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Maniféstanse en Viveiro contra a venda
de Alúmina
Reclaman de novo a facultade de filolo~ia
galega na Coruña

Martiño Santos: "O dia
3 haberá concentracións
en todas as comarcas a
prol de emprego para
,
/1
os xovenes
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AUE renova po.r outros dez anos aproibición de producir barcos
•
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Ogoverno agardará á celebración das e~ iicións autonómicas /4 ~t, .: ~

·

para anunciar o Peche de Astano

Un documento da Comisión ao Consello de Ministros de lndústria da UE anúncia a renovación da proibición a Astano
de construir barcos. O prazo da anterior proibición remata o
1 de Abril. O m~smo documento dá canta do postergamento

·

\,:;~,+,~,,.~

"até o Outono" da decisión sobre o futuro de Astano. Empresários da comarca e organizacións nacionalistas xa deron a coñecer a sua postura contrária a estas decisións, mentres CCOO e
Xunta declaran a sua "cohfianza" no ministro Josep Piqué.

O plano de residuos
da Xunta provoca
a división dos
alcaldes do PSOE
A incorporación ao Plano de
Resíduos Sólidos Urbanos que
xestiona a Sociedade Galega
de Meio Ambiente, Sogama,
do Ferro! , por unha banda, e
de Vilagarcia e outros concellos do Salnés governados polos PSOE, pola outra, consolida
o plano de Sogama e pon de
manifesto unha división neste
partido verbo do modelo de
xestión do lixo urbano . (Páx. 4)

Os CAF chaman
a criar unha única
orgamzac1on
estudantil nacionalista
t

.Masiva manifestación en defensa do ensino público. Vigo vívíu

unha das mobílizacións máis grandes que se recordan a prol dun secto_r moi debilitado polos recortes económicos. Profesores, alunos e cidadáns en xeral percorreron as ruas reclamando máis investimentos no sector. (Páx. 5)

.
GUÍA DE BALNEARIOS E FONTES DE GALICIA
Tomás.Ares Güimii - María Xesús Vila González
Un completo é animado

percorrido polos balnearios·
galegas que recupera toda a
beleza e utilidade destes singulares
establecementos.

gal x1a

GAL: ponto e seguido
A de clasificación de parte dos papeis do CESIO ten duas consecuéncias principais. Unha afecta directamente ás liberdades públicas, á democrácia. Desde agora o Estado xa non poderá acubi}Jar nos seus sumidoiros os lb<os da sua própria acción ilegal contra os cidadáns. Criouse
un precedente e a nova lei encarregarase de ditaminar que será a Xus. tiza quen finalmente decida nestes conflltos. A .outra canse uéncia reflítese directamente nos sumários dos GAL. Os documentos xa se rnñecian, pero, de non ser desclasificados, non terian c~pacidade probatória nos xuízos que se están a instruir contra o terrorismo de Estado.
Os documentos son tamén probas inculpatórias para os principais responsábeis de Interior e Defensa na época do PSOE. A pergunta ése as
responsabilidades penais chegarán a González ou funcionará o pacto
de Estado auspiciado pola Coroa e asinado ent're González e Aznar,
con Suárez como testigo. O PSOE ten unha difícil papeleta. Por unh~
parte, volta a coutárselle o sei..t labor opositor, pola outra, ten que dilucidar internamente quen van ser os que apanden·coas responsabilidades. O presumíbel acordo con Perore levaría a que o espía, na suas declaracións, lle reste _validez aos documentos . Desde a Guarda Civil
e desde o Exército están a reclamar un ponto e final , que só se poderia producir se PP e PSOE están dispostos a negociar en Eusk~di. + .
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A necesidade de impulsar a
criazón dunha organización
estudiantil nacionalista única
foi a conclusión máis relevante
da XIV Asemblea Nacional dos
Comités Abertos de Faculdade, CAF, celebrada os dias 22
. e 23 de Marzo en Poio. (Páx. 8)

AConsellariade Agricultura propón
a privatización
dos montes
O conselleiro eje Agricultura,
limitouse, na comparecéncia .
na que debia avaliar os logros
do Plan Forestal adiantou a necesidade de elaborar unha ~ei
de Montes dirixida a fomentar·
a sua privatizaci.ón. (Páx. 9)
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Un documento da Comisión posterga adecisión ao Outono,··
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·AUE e o governo español ~ecidfrán o futuro de
·Astano d~spois das eleicións autonómicas
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Outono sobre a futura política
de axudas para o sector da
cons_trución nava,!".
Xosé Dí.az , economista e experto _no ramo dos asteleiros ,
xulga ben extraño que unha
decisión simple como a de se
as plataformas móbeis son barcos· bu "flOn requira un proceso

de discusión tan longo ,
"que curiosamente se demora até as eleicións autonómicas galegas".
Que a Comisión teña en can ta un periodo eleitoral á hora
de tomar unha decisión sobre
un asteleiro non seria unha
novidade, pasto que, por

,.
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Estados Unidos e extremo oriente tamén axudan aos asteleiros
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Moitas das análises que se veñen realizando sobre o sector
. naval parten da suposición oe
qaé a partir de 1998 non existi- .
rá nengún tipo de axudas a este tipo de construción. De feíto,
·o. Diárió Oficial das Comunidades Europeas do 22 de Febreiro éleste ano, recorda, a respeito das perdas dbs astele.iros,
que ".eri cir~unstáncias similares, ·calquer empresa, teri.ase
visto abócada á riquidación". O
mesmo texto incide en_que o
aumento do endebedamento
"non' pode considerarse o comportamento dun investidor que
actuase racionalmente nunha
economía de-mercado".
Esta liña argumental ten un forte peso na maioria dos políticos
e comentaristas. De certo, en
Decembro de 1995 .os países
da OCDE asinaron, a instáncias do.s Estados Unidos, un
acordo polo que se suprimirían

adoitan financiar á demanda, é
,todo tipo de, axudas. En Xan_eidicer, ·aos armadores, outorgánro de 1996 estaba previsto ratid o 11 e cretas a 25 anos polo
ficar esta: decisión. Sen embar87,5% do valor do buque, no en. go, esta vez o governo de Washington optaría por non parti.ci- ., tanto que o resto da OCDE estapar na reunión e o acordo queblece UJl financiamento por 8
. dou en suspenso.
anos e médio sobre o 80% do . ·
barco. Dado que o prezo de
Na actualidade, todos os países
con~trución dun buque mercante
implicados na construción oaval
de grande tamaño pode abalar
entre os dez e os vinte mil ·mi-basicamente Europa, Estados
Unidos e extremo Oriente- des- ·Uóns de pesetas, a diferéncia entinan diversos tipos de· axudas
tre financialo a oito ou a vinte e
ao sector. Os países pertencinco anos resulta determinante.
. centes á Unión Europea subMoitos expertos consideran que
vencionaban á construción de
o sistema de incentivar a demanbuques· nun 26% en 1986, baida é máis decisivo que a produtixando está porcentaxe ao 9%,
vidade ou as axudas directas.
·
dez anos despois . As axudas
que se estabelecen están destiEn todo c9so,.: a desaparición
nadas a cubrir o diférencial en- · de axudas provocaría un autre o cusfo e o pre?:o fixado no
mento xeralizado oe prezos. A
mercado internacional.
hipotética situ.ación resultante
non seria desventaxosa para os
Non todos os países manteñen o ' asteleiros galegas que reciben
globalmente rn.enos apoio que ·
mesmo ·sistema de axudas. Os
Estados Urijdos, J?9·r . 13~emplc~>,_ _os do~~ros países.•

exemplo, no Diário Oficial das
Comunidades Europeas do 22
de Febréiro do presente ano,
podiase ler que se mantiveron
contactos "entre a comisión e
as autoridades españolas, que
inevitabelmente foron interrum. pidas temporatmente poi as
eleicións españolas, nos que a
Comisión ... ".
No. texto mencionado ao princípio, no seu ponto 5.7, a Comisión advirte "que as autoridades
españolas están de acorde en
que as 135 mil toneladas de capacidade disponíbeis de Astano
non s·erán reabertas para a
construción de buqµes".
O periodo de dez anos, durante o que Astano tiña proibida a
fabricación de buques , en virtude do acordo de reestruturación do sector naval, no que
está incluido Estado español,
remata o próximo 1 de Abril,
polo qDe esta afirmación do
texto comunitário dE;ltermina a

o

Pasa á páxina seguinte
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Ven da páxina anterior
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Privilexiar Sestao e Cadiz ·

renovación da proibición, aspecto que, por outra parte xa
estaba contido no Plano Estraté xi co de Competitividade
(PEC), asinado en 1995 pala
U E, b governo español e as
centrais CCOO e UGT.

N 2 771 - ANO XX

ccoo confia no·pp e

Xosé Díaz recorda que o ·PEC
aconsellaba ''. manter unha actitud.e prudente en relación co"a
continuidade da carga de traballo .[no sector off-shore]",
conforme engadia que "o núPara Xosé Díaz, economista e
de Astano e actual secretário
cleo de negócio da División dá.
traballador de Astano, a situada federación siderometalúrxiEsta renovación da proibición
Construción Naval serán os as- ·
ción é "gravísima". "Estamos
Ga de ctoo de Galiza, declacontrasta coas
teleiros de Ses-afirma- nunha· situación ·serou a sua "satisfación polas derecentes afirmatao e San Fermellante á de 1984; cando se
claracións de. Arsénio Fernáncións do deputanando, xunto con
anunciou o peche do asteleiro".
dez de Mesa [deputado no cond o ferrolán do
Astano, sempre
"Daquelas -engade- esa decigreso do PP] no sentido de que
PP Arsénio Fer- Un documento
que se consolide
.sión rectifico use grácias ás moAstano volverá construir bun"ández de Mesa · da Comisión
no · sector offbilizacións, pe.ro entramos na
ques". Esteban Vázquez acuno sentido de
s·hore" . En opisou tamén a Francisco RodríUE, prnibíronos ·a construción
que Astano volnión .de Díaz o
europea ao
de buques e agora queren
guez de "meterse nun terreo
ta~ia a construir
PEC xa tiña que
que non lle corresponde", conapartarnos do o_ff: shore". Xu.rxo
Consello de
buques. Estas
s.er interpretádo
Cordeiro, portávoz da CIG en
forme sinalou que CCOO apoia
declaracións fono seu dia como
Astano
interpreta
que
o
proble"a decisión do governo central".
Mhlistros de
ron aplaudidas
unha aviso de
ma actual "é unha derivación . ·En opini·ón deste sindicato,
por
Esteban
do Plano Estraiéxico de composta de manifesto tamén atralndústria anúncia que a pradución
Vázquez , secrede off-shore ia
petitividade e da política entre- • vés do actual presi~fonte do cotário de sideroa renovación da ser limitada e
guista á exixéncia de Bruxelas
mité de empresa, Xúlio Abelleimetalú rxica de
que Astano , co coa que nos autoimpuxemos a
ra, o problema actual de Astaproibición a
CCOO de Galimo Sevilla, non
pr9ibición de construir buques".
no radica exclusivamente en
za e ex-presieran astelei ros
que "un asteleiro británico reciAstano para
1
dente do comité
prioritários para
O BNG , por boca do seu deputabe axudas comunitárias por fade Astano pola
do no Congreso Francisco Rodrícer o mesmo que Astano", pero
construir buques a DCN que privimesma central.
léxia os de Sesguez, pediu a comparecéncia do · que en nengún caso está en
por outros dez
tao e San .Ferministro Piqué para que aclare a
xogo a actual construción de
nando (Cadiz).
"conflitiva negocíación que está a
sistemas FP$0 na factoría de
Aumenta
anos.
.De feito, desde
manter o Estado español -coa
Fer.rol. Xosé Díaz, que é mem a demanda
hai dous anos , e
UE". Os nacionalistas considero.n
bro da CIG e do BNG, conside
mentres a Astamoi grave a situación. Todo o
dera que Esteban Vázquez e
plataformas
no non chegaron
contrário do alcalde de Ferrol, o
Xúlio Abelleira "han se enteimóbeis
máis pedidos,
popular Xan Blanco que xulga
ran de nada", porque , entre
Astano viña adiCadiz recibiu a
"alarmistas" as ·.informacións sooutras cov_sas "no plano de recándose nos últidemanda
de
bre o asteleir6 e reafirma a sua
estrutu ración do naval, que
mos anos á proconstrución de
"confianza" no_governo.
condiciona as axudas , están
·duas FPSO, o que aponta und u ció n de sistemas flotantes
incluidos países como Alema(FPSO) , dos que existe unha
ha "relocalización " tamén neste
Pola sua parte, Esteban Vázña, Grécia ou España, pero
forte demanda no mar do Nortipo de produción.
quez, ex-presidente do comité
non o Reino Unido".
te , ao abeiro da extración peMobili:i:ación de traballadores de Astano contra a segunda reconversión en 1988.
CARLOS MIRAGAIA
trolífera . O atractivo do negócio
ten xerado a reabertura de varios antigos asteleiros no Reino
Unido e mesmo o interese dos
fabricantes do Extremo Oriente. A aposta, neste momento,
de británicos e noruegos é a de
favorecer o negócio local, toda
vez que Astano se mostra como un asteleiro moi competitivo. A meados de 1996 estaban
en construción 27 rPSO, duas
delas en Ferro!. A idea da Comisión da UE é a de decretar
que estes inxénios "son buques ", polo que se verian incluidos na proibición que pesa
sobre Astano. Oeste modo a
factoria ferrolá quedaria limitada á construción doutro tipo de
plataformas das que hoxe existe unha escasa demanda.

a patro~al asume argumentos nacionalistas

+

O plano de restruturación do
sector naval preve un novo
recorte de 4 7 .500 toneladas
para os asteleiros españois,
30 .000 das cales corresponderian aos públicos e 17.500
aos privados .

A Xunta responde
a Abel Caballero
Sobre este problema tamén se
pronunciou Abel Caballero .
"lndependentemente de se Bruxelas proibe ou non a construci ón de plataformas móbeis
-afirma o candidato socialista- a
ameaza xa ten en si mesma un
efecto irreversíb.el e desmoralizador". Na sua opinión, o conflito
responde a "un intento de Aznar •
e Fraga de cerrar Astano", ainda
que a ameaza teria partido do
"ministro catalán Josep Piqué".
Caballero criticou tamén a actitude do presidente da Xunta "que
non quixo entrar no Consello de
Administración de Astano". Estas afirmacións foron respondidas o Luns dia 24 polo gabinete
de comunicación do Governo
galego, desde onde se calificou ·
. de "insólito" que Abel Caballero
"ex-ministro do Governo socialista, responsábel da salvaxe reconversión naval e dos prexu i.zos que se lle provocaron ao
sector en Galiza, que tivo que
afrontar durante o mandato socialista a proibición de construir
barcos, se atreva a acusar ao
Governo galega, como fixo o pasado Sábado, de ameazar o futuro de Astano, cando o executivo autonómico ven facendo todo
·o contrário desde a toma de po.s es i ó n de Manuel Fraga". O
mesmo gabinete sinalou que
Caballero "mostra un claro descoñecihlento da realidade", pasto que "desde hai vários meses,
a Xunta ten representación nos
consel~os de administración de
Astano, Barreras e Bazán".
. As afirmacións de Piqué pasaran, contado, case desapercibidas para a·Governo galega que
permanecia encerrado en Oseira. Nengun comunicado sobre
o tema saiu desta reunión, pésie a que entidades como a patrona I coruñesa puxeran de
manifesto a sua "preocupación"
palas últimas notícias relacionadas con Astano que só é pos íbel atallar "con explicacións
precisas e urxentes". Esta organización pediu que Ferrol
non saia prexudicado de novo
"pola política industrial dos organismos económicos comunitários". O grupo patronal lembrou tamén os efectos negativos da "chamada reconversión
iñdu_strial". +

Onde están os que en 1984 é 1988 defendian a reconversión?
Pala sua gravidade en termos económicos, polo número
de afectados e tamén polo tempo que dura_xa o
problema, Astano estase a convertir no cruxol das
·posturas políticas que interveñen hoxe na sociedade
ses que
galega. Non poden pasar desaperCibidas fra_
critican "a política industrial dos organismos económicos
comunitários" ou que lembran os efectos negativos "da
chamada reconversión industrial". Esa terminoloxia
empregada polo nacionalismo desde 1984 ~ momento no
que comezou o desmantelamento do sector naval, foi ...
tachada en ben de ocasións de "radical", "antieuropea"
e "contrária á modernidade". Hoxe é a Confederación
de Empresários da Coruñé! a que a fai sua.
Dun texto co membrete oficial do Governo galega
podíanse entresacar esta mesma semana expresións
como "reconversión ~alvé?-xe" ou "prexuizos para o
sector naval en Galiza". E posíbel escoitar, por último,
de boca do moderado Abel Caballero que o conflito
responde a "un intento ·de Aznar e Fraga de cerrar
Astano".

No ámbito aposto, os líderes de CCOO de Galiza, aos
que non cabe atribuir descOñecemento do tema
(Esteban Vázquez, por exem.plo, foi presidente do
comité de Astano) sitúanse ao abrigo de Arsénio
Fernández de Mesa, lider da dereita que anúncia,
como predicador dunha relixión milenarista, que
Asta.no vai voltar a construir buques. Esteban Vázquez
acusa a Francisco Rodríguez de entrometerse no que
. non lle corresponde. O deputado do BNG pediu a
_
comparéncia do ministro Piqúé para que explicase o
futuro de Astano, algo que Comisións Obreiras parece
considerar, sen que se poida adiviñar por qué, un
atrevemento.
·
Nen algúns sindicatos merecen, ao que se ve, tal
nome, nen as patronais están dispostas a aturar
submisamente máis désfeitas indl:lstriais , por moito
que señan os seus parentes ideolóxicos quen as
patrocinen. Tampou_co Abel Caballero consigue que
alguén fíe dos seus recentes arrebatos a prol de
· · Astano, cando a reconversión naval e a indefensión

de Galiza frente a UE foron eixos da política do
governo central do que el'formou parte destacada.
Por último, dá que desconfiar unha Xunta que
pretende asentarse no galeguismo para contradicer
a Caballero, pero mantivo siléncio lago de que Piqué
anunciase o peche de Astano. Acaso Fraga e o seu
gabinete eran coñecedores xa do pactado entre o
governo español e a UE? Non seria o postergamento
do cerre até despois das eleicións autonómicas a
· única "c_onquista" que conseguiu arrincar o
presidente?
Non se pode rematar este balance de declaracións
sen observar que o debate ideolóxico está, por
primeira vez, da parte do nacionalismo. Poucos se
atreven a defender agora cabalmente os "benefícios"
da Unión Europea e a ninguén se ouve talar de
promesas que compensen os pastos de traballo
perdidos, como ocurría en 1984 e 1988, datas das
ant~riores reconversións. +
ANOSA TERRA
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to, até _cerca ;de ?ó.ooof pertén ~ .
, dibeis para sacar adiante o plaBNG aposta pola alternatjva da
cian. a m_unicípios prÓXÍ(ílOS nas
no de_resíduos,de ,So9a.flla ~ Sai- · reciclaxe e, neste sentidQ., tres
dos concellos do Morrazo, Bueu,
mancomúr:iidades de,rñunicípios A incorporación ao -Plano. de ~, xo.. o eufemismo .de reciclaxe de
Cangas e Moaña, todos con aldo Salnés e de Ulla-Umia. Cómlixo ~ara a produciórt de enefxia
Resíduos Sólidos Urbanos que
eléctrica, este planq_ fundaméncalde nacionaWsta; recentemente. pre ter e_n canta que un plano dec
xestiona a Sociedade Galega
tase n·a p:rodución eléctrica
botaron a-andar un plano de recireciclaxe ten uns custes moí inde Meio Ambiente, Sogama,
claxe que está á marxe de Sogaferiores aos que propqn Sogado Ferrol, por unha , banda, e· meiante inciner.ación.·
ma", explicaron no BNG .
ma. Inicialmente reciclar custa
de Vilaga·rcia e outros conceA proposta feíta polo BNG ao Go2.500 pesetas por tonelada e in11 os do Salnés governados
cinerar custa 4.500.
verno da Xunta para reconducir
Consecuéncias
polos PSOE, pola outra, conSogama, formulada a pasada sesolida o plano de Sogama e
mana-no Parlamento· -p or Xo·sé
O apoio de ViJagarcia e do FeNo pleno celebrado en Caldas
pon de manifesto unha división
rro! a Sogama ten consecuénManuel Beiras, trata de desbotar
para sumarse a Sogama, os conneste p~rtido verbo do modecias distintas. Que Vilagarcia,
lo de xestión do lixo u-rbano. ·a incineración non só polos ef~c
celleiros do PSOE recoñeceron
tos contaminantes que produce.
governada polo PSOE, optase
as presións da Xunta para VilaO Bloque considera o que o plapor un ha alternativa de -reciclaMentres A Coruña se descolga,
garcia participar no plano de Sono de Sogama é .un mecanismo
do era a única posibilidade para
. ba de Sogama e anunciaba unha
gama -Caldas era un dos concec.uxa consecuéncia imediata é
que vários concellos das proxiapósta pala reciclaxe r no Salnés
llos a participar nunha alternativa
midades e da mesma cor polítio PSOE daba un respiro á socie- ·xerar máis lixo e que a incine.liderada por Vilagarcia. Se o 20
ca pudesen acollerse a unha soración é un fin en si mesmo. A
dade participada pala Xunta e
de Marzo o pleno de Vilagarcia
n'ecesidade de contar con comlución como a do Morrazo. Para
por Fenosa, que se atopaba
aprobaba -cos votos a favor do
bustíbel, fixo introducir·unha cláuenceitar un plano de reciclaxe é
nunha situación comprometida
PSOE e do PP- participar no pla~
sula de penalización a_aqueles
necesário contar cunha povoadespois do PSOE e o BNG apano de Sogama, o 24 do mesmo
concellos que non entreguen a
ción de 50.000 habitantes'. Vilad ri ñ ar unha alternativa a nível
mes a Xunta anunciaba o desbloCé!ntidade de .lixo pactada, de· mogarcia aportaba 33.000 e o resnacional. Complementariamente,
queamento da construción dos
do que calquer iniciativa para reno Ferro!, o governo de coalición
do PP e lridependententes, co - ducir a xeración de-resíduos está
penalizada. O resultado imediato
apoio do· PSOE, a abstención de
A. EIRÉ
é a produción de máis lixo.
EU e o· voto en contra do BNG,
aprobou sumarse a Sogama.
.Ante a aparición de duas posturas
~nfrentadas entre os conceUos
Cóa Coruña desvencellada de
governados polo PSOE, Xesus
Sogama e Ourense e Co.mposTallóh, membro da Executiva Natela con vertedoiros controlados
cional deste .partido, dixn que a
de seu, á sociedad e controlada
Os retiros do Govem9-autonómicos nos mosteiros lémbranme os que
adopción dun modelo ou · outro "é
por Fenosa só lle quedaba a cinos viamos obrigados a reaÜzar no Sem_inário por estas mesmas épodade de Vigo para botar a andélr -~ algo ._que cmresponde á. autonocas, sobre todo n_as suas conclusións. Ao rematar, tiñamos que escremía n:iunicipal". Neste sentido, Tao seu plano e ter combustíbei"
ber na nosa libreta de. exercícios o novo plano d~ vida. Sempre repedabondo paFa_que a-incinerado- , llón asegurou que non hai directritiamos mesmas retusias, as que pretendia ouvir o Padre Espíritu.al.
ces para os cóncellos apostar pora de Cerceda sexa rendíbel.
lste facia que non se enterabaou non quería ollar a libreta do ano an- ·
lo .modelo de reciclaxe. Esta afirFerro! e o Salnés significan a
terior para constatar a nosa falta de cumprimento. Os conselleiros fan
mación contrasta co-anúncio parconsolidación de Sogama. Por
o mesni.o. En Oseira voltaron repetir as mesmas promesas, constatanlamentário dos socialistas de desoutra banda, o contrato de adedo, de paso, o fracaso da sua xestión. Anúncian un novo plano de esbotar a incineración e co proclasi6n de Vilagarcia a Sogama
tradas, o que supón dar por morto o anterior, que ainda está sen remado
apoio
do
secretário
xeral
do
non inclue a proibición expresa
matar.
O motivo aducido, precisamente, é que non poden levalo a
P$deG, .Francisco Vázquez, á rede non incinerar os resíduos que
cabo. Aparece un plan9 ferroviário que xa foi aprobado no Parlaciclaxe, lago do derrubamento do
se recollan para reciclar. lsto sigmento hai ar10 e médio por unanimidade e que o Governo.central se
vertedoiro de Bens, sucedido o
nifica que a recolleita selectiva
nega a aceitar. Falan dun plano de marisqueo a pé, anunciado xa en
pasado 1O de Setembro.
de lixo n.on terá máis obxecto
Sobrádo; da criación de emprego que xa fo¡ a estrela en anos anteque mellorar a imaxe pública de
ric:>res; da redacción· do mapa escolar de Galiza; do plano eólico ...
Tallón afirmou que ".o mesmo
Sogama, p.ero en definitiva todos
Fraga sabe que é o' que lle gosta escoitar á cidadania e con esa sua
aconteceu neutras forzas polítios resíduos serán combustíbel
cas, por exemplo o BNG da Escantilena ao eleitorado quer engaiolar. A problemática real importa tan
para a incineradora.
trada ven de apoiar a incorporapouco que non houbo unha .referéncia para Astano nen para o con:
ción deste concello a Sogama".
Precisamente son o papel e o
füto pesqueiro con Irlanda, as graves notícias desa fin de semana. +
"Mália casos illados como este, o
cartón os elementos imprescin* H . VIX'ÁNDE

