anxel Casal o pasa
do 16 de Maio, Vázquez falou en galega e reseñou o papel 
da· Coruña no proceso de normalización cultural do país.• 

5 

Os CAE non foron convocados -ao Consello Escolar 
Mália ser a .organización estudlantil con .... máis 
-reprsentación no Ensino Medio, os CAE (Comités Abertos 
de Estudantes} non foron convocados ao .Consello Esco
lar de Galiza. Este reuniase o 17 de Xuño para debatir a 
rede de centros da Xunta. Os CAE non puideron asistir 
mélia que as últimas eleicións no ensino incluía a dous 
representantes desta organización no Consello. A 
proposta do conselleiro, ten que ser o Consello o que no
mee aos representantes do mesmo. O BNG, a través de 
Bieito Lobeira, perguntou no Parlamento cando pensaba 
a Xunta incluir aos CAE no Consello. • 

Negativa do PP a -que os alcaldes 
poidan ser candidatos á Xunta 
Os votos do PP impediron aprobar a .modificación da lei 
eleitoral que permitiría aes alcaldes apresentarse á pre
sidéncia da Xunta cuxa propbsta apresentaba o PSOE 
co apoio do BNG. Miguel Cortizo sinalou que a lei elei
toral galega é a única que inclue esa proibición coa que 
se imposibilita a certos cidadans "acceder en condicións 
de igualdade ás funcións e cargos públicos". Alfredo 
Suárez canal, polo BNG, apoiou a proposta socialista 
pero matizou que a reforma da Lei debe ser máis am
pla. Pala su par.te Manuel Ruiz de .Mesa, do PP , afirmou 
que non se podía modificar a lei "defendendo intereses 
partidários ou máis ben dalgun membro concreto do parti
do'', en alusión a Francisco Vazquez, alcalde da Coruña.+ _ 

A FPG celebra en solitário 
o Dia da Pátria e critica ao BNG 
A Frente Popular Galega convocará unha manisfestación en 
solitário para conmemorar o Día da Pátria, anunciou o seu 
secretário xeral, Mariano Abalo. Contodo, a FPG invitou a di
versos colectivos de esquerda para participar no acto, ade
mais de representantes de forzas doutras nacións, como o 
Sinn Féin, Herri Batasuna, a Frente Polisária o_u a OLP. 

Abalo ere que hai que artellar unha esquerda consecuen
te "porqu'e na actualidade está traizonada e está a render 
pleitesia ao rei e á Constitución española, como é o caso 
do BNG". Abalo e o escritor Xosé Luis Méndez Ferrin, que 
acompañaba ao dirixente da FPG no momento de facer o 

' anúncio, arremeteron duramente contra o Bloque, ao que 
incluiron entre as forzas que están " totalmente dacordo 
con aceitar esta polít ica de sumisión e para nada reivindi
can a independéncia". A FPG continuará apresentandose ás 
sucesivas consultas eleitoreis· para acadar·"a liberación na
cional e social da Galiza", dixo Abalo.+ 
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OPtNIÓN 

O URBANISMO DO PP: 
·SOLO E VIVENDA 

ENCARNA OTERO . 

O Decreto 5/96, publicado o 7 de Xuño e 
anunciado como "medidas liberalizadoras en 
matéria de solo e vivenda", no fondo non é 
máis que un retroceso no tempo ao que foi o 
desenvolvimento especulativo nos últimos 
anos do franquismo no campo do urbanismo 
e da vivenda e do que en numerosas vilas de 
Galiza ternos exemplos ben nídios e que de
berian formar parte dunha galeria de horro
res (o rañaceos do Carballiño, o Ensanche 
de Santiago, as cidades-

construcción do térritório, a sua dotación de 
servizos e de espazos públicos que . debe ter 
unha visión- a méio prazo, unha responsabi- . 

· lidade colectiva e unha participación públi
ca o máis ampla posíbel e na que deben par
ticipar, non só todos os concelleiros e con
celleiras eleitos que constituen as Corpora
cións senón o município no seu conxunto., 

Este Decreto adolece ademais dunha boa e 
exaustiva asesoría xu- · 

dormitório en bairros 
de Coruña e Vigo, etc). 

A liberalización nas fi
guras de planeamento 
axilizando -segundo 
din- a sua tramita
cjón, a redución da 
césión de solo dun 15 · 
a un 10%, a pOtestade 
dos alcaldes para de-

'As medidas-están 
vinculadas ao ·que é a 

base económica do. PP e 
á posibilidade de 

aumentar benefícios" 

rídica e, polo tanto, 
vai motivar constan
tes conflitos de inter
pretación na sua apli
cación. O planeamen
to urbanístico precisa 
dunha normativa moi 
clara e precisa. 

De todos os xeitos, en 
Galiza, ainda cabe a 
posibilidade de facer 
un território ordena-

sen vo'l ver o planea-
mehto, non van aba-
ratar o prezo dun ben básico -recoñecido 
na Constitución como un direito ·funda
mental- ·como é a vivenda e que, no caso 
galego, consume o aforro dun núcleo fami
liar méio un tempo de 15 a 20 anos. 

Estas medidas están máis vinculadas ao que 
é a base económica e empresarial do .PP e á 
posibilidade de aumentar os seus benefícios 
nun momento en que o investimento pú
blico en grandes obras vai mermar-se asi se 
anunciou a respeito da diminución do or- . 
zamento no Ministério de Fomento (deno
minación decimonónica tamén recuperada 
polo PP). Este sector das grandes empresas 
construtoras ou dos medianos promotores 
poderá dirixir o seu capital cara a constru
ción de vi vendas de carácter privado. 

A ~edución do traspaso de aproveitamento 
aos concellos, vai impedir-lles facer políti
cas de vivend-a pública nos seus diferentes 
réximes e, mesmo aqueles concellos que xa 
tiñan postas en marcha empresas munici
pais de xestión de solo e vivencia-terán que 
reducir esta actuación. Este mecanismo de 
oferta de vivenda pública é o único que po
de competir cos prezos da vivenda libre e . 
abrigar aos construtores-promotores a 
axustar-se na oferta deste ben básico. A 
posta en marcha de vivenda en réxime de 
aluguer de carácter público seria tamén ou-

. tra medida de abaratamento do mercado. 

No Decreto do PP non existe nengunha refe
réncia ao control dos intereses dos créditos 
hipotecários, neste momento, os máis eleva
dos de Europa. Esta forza politica e os seus 
membros do govemo, que están tan preocu
pados polos critérios de converxéncia de 
Maastricht podian e deberían controlar o 
prezo do diñeiro, sinalando os mesmos índi
ces de interese na hipoteca dunha vivencia 
que se ten nos países da moderna Europa (en 
tomo a un 4%). Iso si seria realmente unha 
medida liberalizadora, é dicer. daría-lle á xen
te a liberdade de non afogar o seu presente e 
o seu futuro por dispor dun teito digno. 

Dar-lle aos alcaldes competéncias cáseque 
, exclusivas no planeamento urbanístico do 
seu território e, asemade, reducir, a dous 
meses a exposición pública dos proxectos 
(única .etapa :na que os viciños e viciñas po
den opinar e, apartir de agora, tamén o resto 
da Corporación) non é semente unha medi-

. da amidemocrática, senón tamén un perigo 
e unha fonte de inestabilidade pennanente 
a respeito de algo tan"imporrante como é a 

do, habitábel e ao servizo das persoas, con 
políticas de fomento de vivenda de c~ácter 
público en réxime de propriedade ou de. 
aluguer e con disponibilidade de solo xa 
que a Xunta ten transferidas absolutamente 
todas as competéncias nesta área e o Parla
mento é quen de lexislar --e de feito, x·a o 
está a facer- no território, na comarcaliza
ción e no património. Neste momento, está 
pendente de revisión e actualización o De
creto referido ªº solo que deberá ter o ran
go dunha Lei e que poderá seguir rnantendo 
a ce.5ión de aproveitamento aos Concellos 
nun 15% para asi dotá-los dun patrirnónio 
público de solo. Ásemade, a COTOP, por 
méio do IGVS deberá aumentar o seu .in
vestimento en vivencia pública e diversifi
ca.:la en propriedade e al1:1guer. 

Se o novo govemo do Estado quere retroce
der na história retomando aquel filme do 
cine realista que foi El pisito de Berlanga, 
Galiza pode dar unhá nova lección de 
modemidade facendo unha política de vi
venda axeitada ao ano 1996, é dicer, facer 
deste direito fundamental, un ben asequíbel 
a todas as persoas, frenando a especulación 
que acaparou durante anos o produto do 
traballo da emigración galega en Europa e 
que fixo popular o refrán de que para facer
se rico, hai que meter-se na construción.+ 

Encarna Otero é Concelleira do BNG en Compostela 

. ,..., 

FADAS DE ESTRANO 
NOME 

DORES ASOREI 

E se Deus fose rnuller? 
JUAN ÜELMAN 

Se deus tivese siclo rnuller a historia teria si
do escrita doutro xeito, dende unha perspec
tiva non androcéntrica; na que non terian 
quedado ocultas os centos de mulleres que 
contribuiron a escrebir-a nosa história de 
máis de dous mil anos dende múltiples disci
plinas, e que hoxe son clave para que nós, as 
mulleres, e o resto da humanidade recupere a 
metada da sua história e poida camiñar cara 
un futuro no que realmente, o xénero non 
sexa excusa para ocultar un presente intelec
tual, histórico, musical ... ou político no que 
colabora a metade da povoación mundial. 

Corno mulleres contamos coa nosa expe
riéncia empírica, coa nosa bagaxe intelec, 
tual e co feito de sofrer en carne própria 
discrirninacións de todo tipo por ser-mos 
mulleres, nen máis nen menos. Mulleres. 

É por iso que actualmente a xinococrítica 
busca no pasado inmediato identidades fe
meninas para restaurar a voz que non se 
sabe cando nen porqué perdimos. Búsque
da que nos levará á construción dos nosos 
próprios modelos para non ter que recurrir 
a modelos andocéntricos caducos e que 
demostraron sobradamente non servir para 
dar solucións a níveis globais. É por iso 
que hoxe reclamo a voz para unha rnuller 
da categoria de Marie Le J ars Goumay 
(1565-1645), que poida servir de exernplo 
a todas nós, mulleres, 

súa produción· literário-filosófica: soltero
na, afeizoada á alquímia e a vivir pobre
mente e boémia ao lado dunha vella cria
da e o seu g(lto ... ! Hai que dicer que a re
petición de estereotipos na presentación 
e valoración das mulleres intelectuais, 
por parte do discurso académico, merece 
unha denúncia constante e diária. Xa da
quelas o denunciara Marie de Gournay. 
Fíxoo até o cansanzo e a desesperación. 
Parta de ter que respostar continuamente 
cando en conversacións e reunións onde 
se debatian ideas, tiña que escoitar conti
nuamente agrávios comparativos ou agrá
vios relativos á sua capacidade intelectual 
polo feíto de ser muller, ou á de califica
ción da palabra ou do discurso feminino. 
Hoxe no 1996 esta história segue a ter vi
xéncia. Prosigamos. Daquelas a impoten
cia feminina para respostar aos agrávios é 
total. Escoitemos a voz de Marie: 

Feliz o que poida ser sábio sen crime: a tua 
condición de home concéde,che, pola mesma 
razón que lle nega ás mulleres, calquer acción 
de alto destino , calquer xuizo sublime e cal, 
quer discurso de exquisita expeculación. 

Pero para calar, por is ta vez outros agrávios a 
este sexo, por favor, deádeme se es tes agrá, 
vios responden a que son eu tan "vaidosa" 
que non temo confesar o que sei pala miña 
própria experi.éncia!. Ainda que as mulleres* 
teñan as razóns e as meditacións de un Car, 
néades, non hai miserabel que non as rebata 

coa aprobación da mei
e que faga tremer al
gunhas das estruturas 
machistas disfrazadas 
de "modesta compren
sión" cara ao "proble- _ 
ma da muller". 

Póde-se falar de Ma
ri e Gournay como 
dunha das primeiras 

'P ode--se falar de Marie 
Goumay como dunha 
das primeiras autoras 

prof esionais" 

rande parte dos asís, 
tentes á tertúlia, cando 
coa sua muda elocuén, 
cía ou somentes cun so
rriso ou un lene move, 
mento de cabeza di: É 
unhq_ mullera que fa/a. 

autoras "profesio-
nais". Marie recibiu 
moi pouca atención 
da crítica. As súas obras l!galité des hom
mes et des femmes, e, Grief de Dames, non 
teñen sido estudadas seriamente até ho
xe. Aínda así existen críticos actuais que 
apelando á "Obxectividade" do seu dis
curso, seguen a tradición e destacan eses 
·aspectos que nos seus dias serviron para 
ridiculizata e que tanto teñen que ver coa 

Esto desalenta, pala 
acritude espiñenta ou 
cando menos pota obsti, 
nación. Calqueira farma 
de resisténcia que elas 

poiclan facer contra as censuras do seu xuizo. 
Aínda que a verdade, non é unha solución de, 
masiado brillante po,se en condicións de non 
receber o ataque dalguns cerebros que quizais 
lles cons taria vencer. 

Coma podernos constatar, o patemalismo, 
proteccionismo ou "galantería" a modo de 
excusas son rexeitadas por Marie de Gour
nay, coma convencións que protexen e pro
rnoven o poder masculino ao mesmo tempo 
que impiden o desenrolo das mulleres e a 

· sua consideración en plano de igualdade. 

Actualmente os comportamentos, no fondo, 
non teñen mudado nada e é por iso que fago 
miñas e de moitas outras mulleres as pala; 
bras e a crítica androcéntrico de Marie de · 
Goumay aos homes que nos envoltan e que 
son compañeiros .nas empresas, no sindicá
to, no partido ou na-ca5a (aínda que sei que 
na casa o desacorde por parte dos homes se 
rnanifesta doutros xeitos menos "com=:ses" ... 

Haberia moito máis, que djcer dista pensa
dora e loitadora do século XVI, pero o espá
cio aprérnia e son muitas as mulleres que be
rran nos arquivos por recuperar a voz. Sirva 
esta, a de Marie, para escomenzar a derrubar 
os cimentos da crítica androcéntrka. • 

* (No Órixinal damas) 

• ' ' Dbl'es Asorei V~iga-pertente á AS..PC 
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PARLAMENTO 

Os reitores diverxen do· modelo 
de financiamento univerSitário que propón o PP 
-0- PAULA CASTRO 

Os reitores das tres universidades galegas cuestionaron o 
plano de financiamento universitário proposto polo governo 
do Partido Popular. Este novo modelo pretende modificar o 
plano de financiamento plurianual vixente até o momento por 
un novo plano anual. Ao entender dos reitores e coincidindo 
cos posicionamentos dos grupos de oposición, deste xeito res
trinxiríase a capacidade operativa das universidades galegas. 

A comparecéncia dos reiteres 
das universidades da Coruña, 
Vigo e Santiago diante do Par
lamento, os pasados dias 20 e 
21 de Xuño, serviu para daren 
a coñecer profundas diverxén
cias coas propostas de finan
ciamento universitário apresen
tado polo grupo popular. Os 
reiteres sinalaron que, para po
der elaborar as programacións 
dos vindeiros anos , precisan 
saber os orzamentos dos que 
van a dispoñer. Xosé Luís Mei
lán Gil apresentou unha pro
posta na que se prevé a ac
tualización , antes de 1998 do 
actual plano no que se retire a 
investimentos. Ademais, o rei
tor coruñés especificou que es
te plano tiña que estar incorpo
rado aos Presupostos Xerais 
da Comunidade Autónoma pa
ra 1997, no que se reactuali
cen os critérios do anterior e 
redactar nese mesmo ano un 
novo plano plurianual. 

O reitor vigués, Xosé António 
Rodríguez Vázquez, explicou 
que só cun plano plurianual se 
asegura unha programación 
cuatrianual, ainda que matizou 
que o Plano vixente na actuali
dade naceu para impulsar a 
criazón das novas universida
des de Vigo e A Coruña, pero 
que, a pesar de todo, o cam 
pus compostelán foi ·o máis be
neficiado . 

cantidades adebedadas ás 
universidades por mor da ac
tualización do valor da moeda. 
Ademais, Vega sinalaba, xa 
daquela, a necesidade de que 
se enviara ao Parlamento, pa
ra o seu debate e aprobación, 
un novo plano de financiamen
to plurianual que permitise 
consolidar a situación do siste
ma universitário galego e me
llorar o seu nível de calidade. _ 
Xosé António Ventoso Mariño, 
parlamentário do grupo socia
lista, deu o seu apoio á pro
posta apresentada por Vega, 
que finalmente foi rexeitada 
polo Partido Popular. 

O deputado do Bloque Na
cionalista Galega interpreta a 
falla dun compromiso por parte 
do Partido Popular de elaborar 
uns presupostos plurianuais 
como "unha fórmula artellada 
para favorecer o clientelismo e 
a capacidade de control do go
verno sobre as universidades, 
porque ao ser orzamentos 
anua.is a capacidade de acción 
dos reiteres está moito máis 
atada". Ademais, o parlamen
tário do Bloque Nacionalista 
Galego recalcou que "isto po
de conlevar a unha certa priva
tización do sistema universitá
rio, xa que a falla de previ
sisión nos orzamentos pode 
obrigar a realizar unha suba 
das taxas, causa que non fa
vorecería nada aos reiteres". 

Nen o novo Conselleiro de 
Educación nen os representan
tes do Partida· Popular respos
taron ás intervencións dos rei
teres universitários, polo que 
se supón que subscriben o 
anúncio do anterior Conselleiro 
de Educación, Piñeiro Permui, 
quen anunciou a criazón do 

As teses apresentadas polos 
tres reiteres galegas coinciden 
plenamente coas defendidas 
polos grupos da oposición, que 
xa puxeran de manifesto en 
anteriores ocasións o seu dis
gusto co ·plano proposto polo 
governo. No pleno do pasado 
7 de Maio, o deputado do 
BNG, Xesus Vega Buxán, soli
citara que se fixeran efectivas, 
nos orzamentos de 1997, as 

novo plano de financiamento Xose Antón Rodríguez:, Rector de Vigo, critlcou que se quixeran criar universida-
universitário anual.+ des sen dotalas economicamente. A IGLESIAS 

O novo catálogo de profesores tarase público en Xullo 

A falta de especialistas fai perigar a .LOXSE 
As avantaxes que traería consi
go a implantación da ESO: uni
dade de ciclo, especialistas, me
nos alunos por aula e un maior 
número de matérias optativas, 
están a perigar pala falta de pro
fesorado especializado. Estas 
son, segundo Henrique Tello, as 
principais caréncias da reforma 
educativa, a pesar de que até 
agora o debate se centrou uni
camente en torno á problemáti
ca .da. t~da de ,c,entrp,s, e dP.1 abrí-

~ 4 ~ j ~ • ... - • ~ 

gatoriedade dos alunas do se
gundo ciclo a transladarse. 

Tello sinalou ademais, que moi
tós dos profesores que imparten 
matérias con menor carga leitiva 
serán os responsábeis de im
partir aquelas optativas que se 
prevén coa implantación dos no
vas plan·os. Canto aos proble
mas xurdidos en torno á rede de 
centros, o parlamentar do BNG 
lembrou qu_e_ ~ ~!:lr~o !3S<;:olar ~o-

mezará en tres meses, e que 
ainda non se .preveron oposi
cións para aumentar o número 
de profesores, nen servizos que 
serán imprescindíbeis, como co
medores ou liñas regulares de 
transportes para facilitar o trans
lado dos nenas. 

Pola sua banda, Celso Currás, 
Conselleiro de Educación, ase
gurou que ainda que os orza
mentos para o presente ano es-

tán pechados hai 13.000 millóns ' 
de pesetas destinados á mellara 
dos centros e importante~ inves
timentos para axeitar ,o material 
ao novo modelo de ensino. Cu
rrás engadiu que o vindeiro 6 de 
Xullo tarase público o catálogo 
de postas de profesorado. P_os
tos que ao dicer de Henrique 
Tello tiveron que ser solicitados 
polos mestres sen que estes ti
veran coñecemento das posibili-
dades coas que contaban.• , , , , 
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c~Anúncio 

de zapato 

Suárez Canal, do BNG 
pediu unha e outra vez · 
dignificar a cámara galega. 
O feito de que o mapa de 
comarcalización se vaia 
desenvolver a golpe de 
decreto e sen contar ces 
grupos representados no 

· parlamento foi o detonante 
da case súplica do 
parlamentar nacionalista . . 
Respondeu Conde Roa do 
PP facendo alusións a 
"outras causas que son as 
que non dignifican a 
cámara". Beiras deuse de 
seguida por aludido e desde 
o seu escano tirou dopé o 
zapato que, por un 
momento, quedou a vista 
dos deputado~ e deputadas 
que estaban á sua beira. No 
remate, Suárez Canal dixo 
que o xa famoso xesto do 
portavoz do BNG fara 
"avalado polo Tribunal 
Constitucional" e a Conde 
Roa non lle quedou outra 
que recoñecer que o feito lle 
dera moita "fama" ao político 
nacionalista. As cousas 
están para moitos zapatos,+ 

<~OPP 

governa ·pero 
segue 
culpando · 
ao PSOE 

O Partido Popular non 
considera necesário que se 
adopten medidas para crear 
emprego e para transformar 
os sectores productivos 
galegas. Así se puxo de 
manifesto a través do voto 
negativo á proposta -

apresentada 
polo -
parlamentar 
socialista 
Ceferino Díaz 
e apoiada por 
Xesús Vega 
en neme do 
BNG. 

O parlamentar 
Ceferino Díaz:. do grupo 

popular, Pita 
Romero, exculpou ao seu 
partido decindo que Galiza 
fora a Comunidade non só do 
estado, senón da UE cun 
maior crecimento económico, 
con 3,3 puntos por riba da 
méia e que en calquera.caso 
había que analisar a situación 

- galega dentro do conxunto 
das "rexións periféricas, 
porque sempre estivemos en 
pior disposición para 
solventar os problemas". 
Ademais fixo responsábel ao 
PSOE, que durante os trece 
anos de mandato non realizou 
unha política efectiva de 
inversións para solventar os 
problemas infraestruturais e 
dos sectores productivos de 
cara á criación de emprego 
na Galiza.+ 

1 t .• ~ • 1 -1_ t · r 1 .. , ...-... ·1 '· 
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AGUIRRE E'NASARRE, 
ERRE QUE ERRE 

MANuEr;-Dms --

Para1 aqueles que consideran que -na actualidade
as diferéncias entre a esquerda e a dereita se reducen 
-únicamente- á distinta orientación presupostária 
dunha minima porcentaxe do PIB ... , a recurrente po, 
lémiCa pública sobre a relixión na escala ven a de, 
mostrar que as diferéncias, como as meigas, "habelas 
hailas". 

Non quixera entrar nun debate esencialista sobre a 
esquerda, nen tan siquera sobre a presunta ubicación 
do PSOE neste campo. Nen tampouco en relación 
coas polí~icas deseñadas e aplicadas nos últimos ca, 
torce anos e aquelas outras que previsibelmente po, 
ñerá en rriarcha o PP, cómo nas ·coincidéncias prácti, 
cas, nas últimas lexislatu, 
ras, entre os dous partidos 
majoritários no Estado. 

téria educativa do Estado. O PSOE preferiu manter 
os compromisos acadados coa ConJeréncia -Episcopal 
renunciando explícitamente a unha longa tradición 
(moi esquecida na súa etapa guvemamental) de ali, 
neamento coa escola pública, universal e laica, igual 
para todos e garantía da Hberdade de conciéncia, do 
pluralismo e da toleráncia. · 

Agora, coa chegada do PP, monseñor Elías Yanes, 
parece impaciente por recuperar o tempo perdido, 
entrevistase con Amar e, dun día para outro, reda, 
ma unha volta C:le torca máis --<le caracter regresi, 
vo- resucitando ·as prácticas máis antidemocráticas 
do Concordato de 1.979. Aguirre e Nasarre, erre que 

erre, "a mandar" 

Quizais noutra ocasión. 

'Coa chegada do PP, 
monseñor Elías Yanes, 

Quera referirme ao anún, 
cio do novo secretário de 
educación, Eugenio Nasa, 
rre, ratificado e rectificado 
sen rubor sucesivamente 
pola ministra Espex.anza 
Aguirre (que desde logo se 
está lucindo coas súas in, 
continéncias) da próxima 
aprobación dun real decre, 
to do· go~emo central polo 
que se prece?J,dería devolver 
valor académico ás clases de 
reUxión. 

p~rece impaciente 
por recuperar _ 

A Xerarquía da lgrexa Ca, · 
tólica non só impóo en to, 
das as .escolas públicas (nas 
privadas xa forma parte do 
seu prppio ideario) o ensino 
da relixión senon que lle 
quere dar rango académico, 
avaliabel e abriga aos que • 
opten libremente por non 
acudir a aquelas clases, a 
que asistan a outras, alter, 
nativas, equivalentes e ta, 
mén avaliábeis. 

o tempo· perdido" 

O máximo órgano de parti, 
cipación social no ensino, 
o Consello Escolar do Estado, que agora preside o 
ex,conselleii-o 

0

da Xunta tle Galicia, Piñeiro Permuy, , 
aprobou maioritariamente no seu último Informe 
Anual "Sobre o estado e situación do sistema educa, 
tivo", a seguinte recomendación a proposta de quen 
esto asina e que cito de maneira textual: 

"O Consello Escolar dq Estado, como institución pú, 
blica de participación social nun Estado democrático 
e non confesional, ainda recoñecendo o dereito 
~onstitucional a recibir ensinanza relixiosa e moral 
durante os tramos aa escolaridade obrigatoria, así co, 
mo o deber das Administracións para facilitar os me, 
dios que garantan a efectividade de tal dereito, con, 
sidera que a chamada formación relixiosa e. moral, 
así -como a difusión da fé relixiosa, non debería ter, 
necesariamente, cabida nos currículos escolares. En 
consecuencia, expresa a conveniencia de que, no seu 
caso. a impartición da mesma se realice fora da pro: 
gramación escolar. Polo cont~rio, estimase que debe 
facerse fincapé na Formación Etica e no coñecemen, 
to histórico e social do fenómeno relixioso, con ca, 
racter xeral, en tódolos centros educativos". 

Resulta evidente que o MEC non aceitou aquela re, 
comendación do máximo órgano consultiv9 en ma, 

Non contentos con elaborar 
os programas de relixión, 
contidos, etc., con elexir ao 
seu profesorado ... sen tole, 
Jar intromisión algunha dos 

· poderes públicos, co finan, 
ciamento estatal destas actividades privadas (her, 
danza do Concordato e do seu desenvolvemento), 
pretenden ~on só opinar senon tamén decidir sobre 
os contidos das alternativas ás súas clases de relixión. 
Agora·, para máis inri, Aguifre e Nasarre, erre que 
erre, nos queren asignaturalizar o asunto e darlle ple, 
na validez académica, facendo media co resto· das 
materias do curriculum ... "coa lgrexa topamos San, 
cho",.. unha vez máis. 

O retroceso que se anuncia en relación coa situación 
actual resulta evidente: o dereito de uns impons'e co, 
mo un deber para outros. Convírtese o ensino da Re, 
lixión Católica nunha asignatura avaliábel e obríga, 
se por decreto a aqueles que renúncian a esa asigna, 
tura-a estudar e aprobar outra de caracter altemati, 
vo. E.i5o acorre nun Estado que constitucionalmente 
se proclama como aconfesional. Nen na mismísima 
Italia tal cousa existe: Pero eiquí, xa se sabe, reserva 
espiritual de Oécidente, corazón eterno da Contrate, 
fo~a ... máis papistas que o papa. 

1 

,Gonzalo Puente Ojea expresaba aind~ recentemente 
· o seu "asombro e tristeza polo siléncio dos intelec, 
tuais que nen protestaron en 1.979", nen alzan hoxe 
a súa voz en momentos nos que a Conferéncia Epis, , 

copal pretende incrementar os seus 

ESTAMOS NA _ F~l"A
Do Ll0"o DS' .VIGO 

enormes priviléxios: con máis con, 
cesións, maior financiamento pú, 
blico, axudas por <liante e por 
atrás, cultura, património, exen, 
cións, impostas, espácios estábeis 
nos méios públicos, páxinas e páxi, 
nas nos diários ... 

,. 

Do 1 ao lO de Xullo 
Caseta nº 34 

L B R o s 
/ 

· . ESPECIALIZADOS EN 
.· . LIBRO INf ANTIL E ?CUYENIL . 

Co govemo do PP, quén sabe, qui, · 
zais volva o rosário· en família, a 
hora do angelus, exercícios espiri, 
tuaiS obrigatórios, a misa nos pá, 
tios das escalas, a petitória polas 
da.Ses ·"para los negritos", "ave ma, 
ría purísimá" ... "la letra con sangre 
entra", "el m~ndo, el demonio y la 
carne" ... erre que erre, Aguirre e 
Nasarre. 

Como cortiña de fume do follón da 
ESO parece un excESO, non? 

Deus nos colla confesados ... + 

MANUEL Dios é profesor e diri:xente da CIG 

Don Young por Taylor Jones. 

Porto Rico 
devorado 
O proxecto patrocinado polo 
senador Don Young para cam, 
biar a actual relación do Porte 
Rico cos Estados Unidos como 
Estado Libre, Asociado por ou, 
tro máis dependente ainda do 
govemo de Washington, terá 
mais posibilidades de se realizar 
ao reclamar o congresista Ge, 
rald Solomon a aplicación do 
sistrema de regra aberra. "Por 
viada regra aberta parlamentar 
-explica o diário El Nuevo 
Dia de San Xan de Porto 
Rico- calquera congresista po, 
derá plantexar enmendas que 
doutro xeito requerirían 
consultas en referendo á povo, 
ación do Porto Rico. A inter, 
vención de Gerald Solomon 
provocu as críticas do comísio, 
nado,residente Carlos Romero 
Barceló que dixo que Solomon 
estaba a buscar excusas para 
que Porto Rico non teña igual, 
dade e que ísto subliñaba a im~ 
poténcia de que un só congre, 
sísta puidese parar unha lei 
mentres que Porto Rico carece 
de representación efectiva no 
Congreso. ( ... ) Salomón aboga 
por oficializar o inglés nos Eta, 
dos Unidos e participara na 
campaña pl~biscitária do Esta, 
do Libre Asociado en 1993 du, 
rante a que advertira aos borín, 
cuas sobre as consecuéncias 
lingüísticas e culturais da esta, 
tizacion. Salomón quer un Es, 
tado .de Porto Rico que opere 
en inglés e que teña ensino 
nesta língua. A regra aberta · 
proposta por Solomon signifi, 
caria que os congresistas norte: 
americanos poderian facer en, 
mendas relacionadas coa cultu, 
ra, a bandeira, o comité olímpi, 
co, a língua. O procedimento 
se pode prestar a emendas que 
obnguen aos portorricanos a 

t pagar <;ontribucións federais no 
caso de continuaren co Estado 
Libre, Asociado". + 

27 DE XUÑO DE 1996. 

Kohl contra o 
1 

estado do benestar 
O semanário THE 
ECONOMIST comenta a reví, 
·sión do Estado do benestar na 
Alemaña. "É unha obscenida, 
ºde social, di o Partido Social, 
demócrata; o seu lider, Oskar 
Lafontaine, califícao de recor, 
te de guerra contra a xustiza · 
social. Mesmo dentro da coa, 
licióQ. do Govemo, meia dú, 
cia de sócios democristianos e 
liberais, protestaron contra o 
plano amortizador. Co gallo 
de preservar o modelo, o Go, 
verno xa interveu contra dous 
elementos principais do Esta~ 
do do benestar: o acorde 
inter,partidista sobre asistén, 
cia social e o carácter univer, 
sal dos seguros sociais". A re, 
vista sinala que o corazón da 
economia social de mercado xer, 
mana "está na Mitbestimmung 
ou co,xestión pola que, dacor, 
do coa lei, os asalariados com, 
parten a capacidade do conse, 
llo de administración para 
contratar ou despedir". O arti, ' 
go. enumera algunhas das in, 
tervencións contra o sistema: 
"recortes do paro; as baixas 
por enfermidade baixan do 
100% ao 80% do salário; 
recortase a subvencion para 
curas en balneários e residén, 
cias, de catro semanas cada 
tres anos a tres semanas cada 
catro anos; aprázase o aumen, 
to acordado dun 1 O por cento 
de subsídio por cada filio; o 
retiro retrásase dos 60 aos 63 
para as mulleres desde o ano 
vindeiro e de 63 á 65 para os 
homes a partir do 2000". • 

AONU 
con Savimbi 
Victoria Brittain escrebe no 
Manchester Guardian sobre a 
situación de Angola. "O alto 
o fogo deixa de feito dividido 
o país e a Unita de Jonas 
Savimbi controla a meirande 
parte da provfncia de Lunda, 
no nordés, ricas en diamantes. 
A producción de alimentos e 
comércio entre provfncias es, 
tá paralisada. Unhas das 
razons é que foran deitadas 
quince millóns de minas. 
Cumprindo o alto o fogo de 
finais do ano pasado, o exérci, 
to angolano non pode recupe, 
raro control das minas de dia, 
mantes nen dos campos de ca, 
fé de Ulge, que estan nas 
mans da Unita. Cada mes que 
pasa son millóns de dólares 
que ingresa a Unita, que van a 
pagar armas e a manter xente 
entrenada para manter unha 
opción militar en paralelo co, 
·as negociacións. Desde o 92, a 
estratéxia de Savimbi é a de 
demorar todos os pasos do 
proceso de paz para debilitar 
ao Govemo. As Nacións Uni, 
das, coa sua paciéncia ilimita, 
da para retr(i$ar o cumprimen, 
to dos acordos de Lusaka fai 
que o Governo perda aos pou, 
cos soberania e capacidade de 
presión na Comisión 
Conxunta na que se seq.ta cas 
Nacións Unidas; os Estados 
Unidos, Portugal, Rusia e a 
Unita.+ 
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Cumpreri neste ano 25 anos 
do ILG e celebran un Congre
so da Língua en Setembro. 

Procwamos que cadrara con es
te aniversário de maioria de ida
de. Nunca se fixerá un encontro 
destas características e levamos 
vários anos preparándoo. Abór
danse 15 temas distintos: desde 
a gramática histórica á dialecto
loxia, da planificación lingüística 
á didáctica da língua e a esta al
tura xa podemos dicer que ha
berá máis de 200 comunica
cións, 9 mesas redondas, 8 con
feréncias plenárias e 650 perso
as matriculadas que nos atopa
remos do 16 ao 20 de Setembro 
na Faculdade de Filoloxia. 