Un retiro televisado

as

novas xulgados da localidade.
Por outra banda, o PSOE precisa
o apoio popular para aprobar os
orzamentos municipais. xa que
se nega a negocialos co BNG.
O papel do alcalde de Vilagarcia mostra a ambivaléncia do
PSOE no tratamento de lixo .
Xaquin Gago é membro da
Executiva Nacional do PSdeG ,
que preside Francisco Váz quez, alcalde dunha· cid ad e que
apostou por apartarse dos planos de Sogama.
No Ferrol as implicacións do
apoio dado ao plano de Sogama
-a incorporación aprobouse nun
pleno extraordinário celebrado o
Luns 24 de Marzo- son outras .
A planta de compostaxe de
Mougás será pechada e os concellos de Ferrolterra erán arrastrados por esta decisión e haberán seguir o mesmo camiño que
o Ferro!. Nesta cidade o apoio
ao plano de Sogama explícase
porque governa o PP en coali ción con lndependentes por Ferro! , do ex conselleiro de lndústria Xan Fernández. Aqui a posición do PSOE, que se sumou
ao governo municipal, e de EU,
que se abstivo, ten ·que ver co
papel xogado durante o mandado da pasada corporación municipal, cando ambas forzas governaron a vila en coalición. Daquela o governo municipal aprobou, en Marzo de 1992, sairse
do plano de reciclaxe que sostiña a planta d_e elaboración de
compost de Mougás, un ha estación construida cun investimento de 450 millóns que emprega
todo Ferrolterra e que fóra pechada polo Ferro! ao sairse do
plano mancomunado, ainda que
despois unha senténcia do Tribunal Superior obrigou a reabrila. No debate do pleno ferrolán,
o por:tavoz do PSOE recoñeceu
a existéncia de contradicións no
seo do seu partido verbo da
xesti.ón do lixo. +
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Francisco Constenla éocandidato proposto polos nacionalistas

O PSOE tenta impedir
que o BNG entre no Consello de Contas ·
que os socialistas pretenden dar
a mensaxe de G;tUe ·"é inviábel
calquera entendimento cos nacionalistas" ainda que matizou
que non ere que .esta sexa unha
decisión adoptada polo grupo
parlamentário socialista senón
por instáncias superiores do
PSdG. Abe! Caballeiro tentou sacarlle rendimento político á decisión do PP de aterse á lexislación pola que se rexe o Consello
de Cantas e ao compromiso adquirido polos portavoces, asegurando que diste xeito demonstrábase a existéncia dun pacto
entre PP e BNG. O pasado luns,
Miguel Cortizo refrendaba esta
afirmación. ·

-0- PAULA CASTRO

O pasado xoves dia 20, dábase
a coñecer a solicitude do grupo parlamentário socialista de
aprazar a substitución de 2 dos
membros do Consello de Cantas, fixada para o próximo día 8
de abril. O PSOE pretendía retrasar as substitucións até desp o is das eleicións privando,
deste xeito, ao BNG do dereito
a formar parte do Consello pésie a que leva case que catro
anos esperando. a que se solvénte o desequilibrio que existe entre a sua representación
partamentária e a representación neste organismo. Os nacionalistas propoñen ao economista Franscisco Constenla.

Diante desta atitude dos socialistas, o deputado do BNG, Alfredo Suárez Canal aseguraba
No ano 1991, durante o primeiro
acorqaron que a finais do ano
que os nacionalistas poderian
mandato do PP, o BNG só con96 ou a princípios do 97 xa lle
ter actuado da mesma forma
taba con ci neo deputados e escorresponderiq entrar a un
cando, no ano 94 se levou a.cataba integrado no grupo mixto
membro do partido nacionalista.
xunto con Unidade Galega, polo
bo a eleición dos fres represenque o Consello de Contas comNo ano 95 falece un dos repre- - tantes do PP para o Cánsello de
Contás, xa que daqu~la, o
puxérono 3 membros a proposta
sentantes socialistas no ConsePSOE votara a favor dos candi- do PP e 2 aproposta do PSOE.
11 o, Manuel González Vidal, o
datos populares que ademais
· que abriga a elixir a outro mémA lexislación do Consello estevan permanecer no séu pasto
bro. Neste intre poderia terse
até o ano 2000. ·
bel ece que os seus membros
adiantado a entrada do BNG,
se renoven cada seis anos, ainpero o PSOE insiste en que- se
Suárez Canal aseguróu que o
da que se fixo unha renovación
trata dunha substitución e os naPSOE "confúndese de adversáno ano 94 á vista de que se cecionalistas aceitan manterse á
rio" e que o BNG vai "seguir tralebraban novas eleicións. Nese
espera. Por isa, no canto de enballando para oferecerlle á cimesmo ano o BNG pasou a ter
trar un representante do BNG
dadania unha alternativa de go13 deputados ainda que tamelíxese á deputada socialista
ve rno" . O parlamentário napouco puido aceder porque xa
Ana Mª Luisa Bravo Deviso ense celebrara o sorteo polo que
te ndé n dos e que substitue ao · cionalista indicou que "parece
que os socialistas están preocuse decidía que membros tiñan
seu compañeiro finado. .
pados de que-o BNG entre no
que cesar. Ao coincidir os tres
Consello de Cantas". Ademais
cesantes cos representantes do
Chegado o momento e tal como
advertiu que para o 8 de Abril
PP , con maioria absoluta, os
se acordara, ábrese o prazo paterán que apresentarse dous
novas conselleiros tiñan que ser
ra a apresentación de candidacandidatos, "o BNG xa apresenpropostos por este partido . Só
tos, ao tempo que o PSOE decitou o seu , Francisco Constenla.
no caso de que un dos mem de solicitar o aprazamento. Dese esperamos que o PSOE faga
bros do PSOE dimitira poderia
de o BNG enténdese esta solicio mesmo. Nós votaremos a fater entrado o BNG .
tude como un intento de excluir
vor do naso candidato e do
aes nacionalistas negándolle o
PSOE, pero nunca ao do PP".
Á vista do desequilíbrio existendireito lexítimo a ter un repreRematado o prazo de presentate entre a representación parlasentante no Consello.
ción , o 24 de Marzo, ' o PSOE
mentária e á representación no
Consello , PP , PSOE e BNG
non deu nome algun. •
Xosé Manuel Beiras aseguraba

IX Congreso da UMG
Os dias 26 e 27 de Abril, a Unión da Mocidade Galega,
UMG, organización xuvenil da Unión do Pavo Galego, UPG,
e integrada en Galiza Nova, celebra,. na Faculdade de Eco- .
nómicas de Compostela, o seu IX ·Congreso sob o lema
Abrindo futuro para Galiza. Preséntanse para debate un.documento político, outro de organización e unha reforma estatutária. Q documento político analisa a situación da mocidade galega como tal e-a situación do movimento xuvenil na
Galiia. As análises desglósa.nse nos as'pecto.s de m·uller,
emprego, .meio ambiente, ensino universitário, ensino meio
e anti-militarismo. No que respeita á ·reforma estatutária, a
UMG procederá a adaptación _dos seus estatutos á actualidade, posto que apenas foron modificádos desde a criazón
da organización, que este ano celebra os 20 anos de existéncia. A modernización estatutária baséase no novo aparello organizativo, máis áxil, e na,. actualización da sua linguaxe. O congreso procederá a mudar ao secretario xeral, que
na actualidade é Roberto Vilameá, e a renovar e ampliar o
Comité Nacional, que -pasará de 24 a 25 integrantes .+
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Baixo investimento da Renfe na Galiza
En 1997·a Rente destina un total de 4.500 millóns de
pesetas a investimentos na Galiza, dos que 1.374 millóns
corresponden a mantenimento de infraestruturas e 3.150
mitlóns á adquisición de oito trens rexionais para circular
polo corredor Vigo-Compostela-Corufia. Con este investimento, Rente pon de manifesto algo que denunciou a
oposición repetidamente: eis. a caréncia de investimentos
para ~ovas infraestruturas e o desmantelamento do tránsito ferroviário que une a costa ca interior. A compañia
dos camiños de ferro consolida a sua política na Galiza
de explotar unha das liñas máis rendíbeis do Estado, que
vai entre A Coruña e Vigo. Rente destaca que as· novos
trens están déseñados para grandes pendentes e curvas
pechadas, para asi rebaixar en 45 minutos a viaxe do rexional exprés entre Vigo e A Coruña, que pasará de duas
horas e cuarenta minutos a unfla hora e cincuenta e cinco
minutos. O aumento da·velocidade non será debido á me·llora das vias nen ao seu desdobramento. •

Francisco Constenla.

·Peden res¡)eitar-o direito das labregas
a teren·.Seguridade Social agrária de seu.
O BNG -apresentou no Congreso dos Deputados unha
proposición non de lei para o Governo tomar medidas
que garantan o direito das labregas a darse de alta no
Réxime Especial Agrário da Seguridade Social. Houbo
vários casos de mulleres galegas a quena Tesoureria da
Seguridade So_
cial, dene.gou a sua afilación do .Réxime
Especial Agrário porque os seus conxugues estaban dados de alta noutrqs réximes da S.S. Este xeito de proceder da Seguridade Social, en palabras do deputado do
BNG Guillerme Vázquez, supón "un factor clarísimo de
discriminación parH as mulleres labregas". Compre lembrar que recentemente o Parlamento galega aprobou_por
una,nimidade unha proposición non de leí apresentada
polo BNG para demandar que se garanta do direito das
labregas galegas a afiliarse á Seguridade Social agrária. +
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Sete mil persoas maniféstanse en Vigo
polo ensino público
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A defensa na rua dun ensino público de calidade foi o motivo da
manifestación que se celebrou en
Vigo o Xoves 20 de Marzo. Persoas e colectivos de toda a comarca
·déronse cinta nunha mobilización
que reuniu a perta de 7.000 asistentes. Abondaron as consignas
contra o ensino privado e o Go- .
verno do PP asi como as referéncias ao mal estado de moitos co· 1éxios e institutos, cuxa falla de
cartas para o funcionamentó provocou . as ameazas de demisión
dos directores dos centros.
Ás oito da tarde estaba prevista
a saida da manifestación da Vía
Norte de Vigo pero ainda, a esa
hora, non cesara de chegar xen-

te . A preséncia de pancartas
que tardarían en chegar unha
hora á Porta do Sot, fin do tra·dos centros públicos de Vigo e
xecto, debido á cantidade de
das vilas dos arredores era evipersoas que se deron cita.
dente; as veces eran portadas
polos próprios alunas~ Na cabeForon protagonistas o grande
ceira, representantes de viciños,
número de cativos e de ~mozos e
sindicatos e profesionais intemozas de Secundária e bachagrantes da Plataforma pota Derelato que levaban as suas prófensa do Ensino Público, convoprias pancartas reclamando dig:.
cante, portaban unha pancarta.
Representantes do PSOE, BNG , nidade na sua formación. "Quera un profesor de Educación Fíe IU tamén apoiaron a mobilizasica", dicia a mensaxe dun carción cqa sua preséncia. U.n grutaz dunha cativa. Rapidamente
po de gaitas animou a protesta
as consignas mancbmunábanse
e incluso serviu de atracción pae os cativos berraban que non
ra moitos viciños que paseaban
irian á escola privada nunca. Tapolas ruas sen coñecer os motimén tiveron eco os berros dos
vos da convocatória. Un pouco
colectivos aritimilitaristas ANOC
máis tarde do previsto, comezae MOC, presentes na protesta. t
ron a andar os manifestantes

Cacharró Pardo arrepó~selle a Fraga
O reproche do presidente da Xunta, Manuel Fraga, ao presidente da Deputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo,
polo uso "inadecuado" das dietas, serviu para este último
demonstrar que en Lugo manda el. Fraga dixo que Cacha- .
rro "sabe o que ten que facer na Deputación", ao que Ca. charro respostou "Fraga é_moi libre de manifestar a sua
opinión". Con esta atitude Cacharro avala o uso irregular
que das dietas da Deputación fixeron el e outros cinco deputados provinciais do PP, entre os que están vários que
teñen a dedicación exclusiva. Mália o frustrado 't irón de
orellas de Fraga, o presidente quixo minimizar a prática dicindo que se trataba dunha "anécdota". O último episódio
do enfrentamento protagonizouno o vicepresidente da Deputación, Enrique Fernández, tamén implicado no uso irregular das dietas. Fernández criticou a desautorización de
Fraga sinalan~o qu~ "non comparte a sua opinión".+
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OPtNIÓN
NADA MAIS DESVENDADOR DO CARÁCTER DE DECORADO TEATRAL (PORTANTO FICTICIO), QUE O
PARTIDO POPULAR PRETENDE DARÁ REFORMA DO
SENADO, DO QUE AS PRÓPRIAS. PALAVRAS DO RECENTE DISCURSO PRONUNCIADO EM DITA CÁMARA
. PELO CHEFE DO GOVERNO, SENHOR AZN.t\R, AO DI~ -.
ZER: "TENEMOS EL ESCENARIO BIEN DISENADO Y LA

OBRA ESTÁ CASI A" PUNTO . NO ESTROPEEMOS LOS
ÚLTIMOS ENSAYOS. VAYAl\JOS A LOS RETOQUES Y
LAS MODULACIONES CON LA .CONFIANZA DE-QUE
CADA CUAL PODRÁ LLENAR DE SIGNlFICADO SU l?APEL Y DARLE LOS MATICES NECESARIOS PARA UNA
MEJOR REPRESENTACIÓN. LO QUE NO TIENE SENTIDO
. ES _QUE REESCRIBAMOS EL GUIÓN CON.T INUAMENTE".

O SENADO CLÓNICO
Nem ainda pretendendo-o deliberadamente, podem-se deixar mais ao descoberto as
própias intenc;oes de fazer uma reforma sem
reformar nada. Será também Aznar um dos
"renovadores da nada"? Em qualquer caso,
é menos inteligente do que aquel protagonista de Il gattopardo do prínciJ_!)e de Lampedusa, que era partidário de que mudase tudo para que nao mudase nada.

os-- pecados que nao tinhamos confessado
cionalidades proposto pelo BNG, nao sao
nas, por isso, confissoes anteriores mal feípossíveis dentro . do actual quadro constitucional. Nao sao factíveis serr'l urna refortas. E, para que o entenderamo bem, ponma de pa.r tes fundamentais da Constihiam-nos o exemplo muito pedagógico de
que urna sotaina mal abotoada (na que um
tuic;ao. Que só as represenrac;oes das Nacionalidades conformem o Senado, que
botao é abotoado numa botoeira que nao
essas · representac;oes tenham o direito a
coi-responde) tinha que ser desabotoada,
vetar as leis estatais, que esse Senado tense queríamos abotoa-la bem. Assim teriamos que fazer cóm urna reforma "mal aboha competencia exclusiva (capacidad e
decisória única e últitoad a" da ConstiCom efeito, a reforma que se está a elaboma) nas máterias relatuic;ao.
rar na Comissao Geral de Autonomías do
tivas. a configurác;ao
Senado (na qual PP é .PSOE tem o poder
territorial do Estado,
Também nao podemos
' ·Essa sé ria reforma
decisório) semelha ql!e, ño relativo a _lim itaria o poder lecair no jogo anguitiano
elic;ao de senadores, vai deixar intacta a
gislativo atribuido, na
(do Anguita que se
do Senado assim como proclama
provincia como circunscripc;ao eleitoral e
vigoran te Cons tirepublicano
que, no referente as competencias do Se- · tuic;:ao espanhola, aos
quando
o
Rei
se porta
o direito de veto,
nado, nao vai passar de lhe atribuir simrepresenta.ntes do po~
mal) de Francisco Ronao sao possíveis
plesmente o tratar em primeira leitura os
vo espanhol, único_
dríguez, quando ameprojectos e proposi\:6es de leí que tenham
depositário da soberaac;a com puxar no meio
dentro do ·a ctual
nía ("La soberan ía narelevancia autonómica. Este Senado asprazo por urna Confesim reformado seria o mais parecido p~ssí
cional reside en el
quadro constitucional" derac;ao de Estadosvel ao já existente. Será um Senado -copueblo español del
Nac;:ao, caso de que nao
mq a ovelha Dolly- clónico, obtido a
que emanan todos los
se admita a ponderada
poderes del Estado",
partir da reproduc;ao da rp.esma dota\:ªº
reforma do Senado por
art . 1.2 CE). Que as - genética do actual, uma portentosa obra
ele proposta no Conde ingenharia genética política.
línguas próprias das
gresso dos Deputados.
Nacionalidades sejam
Sejamos sérios e pidaUrna reforma a sería do Senado comporoficiais nalgum órgao
mos já uµrn revisao da
taría a sua conversao numa camara com
central do Estado, exíge urna reforma
Constituic;ao espanhola que atribua o poder
igual número de representantes das comu- "' substantiva da Constituic;ao, já que isso
de fazer urna nova Constituic;:ao aos reprenidades nacionais existentes no Reino de
afecta ao Título Preliminar da Constisentantes, democraticamente elegidos, dos
Espanha (espanhola ou castelhana, catuic;ao, parte fundamental da mesma.
pavos das distintas nacionalidades do Estatala, galega e basca). Estas sao as ~aciona
do espanhol. Qualquer outra saída será um
lidades, porque é inadequado atribuir Pior do que uns supérfluos retoques de fa subterfúgio para nao resolver o que está em
como faz a proposic;ao nao de lei do BNG
chada do Senado ser-ia urna reforma mal
jogo: nao só a redistribuic;:ao territorial do
apresentada no Congresso dos Deputafeita de partes substantivas da Consti- -poder e dos recursos económicos, senao o
dos- tal cond ic;ao de nacionalidades a ·tuic;:ao, porque entao ser-á multo mais difireconhecirnento de determinadas entidades
realidades insulares distantes {Canárias)
cil fazer urna boa reform-a mais tarde. Pascolectivas de carácter nacionalitário para as
ou a comunidades autónomas actuais ,saria igual que passa com as confissoes mal
que se reclama um rol constituinte no go(Comunidade Valenciana, Ilhas Baleares
fefras, pois seguñdo nos explicavam os pavemo do Estado.•
e Navarra), que formam parte, as duas
dres confessores, quando de pequenos nos
·primeiras, da nacionalidade catala e teriamos confessar, nao se podia fazer urna
XA VlER VJLHAR TRILHO é professor
ceira da baséa. Como ·nao menos inadeboa confissao .se antes nao confessavamos
da Universidade de Santiago
quado é que a mesma proposic;ao nao de
lei do BNG consideie nacionalidades a
Sanmartin
comunidades autónomas actr:uais pelo si~
ples facto de que nelas se tenham referenA U.E, c,umpre 40 anos .
dado popularmente estatutos de autonomía na época da 11 República espanhola.

Ora bem, essa séria reforma do Senado
que propomos, assim como o direito de
veto atribuido as representa\:Ües das na-

UNGALE·o o
QUE SE VAi E .
UN CÁNTABRO
QUE ENTRA
VICTORINO PÉREZ .PRIETO

XA V..IER VILHAR TRILHO

Urna reforma séria do Senado exigiria
que se lhe atribuisse competencia exclusiva em rodas aquelas matérias relacionadas com o organizac;ao territorial do Esta- .
do ou que afectem ªº regime de competencias das Assembleias Legislativas
das Nacionalidades. Urna reforma séria
do Senado _também requereria a atri. ~uic;ao ás representac;oes das Nacionalidades, que o conformariam, do direito a
vetar (por maioria qualificada de 2/3) a
aplicac;:ao de leis estatais no territór-io das
respeitivas Nacionalidades, se considerassem que vulnerarñ competencias próptias ou que prejudicam gravemente os
seus intereses. Este direito de veto sim
que e_stá formulado na proposir;ao nao de
lei. Urna reforma séria do Senado demandaría a possibilidade de Uso, para todos os
efeitos oficiais, das línguas próprias das
nacionalidades.

UNHA DE BISPOS

Nen me gasta moico falar de bispos, pero
·hai veces que compre facelo, vendo o que
aconteceu días pasados na lgrexa Galega,
· resulta demasiado evidente e lacerante para non telas presentes. Facendo da úa capa
un aio e desprezando novam nte as arelas
repetidamente mani~ tados dun pobo, a
Se Vaticana nomeu a un galego como bi po para fora de Galiza, pouca emanas d p i de ter nomead un novo bi p n n
galego para ·unha dióc
galega. Ante un
feíto así, resulta secundaria a valía ou ineptitude do elixido. R medando un abio
dita da miña ab a: "mal e tá qu e tá
mal". E tá ma1 pasar tan olímpicamente
por riba da vomade dun pobo.
Quince días despoi da olemní ima consagración e "toma de po esión" ( !) da súa
diócese de Ourense por parte do novo
bi po, o cántabro Carlo O oro Sierra (o
pasado 22 de Marzo), o medio de comunicación anuncíabannos que Uxío
Romero Pose, galega e galeguista, intelectual de recoñecido pre tixio, experto
en Patroloxía que ten publicado numerosas colaboracións científicas en revistas
galegas e en galego, e ademais ·amigo, era
promocionado para bispo auxiliar de Madrid. O caricaturista Siro apresurábase a
cambiadle a garabata polo alzacuello e
pintábao xa disfrazado de ensotanado
hispo ó lado do seu mentor Antonio
Rouco Varela, arcebispo de Madrid; o pe
do debuxo resultaba doado e tópico:
"Lobby (espiritual) galega en Madrid".
¿E os galegos? F. astidiado . Perdiamo a
presencia achegada e enriquecedora dun
bo amigo e un intelectual, á par que un
home sabio e dialogante, realidades das
que non andamo aquí nada brado . E
máis que podíamos gañar era un bi p ...
no futuro. Os que o coñeciamo dixem
todos unanimemente ¡¡E por que non ag ra! ! Facendo e ta pregunta a utro c l gas e amigos de talante dial gante, e 6
mesmo Uxío, non at pei ningunha re posta mái que a de "órdenes n órden ",
outro~ dábanm respostas men suav e
cornplacentes. Sen dúbida, que o aprecio
do arcebispo de Madrid p r Romero P e
--que xa o puxera de rector no Seminario
na súa estadía episcopal en Santiago-- estivo polo medio; vai se:rlle un bo apoio para traballar no ensarillado e difícil mundo
intelectual e académico da capital.
Para que o agravio comparativo na designación <lestes bispos fora aínda meirande, o perfil de ambos é institucional e
. persoalmente semellante: idade arredor
dos 50 anos, intelectuais, profesores e
rectores do seu Seminario Diocesán,
moderadamente abertos, .. Pero un é galega en exercicio e o outro non. Oxalá
que o que veu de fora se esforce real. mente, como ten dito, en aprender a
lingua e asumir a realidade galega para
poder ser "galego cos galegos''.

-~·...'

:\~,

...

«un.ha, grande e liberal»

Quédame o consolo de ter, polo menos,
un .bispo máis ó que poder atuar. Con talante amplamente ecuménico, confesábarne Uxio, ó falar días atrás con el, que no
_seu novo pasto quería: "Ser un compafieiro rp.áis dos que fan o ben". Oxalá poida. +
V!CTORINO PÉREZ PRIETO

é crego e escritor .

\.
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persoas, ou sexa, iso que coñecemos por emigración.

-

Ese modelo de mocidade
competitiva que non aspira a
traballo estábel ten fundamento na realidade?

Martiño Santos
'O problema da mocidade équé non ten tr~ballo non que non saiba buscalo'

Estase criando unha realidade
paranoica, que ten que ver máis
coas séries televisivas de Beverly Hills que co dia a dia do
país. Cando o plano de empre-e>- ARANTXA ESTÉVEZ
go afirma que a mocidade nos
aspira a ter un traballo estábel
para poder disfrutar do tempo
GAL/ZA NOVA TEN CONVOCADAS PARA O DIA 3 DE ABRIL CONCENTRACIÓNS COMARCAIS EN TODO O PAÍS POLO EMPREGO XUVENIL. MARTIÑO SANTOS, DE COR- de ocio, 1 haberia que perguntar
que entenden por ocio, ver .a teCUBIÓN, É DESDE MAIO DE 1996 SECRETÁRIO XERAL DA ORG_ANIZACIÓN DA MOCIDADE DO BNG SUBSTITUINDO A BIEITO LOBEIRA. NESTE ÚLTIMO ANO, GAL/ZA
le, ir de c~pas ou ter vacacións.
Porque para disfrutar do tempo
NOVA CENTROU O SEU TRABALLO NA CAMPÁÑA DE EMPREGO XUVENIL CON ACTOS POR TODO O PAÍS CUN BALANCE- QUE CIFRAN EN 8.000 ASISTENTES.
libre, hai que ter 'un mínimo poMARTIÑO SANTOS, ESTUDANTE DE CIÉNCIAS POLÍTICAS, ASEGURA QUE CUNHA POLÍTICA BASEADA EN CURSOS DE F~RMACIÓN NON SE ATALLA O PARO.
der adquisitivo. Se queres mercar un coche, como fas? Cun traballo de 6 meses a 40.000
. pesetas de salário? A mensaxe
pódenna dar pero resulta pouco
críbel; penso que nen os militantes de Nuevas Generaciones
eren niso.
~articipación

contra apoliticismo
Por que Fraga e Diz Guedes
criminalizan a Galiza Nova e
a outras organizacións xuvenis?

O obxectLvo que hai detrás das
acusacións é frear o medre do
BNG. Fálese da organización ·
· quE! se fal,e sempre se vincula
ao BNG. E unha das organizacións antiimperialisté:J,s que máis
apoio eleitoral tén na Europa
Occidental e as suas propostas
son incomodas. Criminalizan
ao conxunto da mocidade e
amedrentan á soéiedade cun
problema que na Galiza non é
real. A min o que me preocupa
é o interese do PP e do delegad o do Govefno de que s.i
exista un problema de violéncia
xuvenil no país.

A. PANARO

Cal é o obxectivo da campaña
de emprego xuvenil de Galiza,

nala G~liza Nova é percibido
pola mocidade?

Nov_a?

Nós queriamos achegar o problema do emprego xuvenil á
mocidade, non porque non o teñen perta, senón porque se
acostuma a ter unha percepción
individual, na própria pel ou na
de amigos e familiares que remataron os estudos e non atopan traballo. Pero, como neutras cuestións do páis, hai que
globalizar a situación e ese é o
naso obxectivo tendo .en canta
que o desemprego é o principal
problema dFl mocidade derivado
tamén do principal atranco do
país: a situación económica. O
que fixemos foi divulgar unha
análise desta situación e das
medid.as tomadas pola Xunra,
especialmente do Plano de Emprego Xuvenil. Ao lo.rige da
campaña, realizamos charlas
nos centros de ensino e de. formación profesional e acadamos
cifras pouco correntes en actos
d~ nasa organización e de outras, achegándonos a 8.000 participantes . Ademais apresentamos mocións nos concellos e
elaboramos informes sobre a situación de cada comarca.
Cales son as eivas do plano
da Xunta? Ese fracáso que si-

O Plano de Emprego Xuvenil
aprobouse nun Consello da
Xunta antes da disolución do
Parlamento para convocar eleicións autonómicas. Aprese_ntouse un orzamento de 35.000 millóns de pesetas para criar emprego. Para non valoralo superficialmente, Galiza Nova colleu
o plano e xa atopamos no preámbulo a declaración de que "a
mocidade non demandaba un
emprego estábel que non deixara moito tempo de ocio" e que
este plano respostaba ás directrices de Mastrich. Nas medidas
concretas, comprobamos que
nas suas dotacións orzamentárias o 74% ia destinado a formación e orientación ocupacional.
Aparte do interesante que é que
a mocidade cante con información .e formación, que exista un
Servizo Galega de Colocación,
ese non é o principal problema
do paro. Non hai traballo sequera para as persoas mellar preparadas ou para as que están
en contacto con empresas.
É dicir, non é que a mocidade
non saib~ busc~r traballo.

Non hai traballo debido á situación económica e -a unlia políti-

A xente rise bastante de todas
estas declaracións. O BNG é o
que é non grácias a campañas
publicitárias senón a base de introducción social e os galegas
sábeno porque son viciños de
militantes ou porque coñecen
aos concelleiros nacionalistas
da sua vila e non os ven pegando tiros. Non podemos deixar- .
nos provocar.

sabe buscarse a vida, o que
ca que está incidindo na desproblema é que non ten onde.
trucción do sectores produtivos.
Mentres non cámbie esa tenMod~l~s de mocidade
Que papel ten hoxe a mocidadéncia, o resto son amaños.
de no nacionalismo?
Ademais contradinse nas medíQue acontece coa mocidade
.das estrelas do plano que ian
dun rural afect~do polas . cuoA mocidade sempre foi o moestar. baseadas na formación
tas lácteas ou pola crise da.s . tor do nacionalismo; con moi
ocupacional. Non se está orien·
pátacas?
curta idade xa estaban trabatando.~ª sectores con saida laboral cqmoJ>S primários. Outro
ll;;:i.ndo. Hoxe hai unha recupeO agro, como importantísimo
ración despois do salto xeraexemplo é o das trabas que se
sector produtivo, é fundamen· Ue poñen aqs~. universitários pacional; hai unha participación
tal na criación de emprego.
masiva da mocidade no nara acceder ao mercado laboral
Aparte das dificultades dos
chámens_e_~ Ml.R ou CAP. Con
cionalismo e especialmente en
mo'zos e mozas do rural para
Galiza ·Nova. Xogamos un paeste- panorama, o que pretenacceder a servizos culturais, a
den é s_egljir con cursiños CUXSi
pel fúndamental no BNG .' Pri$ituación económi~a agora é
utilidade é -manter a rede cacimeiro, de continuidade, que
mo~preocupante. Xa non é que
quil do PP. A ségunda medida
segura que a reclamación da
des te plano é .o .autoemprego; ·non haxa posibilidades de criar
soberania nacional e aos naso
buscar a saida individual. Final:-- novas exprotacións agrárias
direitos vai seguir e, ademais,
mente, cando peden informa - - . senón que non poden facerse
estamos dota.ndo ao BNG
cargo das familiares. debido a
ción para montar unha· empredunha poi ítica específica da
unha política deseñadp. pola
sa, unha alta porcentaxe de
mocidade . Hai dirixentes coUE e á aplicación que desas lixente non leva a cabo a iniciatimarcais e nacionais que iniciañas se fai aqui . Outros esta,dos
va porque a i.nformación que
ron a militáncia en Galiza .
europeos adaptan as directridan é -o contacto con outra$
Nova. Aparte a xente nova é o ·
empresas privadas para aseso- . ces; por exemplo, Franza mergrupo so.cial máis capacitado
caba cuota para venderlla aos
ramerito. Ademais como lle popara levar adiante o cámbio
menores de 30 anos. Aqui hai
des dici'r á xente nova que
social. O sistema preocúpase
un fanatismo absoluto' por esmonte un negócio cando aqui o
moito de introducir a idea do
tar entre os primeiros estados
que prima son as grandes áreapoliticismo, de que os partide non se sabe qµe . sen mirar
as comercias e o pequeno e
dos son iguais. Desde lago, hai
as consecuéncias. Nunha pumediano empresário está
moitas mozas e mozos tanto
abandoado? A mocidade dáse · . blicación sobre políticas de
en Galiza Nova como neutras
conta c;je qu·e non hai medidas
emprego na UE da consellaria
organizacións que podian pen.,.
de Familia comprobamos que
efectivas de criación de empresar asi pero que se dan canta
chegan a _asumir como saida
go. Agradécese que haxa oficide que a única alternativa é a
laboral a liqre circulación de. participación social e política.•
nas de orientación pero a xente
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Nunha organización unitária cos universitários de MEU eos CAE de ensino rnédio
A Bretaña
re borda purins

Os.CAF queren agrupar ·
a todos os estudantes nacionalistas
-0-H.V.

A necesidade de, impulsar a
criazón dunha organización
estudiantil nacionalista única
foi a conclusión máis reJevante da XIV Asemblea Nacional
dos Comités Abertos de Faculdade, CAF, celebrada os
dias 22 e 23 de Marzo en Poio.
A fragmentación das asociacións de carácter nacionalista
impede confrontar os problemas
dos alunas globalmente nun momento no que os ·as sindicatos e
os partidos nacionalistas están a
unirse , por esta razón os CAF
estarian pala criazón dunha organización que unificarse aos
estudantes nacionalistas, 'superase' a división co Movimento
Estudiantil Universitário, MEU, e
incorporase aos Comités Abertos de Estudantes, CAE;, asociación nacionalista de alunes
de ensino médio. Con este obxectivo o sindicalismo estudiantil
estaría coordenado nun momento no que se está a producir un
proceso de privátización e deterioro do ensino público, feíto
contra o que se pronunciou a
asemblea dos CAF.
En palabras de Luisa González,
integrante do Consello Nacional
dos CAF, "o nacionalismo noutros campos está unido e nós te-

. rnos problemas comuns, por iso
haberia que agruparse nunha org an izació n única asembleária,
democrática_e respetuosa coas
distintas sensibilidades internas".

riamente por mulleres, paradoxicamente os CAF elixiron ·unha
dirección na que oito persoas
son homes e sé tres mulleres.

Res posta
Hai un precedente · histórico
dunha organización semellante,
trátase de Estudantes Revolucionários Galegos, ERGA, sindicato
nacido agora hai 25 anos que
agrupou a todo o alunado nacionalista durante os últimos anos
da ditadura e na transición. A sua
desaparición provocara a constitución dos CAF hai 14 anos.
O reforzamento da organización foi outro dos obxectivos
acadados nesta XIV asemblea.
Agora os CAF están presentes
en todos os campus universitários do país e mesmo teñen unha sólida representación no Ferrol, cidade na· que até agora
non .tiñan presenza.
A asemblea procedeu a renovar
ás once persoas integrantes do
Consello Nacional, órgano de
dirección colexiado e úniCo
-non hai secretaria xeral nen
portavoz. Nove per.soas incor;póranse por prime-ira vez ao Consello e outra:s duas repiten. Outros sete membros, a i_!ltegrarse
no futuro, corresponden a un representante por campus. Nunha
universidade integrada maiorita-

"Tan pronto como foi coñecida a
proposta de unificación formulada polos CAF, a outra organización nacionalista universitária, o
Movimento Estudiantil Universitáfio, MEU, respostou máis ou
menos positivamente -explica
Luisa González-, primeiro dixe-:
ron que non pero. lago afirmaron
que a dirección que había nos
CAF non era a máis indicada
para producirse un achegamento, pero que estaban abertos ao
diálogo. Pois ben ; o Consello
Nacional foi renovado e pola nasa parte non hai n~ngunha suspicácia".
No ensino médio as dificuldades
para a unidade son menores.
Unha representación dos CAE ,
xunto con membros da CIG,
BNG e ~aliza Nova, estivo presente na clausura da asemblea
e .os seus jntegrantes son máis
proclives a un entendimento.
Por último,· entre as resolucións
acordadas na asemblea desta organización universitária está un
pronunciamento contra a u-niver- _
sidqde privada de Ponteareas. •

0

Na mobilización lembrouse que na Coruña hai profesores de galego de abondo como j>ara implantar a titulación sen gastar cartas.

Artifícios
contra Cuba
Na páxina·de opinión de EL
.PROGRESO, Rafael Torres né-

gase a considerar unha anécdota a intervención de Abel Matute contra Cuba. "Hai
noventa e nove anos fóisen s
Cuba, pero desde aquela non
paramos de perdela. Se non
marchou de todo non erá porque a trapalleira, cativa e
acornplexada política exterior
española non fixo canto estaba
na ua man por deitar vários
océanos artificiais entre
Madrid e Habana(...) Se perdésemos Cuba, e a presión norteamericana sobre a illa de e
esrnagado a sua soberania,
esvaerianse automáticamente
os derradeiros trazos da própria
identidade histórica de España.
Todo isto, salvando que o réxirne ¡}olítico que impera en Cuba poida ser ou non do noso
agrado. Pero falamos do país,
do povo, d_á conexión real e
máxica entre o seu e o noso,
.da realidade superior d~
nacións fronte a anécdota e a
accidentalidade de reximes e
govemos. Falando di to, só podemo senter noxo pola acción
ministerial do chanceler Mamtes, que non abemos e está a
atender aos carros próprios na
illa turística de competéncia .
En casos infnitamente máis
graves de-espafíole retido e
asoballados noutro pai e , non
víramos a Matute retrucar
con ameaza de trancar as vi itas de turí tas; é lóxíco que e' ta
atitude resulte altamente sospeitosa. Pode er que actue en
sintonia cos seu particularc
intereses noutro lugar ou que
exa un prea, incapaz para
importtantísimo cargo que ocupa. Hai noventa e nove ano
dixeramos abur a Cuba. A ver
se chegamos a cen sen perdela
totalmente". +

Quen vai querer as coliflores,
as alcachofas, as ameixas e os
xamóns con nitratos, preguntan os agricultores da
Bretaña, afogados polos purins das granxas de porco que
ameazan gravemente o 70%
dos recursos de auga do país.
"O mundo está ás avesas n a
Bretaña -escrebe Martine Valo no LE MONDE-. Os señores da agricultura intensiva
estan á defensiva. Despois de
·brar ao pais da miséria nos
últimos trinta anos, de parar o
abandono do campo, de
safarse do complexo de marxinado , ven e derrubado do
seus peares por teren emporcado o rio . E tá en revi ión
un modelo económico baseado na relixi 'n integri ta do
progre o. O 80% da auga potábel da Bretaña ven do rio
e xa non e pode aprazar p r
mai temp o pr bl ma: a
vedas de molu co
multiplícan e e. as marea de
argazos podrido contaminan
as praia . Setenta e unha áreas xa teñen a cla ificación de
afectadas por excedentes estructurais, ou sexa: a rebordar de
purin ( ... ) O catro departamentos do Oe te representan
máis da metade da
producción francesa de
porcos, o 30% da carne de vacún, 40% das aves e dos ovos.
A Bretaña, que representa o
6% da superfície agrícola da
Franza, produce o 12%. As
revoltas agrari tas do último
ano 50 explican e t8: concentración. Para que a forza de
traballo labrega non fuxi e do
pai , impúxo e o gado e tabulado. A falla de terra na que
e traro abono, fixo d fertilizante natural un refugallo que
ninguén quer. Ao memo
tempo, o mill ocupou o lugar
do pra<lo e o · feniliza nt · químico fixeron o re to. ( ... ) A
partir de 1978 reducir na 40
o · por o por hectárea. Un
criador da Fi terra di que al'
o 88 ningu 'n
pr ocupou
p r ta limitaci 'n: "París
apoiábanos p rqur hahia qu
facer a comp tén ia ao danes s e era ho para o (ranco.
mai Parí - camhiou de
non s toman mcpare cr.
cliua ca e 70% de rccur os
acuífer da Bretafia fi arán
hipotecados de aqu í ao
2000".•
HELENE PERDERAU /LE MONDE

Unha manifestación pediu asua implantación, que non costaria cartas ao haber profesorado

Só o PP rexeita Filoloxia Galeg~ na Coruña
Arredor de 500 persoas partici-.
paren nunha manifestación celebrada na Coruña o Venres 21
,de -Marzo para reclamar a implantación da titulación de Filoloxia ·Galega na Universidade
da Coruña: Destacou o feito de
que o concello da Coruña
apoi~u a mobilización .
O PSOE coruñés aprobou no último pleno unha moción do BNG
na que se pedia a implantación
da titulación de Filoloxia -Galega
na Universidade da Coruña e a
revisión do mapa de titulacións.

En realidade, o PSOE local actuou asi porque a aprobación da
moción danaba ao PP, que está
en contra de calquer modificación no mapa das titula~ións.
Máis de vinte entidades de todo ,
tipo apoiaron a manifestación e o
próprio Cláustro aprobou solicitar
a implantació.n de Filoloxia Galega, ainda que o reitor Meilán Gil
adia a petición porque foi el o responsábel de eliminar, por razóns
políticas, a titulación cando, tras a
transformacións dos pi.anos de
estudo, había a posibilidade de

converter a sección de- Filoloxia
Galego-Portugue~a da ·licenciatura de Filoloxia Hispánica nunha titulación independente.
Dase a circunstáncia de que na
Universidade da Coruña o profesorado ten a dedicación moi baixa porque sé dá asignaturas optativas, de modo que implantar
Filoloxia Galega non costaría
cartas. Hai que ter en contra
que A Coruña ten ·o triple de
profesorado de Galega que a
Universidade de Vigo, que si ten
esa titulación.+

.
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Crise do Governo
municipal vigúés

OBNG propuxo unha polític~ forestal.semellante á dos países nórdicos

O Governo municipal de Vigo,
presidido por Manuel Pérez
(PP),. atravesa unha crise que
se prolonga desde os
primeiros momentos do.seu
mandado, en Xuño de 1995, ·
pero que se agudizou tras o
anúncio do presidente da
Autoridade Portuária, ·Xan
Corral, de postularse com·o
candidato a alcalde. A última
incidéncia ·da crise foi .o
abandonó do concelleiro Gil
Sofres do§ prir:neiros lugares
da cena política local. O seu
posto.vai cubrilo a concelleira
Maite Fernández,. que foi
afortalando o seu poder a
medida que transcorreu o
mandado. Ante a situación da
crise, Pérez houbo de pedir
pechar filas e·o conselleiro
Xosé Guiña hoübo de
trasladar$e á cidade para
avaliar a profundidade do
conflito. O presidente Fraga
tamén se interesou polo
Governo de Vigo ante o temor
de que isto provocase unha
grande perda de votos nas
próximas eleicións
autonómicas.•

Agricultura propón_elaborar ·unha lei de montes
na que se fomen~ria a _privatización
*

PAULA CASTRO

O conselleiro de Agricultura,
Tomás Pérez Vidal limitouse,
na comparecéncia na que debia avaliar os logros lfo Plan
Forestal, a enumerar a distribución xeográfica das distintas
espécies silvícolas do país,
destacando unicamente os logros da política contra incéndios da Xunta e adiantando a
necesidade de elaborar unha
Leí de Montes dirixida a fomentar a sua privatización. Mentres
que o PSOE centrou as suas
críticas na auséncia de resultados o BNG destacou a necesidade de que se faga unha ordenación mínima dos cultivos.
A indústria madeireira galega é,
segundo afirmaba no pasado
pleno o conselleiro de Agricultura, Tomás Pérez Vidal, "punteira", pero, ao seu entender háberia que artellar a "complexidade
da propriedade privada que existe para promover a estruturación"
a fin de que se conformen numerosos "negócios mercantís". Para
facilitar esta estruturación, Pérez
Vida! , sinalou a necesidade de
que se elabore unha Lei de· Montes, na que se -deberia remarcar
un tratamento especial para os
montes de mancomún, "que teñen unha baixa productividade".
Pala sua banda, Emílio López ,
deputado do BNG , considera
que a baixa productividade dos
montes de mancomun resposta
á auséncia dunha política forestal axeitada e á falta de planificación que mesmo provoca que se
poidan prantar "terras agrárias
no meio de áreas con usos forestais", coque se producen enfrontamentos entre os productores e diminue a rendabilidade.
Algunhas asociacións forestais,
segundo a análise realizada polo
BNG, usan os cartas non para o
desenvolvimento dunha política
forestal avanzada, como se fai,
por exemplo, nos paises nórdicos.
"O que nós pretendemos é que
se estebelezan pontos de partida
para que se elabore un plano forestal galega, porque o que ternos
non o é", indicou López.
·
O BNG entende que se debe ter
en canta o princípio de biodiversidade, partindo da base de que
o conceito de bosque e o de
mqnte son distintos, polo que
hai que elaborar políticas concretas para cada un. Ademais,
as zonas boscosas, "como o
Canón do Sil, as fragas do Eume ou as ribeiras do Návia non
precisarían actuacións moi custosas xa ·que, a maioria atópanse nun estado que permite a
sua perfeita conservación".
Emílio López criticou a Pérez Vidal por ter asegurado que o eucalipto, co se repovoaron zonas do
norte, tanto na vertente atlántica
como na cant~brica, estaba dando unha grande rendabilidáde.
Segundo o deputado nacionalista,

A oposición ameaza

co boicote en Castroverde
"Facer o monte produtivo, ademais de xerar recursos, evitaria os incéndios", segundo Emilio lópez, deputado do BNG.

o mercado mundial do eucalipto
"está a sofrer unha caida moi forte", provocada sobre todo, polos
baixos prezos e a altísima produción do eucalipto co que se repovoaron as zonas amazónicas. López entende que o eucalipto foi
un dos principais erros da política
forestal da Xunta, porque para facer pasta de papel "poderiase ter
optado pala bidueira, de madeira
branca, que non precisa procesos
de branqueo".