Cando se história o nacimento 
do Instituto da Lfngua, paréce
me que se omite o por que, 
despois do agromar do Semi· 
nário de Estudos Galegos, a 
Universidade lle dá as costas 
ao galego durante décadas. 

A Universidade de Santiago tiña 
basicamente estudos de Medici
ña e Direito. Foi aumentando moi 
de vagar, coido que a História im
plántase nos anos 20 e a forma
ción que se daba aqui era para 
historiadores e xuristas. Os estu
dos filolóxicos comezaron no ano 
1963 e a primeira femada de li
cenciados en Filoloxia é de 1966: 
só desde ese momento comeza 
a haber profisionais da língua. 
Antes do 1936 podemos citar a 
Armando Cotarelo e o seu discí
pulo Filgueira, e tarnén dentro do 
Seminario a Ramón Martínez Ló
pez. Ainda que os estudos sobre 
o galega non eran a sua atención 
principal, as circunstáncias políti
cas non lles permitiron seguir. 

Vostede ten talado de cautelas 
institucionais respeito áo tra
ballo do ILG. A que se retire? 

Nos anos nos que naceu o 1 LG 
habia cautelas próprias da época 
con respeito a todo o que tivese 
que ver co galega. Daquela para 
calquer conferéncia na que hou
bese que usar o galego habia 
que pedir permiso gubernativo. 
Cando se fixeron os inquéritos 
do Atlas Lingüístico, aparecía 
moitas veces a Garda Civil a sa
ber porque querían saber como 
lle dician ao temón do carro ou á 
rabela do arado. Mesmo dentro 
da Universidade eramos mirados 
de esguello e hoxe ternos o privi
léxio de usar o próprio edifício e 
receber unha pequena axuda pa
ra gastos correntes, máis nada. 

O nacimento do Centro de In
vestigación Lingüísticas Ra
món Piñeiro (CIL) nace con 
benzóns e moitos cartos, e 
solapa as suas funcións coas 
do ILG. A maiores Constanti· 
no Garcia funda o ILG e dirixe 
o Ramón Piñeiro. 

A criación do CIL non dependeu 
de min e en verdade que se du
plican traballos cando a investi
gación do galega ten abando 
campos ... Causounos preocupa
ción cando naceu, non agora, 
pero sigo sen comprender as ra
zóns da sua fundación. Cons
tantino Garcia segue de director 
honorário do ILG pero non entro 
en máis fonduras. 

O acordo normativo 

O feito de que non houbese 
acordo normativo en todos 
estes anos, non se pode con
siderar un fracaso? 

Non o teño meditado neses ter
mos. Penso que se mesturou o 
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'Nd0 ternos incomenente en dialogar pero o acorde normativo é difícil' 
-0- XAN CARBALLA 

O DIRECTOR DO INSTITUTO DA LÍNGUA GALEGA. CELEBRA NESTE ANO OS VINTECINCO ANOS DA INSTITU

CIÓN QUE PRESIDE, E QUE AGORA TENTA CONVERTERSE EN INSTITUTO INTERUNIVERSITÁRIO. SANTAMA·. 

RINA DEFENDE A PERMANÉNCIA DA ACTUAL NORMATIVA SEN APENAS CÁMBIOS, E AINDA QUE SE AMOS

TRA PARTIDARIO DE DIALOGAR, RECEA DA FALTA DE UNANIMIDADE QUE PODERIA-SEGUIR PROVOCANDO. 

político ca lingüístico. A normati
va do Instituto non é mellar que 
a da AS-PG, senón unha opción, 
certamente moi semellantes en
.tre si . A supervivéncia do gal ego 
pasa por constituir un modelo 
autónomo e daquela criouse un
ha división só en base a razóns · 
políticas. O acorde intentouse 
moitas veces, pero cada vez que 
se podia achegar habia unha di
sidéncia. ~mpre fumos reticen
tes a facer revisións despois da
quel acordo do 1982. 

Cando se proclama a normati
va con carácter oficial fálase de 
revisala ao cabo de ·dez anos. 

A norma márcaa só a Acadé
mia, e quizais algun dia as duas 
institucións non estemos de 
acorde, o que non sucede ago
ra. De momento non se fixo re
visión e na última edición. sim
plesrnente se modificaron algun
has definicións científicas. Nós 
non ternos incomenente nengun 
en dialogar, e de feito ten habi
do intentos en várias ocasións, 
pero recoñezo que son difíceis. 
O problema está en que a ade
sión ao acordo non vai ser uná
nime e isa bótanos atrás. 

Pero a non adesión unánime, 
sobretodo nunha língua non 
normalizada, pede máis man 
esquerda que intransixéncia. 

A política lingüística e de sub
vencións non a facemos nós e 
non teño unha opinión formada 
sobre esa cuestión. Hai quen 
nos acusa -Diaz Pardo teno di
to- de actuar como xendarmes 
lingüísticos. Pero o naso labor 
rematou despois de propor unha 
norma que aceitou a RAG e 
agora é oficial. Se os poderes 
públicos deciden que é outra eu 
aceitariao por patriotismo e su
pervivéncia do idioma. 

O ILG e as suas publicacións 
úsanse como referéncia para 
.o que é oficial, nonsi? 

Nos ternos moito material elabo
rado, que nof! ten polo de agora 
a Académia. E lóxico que o labo-

. ratório onde se elabore o están- · 
dar sexa aqui. Agora ternos que 
abordar tamén un estándar literá
rio, que precisa .dunhas normas 
ortográficas, ·morfolóxicas, unha 
gramática galega que determine 
cal é borí e mao galega e unhas 
escollas léxicas determinadas. 

Pero para iso farian falta di· 
cionários de referéncia, dar a 
coñecer o Valga , se é que 
existe, como negaba Constan
tino Garcia. 

Hai dicionários de dúbidas moi 
vaiiosos, como o de Chacón e 
Alonso, e o de Benigno Fernán
dez Salgada, que responden ben 

a esas necesidades. Hai vários 
dicionários normativos, como o de 
Xerais e o de Galaxia, que com
pletan o panorama, pero teñen un 
caudal léxico limitado e hai quen 
pensa q~e o que non está neles 

non é galega, o que non é certo. 
O Vo/ga (Vocabulário Ortográfico 
.da Ungua Galega) existe e fixe
mos unha edición non venal de 
600 exemplares que ten ci rcu lado 
gratuitamente entre os normaliza-
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dores lingüísticos, Antes de.fin de 
ano irnos publicalo eomercialmen
te xa totalmente correxido. O Vol
g~ é un listado de case 50.000 
palabras, que non .ten definicións, 
pero que no futuro, á hora de es
tudar a cultura da língua marca 
un antes e un despois. 

Tradutores, escritores, xorna
listas e moitos usuários do ga
lego quéixanse do qué pode
mos chamar mobi/idade da 
norma, que .estaria a mudar pe
riódica e contraditoriamente. 

Pode ser en aspectos moi pe
quenos pero entre a Norma do 
82 e o Volga apenas hai discre
páncias, por exemplo respeito 
ao sufixo -zo e -cío, ou algunhas 
outras. Non creo que teña peso 
esa crítica. 

A norma segue contemplando 
determinadas opcionalidades, 
como a terminación-b/e/-be/ 
ou a contracción ó/ao. 

As normas debian evitar opcio
nal idades e a tendéncia debe 
ser suprimir as alternativas para . 
manter a coeréncia. Aqui teino.s 
que qonxugar unha determinada 
tradición literária ces dados re
ais da pr-ópria fala. 

Unha digló~ia singular 

Vostede considérase pesimis
ta ante a situáción de futuro 
para o galego e propón unha 
diglósia a la Fishman. 

Respeito a outras línguas euro- -
peas minoritárias estamos de 
momento nunha situación boa 
(número de talantes galegas fren
te a castel~ns) para r~cuperar o 
galega por via natural, por trans
misión directa. Pero os dados do 
Mapa Sociolíngüístico son dra
máticos, porque caqa vez é máis 
a xente instalada no castelán. Un 
bon nacionalista tiña que de
fender o monolingüismo, e nünha 
época da miña vida pensei que o 
ideal é que todo o mundo talase 
galega e tivese de Regundas lín
guas cantas máis mellar, pero is- · 
to é a cada máis utópico. Fish
man propón unha diglósia non 
marcada socialmente -antes ta
laban galega os probes e caste
lán os ricos- senón que o gale
ga debe usarse masivamente no 
ambiente familiar, municipal, nos 
primeiros níveis da escala, e des
pois ter outras línguas para o que 
sexa. Teremosque afacernos a 
que o castelán está áqoi. El pro
pón ese tipo de diglósia, de ma
neira que neses primeiros círcu
los estaña o galega insustituibel
mente, e para falar, por exemplo, 
de Astrofísica outras línguas, 
castelán ou inglés. Ese é o me
-delo Ele Flshman que fai un ha pa
ráfrase: "De que lle vale ao basca 
gañar a Astrofísica e perder o ca
serio ?'', e isto vai a misa. -Esta
mos abocados a que línguas co
mo a nasa, sen grande poderio 
demográfico. e económico detrás, 
ternos que defendelas con unllas 
e dentes neses ambientes que 

· antes dicia. Defender en todo ca
so unha prioridade no esforzo de 
conservación da língua, para que 
nunca se perda a cadea natural 
de transmisión. 

Por ·outro lado toda a planifica
ción lingüística depende de de
cisións p91íticas . Termos como 
bWnguismo harmónico son co
ñas, que non responden a nada 
do que teña talado nunca a so
ciolingüística. Hai que atreverse 
a facer unha discriminación po
sitiva e deixarse de medos á ho
ra oe tom ar dec is ións , por 
exemplo respeito á escala.+ 
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Fernando F •. Ramallo, coautor de PIJ&1icic1ade e.1ín9ua 
O galego como estratéxia 

Non é un dato significativo 
que a terceira parte dos entre-

'A metade dos consumidores probarian un produto só por estar en galega' . vistados probarian un produ- · 
' to só por estar en galega? 

* ARANTXA ESTÉVEZ 

Fernando F. Ramallo e autor xunto con Gab~iel Rei do estudo P1.1-
blicidade e língua galega, editado polo Consello da Cultura. Este 
membro do Seminário de Sociolingüística da· Real Académia e 
técnico en investigación social sinala que os datos do estudo dei
xan ao mundo empresarial e publicitário.sen argumentos para re- · 
xeitar o galego como veículo de comunicación. A receptividade 
dos consumidores á galeguización dos comércios e das mensa
xes que alí se inxiren quedou probada e, antes d~ que remate o 
ano, Ramallo e Rei publicarán todo o informe pormenorizado e 
unha série de entrevistas a destacados empresários nas que se 
manifestan sobre a introdución do galego nos s~us negócios. 

Vostedes partian da constata
ción de que o mundo socioeco
nómico resistiase ao galega. , 

É certo se se compara coa in-· 
corporación do galego ao ensi
no e á Administración, en xe
ral. Hai unhas inércias nas em
presas arrastrad~s desde hai 
moitos anos que habia que 
desmontar. Faltábánlles datos 
sobre a opinión do comprador. 
No mundo da empresa, as de
cisións témanse tendo en con
ta os resultados. Nese senso, 
o noso estudó non está feíto 
desde unha perspectiva social, 
senon mercantil.- Estabamos 
convencidos de que o galégo 
vendia pero agora estamos se
guros. Nós non entrevistamos 
aos empresários para conven
celos ou para que estiveran de 
acorde con nós, o que fixemos 
foi dicirlles que o galega é ren
dábel. A eles faltábanlles datos 
e o empresário é precavido, 
pouco decidido. Din que sem
pre se anunciaron en castella-
. no, por que teñen que cambiar 
agora? Argumentan que é máis 
caro pero non é certo porque . 
para as que actµan no país, 
non hai problemas e para as 
que se anunciar.i fara está a 
traducción. Hai técnicas para 
simultanear anúncios en dife
rentes idiomas. Ao seu lado, 

. están as multinacionais que se 
publicitan en galego como 
Opel, Seat ou Repsol. 

Que papel xogan as axéncias 
de publicidade? 

Vego. É importante que os em
pregados dos comércios teñan 
sensibilidade co idioma e, ta
mén o mesmo co comprador, 
que non renuncie á sua língua 
polo feito de entrar nun estabe
leceme nto. A Administración 
ten que implicarse máis porque 
concede moitas subvencións e 
poderia pedir como contrapres
tacións unha progresiva gale-

. guización do mundo empresa
rial. Se vostede recebe equis 
millóns por un concepto equis, 
comece a galeguizar as -nómi
nas, os contratos, a publicida
de, etc O traballo tivo un efecto 
mobilizador. Na Faculdade de 
Publicidade, estivemos invita: 
dos polos profesores, os alunas 
arflosáronse moi interesados e 
contentos cos datos. Estaban 
expectantes, para el.es é un 
manual interesante que lles 
permite ter argumentos. · De feí
to, habia un publicista na apre
sentación que contraargumen
taba e os estudantes defende
ron a existéncia ·auns datos e 
dunha língua própria. Ademáis, . 
entre os 16 e os 25 anos a xen
te ten moita sensibilidade cote
ma da língua. 

·Datos optimistas 

Esperaban obter datos e.orno 
quemáis do 85% dos consu
midores publicitarian en ga
fego ~e tivera ..... n poder de deci
sión? 

outras máis pequenas, é un 
efecto moi saudábel de míme
se. O problema é que o socio
económico é un mundo priva-

· do, no que é difícil entrar, on-

N a pluralidade fun, 
cionarial existen 
diferentes talantes 

sobre a utilización do idio, 
ma. A lexislación vixente 
permite calquer opción que 
o funcionário ache máis 
conveniente e apropriada á 
ocasión. Uns elixen a olio, 

A. IGLESIAS 

de é a vontade do proprietário 
a que manda e onde a Admi
nistración optou por non impli
carse no que se retire ao ga
lega. 

É moi importante. Hai unha 
cuota de mercado de perta 
dun 40% que mercarian un 
produto, polo menos para pro
bar, se estivera publicitado e 
etiquetado en galega. Un pro
duto novo -o que nós amosa
bamos era café- moveria a un
ha porcentaxe importantísima 
de xente . O uso do galega no 
paquete é un valor engadido, 
funciona comd publicidade 
própria. Amósase que as posi
bilidades de éxito da incorpo
ración do galega son moitas. 
Tamén é fundamental que a 
xente non asócie o galego ao 
produto da Galiza, é dicer, que 
opinen que o galega é válido 
para produtos de fóra. 

De calquer xeito, hai unha opi
nión xeralizada de que publici
tar un produto galega e;-i caste
llano é case un pecado. No ca
so da TVG . os seus responsá
beis deberian atender ao fe ito 
de que haxa un rexeitamento 
altísimo á emisión de publicida
de en castellano. O seu papel 
é capital. 

Que impresión ten despois de 
entrevistar aos empresários 
sobre este tema? 

Ao mesmo tempo que levamos 
a cabo o estudo, fixémoslles 
entrevistas a máis de trinta em
presários ou responsábeis de 
publicidade de empresas de di
ferente calado. Son entrevistas 
de fundo que pensamos publi
car nuns meses. Estou seguro 
que a maioria, tras a publica
ción do estudo reflexionaron so
bre a incorporación do galega 
nas suas empresas. Só houbo 
algun caso de atitude hostil, en 
xeral parécelles interesante. 
Desde a publicación do traballo, 
xa hai tres marcas de coches 
con anúncios en galega. Hai 
que mudar as opinións porque 
xa hai datos, polo tanto non va
len as excusas.• 

A empresa média galega ten 
unha grande def>endéncia das 
axéncias. Hai algunhas que es
tán implicadas no proceso de 
n9rmalización da língua pero 
tamén é cérto que hai outras 
que actuan como factor de di
suasión no emprego do galega. 
Moitas nútrense de directivos 
de fóra porque son delegacións 
de ax~ncias de ámbeto estatal: 

Nós tivemos un dato prévio ao 
ser coautores do Mapa Socio
lingü f stico da Real Académia, 
en cuxo terceito volume hai un 
apartado que pergunta sobre a 
opinión do galega na publicida
de, con máis de 38.000 entre
vistas. Xa vimos claramente 
que habia opinións claras pou
co ·coñecidas e sentí monos mo
tivados. Os autores fumos os 
menos sorprendidos. Non só se 
fixeron preguntas.senón qµe se 
amosaron anúncios e produc
tos en galego, incluso o pros
peeto· da aspirina para o que 

- segundo a pinta do interesa, 
do. Outros prefíren deixar 

ción autonómica fa la en ga, 
lego con quen o queira es, 
coitar. Antes de vir para 
Galiza creu necesário traer 
na equipaxe un bon diccio, 
nário de galego e tres ou ca, 
t ro lizóns ben aprendidas. 
n on es taba a brigado pero 
saiulle de dentro a causa esa 
de coñecer o idioma do país 
onde ia traballar. 

Ao talar cos publicistas, dinme 
canta que non coñecian estes 
estudos. Pero xa non poden di
cir o mesmo agora, teñen a sua 
disposición datos ben tomados 
e rigurosos_ 

Que interese suscitou a apre
sentación deste traballo? 

Houbo máis de unha apresen
tación: en Ferrol, Santiago, na 
Faculdade de Publicidade de 
Pontevedra. Houbo moi boa re
ceptividade, moita sorpresa po
los datos. Xa teñen unha base 
pola que coniezar ainda que 
despois cada empresa opte po
lo seu próprio sondeo. Hai boas 
perspectivas no feitb de que na 
Fundación Galiza-Empresa ca
da vez se incorporen máis co
mo o ~~so de Superrn·er.cados 

""nos deu o permiso a Bayer en 
Barcelona. O resultado é que 
non hai atitudes negativas, es
tan se a perder os prexuizos 
pouco a. pouco. Se hai que si
n al ar o sector da povoación 
máis a favor do uso da língua 
na publicidade está composto 
polos menores de corenta 
anos, con estudos médios ou 
universitários sen que sexa re
levante que vivan no rural, nas 
vilas ou nas cidades. · 

Galeguizar o consumo pode 
ser un grande paso no proce
sp de normalización? 

Aí se pode ver o efecto bola 
de neve que fan algunhas em
presas ao_ gaJeguizarse fsobre 

q_ue comece o interlocutor os 1· nsuborn_a,,,. be· 1· s 
para xogaren con algo de Alberto Varela traballa no 

servizo de información da 
Consellaria de Educación, 
natural de Santiago e mem, 

vantaxe. A maioria non fan 
· concesiórrs prévias e deixan 
cláro desde o princípio a 
língua a usar e da' que non se van apear caia quen 
caia e sen deixarse am-ilanar po'f ameazas de denún, 
das constitucionais. 

Floréncio Moreno é Xefe de servizo de Saude Am, 
biental da Consellaría de Sanidade. Todos os vera, 
os convértese na imaxe pública da Xunta, para falar 
da cualidade das augas de bañci. Invariabelmente 
desde hai anos o señor Moreno dá as sua peroratas 
en español. Xustifícase, e iso que legalmente non 
tiña que facelo, aducindo ·que n.on é galega e tan só 
leva trinta anos a vivir e traballar na Galiza. Actua 
amparado por un monte de leis e decretos, ninguén 
lle pode reprochar nada. 

Na mesma Consellaria, outro funcionário, Joan Ribot 

bro da Xunta de Persoal. Non hai quen o saque de 
falar en galega. Chégalle unha canária con acento 
sudamericano e nada, o funcionário Varela, non se 
enruga e a atende en galega. Pasan pala sua oficina 
militantes de idiomas de todo o mundo e o teimudo 
mantén a sua postura de usar o galega contra vento e 
maré. 

José Pérez traballa tamén na Xunta, exe'rce de sindica, 
lista e nasceu perto de Salceda de Caselas. A sua mili, 
táncia nacionalista non é impedimento para que teña 
no español o seu idioma de cabeceira. Como conce, 
sión éstatuária fai os panfletos en galega. Está no seu 
direito e apesares dalgunha má cara, legalmente non 
se lle pode reprochar a stia atitude de español falante. 

Margarit, Xefe de Xestión de Persoal, catalán de na, Son atitudes coerentes de que se saben protexidos polo 
cimentó e cuh par 'd~· anos ao· servizo da administra, ; 1 ef.l:tOtqP soci;il 'e a bo<l: e9u81~.ión~~?S.-?qm;ni~t~a~os. ~. 
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C~MARCAS 

O PP deixa á marxe ao Parlamento da división territorial de Galiza 

O mapa de comarcalización aprobarase por decreto 
-.c.v. 

O Pa~lamento non participará na elaboración do mapa de co
marcalización de Galiza que será _aprobado por decreto do · 
governo da Xunta. O BNG criticou durante o debate final do 
proxecto de lei de desenvolvemento comarcal de Galiza que 
o órgano de representación popular quedara á marxe do de
senvolvemento da división territorial gal~ga. Suárez Canal di
xo que se es~á a "cpnculcar a .vontad~ popular sen que nin
guén dos que estamos no Parlamento· poidamos participar" 
co que o executivo cae no que chamou "ánsia absolutista". 

A lei, que foi aprobada unicamen
te cos votos do PP a pesares do 
anúncio de búsqueda de consen
so, non lle outorga entidade xurí
dica ás comarcas e, para o BNG, 
esta foi unha estratéxia na que se 
lle continua a dar "poder ás De
putacións que participan e están 
presentes en todo" asegurando o 
control das baronias populares 
mentras as organizacións políti
cas e sociais non terán cabida 
nos cons'ellbs comarcais. Do 
mesmo xeito que criticou a desa
tención que o govemo está a ter 
co Parlamento, Suárez Canal la-

mentou que a Xunta "privatice até 
a acción de governar'' referíndose 
nomeadamente ás sociedades 
de xestións e fundacións para o 
desenvolvemento comarcal nas 
que º' governo delega competén
c ias que, até o momento de 
aprobación da lei, e mesmo le
vando moitas delas dous· anos 
de funcionamento, estaban 
nunha situación alega!. No en
tanto, na lei non se estabelecen 
compromisos nen prioridades fi
xadas no tempo no desenvolve
mento das comarcas o que fai 
para o BNG que os seus obxecti-

/ 

vos carezan de funcionalidade. 

Para Gato Soengas do PSdeG
PSOE a lei responde unicamente 
á vontade do PP de legalizar "as 
fundacións, sociedades anóni
mas e outros orgánismos que_ xa 
están funcionando" o que supón 
unha "·aberración xurídica que se 

: eren estes chiringuitos sen nen
gun tipo de disposición para ago
ra legalizalos". Os argumentos 

. repetíronse durante toda a sesión 
e tamén Gato Soengas puxo en 
tea de xuizo a "altura a que vai 
quedar o Parlamento cando isto 
saia publicado" unha vez criticou 
a falta de vontade nego~iadora 
do PP xa que, a pesar de que o 
seu grupo só presentase emen
das de supresión ao texto, "o ou
tro grupo presentou emendas 
parciais e non valeu de nada". 

O modelo do PP 

Mentres BNG e PSdeG-PSOE 
facian fincapé na progresiva 

provincialización que se estaba 
a acometer en Galiza cun au
men~o do poder das Deputa
cións, Conde Roa do PP validou 
a posición do governo argumen
tando que non é posíbel introdu
cir administracións intermédias 
entre a local e autonómica. Avi
sado polo BNG de que podia 
mesmo incurrir en ilegalidade ao 
non atender ao Estatuto que re
colle a división comarcal de Ga
liza, Conde Roa replicou que 
non entendia a sua obrigatorie
dade mentras lle requeriu á opo
sición que se "vacinen contra a 
diputacionite" 

A oposición, que denunciou en 
todo momento a negativa ao 
consenso do· governo, ~nunciou 
que este non era un texto para 
perdurar, avisou da sua dero
gación no caso de que cheguen 
ao poder mentras o PP contes
tou que "non lle extrañe entón 
de que o PP quera tamén o seu 
modelo"+ 

Grupos viciñais e culturais protestan en Vigo contra a política cultural do concello 

Manifestación en Cangas pola defensa do litoral 
Perta de duas mil persoas asis
tiron á mobilización convocada 
en Cangas en apoio da política 
seguida polo governo municipal 
sobre os derrubos de edifica
cións ilegais na costa. Grupos 
ecoloxistas, asociacións de vi
ciños, partidos políticos e alcal
dés de localidades governadas 
polo BNG, apoiaban un acto 
que, á noite, había ter a sua 
continuidade na praia de Li
me ns -unha das máis castiga
das palas edificacións ilegais-, 
onde se celebrou un festival de 
música folk que tamén tiña co
mo obxectivo a defensa do lito
ral. 

Non houbo incidentes, nen inte
rrupcións dos membros da Aso
ciación de Viciños do Hio-Resi
dentes, que agrupa a un colectivo 
de proprietários de construccións 
edificadas ilegalmente e que en 
máis de unha ocasión protagoni
zaron distúrbios no centro da vila 
de Cangas. 

O acto denotou, en palabras do 
alcalde de Cangas, Eulóxio Ló
pez, "que a protección da costa 
preocupa á cidadania". Neste 
sentido, o lema da manifesta
ción era: «Poi a defensa do lito
ral. Non ás infracións». 

Os manifestantes apoiaron a 
política que leva adiante o con
cello de Cangas no que se retire 
a derrubos de edificacións ile
gais non legalizábeis no domi
nio marítimo-terrestre do muni
cipio. No decurso da mobiliza
ción o alcalde anunciou que du
rante os meses de Xullo e Agos
to ia .suspender as demolicións, 
ainda que o concello proseguirá 
o curso dos expedentes e conti
nuara facendo notificacións. 

O alcalde de Allariz, Anxo 
O l;l'Ph·ta1001 ;i ·~he , !!>'a ri-fe ipol.Y ha 1 

, 

POLA E ,FENSA 
DO_ LITORAL 

Aspecto da manifestación en Cangas. 

manifestación, dixo que acudia 
porque entendía que "a política 
do concello cangués é a acer
tada". Os alcaldes de Moaña e 
Bueu tamén estiveron presen
tes. O comezo das demolicións 
nas outras localidades do Mo
rrazo, sobretodo Bueu, tivo un 
efecto moi positivo, xa que 
moitos proprietários acudiron 
ao concello a tratar de legalizar 
as construcións que carecian 
de licéncia. 

Todas as forzas políticas do Mo
rrazo, agás do Partido Popular e 
a Unidade Popular, na que está 
integrada a FPG de Mariano 
AbaJo;. apoiar..on a -marnifestación· - ~ 

NO 
INFRACIONS 

A CIG tampouco secundou a 
mobilización, ainda que, a título 
individual, alguns dos seus afi
liados estiveron presentes no 
acto portando pegatinas desta 
central. 

Manifestación en Vigo 

Vigo tamén rexistrou unha mani
festación, esta contra a política 
cultural que desenvolve o con
cello, presidido por Manuel Pé
rez, do PP. Distintos .grupos cul
turais e as vocalias de cultura 
da Federación d·e Asociacións 
de Viciños participaron nun acto 
que se celebrou na tarde noite 
d() Xoves:20 'c;!e ,~uño. , .. · r I° ~ 

XOAN CANABAL 

O acto reivindicativo estivo ani
mado polos grupos de baile, 
bandas d~ música e compañias 
de teatro que participaron na ma
nifestación. O concello quer asi
nar un convénio coas vocalias 
·culturais da Federación de Vici
ños por un importe de 24 millóns 
de pesetas, o que só permitiria 
unha actuación de cada grupo 
que hai na cidade, cando estes 
estiman que son necesárias oito. · 
En Vigo hai 69 agrupacións cul
turais nas que participan 3.000 
persoas e os seus integrantes 
demandan que as suas activida
des teñan continuidade ao longo 
do ano e que non se limiten .a un
ha·soa aett:.taeión.:·.-...,:, · · : : : . - ,, 
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Rexeitan a construción 
de enlaées no Condado , 

Para o Governo central, non 
hai xustificación para construir 
os enlaces de As Neves e Gu
láns coa autovía das Rías Bai- . 
xas porque non hai tráfico de 
abando. Dese xeito resposta
ban no Congreso ao deputado 
nacionalista Guillarme 
Vá7quez antepoñendo a nece
sidade de captar o tráfico de 
·longo percorrido aes enlaces 
coas vilas e parróquias que 
quedan á beira. A · 
construcción de enlaces foi un
ha solicitude que fixeron os vi
ciños apoiados na maioria dos 
casos polos alcaldes do Con
dado como o das Neves,· Arbo, 
Salvaterra e o de Covelo, con
cello que si ten construido un 
enlace coa autovía.+ 

Ferrol non ·suscribe 
, . 

o convenio 
contra incéndios da Xunta 

Ferr.ol coriverteuse no 
primeiro concello que non 
suscrebeu o convénio coa 
Consellaria de Agricultura de 
loita contra os incéndios po
los votos da oposición. 
PSOE, EU-EG e BNG votaron 
en contra da proposta que 
defendia a equipa local de 
Xan Blanco, na que -sufraga
ba os gastos o próprio 
Governo autonómico e a De
putación da Coruña e a con
tratación de persoal tiña que 
ser feita desde o concello. 
Os lndependentes de Xan 
Fernández abstivéronse na 
votación. Un dos 
argumentos da oposición 
para desbotar o convénio é 
que as cuadrillas que se for
maran en Ferrol terian que 
prestar servizos nas vilas da 

/comarca e que Agricultura 
centra o problema exclusiva
mente na extinción. Estas 
tres formacións apostan por 
unha patrulla própria que 
asuma tarefas de 
información, prevención e re
poboación, o que o 'alcalde 
considera moi costoso.+ 

Queren privatizar 
A Toxa para facer 
un campo de golf 

As negociacións xa están 
comezadas entre o concello do 
Grove -governo formado por 
PSOE e lndependentes- e os 
representantes da empresa La _ 
Toja S.A para a posíbel cesión 
dos terreas municipais na Toxa 
co ánimo de ampliar a superfi
cie privada e instalar un campo 
de gol maior. A parcela munici
pal que pretenden os empresá
rios mide 211.878 metros 
cadrados e deixaria ao concello 
practicamente sen 
propriedades na illa. Non se co
ñecen moitos datos da 
negociación,-como por exemplo 
as contraprestacións que rece
beria o concello, pero sí se sa
be que· están avanzadas. Os 
-empresários do Grove xa se 
pronunciaron declarando que 
aceitan a obra pero queren par
ticipar nas negociacións e que 
non se debería ceder tanto te-

:<rrecr f]]t:Jfilicipal'• '·~ ~ # _, ~,, . •• • • • 1 r ~ 
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A medida aprobada no cúmio de Floréncia 

A carne do bovino británico Os empresários galegas 

exportada ao Terceiro mundo MANuEL CAD 

O cúmio de Florencia significou 
a aprobación do fin do embargo 
ao vacun británico, sempre que 
se trate da exportación a países 
do Terceiro mundo, para os que 
haberá axuda$ á adquisición 
desta carne. A medida tomouse 
de forma discreta, de tal xeito 
que na Europa continental 
houbese a crenza de que vai 
continuar o embargo en tanto 
non conclua a eliminación de · 
animais afectados pola sín
drome das vacas tolas. 

O Consello de Ministros 
asegurou que, para garantir 
a saude pública dos países 
receitores, os veterinários 
europeus controlarán as 
partidas de carne que 
marchen para o T erceiro 
mundo e persoal técni
co da -uE encargarase 
de evitar que esas par
tidas volvan á Unión. 
Europea. Prévio ao 
acorde de exporta
ción, os comités cien
tíficos cansáranse de 
repetir que o risco 
sanitário é moi alto e 
que a única saida 
pos _íbel é eliminar 
toda a cabana va- 1 ·. 
cun afectada e 
manter o embargo ·en tanto 

O muro de Maastricht 
*M.V. 

Quen afirmou que Maastricht si
nala a liña divisória desta nova 
g.uerra incruenta, sen dúbida 
acertou. A sinatura do tratado de . 
Unión ~uropea non ocupou, no 
seu dia, nos méios informativos 
máis alá do que calquer acto pro-· 
tocolário aO que asisten os xefes 
de governo europeos. Forzas .co
mo o BNG, que lago se definirian 
tan contundentemente, d~mora
ron case un ano antes de ·emitir 
unha qpinión fundamentada so
bre esta revisión das leis que ri
xen a economía comunitária. 

Unha vez establecido o docu-

C(()Jíl~te~irn~(()JS 

mento como .palabra de arde 
continental, toda a política xirou 
ao seu redor. Os topes do 3% 
de deficit e do 60% de endebe
damento respeito do PIB enca
miñanse a lograr, canto antes, a 
difusión da moedá única euro
pea. Pero cal é o. motivo de tal 
obsesión? Para que serve unha 
m_oeda única? A moeda non re
presenta un valor tanxibel, pero 
é a chave que abre economias 
do tipo das actuais. Contar con 
várias moedas é tanto como 
permitir que cada estado posua 
a sua própria chave. Até agora 
calquer. governo ten de man, 
senon cerrar, si entornar e.ando 
menos a porta das suas econo-

C(()JílS!efWirnS 
~iO](CiDJílíltrnllJJ 

SANTIAGO 
Praza de Abastos, postos N~ 195 - 30~ -. 350 

PADRÓN 
. Praza de Abas.tos, posto Nº 2 

BARRO (P_o) 
Estación, 31 - Portela 

estexa controlada a epidémia 
·das Encefalopatia Esponxiforme 

Bovina, a que 
afecta ás va
cas loucas. 

A contraparti-
. da para os 

países com
pradores de 
partidas de 
exemplares 
de vacun 
británicos 
será que 
"podarán 
adquirir a 
carne a 
moi bon 
prezo", 
xa que a 
UE sub
vencio

nará esta 
operación de exportación. 

A prénsa continental apre
sentou o cúmio de Floréncia 
como un éxito da diplomácia 
europea sobre o governo das 
lllas Británicas, ao tempo que 
maquilaba as medidas adop

tadas e proclamaba a continui
dade do embargo, sen men
cionar o fündo do acorde nen 
as severas reservas dos comi
tés científicos.+ 

mias á globalización. O euro 
significa depender dun só amo 
continental. 

Pero até os máis europeistas 
sospeitan dese proxecto eco
nómico que non leva consigo 
parangón político (o parlamento 
é un cemitério de políticos en 
retiro, de onde as veces ema
nan directrices plausíbeis, pero 
non vinculantes). 

Limitar os movimentos de capi
tal é como poñerlle cancelas ao 
campo, aseguran os expertos·. 
Pero hai pouGOS dias, o co
mentarista dun periódico liberal 
non dubidaba en facer as se
guintes perguntas: Quen necesi
ta os movimentos especulativos 
de capital, aqueles que só enri
quecen ao seu proprietário? 