Loita contra incéndios
En lugar de investir en políticas
· de control de incéndios, os nacionalistas apostan por políticas
de prevención. López sinala que
haberia que elaborar unha normativa que permitira combinar
os usos agrícolas e fores1ais
cunha mínima ordenación de

cultivos. Desde o ponto de vista
meioambiental "facilitariase que
dentro do monte, nestes momentos en estado de abandono,·
se desenvolvesen áreas de pas~
torais, promovendo u_nha riqueza
gandeira que agora non existe".·
Con esta medida, o BNG asegura
que se conseguiría a producción
de "carne de calidade e un grande aforro na loita contra incéndios", xa que nas áreas pastoreadas resulta máis difícil que se espalle o lume. Ao tempo, "nas bárcias e nos regatos máis fundos e
húmidos haberia que repovoar
con frondosas e ignífugas, co que
conseguiriamos ademais evitar o
paso de grandes frentes".
Os usos da gandeiria favoreceri an, segundo o deputado do
BNG, a produción de forraxes

A. PANARO

nas terras máis prodüctivas,
mentres que as zonas altas,
aba.ndonadas ao mato, poderíanse re_povoar con ár~ores.
Ademais, Emílio López sinala a
necesidade de que se mante - .
ñan 9s procesos de concentración parcelária, para que se poidan prantar as terras baldeiras
adicándoas a pastos ou con
usos agrícolas, "pero delimitando as áreas nas que se poderian facer reforestacións a fin de
que tora realmente eficaz".
Nas áreas de aproveitamento
gandeiro, López indica que se
promoveria o estabelecemento
de dous tipos de c~banas, "cercadas ou en movimento" con
rebaños de ovino, caprino, cabalar e vacún, fomentando as
razas autóctonas de vacas como as morenas.•

ale tina. Hai dous
mil ano . O saduceus colaboran coas
autoridades, arrimando-se
á sombra do sumo sacerdote e aproveitando-se da orde estabelecida para obter
un alto grao de prosperidad e. Calan e pechan os
ollos como mellor política
para poderen seguir co
status de achegados e manter a considerazón de xentes de confianza para a Roma imperial. Os fariseus
opoñen-se á aristocrácia
sacerdotal, falan pestes dos
romanos e intentan sobreviver a base duha estrita
observáncia da leí vixente,
rnentres confían máis mmha intervenzón directa
de Deus que nos resultados dunha aczón do povo.
O grupo contestatário é o dos zelotes, pretenden simultaneamente libertar o país da dominazón estranxeira e reformar radicalmente o sistema imperante, acusando os sacerdotes xudeus de corruptos
e vendidos aos intereses foránéos.

Oseira. Finais do século
XX. Os mantidos entre os
que destaca Xosé Cuiña,
dispoñen-se a plantar unha
árvore en presenza do carpo
. incorrupto. Un sacrifício ao
que obriga anualmente a
seita e no que os confrades
participan con pouca fé pero contentos por sairen na
foto. Desta vez o de Lalín
foi incapaz de cumprlr rigorosamente co preceito, seica os aperos de labranza non
eran os adecuados. Ao inal
traballador nengunha ferramenta lle vale, din que exclamou un agudo observador do evento. Os silentes,
choran ou escreben ao <litado. Esperan a chegada dun profeta andaluz para gañar uns votos cosque servir ao reí, o alcalde Vázquez
é o seu máis herodiano representante. Os refractários
xa non se agrupan por alarmas, marcan estratéxia con
coeréncia metodolóxica, camiños de ferro e articulazón institucinal, sairon das catacumbas e pasean ben á
vista co autocolante identificativo da Gahza.

Unha parte desta história sa·e nos días de Semana
Santa ás rúas. Convertida en pasos; imaxinária e
fervorosas devozóns: .

Esta outra história pode ver··se completa du.rante todos os telexornais do ano. Carta aos galego~, evanxeo segundo Pérez Varela, libro da Terra Unica. t

P

Vida e obras
na Setnana Santa

Castroverde é outro
concello en crise. O seu
alc.alde, do BNG, quedou en
minoria despois de'tres
concelleiros desta
formación ser
desautorizados e abandonar
a disciplina partidária.
Circunstáncia.a pesar da
que conservaron os seus
postos de representación.
Agora a oposición é unha
piña e os .concelleiros do
PP, o PSOE e os tránsfugas
do Bloque ameazaron con
seguir coa sua atitude de
boicote. De todos xeitos
non se apresentou
nengunha moción de
censura para mudar de
· alcalde.+

Prosegue a demolición
de obras ilegais
.nas Rias Baixas
O concello de Sanxenxo
súmase ao de Can.gas na sua
política de demolición de
obras ilegais e con esta
medida pon de manifesto que
as Rias Baixas son as máis
afectadas por unha prática
derivada dunha política ·
urbanística que non foi quen
de adaptarse ás necesidades
de crecimento do país. En
concreto, o concello,
governado polo PSOE,
pretende.demoler oito
edificacións ilegais antes do
verán. Todos os edifícios a
derrubar están situados ben
no domínio marítimo terrestre,
ben en zona forestal, razón
pala cal non son legalizábeis.
Por outra banda, en Cangas,
para dar unha saída ás
famílias que ocupaban obras
ilegais no litoral, _o concello ·
estuda a posibilidade de
permitir a acampada en fincas
particulares sempre e cando
cumpran unhas condicións
sanitárias mínimas e estexan
sometidas a control
municipal.+
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. MANUEL CAO

1

A carta de .Manuel Camiño Mouzo sobre da sua experiéncia co
Centro Galega de Madrid, aparecida no Nº 768 d ANT, ilustra
os problemas da nasa terra e as vias para acadar solucións razoná,
beis. Penso 'que as decisións que tomou a re peito de te tema fo, ·
- ron Jnoi 8Xeitadas· e sinxelas .-é haberian de ser completadas con
apoio institucional e acctÓ!lS le~ais p:ira restaurar a digntdade do
noso povo e poñer freo.a desposesión e ·~xpólio dos nosos recul'Sos. ·
.r-~..

.

As mobiliz:acións na

M~riña poderian repetirse de contada. N~ !oto~ celebrada en Viveiro o pasado 23 de F~b~iro. XÚLIO VILlARINO/ V.N.

.

-

.
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Duas mil pe_rsoas JTI~nifestáronse na Mariña contra avenda de ~lúmina
- '

....••

-

)1'

,. ~.:. ~

--

lanqvls11~n/ San Cibrao :é noso · _
.::ahh¡s 2.oho p~rióai ~~ni1~~-

tos· o ,Gover'no central co· apoio
da Xi:!nta.
· ·
.
.táronse o .Do.piin.g.o , 2:a d~ Febreiro desde -cereiro -~á:-vwetro
Este-apoio levou a que os berros
para protestar pota venda que
o Estado quer rea.tizar da facto'.'
fosen tamén dirixidos contra Fraria de "Aíúinina-Átiimínio á mulga: "Fraga, ·Piqué, a mesma mertinacional amerieana Atcoa. Foi . -da é1'. Ao' ministro de lndústria es·a·p~imeira' granf:ie protés!a pota pañol, Piqué, íanlle dirixid9s-outras consignas: "Piqué, por que
priyat~~acló'h eÍi i!iáf'c·ha,
ap_oiada por todos ós· partinos vendes, por qué!, ou "Alúmido.s' ·e ..sindicatos~t agás'-o'. PP.
na é noso, non a vendas, patoso".
"

-·

:

•

•
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•

asuntos, ·1eu un ·comunicado de ·
oposición á privatización. "Calquer alteración do sistema produtivo do naso centro de 1raballo
traerá ·graves consecuéncias no
entorno de toda a zona, xa que,
actualmente, Alúmina~Alumínio
~ é o motor ·que, praticamente
sustenta á Mariña", poñendb de
manjfesto. a dependéncia da comarca desta indústria.

1

'lanquis non', lanqü(s fóra" : Este berro que se deixou ouvir
pola costa mariñán ná mañanci ñ a do Domingo de Ramos
non era dunha manifestación
de apoio a Cuba nen antimilitarista. Eran os obreiros de Alúmina~Alumínio, os seus familiares e numerosos viciños que
expresaban sonoramente o
seu rexeite á venda da facto ria .
á muntinacional norteamericana Al coa, coa que está ' en tra1

A marcha partiu de C_!31eiro,
diante da delegación da Conse1laria de Pesca e, transitando
polo paseo de beiramar, por onde discorreran en sentido contrário as famosas marchas contra a central nuclear, rematou na
Praza Maior de Viveiro .
Ali, o presidente do Comité de
Empresa, que se mostra· unido
contra a venda, pésie á discrepáncia interna neutros rnoitos

Despois o comunicado comparaba o que o PP tenta facer con
lnespal coque xa fixo o PSOE en
SEAT e Pegaso, recordando como nesta última émpresa, antes
de vendela, "tiña 4.800 traballadores e agora conta con tan só
400". O comunicado final tamén
criticaba á Xunta1 afirmando que
coa política que leva a cabo _Fraga Galiza "quedará tan só co sector de vistas e paisaxes, de polbo
á feira e lacón con welos",+

PP e PSOE votan contra unha proposición do BNG no
Congreso que ·defendia-aos pesqueiros de Té'rranova
O Partido Popular e o PSOE votaron en contra dunha proposición do BNG no Congreso para
instar ·ao Governo central a que
presionase perante Bruxelas para que a UE asumise a defensa
dos intereses dos barcos que
pescan en augas de Terran ova.
O BNG tamén dirixeu un mangado de preguntas ao Governo
de Madrid para saber se vaLemprestar apoio xurídico e económico· aos armadores e pescadores galegas que van ser xulgados por tribunais irlandeses e se
pensa reclamar para eles indemnizacións económicas.
. A proposición de defensa dos
caladoiros da NAFO (organización das pesqueiras do Atlántico
Norte, nas suas siglas inglesas),
asinada por Guillerme Vázquez ,
que cont.ou cos votos do PNV,
emprazaba a Madrid para que
se opuxese a un avance na~ relacións bilaterais entre a UE e o
Governo canadiano mentres
Otawa non renunciase explícita-

mente a aplicar medidas ilegais,
desde o ponto de vista do direito
marítimo internacional, aos barcos europeos.

dase no mar. Para o BNG tanto
este abuso, como a cativeza e
artifialidade dos cargos apresentados perante os tribunais de Eire non son mais que un novo
Canadá está a debater unha Lei . episódio da batalla na que están
de Pescas que permitrá a Admilan·zados os irlandeses para exnistración actuar fóra do límite
pulsar aos nasos pesqueiros e ·
das 200 millas contra os barcos
facerse co control do mercado
que vulneren segundo seu crité- . español de peixe, o primeiro da
rio o regulamento da NAFO.
UE, que teñen franco.
Guillerme Vázquez lembrou que
a Guerra do Fletán de marzo de
Esta ofensiva irlandesa súmase,
1995 "foi un conflito que se pepolo demais, as imposicións dun
chou en falso, nomeadamente
periodo de adesión abusivamendespois do acordo entre a UE e
te dilatado que mantiveron aos
Canadá, de abril de 1995 e as
barcos do Gran Sol galegas tora
decisións adoptadas no cúmio
do cuadrilátero irlandés. Este
de Leningrado de setembro de
área de reserva imposta por Irlanda como imposto do ingreso
1996".
de españa da UE, coa anuéncia
;A.o inquerir sobre a actitude do
dos .sócios fundadores que vian
Governo central verbo do. trato
así .unha parte do mercado peque dan os irlandeses aos barninsular do peixe aberto aos
seus excedentes, fara primeiro
cos galegas, Guillerme Vazquez
denúncia que segundo todos os
pescada por galegas hai cen
indícios as autoridades de Duanos e contén espécies que
blin non están · a observar as
nunca interesaron aos pescadonormas iriternacio-nais de abarres irlandeses.+
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Inicialmente o nacionaJismo mirou ,con receo a participación
nas insÜt:udóns exi tentes por consideralas de lexitimadas ou
inaxeitadas. Esi::¡i posición revelóu~e errada, sen.do abrigado
sustituda pÉifaredefinLción-d<i me ma e a po ta ao ervício el
país. O caso do Centro Galeg9 de Madrid non ha ser probabcl,
mente unha excepción, enón que é un ex mplo mái da apr ,
priación e suplantación dó no o. direito e interese por al,
gun. dos inimig . mái direct . lncru tars na in titución
galegas para acadar renda e el truír desde dentro a nasa cultu,
- ra, paisaxe, co turnes, tradici 'n , recur
produtivo , etc., ~ i
unha política xenocida a médio prazo abondosamente seguida.
O que procede no Centro Galega de de unha per pectiva de,
mocrática -nen sequer nacionalista ou galeguista- é eliminar a
deturpación e uso indebido dun nom que n n
corr pond
coa realidade. Estamos <liante dunha falsificación xurídica, po,
. Utica 'o óal dunha institución que incumpre a finalidade de,
clarada. .É necesário, entón, exp!orar_várias vias:

e

a) Afiliación masiva ao Centro Galega dos galega residentes na
capital de ,España: par!l d~mocratizar a institución, ~eorganizala,
refuildalá:'~ú' di~Tveli: Den:úhcia pública da5 posíbeis córtapi as
legais ~ xurídicas existeñtes·. Lémbrese que ainda recentemente
o Casino d_e Santiago tivo dificuldades para r _tirar o cadro coa
fígu~ de Frahc~ e. sust_i tui la p9-la ~do Re~ Xoan Carlos.
b) Comprobación e escrutínio das cantidades recibidas das in ,
titucións autonómicas de Galiza que ben poideran estar sendo
utiltzadas para füls diferentes dos estipulaaos. A imaxe de frau,
-de social que se relata na 'carta parece fora de dúbida, pero pode
- haber responsabilidades máis graves. En Galiza é revOtucionária
a slinple transparéncia informativa e contábel das" in titucións.

Amarelo de Castro, Luís Blanco Vilo, presidente do Centro galegq de Madrid, e Feliciano Barrera.

'Compre unha interpelación <liante
dos órganos competentes sobre da
política seguida neste Centro Galego"

.c ) Interpelación <liante dos órgaos competentes das institu,
cións autonómicas sobre da política seguida neste Centro Ga,
lego, o uso dos recursos públicos utilizados, os obxectivos pre,
tendidos, os resultados acadados e criación dunha comisión
institucional non partidária que comprobe e supervise o fun,
cionamento deste Centro pretendidamente galega. Polo mo,
. mento, seria bon suspender toda axuda e apoio a este Centro
pois existen bastantes necesidades na nasa terra sen ter que fi,
nanciar actividqdes contrárias aos obxectivos próprios ·das no,
sas institucións autonómicas.
·
d) No suposto de teren rexistado o nome e/ou a propriedade ou
usufruto dos activos suprimilo da lista de Centros con apoio da
Xunta e promover a criación dun que funcione dacordo cos princí,
pios constitucionais· e democráticos donoso tempo. Non ha per,
derse de vista o obxectivo principal: ter un lugar en Madrid no que
os galegas estean de verdade na sua casa pois para iso se paga.•
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obteñen tanto Felipe c~mo o
home· de Asunción proveñen .
dos traballos eventuais que
van acopando ao lo ngo do
ano.
1

Famílias de 9
persoas
sen vivencia
de ·promoción
pública
A incorporación ao mercado laboral non incidiu no traballo doméstico, que segue a ser realizado polas mulleres. Sociólogas e feministas pergúntanse que aconteceria se a muller deixara de encarregarse da casa, dos nenos e dos maiores, é dicer, do traballo social
que se atopa nun 90 % nas suas mans e que non é remunerado.

Aproposta dunha.verdadeira "revolución doméstica"
refórzase coa crise económica

A casa: responsabilidade
da muller e dominio do home
A igualdade dos sexos está lonxe ainda e a crise económica
afonda na ferida de tal xeito que
pode parar, senón facer retroceder, os avances que se deron
na incorporación da muller con
todos os direitos á sociedade.
Esta adverténcia, na que fixeron
fincapé os colectivos feministas
galegas .o pasado 8 de Marzo,
está orixinando debates neutros
países europeus como Franza
ou Alemaña, tamén afectados
polo recorte do Estado de Benestar. Propostas como Uflha
auténtica "revolución doméstica"
inciden na transformación individual como via para rematar coa
"dobre xornada".
De portas para adentro, ninguén
ten direito a meterse pero é entre catro paredes onde a muller
perde moitos dos direitos acadados na rua. Un traballo asinado en Le Monde Diplomatique
(edición española) polos autores .
de Homes-Mulleres: a igua/dade
imposíbel Alain Bihr e Roland
Pfefferkorn ,. anal isa os perversos efeitos da incorporación da
muller ao traballo, especialmente a "doble xornada~·. Os dous
escritores sinalan que "se as
mulleres souberon conquistar
· certa autonomía na família, 'sobre todo gráci.as aos seus pró. prios ingresos, foi ao prezo
dunha dobre xornada, xa que os
servizos domésticos continuan
estando repartidos de xeito desigual". O que Bihr e Pfefferkorn
chaman "xeito desigual" tradúcese nun 90% do traballo doméstico no mundo en mans das
mulleres, segundo cálculos de
economistas. ·
O traballo no ámbito '·privado e
non asalariado está na · mente
dé_l.s mulleres desde os primeiros
anos de estudo. Desde políticas
de emprego até mensaxes tan
concretas como os anúncios ·de

televisión, asumen a incorporación da muller ao mercado laboral pero continua senda ela a
encarregada de levar a casa.
"Ainda que as colexialas acaaan
máis éxitos, con frecuéncia ven·se excluidas ainda (ou se autoexcluen elas) dos estudos que
conducen aos postas de dirección", din estes dous autores.

A falsa feminización
O repaso que fan Birh e Pfefferkorn á suposta "feminización" da
sociedad~. máis sentida na
Franza pero tamén palpábel en
toda Europa non deixa lugar a
dúbida. Non pode levar a engano o feíto de que os homes se
preocupen máis poi~ sua imaxe
física ou que haxa máis famílias
cuxa cabeza visíbel sexa unha
muller. "A identidade feminina
defínese agora por dous aspectos clásicos da masculinidade: a ·
posesión dun título e o exercício
de un traballo asalariado. A sociedade , por tanto, masculinizouse máis ben ao aliñarse as
mulleres , de algun xeito, nas
normas tradicionais dos homes".
Non se atacan as raíces do dom ínio dos homes, en parte, e
segundo estes ,sociólogos, porque pertencen ao ámbito doméstico. As mulleres non deben
consentir máis a exclusividade
do traballo da casa e esta revolución cultural ten que estar avalada por políticas efeitivas. Birh ·
e Pfefferkorn apontan algunhas
como maior definición dos postas de traballo nos convénios
colectivos para•facer real o princípio de "igual traballo, igual salário", desenvolvimento dunha
rede de escalas infantis con cartas públicos e, no terreo político,
limitar os candidatos dun mesmo sexo nas listas- eleitorais
confeccionadas polos partidos ;
por exemplo , un máximo dun
60% de homes.+

Tras ter feita a sua solicitude,
o i;:oncello publicou -as listas
provisionais en base a documentación apresentada e a fa~
mília de Felipe Machado figuraba no primeiro lugar, ao ser
nove membros mentres que a
de Asunción, de oito membros, figuraba no segundo po;s- to. Unha vez efectuadas as recl ama c ió ns nestas listas, o
concello remitíunas ao Institu-

to Galega de Vivenda e Solo
quen elaboro-u o listado definitivo .. Suprendentemente, tanto Felipe como As.unción desapareceran.

Duas famílias numerosas que .
· cumprian todos os requisitos
Descartada a posibilidade d~
cambiar de- casa e o seu caso
para acceder ás vivendas de
promoción pública que se esfoi tan chatnativo que mesmo.
a TVG acudil,l para facer unha
tán a construir en Montepo reportaxe que non fo¡ emitida.
rreiro , nos arrabaldos da cidade
O BNG ven de perguntar no
de ·Pontevedra, desapareceron
Parlamento se pésou algunha
das listas de admitidos do Instiproibición para non emitila
tuto Galega de Vivenda e Solo
como estaba previsto.
(IGVS), pésie a que tras ter
feíta a solicitude figuraban, nas
O deputado Bieito' Lobeira;
listas do concello, nos doús
primeiro_s pastos.
que irlterpuxo unha reclamación <liante da Comisión Prov in~ ial de . Vi venda-, asegura
Felipe Machado Machado, caque a Administración xustifica
sado, con seis fillos e un ancián ao seu cargo .solicitara o . a negativa a concederlles ás famílias os pisos -en construcióñ
acceso a unha das 40 vivendas
porque, segundo o decreto en
de promoción pública depenvigor ten que haber unha prodentes do IGVS en Novembro
porción de 10 metros cadrados
do ano 1995 ao igual que a fade espácio útil por persoa e as
m ília de As-unción Portela
casas son de 90 metros cadraCarballo, tamén casada e con
dos. Lobeira entende que "as
seis filias.
famílias quedarían neste caso
co xusto pero estarían dentro
Nos dous casos clase a cir.cunstáncia de que as suas condi- . da legalidade que marca o decreto".
cións de vida son moi precárias dado que habitan en casas
O deputado ·ao BNG incide
que se caen de vellas e nas que
ademais en que un dos critéri~s
carecen de espácio para poder
que máis se teñen en canta pater un mínimo de intimidade.
ra a adxudicación das vivendas
é ·que entren nas casas as famíOs pisos de Monteporreiro
lias con máis de tres fillos cueseran, para as duas famílias, a
tionándose se "esta é a polític~
única pos ibilidade de acéeder
de Fraga de fomento da natalia unha vivenda en condicións
do.de". t
dignas, xa que os ingresos que

'•.

PUCHEIRO

A culpa é dos xogadores '

Xúlia Vaquero, cuarta,
sube un postO no Mundial
Durante os 6.300 metros de
percorrido que constituian a
proba de cross do Mundial de
Turin, a atleta Xúlia Vaquero ·
sempre estivo nos pastos de
cabeza como posíbel campeona, e ao final da carreira, disputada o 23 de Marzo, acadou o
cuarto posta
por un só
segundo,
que lle arrebatou a etío- .
pe Getenesh
Wami, conseguindo
meterse no
pódio cünha ·
marca de 21 minutos. A campeona mundial foi outra etíope, Derartu Tulu, recuperandó
o título acadado en 1995, que o
ano pasado tivera que entregar
a sua compañeira Wami. Con
esta proba,, Xúlia Vaquero, coa
equipa New Balance, sube un
pasto na clasificación mundial
de cross, só superada polas
africanas e pala británica Paula
Radcliffe, medalla de prata. +

VIII Congreso da
Federación de Sociedades
Galegas·na Suiza ·
Os dias cinco e seis de Abril,
na Promoción da Cultura Galega da ·cidade de Lausanne,
celébrase o VIII Congreso da
Federación de Sociedades
Galegas na Suíza, unha organización nacida en OHen hai
dezasete anos e que está ·in- tegrada polas seguintes
sociedades: lrmandade Galega na Suiza Xenebra, Unión
Ga.lega de Monthey, Centro
·Galego Le Lochle, Centro Galego de Lausanne, Centro Galego Sion, Centro Galego Val
do Rhin, Promoción da Cultu- .
ra Galega de Zütich, Centro
Galicia Citen, Centro Galego
Lucerna, Grupo Galego
Aarau, Centro Galego A Nosa
Terra Zug, Promoción da Cultura Galega de Lausanhe e
Centro Galego Berna. Nesta
asamblea está prevista a renovación parcial dos cargos
directivos e o relanzamento
das actividades da
Federación, cun chamamento
á unidade de acción do asociacionismo galego na
emigración.+

.

Din os vellos treinadóres que agora os futbolistas cavila,n máis na ~.
explotación da sua imaxe que no estritarnente competitivo. A ·ima:
xe lévaos a que, .segundo ·conseguen fama, traten por todos os médios de non arriscar. Os treirradores, pola sua banda, até hai pouco
tempo unicamenre uns coordenadores de vestiário e preparadores físicos, foron tomando protagonismo até conseguir trasmitir a idea de
·
que a equipa, os resu~tados; dep'e ndian da sua laboura.
Os futbolistas , para non asumir riscos nen culpabilidades, foron
aceitando cada vez máis férreas diséiplinas tácticas que están acabando coa esé_ncia do próprio xogo: a improvisación, nascida da intelixéncia natural para a sua prática. O fútboltsta nunca asume a sua
culpa na perda dos oocontros pois lirnítase a :·cumprir ordes".
O adestrador gaña cada vez máis diñeiro e asume máis protagonismo. O espectáculo só volta a ser v.erdadeiro cando aparecen xogadores, ·novas, que necesitan abrirse un oco. Butragueño nos primeiros
tempos, Fran, -Raul, De la Peña, Gh!errero ... Ou cando se revela o
vestiário por nece idade da autoestima colectiva. O encentro copeiro entre o Barcelona e o Atlético de Madrid foi un exernplo. Cavilen que cando é cesado un preparador nunha equipa das grandes,
se mpre aparece un Molowny que, deixándolle protagonismo aos
xog;:i.dores; consegue títulos.•

Xornadas sobre drogas _
do Parlamento
t

Os tres grupos parlamentários·;
.PP, PSOE e BNG, así como
destacadas autoridades europeas nas matérias
relacionadas coas drogas, pa,rticiparán os dias catrb e cinco
de Abril nunhas xornadas
sobre tráfico e consumo de drogas que organiza a Comisión
non permanente especial do
Parlamento galega para o estudo das repercusións sócio-económicas e sanitárias do narcotráfico na Galiza. A política de
drogas na Galiza e no Estado,
a loita contra a dependéncia, o
tratamento da toxicomanía nos
cárceres e na ?Ociedade, a prevención e represión do tráfico
de drogas e o papel da Xustiza
para abordalo, serán cuestións•.
tratadas nas Xornadas. +
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Tende a man _aos norteamericanos contra as empresas europeas que apoian aditadura -

Kabila domina as mina$ do Zaire e exixe a.marcha de Mobutu
*

ao son dunha música que tiña
por retrouso Kabila va, Kabila eh.

G. LUCA

Laurent-Desiré Kabila dille' a
Mobutu que é tarde demais
para calquer acorde. Kabila
xa estaba na fundación d-o
Movemento Nacional Congolés {1958) con Lumumba e Nuguvulu, e no primeiro governo
independente que rematou
despois de Mobutu entregar a
cabeza de Lumumba ás multinacionais belgas e francesas.O avance imparábe'I sobre os
paises do Leste congolés
deste supervivivente da primeira avangarda ~nti-coloni~I,
que ten agora 58 anos·, está
construida con critérios indep en dentistas de esquerda,
por moito que desde a ofensiva de ·Outubro pas_ado tenda a
man aos norteamericanos.
'

Matutes orixina
outra crise diplomá~ca
· con Cuba

Mentres. o Ché transmitia a sua
experiéncia m'ilitar á xente de Kabila, prensa occidental disparaba visións esporádicas do revolucionário en todo o mundo. Amáis
repetida foi a do Ché morto no
transcurso dunha rifa con Castro.

a

Só Kabila posue hoxe autoridade para mobilisar o Oriente do
Zaire, como ten demostrado
contra os mercenários belgas e
franceses contratados por Mobutu e na dirección dos rebeldes
baniamu l~ngues, os vatutsis _
ruandeses que desafian desde
hai un anos o poder vahutu no
norte de Ruanda.

~-

Despois do asasinato de Lumumba (Xaneiro do 61), Kabila
reaparece no triunvirato que promove o Comité nacional de Liberación, constituido en Brazaville
en 1963 "para a descolonización
total e definitiva do Congo dominado por unha cóaligación de
poténcias extranxeiras", con Pierre Mulele no centro, Gastan
Soumialiot no norte de Xaba e el
mesmo na fronteira fragosa do
Kibu con Uganda, Ruanda e Burundi que acubillou todos estes
anos os seus homes contra os
avións de Mobutu.
A experiéncia do Exército Nacional Popular, os simbas (lións)
de Kabila é a da inutilidade de
dominar militarmente un território sen ter o poder económico.
Despois de conquistar a metade
do pais, ·o anaco_mineiro máis
importante de Africa, e de proclamar en abril do 64 a República Democrática do Congo, os
simbas padeceron a un tempo
o cerco das empresas qué explotan Xaba -(ex-Katanga) e o
Kibu, renuentes a calquer clase
de acordo cos revolucionários e

Só Kabila posúe hoxe autoridade para mobilisar o Leste do Zaire.

a represión_criminal de Mobutu.

Con cuba e China No cúmio da Guerra Friá, Kabila
amparouse na fronteira de Tanzánia e relacionouse cos governos cubano e chinés. Boas armas lixeiras de Pequin permitiron en pouco tempo aos simóas
o domínio de toda a ribeira Oeste do lago Tangañica, no que
abriron minas de ouro , aseñta- .
ron cooperativas e desenvolveron planos de reeducación popular. Os labregos do Kibu formaron a base natural da guerrilla. O Ché Guevara ·e Fidel Castro
idearon rio 64 un batallón negro
cubano que colaborase na formación guerrilleira dos Simbas.
Cen pretos ben formados na revolución cubana (niédicos, enxeñeiros etc) e con experiéncia

na guerra contra Batista Viveron
a il.usión de colaborar a liberación socialista de Africa, baixo
as ardes do Che.
Kabila visitou aó Ché cando os
cubanos levaban case un ano na
rexión-do Bukavu (segundo informes da CIA, que reprqducen respeitosamente vários diários de
Madrid, víranse en Tanzánia, pero as testemuñas dos cubanos
négáno). "Realmente foi interesante _-di Guevara no seu libro O
ano que estivemos en Ningures
(Editorial Txalaparta)- Kabila- demostrou ter coñecementos da
mentalidade da sua xente; espilido e simpático explicou en Suahili todo o que pasara na reunión
do Cairo e fixo falar aos labregos
daridb respostas rápidas que satisfacían .á xente. Todo rematou
r;iunha pequena pachanga bailada polos mesmos participantes

A sua Alianza das Forzas Democráticas de Liberación do
Congo é unha fronte que aco moda desde hai anos vários
movementos de resisténcia contra Mobutu. A formación de Kabila demostrou as compañias
británicas e canadianas que pod~ manter unha importante explotación mineira sen un sistema terrorista que é o convénio
de Mobutu durante os últimos
trinta anos para a venda a cachos de Xaba. Coas palabras
de gabanza e invitación aos norteamericanos, Kabila quer abrir
unha fenda na fronte franco-belga. A irrealidade desta política
non debe ser tanta como pretende Mobutu: de feito a forza
de gravidade da fronte de Kabila
xa moveu á sua órbita á oposición inventada polo próprio poder mineiro neo-colonial, (nomeadamentre as multinacionais
francesas, belgas, e alemáns do
petróleo, o ouro, o cobre a madeira e o zinc), a Unión Democrática para o Progrf!so Social
de Etienne- Xiquiedi, que derrubou no Consello da República
ao primeiro ministro e forzou o
regreso ao pais de Mobutu enfermo terminal de cancro. •

A im.plicación dun turista espa- ·
ñol nun accidente de coche provocou un enfrentamento entre
os ministros de Asuntos
Exteriores español e cubano.
Jesus Martín atropelou a duas
personas que ian en motocicleta na 1-1-labana o 2 de Marzo, ferindo de gravidade a unha deJas. En Cuba este tipo de accidentes seguen a via per;1al e o
turista estivo retido durante horas na comisaria. Unha falla de
entendimento entre policias e
xuíces retardou o permiso de
saida. A embaixada española
intercedeu tarde, segundo Martín, ainda que finalmente facilitoulle os cartas para a fianza e
decidiu continuar as vacacións
na Habana. Abel Matutes, sen
asesorarse , amezaou o Xoves
20 ás autoridades cubanas con
aconsellar aos españois que
non visitaran a illa e a resposta
de Roberto Robaina foi chamarlle "mentireiro" e lembrarlle os
seus negócios hoteleiros na República Dominicana.•

Israel provoca
enfrentamentos para
deter o proceso de pa1
Os palestinos houberon de
recorrer de novo á intifada
para respostar á represión
israelita, que aproveitou un
atentado a pasada semana
en Tel Avi para deter, na beira esquerda do río Xordán, a
cuarenta palestinos. O
primeiro ministro de Israel,
Bibi Netaniahu tamén aproveitou o incidente para exixir a laser Arafa\ que desarme á milicia Hamás, acusada da autoría do atentado.
Arafat contestou que o
desarme terá que ir en consonáncia co avance do proceso de paz, pero ofereceu
a Netaniahu proseguir as
negociacións. •

•f

Pota mellara do ensino público -Pota criazón de emnrego xuvenil -Pota eliminación da nrec•riedade -Pola defensa da economla gaJega
-~

.
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Eq1denc1a ~se en.t~~9s os~rócf!.SOS d~ cr1Se económ1c.aque o.s mozos emozas son as uíbmas preferentes do desemprego ea
~) marxn1ac1ón ·soc1aLDehemos pols ser dos má1s mteresados en,den~nc1ar adeplorábel ·s1tuac1ón á que nos uemos sometidos
. po1a·pa1íl1éa srii:m~éconórn1ca do Pp ea s1tu.a~1ón ~e ·:mercado'.' laboral. Hai causase culpábe1s de que ataxa de paro xuueml
na Gabza se aproxime ao qo 0 . TarTién. como orgdmzac1ón da inoc1da~e do BnG. ~~hemos das alternativas. Por 1stO reclamamos
atua parbc1pac1ón nas concentración~ emarnfest~c1óns que·se teñen conuocado pariro-HOUE: S 3 DE: ne R1L
r

A CORUÑA
12:30 na Praza de Pontevedra
SANTIAGO
12:30 na Alameda
FERROL
12:30 ·na Praza de España .
. RIBEIRA
12:00 no Instituto (C~roso}

BOIRO
12:00 n~ Instituto (Praia :>5~rdin)
POVOA DO CARAMINAL
-12:00 no. Instituto (Maño)
CEE
12:00 na Praza do Mercado
LUGO
12:00 na rua Rio Cabe
MONFORTE
12:00 na Praza Compañia

IURELA
12:00 na Praza do Concello
OURENSE
11 :00 na rua Concello
PONTEVEDRA
12:00 na Avda. Montero Rios
. VIGO
12:00 na rua Maria Verdiales
.VILAGARCIA
11 :30 na. Praza Ravella
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Contestador
en galego

J/.~ ._/&v vP'

Daniel

OS

I>EI:..INCUENTES

lYI .A.. I S · S O N -.A.. I> O S

Lin o artigo que, sob a sinatura
H. V., publicou a súa revista o
pasado día -13 do presente
mes, no que se acusa a Telefónica de ignora-lo idioma galega
na prestación do Servicio Contestador en Rede. .
Este servicio , de recente implantación (ata o 31/12/96 veu
funcionando ~n fase experimentat), está, nestes momentos, na
súa derradeira fase de desenvolvemento , que contempla precisamente ofrecerlles ós nasos
clientes a posibi lid ade de
elixir entre o
idioma caste ~
No quefai
lán e o da súa
Comunidade referencia á
Autónoma.

lingua galega,
foi traducida,
por persoal
nativo e
especializado
que apartir do
15 de abril,
xa estará
plenamente
dispoñible

Concretamente , e no que
fai referencia
á lingua galega, foi traducida, por persoal nativo e_especializad o ,
non só amensaxe estándar
de saída , senón tamén as
máis de 300
locucións fixas que utiliza
o Contestador. Este mesmo persoal supervisou , nos últimos días de febreiro, a gravación nos estudios de
son . Actualmente estase procedendo á montaxe en maqueta
das locucións combinadas (só as
horarias sobrepasan as 86.400
combinacións). Posteriormente
procederase á súa instalación
nas centrais, estimándose que, a
partir do 15 de abril, a opción de
idioma galega xa estará plenamente dispoñible.
Se me deteño nestes detalles é
coa finalidade de que se comprenda a complexidade destes
procesos e, xustamente por esa
complexidade, se valore o noso
máis absoluto respecto coa ·pluralidade lingüística , malia os
erros que poidamos cometer.•

c.

XAIME
GONZÁLEZ FDEZ
(DIRECTOR DE TELEFÓNICA
DE ÜAL!ZA)

A lugoslávia
de Milosevic

.

..
~, -

A guerra fría obrigounos a pensar
na história e na política nos' termos dun grotesco maniqueísmo
domáis chocalleiro. Para algúns,
os croatas serian uns defensores
dos valores occidentais e os sérbios unha tribd de vermellos, para outros os croatas uns fascistas
financiados pola conxura do IV
Reich alemán eos sérbios uns
patriotas de esquerdas. Nembá.rgantes, as guerras de lugoslávia
teñen as súas orixes nuns complexos problemas políticos non
resaltos: Falta das liberdades nacionais para os albaneses Kosov a res , graí)des desigualdades
económicas entre os eslovenos e
croatas co resto das repúblicas
lugoslavas, a non cicatrización
das xenreiras xurdidas durante a
2ª guerra mundial (crimes dos
chetniks e ustachas), a incapaci-

Pergúntanlle a

O PULPO

<> R.A..1\t.lBO

dade total da OTAN e UEO para . ·aos .150.000 sérbios da Krajina~
reconducir pacificamente a cuesnamentres defende a Eslavonia e
tión das nacionalidades en EuroVúkovar a feito de rico botín de
guerra.- Para Milosevic a única
pa, etc. Ora ben as guerras de lugoslávia non deben ser expostas
prioridade verdadeira é o proveito
a modo dun partido de fútbol: "o
do estado, senda ate os cidadáns
sérbios de dentro e fora de Sérreal croácia contra do atlético sérbio". As análises como é debido
bia perfectamente sacrificábeis.
As guerras de lugoslávia non son
teñen que fundarse nos datos tirados da realidade e non de panproduto dos enfrontamentos nacionais, relixiosos ou de tribos setasí as p~eudo-ideoloxicas .
nón que máis ben son o froito
Irnos comparar en resumo as ludas actuacións dos políticos sen
goslavias de Tito e Milosevic: A
escrúpulos que tentan manter os
lugoslávia de Tito foi unha socieintereses do estado (império) por
dade .caracterizada por calidades
riba de todos os dereitos dos pQpositivas; socialismo, autoxestión
vos e da humanidade.
.,
obreira, federalismo, ámplos dereitos económicos das persoas,
Desgraciadamente nas sociedarespei1o palas diversas culturas
des por moi democráticas que senacionais e unha política internaxan sempre haberá moitas persocional de paz fundamentada no
as inmaturas, as cales sinten a
non aliñamento aos bloques da
necesidade de identificarse cun líOTAN eo Pacto de Varsóvia. A
der do tipo Milosevic, de entregarlogoslávia de Milosevic ten as sese de confiarse cegamente, maniguintes eivas; represión das culfestando con iso a ánsia irracional
turas albanesa, musulmana, maque agacha a imaxe do pai. +
xiar (Vojvodina), centralismo sérbio sobre Montenegro, constante
GONZALO BLANCO V ÁZQUEZ
burla das liberdades e a demo(ÜURENSE)
crácia, estatalismo ruinoso, asociado cun capitalismo de economía somerxida, unha política internacional cementada na máis
groseira tensión bélica, para fau~
cerse pasar como imprescindíbel,
como mal menor, comparado cos
Realmente quedei abraiada cancriminais "tigres" de Arkan, os
do lin na prensa que un certo cofascistas de Seselj, eo imprevisílectivo, do que non lembro o nobel dirixente opositor Vuk Draskome, reivindicaba que se sustituise
ugoslávia de Tito si merevic. A l_
ao profesorado interino por perso. cia ese nome, mentras ca do
as que aprobaran certo número
chauvinista .Milosevic non, pois o
de exercícios nunhas opisici~ns.
lugoslavismo é un concepto· ba- ·
seado na toleNon lle d'eoo nada a ninguén.
ráncia (o ideal Son unha Pr.ofesora Non Numerária e ven-o de'sempeñando o .
Ilirio) o cal
meu traballo desde hai 6 anos
postulaba a Al · I' · d
unión dos pougos avi~ e
o6n prot,esionalidaEie, responsabilidade· e esforzo. Máis non coa
vos suresla\tos Tito merecia ese
e ademais ori· tranquili.dade de_saber que vou
xlhar:.to en Cro- nome, mentras
te·r traballo"'·ao ano séguinte, ·nin
con condicións de traballo fáciácia por Ljude- ca do ·
les, pois os interinos/as valé9
8
vit Gaj (1 0 - chauvinista
moslle
Administración tanto
1872). , E impara un roto como para un des·portante rese- Milosevic non
ñar este feito
cosido. Ainda enriba t~ño que
ouvir que debo dar grácias a que
pasto cps sér· bios
traballo, ainda debo -ouvir que
fo ron
independentes un século denanson unha privilexiada, debo ouvir
que por qu'e non repartimos o
tes que os croatas, os cales estatraballo. Máis eu digo que non
ban asoballados polo lmpério
Habsburgo. A idea motriz da Sérdebo dar grácias a que teña traballo, porque todas e todos tebia de entón era o Panserbismo
rnos dereito a un posta de traba(Nacertanje). Hoxe Milosevic emprega o panserbismo só como . llo para vivir dignamente, que
non disfruto de ningún priviléxio
estratéxia para mobilizar os intereses · do Estado Sérbio, por iso · porque non concibo que se pense que o dereito ao traballo é un
non é _raro ver a Milosevic
priviléxio ou que lle estou a qui.abandoandq a sua triste sorte

Traballar non é
priviléxio

a

OCONI>E

-

tar o pan a ninguén, nqn me vou
deixar culpabilizar dalgún delito
moral do que non son responsábel e terceiro que non quera repartir o traballo, quera que todo ·
o mundo teña dereito a el.
Non ten sentido que entre os
proprios traballadores/as ou desem pregad os/as nos matemos
vivos lnitanqo palas migallas que
nos oferece a administración ou
a empresa privada. Que senso
ten pensar na clave de que: "claro como esa está a traballar, estame a min restando posibilidades de que traballe:'? Pois chegado o mqmento podemos tentar
atropelarnos pala·rúa, e asi que·
daremos cada
· vez menos,
recórdame as
películas de Non ten sentido
Mad Max ·matándose poló queentreos
preciado · ouro proprios
negro.

Raul, o mozo de·máis
éxito na equipa do
Real Madrid, se
segue a sair' cos
rapaces do seu
bairro. "Eu sei de
onde veño
-respoí!de- ·e sei ·
onde medrei. Saben
que estou a viver
noutro lado e que
agora teño outro nível
e9onómico, pero.isa
non importa. Póñome
á sua altura, á que
_sempre estiven". Ese
outro lado do que fala
Raul é o outro lado
do muro. O mu.ro que
ainda non caeu:
Protexido con gardas
xurados, cancelas de
ferro, alarmas e cans.

traballadores/as

Alguén lle sentiu
EÚ exixo e estou a loitar pbr
comentar a
un posta de desempregados/
Esperanza Aguirre,
traba[lo. para as nos matemos
. todas e todos
ministra
d~ Cultura,
. e por ter de- vivos loitando_
que estaba a ler as
reito a seguir
p9las migallas
contando con
obras dur]ha autora
ese pasto no
·portuguesa que .lle
futuro, máis
non exixo ese dereito só para
presta rnoito:
min, non estou a mirar só para o
"Chámase
-dixomeu cu, exixo eses-dereitos para todos de tal xeito que ·O día
·Sara Mago" .
de mañá calquera traballador/a
poida disfrutar: d,eles. · Exixo que _ ~=================
. a Administración oferte un ehsi- ·
. no de calidade cqntratando a
májs -profesorado, con candi-·
cións de traballo boas para dese n..v..ol ver as nosa~ . fuf!.cións..
' mellar do que o estamos" a fa-- ·
,._ '.
cer, sen que nos vexamos abrigadas as impartir duas ou tres
asignaturas das que n"on somos
especialistas ou ter que desprazarmos 50 quilómetros para
chegar á nosa seguinte clase.

ou

CANTINA
MEXICANA

•

No-vou pedir perdon por ter un
pasto de tr'aballo, nen ·son. unha
tola por exixir dereitos laborais
básicos, dereitos que todas e todos os traballadores estamos a
perder ano tras ano nesta maravillosa sociedade europea que
nos están a deseñar os señores .
mercaderes e banqueiros oo primeiro mundo.+
ÁNXELA MARIÑO LóPEZ
(VIGO)
"'·

RUA MARTIN CODAX VIGO

,,

¡t

1 Na bisbarra habia
1 un monstro que
: mataron os ·Jabregos.
1 Cos seus osos
1 _construiron a fachada
1 dunha modesta
hermida, sobre a que
· anos despois se
ergueria o actual
mosteiro de Oseira.
Alí se reuniu esta
semana o governo .
gal ego.

A polémica sobre o
turista español.detido
(non encarcerado) en
Cuba, despois dun
accidente de tránsito,
é banal, pero Matutes
logrou o seu obxetivo: ,
restar visitantes á illa
estas vacacións.