A financiación do déficit público 
detrae recursos ao sector priva
do, encarece a sua financiación e 
rebaixa o consumo, aseguran de 
novo os ortodoxos. Pero non é 
un problema mundial o consumo 
excesivo e inxustificado de bens? 
E, ademais, a quen lle pode im
portar que a economía privada, 
que non forma parte do dereito 
natural, en contra do que algúns 
poideran algun dia pensar, se ve
xa limitada ou mermada? Quizá a 
eses non m~is de vinte magnates 
en todo ·o mundo que manexan 
os fiós do mercado, segundo o 
analista desencantado, que ta
mén ironiza sobre ·unha das · má
ximas da doctrina que parece 
emanar de Maastricht: Para se
guir senda ricos ternos que nos 

e SERVICIO A DOMICILIO e e PAGAMENTO CON TARXETA e 
1 , , facer máis pobre?.• 
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O Conselleirq de lndústria, Cornérdo e T urisrno da Genera, 
litat, Antoni Subirá considera que "a CEOE defende os inte, 
reses da banca e das grandes empresas estatais, pero en abso, 
luto o's das empresas catalanas e o seu sistema produtivo". En, 
gadía que en España sernpre se pensou que a dimensión pe, 
qüena e mediana da indústria catalana convertía a esta en 
irrelevante· "cando en realidade a indústria moderna e diná, 
mica de todo o mundo ten agora estas dirnensións". As dife, 
réncias entre as estruturas produtivas, empresariais e · organi, 
zativas poderían existir tarnén en Galiza e non será ocioso, 
nen baldío, reflexionar sobre das características do ernpresa
riado galego e sobre os seus interlocutores. 

O tamaño médio das empresas galegas era en 1994 de 6'52 
traballadores. O 45'2% tiñan un só traballador e o 81 % das 
mesmas teñen menos de 5 traballadores. O 38'6% das em, 

'U nha boa parte 
do empresariado 

galega 
está orfo 

de representación" 

presas adícanse a activida, 
des de cornércio, repara, 
cións e- hostelería, o 
15'8% corre ponde a ou, 
tros ervícios, no que se 
incluen as Administra, 
ción Públicas, para eguir 
co 14'8% en actividades 
de construcción. Dos 
456.327 traballadores afi, 
liados ao réxirne xeral da 
Seguridade Social o per o
a l directo depencle das 
empresas públicas é de só 
13.348 traballadores, é di, 
cer, un 2'92%. 

A estrutura empresarial 
galega é moi feble tanto 

cuantitativa como cualitativamente. Existen algunhas em, 
presás importan-tes en sectores concretos: Alimentación, Au
tomóvil, Textil, etc. pero a rnaiorfa son pequenas, escasa, 
mente integradas no mercado mundial e adicadas a activida
des non transformadoras e con menor valor engadido. Este 
datos de partida non deberían desanimamos senón aguilloar 
nas conciéncias dos dirixentes políticos e sociais para tentar 
de atopar saídas positivas para a nosa terra. A inexisténcia 
dunha burguesía galega forte non ha de servir de excu a para 
desentenderse da dinámica empresarial do país, senón rnáis 
ben para o con trário. 

Agora xa sabernos que as burguesias ernpresariais tamén e po
den criar, transformar, importar, exportar ou de truir polo que 
haberá que fuxir do fatalismo galego e poñerse a actuar. 

lsto ven a conto pola imperiosa necesidade para o nacionalis, 
mo galeg de achegar á 
realidade empresarial con 
ollos e sentimentos mái 
matizados. Existe a irnpre, 
sión de que unha boa par, 
te do ernpresariado galeg 
está orfo de repre enta, 
ción e organización. A 
CEG de Ramilo, integra, 
da na CEOE, representa 
un tipo de ernpresário pe, 
ro existen outros. Para o 
ernpresário moderno e 
criativo o capital humano 
é o seu principal activo e 
non será difícil chegar a 
solucións cooperativas en 
benefício rnútuo, lonxe da 
loita de clases virulenta 
do modelo Rarnilo. O na
cionalismo galego terá que 
converterse nun interlo, 
cutor válido e de confian, 

António Ramilo, presidente da patronal za para unha boa parte do 
galega. · A IGLESIAS noso ernpresariado de na, 
ción ou de adopción, para converterse nunha alternativa via, 
bel de governo. Contar co apoio ou neutralidade das estrutu, 
ras ernpresariais máis dinámicas será prioritário ·para póder 
deseñar e aplicar políticas transformadoras e progresivas. No 
médio prazo, o nacionalismo ha de apostar roáis pola empresa 
privada, matizando a excesiva queréncia por un estatalismo 
que para o conxunto de Galiza non fo_i favorábel. • 

• 1 

l J l •,.' 1 1 I J ,' .,. ::' ~· ") "..- ~ ~ - .' 1 '-. 1; 1 • 



ECONOMIA 
27 DE XUÑO DE 1996 ANOSATERRA 

Oferece ó seu cargo co~o garantia de que non se perdérán postas de trabal lo· 

Fraga ere que as privatizacións 
poden poñer en sério perigo o seu mandato 
Fraga só intervén no parla
mento· cando considera que 
o tema pode poñer en risco 
o seu governo. O pasado 
Mércores 26 tomou as ren
das do pleno e fixo uso da 
palabra várias veces, algun
has delas notabelmente al
porizado. O motivo era unha 
moción do BNG qué se opo
ñ ia ás privatizacións anun
ciadas polo governo central. 

O 23 de Outubro de 1992 Ma
nuel Fraga asinaba nos marxes 
de cada folla dun documento 
cos sindicatos no que se reali
zaba unha afervoada defensa 
do sector público galega. "O go
verno galega -deciase no es
crito- ten como obxectivo a de
fensa das empresas públicas en 
Galiza, colaborando na sua con
solidación, na mellara da sua 
xestión, no proceso de moderni
zación e no enraizamento em
presarial no tecido galega". 

A postura actual do PP, posta de 
manifesto na enmenda que reali
zou este partido á moción do 
BNG, quedou notoriamente re
baixada. No suposto de que haxa 
privatizacións -dise agora- a 
Xunta procurará que non se per
dan pastos de traballo. Xesús Ve
ga, o deputado nacionalista que . 
defendeu a moción contra as pri
vatizacións, explica o motivo do 
cámbio de postura dos conserva
dores. "Naquela altura asinar ese 
documento saíalle gratis. En Ma
drid governaba o PSOE, as elei
cións estaban perta e compria 
quedar ben cos sindicatos". 

O pasado día 20, na roda de 
prensa que habitualmente se 
celebra os Xoves despois do 
Consello da Xunta, Manuel Fra
ga afirmou que el nunca asinara 
nengun documento en defensa 

Xesus Vega (BNG) e Fraga entrentáronse no debate. 

do sector público industrial. Os 
sindicatos botáronselle de con
tado enriba. Xavier Donxil, se
cretário de Política Industrial de 
CCOO, afirma que estas pala
bras "poñen en cuestión o valor 
da firma do presidente". 

Na sesión parlamentar do dia 26 
Fraga negou as palabras que os 
méios de comunicación recolle
ron o día 20. "Eu non dixen iso", 
afirmou. Para, a continuación, si
nalar que "o Ministro de lndústria 
vai vir aquf". Lago pronunciou 
unha alocución ·que despertou o 
interés de todas as bancadas do 
parlamento: "Paño o meu cargo 
como garantia de que non se 
perderán postas de traballo". En
tre a oposición murmurábase 
que o presidente era conscente 
da desestabilización social que 
podía supoñer en Galiza as pri-. 
vatizacións. A contradición entre 
os intereses da comunidade au
tónoma que preside e a política 
do governo central acacia un 
ponto quente e o presidente non 
parece ter outras armas, ou 
máis vontade política, que a de 

poñer o seu cargo como escudo. 

Xavier Donxil expresa 0 sentir 
de moitos cidadáns: "Por unha 
vez deberíamos ter un presiden
te e un govemo fortes que foran 
quen de facer valer os nasos in
tereses tan evidentes e lexíti-: 
mas. Veñen tempos duros nos 
que os traballadores e o con
xunto da sociedade galega van 
ter que defenderse con decisión 

. e forza. Necesitamos governos 
que aguanten. Se isto non é así, 
é mellar que se vaian". 

O BNG, que xa presentara no 
seu día unha moción parlamen
tar en defensa do sector público 
aprobada por unanimidade, per
guntábase agora, através do 
seu deputado Xesús Vega "por 
qué é positivo privatizar?". Laxe 
Laxe, o deputado popular que 
defendeu a postura do seu parti
do, non respondeu. 

O primeiro 
pode ser Barreras 

O asteleiro vigués de Barreras, 

· TEMP2 SINDl~AL 

xa ameazado várias veces de 
privatización en tempos do 
Partido Socialista Obrero Es
páñol, ocupa agora un dos pri
meiros lugares na carteira de 
privatizacións. Con cincocen
tos traballadores Barreras ten 
o cadro de persoal máis nume
roso do sector. A maiores, a 
sua actividade repercute nuns 
1.500 pastos de traballo indi
rectos. "Que garantías de con
tinuidape e solvéncia ,se poden 
establecer -pergúntase agora 
Manuel Domínguez, -secretário 
comarcal da federación do me
tal-da CIG- cando estamos a 
ver que moitas prrvatizacións 
só serven para que o compra
dor se lucre en operacións es
peculativas ou gañar a cuota _ 
de mercado desa empresa e 
ter un competidor menos". 

A sospeita non é gratuita por
que o asteleiro está chantado 
na beiramar próxima ao centro 
urbano, unha zona que o Par
tido Popular, na alcaldia, xa 
incluiu nun proxecto de urba
nización residencial.• 

ACCIDENJES LABORAIS, CADA UN . 
COA SUA RESPONSABILIDADE 

O grave accidente na empresa conserveira An, 
tonio Alonso, de Bueu, con várias traballadoras 
feridas graves e un traballador morto a conse, 
cuéncia das queimaduras, puxo máis unha vez 
en primeiro plano todos os temas referidos á 
seguridade e saude laboral. Neste caso tratouse 
da porta dun esterilizador cun mecanismo de, 
fectuoso (mal pechada segundo a empresa). 
Neutros casos, como na construcción, faltan 
mallas ou cintos de seguranza, pero, en todos 
eles estamos frente á caréncia de prevención e 
coidado nos temas de seguridade. 

Hai en · cáseque todos os accidentes ,laborais un, 
ha responsabifidade directa da dirección da em, 
presa e dos organismos e institucións encarega, 
dos do cumprimento das normativas vixentes. 
Os traballadores/as son os primeiros afectados, 
os que pagan as consecuéncias, ás veces coa vida 
e outras quedando eivados p.ara sempre. Son 
moitas as ocasións nas que a administración non 
fai se,guimentos a cotío ou pasa por alto defec, 
tos. As veces mantén coas empresa5 que incum, 
pren unha atitude de deixadez (como tantas ve, 

XosÉ FERNANDEZ PIÑEIRO 

ces teñen denunciado os Comités e os sindica, 
tos). Non son poucas as.situacións nas que se re, 
baixa a sanción ao minimo ou non se executa o 
cobro. Asi de nada valen as leis ou a normativa. 

No caso concreto do sector conserveiro, ·con 
máis de 10.000 traballadores/as e un peso in, 
dustrial evidente da Galiza, son moitas as ei, 
vas que en máteria de seguridade e saúde labo, 
ral ternos denunciado constantemente. Por 
exemplo: as taquillas son moi pequenas; os co, 

. medores escuras, reducidos e mal dotados (fal, 
tan sillas e mesas); aos servicios fáltalles auga 
quente; as duchas non están limpas; as naves 
non teñen saída de fumes; non hai ventilación 
adecuada ou calefación para ·o inverno; exceso 
de ruídos ... Non todas as factorias carecen ou 
adoecen do antes enumerado, ·pero non son 
poucas as que están reflexadas nese cadro. 

A ·nova lei de Prevención de Riscos Laborais, 
sen completar as reivindicacións sindicais, de, 
bera permitir que, empresa a empresa, ao tra, 
v~rso dos Coµütés .de Saude Laboral, se reali, 

cen planos de prevención nesta matéria qúe 
aseglJren que se cumpra a normativa. Estes co, 
mités .terian que estar funcionando desde o pa, 
sado mes de Novembro, reuníndose trimestral, 

• mente, ainda que en moitos centros de traba, 
llo, e non por oposición dos traballadores, ain, 
da non están constituídos. 

Compre unha atitude máis activa e firme por 
parte da Inspeción de Traballo, asi como dos 
Gabinetes de Saúde Laboral, que permita un 
maior control das irregularidades e máis rapi, 
dez e firmeza ñas sancións. Desde a CIG dá, 
moslle moita importáncia a temas como o em, 
prego e as retribucións. económicas, pero ta, 
mén especialmente ás condicións de traballo, 
tanto en todo aquelo que teña que ver cos as, 
pectos físicos, como ao i:rato dos dfrectivos aos 
asalariados. Xa que son aspectos que contri, 
buen a facer máis fáciles ou difíciles as condi, 
cións de v~da, e dignifican o traballo. • 

XOSÉ fERNANDEZ PIÑEIRO é Secretar.fo Nacional da 
Federación Alimentación e Textil da CIG 
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Fraga fai un cántico 
a Citroen nun almorzo 
dos seus accionistas 

O Presidente da Xunta non 
· afortou elóxios a factoría fran
cesa do automóbil ubicada na 
zona franca de Vigó. Nun 
almorzo aterecido pola empre
sa, co gallo da sua Xunta Xe- ~ 
ral Ordinária de Accionistas, 
Manuel Fraga interviu facendo 
memória da história de Cítroen 
desde os anos cincuenta, para 
máis tarde entrar en detalles 
sobre a articulación dos valo
res de "deseño, tempo, calida
de e custo". Mostrou ademais 
o seu entusiamQ ante o feito 
de que das suas cadeas de 
montaxe saia "un veículo cada 
45 segundos". 

Maior realismo aportou a inter
vención do d-irector xeral da 
compañia, Arnaud de David 
quen sinalou que Cítroen ma
triculou en 1995 un 14% me
nos de veículos que no ano 
anterior, feíto que atribuiu "á 
prudéncia das economías do
mésticas que orientaron as 

- suas preferéncias ao aforro".+ 

, 
A CIG de Santa Bárbara 
critica á Xunta 

A sección sindical da CIG da 
empresa Santa Bárbara, radi
cada na Coruña, repróchalle 
ao governo galego que non 
teña ainda tomado .un ha pos-· 
tura a respeito de DDO, em
presa na que, segundo un 
proxecto, se reubicarian os 
traballadores da fábrica de 

- armas. A Xunta respondeu a 
unha interpelación 
parlamentária do BNG que 
"ainda non hai información 
suficiente, que o caso está 
sen estudar e que nunca se 
opuxo a este proxecto". 

Os traballadores, pola sua 
parte, lembran a situación 
desta empresa en Cadiz, on
de acaba de fracasar o seu 
proxecto de fabricar discos 
duros.+ 

Os traballadores de Sintel 
piden explicacións 

Os traballadores de Sintel, 
empresa do ramo das teleco
municacións que ocupa en 
·Galiza a 230 empregados, 
manifestáronse en Madrid o 
pasado 20 de Xuño. A marcha 
transcurriu entre o ministério 
de lndústria e o de Trabailo, 
onde unha repres.,entación sin
dical, da·que formaba parte o 
secretário confede(al da CIG 
Manuel Mera e Rafael Alonso, 
membro do comité 
intercentros, foi recebida polo 
ministro de Traballo Javier 
Arenas. 

Tres dias antes o governo si
nalara, en resposta a unha 
pergunta do BNG, que non 
consideraba as actividades de 
Sintel "como fundamentais, 
nen estratéxicas, para o 
desenvolvemento das teleco
mu.nicacións en España". Sin- · 
te! foi vendida ao empresário 
cubano-americano, vinculado 

· á extrema dereita, Mas Cano
sa, por unha cantidade moi in
ferior ao seu custo real (ver 
número 729). • 
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~~MSUM2 

Os carniceiros composteláns 
agrúpanse para facer frente ás normas da U.E. 

A calidade dos chourizos caseiros 
-O- PAULA CASTRO 

A Asociación de Carniceiros do 
Mercado de Abastos de Compos
tela ven de criar unha sociedade 
para elaborar chourizos caseiros 
no próprio mercado superando 
asi as trabas da nova lexislación 
sanitária no que respeita a embu
tidos. Ademais, os asociados 
conseguiron que a Consellaria de 
Sanidade lles concedera o eti
quetado necésário para acreditar 
a procedéncia galega do vacun, 
a alimentación natural e o mata
doiro onde foron sacrificadas as 
reses. lste é, ao entender dos 
carniceiros composteláns, o úni
co modo de vencer á competén
cia das grandes superficies. 

Segundo os requisitos impostas 
pola Consellaria de Sanidade, os 
chourizos caseiros estarían abo
cados a desaparecer. Por iso, os 
carniceiros composteláns decidi
ron asumir o reto e buscar unha 
fórmula que permitira continuar 
coa tradición. Criaron unha so
ciedade coa participación de 25 
carniceiros, xuntaron vários pos
tes, sumando un total de 17 me
tros cadrados de superfície, ad
quiriron o obradoiro, amasadora, 
picadora, embutidera e instalaron 
o secadeiro nunha sala aparte. 
Todos estes elementos eran re
quisitos imprescindibeis para que 
se lles permitise elaborar os 
chourizos, ainda que non será o 
único que ~laboren xa que ta
mén se farán hamburguesas, 
salsichas e chourizos criollos. 

Grácias a esta iniciativa, dinos 
Carlos Liste, presidente da Aso
ciación de Carnicekos, "non se 
vai a perder a calidade do pro
ducto artesán e seguiremos dis
frutando d1mha rica variedade 
de chourizos, porque cada car
niceiro ten a sua fórmula". Pero 
só poderán elaborar os chouri-

. zos aqueles que cumpran os re
quisitos esixidos por Sanidade, 
que ao entender de Liste "están 
moi presionados polos grandes 
secadeiros. porque estos non só 
venden os seus chourizos ás 
grandes superfícies, senón ta
mén aos pequenos carniceiros 

- que non poden elaborar os seus 
. próprios productos". 

Etiquetado específico 

que se coñeza que a carne é 
galega, criada con alimentación 
tradicional, e sacrificada no ma
tadoiro compostelán. Carlos Lis
te considera que é un elemento 
fundamental para asegurarlle ao · 
cliente . a calidade do producto · 
que oferecen nos seus estabe
lecementos. Ademais, diste xei
to "loitamos contra a carne que 
ven de fóra, que nas grandes 
~uperfícies véndese sen especi
ficar procedéncia, e non se sabe 
nada sobre a sua alimentación". 

De feito, tense en conta á hora 
de avaliar a calidade da tenreira, ~ 

· que tora alimentada con fariña 
de millo e herba seca, e non con 
silos de herba ou de millo ou con 
cebos artificiais. Ademais, liste 
comenta que a calidade mellora 
se o animal vive coma sempre 
nlrnha corte sobre estrume, e 
non sobre fosas asépticas. P_or 
iso, considera imprescindíbel que 
se marque ao animal de vivo e 
non de morto, cando xa non se 
poden especificar estas caracte
rísticas. "A matéria prima galega 
é de excelente calidade, por iso 
haina que diferenciar, adem.ais 
tamén evitamos que a confundan 
con outras carnes tratadas co.n 
clembuterol ou agora coa carne 
británica", asegura Liste. 

Pero o principal problema co 
que se enfrontan tanto os co
·merciantes como os producto
res é coa falla "dunha tradición 
asociativa. De feito o pequeno 
carniceiro tenderá a desapare
cer se non adopta medidas in
mediatas", asegura Carlos Liste, 
engadindo que "os productos 
que veñen de fóra afectan non 
só ao com~rciante senón tamén 
ao próprio agro, que non atopa 
as vias necesárias para introdu
cir os seus productos, xa que as 
carnes que se traen de fóra son 
as que adquiren os supermerca
dos, normalmente máis baratas, 
e do que se trata é de defender 
a nosa produció~ e calidade". 

Xa como un proxecto futuro, Liste _ 
fala da necesidade de que se or-

-ganice un Congreso de Carnicei
ros para que entre todos poidan 
avaliar a problemática do sector e 
buscar solucións conxuntas. Ade
mais, dende a Asociación com
postelana, oferecen asesoramen
to para que os carniceiros gale-

. gos adquiran as etiquetas identifi
cativas e mesmo oferécenas a 
aqueles restaurantes que empre
guen para elaborar os seus me-
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A vixéncia 
do decreto 
de insubordinación · 
na Universidade 
Remata o curso universitário 
pero para Mário Iglesias, es tu- . 
dante de Belas Artes, en Ponte
vedra, non ten final nen serne
lla i:elo polo de agora. O seu ca~ 
so é excepcional; é o único es
tudante da Galiza e de todo o 
Estado ao que un expediente 
disciplinário estalle costando o 
título universitário (ANT nº 
709). Ten unha rnatéria sen 

<.a.probar da que non pode exa
minarse e da que nop se lle per
mitiu matricularse neste curso 
1995-96 que remata agora. O 
xuiz instructor do seu caso ven 
de reiterarse na petición de 
dous anos de expulsión e anula
ción do 5º curso. 

Mário Iglesias formaba parte 
dun grupo de alunas que no 
curso _1994-95 pedira que se 
amasara á Xunta de Faculdade 
unhas facturas e xustificantes 
de pago ánte unhas irregulari
dades económicas que non fo
ran clarificadas. Daquela, o 
ano fora moi movido, transla
dábase a faculdade ao rernode
lado cuartel de San Femando 
e o curso comezara moi tarde. 
As denúncias remataron coa 
demisión do decano e vicerrei
tor femando de la Iglesia 
González. Pero tamén sobre
veu a división enúe os pró
prios alunas e <lestes cos profe
sores'. Nos corredores do cen
tro apareceu unha fotografia 
de Mário na que se lle compa
raba con Hitler. 

A_ pinga que rebordou o paso 
foi o enfrentamento deste alu- · 
no coa profesora de Audiovi
suais Sol Alonso no que' lle 
chamou "inmadura", o que lle 
valeu a denúncia ante o reito
rado e a apertura de expediente 
ademáis de non poder apresen
tarse ao exame nesa matéria 
pala que non rematou a carrei
·ra. Os seus compañeiros forma
rort a Coordenadora Antirre
presiva para defender os direi
tos dos estudantes. 

O xuiz instructor do caso de 
Mário é Xosé Ramón Rua, vice
decano. da Facúldade, que hai 
uns dias reiterou a petición de 
dous anos de expulsión, sanción 
inédita desde hai vinte anos . 
Este profesor fora un dos que 
quixera abrir expediente aos 
alunas que denunciaran as irre
gularidades polo que estes non 
o consideran unha parte neu
tral. O decreto no que se basea 
na sua petición é de 1954. "Este 
proceso sostense en base a un 
decreto cuxa vixéncia e custio
nada pola sua inconsriruciona
lidade e que só se mantén na 
deixadez, xa que nunca na eta
pa democrática se abriu expe
diente por estes conceptos na 
Uni versidade española e na 
parte que toca ao funcionário 
foi derogado", din os seus corn
pañeiros. O expediente discipli
nário caducou sen resolverse, 
Mário Iglesias perdeu todo o 
ano e non sabe se poderá dar 
rematado a carreira. + 

PUCHEIRO 

O eterno dilema 
de España 

o ambiente futbolístic;o estatal andou dividido nestes últimos anos. 
· Mentres o seleccionado non_ perdia en 20 encontros os clementistas e 

os anti~clementistas enfrontáronst! por sistemas de xogo, ideas, con
ceitos, bonituras, espectáculos _e sentirnentos, sobre todo sentimen
tos económicos. Cando sairon derrotados contra Inglaterra xunguí
ronse nunha mesma percepción de desacougo, de churumicadela 
·unánime recordando malos farios e a lo ita secular contra os elemen
tos, a xeito de tronadas qu de árbitros (Felipe II, dixit). O pior non 
foi.perder, senón facelo xogando-ben, de facer un fútbol unánimen
te recoñecido como espectáculo. Cómo pedir o cese de Clemente 
despois de tan fermoso partido? Cómo celebrar a sua mestria despois 
de quedar eliminados? lrnposíbel. O grande problema é que, corno 
sempre, non vai mudar nada. Clemente seguirá coa mesma táctica 
cara á clasificación do próximo Mundial e, xa antes, na Olimpiada. 
Colleitará resultados mentres o espectáculo esmoreée. Uns aplausa
rán, outros criticarán. O dilema histórico dos españois é a impÓsibi
lidade de facer unha catarse social e depurar responsabilidades. Sem
pre hai unha disculpa. Seguirán eternamente en dous grupos que só 
se unirán nas desventuras coleétivas. + · 

Ademais, dende a Asociación 
solicitouse, para ·identificar a 
carne que distribuen un etique
tado de canal-inspeccionado po
'los vet'eriríári.os~ dfictais,' para ~ -nus carne galega de · calidade'A -1, ...._._; _.•...._, _. '...,__'"'-"'-"'-· "'--~---~· ,,.....~.-+-- ~._• ,__---,-,--..___,~....___,o-+-if-+-1---l-+--+-i-----'--'---+' 

..... i'"'. 

27 DE XUÑO DE 1996 

Ós policias Vela e Lorenzo 
condenados a 202 anos 
polo crime de Nigrán 

Os policías Manuel Lorenzo e 
Xesus Vela foron condenados 
a 101 anos de cárcere cada 
un deles, acusados do 
cuádruple crirne de Nigrán. O 
xuiz da Audiéncia de Ponteve
dra estimou que o asasinato 
múltiple foi cometido polos 
dous, independentemente de 
.quen efectuara os disparos,. e 
impuxo, ademais, unha 
indemnización de 220 millóns 
de pesetas, a pagar ás famí
lias das vítimas. A senténcia 
fai ao Estado responsábel civil 
subsidiário, xa que os 
asasinos utilizaron a sua con
dición de policias para perpe
trar o crime. + 

Despois dun ano, os CAF 
da Coruña debaten 
a PSS no Claustro 

O Martes 25 de Xuñe, a pro
posta dos CAF, foi debatida 
no Claustro da Universidade 
da Coruña a ruptura ou non 
do convénio co Ministério 
de Xustiza polo que se per
mite a acollida de prestacio
n istas. OS CAF tixeran esta 
proposición hai agora un 
ano por razón que se siguen 
mantendo ao considerar a 
PSS un fraude social e á 
Universidade como unha 
institución pacífica que non 
debe colaborar nese 
"parche inutil". Non se pu i
do rachar co convénio por
que a votación deu 54 votos 
a favor de mantelo, 25 en 
contra, dos CAF e un sector 
do profesorado, e 9 absten
ción s. Mália o resultado, re
presentantes dos CAF sina
laron que tora importante 

· poder levar o tema ao claus
tro universitário. Na Univer
sidade de Vigo, onde traba
llan máis de cincuenta pres
tacionistas, estase a dar un 
debate sobre o convénio 
con Xustiza pero o reiterado 
non acepta a proposta. + 

Xuízo contra 
o alcalde de Porriño 

Xosé Manuel Barros, alcalde 
do Porriño, non asistiu ao xuizo 
que contra el formulara a sua 
ex secretária 1 sabel Penado 
por insultos e agresións e en
viou na sua representación a 
un procurador. As agresións 
que denunciara Isabel Penedo 
non fo ron ratificadas polo poli-

. cia local que estivera no 
despacho do alcalde o día dos 
feitos, en Abril de 1995, se ben 
corroborou que houbera un en
frentamento pola asisténcia da 
funcionária a unha asamblea 
sindical no que o alcalde a em
puxara. De calquer xeito, a fis
cal retirou as acusacións e o 
avogado de Isabel Penedo so
lícitou por coacción e inxúrias 
cinco dias de arresto e 
vintecinco mil pesetas de multa 
asi como unha indemnización 
de médio millón de pesetas po
los danos causados. Isabel Pe
nado leva de baixa vários me
ses por depresión xa que non 
puido restablecerse ao seu 
posto de traballo tras poñer a. 

__ ~erJ99ci~~cpnJr~- ~?-~rqs ... ~ , , 
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Conversas entre o PNV e a organización armada puideron preparar o terreo 

O PP aceita o diálogo con ETA 
O PP abandona a exixéncia 
do abandono das armas por 
parte de ETA, como condi
ción prévia a calquer diálo
go, ao tempo que a Mesa de 
Ajuria Enea, a pro posta · do 
PNV, condea a dispersión. 
ETA a cámbio ven de anun
ciar a suspensión dos aten
tados durante unha semana. 

As conversas secretas entre 
unha delegación do PNV e ou
tra de ETA foron probabelmen
te o paso prévio dos acontece
mentos da última semana. Con 
milimétrica precisión, tres dias 
antes dunha reunión da Mesa 
de Ajuria Enea que poderia ter 
sido tan anodina como todas as 
demais , ETA deu a primeira 
mostra de que algo estaba pre
parado ao anunciar a sua dis
posición ao diálogo e unha sus
pensión dos atentados durante 
unha semana. A continuación , 
a própria Mesa deu a coñecer a 
sua proposta que establece os 
princípios dun diálogo en dous 
pasos. O primeiro atinxiria a to
das as forzas parlamentares 
bascas, incluida HB. Nesta pri
meira etapa tratariase, segundo 
o texto aprobado, de obter "un 
consenso capaz de integrar ra
zonabelmente todas as sensibi
lidades políticas da sociedade 
basca e de acadar a sua definí-

tiva normalización e pacifi-
cación". · ' 

Nun segundo momento, os asi
nantes de Ajuria Enea compro
métense a "apoiar outros proce
sos de diálogo entre os poderes 
competentes do Estado e aque
l es que decidan abandonar a 
violéncia". Oeste modo alúdese 
a un segundo escenário nego
ciador no que levarían o prota
gonismo 6 Estado e ET A. 

O PP asume 
os postulados do PNV 

Os pasos até aqui sinalados re
presentan unha ·aceitación por · 
parte do PP, da estratéxia de
fendida polo PNV desde hai 
anos para poñer fin á violéncia 
en Euskadi. Supoñen, polo tan
to, un cámbio na liña habitual da 
forza conservadora que sempre 
colocara, até agora, a "entrega 
das armas" como condición pré
via a calquer diálogo. 

O cámbio de postura do PP é 
observábel tamén no texto apro
bado na reunión da Mesa, o pa
sado Martes 25, a respeito dos 
presos. A política de "disper
sión" é calificada no escrito de 
"ilegal ", conforme engade que 
as medidas tomadas até agora 
contra os presos poden incluso 

Celebráronse en Barcelona o 14, 15 e 16 de Xuño 

Representantes do Quebec 

obstaculizar o pro
ceso global de paci
ficación. 

Se os pasos inicia
dos tivesen continui
dade, o PNV pode
ri a arrogarse unha 
parte importante do 
mérito negociador 
ao ser capaz de en
sari 11 ar as posturas 
dos conservadores, 
cos que mantén un 
pacto de governo no 
Estado, e as das fi
leiras abertzales. 

Ao tempo que asu
mía esta estratéxia, 
o Partido Popular 
difundía através dos 
méios de comunica
ción a sua postura 
de exixir a liberdade 
de Ortega Lara e o 
anú ncio por parte 
de ETA dunha tré
g u a máis ampla. 
Unha postura que, 
á maiores da sua 
léxica, trata de res
ponder á demanda 
dunha opinión pú
blica oi caldeada 
despois das imaxes 
televisivas dos últi
mos atentados.+ Jaime Mayor Oreja, Ministro do Interior. 

nas Xornadas sobre o Nacionalismo catalán 
* ÍRIA VARELA /BARCELONA 

Os pasados dfas 14, 15 e 16 
deste mes celebrouse na cida
de de íerrassa (Barcelona) a 
décima edición das Xornadas 
de Nacionalismo Catalán co 
título: "O nacionalismo cata
lán a fins do século XX. Pro
xectos nacionais, vinte anos 
despois", organizadas polo 
Axuntamento de dita cidade e 
marcadas polo feíto de reali
zarse dez anos despois do 
Congreso de Cultura Catalana. 

As Xornadas, que estiveron pre- . 
sididas polo alcalde de T errassa 
éleito por IPC (Iniciativa per Ca
talunya), Manuel Rayes, conta
ron con vários talleres nos que 
se analisaron principalmente a 
situación dos proxectos na
cionais e das nacións do estado, 
contándose tamén coa presenza 
de Franc;ois Brosseau, xornalista _ 
do diario· Le Devoir de Montreal, 
que deu unha visión sobre a si
tuación actual no Quebec. 

Segundo Brosseau os resulta
dos do último referendúm de 
Outubro do 1995, no que gañou 
o non (por unha estreita marxe 
de 51,6 sobre 49,4) á recupera
ción do estado de soberanía, 
son consecuéncia de que "h;:i.i 
unha grande división e a grande 
maioria dos partidários de conti
nuar no mesmo estátus sonno 
por razóns económicas". O ana
lista tjuétieques 'taméri ·fiko "re·te-

réncia ás diferéncias entre o 
QuebP-c e Cataluña e a presión 
que exerce o estado -español 
sobre as diferentes nacións, que 
ao seu parecer, é moito máis 
forte da que está a sofrer o 
Quebec. Neste senso destacou 
a língua como elemento diferen
cial , e afirmou que "a normaliza
ción lingüística no Quebec che
gou moito máis lonxe que en 
Catalunya, dado que o francés 
logrou in_troducirse nos inmi
grantes, nos tribunais e na vida 
comercial e industrial". 

Brosseau comentou que "non 
seria necesario talar de inde
pendéncia no Canadá se este 
recoñecese ao Quebec como 
povo e se chegase a un com
promiso histqrico entre os dous 
estados soberanos", o que non _ , 
se estaría a producir porque non 
hai un líder canadiano que dea 
o paso ante unha opinión públi
ca moi hostil a esta alternativa e 
á falla a unanimidade das dez 
províncias que forman Canadá". 

Por outra parte as Xornadas ta
mén contaron con representan
tes das diferentes nacións den
tro do estado nun taller no que 
estivo presente Xosé Manuel 
Beiras, lñaqui Gorostiza (porta
voz de Elkarri), e Josep-Luís 
Carod Rovira por ERC. 

Xosé Manuel Beiras iniciou a 
súa intervención facendo refe
'-réAcia-ao-feito-ae (1He-GaHz-a es- - -

tea presente por primeira vez, 
despois da República, na tofna 
de decisión no parlamento espa
ñol através soa dous represen
tantes eleitos do BNG~ Posterior
mente fixo un breve repaso á 
história de Galiza, no que desta
cou os -vencellos existentes con 
Portugal e o feito de que, contra
riamente o caso catalán o "na
cionalismo galega non ten un 
caracter burgués" senón progre
sista de esquerdas vertebrado 
como "un movemento frentista 
de alianzas de clase", como 

exemplo disto salientou a ~xis
tencia de sindicatos nacionalis- -
tas como a CIG e· CCLL-SLG. 
Tamén comentou o feíto de que 
inversamente ao que suc_ede en 
Cataluña co nacionalismo de es
querdas, o nacionalismo galega 
tivo un carater integrador. Por úl
timo fixo fincapé no feito de que 
tanto no caso de España como 
no da UE (xunto con Portugal), 
Galiza ten unha función "apendi
cual e residual de colonia inter
na", en contras do que acorre 
con Euskadi é Catalunya. + 
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Expulsión secreta -
de inmigrantes 

Cento tres inmigrantes africa
nos encarcerados en Málaga, 
despois de que fosen acusa
dos de participar nos· inciden
tes de Melilla, foron enviados 
a paises africanos polo Minis
tério do Interior español. 

Os africanos taran apaleados 
pola policía na colónia 

- española no norte de 
Marrocos antes de ser enviá-

. dos á península. Pouco 
despois e en secreto o gover
no decidiu deportalos a un pa
ís do que non se ofereceu o 
nome. Diversas organizacións 
non guvernamentais acusaron 
ao governo de incumprir as 
mínimas reglas democráticas 
cos extranxeiros. • 

O congreso aproba unha 
proposición do BNG sobre 
a inspección de pesqueiros 

O governo español instará á 
Unión Europea a que se 
cumpra a normativa comu
nitária na inspeción dos 
pesqueiros. A proposta do 
BNG, aprobada cos votos 
de PP, PSOE e CiU, trata de 
correxir as condicións tradi-

-cionalmente irregulares de 
inspección que os patrullei
ros irlandeses realizan en 
buques de pesca galegos. 

Irlanda utUiza desde hai 
anos a aprensión de barcos 
no Gran Sol como moeda de 
cámbio ante a Unión 
Europea. Calquer desculpa é 
boa para reter un pesqueiro 
tres ou catro dias·nun porto 
irlandes e logo sancionalo 
con multas de entre un e 
cinco millóns de pesetas. 
Dublin rexeitou a posibilida
de de que unha parte das tri
pulacións dos barcos gale
gos estivese composta por 
irlandeses, debido á dureza 
das condicións de traballo 
dos mariñeiros.+ 
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Socialistas, IU e BNG afirman- que o Goverño de Aznar amosa xa a sua política direitista 

Q PP bota 111a:rt~do , d~~re'° ·lei 
para dar :via libre á sua .primeira reforma fisd1I 
-0- MANUEL SEOANE I MA,DR10 -

O decreto lei foi a fórmula empregada po!o PP para dar corpo a 
súa primeira reforma fiscal. O Governo de Aznar botou man da 
súa alianza cos nacionalismos moderados co propósito de pór en 
cena toda unha batería de medidas tributárias, desde o novo trata
mento das plusvalías até a actualización dos balances. O PP ta
mén liberalizou a.lexislación do chan urbano por meio dun decre
to lei, sen pasar xa que logo pola peneira dun debate parlamentar. 
PSOE, IU e BNG afirman que o Governo de Aznar amosa con esta 
dobre iniciativa a súa faciana máis conservadora. Os socialistas 
recorrirán as medidas Jiscais ante o Tribunal Constitucional por 
avaliar que o decreto lei non é a fórmula axeitada para consagrar 
unha reforma fiscal. "O PP xa está deixando ver que non t~n nada 
de centrista e que agacha unha política claramente de direitas", 
di pola súa banda, o deputado nacionalista Guillerme Vázquez. 

O Governo Aznar apostou moi 
forte en dous eidbs fundamen
tais para a maioría conservado
ra o da reforma-contrarreforma 
fiscal e_ o da liberalización do 
sector inmobiliário. Pesie as sú
as chamadas a unha ética do 
consenso parlamentar, o PP op
tou pota fórmula do decreto lei 
para estabelecer as bases da -
que vai ser a súa política tributá
ria e de regulación do chan. Ra
to e a súa equipa do Ministério 
de Economía preferiron acobi
llarse no pacto con CIU e PNV 

vendas familiares. "Do que se 
trata é de promover o aforro fa
miliar e de axudar á reactivación 
da ~conomía" di o vicepresLden
te económico do PP, Rodrigo 
Rato, QUen alega taméh que 
"es_tas medidas fiscais vannos 
permitir acelerar o cumprimento 
dos prazos para a conver·xén
cia". Maastricht está ao final do 
camiño. A Unión Económica -e 
Mónetária ~coa consabida re- -
ducción ·do--déficit público ao 3 · 
por cento o 3,1 de Decembra~de 
1997--'- segue a ser o obxect~vo , 
irrenunciáQ.el do Governo Aznar. 

Rodrigo Rato, vicepresidente é Ministro de Economia. 

· -alianza que lles permite tirar 
de decreto _ lei- antes do que 
apresentar senllas proposicións 
de leí na cámara lexislativa que 
obrigarían ao PP a debatir as 
novas leis na sé parlamentar. 

? 

As medidas fiscais do Governo 
Aznar atinxen ao cerne da políti
ca tributária. A maioria consér
vadora dá un novo tratamento 
ás plusvalías, reduce a ·tributa
ción por módulos, actualiza os· 
balances a un coste fiscal míni
mo e estabelece unha bonifica-
ción do 95 por cento no imposto 
de sucesións en empresas e vi-· 

tas. O novo tratamento · das 
plusvalías, ao fixarse un tipo 
universal do :?.O por cento, ta
mén levará aparellada unha 
merma nas pe·rcepcións fiscais 
para o Estado. "Do ponto e vis
ta de reducción do. déficit, ·este 

-. __ mangado de ·medidas adopta-
porén,_ ~ opo~ición aválía que das polo Governo é un puro ab-
esta contrarreforma fiscal é surdo. O Executivo vai por en 
mesnio contraditória coa política., perigo a estabilidade financieira 
pro-Maastricht do Governo. -~ , do Estado:·; _afirman os socfalis
iso porqu_e na práctica su_pora. , ~ t~s, na op1rn6n . dos aales o Ga
unha reducción nada desbotá- : · bmete Aznar só ten coma ob-
bel dos í_ngresos p~ra a Facen-~·_- ~activo "atender a_det~rmin~~os 
da céntral. Dacordo con cartas- . intereses corporativos e pnv1le
esti m ación s e cómo · con se--= xiar o tratamento fiscal ás ren-
cuéncia da ~ctualización dos das máis altas. 
balances a custo fiscal mínimo 
(un 3 por cento), o Estado dei- Liberali:zación 
xará de ingresar nqs vindeiros do mercado do chan 
anos unha cantidade que se 
_achega_ aos tres billóns de -pese- A reforméf tributária veu acom·-

Aqui e a.gora 

. \ 

Xornada sobre SOLO E \JIVENDA 
Hotel Araguaney (Santiago) 

29 de Xuño de 1996 
BlOQUE ltACIOllAUSJl &ALEGO 

pañada tamén da liberalización 
do mér.cado do chan. O Gover
no decretou a eliminación da 
distinción de solo urbanizado 
programado e non programado 
e asemade acordou reducir a 
ceSión do chan aos Concellos 

.do quince ao dez por cento . 
Segundo o discurso oficial, es
tas medidas pretenden dinami
zar o sector inmobiliário, clave 
na criació_n de emprego, e aba
ratar o preio final das viven
das. Para os socialistas, o Go
verno só propícia un novo agra
mar da especulación e "o retor
no á poi ítica urbanistíca do 
franquismo" en palabras da vo
ceira do PSOE na Comisión de 
Fomento, Cristina Narbona. "O 
PP vai fomentar o caos nas na
sas cidades ao converter todo 
o chan urbano en urbanizábel" 
indica. Os nacionalistas do 
BNG denuncian que os decre
tos do Governo "son antidemo
cráticos ao entregar todo o po
der de decisión nos concellos 
aos alcaldes, ca cal fúrtase o 
control das actuacións inmobi
liárias ao debate no pleno". 

Dacordo coa aflálise do deputa
do do BNG Francisco Rodrí
guez, a ofensiva líberalizadora 
do PP _:_q-uer no eido fiscal, 
quer no inmobiliário- favorece 
nidiamente a un grupo social 
moi determinado, o de rendas 
máis elevadas "sen que fique 
nada claro que vaia a dinamizar 
a economía". "Máis ben o con
trário, pois que de todo isto han-
se derivar efeitos negativos para 

· a facenda do Estado" reflecte o 
parlamentário nacionalista. 

Ábranse agora tres cenários po
síbeis ante os olios do PP, ou se 
acrescenta a presión nos tributos 
indirectos ou se aprofunda a polí
tica de privatizacións ou se re
curtan os gastos sociais, sempre 
segundo a opinión de Rodríguez. 
"No primeiro caso saímos per
dendo como cidadáns. No se-

. gundo e no terceiro, como país", 
conclúe o deputado do BNG. 

As medidas liberalizadoras e fis
cais foron aprobadas no Congre
so cos votos da maioría que so
ergue ao Governo e vrnadas en 
contra por PSOE, IU e BNG.+ 
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- O Govemo negócia 
coa ArXentina a situación 

. das empresa mixtás. 
Despois de que o BNG, a 
través de Guillerme 
Vázquez, denunciar:a que 
os pescadores que perten
cian a empresas mixtas his
pano-arxentinas estaban 
sendo inscritos no sistema 
de Seguridade social do pa
ís americano perdendo moi
tas das condicións sociais 
das que disfrutaban. A 
situación que afecta maiori
tariamente aos traballado
res galegos está sendo es
tudiada polo Governo de 
Aznar despois de formular
lla os nacionalistas 
galegos, que lembraban 
que se podia estar inscrito 
na Seguridade Social espa
ñola ainda que se traballara 
en empresas mixtas. Juan 
Carlos Aparicio, secretário 
xeral da Seguridade Social, 
comunicoulle a Guillerme 
Vázquez que estaban nego
ciando con Arxentina ~n 
novo convénio para as em
presas mixtas.+ 

Negociacións co Grapo 
para o achegamento 
a Galiza 

O Cesid está negociando con 
vários membros do Grapo o 

. posíbel reagrupamento en 
cárceres galegas e a revisión 
das condeas destes presos. 
Alguns deles son os presos 
máis antigos do Estado con 
condeas cumpridas que se 
achegan aos vinte anos. 
Fontes próximas ao entorno 
dos Grapo amasaron a sua 
satisfacción por esta 
negociación que poderia se
guir o camiño mantido con 
presos indepentistas de Ca
talunya. De calquer xeito, 
amasaron algunha 
desconfianza ao ter o prece
dente das negociacións aber
tas en 1983 co Governo do 
PSOE e que non chegaron a 
bon termo.+ 

A redución de altos cargos, 
imposíbel 

Unha das grandes promesas 
eleitorais do PP baseábase 
en que sobraban moitos altos 
cargos no Governo do PSOE, 

tantos co
mo para 
asegurar 
unha 
reducción 
de cinco 
mil. Mália 
que ao 
presidente 
do Gover
no, José 
Maria Az-

Mariano Raxoi. nar, lle 
gostaria ter 

levado esa idea a práctica se
mella imposíbel segundo lle 
advertiron primeiro os ex 
mandatários socialistas e 
agora o seu ministro para as 
Administracións Públicas, , 
Mariano Raxoi. As reduccións 
son mínimas e nalguns casos 
só incrementas outras 
categorías, como as vicepre
sidéncias e as secretarias de 
Estado.+ 
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Ziugánov quere poñer fin ademais ao sald.o de matérias primas .. 

·o novo govemo ruso terá como , 
'prioridade legalizor as máfias. 

'' 

-0- M.V. 

O governo que sáia 
das eleicións do 3 ou 
do 15 de Xullo en Rú
sla -a data ainda está 
por decidir- terá ante 
si a prioridade de ga
rantir a legalidade. 
Todos, sen excep
ción, piden hoxe que 
o Estado ofereza se
g u rl d ade ás transa
cións -e faga cumprlr 
os contratos, de mo
do que .se permita o 
normal funcionamento 
da actividade econó

veletas pornográficas 
para subsistir. Por todo 
o e-al non r-esulta extra,,. 
ño _que Ziugánov e·s.te-c· 
ña máis~ amparado ho
xe p_or unha ·ideoloxia · 
nacionalista ·que polo 

·- comunismo. - -

Precisamente, o lider -
-da frente de forzas pa .. -. 
trióticas oferecfa publi- _ -
camente o pasado : 
Luns 25 un goyerno de 
unión nacional "gañe 
quen gañe as ele·i
cións". O gabinete pro
posto por Ziugánov es
tari a dividido en tres 
bloques, o primeiro 

mica . . Pero Ziugánov 
insiste ademais en 
impedir que todas as 
riquezas da ex-URSS 

. . . . '· , . composto polos seus 
Ziuga~ defende unha alternativa nacaonaltsta para Rusia. aliados, o segundo por 

se vendan hoxe en 
Occidente a prezo de rebaixa. 

Rúsia encóntrase hoxe nunha 
disxuntiva similar a dos Estados 
Unidos nos anos vinte e trinta, 
cando un novo capitalismo estaba 
a ponto de emerxer. As máfias 
que aproveitaban a lei seca, o xo
go e outros moitos comércios ile
gais dominaban unha parte notó
ria da actívidade económica. Ao 
estado non lle quedou outra que 
lanzar ao estrelat a superpolicias 
do tipo Elliot Ness, querando re
presentar asi que se fac;:ia cargo 
das rendas. A propriedade dos 
mafiosos foi legalizada, dando lu
gar ao nacemento de moitas das 
grandes fortunas de hoxe nos Es
tados Unidos. Rúsia, neste mo
mento, busca o seu superpolicia, 
alguén que presentar ante as rin
gleiras de novos comerciantes, 
fartos de ter que pagar un impos
to cada vez diferente, sen nen
gunha garantía que non seña a 
verbal entre os contratantes. Ese 
papel ben poderia ser o asignado 
a Lébed, o militar que xa afirmou 
que castigará o incumprimento 
das transacións e que defenderá 
os dereitos de propriedade. 

Deforestación e 
vc:iciado de museos 

As forzas que apoian a candi-

datura de Ziugánov engaden a 
este princípio de legalidade, a 
máxima de que debe servir pa
ra defender o país da expolia
ción extranxeira. A deforesta
ción exténdese por toda Rúsia, 
de modo que as madeiras máis 
preciadas pódense encontrar 
hoxe nos mercados interna
cionais a prezos de saldo. 

ministros do actual go
'verno e o terceirn por .repre
sentantes das demais forza$' 
parlamentares. Ziugánov 
adiantábase ao ac_tual presi
dente, cunha_ proposta de con

- senso, centrada ao redor da 
defensa dos intereses econó
micos nacionais. leltsin rexeb 
tou o oferecementQ. 

As novas 
A pesada estrutura do Estado, - clases sociais 
inevitábel nun país · desas di
·mensións, asi como os benefí
cios da nova clase emerxente, -
están a ser sufragados grácias 
á venda incontrolada de maté
ri as primas e das riquezas -
acumuladas nas décadas an
teriores. Un galega, visitante 
recente de Petesburgo, puido 
facerse cun icono de prata e 
caoba por cinco mil pesetas . 
ao cámbio. Nada máis regre
sar oferecéronlle cen mil, ain
da que a peza probabetmente 
vale moito máis. En Washing
ton están a venda pezas dos 
museus rusos e en Nova lor
que subastábase hai un mes a _ -
primeira cápsula espacial so
viética, algo.só comparábel, 
polo seu simbolismo, a que 
Aznar quixese vender hoxe o 
Gernika de Picasso. Os escri
tores que dominan o inglés 
vense abrigados a traducir no-

Quen vota a leltsin -nun país co
lapsado por unha destrución 
económica, só comparábel á so
frida despois da 11 Guerra Mun
dial?° Está claro que non só os ' · 
novos banqueiros e os mafio
sos. Ao presidente apóiao unha 
emerxente clase comerciante, 
con intereses privados, _moi . de
pauperada, pero que aspira a 
converterse, no futuro, no. ~qui- _ 
valente ás clases médias · occi-
dentais. -

O bando de Ziugánov agrupa 
aos asalariados de todo xéne
ro, tanto o-& das granxas agrí
colas que hoxe non venden os 
seus produtos porque non po
den competir coa agro-química 
occidental, como os traballado
res das fábricas ou os prof~so
res, cuxo salário non se basea 
na especulación. • ~ -

México e Canadá gañan preséncia en Cuba_ 
frente ~ España que comeza a retirars~ 
As empresas de. México, Cana
dá, Arxentina, Chile e demais 
paises americanos rexeitaron 
publica e abertamente a leí 
Helms-Burton contra Cuba. Os 
grupos industriais destes paises 
manifestaron a sua intención de 
seguir negocian.do coa illa, pé
sie a teren sido os primeiros en 
recebir as cartas estadouniden
ses "advertíndoos" das conse
cuéncias -de violar o embargo. 

En México, debido ás presións 
dos empresários, o Senado es
túdia a xa coñecida como lei An
tídoto que inclue a posibilidade 
de sancionar as empresas de 
capital cubano-estadounidense 
que operan no país e tamén de 
multar ás empresas mexicaJ1as 
que acaten as disposicións nor-

teamericanas en detrimento da 
soberanía mexicana. 

Tamén en C~nadá as e"lpre
sas están a armarse legalmen
te contra a Lei Helms-Burton. 
O governo decidiu ampliar a 
chamada Acta de Medidas Es
tran~eiras Extraterritoriais (FI- · 
MA) para a defensa de even
tuais violacións da soberanía e 
intereses do país e pola que o 
Estado pode suspender xudi
cialmente a retirada dunha em- · 
presa de Cuba, motivada palas 
presións e actos de intimida
ción externos. 

. Tamén a Organización de Esta
dos Americanos e a Unión Euro
pea se manifestaron estes días 
contra esta lei que incrementa un 

embargo que xa dur~ -36. anos, . 

No Estado español-, sen embar->:-· 
go, Occidental Hoteles, unhá 
das. maiores empresas es'paño
las do sector, acaba de conver
terse na primeira compañia que 
cede as presións de Estados 
Unidos, ao suspender os seus 
planos de expansión en Varade
ro, onde tiña previsto asumir a 
xestión de catro establecemen
tos turísticos. 

De manterse a actitude de firme
za de Mexico e Canadá, é pro
babel que astes paises cobren 
unha nova ventaxa a respeito de 
España que até agora estaba, 
xunto cos mencionados, no pe
lotón de paises extranxeiros con 
máis investimentos na illa. • 
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PODERES MUNDIJ\IS . l'RORLEMAS LOCAIS 

-o- e.e. 

-os palesrinoS'unen·se 
·~·-ante o .. tr11nfo .. de Netaniahu 

A chegada ao poder do Likud en Israel está a provocar unha 
maior coesión dos palestinos na defensa· das suas reivindica
cións. A pasada semana, dous dias despois da toma de posesión 
de ..Senjamin Netaniahu coma novo primeiro ministro, a organiza
ción armada HAMAS (Movimento da Resisténcia Islámica), en-

. frontada á OLP desde a siriatura dos acordes de paz e principal 
opositora á Autoridade Nacional Palestina, amasaba-se disposta 
a: fomentar a reconciliación nacional e pechaba filas en torno á la-

. ser Arafat esixindo a Israel o cumprimento dos acordos de Oslo. 

Hamas ofereceu ao governo de Netaniahu un cesamerito do fa
go condicionado a tres puntos: que Israel cese tamén as suas 
accións contra os militantes desta organización, que libere aos 
palestinos presos e que levante ·o bloqueo imposto dende M~r-

- zo ás zonas autónomas de Gaza e Cisxordánia. 

No comunicado, Hamas indica que a oferta de cesamento do 
fogo realiza-se coa fin de posibilitar a unión do pavo palestino e 
reconciliar-se coa ANP. 

A-postura de Hainas é a contrária a desexaQa polo novo gover
no israelí. Os ''falcóns" do Likud agardaban que o estancamen
to do proceso de paz provoca-se un maior enfrontamento entre 
os grupos islámicos e a Autoridade Palestina. De feito, unha 
das .condicións expresadas por Netaniahu no s~u discurso de 
inveslidura para reanudar o diálogo coa ANP era precisamente 

o incremento da presión sobre os mili
tantes de _Hamas e da Yihad lsl_ámica. 

Israel confiaba en que fosen os pró
prios enfrontamentos internos palesti
nos os que dificultasen o avance das 

- negociacióhs e poder así manter blo
quéado . o proceso s_en. que ninguén 
puidese acusa-lo de incumprir -os acor
dos de paz. 

Algo similar ao que acorre entre os pa
lestinós poderia acontecer no conxunto 
do mundo áraqe. O Cumio da pasada 
fin de semana no Caim servirá, non tan
to para adoptar unha pastara unánime _ 
ante o-cambio de poder en Israel, como 
para reconciliar entre si aos diferentes 

o novo p;esiclente_ de Israel estados e volver a tentar vertebrar o 
Nemniahu. "panarabismo", proxecto que quedou 

desartellado coa guerra do Golfo. Tam
pouco seria desbotabel un primeiro paso na readmisión de lrak.• 

Fráncia '~ompensada' 
polo-seu apoio ao Liban~ 
A inequívoca postura de Francia de ap0io ao Líbano e condena 
a Israel durante a operación Uvas da Ira está a ter a sua recom
pensa na conce~ión das obras de reconstrución das zonas da-
nadas poló_s-t>o.mbardeos xutteus. · • . ,: . 

A empresa francesa· Bouygues foi seleccionada por Beirut para 
construir un muro de protección frqnte ao mar, nas afóras da 
capital libanesa, por ~n presuposto de 230 millóns de dólares 
(uns 28 mil millón$ de pesetas}'. As empresas francesas teñen 
tamén moitas posibilidades de facerse coas -adxudicacións das 
obras para reparar as estradas entre Beirut e o sul do Líbano e 
reconstruir as aldeas devastadas pola aviación israelí.• 

> -

Os· traballadores alemán$ contra Maastricht 
O c1,Únpr'lmehto dos requisitos da converxéncia europeia están 
provocando u_ríha auténtica convulsión social en Alemaña, onde 
se suceden as folgas e manifestacións en protesta polo plan de 
austeridade do governo de Helmut Kohl. -

Bonn foio cenário eleito polos sindicatos para unha manifesta
ción masiva ,que desprazou a traballadores provintes de toda 
Alemaña en 7.800 autobuses e 76 trens p~ra amosar a sua re
pulsa ao programa de recortes sociais. 

Os traballadores da Volkswagen levan xa tres semanas de _mo
bilizacións e paros parciais e nas fábricas da empresa aeronáu
tica DASA realizan-se folgas intermitentes dende hai dez días. 

A conflitividade é ainda maior no leste, onde aos traballadores 
das empresas do metal suman-se as protestas do persoal da 
Administración. Na ex-RDA no entendeff como se lles pode falar 
de recortes nos salários e nas prestacións sociais cando ainda 
seguen cobrando menos que os seus compañeiros do oeste.+ 
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Unha muller 
chama a este 
periódico e pide 
permiso para 
fotocopiar un artigo e 
arroxalo polos 
camiños, para 
deixalo cair 
inopinadamente na 
praza, para 
penduralo da porta 
do cacique coa sua 
man anónima. Cando 
falta a utopia e. a 
esperanza está mal 
vista, ao xornali~ta 
abóndalle con saber 
que contentou, 
durante cinco 
minutos, á vítima. 

Asistencia Clínica 
Universitaria de 
Navarra envia folletos 
azuis aos posíbeis 
clientes. Oferece un 
seguro de 

1 hospitalizaCións e un 
lema: "A sua saude 
está asegurada". O 
Opus Dei ten'· para 
os seus hospitais, un 
notábel embaixador 
en Gafiza: Caixa 
Ourense, que t~mén 
paga os folletos. 

Fraga di no 
parlamento que non 
adiantará as 
eleicións. Pasa 
desapercibido. Ao dia 
seguinte repite o 
mesmo ante un 
micrófono de Onda 
Cero e o eco resoa 
en todas partes. 
Desde que se 
instaurou o sufráxio 
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Asociacionismo 
subvertido 
Alfonso Eiré, o amigo Pucheiro, 
talaba nun curto comentario no 
número do pasado 30 de maio da 
"subversión do asociacionismo 
de base" nunha interesante refle
xión que mereceria e requereria 
matizacións e outras opinións se 
houbese un debate vivo no país 
arredor de es-
te e de outros 
temas. 

Por várias veces 
vimosqueo , 
aviso das nosas 
actividades non 
aparecia na 

Sen entrar 
agora en iso e 
polo que a nós 
respecta, ami
go Pucheiro, 
direiche que 
non programa
mos nin plani- sección 
ficamos as no- d t 
sas escasas correspon en e 

· activfdades 
culturais ( outro 
tema para de-
bate, a escaseza) en función da 
receptividade dos media. En to
do caso, o "eco mediático" (ho
rrorosa expresión!) non nos inte
resa como fin en si mesmo. Ao 
seu silenzo estamos afeitqs. 

Quizáis por iso, seria léxico pen
sar que nun medio de comunica
.ción que pretende ser diferente e 
alternativo como o teu (nóso) pe
riódico, o trato deberia ser ao 
contrário. E non é así, alomenos 
na nosa experiéncia. Por várias 
veces vimos que o aviso das no
sas actividades remitido con an
telación suficiente non aparecia 
na sección correspondente, onde 
non faltaban as de institucións de 
todo tipo que xa teñen de sobra 
asegurada a preséncia reiterada. 
nos outros médios. A última, un 
recital poético que deberia sair · 
anunciado xusto no número an
terior ao da tua reflexión. 

E non é que nos preocupe pola 
repercusión que esa preséncja · 
poderia ter nos posibeis asis- · 
tentes (a ese respecto, e por 
desgrácia, ben sabes que media 
ducia de liñas no diário máis lido 
na nosa vila son máis "renta
beis" que toda unha páxina ·en 
ANT). Neste caso sentímolo por 
eses mozos e mozas que, de 
xeito totalmente desinteresado e 
trasladándose dende difereñtes 
puntos do país, nos trouxeron ·a 
Betanzos a sua palabra poética: 
Marta, Rafa, Paco, lolanda, 
Eduardo, Emma, graciñas. W~s 
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· e os que alí estabamos sabe
mos que, o que para os medios 
non existiu, foi certo. E iso é o 
que realmente interesa.+ 

XEsus TORRES REGUEIRO 
PREsIDENTE DA A.C. EIRA VELLA 

(BETANZOS) 

Perguntas 
á Alcaldesa 
de Lourenzá 
Por qué a Alcaldesa de Lourenzá 
se alporiza tanto, por un asunto 
que sementes é unha reclama
ción duns dereitos dun cidadan? 

Por qué fai declaracións á pren
sa tratando de confundir á opi
nión pública dicindo que Donato 
estaba de acordo na cesión dos 
terrees de acceso á Ponte de 
Cuñas, pero non di que o que lle 
propuxo Donato foi unha reu
nión global dos proprietários 
afectados para estudiar os prós 
e os contras da obra? 

Por qué non se fixo esa reunión e 
en cámbio fixéronse reunións con 
cada proprietário por separado e 
dunha maneira oscurantista? 

Que habia que ocultar que al-

gún dos proprietários non poide
se saber? 

Por qué aprovertou a viaxe de Do
nato a Valéncia para comezar a 
obra, metendo as máquina~ na 
finca, sen aviso nen permiso? 

Por qué, señora Alcaldesa, empre
ga vostede a táctica de divide e 
venceras sen importarlle enfrentar 
familiares e ve-
ciños? Por qué 
non sementa 
solidariedade e 
convivéncia en 
vez de ren
cores? 

Porqué 
emprega 
vostede a táctica 
do divide e Por qué minte 

cando di que 
Donato facía venceras 
un muro para enfrentando a 
pechar un ha familiares e 
finca, sendo 
que o que fa- veciños? 
cía era colocar 
unhos tubos 
metálicos se-
parados Sm. entre si, co fin de re
alizar un peche agricola? 

Señora Alcaldesa: Donato Ro
dríguez tamén ere na Xustiza, 
por iso a reclama.+ 

AMANDA GASALLA GASALLA 
(LOURENZA) 

27 DE XUÑO DE 1996 

Fagamos, 
construamos, 
luitemos,.~. 
Um ano mais um grupo de inde
pendentistas demos-nos cita na 
prac;a do Toral de Compostela pa
ra deixar patente a nossa ades
s o n inquebrantável a quem, 
exemplo de entrega e dignidade, 
permanezem baixo o secuestro 
cruel e despiadado do lmpério 
Espanhol. Adessom ás pess.oas, 
as luitas pero sobre todo ás cau
sas , a grande causa que em 
grandes ou pequenas irmandada
des tem enfrentado ao melhor do 
nosso Povo Galego contra a ex
poliac;om e a opressom contra 
quem turram por negar-nos um 
futuro livre a nós e a nossa Pátria. 

Eis a questom fundamental , a 
estratégica á que nunca umha 
pessoa independentista e revolu
cionária galega pode renunciar. 
Lego intervenhem os meios, as 
tácticas, os instrumentos, os mé
todos. Pero entenda-se bem que 
nós e só nós galegos e galegas 
somos quem de dar-lhes forma. 
Pais e nais das nossas decis
son s, dos nossos acertos e 
erres. Do nosso contento nos 
exitos e nas vitórias, do nosso 
pesar nos erros e nas derrotas. 
Só o entendemento destes razo
am entos simples pero funda
mentais , pode permitir-nos er- . 
guer-nos umha e outra vez com 
garantías de trunfo. Como o en
tenderom muito bem os galegos 
e galegas que um dia se pra
mentarom numha nova irmanda
de que todos e todas conheze
mos co nome de Exército Gue
rrilheiro do Povo Galego Ceive . 

Nesta etapa 40 ·galegos e ga
legas cairom baixo as poutas 
dos corpos représsivos espan
hois. Ao sacrificio e sufrimento 
que implicou este tempo de re
sisténcia na Galiza que nos no
mes de Lola Castro e José Igna
cio Vilhar segue a ter umha das 
suas páginas mais doorosas, há 
que engadir a tortura, o isola
mento, a dispersom e o desterro 
(que se cobrou as vidas de Lena 
e Teunis) Mais ali, sempre a JU
GA estivo e estará com o apoio e 
denúncia da verdadeira faziana 
do Estado Imperialista Espanhol, 
mentras umha só pessoa perma
neza encadeada pola causa da 
independencia e o socialismo. 

O nosso berro pala Amnistía tem 
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De próxima saída: 

N2 19 Os g~legos do 36 
N2 20 Os demócratas 
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A onde vai de vacacións este ano? 

Ánxeles lglésias Álvaro lglésias 

Ama de casa Empresário 

A ningures porque veño A ningures porque co tra-
de quedar viúva, pero de bailo non podo. Non creo 
ir, quedaría na Galiza. que haxa moita xente que 
Antes ia co rneu home e poda ir de vacacións fóra, 
cos rneus fillos. Prirneiro hai moita crise. As televi-
coñecirnos toda Galiza, fi- sións sempre andan a di-
xernos a ruta dos rnostei- cer que a xente marcha 
ros ... e despois fumos co- de vacacións, pero iso é 
ñecendo todo o Estado. publicidade para as axén-
No estranxeiro non estive- cias de viaxes. A xente 
mos pero particularmente faise unba idea sobre via-
eu son unha namorada da xar e pensa que pode, pe-
Galiza, coido que se fose ro despois fai contas e 
de fóra. viria aqui. • descobre que non.• 

um cariz estratégico, concevimos 
a verdadeira e única Amnistia co
mo um processo superador das 
causas que obrigam ás camadas 
mais dignas e conscentes do nos
so povo á luita, sabemos que to
das e todos ficamos presos se 
Galiza nom é livre, coberta cum 
manto de homes e mulheres livres 
e iguais, de respeito á natureza e 

- regulada com leis próprias justic;a 
e direitos individuais e colectivos. 
Só dentro desta estratégia, pero 
nunca como sustituto dela, enfo
camos a luita destes últimos me
ses polo traslado á T erra. 

Os precedentes venhem de muito 
atrás. Ja no junho do 88 o colecti
vo de presos recém encarcerados 
realizam umha greve de fame pa
ra evitar o seu traslado de Ouren
se para fora de Galiza. Sucede
rom-se outras luitas greves na rua 
e na cadeia no 92 contra a disper
som, agora de novo a luita polo 
traslado á T erra reactiva-se, gre
ves de fame, chapees, cortes de 
comunica~ons orais e escritas. 

M!J. Carme Hernández Manuel Figueroa Teresa Fernández 

Administrativa Mariñeiro Ama de casa . 

A España, non podo sair Non sairei da Galiza por A ningures porque non hai 
fóra porque non teño que non teño posíbeis pa- cartos, antes si iamos por 
moitos dias nen moitos ra ir de vacacións, nunca aí, ternos ido a Portugal e 
cartos. Parécerne ben que puden permitirme ese lu- eu, corno son· de Bilbao, ia 
quen poida marche, eu ta- . xo. A televisión fala de visitar á familia. A xente 
rnén o faria. Se cadra hai que a xente vai aqui e aqui rnoito non sae, rnáis 
unha clase rnédia que si aló, pero os posíbeis de ben ven a xente de fora, en 
sae ·fora e ultirnamente cada quen son os-seus po- verán é cando máis xente 
creo que si hai bastante síbeis. Creo que quen ten hai. Non marcha ninguén, 
movimento. Eu até agora cartos pode ir de vaca- en Madrid pode que si. 
non saín moito porque cións, pero quen ten unha De todos xeitos, tal e co-
comecei a traballar re- economia para viver ao mo están as cousas cada 
centemente e non tiña po- dia non, primeiro hai que vez hai menos posibilida-
sibilidades para vi ax ar.• manter á familia • 

centrar-se na loita anti-repressi
va. Somos umha organizac;om 
totalmente convencida de que 
essas luitas som indispensáveis, 
vitais para o nosso futuro. Só 
queremos pedir-lhes que num 
momento rou-
bado, quizais 
ao descanso e 
necessária di
versom ou ao 
éarinho com
partido, se 
lembrem da 
Pátria encade
ad a. Umha 

Nestaetapa 
40 galegose 
galegas cairom 
baixo as poutas 
doscorpos 

pequena car-
ta, com repressivos 
qualquer te- espanhois 
ma, o envio 
dumha publi-. 
cac;om, umha 
aportagom 
económica, a cobertura dum ac
to, tudo é importante. Nom é do
ado de explicar quanto de impor
tante pode ser para quem está 
dentro dos carceres. 

des de sair.• · 

Como bem sabe, neta. incluiuse 
um extenso relatório sobre as 
supostas circunstáncias que, se
gundo o seu ponto de vista, justi
ficariam as manifestas irregulari
dades da convocatória da última 
edic;om do prémio Carvalho. Ca
lero. Neste relatório convivem la
mentac;ons sobre as numerosas 
dificultades com que terám de
parado á hora de proceder ao 
recto cumprimento do seu dever 
(convocar os membros do júri) 
com algumhas irtexactitudes de 
gasto, digamos, duvidoso (com
promissos anteriores difícilmente 

- cancelados num par de días 
nom é sinónimo de "pouca dis
posición a acudir", autorizar a 
constitui<iom do júri na minha 
ause·ncia nom é equivalente, la
mento ter de precisar estas ob
viedades, com comprometer-se 
a "estar presente en Ferrol. .. ", 
etc.). lmprecisons niais ou me
nos importantes que passamos 
por alto e devemos atribuir tal
vez a um estado de ánimo, de-

universal, ao poder 
disgústalle o 
parlamento. Quere 
trasladar o debate a 
foros onde non pinta 
a soberania popular. 
Xa o está 
cohseguindo. 