Hai polémica
tamén sobre a
legalización das
parellas de feito, pero_
Mónica S. ten outro
problema: "Levo u~
ano para casar, pero
non encontro
restaurante para
tanta xente'.'. Hai
demasiada demanda
de salas para

banquetes.

1 Fabricantes de
prendas deportivas
oferécenlle dous mil
millóns. de pesetas a
Ronaldo e mil
cincocentos a Raul
pala promoción dos
seus produtos. En
,Haiti hai ne nos que
cosen pelotas de-béisbol. Traballa·n
dazaseis horas
diárias en talleres
clandestinos por un
par de dólares ou a
cámbio da comida.
.En Peru e Singapur
póñenlle cordóns ,as
zapatillas e grampan
as etiquetas das

camisetas.•
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Que.significa-a Semana Santa e a que a dedica?

António Pereira
Pensionis!a -

Dedico o tempo da Pás,
cua a p ~s~ar porque é un,
ha cousa boa e unha-tra,
didón miña. En prin<;:í,
pio a Semana Santa ten
significación relixiosa e ·
eu acudo a9s actos, per<;>
sobretodo dedico~ teffi,
po ao lecer. Ás ve.ces
marcho a· Ourense ou a
Salamanca. É cerro ·que
non me recollo tanto co, ·
.mo obrigaria a Semana
Santa.t

M!! Teresa Cameselle

Fátima Fernández

Alfredo

Xoan António

Ama de casa

Estudante

Dependente

Estudante

A Semana Santa non
significa descanso por,
que traballo durante ese
periodo, pero se teño
tempo procuro ir a misa
o Xoves santo ou o
Venres santo, pero non
ás procesións. Hoxe a
significación relixiosa
que lle dan non ten
sentido nengun, pero os
vellos de antes son quen
manteñen viva a tradi,
ción.+

A Semana Santa serve
máis ben para desean ar.
A xente de a partir
dunha idade é a que dá
significación relixio a á
Semana Santa. A xente
xoven mái ben concibe
a Páscua como unha
vacación , n n c mo al,
g con significado reli,
xioso. Eu vou a misa e
vexo que ca e todo o
mundo que vai ten máis
de 50 anos. t

Para rn in a Semana
Como católica, apostóli,
Santa é un periodo de
ca e romana que sbn de,
dico todo o tempo a vi, . descanso e de lecer, ain,
ver a Seman.a Santa cris, . . da que tamén ten al, ·
gunha significación re}i,
tianamente. Acudo aos
xiosa. Vou a misa o dia
ofícios, aos rezos, ás pro,
mesmo de Se~ana San,
cesións ... O triste é que
ta pero tamén saio por
hoxe a xente dedícase a
viver e a pasalo ben e
aí cos meus amigos a me
divertir. Creo que se po,
non concibe a Páscua
conforme ao que é a Se,
de combinar o lecer co
feíto relixioso sen en,
mana Santa, que é a
morte a a paixón de Xe, · trar en contradicións,
sucristo.t eu fágoo.t

Champú
de Chanito
En lembranza
doChano
Os meus país, sobre todo, son
os encargados de ir enchendo a
miña valeira mern.ória tal que
máquina computadora recén est read a. Son eles os que me
orientan e me cantan causas
das boas xentes, como por
exemplo de Chane Piñeiro.
Vin o Chane un día na miña casa cando a miña vida non superaba máis alá dos dous meses,
viñera de paso cara a Vigo por
ver uns bocetos dunha história
que andaba a-maquinar, non lle
din a maior importáncia xa que
era unha das primeiras dúcias
de persoas que se proxectaban
na miña xove retina, uh ser máis
que pasába diante de min coma
nunha pantalla.

Un día meu pai, logo dunha de:
sas visitas de traballo que facía
- aproveitando o fin de semana en
Vigo, trouxome un osiño, un O$O
duro e branca q·ue ur,ha vez
descabezado cuspía un grume
transparente para lavar o cabelo, ao princípio parecíame arrepiante sentir ese moco frío enriba dos meus miolos e cada vez'
que mo botaban, ·as meus pais
repetían unha frase, sempre a
mesma: "O champú de Chanito1',
· entón co tempo funme decatando do máxica que era a loción.
Resulta que meu pai quedara de
levarlle a Chane as ¡·1ustracións·
que viñera a ver á casa uns días
antes, quedaran na Farmácia e
extranamente uns debuxos estaban rematados e outrós non, parece que Chane dixera de hon ·
continuar por non sei 'que motivo, o caso que os debüxos foron
entregados así. Nese momento
Chane escrebía ao produtor de
Madrí o rexeitamento. a ese proxecto que xa non lle apetecía facer. Foi entón cando se lembrou
de min e botando man de algo

que ~abía nun estante deullo a
baixar para os ollas e as fregas,
meu pai pedindo disculpas por
provocábame unha espécie de
non saber que precisan os c_atimareo que ao tentar de abrir os
vos e por dubidar da utilidade do
ellos causábame visións , así
agasallo, este foi recibido con . que me empecei a fixar nas figuras comecei a experimentar ungrande agradecemento e coa
promesa. de que me lembraria
has verdadeiras viaxes mariñas.
aquel ,detalle.
Víame no fondo do mar, nas paChane acompañou a meu pai
raxes máis estrañas, polo menos
ate a porta logo de despedirse
para min, rodeado das persoas
de Mariluz e mesmo saíron os
máis achegadas, por suposto padous á escura rúa a pesar da
pá e mamá, pero tamén os tíos
poalla, a xeito de despedida
Paulo e Carme, os avós e por
contoulle . a papá que estaba
veces tamén os tíos, que non
canso e quería ser unha persoa
son, Mancho,
corrente por unha vez na vida,
Rafa e Isa, pevivir no campo e tranquilo e todo
ro
menos .
isa e alí acabou a xuntanza.
Sempre había Cada vez que
cores e movemen tos, ani- mo botaban, os
Así que o meu entendemento
que me permitiu diferenciar un
mais, baleas e meus pais
frío moco dun champú para o
golfiños, cabal os de mar e repetían unha
cabelo, .tamén me permitiu decatarme da trans.form?ción que
estrelamares frase sempre a
acontecía en cada lavado. Coma
de todas as
' "
a maioría dos cativos occiden- · formas, por . mesma:
tais, o meu baño acontecía ao
s~posto para champú de
cair a noite , logo de introducirme
m1n aqueles
. ,,
animaís eran Charnto
a miña nai na cunea da bañeira,
cunha pouca auga moma, meu
raros , seinos
pai bautizábame co mesmo riagora que os
tual de botarme o biscoso chamvexo nos lipú na cachola coa mencionada
bros, pero non me daban medo,
frase para me lembrar quen me
nin moito menos. Estes sanos
dera ese tan preciado líquido esvaíanse cando o meu pai puña
A ver Aldán, ¡champú de Chania ducha de teléfono e me quitatoooo!- a miña nai corríezaba
ba a escuma do pelo , o sentir
logo ? fregar no senti9o contrário
aqueles centos de xorros abría a
ás agullas do relóxio o meu coiro
boca tragando auga e no sono
cabeludo. Entón ·entre ·o picor
parecía afogar, pero pouquiño,
que me daba .<? xabrón ao me
eh?, entón abría os ellos e sentí-

o
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ame outra vez na bañeira, relaxado e contento, con gañas de
cear e de durmir, era bonito.
Despois, cando xa durmía lembraba aquelas imaxes e podía
continuar co saña onde o deixara, era entón cando nunha esquiniña, onde menos se apreciaba,
ou nunha sombra , como facía
Hiscotch, apreciaba un home cativo que me surria e me facia así
coa man, podía recoñecelo, era
Chanito, por veces saía entre a
escuma do rachar dunha onda
contra as rochas do cantil, alí na
bañeira, e eu berráballe: Champú de Chanito!, porque lembraba
o que me decía meu pai.
Agora, logo de perta de 730 lavados estou triste porque o osiño
non pesa e ao metelo na auga
embarca e se afunde, non é como ao princípio, cando a súa pesada barriga o facía manterse dereito, e como me gustaba darlle
labazadas para que cabeceara
para os lados. Di meu pai que se
está a acabar o champú. Eu non
sei se papá atopará máis deste
tan bo que fai uns soños tan coloridos, di que agora Chane non me
pode dar outro por que xa non está e se cadra os outros osiñoschampús da tenda non teñen o
mesmo zume-soños dentro. A pesar de que estou un pouco triste
non por iso deixa de facer efecto
o champú, se cabe ao contrário,
· estes últimos soños subacuáticos
foron aínda máis intensos. Nun
deles berreille a Chane que estaba alá lonxe se é que os soños
se habían de acabar co champú,
el aínda que fixo por contestar
non o oín porque estaba mesmo
onde rachan as ondas, coma
sempre, e fai moito estroncio, entón ·dixome que non coa man e
sorriume con esa cariña de pillo
que pon. Non coñezo a Chane
máis P<;:>r aquela vez que o vin na
casa e polos soños do champú,
pero cando sexa máis maior gostarí a de ~er coma el para poder
agasallar con champú aos cativos, mesmo aos que nor;i teñery
auga para se enxuagar.+
ALFREDO LóPEZ
(COMPOSTELA)
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Que nos dice
el aura?
j VITOR VAQUEIRO
~spois de que se baldara a

Luzes de Galiza publica

posibilidade de fuxfr polos
Pirineus, detido, xunto con outros
compañeiros antifascistas, pola
policia franquista española, que o
ameazou con face-lo entregue á
Gestapo, Walter Benjamin tirouse a vida na vila de Port-Bou, nas
terras catalanas de Gi.rona, un 2 7
de Setembro de 1940,
exactamente 35 anos antes de que
a ditadura franquista asasinara por
derradeira vez en Hoyo de
Manzanares a cinco .prisioneiros
políticos: éntre eles Xosé
Humberto Ba·e na, que na·sua
neneza andou de brincadeira palas
ruas de T eis e hoxe acouga no
cemitÚio civil de Pereiró. O
suicídio do pénsadór berlinés non
VARI CARAMÉS
fo¡ infrutuoso, pois tivo a
consecuéncia imediata das
autoridades do réxime recuaren da
actitude inicial, rendendo a
posibilidade dos c:.o_rp.paí?-e.i.ros 9.e
Benjamín pasaren á fronreira na
procura ulterior da hber.dad€.
Quen coñeza -a, sua -oqra, a de
Benjamín, nortadas autorídad'es
e_spañol'as, teñeéerá tamén as suas
reflexións sobre a idea de aura,
definida como a manifestació.n
"' frrepetíbd durlha lonxura. Mália o
de até o 'de agofa dita non é de :
·Nos últimos meses da sua vida
Benjamin, nen da no~i9n d~t; a~ra~
-Lois Pereiro adicárase afiuzadade quen quera fafar; ·m.a1s dunha- ·
- -mente a recitar en público, con
atrocidade que ·veu dar· as mifias . ;
voz rd_ébil ~· sobre~olledo_ra, os
mans e á que -se refire· o títu~9- do
.versos do seu libro Poemas úUm.os
presente. artigo.. Este t\tul.o,. qu.e .
. de Amor e Enfermidade. A obra
xulgo irrecoñec.íbel mesmo para os
.. dun poeta -"que- tiña o fulgor da
meus leitores e leitoras, ilustrados
·alma mbana, e nacia da· expe- ·e cultas respeitivamente, éJ aínda
riéncia viva do ·autór, dos seus re=q.ue pareza inconceDíbel, a ·
··
cunchos sensitivos onde tremaba
primeiro verso .do naso hino,
un xove ferido pola doenza física
impreso nunha folla que teño
e pala doenza da modemidade,
perante miña. A este verso
ese xogo de .sombras e espellos "
endoidecido seguen outros non
que nqs envolve nas imaxes pomenos extraordinários, que, a
drecidas dun tempo sucio", en · ·
·segu ir, enumero: en la costa
palabras de Fermin Bauza.+

unha novela inacabada de Lois Pereiro

O número monogr#ico estará á verida ~O ~p3.sat~a Páscua .. . .
-c>-x.c.
Ao pasar as festas de Páscua as
libradas acollerán un novo número da revista Luzes -de
Gal.iza, que desta volta está adicada ao poeta Lois Pereiro, recen ten temen te desaparecido.
Ademais da derradeira entrevista e dun fato de artigos de lembranza e homenaxe de taca oeste número a publicación dunha
novela inédita dun autor do que
ó e coñecia a obra poética.
xornaim

ve a elagoracíqi ~~eniña » . ...
.
Para Manuel Rivas Náufragos do
paraiso trátas.e «dun texto insólito na narrati~a galega. Non hai
nada que se lle asemelle a ese tipo de relato tan pegado á vivéncia, escrito como un diário ».
«Chámame a atención unha frae úa
vida neste país é un fenón emo atmosférico" . Esa implicación que hai entre tempo,
e pácio e vivencia, e tá enraizada co paí non nun sen o convencional, porque non se cita a

"a

Galiza, pero Lojs Pereiro..decidilf
~ montar
h.istói-ia cori xei~o .
galego, q~~ parece que- e,mana
da néboa ·e é galeguista no sentido biolóxico». · _ .· _

únha

.

-·

Rivas entende que os antecen~ dentes ou paralelismos des ta
obra están en Thomas Bernard,
Peter Handke ou o efCPresionismo alemán, «po r iso o ilustra- .
mas· con pintura nórdica. Para
miné unha escrita de lusco-fusco. Náufragos do paraiso ten toda
a finura e a sensibilidade dun
bárbaro do norte », conclue.

verdeante / y el rayo transparente /
del plácido lunar?' nunha versión

r-

'A poesía é algo ciue se lle arrinca á moite'
Manuel Rivas: Escribe un epitafio (Cuspide enriba cando pase-

des/ por diante do lugar onde repouse/ enviándome unha húmida mensaxe / de vida e furia necesaria) que

i que a
tiña sempre na mente porque no
82 conversamos sobre o texto e
díxome que levaba xa 42 folios escritos e pouco máis hai».

'<O Lo is era dunha .escrita mol
lenta -acrescenta Rivas-, e xa
se nota polo tipo de narrativa
densa, interior, na que cada frase
• é un poema, nun sentido non retórico, con alento expresionista».

Un texto sen cámbios
Son .cito os capítulos que deixou
finalizados e que recolle Luzes,
respeitándo os editores a linguaxe coa que foron elaborados,
«os orixinais están escritos
nunha vella máquina Underwood e hoxe case é un manuscito;
porque até nos saltos de máquina e as queimadas dos pitillos se

é un de afío á marte. Noutro intre dislle á marte: ¡Fuck off, fódete! Durante ano os teus poemas
foron lidos como durísimo relatos de agonía., como chanzas
abaixo. Agora cobran outro ·sentrdo. Rexurden como oradóns,
como exconxuros.
Lois Pereiro: A miña evolución, ou máis ben a miña revolta
literaria e vital, vese a primeira
v.ista nos meus dous libros (Poemas 1981/1991 e estes Poemas

últimos de Amor e Enfermidade
1992/1995), ben identificados
coa miña experiencia vital ou
estética cronoloxicamente. Nos
meus primeiros poemas aínda
non chegara deica o fondo dos
meus erras, o único xeito de non
repetilos ou de que acaben por
destruirnos. Non baixara nin
sondeara aínda o máis fondo do
abismo: Eran poemas escuras,
cheos de bréternas e sons metálicos, fria.m ente apaixoados.

E ao pouco de ter publicado ese
primeiro libro, a palabra entrou
en coma, chegou o desastre da
indiferencia ante a vida-e a marte. Funme esquecendo de rnin
mesmo. A miña xeración, moi. tos dos meus amigos, foron tragados. sen repouso pola marte ou
a catástrofe. A miña vida estaba
xa máis poboada de morros coa
de vivos e foi deixándome lear
deica o vacío vital, guiado polaman da marte, que era xa a invitada ha m.iña vida diaria, que xa
soamente unha supervivencia
demorada, unha lenta baixada,
consciente Ou iñGonsciente, deica a miña propria tum.ba.
Estame a acorrer algo extraño e
emocionante con este último libro, que ríace como unha vontade de desafiar á marte. fu persoas
máis distintas e alkas efnociónanse dun xeito case relixioso ou
místico ao lelos, ou"'ao escoitarme
recitales. Iso xa non me sucedeu
cos meus amigos, os que leron antes ca ninguén, pero interpreteino como algo moi lóxico e nada
extraño, porque coñecín ben a
cronoloxía e as peripecias que fi-

xeron xurdir cada pÓema: sabían
. que eran a miña vida paso a paso,
emoción a emoción, e neles o
que facía era abrir en canal o meu
carpo, desgastado pero vivo.

O extraño foi observar que moitas persoas que non sabían nada
da miña vida, ou da evolución
sofrida nestes anos, sentíanse
igualmente emocionados dun
xeito case obsceno, CO!TIO hinoptizados pola -mufa propria obscenidade ao mostrarme totalmente
espido ante eles, ainda fresco o
singue. E eses poemas erari algo
así «como. de{ limóns dentio.dun
caramelo, todo o meu sangue·
metido en catro pingas ... » , como
di un dos ,últimos poemas de
· Goytisolo.· Iso resarciame de to-.
do o sofrido ao escribilos, dos
meus vellos fracasos e todos os
erras cometidos: pero non podía
deixar de pensar algunhas veces,
citando a Marguerite Duras que
«O que un escribe é algo qe se
arrebata á marte. E a marte resulta: mutilada por cada poema
escrito, lido, cp.d~ libro acabado». Iso é. A poesía é algo que se
lle arrinca á marte.•

bilingüe que promocionan o
Centro Gallego (sic) de Winterthur, e a Xunta de Galiza,segU:ndo consta polos respeitivos
carimbos que asinan o texto, e
feita, suspeito, por un dos
tradutol:'es anónimos máis
incompetentes de .toda a Unión
Europea, que, por pormos só un
exemplo, trabuca m;ume con
aroma, bardo con barco e ao con e o
nun exercício de corte tan
vangardistamente demente que
desacougaria, con certeza, a
Groucho e a Breton, nunha proba
hilarante do bilingüismo
harmónico que pula ·a Partido
Popular e que quen viaxe as'terras
courelás poderá comprobar .en
exemplos notábeis como o que
constitúe a aldea de Ferreiros de
Abajo (sic), onde non é dificil
albiscar o arriscado esforzo do
normalizador harmónico perante a
dupla opción constituída polo
termo escollido e o de Herreros de
Abaixo, nun decidido esforzo de
encamiñar a nasa língua en
dirección a un pidgin onde sexa
posíbel e normal a frase
retranqueira que postula escorregué

en la lama y fui dar con los fociños al
rente de los pedregullos, porque o
povo é moi sábio. •
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Morreu o profesor Colin Smith
Foi tradutor ao inglés de Álvaro Cunqueiro