Este periódico 
recurriu a Internet 
para obter 
información sobre a 

I· malária. A rede conta 
1 que a quinina é boa 
~ contra esta 

enfermidade, algo 
que xa se sabia 
desde o sécufo XVI l. 
Os dados sobre as 
últimas 
investigacións datan 
de 1992. -

Pero Internet tamén 
sabe estará última. · 
O concello de 
Pontevedra c.onfirma 
que o programa de 
festas da Peregrina 
axi ña estará 
disponíbel no correo 
electrónico. 

Todos cámbian, 
menos Luis Angel 
Rojo, governador do 
Banco de España. 
Aznar manteno no 
cargo. Di que forma 
parte dos pactos 
sobre Maastricht. As 
dereitas están 
contentas con el. 
Nada lle queda do 
seu pasado 
trosquista, nen das 
ideas de cando 

A JUGA nom permanecimos 
inactivos e inactivas neste tempo. 
Denúncias na imprensa, reparto 
de folhetos informativos, charlas 
murais, pintadas, pero também 
actos de reivindicac;om e firmec;a. 
Assim um grupo de voluntários e 
voluntárias acudiu a encadear-se 
na Embaixada Espanhola em Lis
boa para denunciar a nivel inter
nacional a um Estado farisíaco 
que incumpre todos e cada um 
dos tratados, convénios e norma
tivas internos e internacionais em 
matéria de direitos carecrários, 
como por outra parte fa~ em 
tantas outras causas. 

meios da nossa nac;om irmam. 
O outro día recebiamos ao Mar
tinho num acto de redicia e firme
za, enturbado coma sempre, pola 
presenc;a provocadora e abafante 
da Guardia Civil de Fene. O pas
sado sábado día 1 de junho, cele
bra vamos a manifestac;om em 
Compostela baixo o lema Polo 
translado á terra e amnistía que 
foi um fito mais, mais nom o final 
da campanha. Seguiremos a ir 
por alí onde poidamos e onde se 
nos chame em charlas e aebates 
como os que realizamos em Lu
go e Ferro!. Seguiram a esse dia, 
novas propagandas, novas 
acc;ons, contamos coa ajuda da
quelas pessoas que se sintam 
mínimamente democráticas de
fensoras da liberdade do País. 

Nom podemos rematar este es
crito sem animar a todas as · 
pessoas independentistas, co
mo animados estamos nós. Os 
tempos som dificeis, pero na 
Gal iza sempre o forom; somos 
poucos, nunca fumos muitos; 
estamos cansos, descansemos 
pero para volver . Fagamos, 
construamos, luitemos, a vitória 
pode estar mais ou menos Ion
ge pero é certa. • 

CANTINA MEXICANA 

Constatamos mais umha vez 
como a ocultac;om ou a mentira 
foi a tónica coa que a imprensa As JUGA nem podem nem de-· 
radicada no País nos osequiou vem pedir-lhes que d~ixem as 
agás a honrosa excepc;om deste sua:s luitas sectoriais, sociais, la-
periódico, contraste descarado borais, ... estas polo nosso idio-

· ,CO surprendente_ e obxectivo ma, aquelas pola sua libertagom, 
rcLesp~egu ,e ' e CO'\let;_-tUJla .. .'d .OS.• ·~·outra-S Con1rato_ mili.tarismo.~.- para 

lOAM FRANCISCO LOPEZ PÉREZ 
MEMBRO DA D.N. DAS.JUGA) 

Máis sobre o prémio 
Carvalho Calero 
Señora Concelheira Delegada 
de Culturáde Ferrol: 

Acabo de receber a sua carta da
tada, suponho que a efeitos retóric . 

. . cos,.-o 9 de MaiotdG:> presente-ano~ ..... 

l.• 

RUA MARTIN CODAX - VIGO 

, 
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1 escrebeu sobre o 
1 pensamento 
1 económico de Marx. 
1 
1 
1 
1 O diário Atlántico 

oferece a sua versión 
sobre a carga ·policial 
que causou 32 
feridos no interior da 
policlínica privada 
Povisa. A culpa foi 
dos traballadores que 
se colocaron debaixo 
das mocas dos 
gardas. A única 
opinión que se 
expresa é a do 

1 empresário Fermin 
1 Piay. Nada extraño, 
1 tendo en conta que 
1 os dones do hospital 1 
1 posuen un bon 

-1 paquete de accións 
i 1 do xornal. • 
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certo passageiro, pouco própício 
para o debate sereno. 

No entanto, há umha afirmac;om 
no seu escrito que sim interessa 
esclarecer; 
apesar da ro-· 
tundidade com 
que a Senhora A convocatória .Concelheira 
Del.egada se da segunda 
exprime ("O reuniomdos que fixemos 
por medio d'a· membrosdo 
e m p r. es a júri, nunca me SEUR como 
vostede sabe. foi enviada 
Ne se envío 
uon só ían as 
obras senón 
tamén a data da seguinte xun-
tanza do Xurado"), a convocató-
ria da segunda reuniom dos 
membros do júri, imprescindível 
para eu saber onde dirigir-me (e 
quando) nunca me foi enviada. O 
que explica, claro,, a minha 
ausencia dessas de"liberac;ons. 

Torpe a~dil jntencionado? Simples 
negligencia involuntária? Preva-
velmente nu.nca viremos a sabe-

ANOSATERRA 

lo (e, se calhar, pouco importa). 
Deixemo-lo pois em esquecimen
to. Digamos que ·algu.ém, sem 
querer, sen despistou. Afinal todo 
isto nom tem mais importáncia 
que a que cada um queira atri
buir-lhe e a tabela de desacertos 
que parecem presidir á. organi
zac;om deste certame nom há de 
ressentir-se demasiado por acol
her, entre tantas e tantas outras, 
esta nova torpeza. 

P .S.: Agradeceria-lhe imenso 
mandasse retirar; á maior brevi
dade, os trabalhos dos concur
santes que ainda estám no meu 
poder. Eles. _tenhem direito a re
cuperar os -seus escritos e eu a 
nom converter-me involuntaria
mente em fu-ncionária de co
rreios. Supo~ho. + 

EL VIRA SOUTO 
(TEO) 

Relixión católica 
obrigatória 
Diante do anúncio das inten-

cións do actual Governo do Par
tido Popular de devolver á asig
natura de Relixión o valor aca
démico, que perdera a raíz do 
Real Decreto de 16-12-1994, e 
reforzar ese valor mediante a 
constitución dunha asignatura 
optativa de novo tipo chamada 
"Cultura relixiosa", Nova Escala 
Galega manifesta o seguinte: 

1. Que, como Movemerito de Re
novación Pedagóxica, Nova Es
cala Galega defende o carácter 
laico do ensino público e, en con
secuéncia, está en contra de cal
quera tratamento de priviléxio pa
ra calquera confesión relixiosa. 

2. Que, en consecuéncia, consi- · 
dera que é inaceptábel a persis
téncia dunha asignatura de Reli
xión no curriculum dos centros 
de propriedade pública. 

3. Esta persisténcia só pode ser 
entendida como a continuidade 
encuberta da tradicional situa
ción de priviléxio da lgrexa Ca
tólica no contexto do Estado 
Español, en contradicción co 
princípio de non confesionalida-

DE APARICIÓN IMEDIATA: 

Ensinante, se queres coñecer estes materiais ou pedir máis 

información podes chamar aos teléfonos 

(981) 27 82 59 (de rn a 13 horas) e (986) 43 38 30 

•·ttlil~_-___ P6 ____ ...__....] 
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de estaplecido na Constitución. 

4. Tal priviléxio agrávase coa ce
sión ás presións da xerarquía ca
tólica que se evidéncian nas me
didas que agora se anúncian por 
parte do novo Governo. Porque, 
en efeito, a reinstauración dunha 
asignatura alternativa á Relixión 
non se pode soster en base a 
nengún argumento de carácter 
pedagóxico, único argumento que 
deberia ser aceptábel á hora de 
establecer o curriculum escolar. 

5. A xustificación aducida habi
tualmente pola lgrexa para man
ter a clase de Relixión nos cen
tros públicos (mantemento que, 
repetimos, consideramos en si 
mesmo inaceptábel e contradic
tório cos princípios próprios dun 
Estado democrático e laico), isto 
é, que responde aos requerimen
tos da maioria da povoación, de
móstrase con esta medida falsa, 
xa que é evidente que a clase al
ternativa é exclusivamente un re
curso para forzar a continuidade 
da "clientela" da clase de Reli
xión. Advírtese logo claramente 
que a própria lgrexa non confía 
na espontaneidade e voluntarie
dade, por parte da povoación , 
para apoiar a clase de Relixión. 

6. Sinalar finalmente que se era 
incoerente desde o punto de 
vista p~dagóxico opoñer a cla
se de Etica á de Relixión, ta
mén o é establecer a alternán
cia coa nova clase de Cultura 
Relixiosa. Non nos parece en 
princípio rexeitábel a inclusión 
no curriculum 
dunha tal ma-
téria, porque 
existen boas A lgrexa non 
razóns para 
defender a confía na 
conveniéncia voluntariedade 
de que todos 
os cidadáns 
coñezan a di
versidade das 
tradicións reli-

da povoación, 
para apoiar a 
clase de 

x i osas que Relixión. 
forman parte 
indiscutíbel 
do acervo cul-
tural da humanidade. Se se 
aceitase este critério, non obs
tante, esta formación debería 
ser, ou ben universal , ou ben 
unha opción a escollar entre 
outras matérias dirixidas a am
pliar a formación cultural do 
alumnado, pero nunca como 
opción fronte a unha formación 
relixiosa de carácter estrita
mente confesional, como é a 
matéria de Relixión Católica. 

7. Se a vella opcionalidade Ética
Relixión favorecia o absurdo pr~
xu ízo de considerar a clase de 
Ética como a "clase dos ateos", 
esta nova opcionalidade, que no
vo prexuízo quere promover? 
Quizais a de opoñer as "clases 
dos de relixións raras" á dos da 
"relixión normal"? A tal absurdo 
uniríase a burla se, como apun
tan algúns indícios, esta clase al
ternativa fose impartida polos 
mesmos profesores de Relixión 
abenzoados pola corresponden
te xerarquía episcopal! 

8. A consecuéncia desta opciona
lidade forzada só pode ser afon
dar nas actitudes excluintes e de 
enfrontamento entre ideários reli
xiosos e entre diversidades de 
crenzas, no canto de promover a 
toleráncia e a aceitación da diver
sidade. Polo tanto, Nova Escala 
Galega reclama a desaparición 
das clases de Relixión· dos cen
tros públicos en nome dun ensino 
democrático e laico.• 

- - - - - - - NovA-EscotA -GALEGA 



A NOSA TERRA Nº 731 

O Parlamento rexeitci proclamar 
o 17 de Agosto como Dia da Galiza Mártir 
A Deputación de Ourense n~meou a ·Alexandte .Bóveda fi~lo predilecto 

-0- CARME VIDAL 

O PP volveu rexeitar unha iciiciativa parlamentária que restaurase a fi, 
gura de Alexandre Bóveda. Na sesión do dia 25 de Xuño só o BNG e 
o PSOE apoiaron que a data do seu fusilamento, o 1 7 de Agosto, fose 
declarada institucionalmente como Día da Galiza Mártir e a revisión 
do xuízo a Bóveda, tal como se fixo en Catalunya co de Lluj.s Com
panys. Paradoxicamente na Deputación de Ourense houbo un acordo 
unánime que proclama a Alexandre Bóveda como fillo predilecto. 

"Ainda non están saldadas as 
contas cos mártires de Galiza, 
ainda hai razóns que lle impiden 
mirará figura de Alexandre Bó
veda cara a cara", dixo Xosé Ma
nuel Beiras no debate, que se pro
ducia tres dias antes do aniversá
rio do plebiscito do Estatuto de 
Autonomía republicano. O BNG 
apresentou outravolta a iniciativa 
confiado en que "se pocha remo
emorar sen rancor porque as ac
tuais forzas políticas non teria que 
ver co pasado", pero o debate ti
ro u lle razón. O debate serviu para 
que os grupos se posicionaran so
bre como entenden a recupera
ción da memória histórica, for
mándose claramente dous posi
cionamentos na Cámara, como 
hai catro anos, primeira vez que o 
BNG apre entou esta proposta. 

O PP repetiu un por un os argu
mentos cos que daquela rexeitara 
a iniciativa nacionalista, e o seu 
portavoz, Fernando González 
Suárez, amartelou "non é este o 
procedemento máis adecuado pa
ra a reconciliación ( ... ) mellar é 
non recordar". Co Diário de Se
sións de hai catro ano en ristre, 

chegando a citar as páxinas ás 
que se refería, González Suárez 
deixou en evidéncia que a evolu
ción do seu partido no camiño da 
autoidentificación dista ·moito de 
se achegar ao galeguismo de Ale
xandre Bóveda. 

Negar tres veces 

"Cando hai medo é que algo ren
xe nos recunchos da memória, al
go renxe na conciéncia", rephcou 
Beiras ao portavoz do PP. Tamén 
afirmou o voceiro nacionalisata 
que xa ian duas veces que nega
ban a figura do galeguista asasina
do e anunciou que non lle darán 
ao PP "a ocasión de negalo por 
terceira vez. Non lle farernos ese 
agrávio a Alexandre Bóveda". 

Pola sua banda o PSOE trocou a 
sua abstención de hai catro anos 
polo voto a favor. Bonifácio Bo
rreiros reivindicou que as ideas 
que deron pé ao Estatuto do 36 
impregnaran a todos "mesmo aos 
que polo seu pasado non teñen 
ese referente". lnsistiu o portavoz 
do PSOE en que a celebración 
podia extenderse á lembranza 

doutras persoas, co
mo Xaime Quinta
nilla -morto ta
mén o 1 7 de Agos
to do 36-- e reivin
dicou o galeguismo 
do.PSOE-citando 
as pr6ximas cele
bracións do plebis
cito do Estatuto da 
República-, e o 
progresismo de Bó
veda "ligado aos in
tereses socioeconó
micos dos traballa-
dores". + . 

de abaixo 
dando un mitin 
en Lugo a prol 
do Estatuto de 1936 

Monumento en Poio 
Por iniciativa da Fundación Alexandre Bóveda, estase a realizar des
de hai várias semanas unha suscripción popular para erguer un monu-
mento en homenaxe á entrada de Poio. ~ · 

A iniciativa parteu da Fundación Alexandre Bóveda, que leva anos 
teimando na revisión do xuizo a Bóveda e quer concitar neste sesenta 
aniversário o apoio a Junha iniciativa de homenaxe. 

A obra está orzamentada en algo máis de 1,5 millóns de pésetas, e o, 
escultor é.Julio _Zaldíbar, responsábel da Escala Taller do Conc~llo e 
recente prémio de escultura Isaac Diaz Párdo. A obra consta de tres 
cubos graníticos de ses .metros de longo e dous de alto e no central se
rá j.nscrito o nome de Alexandre Bóveda. + 

........................................................... -...................................................................... , ....... . 
En Xullo sae unha nova edición de Vida, paix~n e mor_te de Alexa,ndre Bóveda 
Edicións A Nasa Terra iniciará o 
vindeiro mes de Xullo unha co
lección de libros adicados á me
mória histórica, cuxos dous pri
meiros títulos son D Siñor Afrá
nio e Vida, paixón e marte de 
Alexandre Bóveda: 

O Siñor Afránio ou como me rispei 
das gadoupas da morte . Memórias 
dun fuxido, é a narración da fuga 
épica polos montes galegas du
rante tres anos, disfarzaélo de 
mendigo, do deputado agrarista e 
galeguista, Antón Alonso Rios, 
que toi presidente do, Consello 
de Galicia no exílio. E un libro 
esgotado desde 19_79, en que 

Edicións Castrelos, o publicara, e 
· ten un docurqentado prólogo de 

Xosé Maria Alvarez Blázquez e 
unha presentación do historia
dor Bieito Alonso Femández. 

Vida, paixón e marte de Alexandre 
J:?óveda, é a biografia que Xerardo 
Alvarez Gallego, cuñado do líder 
nacionalista fusiiado na Caeira, 
escrebeu no exílio para glosar a 
memória dunha figura clave no 
proceso de concienciación na
cionalista na etapa republicana. 

A biografia de Bóveda está es
. c,rita con singular pulso por un 

Alvarez Gallego que exercia de 

xornalista como redactor xefe 
de El Pueblo Gallego. Na edición 
que agora sae inclúese o primei
ro prólogo realizado en 1972 
por Xosé Sesto, unha das perso
as que estivo con Bóveda antes 
de sair para a Caeira na mañan
ciña do 17 de Maio do 1936, e 

. unha nova nota de Alfonso 
, Álvarez Cáccamo,· que contex
tualiza a época na que se fixo a 
primeira edición, e pontualiza 
diversos aspectos sobre a xesta
ción do libro no exílio america-
no do autor. · 

Ambos e dous traballos van 
acompañados d.un importante 

aparato gráfico que recupera 
fotografías e documentos, des
de d Bóveda novo que estuda
ba econ9mia galega en Madrid, 
ao que está en Ourense coa 
equipa de fútbol na que pri
meiro xogou, ou os manuscri
tos das cartas que deixou escri
tas a sua derradeira noite na 
pns10n. Álvarez Gallego 
adiántase ao seu tempo e con
s.egue realizar unha biografia 
moderna, mistura de crónica, 
novela e reportaxe, que huma
niza a figura de Bóveda e ex
plícalla as xeracións de galegas 
ás que se lle fanou a memória 
do drama de 1936. • ' 

······························~·······································································; .........•••.••.............••••••.• . . 

Dez anos 

~ PILAR P ALLARÉS 

~u o 1 O de Fevreiro de l986: 
No primeiro ano centava con 1.659 
sócios; para chegar aos 4.SQO no 
1992 e sobrepasar hoxe os 6.780. 
Hai-nos de todas as idades, cunha 
presenza mui numerosa de nenas e 
adolescentes, alguns deles 
integrantes dun "Grupo Crítico" 
dedicado a comentar livros, 
representar pezas teatrais e de 
monicreques, escrever e recitar 
poesia, traballar na defensa do 
idioma e programar as ~ctividades 
xerais: encontros con escritores e 
ilustradores, sesóns de animazón 
para os máis cativos, mesas 
redondas, exposizóns de livros, 
pintura e escultura, proxeczóns 
cinematográficas, esr.en-ificazóns de 
textos non teatrais adaptados polos 
próprios sócios --0 "T ristán 
García", ese formosísimo canto 
cunqueiriano, e outros tres de Os 
outros feirantes, por exemplo. 
Ademais, xa vai polo número carro 
da sua revista Grupteca, surxida en 
1992 para contar, recriar e lembrar 
as actividades desenvolvidas no ano 
e aberta a todos os que nela 
qtlixeren colaborar. Só duas 
condizóns: o emprego da nosa . 
língua e o mundo do livro e da 
leitura ou as criazóns próprias como 
matérfa. Precisamente é a se.czón de 
criazón unha das fixas na revista, á 
par das reseñas literárias, a crítica 

. de filmes e obras teatrais, a 
entrevista a autoras e autores, os 
temas de actualidade e a ~emória 
fotográfica dos actos realizados. 

.Kn estou a falar dunha 
poderosa asociazón cultural nen do . 
labor cultural de nengun concello. 
Só dunha biblioteca. Un deses 
lugares convertid~s adoito en 
depósito de livros, só visitados por 
investigadores e estudantes en 
procura dun espazo máis propício á 
preparazón de exam~s e traball~s 
que a própria casa. A Biblioteca 
Pública Municipal de Narón 
salvou-na desta condizóu a 
dedicazón e esforzo das duas 
bibliotecárias que a conduzen: 
Carmen Bar e Maika Carrodéguas. 

Y.~o por experiéncia. Estiven 
nela duas vezes, compartindo 
recital con Cesáreo Sánchez 
lglésias e Miguel Anx9 Femári
Vello ~n 1992 e con Anxeles Penas 
e Maria )fosé Queizán nesta 
primavera. Nas duas ocasións, un 
público numeroso, heteroxéneo e 
interesadísimo, 'nenos e adultos nos 
que se percebe o hábito da leitura, 
a paixón por reflexionar con outros 
sobre o país e a literatura. Sei que 
ás vezes, despois dos longos 
colóquios que seguen ás 
conferéncias e recitais, a discusón 
contfoua ainda cando os 
convidados marcharnos. Non fornas 
oficiantes dunha cerimónia ritual 
perante un público pasivo·e nun de . 
tantos actos programados para 
cobrir o expediente e xustificat o 
orza.mento ou a subvenzón, senón 
participantes por unhas horas nun 
diálogo que en Narón tecen desde 
hai anos, a contra-corrente de todo: 
do ambiente de d~sesperanza nun 
mundo cultural no que moitas 
asociazóns viven baixo mínimos e a 
própria "Federación" esmorece; da 
desídia e os obstáculos da 
Administrazón; da 
institucionalizazón, ese cavalo de 
Troia que entrou nos nasos eidos. • 

' ! 
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.: • Máscara 1 7 estrea E perigoso asomarse· ao· interior_ . 
Venres 28 e Sábado 29 ás dez 
e média da noite, o grupo 
Máscara 17 estrena no Audi, i f : 
tório García Barbón de Vigo ¡,i: 
unha adatacion de Dario Fo 
que titulan É perigoso asomarse 
ao interior. O htstórico grupo · 
leva meses traballando sobre 
un texto que procede de 
"Clacson, Trombette e Perna, 
chi". A dramatúrxia e o texto 
reformado son de Ricardo In, 
dio, Antón Casal e Xerome 
Calero. O formato de Máscara 
17 ampliase nesta ocasión a 
sete actores, dirixidos por Xe, 
rome Calero e Antón Casal.• 

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

• VII Encontros 
Musicais 
de Tradición 
Europea 
Quince días de espectáculos de 
música tradicional dispersados 
por várias localidades é a oferta · 
cultural que a cooperativa Etnia 
lanza para as primeiras semanas 
de Xullo. Os Encontros Musi, 
cais de Tradición Europea che, 
gan á sua séptima edición cos 
golos principais nas cidades de 
Evora, A Guarda, Famalicao, 
Guimaraes e Oeiras. Neste ano, 
participan os grupos Ando 
Drom, de Hungría, Balada do 
Atlántico, de Portugal, Lucilla 
Galeazzi, de ltália, Mestre Am, 
br6sio, do Brasil, Equation, de 
Inglaterra, Trame, d:;i. Franza, 
Equidad Bares, composto por 
españoles e franceses e Freyja; a 
orquesta europea de mulleres. 
Elas abren as xomadas o 1' de 
Xullo en Viana do Castelo, no 
único concerto no que haberá 
que pagar xa que no resto a en, 
trada é de balde. 

A cooperativa cult~ral Etnia, . 
unha das fundadoras da Rede de 
Centros Culturais Portugueses e 
da Rede Euro,Sul, leva o peso 
deste encentro coa axuda dos 
concellos implicados, da Comi, 
siqn Europea e da Secretaria de 
Estado para a C:::ultura .en Portu, 
gal. A sua actividade está basa, 
da "na convicción de que a cul, 
tura é un meio poderoso para o 

reforzo do diálogo Norde,Sul e 
• O Garcia Barros do combate antiracista, unha 

ferramenta decisiva para a des, 

para Alvárez coberte recíproca e para o res, 
peito polas diferéncias e-especi, 
fidades das minorias, nacións e Cáccamoe pobos do mundo". Con sede en 
Camiña e delegación en Lisboa, Quéipo Etnia ten un centro de activida, 
des culturais con programación O Prémio Garcia Barros de na, 
regular.t rrativa, que convoca anualmente 

o concello da 
Estrada, fa, 

•Amater, llouse o Ven, 
res 21 e recaiu 

un espazo para o en Xavier 
Queipo e Al, 
fonso Alvárez novo cinema Cáccamo. Os 
dous escritores 

Os dias 25 e 26 de Xuño cele, A. Álvarez Cáccamo repártense o 
brouse en Ourense· a 2 ª Mostra prémio e a sua 
de .Criadores Amater na Casa da cuantia, dous millóns.de pesetas. 
Xuventude. Centrada ha pro, Queipo apresentou O paso do 
xección de curtametraxes, nes, Noroeste e Alvárez Cáccamo O 
ta mostra, organizada polo co, espíritu de Bouftenac. Para este 
lectivo Phanzynez e a Casa da prémio literário, un dos máis 
Xuventude, puideronse ver importantes do país, apresentá, 
obras feítas con poucos médios ronse dezasete novelas. t 

. pero con diferentes técnicas e 
temáticas; apresentáronse vin, 
tetrés películas de Allariz, A •Curtos Coruña, Vigo, Madrid e Barce, 
lona. Manuel Quintas, da vila de teatro ourensá, apresentou Trandeiras 
Blood, e o coruñés Xosé Antó, 

na sala Galán nio Ximénez A grande viaxe, 
adaptación dun text9. de Mén, 
dez Ferrín. Incluso proxectouse A cuarta edición dos curtos de 
algun vídeo musical como o teatro galego que organiza a Sala 
que levou o vigués Eduardo Galán terán lugar os días 4, 5 e 
Soutullo. Con entrada libre e 6 de Xullo. A participación é 
gratuita, foi o público o que aberta tanto 'a grupos como a 
puntuou aos criadores tendo en actores e actrices de xeito indi, 
canta a calidade técnicá e a vidual e, segundo os organizado, 
artística.• res, dá xogo a todo tipo de pro, 

FESTA-DA· ENT~E~A 
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postas, ideas que quedaron no 
camiño, bocexos, etc. "Dalgun 

· xeito, os curtos son tamén un 
barómetro dos distintos camiños 
e traxectórias do teatro galega, e 
un lugar onde poder inventar 
outros", din. Entre os partid, 
pantes nesta edición están Santi 
Prego, A .Factoría Teatro, Espa, 
cio Aberto, Matarile, Quico Ca, 
claval e Gena Baamonde. • 

.•Portugal 
na Asociación 
Maio Longo e 
fados én Vigo 
Cinema, teatro e música de Por, 
tugal centraron as xornadas que 
a asociación Maio Longo, de 
Pontevedra, organizou da serna, 
na do 24 ao 28 de Xuño. As pro, 
xeccións cinematográficas tive, 
ron lugar os dous primeiros dias 
e foron Os salteadores e A balada 
da praia dos Caes. O dia 26 no 
Teatro Principal tivo lugar a 
representación de Nao matem o 
Mandarim, da compañia 
Art'lmage de Porto. A obra é 
unha adaptación do canto O 
Mandarim, de E\;a de Queírós. 
Por último, o Venres 28 ás oito 
e média. no Auditório de CaiXa 
Pontevedra, a música de Né La, 
deiras pon ponto e final ás xor
nadas. Esta cantante recolle na 
sua música moita da tradición 
popular portuguesa e hai dous 
anos, o seu disco Tras os Montes 
foi galardoado co prémio ] osé 
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Afonso, que distingue ao mellor 
- traballo do ano. 

Vigo tamén tivo o seu anaco de 
Portugal con motivo da celebra, 
ción do clip deste país o 15 de 
Xuño. Os fados que truxeron de . 
Coimbra os membros do grupo 
Praxis Nova, encheron a praza 
que leva o nome de Portugal na 
cidade. Os actos estaban organi, 
zados polo consulado en Vigo.• 

•Pura Vázquez 
r~colleu o 
Trasalba e X.E 
Ogando recibirá 
o Otero P edra yo 
No Pazo de Trasalba recolleu 
Pura Vázquez o prémio do mes, 
mo nome o Domingo 23. Xosé 
Filgueira Valverde e Antón 
Fraguas foron dous dos persoei, 
ros que acompañaron á poeta, 
autora de O desacougo, Versos 
pros nenas da aldea e Maturida, 
de, entre unha manchea de 
·obras escritas desde os anos 
corenta. Por outra parte, o 
Martes 25 de Xuño acordouse 
conceder o Prémio Otero Pe, 

· drayo, a Xulio Francisco Ogan, 
do, avogado, académico e pro, 
fesor de Filosofia en Santiago, 
de Literatura en Lugo e Qu, 
rense asi como director de cen, 
tros de ensino e colaborador 
nos médios de comunicación 
escritos. t 

N ovos discos de César del 
Caño, Casabella e N oguerol 

Rexurde a canción galega. Desa, 
pareceu acaso algunha vez? Polo 
que respeita a nomes históricos, 
podemos respostar afirmativa, 
mente á primeira parte da cues, 
tión, xa que tanto Miro Casabe, 
lla coma Jei Nogueral teñen pre, 
vistos senllos discos, que suporán 
no seu dia a fin dun longo silenzo 
público, xa que non privado, ha, 
bida canta do material disponibel 
en forma de cancións. 

De momento, a máis segura é a 
edición da gravación do Coro 
Universitário Galega de Barcelo, 
na -curiosamente, a cidade
refúx i.o dos dous cantautores 
mentados. O Coro está dirixido 
polo ourensán César del Caño, 
que á súa vez tamén prepara dis, 
co próprio. A apresentación des, 
ta gravación -coral tivo lugar na 
Capela da Universidade Central 
barcelonesa o pasado 24 de 
Maio, coa asisténcia de Francisco 
Kraus, home chegado do "bel 
canto" e profesor do Coro, asi 
como unha morea de persoas 
vencelladas. á cultura galega e re, 
sidentes na capital catalana, tais 
como Basilio Losada Castro, Ca, 
milo Valdehorras, ou Xavier 
González del Valle, ex-·compo, 
ñente de "Voces Ceibes", fato do 
que se serveu C. del Caño para o 
repertório desta gravación, inte, 
grado na sua maior parte por te, 
mas daqueles que foron pioneros 
da "nova canción galega" nos úl, 
timos anos sesenta. Na Galiza 

haberá que agardar a que pase o 
verán para que o disco, de título 
"Porgaleuzca", seña distribufdo 
polos circuitos convencionais, co 
cal, dentro de tres meses, aproxi, 
madamente, teremos acceso a es, 
ta que promete ser unha produc, 
ción histórica no devir da no a 
música cantada, xa que, á marxe 
dos resultados, o disco supón un, 
ha escolma readaptada de parte 

Miro Cc:isabella. 

do noso acer, 
vo cultural. 

Neste contex, 
to de rexurdir 
da música con 
letra própia, 
para descom, 
pensar, cóm, 
pre anotar un 
certo recua, 
mento: Daría 

Moreira --ex ''Na Lúa"; e "Ollo ó 
can"- apresentóu recemente seu 
novo grupo: "Amorelra", no que 
predominan as cancións en espa, 
ñol, idioma que utiliza na sua co, 
municación co público: cando 
menos iso poidemos ver recente, 
mente no Porriño, no debut da 
nova formación, polo demáis dE; 
moi boas formas musicais, verbo 
da riqueza das melodías, ritmos, 
arranxos das cancións, da coidada 
mensaxe das mesmas, da posta en 
palco ... sen duda, "Amorelra" da, 
rá moito que falar, e nesa aventu, 
ra andan os dous únicos protago, 
nistas dest;i proposta ñovedosa: os 
irmáns Daría e Gabriel Moreira. • 
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Música galega · 
cosmopolita 

Título: A irmandade das esrrelas. 

Autor: Carlos Núñez. 

Compañia: BMG-Ariola. 

Desde sempre, a traxectória artís
tica de Carlos N úñez estivo 
acompañada -por salientados 
compañeiros de viaxe, que en to
do momentd arrouparon coa sua 
presenza e opinións o virtuosismo 
do músico galego, precozmente 
descuberto por unha afeizón, que 
desde logo hoxe en dia vai máis 
alá da incondicional parróquia 
"folki", a que en todo caso per
tence o frautista-gaiteiro vigués. 

va tras si unha traxectória artísti
ca; froito da cal acadaron un esti
lo persoal, que-compre respeitar, 

-ao tempo que compatibilizar 
nunha obra como ésta, galega má-

. lia tanto cosmopolrtismo. Porque 
"A Irmandade das Estrelas" resga
ta, por exemplo, a gaita dese gran
de músico pontevedrés que fo¡ 
Perfecto Feijoó, director do que 
pasa por ser o primeiro coro gale
go, "Aires da 
Terra"; por 
outra banda, 
no repertório N úñez ten 
escollido para 
o disco soan 
composicións 
de autores re
presentativos 
da nosa músi
ca, tales coma 
Xoan Montes 
ou · Castro 
Sampedro ... 
desde lego, 
non se pode 
negar a labou-

recursos 
para facer 
un traballo 
rico, tamén 
debido ao· 
amplo 
desplegue 
instrumental Agora, neste seu disco-debut co

mo protagonista, Carlos Núñez 
reflicte estes condicionantes, ver
bo de: as colaboracións de músi
cos e cantores con nome própio, 
coa particularidade da amplitude 
de espectro observada na nómina 
escollida, co cal, a su difusión fóra 
dos circuitos convencionais da 
música popular está xa garantida, 
tal e como entendeu a multina
cional discográfica editora. 

Carlos Núñez e Paddy Moloney no Dublin de Vigo durante unha gravación. A. IGLÉSIAS 

ra de escolma nos temas escolli
dos, seguindo neste senso unha 
tendéncia xa habitual na música 
popular, de versionear temas eter
nos do património musical. 

Pero, naturalmente, non todo é 
marketing nesta produción, xa 
que, por exemplo, o reclamo 
dunha Luz Casal cantando ''Ne
gra Sombra" vése enriquecido 
cunha interpretación sentida, 
mostra de cómo unha "rockeira"' 
destapa a súa sensibilidade lírica e 
é quen de atoparse coa esencia 
desta Galiza que a veu nacer -se- · 
rá Luz unha voz recuperable para 
a canción galega?-; na mesma li
ña, a interpretación brilante de 
Q.ulce Pontes en "Lela", outra 
mostra antolóxica da nosa música 
cantada, coa particularidade nes-

te caso de que a voz da portugue
sa é, de seu, a idónea para un te
ma como o escollido, pertencente 
por certo a un coro da famosa 
obra de Castelao "Os vellos non 
deben de namorarse". As pande
reteiras "Xiradela", de Arteixo, 
aportan no tema "Cantigueiras" a 
faciana arabizante da nosa música 
tradicional. Ry Cooder distíngue
se nas suas intervencións por un 
toqué de guitarra lánguido, basea
do no punteo das cordas; o basca 
Kepa Junquera rivaliza en virtuo
sismo co propio Núñez no tema 
cecáis con máis "gancho" do dis
co, que lle dá título, "A irmanda
de ... ", donde trikitixia e gaita so
an a ritmo de vértigo; claro que 
neste tema a aportación flamenca 
do guitarrista Rafael Riqueni 
contribúe decisivamente nunha 

mestizaxé única en toda a grava;-· 
ción. T amén hai, como non, pa
saxes "célticas", coa presenza dos 
inevitábeis "Chieftains", alguns 
compoñentes de "Nightnoise"; 
precisamente o tema que abre a 
obra "Menceru", reune a músicos 
das duas formacións, mentres que 
no peche a ''Vieja Trova Santia
guera" desenrola unha versión 
vacilona, logradísima, coma bos 
cubanos que son, do célebre "Pa-
ra Vigo me voy". · 

E o própio Carlos Núñez? Ao lon
go dos doce temas dá unha mostra 
global, por suposto do seu coñeci
do virtuosismo, · e nesta ocasión 
tamén de versatilidade, verbo da 
capacidade de adaptación a tan 
diferentes tendéncias estéticas, xa 
que cada un dos participantes le-

Carlos Núñez ten recursos, desde
logo, para facer un traballo tan · 
rico, e iso é tamén debido ao seu 
amplo desplegue instrumental:-
frauta, gaita, pcarina e tin whis
tle son a sua bagaxe, e está acom
pañado amáis polo seu própio 
grupo, en base a guitarra, violín, 
percusión, timbales ... entre eles, 
alguns membros do anterior gru
po, "Matto Congrio", co910 Die
go Bouzón ou Pancho Alvarez. 
Con todos eles, conseguiron fa
cer esta sorte de xoia, que per
tence xa por dereito própio á an
toloxia musical galega con evi
dente nomeación de orixe. • 

XOAN M. ESTÉVEZ 

CÓMICS 

NA MESMA COLECCIÓN 

NO NOME DA AMADA MORTA 

Fausto, Méndez & Malvar FLORES DESDE HIROSHIMA 

Fausto, Méndez & Malvar 
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conta de discos 

Oriol, Mauricio, Quin, Rafael e Michael. 

Un híbrido 
ou encontro cásual 

Título: Nomadeo. 

Autor: Eduardo Paz & Vox Populi. 

. Compañia: Lyricón - Sonifolk. 

Gravación encadrada nesa liña 
converxente, de música clásica e máis 
popular, da que Xl:l; ternos comentado 
outras nestas mesmas páx:inas. Eduardo 
Paz, voz aragonesa do "be U canto", 
despois de ter pasado a experiéncia 
máis ou tnenos "folki" do fato "La Bu
llonera"; por o~tra banda os xa identi
ficados como grupo folk catalán "Vox 
Populi", que desta vez escoran cara un
ha estética medieval. Solista e colecti
vo gravaron ''Nomadeo" en directo, no 
Auditorio de Zaragoza, e no concerto 
reuniron un total de catorce cancións, 
da Arménia, Albánia, Franza, Hespa
ña, un fado coirnbrés ... 

A voz i~posta do Eduardo Paz mala
mente se acopla a uns músicos - "Vox 
Populi"-, que máis que soaren como 
grupo, semellan intérpretes 
individuais, iso si de grande ofício, 
co. cal o produto dev€n nun híbrido, · 
nunha sorte de encentro casual, que 
é como a editora discográfica presen
ta o CD no mercado: non é un per
corrido senón unha sucesión de ate
rraxes. + 

Reedición 
dunha obra mestra 

Título: De mágico acuerdo. 

Autor: Luís Paniagua. 

Compañia: Ed. Resistencia. 

Reedición en CD dunha das obras 
mestras de Luis Paniagua, "De m~gi-
c.o acuerdo", que no seu momento -
ano 86- supuxo unha das aproxima
cións do binómio oriente-occidente, 
ao que tan afeiros nos ten o músico 
español. Porque L. Paniagua, compo
sitor, instrumentista, partícipe de 
cantidade de experéncias, dignísimo 
corredor de fondo, seducido polo 
exotismo indu, chino .. . deu cun son 
persoal, síntese dese amplo universo 
sonoro, e nesta obra resol ve aparen
tes contradicións, como tocar 
harmonias con instrumentos de cul
turas non harmónicas. E todo acústi
co, nada de sofisticaCións sonoras: 
contrabaixo, frautas, psaltério, sitar, 
vibráfono ... un total de sete musicos, 
case todos membros da Orquesta de 
R.T.V.E. 

· O disco é tamén, unha brilante mostra 
da xa tópicamente nomeada "nova 
música", que alguén, atinadamente, 
definíu coma sons vellos con nova rou
paxe. Tal cal o discurso sonoro do L. 
Paniagua.t 

.i .. , 
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Esperah9o,, 
a Golót--
Estrea dé Oé, Oé, Oé! 
polo Teatro ~ Aqui 

Título: Oé, Oé, Oé. 

Autor: Maxi Garcia. 
Tradución, adaptación e dirección: Ro

berto Vida! Bolaño, para Teatro do Aqui. 

Intérpretes: Roberto Vida! Bolaño _(Verá
nio), Xoan Carlos Mejuto (Toñito) e Ru

bén Rui~al (Amáncio). 
Cenografia e vestiário: Xúlia Brens. 

Produción: Belen Quintáns. 

O Teatro é insuperábel para -a 
descripción de tipos, acaso por, 
que con algo· de xesto, voz e ar, 
gumento pode definir o que na 

·escrita pr~cisa de longas páxinas. 
Unha das grandezas da represen, 
tación é darlle explicado ao es, 
pectador nunha sesión como é 
un modelo de comportamento, 

. ainda que esta virtude leve den, 
tro a ameaza do costumismo. 

Contra a grandeza de revelar a. 
interioridade e as claves dun 
modelo social, está a miséria de 
quedarse nas apariéncias d€sde 
unha posición de superioridade 
(o temurismo rural representado _ 
para confirmar ao burgués no seu 
papel dirixente), de complacén, 
Cia (o melodrama como centro 
da vida) ou de ficción alienante 
(na que o centro de importánéia 
non ten relación identificábel 
coa nosa realidad e). 

_Roberto Vidal Bolañ~- amósanos 
en Oé, Oé, Oé, a comedia do as'. 

AITedor 
do diálogo, 
gal ego 

,, 
portugues 

. Tíh.119: Colóquio Letras. 

Coordena: Pilar Vázquez Cuesta. 

Edita: Flindar;;ao Gulbenkian, Lisboa. 

A literatura galega non podía ter 
mellor porta para ser introducida 
en Portugal, e tamén no mundo 
da Lusofonía, que a .revista lisbo, 
eta "Colóquio/Letras", que lle 
dedica os ~úmeros 137 /138 (Jul, 
Dez, 199 5) e 139 (] an,Mar, 
1996} reunidos en dous volumes 
con reproducións nas capas e no 

. interior de obras de Luís Seoane. 

A coordenación de ''Nós, a litera, 
tur¡:¡_ galega", título de ambos os 
volumes, ccirrespondeu a Pilar 
Vázquez Cuesta, ben coñecida en 
Portugal pola gramática portugue: 
saque escrebeu con María Alber, 
tina Mendes da Luz e por ensaios 
corno "A Língua e a Cultura Por, 
tuguesas no Tempo dos Filipes". 

-
O p11imeiro volume reún~ 13 ar, 

.turiano Maxi· Garcia: que ven de 
traducir e adaptar .para o Teatro 
do Aqui, como se pode tranformar 
a latrica de tres siarejros de garda, 
ao pé da taquilla dun encentro de 
fútbol dos que fan grandes. titula, 
res, en teatro para comprender e 

· recoñecer. Mal pode haber un ·su, · 
xeito máis anti,dramático e banal 

tigos nos que, mais ou menos, se 
deseña a evolución dá literatura 
en galego desde os tempos me, 
dios até hoxe, alén doutros tres 
-referidos á relación galego,por, 
tuguesa (Pilar Vázquez Cuesta), 
aos trazos da historia galega· (Ra, 
mon ViUares) e á doma do Rei, 

. no de Galicia (Pegerto Saave, 
dra)- que serven de marco xeral. 

Es~ primeiro volume encerrase 
con notas e 
comentarios 
que completan 
aquela visión, 
alén dunha es, 
colma de re, 
censións de li, 
bros, mentras 
que o segundo 
r_ecolle textos 
poéticos e na, 

P. Va:r:que:r: Cuesta. rrativos de 
Pondal, Rosa, 

lía, Curros, Cabanillas, Casfe, 
lao, Blanco,Amor, Seoane, 
Cunqueiro e Celso Emilio Fe, 
rreiro, precedidos polos retratos 
que traza de cada un deles V áz, 
quez Cuesta, con algún inevfrá, 
bel erro, como ese de lle atribuir 
ao autor.de "Xente ao Lonxe" a 
tradución dalgunhas aventuras 
do Asterix. 

O número de artigos, notas, co, 
mentarios e recensións fai impo, 

G.uieirQ, · · 
CULTURAL . 

que·· o paro lar sobre ahneacións e 
entrenadores, aqui trascendido en 
tipos enteiros, de verdade, entre a 
ironía e a traxédia. ' 

-
.Oe, Oé, Oé vai topar con esta _ 
tensión teatral pola visión mísera, 
realista, cómica do futboleiro afer, 
voado. No Valle de Las Galas del 

síbel comentalos polo miúdo e 
coido que abonda con dicir que, 
en termos xerais~ o leitor portu, 
gués pode achegarse con eles á 
evoluc;:ión da literatura galega, 
ainda. que, .ás veces, fique "in al, 
bis" coas secas referencias a feítos 
históricos galegós ou e~pañois. 
Canto do leitor galego, coido que 
ten particular ':'alor o ártigo de p¡, 
lar Vázquez Cuesta "Portugal,Ga, 
licia, Galicia, Portugal: un diálogo 
asimétrico!', no que tenta t~ar a -
relación entre ambos os pobos da 
facl).ada atlántica peninsular na 
sua dimensión intelectual. 

A autora comeza por afirmar 
· que o interese dos intelectuais 

gal"egos por Portugal "non se co, 
rresporide, de ningún xeito, co 
que os seus c;olegas lusitanos -
agás honrosas excepcións ... -
sentiron e senten pola sua veci, 
ña do Noroeste peninsular" 
(pax. 5) e, na miña opinión, pa, 
ra demostralo, ás veces, forza os 
feitos, tíraos do seu contexto ou 
esquece figuras e iniciativas ao 
sul ·do Miño que foron impor, 
tantes no moderno r-elaciona, 
mento galego,portugués. 

Vázquez Cuesta, por exemplo, 
transforma en librarías especiali, 
zadas as que en Galicia tefü~n sec, 
cións de libros portugueses, que 
non chegan a seis, pari'l su liñar o , 

Difunto, o~ raposos roub~ o que 
cadre .ao abeiro de grarides nomes 
( impé-rio, guerra, honra, Rei! ); 
Veránio (V.idal Bolaño), ten un, 
ha misión de xogador número tre, 
ce, de gardador da enseña berme, 
lla e marela da selección; en tanto 
non cheguen os goles, ilústranos 
sobr!;! o alto papel dos siareiros e a 
clarividéncia dos seus diagnósti, 
cos de seleccionador. O funda, 
mentalismo idiota convertido en 
matéria dramática pura. ' 

Amarrado ao transistor, Veránio 
descobre que Clemente non in, 
cluirá a .Caminero na equipa e 
acomete un luminoso monólogo 
sobre as tendinitis crónicas (que 
o. infiltren, me cago en San Peters, 
burgo, que o infiltren!), o critério 
(nefasto) dos entrenadores que 
nos traen a ruina e o papel básico 
do siareiros. Na longa espera dos 
goles e das cámaras de televisión, 
no abrente .mallado de manta, fa, 
me e xiada, Veránio monta cáte, 
dra de táctica encol da mesiña de 
formica e alumínio coas tres latas 
de mexillón e alcrique que levan 
de reserva para cinco dias. 

o orgullo do entendido (o que 
sai por este piquito de ouro vai a 

:misa, dígocho eu!) vólvese estu, 
pefacción cando Arnáncio (Ru, 
bén Ruibal) conta que de cami, 
ño ao estádio cruzouse co auto, 
bÓs da selección e deu falado co 
conductor. Pola contra, Amán, 
cio non pode nomear o despido, 
a fame, ·a readmisión. O impor, 
tanté é pasalo ben e o nome da 
equipa (España, España!). Co 
discurso de Amáncio está piques 
de se meter no cenário un vento 
de panfleto e demagóxia, pero a 
peza ten anti,corpos de esper, 

que sucede aquén da raia norte, 
apesar de ·que non existe o ermo 
que pinta. No caso de Lisboa hai, 
polo menos, tres librarias que te, 
ñen algunhas edicións en galego 
e ainda ·que isto non sexa muito, 
tampouco se pode esquecer que 
non abonda 
nesa capital o 
libro do Bra, 

-sil, o país lu, A raia 
sófono . de paso una 
maior peso 
demográfico . varias veces 
no mundo. RodriglJ.eS 

Se entre 1863 
'e-' 1899 hai un 
único libro de . 
viaxes por 
Galicia asina~ 
do por - u'n 
portugués 
-Silveira da 
Mota- a anti, 
ga profe sora 
en Salamanca 
esquece que 
non hai na 
banda norte 
do Miño nada 

Lapa, que 
non aparece 
neste .ensaio, 
apesar de 
que sen el o 
diálogo 
gal ego ... 
portugués 
non se pode 
concebir 

equivalente a esas "Viagens na 
Gal iza" en épocas -posteriores, 
porque naturalmente naquel pe, 
ríodo non podía existir. 

Resúltalle estraño que o T eixeira 
d~ Pascoaes nunca fora a Galicia, 

A NOSA. TERRA 

pento. Toñito (Xoán Carlos 
Mejuto) salva un papel de alie, 
nado á forza que tamén rentea o 
estereotipo e os trazos grosos. 

En Oe, Oé, Oé todos os perigos 
do teatro próximo están com, 
pensados pola vision crítica e re, 
coñecíbel de nós mesmos, pala 
definición dos 
que coidan 
que é impor, 
tante criticar 
a Clemente 
pero non se 
debe mencio, 
nar o paro. 
Admitindo a 
necesidade do 
teatro de for, 
mato grande, 
da recupera, 
ción de clási, 
cos inmortais 
e de alguns 
clientes polí, 

EnOe, Oé, 
Oé todos os 
perigos 
do teatro 
próximo 
están 
compensados 
pola visión 
crítica e 
recoñecíbel 
denós 

ricos, honoris mesmos 
causa de ma, 
tute (aos que 
Fraga debe 
glória de prologuista), é un feito 
que o cometa do teatro prefire 
polo de hoxe este campamento 
trileiro de cotra e manta esfiaña, 

. da e non as estreas con xerar, 
quias da cultura, a conservación 
do património, o ordenamento 
do território e a rede de autovias, 
tan necesárias. En todo caso re, 
párese na comunicación co pú, 
blico neste espectáculo do Teatro 

, do Aqui, intensa, atenta, cómpli, 
ce, consternada, e lémbrese o re, 
curso ao autobús eleitaral para en, 
cher espectáculos de carimbo ofi, 
cial ou semellantes. • 

G.LUCA 

a pesar do seu manifesto ·amor 
por ela. Se cadra, non acabou por 
facelo por esa mesma razón. Me, 
dftense estas suas pal~bras: "acal, 
mei,o (ao escultor Angelo Ce, 
sar), oferecendo,lhe urna boina 
galega, possuída por mim religio, 
samente em homenagem a Gali, 
za que Deus haja, pobre defunta 
nun túmulo onde o vento ja nao 
murmura os versos de Rosália". 

Mas, se Pascoaes non pasou a 
raía, pasouna varias veces un seu 
contemporáneo, Manuel Rodri, 
gues Lapa, que non aparece nes, 
te ensaio, apesar de que sen el o 
diátogo galego,portugués non se 
pode concebir, mesmo nos sari, 
llos que hoxe poda ter. 

Poderase concordar ou non coa 
posición do Lapa sobre o galego 
e o portugués, pero ,non pode ser 
esquecido. Tentar facefo non é 

- apenas inxusto co mestre de · 
Añadía, tamén pode levar a 
pensar que se procura reescreber 
a historia nunha única direción. 

· Algo semellante acontece con Ja, 
cinto do Prado Coelho, que diri, 
xiu o "Dicionário das literaturas 
portuguesa, galega e brasileira" ou 
coa revista "Quatro Ventas" de 
Braga, empresas nas que Galicia é 
vista como parte da Lusitanidade. 
Un dos posíbeis rexistos do diálo, 
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Leituras 

go aquén e alen,Miño, agás se se 
pensa que apenas hai só un. 

Por outra banda, portugueses "fo, 
ron os que· financiaron a escena, 
ción en Coimbra de "Castelao e 
a sua época" -baixo a direción 
do catalán Ricard Salvat e con 
figurinos e aderezos de Luís Seo, 
ane- e en Lisboa o "Romance 
de Micomicón" no "Teatro Ibé, 
rico" qu~ · dirixe un seu conterrá, 
neo Xosé Blanco Gil. 

Nada se di no artigo da recep, 
ción aquén,Miño do erisaismo 

• galego sobre a saudade -recollido 
en antoloxías como a de Dalila 
L. Pereira e Pinharada Gomes 
(1976) e a de Afonso Botelho e 
Antonio Braz Teixeira (1986)- e 
tampouco das páxinas galegas tle 
Fialho de Almeida (Estancias de 
Arte e Saudade), Urbano Tava, 
res Rodriguez (Santiago de Com, 
postela) ou Hugo Rocha (Itine, 
rário na Galiza). 

Pilar Vázquez Cuesta tamen es, 
quece as edicións portuguesas de 
obras de Castelao, Otero Pedra, 
yo, Celso Emilio Ferreiro, Ra, 
mon Vilar, Ferrín, Rosalía, Bou, 
za Brey, Leandro Carré ... a difu, 
sión que acadou Manuel Mar(fl 
no Portugal dos cravos benne, 
llos ou os poemas en galego de 
José Leite de Vasconcelos ou 
María Manuela Couto Viana. 

E, como olvidar o alegato de 
Herculano a prol dos galegas?, 
sen paralelo .en España, rra Ar, 
xentina, no Uruguai, en Cuba 
ou no Brasil para onde fuxiron 
en masa os nosos emigrantes. 
Esas xentes sobre as que hai bas, 
tantes traballos na Olisipografía 
e que, ainda mais importante, 
permanecen vivas no imaxina, 
rio popular lisboeta. 

Por esas, e mais outras lacunas, 
o diálogo parece ben mais asi, 
métrico do que pode ser na rea, 
lidade. Unha realidade estrema, 
mente complicada, como surde 
da leitura dalguns dos parágrafos 
do artigo de Vázquez Cuesta nos 
que se refire ao discurso ideoló, 
xico desa relación na fachada 
atlántica peninsular, no que é 
necesario furar ainda mais. 

O remate do artigo, no que pare, 
ceria que Galicia está empapada 
polo interese en Portugal, sorpre, 

ende porque non parece corres, 
ponderse coa realidade, na que 
hai desprezo polo emigrante por, 
tugués, como suliñou Manuel 
'Maria no seu comentario ao libro 
''Vida e Paixáo de Benito Prada" 
do lembrado Femando Assis Pa, 
checo (vol. 1, pax. 235) e mesmo 
un preconceito mais xeral de raíz 
castelán, como salientaba hai 
uns anos (1990) Femando Pérez, 
Barreiro nun artigo (Which Lan, 
guage for Galicia?), publicado na 
revista "Portuguese Studies" d"o 
King's College londrina. 

O fenómeno non pode ser nega, 
do se se quer que ese diálogo en, 
tre Galicia e Portugal -ao que 
contribue desta vez a Fundacion 
Gulbenkian con os dous volumes 
de "Colóquio/Letras"- sexa mais 
aberto, mais fundo, mais rico ... • 

RICARDO PALMAS 

Os versos 
satánicos de 
Peter Handke 
Trtulo: Unha viaxe de inverno aos rios Da
núvio, Save, Morávia e Orina ou Xusriza 
para Sérvia. 
Autor: Peter Handke. 
Editorial: Alianza Actualidad. 136 páxinas. 

A persecución declarada polos 
méios de comunicación europeos 
sobre o austríaco Peter Handke, in, 
cluida a. prensa máis prestixiosa: A 
Gaceta de Frankfurt, Le Monde, El 
Pais ... , e a caricaturización da pró
pria persoa do autor, convertido de 
pronto nun "provocador", serviu 
para recordar que Ocidente tamén 
é capaz de condear aos autores dos 
libro.s que non lle prestan. Ben cer, 
to que Handke, ao contrário de 
Rusdhie, non foi ameazado.de mor, 
te, mais tamén é verdade que al, 
gunha ventaxa habia de oferecer o 
ter sido até agora un escritor reccr 
ñecido polas editoriais e a mesma 
prensa que agora o estigmatiza. 

Nada hai sen embargo nas páxi, 
nas de Unha viaxe ... que poida 
ser calificado de alegato pro,sér, 
vio, de ignoráncia das crueldades 
cometidas por este bando na 
guerra e moito menos de provo, 

~estaurante 
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caciórí.; Handke escrebeu o rela, 
to dunha viaxe a Sérvia para 
perguntarse, sobre o. terreo, o 
que xa se-lle tiña ocur:i:ido con, 
templando os periódicos. e_ a- tele, . 
visión: Por 'qué 0. Tribunal Irtter; 
nacional de X1:J.Stiza ten pistas de 
4 7. criminais de guerra sérvios, 
oitO croatas e un musulmán, "co, 
ma se, por razóns formais, para 
este bando se tivese necesitado 
un, corno coartada?"; por qué as 
vítimas aparecen sempre nas 
imaxes "colocadas en .pose de 
xente que sofre", quitado as sér, 
vias que se ven como "desapare, 
cendo" e "en segundo plat).o?". 

Handke solitário -amparado só 
nos leitores e na sospeita que es, 
tes albergaban xa sobre o pensa, 
mento único-- cae baixo as im, 
precacións, non unicamente dos 
conservadores ( cos novos filóso, 
fos franceses na vangarda), se, 
nón tamén dos ideólogos da Jn, 
temacional Socialista. O seu papel 
de vítima a partes iguais de am, 
bos bandos 
descubre a 
maridaxe de 
intereses en, 
tre a dereita 
e a socialde, 
rnocrácia a 
respeito da 
ex,lugoslá, 
via. 

O escritor 
austríaco sa, 
be, desde que 
comeza a es, 
crebir, que o 

Handkefai 
fincapé na 
reconciliación, 
non na 
guerra, e isa 
é o que está 
mal visto 

seu libro vai causar ronchas, pe, 
ro non o plantea como un desa, 
fio, "nen como un Eu acuso", se, 
nón como unha reivindicación 
do dereito a facer perguntas, por 
moi inapropriadas que parezan 
vistas as circunstáncias. 

Os sérvios -recorda- foron 
clasificados como minoria na 
sua -própria terra pola nova 
constitución croata. Evitalo, 
non teria ~vitado tamén "a gue, 
rra da Kraj ina e en tomo á cid a, -
de de Vukovar? Quen foi, o pri, . 
meiro agresor?". "Que pasa -in' 
terr'ógase--- con ese soño de po, 
der da Gran Sérvia? Non foi, ao 
cabo, máis ben unha Gran Croá, -
cia o que se revelou como algo 
incomparabelmente máis real?". 

Tamén se pergunta por Eslové, 
nia -a sua nai procedia dalí- e 
pola pequena guerra de dez dias 
que padeceu ~ na qµe houbo ·se, 
tenta mortos, case todos curios-a, 
men,te sérvios, _que daquelas Pª' 
saban xa por ser os agresores.-

Handke anota ás-suas impre, 
sións. Cre percibir, através das 
miradas, que os sérvios "sábense 
·despreciados por toda Europa", 
"aillados do mundo". Polo país, . 
di, circula, "unha dor pantas, 
ma, que estremece o aire". Ta, 

· mén anota a pequena história 
dun vello partisano que se sui, 
cicla "debido a unha enfermida, 

- de grave, pero máis ainda pola 
tristura que lle causaba ver co, 
mo se aproximaba o final da sua 
lugoslávia". 

E continua a facerse perguntas: 
"Por qué en lugar dunha investi, 
.gación exaustiva das causas (psicó-
patas non é ahondo), o único que 
hai é unha mera venda de feitos, e 
aparentes feitos, unha venda pin, 
güe, determinada .polo mercader'. 
"Milosevic -di- si é unha des, 

· grácia", pero unha desgrácia "que 
deberia ser investigada por un 
xomalista, en lugar de flaxeladá". 

A portada· do ~omal de Belgra, 
doVecemi Novosti está comple, 
tamente ocupada por unha úni, 
ca palabra: "Paz". "En qué pe rió, 
dico alemán --observa Hand, 

. ke- poderia ter ~parecido isto 
dun modo tan monumental en 
1945?" 

Despois d~ cada guerra hai un 
longo tempo de esquecemento, 
para que restañen as feridas. · Na 
Alemaña non se recorda a ocu, 
pa~ión nazi efe Belgrado. Pola 
contra, os alemáns e os dernais 
europeos, non parecen querer 
que na ex,1-ug.oslávia "os mortos 
enterren aos seus mortos e que 
deste modo os vivos encentren . ,, 
aos seus vivos . 

Ao final, Handke cuestiona (ex, 
plica) o seu próprio papel: "non 
é, en última instáncia, ~ unha 
irresponsabilidade vir agora cos 
pequenos sofrimentos de Sérvia, 
mentres ao outro lado da frontei, 
ra impet<! a grande dot?". Ou ta, 
mén: "O narrado sobre pequenas 
caréncias, non está axudando a 
diluir as grandes?". E respóndese 
que para lograr a paz cómpre algo 
máis que narrar os feitos grandes, 
pois son neste caso os detalles se, 
cundários os que restablecen a 
memória comu,n, "única posibili, 
dad e de reconciliación". 

Os méios de comunicación pare, 
cen preferir, sen embargo, que as 
veas sigan abertcis. A finalidade 
desta intervención exterior des, 
cúbrese cando se pasa a vista so, 
bre Eslovénia: na televisión "case 
só se vian cañais alemáns e aus, 
tríacos", "o presidente ten a acti, 
tude duh camareiro que oferece o 
seu país aos extranxeiros" e que 
repite ante o "empresário manda, 
máis alemán que os eslovenos 
son un povo a1pino aplicado e la, 
borioso". O sensacionalista xer, 
mano Bild chega antes que o diá, 
rio local e · no supermerdido case 
non se encontra nengun envase 
escrito en esloveno. t 

M. VEIGA 
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conta de libros 

Entre dous, unha 
novela· escrita a duo' 
Victória Salgado e Paulina Pereiro 
escreben unha novela titufada Entre 
dous. Entre ouro e olvido, que pu
blica Edicións Bahia. Histórias de pa
rellas que se entrecruzan e onde o se, 
xo, a amizade e a metáfora 'cobran 

· moita importáncia para os persona, 
xes. Para Victória Salgado é a sua 
primeira experiéncia narrativa, para 
Paulina Pereiro, compositor musical, 
a escrita non é algo novo posto que 
ten xa un ensaio lniciación á linguaxe 
musical e unha peza teatral O leitor de 
Goethe.• 

Antoloxia 
do contá de medo 
Silvia Gaspar é a responsábel da An, 
toloxia do conto galego de medo, que 
discorre entre o pasado século e a 
máis recente actualidade literária. A 

-autora aproxíma5e a unha definición 
da literatura do medo cun pequeno 
estudio no que percorre nomes e te
máticas máis significativas. Na escol, 
ma de textos comeza con Os apareci, 
dos, de António de la Iglesia Gonzá, 
lez, publicado en 1890 e remata con 
O baul de Carlos Vila, un x0vencísi_,.. 
mo nárrador dos 90. Entre eles, Rafa
el Dieste, Anxel Fole, Carlos Casares, 
Paco Martín, Marilar Aleixandre e 
Xelís de Toro, entre outros. • 

Fina Casalderrey, 
gañadora 
do Prémio Edebé 
Fina Casalderrey foi a gañadora do úl-
timo Prémio · 
Edebé de 
Literatu
ra Infan
til co li
bro O es, 
tanque 
dos parru, 
los pobres, ' 
publicado 
pola edito
rial do mes
mo nome na 
Galiza. Nes
te libro, dirixido 
a leitores a partir de 6 anos, recupera 
a relación dos vellos cos cativos e 
conta como a nena Noema divínese 
co seu avó.t 

A criación -
no inventário 
dos nomes galegas 
Unha das novedades que apresenta 
Edicións Positivas €o li.bro En perigo 
de extinción, de Chesi, autor de Val
deorras, que se estrea co galego e cun 
exercício de criación onde estuda un
ha morea de nomes a ponto de per, 
derse. O sue ponto de partida é orixi
nal e comeza nun vello profesor, An
xo Folla Arias, que adicou os últimos 

, anos da sua vida a este bestiário, que 
Chesi recupera en médio do lume · 
que o científico prendeu á sua casa 
antes de suicidarse. O resultado, pá
xinas con palabras como paifoca, 
quedabén, talangrán, esmendrellados, 
degoxón, toutou ou surrullo. • 
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Nace o Batallón Literario 
Costa da Marte na defensa 
de escritores e poetas 
Celebran un encontro o 29 de Xuño en Cee 

éó-P.C. 

O pasado martes 25 de Xuño, 
apresentouse en Compostela o 
Batallón Literário Costa da Mar
te, unha asociación criada para 
facilitar o debate, dar a coñecer 

.as actividades daqueles que re-
alizan o seu labor criativo na 
franxa máis occidental da Gali
za e como un órgano de auto
defensa fronte as políticas cul
turais das institucións públicas 
e privadas. 

Máis de vinte escritores, poetas 
e investigadores forman parte 
des_te Batallón, que se viu fra
guando no compostelán café 
Macondo, onde adoitan celebrar 
tertúlias e encontros literários. 
Ali , nD decurso dos debates de
catáronse da necesidade de or
ganizarse para facer unha fronte 
comun ante as institucións, que. 
"normalmente nos invitaban só 
como recheo cobrindo asi pe
quenos programas artelladós pa
ra aproveitar as subvencións 
destinadas a· cultura. Mentres, 
nós tiñamos que pagamos a via
xe para poder ·participar naque
les actos aos que acudiamós in
vitados pagándonos mesmo o 
café", indica Federico Santalla, 
vocal do Batallón. 

Para darse a coñecer, e como 
un modo de reactivar cultural
mente a zona, o Batallón apre
sentou tamén o que será o "I 
Encontro de Escritores e Escri
toras da Costa da Marte", que 

. terá lugar o vindeiro sábado 29 
de Xuño no concello de Cee, 
nos locais da Fundación Fer-, 
nando Blanco de Lema. Pero 
para. organizar uns encontros 
destas características o princi
pal problema que atoparon foi 
o de achar un modo de finan
ciación. Percorreron concellos, 
institucións públicas e priva
das. Só. Fisterra, Corcubión e 
Cee, xunto coa Funda~ión Fer
nando Blanco, deron o seu 
apoio económico, e mesmo 
Neria, Entidade para o Desen
volvemento Comarcal asegu
róulles que non dispoñian de 
orzamentos adicados a cultura, 
"porque non se prevé a cultura 
como un méio para favorecer 
ao desenvolvemento local ou 
comarcal", asegurou San talla. 

O encentro celebrarase baixo o 
lema "Reescrevendo a Costa da 
Marte", ao que están convida
dos arredor de 50 escritores, 
poetas e investigadores literá-

MiroVillar. 

rios. Para o Batallón, é funda
mental "abrir a p<J.rticipación 
nos debates a aquelas persoas 
que non teñen libros publica
dos", comenta Miro Villar, pre
sidente do Batallón. Por isa se
guiron como critério varrer to
das aquelas publicacións litera
rias da zona, .coa fin de incluir 
como invitados aos escritores 
ainda que só teñan un pequeno · 
poema publicado, "porque é 
moi dificil conseguir que unha 
editorial publique a tua obra a 
non ser que recibiras un pré
mio", asegura Miro Villar e en
gade que "ternos que buscar un
hq fórmula aX:eitada_para digni
ficar o traballo da xente que 
está escribindo". 

Entre os máis de 30 escritores 
que xa confirmaron a sua asís~ 
tencia figuran, entre outros, 
Concha Blanco, escritora de li
teratura infantil, Manolo Rivas 
ou Paco Souto. Poetas corno 
Rafa Villar, Xosé' Manuel Lema 
e invesÜgadores como Manuel 
Vilar. O Batallón ábrese; polo 
tanto, "a todos aqueles que vi
van, traballen ou pasen ternpa
das na Costa da Marte" comen
ta Xavier López, tamén vocal 
do Batallón. ' . 

Entre os temas a tratar durante 
o encontro destacan pontos co
mo "O Negócio das Editaríais, 
Alternativas", "A Língua Arma 
Fundamental da Creación, 
Identidade e Normalización" ou 
"A Política Cultural das lnstitu
cións e dos Movirnentos Alter
nativos". Ademais, espérase que 
desta reunión saian importantes 
resolucións de cara ao futl,lro, 
tanto· do Batallón como da pró
pria literatura.+ 

G~~o · A NOSA TERRA. 