Mas, entre nós, o querido professor Colín Smith tem um lugar
muito especial, pois for traduror
Em Cambridge, no fevereiro derrade i ro, faleceu de cancro o . de Cunqueiro ~ Torrente Ballesprofessor ingles Colin Smith, re~ .
ter ao ingl~s, e arguto pescudador
da obra cunqueiriana, tendo perlevante hispanista e tradutor de
Pepe Carreiro, Carme Blanco e Pilar García Negro vcin participar nas Xornadas de Ungua e Literatur.a.
corrido as nossas terras da mao
Cunqueiro.
do nosso Álvaro: em particular
Desde cedo , o ·professor Smith
Mondonhed o, Ribadeu (onde
revelara o seu amor pelos temas
dera palestras sobre o seu amigo
·
Cunqueiro nas
hi spa n ic os,
e
sob retud o r - - - - - - - - - - - , . - - - , , , , , . . - - - = " ' Jornadas "Mar
por Médio"). •
m ed i eva i s,
tuado na época das Irmandades da
discursos e·artigos de prensa.
Durante os dias 18, 19 ~ 20 de
co m os se us
Pala, con conferéncias de Emílio
Abril dese1ivólvense as VII XorA sua, estupenpioneir'os esÍnsl)a, e a literatura galega-portuOs ser'ninários constituen o tronnada,s de Ungua e Literatura, que
tudos sobre o
da tradu~ao do
guesa erá tratada por Cario Pauco das xomadas e amo an a relaorganizan a CI G e a Asociación
Merlim e famíPoema de mío
ción da língua e a literatura con
lo Martfnez Pereiro. A lfngua,
Sócio-Pedagóxica Galega e que se
lia ( "Merlín
Cid, prova ncoma empre, ten un papel de taoutro campos a i como afondan .
celebran na Escola Universitária
and Compa'T}y)
do, contra a
cábel nas xornadas, de ta vez con
eh aspectos concretos da nosa e de Formación do Profesorado da
foi-lhe justae rudi~ ao· reiManuel Ferreiro, Pilar Garcia
crita. A imaxe da mu ller na liUniversidade de Santiago. Seminant e, qu e o
mente premiaN egro e Xosé Ramón Freixeiro,
teratura e o achegamento a Rosanários, proxeccións, debates e ouda num certafamoso poe que clau urará a x macla e a
lia de Ca tro erán tratado p r
tras a'.ctividades conforman un
m e de tra ma épico casconferéncia Ungua Galega: norCarme Blanco e Francisco Rodríprograma varia9o nas temáticas e
te lhano fo¡
du~ao do galemalidade e conflito.
guez respeitivamente ainda que a
no que os participantes poden
obra dum só
ga ao ingles
escrita de muller ramén ten outra
confeccionar unha escolla segunconvocado pea ut or culto.
e:onvidada, a poeta Chus Pato,
ntac nt ) víde didáctic )
do o o seu interese. O Venres 18
la Junta da Gadebate obre o rumo da literatura
que falará da sua obra. Para o inábrense estas xomadas cunha
liza, com a coOutra monuou a autoanáli e que fará Manuel
teresados no teatro, Laura Tato
lembranza a Ánxel Fole a través
mental obra
1abo ra~ a o do
Rivas da suaobra on outras das
lanza unha nova proposta pata a
: cla conferéncia de C láudio Rodrf.
Centro Galego
do
finado
actividade que conforman o
periodización da dramatúrxia ga•· guez Fer As cinco traxectórias de
professo r é o
de Londres, e
lega e aos que lles interese a apliprograma. Para matricularse nas
Fole. O escritor e xornalista de
seu magnífico
posteriormente
VII Xomadas de Língua ~ Literatucación das viñetas nas aulas, terá
Lugo terá outra adicatória o meseditada pela Editora Everyman.
Collins Spanish DictiÓnary {de
ra ou obter máis informacións esa posibilidade de escoitar os conmo dia coa apresentación do libro
notar que o nome Collins é o da
Nela conseguiu o milagre de "gatán o teléfono 981-594686,
sellos do debuxante Pepe Carreide Edicións A Nasa T e:rra, que co
leguizar" o ingles, de jeito que o
Editora, e n ada tem a ver com
ro. O estudo da prensa estará si981-597658 e 981-278259. +
título Cartafólio Galega recolle
leitor olha com os mesmos olhos
o n om e d e batismo Colín, do
nosso professor). É um modergal~gos a mágica terra de Miran•.......•.....................•.......•....•.•......................................................•.....•
n o e prático dicionári"o que
da, o mago Merlim, e toda a cuncontém abundante vocabulário
queiriana recria~ao da lenda ardo primeiro de Abril ampliaranderando que se em outros paises
túrica aclimatada entre hós.
popular,' tanto da Espanha coe comunidades respeitam os cosse as emisión para América
mo da Hispan oaméric a (e por
cunha canle própria. Segundo
tumes e usos lingüísticos, como é
certo que n este último caso reO saudoso professor Smith tinha
Campos, esta iniciativa respo ta
o caso de Portugal, tambén o desulta bem ev idente a forte peum infecioso op~imismo , gostava
á solicitude de miles de galego
vem fazer por própio interesse na
ga da do s ga le g uj smos além
imenso das nossas "juntanyas", a
que viven en América e que deGaliza", din desde o MDL, que
boa conversa e a· gastronomía, e
mar); ganhou merecida fama e
distribue folletos e pegatinas semandan maior emi ión de de
foi reeditado e atualizado repenao esqueceu passar pela Porta
O Xoves 27 de Marzo celébrase o
mellantes aos que utiliza a publiGaliza que a que e estaba a
. tidas vezes.
Santa e petar com a cabe~a no
Dia Mundial do T eatro e xa están
levar a cabo ate agora coa canle
Santo dos Croques da Catedral
cidade de Telepizza. +
Galeuska. Esta ampliación farase
Tinha feito o seu doutoramento
de Santiago, qúandó .lá foi em
programados al~s actos para
a través do satélite Panamsat e
sobre Góngora, na Universidade
comemoralo. A compañia Teatro
peregrinayao sentimental n o detamén inclue a programad ' n da
de Cambridge, onde mais tarde
rradeiro Ano Santo Compostedo Noroeste e o Instituto Galego
Rádio Galega. Non se de cartan
de Estudos T eatrais apres,e ntan
lano, para lhe pedir a sabedoria
ganhara a Cadeira de Espanhol.
cuotas de pago para que o miEra membro correspondente da
no teatro municipal de Viana do
e o bom humor com que nos regrantes de Estado Unido e LaReal Academia Espanhola, e
galou e nos segue a regalar desde
Castelo a revista Ensaio, publicatinoamérica accedan a e ta emi,
Comendador da Ordem ele Isaci Além. Com ele, e com muitos ción bilingüe de Galiza e N orte
ión que, egundo Camp , pobel a Católica. Foi muitos anos
outros ihgleses, generosos estude Portugal. Por outra parte, a
diretor da rev ista Modern Landen chegar a mái de d u
compañia Teatro Art'Image celediosos da Galiza, ternos urna <líguage Reviev . .
bra a data apresentado a montaxe
millón de e ectad re . +
vida ImpagáveL •
Quem matou a Condessa?, "un policial a preto.e branca com texto
Lembrar a obra e a persoalidade
e encenayao de Ricardo Alves,
do poeta Avilés de T aramancos
un espectáculo teatral para maioé a premisa do programa Avilés
res de 12 anos, com entradas gra97, que leva a cabo a Casa da
tuitas". A representación está
Cultura de Noia. Desde o 20 ao
adicada especialmente á povoa22 de Marzo unha série de conción do bairro de Massarelos, en
fe réncias e unha oferenda floral
Porto, en cuxo teatro escenificareuniu a escritores e pei:soeiros
rase ás seis e média da tarde. +
O voceito da Federación da
ao redor da sua figura en Noia
·Mocedades Galegu i tas Guieiro
entre os'c¡ue se atol?aban Uxio
revive 60 anos de pois do eu
Novoneira, Xúlio Valcárcel e
nacimento coa ed ición facsímile
Isaac Diaz Pardo. Ate o 11 de
da que se encarregou o Consello
Abril está aberta a exposición
da Xuventude. N a sua apresen;
T erra e Lume, que amos a
tación, o Xoves 20 no Clube inNa Galeria Sargadelos o Xoves,· 6 de Abril ás 20 horas.
· cerámica inspirada nos poemas
ternacion al de Prensa ,
do escritor de Noia. •
Organiza a Asociación Cultural O Galo.
estivero];l presentes alguns dos seus protagonistas coq10 Antón
Coa intérvención de:
Fraguas , Francisco Femández
· del Riego e Xaime llla, dos que
Manuel Portas
"Nos pasamos .el gallego por la
Carlos Casares, presidente do
Lois Diéguez
punta de la piZza", di o lema utiConsello da Cultura, calificou
lizado pok¡ Movimento Defesa da
de persoas imprescindíbeis para
Língua na campaña na que
entender a actual si_tuación polípeden o boicot á cadea Telepizza
tica. O Consello da Xuventude
por ter rexeitado a unha demaneditou 800 exemplares numeradante de emprego por ser galegodos do'último número do Guieifalante. "Facemos un
ro, do 1 de·Xullo de 1936,
chamamento ao boicote de proFrancisco Campos, director xeral
despois dunha traxectória de
. •
EDIC IÓN S
dutos Telepizza, nao sem dar-lhe
da CRTVG , anunciou no Parladous
anos truncada pola Guerra
AllOSATllUU.
mento o Xoves 20 que a partir
alternativas em positivo, consiC ivil.+
-0-- C. DURAO /LONDRES
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Onome
do espírito
Títul~: O espírito de Bmustenac.
Autor: Alfonso Álvarez Cáccamo.
Editorial: Edicións Xerais.

O relato aparece perdeitamente
estruturado en carro partes,
coincidentes cos carro capítulos
da novela: Broustenac nace e,
con el, o conflito; suscítanse as
dúbidas pertinentes sobre a sua
eséncia; pendentes ainda de resolver tan fondo mistério, os
seus benefactores ven pendurar
a ameaza sobre as suas vidas: finalmente chega a con el u ión,
na que. Brou tenac participa activamente a pe ar de contar 6
con ei di de vida.
Cando Broustenac nace, nese
prim ir capítu l , ao leitor faráelle difícil determinar o xéncro
do di curo que ten <liante. Coua nada mala de de o momento
en que eleva o ton do interese
polo mi tério. é un dos acerto
mái relevantes está precisamente na exqui itez e naturalidade
con que o narrador asenta ao leitor no xénero que en realidade
domina o di cur o. Porque, cando atende ás primeiras páxinas,
agarda atoparse cunha narración
hi tórica onde Brou tenac actue
como unha incógnita que ha
guiar o futuro desenvolvemento
das cou as, aber en qué dirección é parte dun xogo descoñecido do que non gozaremo a meno que continuemo a leitura. E
non é que cumpra exc ivo esforzo para i , que en cedo e decata un do verdadeiro .2nimo con
que debe oller a n vel: o que
aquí
conta é unha amábel e
di ertida hi t 'ria onde o prac r

Alfonso Álvarez Cá.ccamo.

de ler é a finalidade. Todo o que
se nos conta, contasenos co alto
afán de que di frutemos da leitura. Esta desmitificación do libro
como algo sério dirixido a mentes que disfrutan sen sorrir, antóllaseme algo
ben necesário
neste
momento e nesta Alfonso é o
literatura que suficiente ..
continuamente se oÜa mente hábil
no espello e como para
se acha máis arrincar
vigorosa. Non
é arcano para deleitosos
ninguén que sorrisos
a situación xustamente
social que viondeo
vimos facilita
unha conti- discurso é
nuidade, se máis retórico
ben en precár i as col).dición , da que
a literatura galega careceu desde
o medioevo trovadoresco. Pero
e e vigor erá letra morta, a non
er que haxa atractivo. Contarem con un mái ou meno estimábel número de di cur os gra-
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ves e cóncavos. Certo é q~e o dev ir tróuxonos a consolidación,
sempre cautelosa, de xéneros vários que contentan apeténcias
particulares; pero iso nen sequer
abond para liferatúras normalizadas de sociedades normalizadas.
O .máis difícil é presentar o libro
como obxecto de gozo inmediato. Non aseguro que O espír:ito dé
Broustenac sexa leitura que a ninguén poia desagradar; todo epende do que se busque e a capacidade para· ace~tar o que atopamos,
pero faíseme moi difícil imaxinar
alguén que non goce con diverti-mentos. E, se tal apelativo lle desemos, non diminuiria o seu valor, todo o contrário, pois unha
literatura dependente precisa
sempre gañar leitores en benefício da sua própria supervivéncia.

Pero Alfonso Alvarez Cáccamo
,,

é suficientemente hábil como
para arrincar deleitosos sorrisos
xustamente onde o discurso é
máis retórico (na segunda parte); construe uns diálogos eficaces, naturais e chispeantes; configura ben as personaxes (delas
só se pode sospeitar de Broustenac como arquetípica) e remata
por fundir con acerto o relato
ficcional co. histórico e co humorístico sen esquencer a lenda. Subxace tamén un estupendo material para un guión cinematográfico de éxito asegurad<:?·
Se fora tempo e Steven Spelberg soubera de Broustenac, é
posíbel que nunca nacera ET.
Iso si, este non é relato para
amantes da lágrima fácil, pero
reborda tenrura e humanidade.
Cun remate efectivo, aqui é onde entronca a lenda, que pode
saber a pbuco porque o leitor
simpatiza axiña coas personaxes,
tómalles cariño e poe sentirse
algo defraudado pola sua desaparición e o feíto de ser el quen te-

_ña que desvelar finalmente o
enigma do esp írito de Broustnac.
E pode haber qüen diga qlfe esta
· non é novela ·para levar un prémio do P,restíxio do García Barros. Craso erró, precisamente
nunha literatura coíno a nasa o
seu .valor mu ltiplicase.+
XOSÉ M. EIRÉ

Manual de
descomposición
Título: O manual dos inquisidores.
Autor: António Lobo Antunes.
Editorial: Publicai;:oes Dom Quixote.

O gue os estrangeiros dizern que eu
trago de novo para aJiteratura nao é
rnais do que a adaptar;:.ao a literatura
de técnicas da psicoterápia: as pessoas
ilurninarern-se urna as outras e a concomitancia do p~sado, do presente e
do futuro. «A escrita é urn deltrio controlado,, -já lá dizia Antero e, antes
· dele, de outra maneira, Horácio:
«Urna bela desotdem, precedida de furor poético, eis urna ocle" .
[Dunha entrevista de Rodrigues da
Silva a Lobo Ant~nes)

Caro lector, por volta de 1980
souben, por primeira vez, da existencía de António "Lobo Antunes e do seu segundo romance,
publicado no ano anterior na mítica colección "O Chao da Palavra" da Editorial-Vega, po la entusiasta e convincente recomendación de lectura dun meu
(ex)profesor e amigo, que aínda
hoxe moito agradezo. Desde
aquela alrura, sigo -co fascinio
derivado da súa insultante escrita
'luciferina' e 'icárica'- a progresiva consolidación dun sólido edificio narrativo, ~onstruído con

constante intelixencia por este
iconoclasta escritor portugués.
Edificio, ademais, que, no seu
~onxunto, non podo de\xar de
considerar de extrema orixinali~
dade na importante ficción portuguesa posterior á "revolu\:ao
· dos cravos" e de primeirísima arde no panorama literario europeo
destes tres últimos lustros.
Lobo Antunes publica tardíamente os seus dous primeiros romances en 1979, Memória do
Elefante e Os Cus de Judas, con
que 'inaugura unha triloxía narrativa que conclúe en 1981 con
Explicafií.o dos Pá§saros, corrixida
e desdobrada a distancia cun novo ciclo de tres rnmances: Tratado das Paixoes da Alma ( 1990),

A Ordem Natural das Coisas
(1992) e A Morte de Carlos Gardel (1994 ). Entre ambos os ci clos este psiquiatra· de 54 anos,
elabora un outro que comprende
catro romances: ExplicaféiO dos
Pássaros (1981 ), Fad:o Alexandrino (1983), Auto dos Danados
( 1985) e As Naus (1988).
A ~it-Úetría especular e a coherencia con que o "autor aborda a
· sáa escrita fan do seu décimo
primeiro romance aparecido en
Setembro do_pasado ano, O Ma,
·nual dos Inquisidores, o in.icial
dun novo percurso. ficcional que
constituirá unha segunda tetraloxía ( «É o primeiro de um novo
cicló de quatro mais voltado sobre o meu país. Quería que fossem livros ·sobre o poder»), estando a traballar xa na segunda
entrega o escritor lisboeta: «Nao
tem nada a ver com Guerra Colo~ial. É África antes da Guerra
Colonial e depois da independencia. Sobre a maneira como os colonos brancas viam as
rela\:6es consigo próprios e com
os negros, comos angolanos».
O enorme conxunto ficcional,
disciplinadamente levantado
nestes dezasete anos, foi permitindo aó autor definir e afirmar
aos poucos a voz propia, o estilo
persoal e mais o imaxinari.o narrativo singularmente caracterizado con que cegara a moitos lectores xa nos inicios publicitados
da súa escrita. Oeste teimoso e
rrabalioso camiño de aperfeizoamento, con avanzos e escasos re-_
cúos, non o teñen desviado -nen
o éxito que sempre, e en medida
cada vez maior, o acompaña, nen
a súa indiferencia -cando non a
súa despectiva agresividade de
polemista- para cos círculos literarios e culturais estabelecidos ou
as instancias crít~cas portuguesas:
De 'luminosa promesa' da nova
, xeración posrevolucionarLa portuguesa a 'cegadora ·estrela' da
narrativa occidental e 'firme'
candidato a un Nobel que.cure o
inexplicábel agravio comparativo da ausenci;:i dun premiado
nas riquísimas e renovadoras literaturas de expresión portuguesa, Lobo .Antune retrata minuciosamente, coas negras cores da
intelixente desesperanza e coas
grises sombras do t.ruel desencanto, a paisaxe social e mental ·
portuguesa das tres última décadas e ·tamén, en última instan'cia, o retrato esencial dos límites
individuais e colectivos ou o de-

... .
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Esa validez xeral da escrita do
concret~ -e do localizado minuciosamente nuo imaxinário, nun
tempo e nun espacio portugueses
e persoais, podería e:Xplicar en
parte o éxito e a difusión internacional dos seus romances: vendas,
'premios, edicións simultáneas en
varias linguas e contextos culturais, traducións ... Porén, quera
crer, para m:e reconfortar, que é a
contundencia e a calidade da súa
ficción as que o proxectan no espacio da lectura relativamente
numerosa, aínda que 'fenómenos
socio lóxicos' tan peculiares e
inexplicábeis para min como as
espectaculares vendas de nefastos
escritores como a 'demagoga' italiana Susanna T amaro ou o 'místico' brasileiro Paulo Coelho fan
que· un, desconcertado, deveña
anacronicamente 'tomista'.
António Lobo Antunes.
O atento lector xa terá percibido que, globalmente, esta obra
o Sr. Ministro e, respectivamenunha mesma vía de relacionaficcional nos presenta unha vite, tamén pai, xefe, pai 'acidental'
-mento: o podeL Un poder que,
sión tráxica e distorcida da exisen vertical ou en horizontal, no
e mais 'protector' dos anterimes.
tencia, un panorama in tenciotempo ou no espacio, na política
nalmente sesgado da vida, unha . Permite tamén o contrapunto e a
ou na sociedad e, no amor ou .na
visión intenor dos 'comentaristas'
caricatura reclutara do humano
que, a seguir, definimos a respecfamilia, no sexo ou na amizade,
ou un descenso ao inferno vital,
vai creando uhha tea de araña de
mais isto -achamos- non signito das súas 'ligazóns' co Sr. Minis·crueis dependencias e penosos
tro, co Sr. Doutor. No primeiro
fica en absoluto falta de verdade·
ou manipulación de intención
relato _( «Qualquer palha\:O que . s'ometementos, de absurdos e patolóxicGs 'vencedores vencidos',
falseadora, significa o simple su- . voe como um pássaro desconhedos cais é paradigma o Sr. Minisbliñado dunha realidad e focada ·
cido» ): Odete, a violada filla do
caseiro; Sofia, a nora; Carvalho, o
e ponderada, desde o exceso xetro sal~arista con relación a quen
vello tío de Sofía e, como amanxiran coperniquianamente a
nericamente expresionista, 9os
te de Isabel, causa 'primeira' de
maior parte· dos discursos e se siseus aspectos máis insidiosamenque esta abandone o seu home, o
túan todas as personaxes. Non é,
te grotescos. Con todo -e senda
Sr. Ministro. No segtindo relato
sen embargo, somente esta plurasincero- esta visión compacta
(«A malícia dos objectos inanilidade .e fragmentarismo dos disque ~ransmito do conxunto debe
mados»): a cociñeira, nai de Paucursos rememorativos, concibidos
estar tamén algo condicionada e
como catarse, a que fai que o lecla; Luís, o ~eterinaí-io que axuda a
filtrada pola visión retrospectiva
da globalidade da súa produción
nacer a Paula; Lina, a terapeuta . tor fique intelectualmente fascidesde o novo romance que agora
nado, emocionalmente envolyiocupacionaf que atende no asilo
nos ocupa(rá).
a Titina e, de maneira anómala,
do e sentimentalmente preso na
tamén Joao que namora Lina. No
deprimente tea de araña, mais a
As máis de catrocentas páxinas
terce'iro relato
eficiencia da escolla selectiva dos
d'O ManuaLdos Inquisidores estru( ~< Da existenmateriais relevantes duns discurtúranse en cinco relatos interdecia dos ansos organizados como 'explicapenden tes. Cada un de les está
cións', faladas e catarticamente
jos» ): Al1ce, a Lobo
presidido por un "relato" segmenvividas, da amálgama dos acontemadriña . de AntunesPaula; Rotado en tres partes.que se complecimentos histórico-políticos (o
meu,
defi- retrata
menta contrapuntisticamente con
asasinato do xeneral Humberto
tres "comentários" intercaladós,
ciente e com- minuciosa ..
Delgado, a crise· da sucesión de
salvo o . quinto que prescinde do·
pañeiro de mente
Salazar por Caetano qu o 25 de
terceiro "comentário", de obrigaoficina
de
Abril) e dos biográfico-persoais
da espera inducida pola perfecta - Paula; César, a paisaxe
(que sería dunha grande necidade
xeometría do deseño estrutural.
o amante de social e
pretender aql,lí referir, mesmo a
Paula.
N o mental
Esta 'intencional'·anomalía, como
través de exemplos isolados).
o abrupto. comezo "in media res"
cuarto relato
portuguesa
oü o abertQ final da narrativa, pa( «Üs do is saA q.uténrica epopeia invertida
das
tres
patos
desrece indiciar e promover -estamos
de torturad~ etopeias fragmententados de escribir 'exixe de macalc;os no ex- últimas
tadas en que se constitúen estes
tase»): Dona
I\eira ineludíbel'- o comentario
"depoirrienfos",
ambientalmente
décadas
final do lector perante .a aparente
Dores, a nai
connotados, social e. xe9graficaausencia dun narrador responsáde Milá; Lemente, no constante imaxinario
bel. Porque, digámolo xa, vostede,
andro, o portraumático da narrativa de Lobo
atento lector, deberá acabar o roteiro do edifiA~tunes (o Portugal, especialmance, interiorizándoo e tirando
cio da 'protexida'; Tomás, o fumente a Lisboa, pre e posrevoluun seu significado linívoco do disrriel e condutor. No quinto relato
cionaria,, con puntuais. incur( «Pássaros quase mortais da al:.
curso ¡:>lural e fragmentado e mais
sións na Africa colonial), permima» ): Martins, o primo da viúva
un seu sentido moral da expositen, ademats, a 'ausencia' ou a
ción neutra e inacabada, que coido farmaceútico que é unha das
presencia diluída do responsábel
amantes do Sr. Ministro; Isabel, a
dadosamente o noso autor indido romance, de quen sabemos a
filla dun represaliado militar e escia, mas que non menos coidadoexistencia cando ocasionalmenposa do Sr. ·Ministro; ••• ¡e o lecsamente evita explicita~.
te é interpelado ·como interlocutor!
t.or que, dotado de caderno e
De feíto, esa feliz mecánica narramagnetófono, recollé os matetiva permite (de~)organizar un
Os cinco personaxes 'relatores'
riais que nós le(re)mos ho libro.
complexo mundo de retrospectixustific;m os catorce (ou quince)
yas visióps interiores dos protago'comentaristas' e estes, pola súa
Outro aspecto de grande rendinistas principais dos relatos: Joao,
vez, asocian ao mosaico innúmebilidade no romance asenta .nas
o fillo lexítimo; Titina, a goberros figurantes carentes de discurpreocupacións de Lobo Antunes
nanta; Paula, a filla ilexítima; Miso. A diferente presencia e relepara coa comprensión psicolóxilá, unha das amantes; FranciscQ,
vancia de todos eles ten sempre
ca das raíces da creación artística

-deu á luz en publicacións médiVersos da figueira
cas, traballos sobre o Leal Consélheiro de D. Duarte, Lewis Ca- . para nertos e nenas
rroll, ]3ocage, Antera de Quen- ~on sei quen foi Colón e menos quen foi
' tal e Angelo de Lima. PreocupaDante, non sei quen é o poeta nen quen é o
cións que afloran na organizanavegante. Inocente e popular.é a poesia
ción do 'falar' ~ do 'pensar' das
para nen05 que se pode ler co título A
figueira lingoreteira, de Xosé
'testemuñas' que, cunha disposiLois Garcia.
ción formal e discursiva -xa preVersos que resente nos romances da segunda
collen a traditriloxía revisora de que antes fación adaptando
lamos-, desenvolve a .disolución
os contidos para
e o deterioro das mesmas, insisos cativos que
poden saber da
tindo nos transtornos da función
Danza do ordenapragmática ou directiva, de que
dor, co teclado
xa falaba hai máis dun século
cheo de funcións
Hughlins Jackson. Sobre esa 'fa"barullentas" ou
la' e ese 'pensamento' intenciode Os paxaros da
Pórtico da Gloria.
nalmente deteriorados -en
Aconsellábel para
maior ou menor grao e, por veos nenos e nenas que
ces, chegando ao paroxismo paa inda non saben ler per si escoitar. •
tolóxico- paira un constante 'furor poético' e un substantivo
'simbolismo delirante' de teor
A fractura
case 'telúrico' que, suxerido desde os títulos dos cinco relatos,
do miocardio
está asociado aos obxectos ou á
Os viciños non sospeitan o que lle pasa
repetida presencia dos elementos
á nai de Martiño porque é un segredo
naturalistas (árbores e animais)
entre amigos que non se
da nuclear quinta da Palmela.
pode revelar. A
Por outra parte, achamos que,
para alén de claquera posíbel sarcasmo ou cinismo relativista,
non lle falta razón ao autor cando manifesta: «Eu acho o livro
profundamente ale.gre. Talvez
um dos livros com mais humor
que eu já tenha escrito». E non
carece de razón porque -aínda
que poida parecer unha "contradictio in terminis"- en paralelo á
· substancial 'distopía', a .que asistimos na nosa lectura, discorre
unha subterránea "utopía' q~e,
dificultosamente, tamén podemos enxergar nas antíteses e nas
(des) esperanzas do claro escuro
humano e vital romanceado con
mestría e con oficio invulgares .
En fin, nestas paxinas falei da
menor parte. Á maneira do neno
de Santo Agostiño, quería pór
diques a un oceano e, claro está,
fracasei. Se calquera libro 'só licio' é 'sólido', permítanme concluír con <lúas consideracións
para suxerir por analoxía outro
aspectos e mitigar a frustración.
A primeira di respecto ao referentes do campo da literatura a
que asocio (seguramente de maneira moi 'miña') a escrita de te
singular e extraordinario romance: o Húmus (1917) de Raul
Brandao e o aforístico Précis de
décomposition ( 1949) de Ciaran
poden balizar para vostede, lector interesado, este manual de
· descomposición. A segunda e última consideración consistiría
en indicar que áo último romance (e non só) de Lobo Antunes
se lle poderían aplicar aque las
palabras que o luminoso ensaísta
Eduardo Lourenc;o, em Fernando, Rei da Nossa Baviera, dedicara. a Pessoa (de quen o nosso autor, éomo ..de Borges e Kafka, nao
gosta «lá muito » ): «Descendo,
como uro Dante sem D~us, nem
Beatriz, o inferno acessível do
homem moderno, escrevendo o
inventário do absurdo como se
fosse natural e do natural como
se fosse absurdo» . ,
Acredite, caro lector. Debería
acompañalo no 'descenso'.
C.P. MARTÍNEZ PERElRO .