Ven de publicar Confusión e marte de _María Balteira 

Marica Campo 
'Es~á a fallar a conexión entre músicos e poetas' 

-0- CARME VIDAL 

É a prirneira vez que os seus relatos, escritos ao 
longo' de dez anos, ven a luz no novo libro "Con
fusión e morte de María Balteira" (Ed. Bahia). 
Até agora Marica Campo era coñecida como poeta. 
No entanto, os traballos literários desta dinámica 
muller teñen pasado tamén polo teatro e mesmo 
se difundiron cantados por Fuxan os Ventos. Os 

seus relatos, protagonizados maiormente por mu
lleres, beben da tradición galega na que Maricaim
prime o seu próprio selo. Ao tempo, é das poucas 
que seguen a ter unha estreita relación coa músi
ca e os seus textos xa están a sonar no último dis
co de A Quenlla buscando romper así a "descone
xión que existe entre poetas e músicos". Boa for
ma tamén d~ dar a coñecer a poesia nun tempo no 
que semella ser "máis necesária que nunca". 

Existe algun nexo de 
unión nos relatos qtJ.e 
se recollen neste novo 
libro? 

Existe, pero o que 
constatei a posteriori é 
que todos teñen como 
protagonista algunha 
muller singular e algun 
elemento máxico, case 
sempre do imaxinário 
popular. Permítenme 
como escritora signifi
car várias causas ao 
tempo, son personaxes 
polisémicas algunhas 
recollidas oralmente e 
outras lendo a Bauza 
Brey, a Taboada Chi
vite ou a Otero Pe
draio ... , pero ainda 
que procedan da tradi
ción, elaborouse un 
exercício de recrea
ción dando lugar a re
latos totalmente novas 
xa que co tempo as 
histórias chegan a nós 
moi esquemáticas e 
con tam in ad as. 

Que ten a personaxe da 
Balteira para ser tan atractiva? 

Dalgunha rnaneira que, na época 
na: que vive, conseguiu ter unha 
personalidade própria. Poi unha 
muller que non viviu á sombra 
de nada nen de ninguén. Era 
tramposa, mala perdedora... No 
meu libro é a primeira vez que 
ela fala, até o momento sempre 
falaron dela pero nunca foi ela a 
que contou a sua história. 

É a primeira vez que vostede 
·publica narrativa despois de ter 
xa vários libros de poesía. 

O que non quer dicer que antes 
non escribira narrativa. Alguns 

_ dos relatos que agora se recollen 
neste libro teñen xa dez anos pe
ro só agora saen publicados. lsto 
non significa un cámbio, de feíto 
vou sacar en breve un novo libro 
de poesía e teño tamén o pro
xecto de facer unha novela, pero 
fáltame o tempo. 

Nesta altura son moitos, e al-

guns moi bos, os libros que es
tán saindo á rua escritos por 

· mulleres. 

A nivel poético si, pero non tan
to na narrativa e talvez a razón 
sexa porque leva máis tempo e as 
mulleres estamos normalmente 
dedicadas ao naso traballo, á li
teratura e a todo o que se lle po
deria chamar "intendéncia". Te
mos normalmente moitas máis 
abrigas que os homes e isa nótase · 
en moi tos casos nunha menor 
dedicación de tempo á escrita. 

Faise unha literatura distinta? 

Non penso que haxa unha teoría 
da literatura distinta, pero si un 
ponto de vista diferente que é moi 
difícil definir. Moitas veces, cando 
te pos a ler algo sintes se é unha 
multer ou non a que escrebe. 

Participa en moitos recitais, 
que espazo ten hoxe a poesia? 

É máis necesária que nunca. Na 
_, 

medida en que se van 
desterando do ensino to
das as disciplinas huma
nistas, o único que nos 
pode ,humanizar é a poe
s ia. A ua forza non lle 
hai que meter moita mái 
carga militante. 

Poesía 
para ser cantada 

Como comezara a sua re-
1 ación con Fuxan os 
Ventos? 

Convidáranme a unha 
presentación dun traballo 
e cando souberon que eu 
escribía comezarnos a co
laborar. É moi grato es
creber para que logo se 
cante porque é un xeito 
de que a poesía chegue a 
moita xente, de que teña 
unha difusión moi ampla. 
Aos concertos e aos reci
tais van moitas máis per
soas das que len os libros 
de poesia. 

Hai pouco os gaiteiros 
laiábanse nun congreso 

da falta de letristas que deixa
ban aberto o campo a cantauto
res estranxeiros. 

O que acontece rnoitas veces é 
que falla a conexión entre am
bos -entre músicos e poeta -
hai moita xente que está a e -
creber poesía que poderian e -
tar a facer letras moi boa . T é
ñenme botado en cara que fix -
ra letras por encarga, como pa
sou con "Muller" que cantaba 
Fuxan os Ventas, pero unha mú
sica ben pode inspirar un p e
ma. 

Ten pensado voltar logo a es
creber para ser cantado? 

Niso ando, agora co grupo A 
Quenlla que ven de sacar un dis
co que se chama "A Casa que 
nunca tivemos" e a primeira 
parte é un recital poético que 
eu fixen. A obra seria un musi
cal cunha parte teatral, pero 
que polo de pronto non se vai 
representar.+ 
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Unánime defensa da xestión do Centro Galega de Arte Contemporánea 
A manobra en contra proviria "de altos funcionários da Conselleria de Cultura 

-<>- x.c. 

Un manifesto asinado por un amplo espectro de artistas galegos pare
ceu ser ahondo para desmontar unha batalla que pretendia disolver a 
actual estrutura do Centro Galeg_o de Arte Contemporáneo. As acu
sacións dirixíanse á responsabilidade da directora artística, Glória 
Moure, en supostas irregularidades na administración dos fondos. 

Artigos na prensa e a filtración 
dun suposto mal uso do orza .. 
mento de 400 millóns anuais co 
que está dotado o CGAC, servi
ron de pólvora aos ataques reali .. 
zaaos contra a xestión do Cen
tro neste ano e médio de funcio
namen to. As informacións, se .. 
gundo diversas fontes, proviria 
directamente de altos funcioná
rios da Xunra sen directa res .. 
ponsabilidade política. 

Centro; o sistema de coedición 
de catálogos con editoras interna .. 
cionais, permiten unha difusión 
do libro alén das nasas fronteiras, 
amais de abaratar os catálogos de 
venda directa durante as mostras. 
Finalmente os gastos de viaxes se
mellan relativamente normais, 
tendo en conta o carácter do _mu
seu, ao que teñen vido artistas 
plásticos e músicos dunha man
chea de paises. 

Gloria Moure, Directora do CGAG. X.S. LOBATO 

de arte -desde o IV AM ao Reí .. 
na Sofía- presta tanta atención 
aos artistas autóctonos''.. 

O nomeamento de Glória Mou
re á frente do CGAC fora unha 
decisió.t1 de amplD" consenso no 
sector, toda vez que o Consello 
de Cultu~a oferecera unha tema 
co seu nome despois de celebrar 
unha ampla reunión para deba
ter os camiños que se considera
ba debía .. s~guir o centro. O edi
fício de Alvaro.Siza en San Do
mingos de Bon~val, que alberga 
o museu, pasara vários meses en 
desuso, iniciando decantado a 
sua actividade en canto se no
meou a equipa de direción. 

A acusación falaba de exceso de 
gastos en viaxes ( 40 millóns), 
cámbio de partidas (50 millóns 
previstos para bolsas destinados 
despois a exposicións) e mal uso 
da coedición de catálogos. A res
posta non se foco esperar: todos os 
cámbios de usos de partidas foran 
autorizados polo Patronato do 

O escrito en defensa da xestión 
de Glóri.a Moure foi asinado por 
máis de sesenta artistas e o deca
no da Faculdade de Belas Artes 
de Pontevedra. Argumentaban 
que "frente aos insidiosos e con
tínuos ataques que están falsean
do o labor do Centro Galego de 
Arte Contemporáne~ en 'apoio 

· da actividade criativa do noso 
país, coidamos importante desta
car que, ao longo deste ano e mé
dio de funcionamento, nor:t só se 
conseguiu un incontestábel reco-

desde o curto espácio de tempo 
transcorrido, a actividade plásti
ca dos nosos criadores está senda 
correctamente representada en 
perfecto equilíbrio coas princi-

A polémica cobrou meirande forza 
por se producir durante a inacabá .. 
bel remodelación levada a cabo 
no executivo por Fraga, e ~ chega
da da nova equipa de Pérez V arela 
en sustitución de Portomeñe. Ac
tualmente o CGAC ten aberra 
exposicións de Laxeiro e Antón 
Patiño e prevé proximamente un
ha mostra de Lamazares. + 

1 ñecimento internacional ao seu 
programa expositivo, senón que, 

OPtNIÓN 

. país tendéncias intemacionais. 
Nengun outro museu ou centro 

SOCIEDADE CIVIL, 
ASSOCIACIONISMO CULTURAL E NAC::OM GALEGA 

Na cultura política "progressista" -no seu senti
do mais genérico-, o dimanismo da sociedade 
civil implica un maior desenvolvimento da de
mocracia. Trata-se da questom da hegemonía: 
para transformar umha sociedade nom chega 
com o controlo do aparelho de produc;om, se
nom que é precisso alcanzar quotas altas de de
mocracia e participayom cidadá. 

A sociedade -e os. agentes sociais- precissa de 
plataformas para poder actuar; quer dizer, som 
necesário un médio materiais e humanos. 

SOCIEDADE Cl VIL E CULTURA No seio da 
ciedade g lega, como neutros paises ibéricos, 

umha das inquedanzas da ociedade galega e a 
defesa da sua identidade cultural, frente aos pro .. 
c d violencia e colonizar;.om cultural 
ineréntes a qualquer pr ce so de domina<;.om 
económica e política. 

Na Galiza, a agrupac;ons culturais forom, em 
boa media, essas plataformas de actuac;om cul .. 
tural da sociedade civil; cum papel de sensibili
zar;.om social e normalizador fundamentais. 

0 PAPEL HISTORICO- DAS AGRUPA<;ONS 
CULTURAIS No franquismo as agrupayons cul
turais como tais, tiverom um grande protagonis
mo já que, junto as asociar;.ons de vizinhos, 
eram as únicas plataformas sociais legais onde se 
podía desenvolver trabalho organizado. 

Na actualidade as circunstáncias socio,políticas 
sor-.i mui diferentes: 

- ·o Estado Espanhol convirte-se nunha demo
cracia burguesa, parlamentar e monárquica; por 
tanto, já no há ditadura, agora poden,se criar 
associa<;.ons para todo tipo de actividades. 

- muit~ organismos públicos e privados lideran a 
oferta cultural; tanto com activid¡ides que eran 
próprias das agrupacións culturais, como com ou
tras nov.as que precis.sam grandes médios materiais. 

Estas circunstancias minguam o papel e prota- -
gonismo social que tiveram outrora as agru
par;.ons culturais. Quer dizer, as actividades de
senvoltas por estas entidades culturais van ter 

· un escasso eco social; por outra parte, os grupos 

ANTOMMALDE 

M. RGUEZ CASTRO 

'Seda 
cultura depende 
a continuidade · 

da nasa 
identidade 
nacional, 

pensemos na 
importáncia das 
plataformas que 

permitem 
dese~wolver 

trabalho de base 
e organizado" 

sociais e pessoas que as dimanizaram, marcham 
sen deixar quadros de reposto e se centran en 
estrategias culturais de tipo individual. Parado
xalmente, e a coruecuéncia disto, as agrupar;.ons 
culturais forom capaces de rríanter umha base 
social (sócios), que com as suas cotizar;.ons ga
rantem a sua supervivencia material ( infraes
tructura para traballar); mas sem mu ita gente 
que se quixera responsabilizar da direr;.om das 
mesmas (o que significa traballar). · 

Desde princípios dos anos 90 até agora, existe 
interesse em que as-últimas agrupar;.ons culturais 
nom desaparezam;-entre outras: 

- por rac;ons de tipo sentimental, comas enti
dades históricas. 

- por razóm da pragmática de acc;om cultural; 
considera-se que as agrupar;.ons culturais, ainda 
que vellas, som plataformas que oferece.m infra, 
estructura para realizar trabalho cultural. Em 
caso de liquidar-se, se mais adiante se precisa .. 
ram, a sua reconstituic;om seria muí dificultosa. 
Por isto, considera .. se que o melhor é mante .. las 
com o capital hum~o disponível, ainda que se .. 
ja de mínimos, já que o objetivo é continuar e 
manter a infraestructura. 

Na actualidade as entidades culturais naciona
listas estam orientadas como plataformas artísti
cas, socio,culturais e de serv"tzos. 

PARA QUE SERVEM AS ENTIDADES CUL
TURAIS NA ACTUALIDADE? De sermos rea- . 
listas, <levemos admitir que, se para chegar a 
cerros objetivos se artelha unha metodología, 
cumhas ferramentas; quanto éstas deixam de ser 
úteis prescindem-se delas, já que som simples 
intrum~ntos para a consecw;om desses fins. 

Por tanto, a teor da ~scassa actividade, pro
jer;.om e incidencia social como outrora das 
agrupac;ons culturais -por mor de ter cumprido 
o seu ciclo ·histórico-, prescindamos delas. Para 
que mal-gastar esforc;os? · 

Porém, <levemos valora~ a p; incipal consecuen .. 
cia: que outros mecanismos (plataformas orga
nizadas) se vam artelhar para garantir questons 
estrategicas como estas: 

* a sociedade civil poda implicarse no trabalho 
a prol da sua cultura 

* a penetrac;om do nacionalismo no tecido so
cial por médio da cultura 

* apr~sentar os nossos plantejamentos culturais 
- nomeadamente quando nom se governa-. 

* através de que mecanismos, o nacionalismo 
vai apresentar a suas inquedanzas culturais, 
frente ás grandes entidades públicas e privadas 
(aulas de cultura, fundac;ons, etc.). 

De nom ser assim, que conceic;om ternos da 
acc;om cultural: a franquista movimentac;om na
cional? elitista, desde acima dirixida por persoei
ros? Ou simplesmente, quen vai desenvover os 
objetivos, func;ons e actividades destas entidades? 

Nós creemos que, ainda que cativo, o trabalho 
das agrupac;ons culturais é satisfactório, e social
mente rendível: 

- tem presenc;a e incidencia, pequena mas 
continuada; nom creemos na eficácia dos gran- , 
des actos como único método, senon na conti
nuidade da programar;.om cultural. 

- Ajuda a sensibilizar: permite achegar e intro
duzir o nacionalismo em muitos sectores sociais; 
logicamente, isto há de ter mais tarde, repercu-
sons políticas beneficiosas. -

- Permite manter umha infrestructura ao 
dispor da gente que quera trabalhar e dinamizar, 
com a fori:na<;.om de quadros socio,políticos. 

Em definitiva, pese ao grande avanr;.o político, 
o Nacionalismo om pode recuar na sua im .. 
plantar;.om social; · e ainda mais no campo do 
associacionismo cultural. Se da cultura depen-

. de a cointinuidade da nosa identidade na
cional, pensemos na importancia ·das platafor, 
rrias que permitem desenvolver trabalho deba
se e organizado; que ajyda ·a preservar a nossa 
cultura e a sensibiliZar (des .. alinenar toma de 
conciencia nacional). + 

MANUEL RODR!GUEZ CASTRO é presidente da A.C. 0 Facho 
ANTOM FoEZ. MALDE foi presidente da A.C. 0 Facho 
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MANuEL R1v AS . 

Método para coñecer Galicia 
ora que s~ multiplican as 
fertas ·de v1axes, eu non se1 · 
que escollere. O ano pasa

do por estas datas fun á Axencia 
Otero Pedrayo, paguei un billete 
na aeronave Os Camiños da 
Vida, e fixen unha viaxe ines
quecible polo tempo e o espacio. 
Todo moi económico e maravi
lloso. Teño outra axencia de 
confianza que nunca me falla, a 
Compañía Álvaro Cunqueiro. 
Ofrece uns voos charter que nin 
Halcón Viajes. E unhas progra
mas alternativos, tipo Tesouros 
Vellos e Novas, que xa quixeran 
os de Port Aventúra. A prezo de 
bicoca, con asento asegurado en 
ventanifia, e parada con sesta· de 
primeira clase debaixo dun car
ballo que che toca "Para Elisá" 
mentres durmes. Inclúe unha 
volta ao mundo de feira en feira 
e unha masaxe mencineira coas 
sete herbas de San Xoán. Volves 
como do trinque. 

Acaixa do correo, é como a 
man dun moderno Her
mes, o mensaxeiro dos 

deuses, recollendo o recado pa
ra ievalo, en secreto, ó seu des
tinatario. 

,) 

Os galegas, que tiñan un deus 
para cada cousa, tamén tiñan 
entre as súas divindades un car
teiro, un ser de pés alados e an
dares lixeiros, gue lle servían 
pa~a ser máis dilixente na súa 
función de recadeiro e media- · 
dor entre Zeus e os .homes. 

Nora, a chegada do Hermes 
actual, coa súa saca ou o 
eu carriño ·de correspon

dencia, entregándonos a men
saxe chegada desde os lugares 
máis afastados, fai da carta un 
galano temido e desexado; ela 
tráenos as novas do descoñeci
do e encóllenos o corazón men
tres non a rematamos de· ler. Ela 
é a novidade do que está lonxe, 
a que nos achega a felicidade do 
ser querido, pero tamén a que 
nos avisa da desgracia ou do 
mal fado, contra o que, na dis
tancia, só podemos recomendar 
e ter paciencia e resignación, 
dúas das virtudes máis arraiga
das nos corazóns galegas. 

Coa carta vai a reflexión e o pen
samento ponderado. Non é nece
sario escribila dun tirón, pode fa:, 
cerse ós poucos, para meditala 
mellor, para medir as palabras, 
para que o sentimento que nela 
se envolve chegue con toda a súa 
forza e claridade ó destinatario. 

As caixas do correo foron, du
rante moitos anos, as mediado
ras do único abrazo familiar, do 
único bico de parellas recén ca
sadas, da única protesta por un 
malfeito, da única felicidade 
compartidá, pero sempre co se-

Outr"a proposta para coñecer 
ben Galicia polo seu envés máis 
engaiolante é a da axencia 
chairega Horras Vilanova 
Tours, da que é accionista 
maioritario o poeta Manuel 
María, cunha manchea de op
cións recollidas no "Andando a 
Terra" (Edicións ANT). Trek
king ·literario. Surfing imaxina
tivo. Parapente enxebre. Da 
carballeira de San Xusto a Flo
rencia e de Florencia á Ribeira 
Sacra nun pinchacameiro. 

Eu non sei como a xente se 
complica tanto a vida á ho
ra de viaxar. Sentas na casa, 

ao fresquiño dos libros, e axiña 
sínteste un comandante de jet
gueivota collendo pista na praia 
de Traba de Laxe. Falas pola 
megafonía e anuncias con voz 
de vocalista de verbena: "Ami
gos viaxeiros, prim'eiro irnos a 
Carcasona e logo aos Caneiros, 

con paradiña en Cuba e tamén 
no Ribeiro". 

liai un dato para a medita
ción no relativo aos mella
res pasaxeiros que deu Gali

c)a. Nin Otero Pedrayo nin 
Alvaro Cunqueiro tiñan autoca
rrn propio, como non o ten Ma-

- nuel María. T eño comentado 
con Paco Martín da desgracia de 
ter coche e ir pola vida de vo
lantistas. Xentes como Uxío 
Novoneyra, Pepe de Cora e o 
Manuel María non conducen e 
por iso coñecen tan ben Gahcia 
e ven cousas que os demais non 
vemos. O non ter coche ten 
ademais a vantaxe engadida de 
que podes escoller quen te leve. 
Imaxinemos a conversa. · "Servi
dor vai co Paco Martín", di o 
Manuel María, "que calle moi 
ben as curvas e para a refrescar". 
"Pois eu, di o Pepe de Cara, 
"vou canda o Pucheiro que ten 

A caixa do correo 

_ gredo inviolable dun sobre, só 
profanado por quen amasa ou 
deixa ler o escrito. 

Dala importancia que unha 
carta ten para calquera 
galega, só a un galega se 

lle podía confiar a construcción 
do edificio de Correos e Teleco
municacións de Madrid, e só un 
paisano como Antonio Palacios 
podía ter o entusiasmo de face
lo, penso que a sabendas do 
grande favor que con el lle esta-

' ba facendo á súa terra e ós seus 
coterráneos emigrados. O edifi, 
cio é o coipo dun montón de 
pequenas bocas que se estel).den 
polo mundo adian.te, repartindo 
innumerables abrazos, ansieda
des e degoiros. 

coas cartas que entraron 
unha caixa como esta da 

oto, podíase facer a histo
ria dos derradeiros cen anos de 
Gálicia, porque a historia da 
emigración é un constante man
dar reéados, recomendacións, sa
údos de esperanza na saúde e · 
prosperidad~, promesas a tempo 
indefinido, lamentos e confe
sións- de renunc.ia. Se a palabra 
escrita tivese o poder que na mi
toloxía lle daban, os emigrantes 
galegas farían fortuna en dous 
días e o país non tería unha her
danza sen repartir. Con todo, na 
conciencia dos nasos paisanos, a 
epístola sempre cobrou valor de 
documento. 

Na li
1

sta de ~artas curiosas que 

moi. boa suspensión'1• E aló van 
os pasaxeiros disfrutando na 
ventaniña dese filme de culto 
chamado Galicia. E onde ti. ves 
un tractor, eles ven a comitiva 
de Merlín. E cando ti ves un 
"ceda o paso", eles reparan nun 
fermoso cruceiro. E mentres ti 
manobras para esquivar unha 
galiña, eles van vendo o solpor 
do Antigo Reino en pancclor. 

O tero Pedrayo foi quen de 
escribir a magnífica 
"Guía de Galicia" por

que viaxaba en Castromil. E 
nós, coa miseria de ter coche, 
ternos que contentamos con ler 
o que el viu ou poñer, de viaxe, 
unha das gravacións que resca
tou Alfonso Monxardín. Pren
demos o radiocasete e, coa mi
rada posta no cambio de rasan
te, murmuramos con saudade: 
"Andele, don Ramón, cónteme 
un poco como é Galicia". • 

FRANCISCO A. VIDAL 

Coa carta vai a 
reflexión e o 
pensamento 
ponderado. 
Non é necesario 
escribila dun tirón, 
pode facerse 
ós poucos, 
pora meditola 
mellar, pora medir 
as polabras, 
para que o 
sentimento que nela 
se envolve chegue 
con toda a súa forza 
e claridade ó 
destinatario. 

agora me veñen á memoria, hai 
declaracións de am9r, promesas 
sen cumprir, renuncias e recla
macións para ser recoñecidos ' 
como fillos, "aínda que só sexa 
cunha cunea de terra". Pero de 
tódolos recados mandados desde 
o alén mar, o que máis ó fondo 
me chegou foi o dun paisano, 
abocado á separación ós poucos 
días de casado, que a primeiros 
de século escribiulle á muller, 
"con esta mándoche un xiro pa
ra que vaias á escala da noite, 
que npn quera que o que eu che 
teño que dicir teña intermedia
rios". E ó ano escaso, el recibiu 
unha carta de letras mal:- garaba
teadas que dicía "Desde esta, as 
túas palabras só serán lidas _polos 
meus ollas".• 

ANOSA TERRA 

Francisco Fernández 
del Riego 
'Para fomentar a leitura 
fan falta 
sobretodo bibliotecas' 

Dígame alguns libros que lle gos, 
taria recomendar? 

Dos galego toda a obra poética de 
Rosalia de Ca tro e de Ca tela 
singularmente Cousas e Re trineos 
porque son asequíbeis e represen
tativos do estilo casrelaoista. No 
universal teño unha debilidade e -
pedal por Dickens (os Contos) e 
Kipling (Capitáns intrépidos, serve 
mesmo para nen os). 

Que libros está lendo? 

Releo moito, porque hai moita 
proliferación e non podo estar ao 
dia. Ademais evoluin eu e a socie
dade e ves as causas de maneira di
ferente. Agora estou con Os secues, 
trados de Aleona de Sartre e As fru, 
tas de ouro de Nathalie Sarraute. 

O libro forma parte especial da 
sua vida. Que futuro lle ve res, 
peito a outros soportes? 

Sobre isto sempre se discutiu. Can
do os manu crito diciase que desa
parecia porque o traballo dos copis
tas non tiña futuro, pero chegou 
Gutemberg e multiplicouse a difu
sión. Chego a pen ar que o libro é 
fundamental porque a tv e outros 
sistemas valen máis para a investi
gación e outros u . Scmpre se se, 
guerá escribindo, criando e lcnd 

Que apoio precisa o libro? 

A clave son as bibliotecas. Aberras 
ao grande público e a especializa
do. Con grande amplitude, moitos 
médios e persoal para atender a 
público Ese é o gran recurso. En Es
tados Unidos hainas que compran 
por todo o mundo. En Nova lorque 
Emilio González Lopez bateu con li-

, bros galegas que non tiñamos aqui. 
O interesante é microfilmar ou gra
var en CD-ROM todo o referente a 
Galiza que haxa ·polo mundo e nos 
enriqueceria. Caro Baroja diciame 
que facendo unha investigación 
comprobou en Madrid que habia 
mollas de manuscritos medievais 
con referéncias a Galiza que nin, 
guén abrira, e debiamos ter en cópia 
electróntca ou doutro tipo. E quen 
di bibliotecas, di hemerotecas que 
salven de desaparecer tantos xor
nais galegas de todas as épocas. 

Para cando estará aberta a sua bi, 
blioteca? 

Dentro dun ano. porque xa saiu a 
equipa para informatizala e tamén 
estou a orden~r toda a parte dos 
manuscritos e a correspondéncia. • 



LUGO 
VIGO 

Laxeiro 
expón 

cadros na 
sala Apolo 

Arte de Lugo 
e gravados 

dos anos 90 
na Casa das 

Artes de 
Vigo 

O Trinque 
Feiras do .Ubr,o 

- En Lugo a Feira do Libro 
rexistrou un éxito 
importa_nte, en Vigo vai 
comezar a primeiros de 
Xullo e en Pontevedra 

está en marcha a Feira do 
Libro Antigo e de 

. Ocasión. Calquer excusa 
é boa para mercar un 
libro, ou dous. + 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

................................................... -....................... . 
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A Coruña 
•CINEMA 

MILOU EN MAJO 

O Centro Galego de Ar~s 
da lmaxe está a pasar un 
ciclo adicado ao cineasta 
francés Louis Malle. O de
rradeiro filme da série Mi
lou en Maio (1989), póde
se ver Xoves 2 7 e Sábado 
29. Xoves ás 20,15 h., e Sá
bado ás 18,30 h. A entrada 
custa 200 pta., 100 pta. 
con Carné Xove. 

• EXPOSICIÓNS 

MASONERIA UNIVERSAL 

O Kiosko Afonso oferece 
un percorrido pala história 
da masonería, desde os seus 
antecedentes ao seu nace
mento, sen esquecer unha 
aproximación ao funciona
mento das Lóxias Masóni
cas. T amén nesta mostra 
expoñen xoias vinculadas 
ás lóxias, xa veñan de fun
dos inéditos da Real Aca
dérnia Galega, de colec
cións particulares, ou da 
lóxia Agra Solis que é a 
organizadora da exposi
ción. Estará aberta até o 30 
de Xuño en horário de 12 a 
14 e de 18 a 21 h. 

VIDAL ABASCAL 

Exposición sobre o impor
tante matemático Enrique 
Vidal Abascal nos locais da 
Fundación Barrié. Até o 30 
deXuño. 

•TEATRO 

COMMEDIA 

Unha coidada ~omenaxe a 
Cario Goldoni e un grande 
éxito da compañia Ollo
moltranvia, á que se pode 
a istir os dia 27, 28 e 29 
de Xuño n Teatro Ro alia 
d astro. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

G&IZA 
NOARXIU MAS 

O museu catalán aberto en 
rnemória do fotógrafo iti
nerante Arxiu Mas, garda 
grande cantldade de estam
pas do noso país na primei
ra metade do século. O 
Centro cultural Municipal 
do Ferrol encetou o pasado 
Xoves 20 de Xuño unha 
mostra con fondos do Mu
seu Arxiu Mas. 

A Guarda 
•FESTAS 

FESTA DA LANGOSTA 

O Domingo 30 celébrase a 
festa da langosta na Guarda. 

Lug~.o __ _ 
• EXPOSICIÓNS 

RAQUEL BLANCO E 
OUTROS 

~ AS DUAS CARAS DA VER-
DADE. Ri.chard Gere é o gancho 

comercial desta película que ten como 
engado principal o peculiar funcfonamen
to do sistema xudkial americano. Xogan~ 
do coa paradoxa da culpabilidade dun
adolescente, un arcebispo voyeur asasiña~ 
do e un advogado que se sinte chamado a 
redimirse do seu valeiro afán de protago
rüsmo. O de sernpre, desta volea adubiado 
coa marabillosa voz de Dulce Pontes. 

~ FOUR ROOMS. Carro histó-
rias asinadas por Allison Anders, 

Alexandre Rokwel~ Robert Rodríguez e 
Quentin Tarantino, cun botóns e un 
hotel como fio condurar dunha morea 

ll? Ou~~1o?~~~:~9~~~~ . 
guez asina e Tarántmo éí'érebe"!:!" íntér{fte, . 
ta. As paixóns cínematcigráficás infantís . 
de Rodríguez, mexicano de pro, asoiUan 
nesre filme de hornenaxes e -referéndas 
(gore, cine de vampítos mexicanos e '~rü, , 
culéncia a esgalla) de n:i.esí:ura abmpi;q e·. 
gratuita de xéneros, fabricado para solaz 
dos seus autores. Que fai un gran actor 
roma Harvey Keite1 nesta película? ~ 

~ O CARTEIRO (e Pablo Neru~ 
da). Contínua nalguns cines e 

paga a pena mesmo viaxar para vela, se 
xa non a botan na sua cidade. Protagoni-
zada por Massímo T roísi. • · 

de Xullo na biblioteca pro
. vincial de Lugo. 

de Ourense, até o dia 30. Palas de Rei 

LAXEIRO 

Cadros do xenial artista na 
sá Apelo Arte. Até o 30 de 
Xuño. 

•MÚSICA 

ESTADO DE ANIMO 

Concerto do grupo cubano 
este mesmo X oves 2 7 no 
clube Clavicémbalo. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS . 

NELSON ZÚMEL 

O Museu Municipal f\Colle 
unha mostra <leste pintor. 

VIRXlUO 
• EXPOSICIÓNS 

Obra do nomeado pintor 
ourensán na sá de Caixaga- FOTOS E XOGUETES 
licia. Abre até finais <leste 
mes. O programada TVG Prees-

Raquel Blanco, Tatiana XosÉ LUIS DE Dros 
Medal, Jano Muñoz e Te-
resa Pui, expoñen até o 12 Expón pinturas no ,Ateneti" 
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colar na . Casa leva pala 
Galiza a mostra dobre "A 
través dos teus ollas e coas 
tuas rrians", unha primeira 
parte recolle fotografías en 
grande formato con conse
llos para a educación dos 
nenas, e a outra "Coas tuas 
mans" amosa máis de cen 
xbguetiños feítos na casa a 
partir de refugallos polos 
próprios nenes ou por fa
miliares. Expoñen en Palas 
de Rei os días 29 e 30, logo 

-pasan por Friol, do 6 ao 7 
de Xullo, e Monterroso do 
8 ao 11 de Xullo. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

ENRlQUE SAA YEDRA 

Materiais de desfeita, ma-
deiras, ferros enferruxados, 
etc; e máis un chisco de iro-
nia compoñen a obra do ar-
tista madrileño afincado na 
Galiza, Enrique Saavedra. 
A sá de Caja Madrid .abre 
unha mostra .<leste artista 
até o 7 de Xullo, con horá-
rio de Luns a Venres de 19 
a 22 h ., Sábados de 12 a 14 
e ~e 19 a 22 h., e Domingos 
e feirados de 12 a 14 h. 

ISABEL LOPEZ RUIBAL 

Expón cadros recentes na 
Socel, o Rincón do Artista, 
até o 30 de Xuño. 

•MÚSICA 

NÉ LADEIRAS 

A grande cantora portugue-
sa actua o Venres 28 ás 
8,30 no auditório da Caixa 
Pontevedra. O concerto 
ten entrada de balde xa que 
comprendido nas aétivida-
des da semana de achega-
mento á cultura portuguesa 
que organizou a asociaciqn 
culturál Maio Longo. 

Porriño 
• EXPOSICIÓNS 

0 PASTOR MOITO 
TRABALLA 

O PastÓr escolleu o Café 
Liceum para expoñer a sua 
instalación e asi poder axe-
xar as reaccións do público 
fronte a obra. É o "pasto-
reo" que el ven reclamar 
como forma de criación. 

•MÚSICA 

CARLOS NuÑEZ 

Coa sua banda. O Centro 
cultural do Porriño ten 

.. ·-·--- ... - ~ . -~ - -

prevista a actuación do no
meado gaiteiro para o Ven
res 28 ás 11 da noite no 
Parque d0 Cristo. 

NÉ LADEIRAS 

Sábado 29 ás 11,30 da noi
te no Café. Liceum. A can
tante do Porto, Né Ladeiras 
foi fundadora da Brigada 
Victor Jara, tocou nos Ti-o
vante, ou a Banda do Cosa
co, e en 1994 edita Tras os 
Montes que levou o prémio 
Jose Afonso ao mellar al
bum de músic::a portuguesa. 

Porto do Son 
• EXPOSICIÓNS 

EVOLUCION I 

Marcos López expón es-
culturas até o 7 de Xullo na 
Casa da Cultura. Horário 
de vis itas de 20 a 21,30 h. 

Redondela 
• EXPOSICIÓNS 

60 ANOS 
DO PLEBISCITO 
DE AUTONOMlA 

Até o 18 de Xullo na sá da 
Casa da Cultura pód~e . des-
frutar as coleccións integras 
dos albumes de guerra de 
Castelao, os gravados do 
Fardel da Guerra de Xosé 
Conde Corbal, e a colee-
ción de lsa_ac Díaz Pardo 
de cartúes do Plebiscito 
do Estatuto de Autonomia 
do 36, amais dalguns nú-
meros de Terra, revista vo-
ceiro do Partido Galeguista 
de Redondela. É o xeito de 
conmemorar os 60 anos do 
Plebiscito de Autonomia do 
36, onde o sufráxio popular 
exixiu unha autonomia que 
abortou o golpe de estado 
de Franco, e que agora ven 
recuperar esta mostra orga> 
nizada conxuntamente polo 
Ateneu Redondelán, a 
Asociación de mulleres 
Xanela e máis o Cine clube 
Claqueta. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

REÑATA OTERO 

Pintura, escultura e ainda 
unha instalación na galería 
Minotauro. Abre até o 16 
de Xullo. 

FRANClS PICABIA 

O saña español titula a mos-
tra sobre o artista dadá fran-
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PALAS DE REI 
VIGO 
Fotos e 
xoguetes da 
mando 
programa 
"Preescolar 
na casa en 
Palas de Rei. 
En Vigo, arte 
infantil no 
Instituto 
Municipal de 
Educación 

SANTIAGO 
O artista 
dadá 
francés, 
Francis 
Picabia, está 
no Museu 
do Povo 
Galego 
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Antón 
Patiño no 

CGAC 

SANTIAGO 
Pódese ollar 

parte da 
obra do 

surrealista 
alemanMax 

Emst (á 
direita) no 

Pazo de 
Ben daña 

VILALBA 
Exposición 

sobre o 
castro de 

Viladonga, 
do que se 
pode ollar 

un ha 
reconshvción 
á. direita, na 

Casa da 
Cultdta 

ANOSATERRA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ces Francis Picabia ( 1878-
1953 ), que trae 45 cadros 
escollidos entre 1902 e 
1950. Abre no Museu do 
Povo Galega, até o 13 de 
Xullo de Luns a Sábado de 
10 a 13 h. e de 16 a 20 h. 

EsCULTURAS . 
DEBASALLO 

Ignácio Basallo expón ·obra 
recente na Casa da Parra. 
Esta mostra estará aberra du
rante Xuño, Martes a Sába
do en horário Je mañá e tar
de, e Domingos só de mañá. 

ANTON P A TIÑO 

Baixo o título de Mapa in
grávido continua no Centro 
Galega de Arte Contempo
ránea a exposición de An
tón Patiño 

MAXERNST 

A Fundación E~génio Gra
nell expón a colección da 
compañia aérea Luthansa, 
que oferece obra gráfica, 
pinturas e gravados do pin
tor surrealista alemán ven
cellado os dadaístas de Co
lónia, Max Ernst 
(1891-1976). A sá da Fun
dación Granel! abre de 
Luns a Sábado de 11 a 14 e 
de 17 a 21 h., Domingos de 
11 a 14 h., Martes pecha. 

•TEATRO 

A SÉCRETA 
OBSCENIDADE 
DE CADA DIA 

Candido Pazó dirixe a 
nqva montaxe de Talia 

_Teatro. Ainda resta unha 
representación en Santiago 
este Xoves 27 no Teatro 
Principal. 

CuRTOS DE TEATRO 

Por terceira vez consecutiva 
a sá· Galán oferece os seus 
curtos de teatro, propostas 
breves de traballo, indivi
dual ou en grupo sen monta
xe escénica. Son os dias 4, 5 
e 6 de Xullo ás 10 da noite. 

NAU DE AMORES 

Dirixida por Candid.o Pazó • 
e. interpretada polo Centro 
Dramático Galega, sobre 
textos do autor portugues 
do século XV Gil Vicente. 
No Teatro Principal do 28 ' 
ao 30 de Xuño. 

NAOMATEM 
OMANDARIM 

Por Teatro Art'lmagem do 
Porto, a partir da· adapta. 
ción de José Leitao dun tex
to de~ de Queiroz. Tráta
se dunha farsa satírica que 
conta como o bacharel T eo
doro asasina un madarin da 
China para herdar a sua for
tuna. Hai dous pases, Xoves 
27 e Venres 28, os dous dias 
ás 11 da noite na sá NASA. 

Vilagar·cia 
•MÚSICA 

SANTIAGO F.ELIU E 
EST AOO DE ANIMO 

Convoeatórias 
III REvoLT AlLO DE V ALADAREs 
Ü TEU G07D NO MONTE ca; POZOS 

Fica até o 18 de Xullo aberto o prazo 
de inscrición para concurso da terceira 
edición do Revoltallo de Música 
Emerxente que organiza a asociación 
Xuntanza. O Revoltallo vai do 1 ao 
19 de Agosto con sítio para acampar, 
actuacións diárias, e feiras de música e 
vídeo, entre outros engados. O con
curso recolle nun fin de semana as 
músicas máis diversas : tradicional, 
jazz, novas músicas (Vemes 16), pop
rock (Sábado 17) e punk, heavy, 
trash, metal, etc (Domingo 18). Para 
inscreberse no concurso hai que en
viar unha maqueta, na que se reco
menda incluir algun tema en galego, 
xunto cun teléfono de contacto ao: 
Centro Viciñal e Cultural de Valada
res. Estrada Xeral de Valadares, 233. 
36314 Pontevedra. Os prémios van se
gundo os estilos, os ·do primeiro dia, 

. jazz, música tradicional, etc, optan a 
un único prémio de 100.000 pta., e 
cada un dos outros dous dias hai un 
primeiro prémio de 50.000 pta. e a 
gravación dun compacto, e un segun
do de 15.000 pta. tamén coa grava
ción dun compacto. Neutra banda os 
interesados en acampar no Revoltallo 
poden facelo nun recinto habilitado 
cunha tarifa de 3.000 pta. para tendas 
de carro persoas por unha semana. In
formación e reservas no · teléfono 
(986) 46 88 84 e fax 46 94 55. ' . 

CERT AME M.R. FIGUEIREOO 
DE NARRACIONS BREVES 

O Patronato do Pedrón de Ouro con
voca o XXII Certame Nacional Galega 
de Narracións Breves, cun primeiro 
prémio de 100.000 pta., e un segundo 

de 40.000 pta. A convocatória está 
aberta a autores de calquer nacionali- · 
dade que apresenten unha ou máis 
obras en galega que non teñan conco- . · 
rrido neutro certame, e que respeten 
un mínimo de 5 follas A4 e un máxi
mo de 30 mecanografadas a dobre es
pazo e por unha cara. Ainda que o xu
rado poderá reconsiderar os límites de 
es tensión se ·o desenvolvimento da 
obra o precisase. Os envios han facerse 
baixo plica e lema, por cuadruplicado, 
e antes do 15 de Novembrci ao: Premio 
Modesto R. Figueiredo. Fundación do 
Patronato do Pedrón de Ouro. Aparta
do de Correos 1046. 15780 Santiago. 
A fundación -reservase o direito da pu
blicación da primeira edición das obras 
premiadas, na que os concursantes han 
renunciar aos seus direitos autor. 

CERTAME LITERARIO E 
DE FOTOGRAFIA DAS NEVES 

O Concello das Neves convoca o seu 
VI certame literário e fotográfico, 
aberro na vertente 1iterária a artigas 
publicados na prensa entre o 10 de 
Xuño e o 30 de Agosto de 1996 que te
ñan algunha relación (xeográfica, his
tórica, cultural, etc) coa vila do Miño. 
Hai que apresentar o orixinal e · catre 
cópias baixo plica, para acceder a un 
primeiro prémio de 400.000 pta., ou a 
un accesit de 75.000 pta. O apartado 
.fotográfico cínxese As Neves e ao seu 
entorno, con obras de 18x24 a 30 x40 
cm. en cor ou B/N, sempre co negativo. 
e baixo lema e plica. Pelas fotos dan 
un primeiro prémio de 150.000 pta., 
un segundo de 50.000 pta. e un primei
ro para menores de 16 anos de 25.000 
pta. O prazo de admisión remata nos 
dous casos o 4 de Setembro de 1996. 
Para maior información pódese recorrer 

ao concello: teléfono· (986) 64 80 3~. , 

CURSOS DE RUSO EN MOSCOVA 

gratuíta e fica aherta até o 15 de Se
tembro de 1996, no: Festival de Ci
nema i Video del Medi Ambient. Ca
sal de Cultura American Lake. 
Castelldefels, 11. 08850 Gava. Barce
lona. Catalunya. Maior información 
no (9J) 638 4116/665 57 55. 

E PETERSBURGO 

A Asociación Máximo Gprki de so
lidariedade entre os pavos, prepara para 
os meses de Xullo e Agosto cursos in
tensivos de idioma ruso a todos os ní
veis, en Moscova e Petersburgo, con es
táncia en famíl ias ou universidades. A 
oferta da asociación t.amén comprende 
viaxes turísticos a Moscova, San Peters
burgo, Anrl de Ouro e o Transiberiano. 
Para maior información e facer reservas 
pódese pasar pola asociación: Marques 
de Valadares, 14-.1º oficina 5. Vigo. Ou 
chamar ao teléfono (986) 22 44 57. 

CINEMA E VIDEO 
DO MÉIO AMBIENTE 

A Asociación do Festival de Cinema 
e Vídeo do Meio Ambiente, organiza 
o III Festival de Cinema e Vídeo do 
Méio Ambiente, o que fo¡ o Festival 
Iberoamericano de Cinema e Vídeo 
do Meio Ambiente nas anterios edi
cións, que terá lugar en Gava do 7 ao 
10 de Novembro. Abranxe categoria 
profisional e amateur, que contemplan. 
os ap&tados de corto (vídeo clips, pu
blicidade) e mediametraxe (reporta
xes, documentais, ficción e anima
ción). Os traballos deberán tratar o 
méio natural, ecolóxico, humanicário, 
con fin de sensibilizar, informar, edu
car ou facer divulgación científica. O 
certame contará con outras activida
des da man de ONGs e cadenas de TV 
invitadas, a maiores das proxeccións 
(aberras e en pantalla xigante) de to
das as fitas inscritas no concurso e al
gunha pre-estrea de longametraxe 
concedida ao festival. A inscrición é 

CONCURSO DE POESIA DA A.C. 
ROSALIA DE CASTRO 

A asociación cultural Rosalia de Cas
tro de Camella (Barcelona) convoca a 
X edición do seu concurso de poesia 
en língua galega. Admiten poemas 
que anden enrre os cen e os trinca ver
sos de tema libre, se se remesan baixo 
plica e antes do 30 de Setembro. Hai 
tres prémios: 100.000, 50.000 e 25.000 
pta. que serán entregados nas xorna
das culturais da asociación previstas 
para o Outono deste ano. Envios á 
A.C. Galega Rosalia de Castro: Fede
rico Soler, 71. 08940 Camella. Barce
lona. Teléfonos: da oficina (93) 375 
11 03, e do bar social (93) 375 10 54. 

ARTELIX0'96 

Logo do grande éxito da edición do 
ano pasado, a agrupación Josefá e 
máis o Cine clube Claqueta están a 
preparar o Artelixo'96, que terá lugar 
no mes de Agosto en Redondela palas 
ruas e prazas da vila, onde expoñerán 
pezas feitas con materiais de desfeica e 
lixo en xeral. Asi pois convocan a to
dos os artistas interesados en expoñer 
algunha obra. Ademais este ano com
pletan a exposición na rua cunha mos
rra pechada para as criacións de pe
queno formato. Para calquer proposta 
(cinema, charlas, colóquios, teatro, 
música, etc) ou envio hai que falar cos 
organizadores no (986) 40 26 93. + 

nos da faculdade de Belas 
Artes de Pontevedra, Un 
berro por Belas Artes, abre 
e acompaña esta mostra de 
traballos realizados por 
alunes do último curso. 
Pódese visitar na Casa das 
Artes. 

os rodean, os cales deben 
estar capacitados para ler, 
sabendo asi, estabelecer cri
térios estéticos e dispoñen
do, tamén dunha necesária 
acrirude crítico-selectiva". 

ÜSDESASTRES 
DA GUERRA 

Os gravados expresionis
tas de Francisco Goya so
bre a guerra napoleónica, 
expostos no na sá de Cai
xavigo. 

GRAVADOS DOS ANOS 
90 DE LAXEIRO 

A Casa das Artes acolle 
até o 30 de Setembro os 
gravados realizados por La
xeiro nos 90. A sá abre de 

· Luns a Venres de 11a14 e 
de 17 a 21 h.Sábados só á 
tarde e Domingos e feira
dos á mañá. 

Publicacións 

MANESQUERDA 

A Mocidade da Esquerda Nacionalista 
edita unha nova publicación trimensal de 
vinte páxinas éncamiñada a "potenciar o 
debate e clarificar a posición da Mocida
de da Esquerda Nacionalista como colec
tivo en canto afecta a mocidade". A dis
cusión aberra e a discrepáncia 

- empréganse coma ferramenta para 
definir posicións ns 
universida
de, a sexuali
d ade ou o 
movimento 
antimilitaris
ta. Iste primei
ro número re

oferece dous concertos na 
fin de semana. O primeiro 
do trovador cubano Santia
go Feliú que actua o Venres 
28 ás 12,30 da noite, e o se
gundo do conxunto, tamén 
cubano, de jazz, Estado de 
ánimo, que sube ao cenário 
o Domingo 30 ·ás 11 da noi
te . A entrada para cada 
concerto é d~ 600 pta., 500 
antecipada. Pódense facer 
reservas no (986) 50 76 36. 

Vilalha 

Miño. Dez mil metros cadra
dos cun extenso antecastro 
onde apareceron vários tor
ques celtas, táboas de xogo, 
pezas de cerámica ou aneis, 
entre un conxunto de achá
degos que sobarda variedade. 
A mostra abre na Casa da 
Cultura de Vilalba até meia
dos de Xullo. AR CASTRO 

c o 1 1 e 
información da 
segunda Asam
blea Nacional 
EN-Mocidade 
cunha entrevista 
ao seu secretário 
xeral Alberte Pé
rez Feixoo, amais do 

• EXPOSICIÓNS 

O CASTRO 
DE VILAOONGA 

O Museu do Castro de Vila
donga celebra o seu décimo 
aniversário e o xx· das pri
meiras escavacións na im
presionante citánia que co
rca o val do nacimento do 

Vig_o __ _ 
• EXPOSIC'IÓNS 

UN BERRO 
POR BELAS ARTES 

O cadro feito por Laxeiro 
en solidariedade cos alu-

Expón pinturas recentes 
baixo o .título Curiosean
do na galeria Sargadelos 
de Vigo (Doutor Cadaval, 
24 ). Abre até o 10 de Xu
llo. 

ARTE INFANTIL 

O IME (Instituto Munici
pal de Educación) que ten 
sede no Camiño do Chou
zo, abre até o 30 de Xuño a 
novena edición da mostra 
de arte infantil. Mingos 
Teixeira, presidente da aso
ciación artística lrmaslexos~ 
organizado da exposición 
asegura que "A mostra de 
arte infantil de Vigo é parte 
dun proxecto global no que 
tamén compre destacar o 
programa educativo Escola e 
Arte que tenta dotar os na
sos nenes/as dos recursos, 
habilidades e coñecementos 
que os fagan máis criativos 
e coñecedores dos mensaxes 
g_rfi(ic9-pl~;ti~o-yis~ais que · 

! , , • . , P '~ • .1 1 j •.J IJ •• 

texto de Carlos Lema Añón A democrácia 
hoxe. Outros artigas sobre a sexualidade 
por Maria Moar e Maria Lista, e o .movi
mento antimilitarista galega por Gabriel 
Sánchez, xunto un estudo sobre o marco 
legal do CXG·de Emílio González Avión, 
veñen completar a publicación. Os res
ponsábeis fan fincapé no carácter plural 
de Manesquerda e agardan unha ampla 
colaboración para o que non hai máis que 
diri.Xirse ao Apartado 384 de Santiag~. + 

•MÚSICA 

SPIN ÜOCTORS 

O grupo americano no Pavi
llón das Travesas o Mércores 
3 ás 10,30 da noite. Entradas 
a 2.000 pta. antecipadas e . 
2.500 pta. na porta. · 
.'V"-.JJI # ,f_ ' ~1 ~-rl Í # «.. ... ~.';• l ~, I t f #~\o ·t ~- '\! '?' 
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Anúncios. de balde 
• Para lnformai;om e solidariedade 
com os/as presos/as independen
tistas da Galiza, escreve ao Aparta
do 875 de Compostela. Fai-te coa re
vista das JUGA A Treu. Distribuimos 
material para a solidariedade. 

•Aulas de inglés: estudante do últi
mo ano de Filoloxia inglesa, recen 
chegado de cursar un ano de estudos 
en Inglaterra dentro do programa 
Erasmus e con experiéncia, imparte 
aulas de inglés a todos os níveis. Ta
mén aulas de língua galega, língua 
española e· resto das humanidades. 
Chamar ao 25 55 88 da Coruña e 
preguntar por Gúmer preferiblemente 
ao xantar e ás noites. 

• O Movimento Defesa da Língua 
(MOL) envia o seu boletim Língua 
Nacional a quem o desejar. lnclui 
material a venda para se autofinan
ciar: camisolas, livros, bandeiras, etc. 
Fazei as vosas encomendas do Bole
tim; enviando selo de 30 pta. no 
Apart. Correios 570 de Ferrol. 

• Gralha Ng 11: boletlm periódico. 
Isaac Díaz Pardo: "Ainda estamos vi
vendo no franquismo". lsubmissom 
fiscal , como fazé-la . Noticias. Gale
gulzar o computador ... Envio gra
tuito a quem o solicitar no Apartado 
678. 32080 Ourense. 

• Somos unha casa de labranza cin
xidos de 45.000 m2 adicados á agri
cultura biolóxica e a bosques au
tóctonos. Ternos tamén cabalos e da
mos aloxamento. Estamos situados á 
beira do Mino. Para máis información 
chamada ao teléfono (986) 66 64 13. 

• Descenso de ríos e rotas pola 
enseada de San Simón, en P.iráugas 
estábeis, fins de semana, organiza o 
Náutico de Cobres. Chamar en horas 
de oficina ao (986) 26 24 95, ou ao 
67 24 71 ás noites. 

• Urxe vender 100 accións de A 
Nosa Terra, a 4.000 pta. Teléfono 
(986) 47 21 87. 

• Já podes conseguir a bonita nova 
camisola de Meendinho: A derradei
ra lit;om do mestre, homenagem a 
Alexandre Bóveda no 60 aniversário 
do seu assassinato. Pede-a contra re
embolso indicando talha ao Apartado 
678 de Ourense. Pre~o: 1.500 pta. 

• Cursos de inglés para novos e 
maiores en Edinburgo (Escócia), 
meses de Xullo e Agosto, acompaña
dos por profesora: (986) 26 24 95. 

• Alugo apartamento estúdio en 
Sanxenxo, Xullo e Agosto. Chamar 
ás noites ao (986) 72 44 76. 

• Véndese precioso vestido de 
noiva. (986) 23 67 06, perguntar por 
Maria Xosé. 

• Persoa responsable busca apar
tamento económico en Ourense ci
dade. Chamar ao (986) 881617. 

• Véndense siberian-husky, netos 
de Artic-B!ue, James Bonde, Th. 
Mundo. Interesados chamar ao telf. 
(981) 65 06 44. 

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

• Viaxes Céltigas pon á vosa disposi
ción material actualizado para a están
cia nos países celtas. Exposicións, fes
tivais, feiras a desenrolar; asemade de 
información sobar equitación, bici, sen
deirismo, parques nacionais, tarxetas 
de turista, apartamentos e casas; hb
teis, B&B, granxa~. campigs e carava
nas. Detallar lugares concretos a visi
tar. Mandada 200 pta. en selos a: As 
viaxes Céltigas. Apartado 1364 (sucur
sal-1 ). 15007 A Corunha. 

• Se queres receber todos os n_ú
meros·, ou algum em particular, do 
Boletim de Língua Constantinopla 
(há 9 números editados) , escreve a 
Assembleia Reintegracionista Bo
naval, Apartado dos Correios 850 de 
Compostela, enviando 500 pta. (s.e 
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. 

Continuan a 
celebrarse 

as feiras do 
libro polas 

distintas 
cidades 
galegas 

• Contra o bloqueo, solidariedade 
con Cuba. Durante todo o mes de Xu
ño, Galiza Nova en colaboración co 
concello de Rianxo e a Asociación 
Rianxeira de Empresários organizan 
unha campaña de recollida de axuda 
humanitária para o povo cubano. Re
comendan medicamentos e material 
farmacéutico (xeringas, antibióticos ... ), 
alimentos imperecedeiros (conser
vas ... ) e material escolar de todo tipo. 
Entregas nos locais das oficinas de In
formación Xuvenil e Turismo (baixos 
da Casa da Cultura, antigo cuartel ve
llo) de 1 O a 13 e de 17 a 20 horas. 

• Cursos de ruso a todos os níveis 
en Moscova e Petersburgo, con es
táncia en familias ou universidades. 
Infórmate na Asociación Máximo 
Gorki de Vigo: Marqués de Valladares, 
14-1 2• Tamén podes usar o teléfono 
(986) 22 44 57, de 5 a 9 do serán. 

• A Cova da Terra. Vendemos produ
tos procedentes de cooperativas e 
comunidades dos países emprobe
cidos. Os benefícios re~rcuten na co
munidade a través de mellaras sociais. 
Alimentación, artesanía, libros e pro
dutos reciclados. Ternos· un espácio 
adicado á difusión das asociacións que 
teñan algo que cambiar na nasa socie
dade. San Pedro, 13 (Gal.a Novocen
tro). Lugo. (982) 23 02 11 . • 

/, 

Se .quer colaborar na realización 
desta obra na Caeira (Poio), 

pode realizar o ingreso 
nas contas: 

CAIXA PONTEVEDRA 

2057 000118 3300106697 
CAIXA GAUCIA 

2091 0500 1 o 3040042433 
CAIXA OURENSE 

2046 0750 27 3040018967 

• LEITURAS 

FEIRA DO LIBRO 

Na Praza de Compostela, a 
alameda, do 1 ao 10 de Xullo. 

ÜALEGO·RUSO 

Poesía dos trobadores e En
tre dous siléncios son libros 
billngües, galega-ruso, que 
apresenta a Asociación Má
ximo Gorki (Marqués de 
Valadares, 14-1 º· Of. 5), o 
Venres 28 ás ?°do serán. 

Lisboa 
•TEATRO 

Ü HOMEN 
QUE NUNCA EXISTIU 

"O regresso a Lisboa dos 
anos da segunda grande gue
rra. A través deste espectá· 
culo entramos no local onde 
as ac\'.~ ocorreram, o Café 
Luso. E aí que vamos reen
contrar a Lisboa, a Guerra e 
o Fado de 43/45; É aí que 
vamos acompanhar e espiar 
os segredos, medos, encon
tros e desencontros dos nos-

sos personagens, no seu quo
t id i ano do "cais da espe
ran~", como porto de refú
gio e de salvac;.ao de milhares 
de exiliados". O texto de lvo 
Machado que veu definirse 
de "teatro policial", é inter
pretado por un comprido 
elenco de actores, radistas e 
músicos; todos os dias (agás 
Domingos) até o 3 de Agos-

. to no Café Luso (07-351-1-
342 22 81). Traballan no re
parto Mª José Pascoal, Célia 
André, António Cordeiro, 
Carlos Borges, José Martins 
e José Simao; fadistas: Fer
nanda Filipe, Eisa Laboreiro, 
Mário Manuel e Pedro 
Amaral; músicos: Edgar No-

gueira (guitarra) e Tó Neto 
(viola). Moderato cantabile 
de Marguerite Duras, unha 
montaxe reponsabilidáde de 
Carlos Pimenta, actor e di~ 
rector do Teatrg Nacional 
de D. Maria II. Un texto que 
en palabras do seu tradutor e 
autor da versión teatral, -Er
nesto Sampaia, trata da "de
núncia da violencia contra o 
desejo e a liberdade_ do ser, 
traduzida aqui na impossibi
lidade do amor, ou no pr~o 
de perdic;.ao e marte que por 
ele se paga". A interpreta
ción é de Fernanda Alves, 
Mónica Calle, Rogério Sa
mora, Diogo Carvalho e 
Joao Reis. Pódese ver até o 
28 de Xullo na Sala Estúdio 
Amélia Rey do Teatro Na
cional D. Maria 11 (07-351-
1-347 22 46) . Odeio Ham
let, comédia sobre as 
angustias dun actor de tele
novelas que se sente tentado 
polo teatro e que, coa axuda 
da pantasma de J. Barryrno
re, chega mesmo a recusar 
un bon contrato da TV por 
continuar nos cenários. O 
actor é Ricardo Carri~o e o 
director Pedro Pinheiro. Re
presentancíóns até o 30 de 
Xuño no Teatro Villaret 
(07-351-1-353 85 86). Dá 
raiva olhar para trás crítica 
ao mundo escrita en 1956 
por John Osbome, agora es
collida pola Companhia Te
ai:ral do Chiado que dirixe 
por Juvenal Garces. As re
presentacións son noTeatro 
Mário Viegas, teléfono (07-
351-1-347 12 79).• 

Encruc,Ulada XOAN COSTA 

HORIZONTAIS: 
1. Furia ou cólera, no plural 5. Provisto dunhas cualidades 
11. Pequenas montañas de area formadas polo vento 13. 
Pena, pesadume 14 .. Pronome de terceira persoa 15. Moi 
finos ou delgados 17. Lazo que ao tirar se apreta máis 18. 
Ao revés, produce son 20. Perciben polo ouvido. 21. Con
tracción de de e os 22. Provocar sorpresa ou admiración 
25. Que lle pertence 26. Relacionado co Sol 28. Doce pa
recido ao flan 30. Dicir que algo non é certo 31. Mofo 33. 
Apócope de moito 35 . Terán a abriga 38. Demostrativo 
40. Esteiro ou tramo final dun vale fluvial asolagado-polo 
mar·41. Ten por costume. 43. En números romanos, dous 
44. Limacha 46. Ao revés, adverbio de afirmación. 47. 
Que pode facer algo 49. Suxeitade con cordas 51. Pór 
unha cousa á vista 52. Os aneis dunha cadea 

VERTICAIS: 
l. Opinións, pensamentos 2. Arrullo, murmurio das ondas 
3. Ao revés, símbolo do sodio 4. Que non teñen enfermi
dade 6. Xuízo, concepto 7. Posúes 8. Persoa que destaca 
moito nunha actividade 9. Prexuízo 10. Concello da Co
ruña, entre Ordes e Santiago. 12. Líquido que sae polos 
porÜs da pel 16. No plural, tecido de la, algodón ou liño 
19. Morriña, nostalxia 21. Animais imaxinarios que bo
tan lume pala boca 23. Festa en que se bai.la 24. Nativa 
de Alemaña 25 . Ao revés, autobús 27. En siglas, Radiote
levisión Italiana 29. Honradez, lealdade 32. Monarcas 34. 
Preposición que indica limite no espacio 36. Póla, galla 
3 7. Entregases 39. Ao revés, nome do signo aritmético da 
suma 42. Un dos cinco sentidos 44. Ao revés , substancia 
solúbel, de gusto acre, utilizada como tempero. 45. Ama
rre 48. Río de Italia 50. Ao revés, nota musical. 
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Semana dedicada ao Autor de-"Sempre Xonxa" 

Portugal descobre o cinema de Chano Piñeiro 
-0- G. NUNO DE FARIA/PORTQ . 

Integrada nas comemora~oes 
dos "100 anos do cinema 
através do cartaz" -cartazes 
de filmes para a história do 
cinema- alunos e professo
res do Curso de Tecnologia e 
da Comunica~ao Audiovisual_·· 

·_ do Instituto Politécnico do 
Porto decidiram, em colabo
ra~ao com os Servi~os de 
Documenta~ao e Publica~óes 
do mesmo Corpo de Escola, 
promover uma Mostra dos fil
mes de Chano Piñeiro, que 
decorreu nas instala~óes da
quele Instituto entre 17 e 21 
do corrente mes de Junho. 

De acordo com elementos reti
rados do "Dossier" que foi dis
tribu ído, pretendeuse con esta 
Mostra "dar a conhecer a obra 
do mais importante realizador 
do cinema feito na Galiza, nes
tes últimos anos." 

( ... ) "Ver. os filmes do cineasta 
de, Vigo ..,..e bem curta é a sua 
filmografía que a marte inte
rrompeu quando havia a espe
rar o melhor do seu talento e 
da sua perseveranQa- é efec
tuar urna viagem de reconheci
mento ao cora<;áo da Galiza, á 
terra, ao Pavo, aos costumes, 
á Cultura e mentalidade, ao 
tradicional e moderno; viagem 
guiada pela máo de um ho
mem que plasmou em ima
gens inesquecíveis e do mais 

·auténtico sentido humano." 

"Esperamos que com esta inicia
tiva os jovens fiquem a conhecer 
melhor a Galiza, em relagao a 
nós portugueses, tao perta na 
geografia. e no sentimento." 

Este um extrato do texto de 
apresenta<;áo, inserido no "Dos
sier" Ghana Píñeíro, que incluí 
textos de Víctor Freixanes, Mi
guel Anxo Fernández e do pró
pri o autor de . "Mamasunción", 
este retirado do nº 18 da ~evista 
de Cinem.a, orgao da Federa<;áo 
Portuguesa de Cineclu.bes. 

".Portugal-Galicia: o inevitable 
achegamento" -é o tema de-

Buenos Aires 

SOoPaulo/Rio 

S. José ••••••• ·• 

senvolvido polo 
cineasta vigués, 
tecendo ima
gens- num re
corte de sensibi
lidade transbor
dante relativa
mente ás afini
dades telúricas 
decepadas pe
los atropélos 
História: 

"Se é que nos · 
tocamos, que os · 
nasos sentimen
to s · ~eñen a 
mesrna raíz , 
que a nasa tala 
ten os mesmos 
acentos, que a 
nasa História 
provén de eter
nos amores se
parados ... ? Por
que estamos tan 
lonxe?" 

Palavras de 
Chane Piñeiro, 
tao amigo e tao 
inteirado de Por
tugal que che
gou a projectar 
fazer urna pelí
cula de urna his
tória galega-por
tuguesa "Se~ia 
como trab.allar 
en Galicia, seria 
urna película ga
lega a portugue- Chano Piñeiro. 

sa por eso mes-
mo, unha película portuguesa." 

Experiencia que o malogrado ci
neasta ~ao chegou a concretizar 
pelos motivos que se conhecem: 

A homenagem a Chano Piñeiro 
constou da projecQáo de todos 
os seus filmes de um colóquio, 
seguido de debate, em que par
ticiparam ? viúva, Mariluz Mon
tes, e de Anxel Viñas, colabora
dor e amigo de sempre de Cha
no Piñeiro. 

Toda esta iniciativa contou , 
desde a-concep<;ao á reali
zaQáo, com o trabalho e conhe-. 
cimentos do José Coutinho 

C~stro, professor do Instituto 
Politécnico do Porto, que foi , 
também, amigo do autor do 
"Caminbo das Estrelas". 

"Fomd's amigos -sinala Co"l.1tin
ho- e foi com ele que tive a 
possibilidade de conhecer mel
hor e mais amar Galiza, as suas 
gentes e a sua Cultura. Tam
bém considero os seus filmes 
muito ricos do ponto de vista 
cultural e das relagóes entre a 
Galiza e o no~so país, concreta
mente a Regiao Norte: ver os 
seus filmes é conhecer a reali
dade social e humana daquela 
Galiza que ele nos mostra e 
que podemos traspasa-la, per-

feitamente". 

Segundo con
ta José Cou
tinho, "os jo
vens portu
gueses fica
ram, qu_er nos 
debates pós 
exibi<;ao, quer 

. nos colóquios, 
absolutamente 
maravilhados 
com o 'cinema 
de Chane Pi
ñeiro. E já me 
falaram para 
lhes propor
cionar a possi
bilidade de re
verem as ima
gen s que os 
impresiona
ram verdadei
ramente. Foi , 
portante , urna 
autentica des
cob e rt a para 
toda esta- ju
ventude, que 
tomou conhe
ci mento . com 
um grande re
alizador de um 
tipo de cinema 
de profunda 
ressonancia 
humana". 

Segundo este 
professor de 

X.S. LOBATO "História e Es-
tética do Cine

r:na"estarao abertos caminhos 
par? outras iniciativas que, nes
ta Area, envolvam as afinidades 
Gal iza Norte de Portugal. 

"O Curso -sinala- de T ecnolo
g i a do Audiovisual mais as 
suas disciplinas de cinema 
-História do Cinema, Estética 
do Cinema e Análíse de fílmes
continuará atento, e sobretudo 
ao cinema galega, a tuda o que 
acorrer na Galiza, que é, e co
mo todos sabemos e mais sen
timos, tanto a continuaQáo de 
nós próprios e da nossa Cultu
ra, como nós somos e estamos 
na mesma dimensáo em re
lagáo a eles."• 

OFERTA EN VOS (IDA E VOLTA) · 
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105.000 ptas , 
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Carballos 
DARIO XoHAN CABANA 

Hai ·uns dias fun a unha 
serra, e estaban serrando 
carballos. Habia por af 

sesenta metros cúbicos, entre 
toradas boas e cativas. Todas re, 
cén cortadas: as follas aínda non 
tiveran tempo de esmagorecer. 

As veces un sospeita se non 
seremos unha nación de bestas 
bravª5, por non dicir de burros 
mansos. Aqueles carballos fo, 
ron apedrados. É sabido que as 
árbores, e máis aínda as de fo, 
lla c~duca, deben cortarse polo 
inverno, cando están dormen, 
tes. Algúns din que na lúa de 
febretro; eu a tanto non chego, 
pero desde logo pinchar carba, 
llos en xuño é unha solemne 
animalada. A madeira fenderá 
e embian carase toda, e non 
valerá pra nada bo. Pero estor, 
baban, e pincháronos. 

A causa foresta l vai sen xeito 
en Galicia, e a política oficial 
segue primando os eucalipto e 
os piñeiros pra relar. Mai a 
culpa non é toda tjo gobemo, 
ou dos gobernos. E tamén de 
nosoutros. E non só por pin, 
char fóra de sazón. 

Poñamos por caso: un home 
ten uns carballos que plantou 
seu avó, e fanlle fal la uns car, 
tos; entón vai e vende trinta ou 
corenta pés. O mellar córtaos 
na lúa de febreiro, e neso non 
hai nada que dicir. Pero resulta 
que os que vende son os mella
res da carballeira, os máis de, 
reitos e cumpridos, e no seu 
canto n on planta. Se acaso, 
deixa que incen as Landras que 
caen da cascallada que non lle 
vale u pra vender. ¿E que sucede 
entón ? Pois que en vez de me, 
llorar a selección, inzan os pés 
ruíns, os tortos, os enfermos, os 
que gallan e enraman desde 
abaixo e nunca dan medrado. 

Os carballos de Inglaterra son 
exactamente da mesma e p , 
cie cós galegas; pero aló sele , 
cionan , e así e ven ,¿i qu , 
que eu nunca fun aló- carba, 
lleira perfectas con árborc 
de grande porte e 1 ngas t ra, 
das rectas. Nosoutros, todo 
máis, deixamos medrar catr 
caxigos que n in dan xurdido 
de entre os toxos. 

Sé ,cadra son un símbolo de 
nós. • 

VOLVER AO REGO 

Dinque os altos fornas e 
as metalúrxicas son in, 
dústrias avellentadas. 

Os paises tnáis avanzados adí, 
canse ao entertainmént, o lecer. 
Antes a xente non tiña nece, 
sidade de comprar· nada para 
pasar o tempo . Contában se 
cantos, cantábanse cancións e 