fractura de miocardio, de Jacques
Fansten, anéllase
ao redor do medo
dun rapaz por
rematar nun orfelinato. O eus amigo compartirán a
morte da nai de
Martiño en segredo
agachando o cadáver.
Incluido na colección
xuvenil Fóra de Xogo, de
Xerais, o libro está traducido por Valentin Arias. •

História e política
de Euskadi
Un volume como o que apre enra T xalaparta co título Diccionário históricopolítico de Euskal Herria non e fa¡ en
dous dias, nen en dou ano . lñaki Egana, o seu autor, pa ·ou
m ito tempo palas biblioteca e
arquivo d~> Paí
Basco para
con tatar que
"n n hai unidade,
somos a expre ión
viva da rluralidac.lc
e buscar todo o
pregue dun abanico convérrese
nunha necesidade".
Neste primeiro volume un pode averiguar
quen era a prince a vascona Abda, aber que significa Galeuzka ou que povoación ten a comarca de Trebiño, •

Biografia do avó
de 9rtega y Gasset
Poeta, xomalista e político de .Ponrevedra, o avó de Ortega y Gasset foi o fundádor do periódico El Imparcial, famosa
cabeceira de finais do século XIX.
Eduardo Gas~...,.,.,,,,="·'"'~
set y Artime.
Biografla de un
pontevedrés
ilustre é un libro que coma a
vida <leste prerromanticista,
govemador civil e
un dos fundadores
da Institución Libre· do Ensino, descrito pola publicación da época Madrid Cómico coino "un
galeguiño aproveitado que El Imparcial
· fundou e ten nel un filón sendo sempre
·
deputado por Padrón". •

A

G~~O

ANOSATERRA

Skornabois:
militáncia
pero
na discoteca

anovador e moi fresco.
N ese senso os se te temas non
conforman un traballo compacto: a diferéncia entre temas como Can de palleiro, cun esquema
que achega aos de Lourenzá a.
grupos da sua xeración como O

caimán do ria Tea ou Rastreros, e
A brosa do verdugo, tema. quen
sen abandoar o rock achégase
ad fonk e á música de baile, é
destacábel. Este último é o mellar tema do cassete coa curiosidade de que unha letra reivindicativa· e "derivada da militáncia '
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'nacionalista do grupo é alixeirada cun ritmo pegadizo no que
guitarra, baixo e bateri¡i acadan
unha irmandade perfecta dando
prevaléncia, á sua vez, á voz de
EmíÜo López. Conscientes das
posibilidades cfo tema, atrévense cun remake que pecha esta fi-

. Ü -mellor tema é
A brosa do verdugo-ca que s~ atreven a

Título: O verme humicida.
Grupo: Skomabois.
Edita: Chorima.

facer un mesclado

O casete que apresentan os
Skornabois, de Lourenzá, é o
seu primeiro traballo en solitário e nel fan sua a declaración
de Fermin Muguruza, cantante
do xa de aparecido Negu Gorriak, rn1 que a egura que " on
un militante da ilusión por natureza". Pero mália a militáncia
política patente nas letras deste carro mozos de Lourenzá, a
urpr a d te traballo O verme
homicida é o re ultado musical.
Sen deixar de incluirense na
etiqueta bravu, o Skornabois
deciden experimentar e o resultado é agradecido. Influidos
polo rap e pola mú ica de baile,
acadan un on máis que bon e
un amaños que, nalgun casos,
danlle a O ve.¡me homicida un ar

19

.,.

ta musical no que Iván Laxé,
baixista, encarrégase· da progra- '
mación. Acaban co país , acaban
coa· nazón, non lle debemos obrigazón, pasa o tempo, pasan os
anos, pasa o tempo e quedan os
danos, é unha letra posíbel de
bailar neste mesclado que deberia adquirir máis de un pinchadiscos de última hora da nóite e
que é un primeiro paso na substitución deses ritmos valeiros
que sempre soan en inglés.

Skorn(lbois son catre: Xoán Villarda, na batería, lván Laxe, no
baixo, Xermán Viluba, na gui. tarra e Emílio López, que pon a
voz. A sua traxectória está ligad a ªº movimento bravú e ªº
xurdimento de grÚpos de ro'ck
e!1 galego. Como Xenreira, grupo que recentemente gravou un
CD, non agachan a sua condición nacionalista, reflectida nas
- letras que, nalgunhas ocasións,
como no tema que dá título á fita, voltan ás ralees do que foi o "rock radical basca". Homenaxe
a Moncho Reb6iras e rap con
sabor tradicional e mensaxe anti-tlrogas conforman outras pezas · des te traballo, editado por
Chorima, e que se escoita en
canto o demo chisca un olla. t
A.ESTÉVEZ

-

O CARA A CARA DOS RECITAIS
LUPE: GóMEZ

Os recitais poéticos na Galiza son cada
vez máis. Fálase dun rexurdir, dunh loita.
Son, en calqueira caso, os folgos íntimos
da xente os que falan nos versos. Moitos
-a maioria- non mercan o libro de poemas pero e tán ali no intre do recital. Un
acto que tén moito de teatro e de espectáculo. Unha representación duns corpos
-do poeta - frente aos carpos de quen
e coitan. Espectáculo que é rito, invocad ' ne piritu l pl na.
Un cara car ne p rí do d t mpo que
t do chaman fin de écul con medo. Ese
medo de perder, de svair e -e mo nací ' n, como individu - é o qu no empuxa a falar na verbas e compartilas. Cando
o paí non desapart;ce na literatura, non é
un e pellismo 6. E moito mái . E unha
danza. Un forte espertar das paixóns e das
nosas fi rzas. Sen tenaces nin coacción.
Ao rematar un recital tense a impresión de
que ese tipo de encontros son sempre un
puño que se ergue. Se baixo a estrutura política e económica que hai ternos que
aguantar inxustiza e merda a treu o poema
é un espazo libre. Na cultura -non entendida como elitismo- é onde medramos todos. Pode que dende o poder_ non se decaten deste outro poder. Pero o certo é qúe o
poder da palabra é imenso, pese a quen lle
pese. Doia a quén lle doia. Para iso está a
veces tamén. Para ferir. Non só para loubar cervos, cigoñas ou o mesmo mar. Máis
que para falar da existencia para cambeala.
Hai un xeito superficial de ir pola poesía.
Hai tamén outras formas. As que fan mudar as formas de pensar de ródo un país.
· As que poden cambear conciénctas. As
que poden ser tan duras coma unha guerra. Violéncia non física pero non por isa
menos violenta. Ás veceS, violéncia ne'cesaria. Os .beixos son fermosos pero me. tidos nun poema poden ser armas. Armas,
no sentido de meios para tirar adiante.

Tirar -como as vacas do carro- da vida,
do idioma e das·caüsas que nos moven. A
nível colectivo e persoal. Estes dous níveis son os que verdadeiramente se funden nos recitais e polo que recitar é tan
importante.
O poeta detrás dos muros dos libros está
perdid,o. Todas as persoas que escriben
-que son moitísimas máis das que publicamo algo- berran a cotío p,ara que os
escolten. Queren comunicar. E unha nece idade de interacción vella coma o
mundo. -Dubido de que noutros países haxa tantos recitais como actualmente na
no a terra. Iso quere dicer algo . Quizais
que non hai aquí tanto atontamento intelectual e creativo coma noutras partes.
O auxe e éxito do terreo televisivo-informático-tecnolóxico deixa paso a unha
necesidade enorme na xente, como fiestra que se abre, doutras experiéncias, de
carpos frente a carpos. Mesmo poderíamos chamarlles sexuais; no caso de non
ser puritanos coa palabra sexo. Como
id~otas ou ianques. Por iso penso que iniciativas como os contacontos, o teatro, a
poesía oral están atopando un cenário .
Máis natural, máis vivo que os acostumados. T amén máis urxente.
A pálabra, penso eu, morreu en moitos dos
seus usos. Cotidianamente empregámola
como empregaríamos pantasmas. De aínace a necesidade, tantas veces pronunciada,
de "non me apetece falar con ninguén,
quero estar só ou soia na miña casa". O no
cuarto. Ou na casa okupada. Agora .que estamos todos no paro e non teremos nunca
unha casa. .Aos xoves é a quén máis Hes
doi este momento. O paro non é só unha
palabra -morta, pantasma- nos meios de
comunicación. Non. Son persoas. Estudantes que van por camiños autodestrµctivos en troques de estudar e tamén vivir.
Son rapaces e rapazas que andan por aí

•

con medo ao futuro. Son eses alcumados
s~mpre. Ora coma parásitos. Ora coma delincuentes. Arrodeados por policias.·

home sobor da muller ... - pero a palabra
viva e-poética o único que procura é un
domínio de nós mesmos todos, homes e
mulleres. Da nasa dignidade. Da nobreza.
Esa característica que se lle imputou ás
veces aos labregos, ·á nosa orixe. Desexamos volver a, falar como eles. Claro. Alto.
Sen retorcementos nen mentiras nen palabrería - iso é a poesía-.
·

Non só os policias que cargan nas mari.ifestacións. T amén os policias, outra vez,
católicos. Policía, comezo de ditadura.
Unha espécie de autocensura nas nosas
mentes. Pois toda a coartación da liberdade é tan subtil é está tan oculta que
O que a poesía fa¡ non é ir a unha orixe
non se sabe contra quén !citar, pois fren"pura" - aqu.í sobra o adxetivo-. Trátase
te a nós non hai máis que sombra. A
só de que todos poidamentira da comunicamos falar galega. Sención de masas -ise teatir dentro un país e
tro falso- onde o indiocle gue
o
ergúelo. A razón de
viduo sucombe. Acaba
mirar para atrás - á inmorrendo dunha mapoder non se decaten fáncia
personal e naneira ou outra.
que o poder da palabra. cional- pode ter que
ver con querer reesNa Galiza a experiené .imenso, pese a quen creber unha história.
cia rural, ainda que esAlgo asi como derrumoreza, está moi prelle pese"
bar un ensino onde
to. E interiorizada. Po- ren de nós nos d ixede iso influir neste
ron. Normallzar unha
voltar dos falares poésituación estúpída pa- _ ·
tico e teatrais. Pouco
ra facela tolérabel. Eschoveu dende que vicreber outra vez a hisví amos nas aldeas· e
tória xa que está chea
éramos todos como
de agresións e incomunha gens unida. Ali
prensión. Non .só anas palabras eran poutes. T amén neste mocas, sinxelas, populares
e de cara a ·cara. Todos _éramos' coñecidos
mento políticd . Non é só ."resistir" -esa palabra que fai pensar na pasividade-.
entre nós. Non se trata dunha nostálxia
Senón de existir. Nen. máis nen menos
cara o pasado senón unha nostálxia simca unha cuestión de vid.a ou marte. Os
plesmente que se pode proxectar cara onrecitais son tamén unha comprobación
de se queira, segundo se lle acorra ao que
de que a batalla da existéncia --cúltural e
teoriza sobre isto.
social- non é só unha cuestión de ter ou
non · unha indústria cinematográfica. O
Teorizar sobar da poesía ás vece non é
cine está moi ben. A indústrta tamén.
bo pois neste eido de palabra libre, solta e
Pero a palabra sérvenos como arma e esdesangrada non hai sitio para a obxetivitá ben que a empreguemos. Pode dar
zacióñ. O d~sexo de s.er rigorosos é un defroitos. Hai árbores que nunca secaron
sexo de científicos e non amaña o 1:nundo. Nunca o amafíou nen o vai facer. Pónin secarán.+
dese falar de moiros tipos de poderes ou
dómínios -do home sobar da natureza, do
LUPE GOMEZ é autora do poemário Pomografia
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A psicoloxía dos ven.tos
Está moi ben a recuperación
da festa dos ,"aventados" que
vefüm de facer na Mariña lu,
. g uesa. O vento é unha das
causas que aínd a non está re,
gu lamentada. O vento é unha
manifestación moi libertaria
da nature za e os ro~~ánticos
gastaban de peitear con el as
longas ·guedellas e por iso os
grandes poemas teñen vento
dentro, como as caracolas.
Walter Benjamín dicia que
unha auténtica obra de arte se
detecta axiña porque ten aurá.
Nós poderiamos engadir que a
arte é ~rte cando aventa.

,

E

certo que hai moitas clases
de vento. Creo que na Rosa
dos Ventas cóntanse polo
menos trinta e dous ventas. Te,
ño na biblioteca dous ocos nos,
tálxicos que algún _d ía espero
cobrir. Un é para unha Filosofía

'•

da néboa, que ao parecer escri,
biu un autor -alemán, e o outro
para unha italiana Xeografía dos
Ventas . Como aquí todo o fixo
o pobo, había en Galicia unha
grande sabiduría de ventas. Sa,
bíase de onde viñan, que lingua
falaban, que costumes traían e
cales eran as súas intencións.
Fálabase dos ventos como quen
fala dunhas crtaturas transpa,
rentes, aladas e borrachas de
paixóns e licores. .
·

A

s casas, alpendres e hórre,
os construianse tendo
moi en .canta a xeografía
dos ventas, esa asignatura chea
de sotileza que non existe nas
escalas de arquitectura . A
orientación da . porta, as fies,
tras e os ventanos estaba pen,
sada en función dos ventas.
Había ventas benéficos que se,
caban e 't iñan o efecto conser,

vante do sal. Ventas animosos.
Ventas soñadores: Ventas que
namoran . Ventas bravús, in,
dómitos e cantareiros. Ventas
divinos, como saídos do fol do
grande Gaiteiro do Universo.
· Pero tamén os había encabro,
nadas, rencorosos e malvados.
Estes -últimos, contra o que
puidera pen§arse, non eran. os
que metían máis barullo senón
silande iros, viscosos e traiéfo,
res. Cheiraban a mazá podre,
como o· grisú das minas. Por
isa a nasa mediciña popular
empregaha a atinada metáfora
de mal do aire para definir
as
\.
doenzas psíquicas, que tanto
tiñan que ver coa dureza.da vi,
da campesiña e a inxusticia so,
cial. Os nasos menciñeiros
éranche moi lacanianos, valo,
raban inoiro o ex voto da pala,
bra fronte ao mal. Dun deles, o
célebre Borrallo da Lagoa, asa, ,

sinado nunha cuneta no 36,
diciase que el só valía "máis ca
un Conxo". Era un experto
contra o mal do aire pero un
vento cabrón, saído da turbina
do inferno, acabou co menci,
ñeiro.
A igual que ·hai moitos ventas
haiche moita clase de aventa,
dos. Podemos recoñecer á xente
polo vento que leva na mirada.
Tamén é cerro que h a i xente
que non leva vento ningún .
Caracolas baleiras. Recoñécen,
se porque sempre van co vento
que máis sopra.

O

s ventas que a min máis
me gorentan son os can,
tareiros e salgados. O
outro dia veu un do Mar de fó,
ra. Cantaba Os meus amores. É
moi emocionante oirlle esa ba,
lada ao vento.•

FRANCISCO

A. VIDAL

as que, como todo teatro que se
estime, trata de involucrar ao
público, prodúcese ao represen,
tar durante a noite, na igrexa, o
momento da morte de Xesús; o
intre no que se apagan todas as
luces e a traca peta os seus ta,
cos contra os cilindros de ma,
deira cqn grande estroncio, tra,
·t anda de transmitir os ruídos
dos lóstregos, os tremares de te,
rra e a for,te tormenta que
· aconteceron no intre no que
Xesús expirou. O enxordecedor
e forte estrondo a que contri,
buían, na escuridade da igrexa,
os fregueses, dando con bastóns
e paos contra o bancos e o
confesionarios, en grande ca,
tarse, liberadora de tensión .

É de facer notar que, xa nos pri,
meiros séculas da cristiandade
dedicasen, toda a semana ria que
cadra a primeira Lúa Chea da
prirnav~ra, a lembrar a Paixón,
marte e resurrección de Cristo.

.
TI

mpoucd deixa de ser curio,
o que, aqueles primeiros
rentes, escollesen este tem,
po nos que as árbores agraman e
· o campo despide uri olor novo e
penetrante, cando os días xa
· medraron e duran máis que a
noite, para celebrar a maior pro,
posición da nova relixión: o
triunfo da vida sobre a marte.

E

¿Que mellar data podían escolle~?

~

\

Cando toda a a natureza se
xunta para anunciar que o final
do tempo de frío, tebras e marte
rematou e comeza otitro de ca,
lor, luz e renacencia, sobran as
explicacións, os feítos falan por
si; pero adema.is, a Lúa Chea, a
luz que pode coa escuridade da
noite, reforza esa idea do rena,
cer. Por isa, facer coincidir o
xermolar da natureza· coa pai,
xófl, marte e resurrección de
.Xesús, non é para estar triste,
máis que a semana ch· Paixón
debía chamarse da Esperanza,
para crentes e non crentes.

.A

1

-'
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quela intención primitiva,
mesturada coas crenzas
precristiás, aínda hoxe, o
Domingo de Ramos, no que se
bendicen: as pólas de loureiro, ·
bidueiro e oliviera que se usarán
contra as tronadas, para espan,
tar os males representados nas
bruxas, para facer a aguillada ou
para bendicir as fincas, as casas,

aos enfermos e aos mortos no
cadaleito, invístense aquí dun
ca,rácter apotropaico ..

D

ero na Semana Santa aín,
da hai algo que, moitas
veces, pasa desapercibido,
e é o ritual para,teatral que a
envolve. Esas representacións
que 1embran, por medio da es,
cenificación as escrituras sobre
a Paixón, e que, de arra~gadas
que están, seguen represfntán,
dose en moitas parroquias.

É común na maioría dos lugares
a escenificación do Lavatorio, no
que o párroco, na noite do xoves,
lle lava os pés a doce homes que
simulan aos apóstolos na pasaxe

da Última Cea; o que tamén ser,
ve para explicar o que debería .ser
a humildade das xerarquías cos
supeditq.dos; aínda que despois
todo queda en mera anécdota.

A

semade, pola vistosidade
das figuras, cobran especial .
relevancia os pasos que o
venres pola maña representan
cada pasaxe da Paixón. É outro
tipo de representación no que
os actores son substituídos por
esculturas capaces de evocar to,
da a forza do sufrimento, con
. tallas~ realizadas, moitas veces,
por algúns dos rnáis famosos -es,
cultores da historia.
Pero a grande catarse destes d{

'Os festivais amasan
a pluralidade musical,
non como a indústria.
discográfica'
Ando cun libro de poe ia de Fran
Alonso titulado Tortillas para os
obreiros (E piral Maior) . Ade,
mais estou interesado no tema da
Costa da Marte e leo vário Ji,
bros que o tratan como Mar Te,
nebroso, de Ramón Allegue, que
foi porteiro do Celta, no que fala
dos naufráxios.
Que recomenda ler?

A Semana Santa
Supoño que a Semana Santa
debería ser tempo de alegría,
sen ese signific¡i.do tétrico que ·
alg_µn~as mentes retorcidas lle
imprimiron.

Antón Reixa

despois de tanta Paixón, de
tanta pena, de tanto ruído
(¿de tanto inv e rno?); des,
pois de presenciar o Desencra,
vo, de rezar as catorce estación
do Viacruces e oír o sermón da
Sete Palabras; despois de facer
xaxún e absterse de todos os
praceres, ás doce da noite do
Sábado, as campás, que perma,
necían enmudecidas en sinal de
dar, tocan a arrebato, a xúbi lo;
encéndense todas as luces da
igrexa e esta énchese de cánti,
cos; e a alegría, nalgúns casos
con desenfreo, volve, incluso a
·dentro do templo, con botas de
viño, pan de ovos e queixo.
A primavera, a luz e a resurrec,
ción do carpo morto, sexa este
o da semente dos campos que
permaneceran inertes durante
todo o invemo, ou o de Cristo
que se ergue do seu sepulcro pa,
ra demostrar que a vida triunfou
sobre a marte, non pode ser
tempo d.e tristura. Bendícense
as a,uga s q_ue son a vida dos
campos, e os nenas, que son a
semen te do futuro, reciben a
rosca dos seus padriños. • ,

O libro que máis me chamou a
atención ultimamente é A ponte
das poldras (Noitarenga) de Chus
Pato. Para un terna do novo traba,
110 de Nación Reixa escollimos un
texto deste libro.

Nación Reixa ten novo disco. Hai
cámbios respeito ao primeiro?
Este .segundo álbum e chámase

Safari Mental e, como primeiro
cámbio, hai que re eñar que ago,
ra somos tres no grupo. Ademai
de Kaki Arkarazo máis eu e tá
Mikel Abrego, tamén ex campo,
ñente de Negu Gorriak. Cambia,
mo de compañia di cográfica;
agora estamos en Esan Ozenki,
que ten un ub el chamad Go,
ra Herriak cunha liña interna,
cionali ta qu
inclu a n
madri]e ,
grup
u CL1ban . E ,
tamo máis a gost pala
mpli,
cidade que e xera entre mú ic ·
de ítio dif rentes con líng uas
diferente p r que temo unha
atitude semellante ante a mú ica.
Vai mái ac rde c a n a e traté,
xia.
Veñen de actuar no Espárrago
Rock de Granada. Góstalle tocar
nos festivais?
Moito. Porque representan a ver,
dade dos gostos da xente máis que
as radio,fórmulas ou as indústrias
discográficas. Non hai ese secta,
rismo e é posíbel disfrutar de moi,
tas opcións musicais nun mesmo
programa. Men tres tocabamos
nós, nos outros dous cenários to,
caban Sociedad Alcohólica nun e
flamenco noutro. Esa é a plurali,
dade . Ademais nos festivais a mú,
sica reéobra outros sighificados
como a festa e enche un oca do
tempo libre da xente. +
Músico e escritor. Vigo ( 1957).
Obras destacadas: As ladillas do traves tí,
Hiswria do rock and roll, Transpone de sup~r
. ficie, Ringo Rango, Viva Galicia beibe, After
Shave e Dóverman.
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O Trin ue
Feira do viño do Rosal

~

X I'...
X O.

o~

Durante estas festas
(de Xoves a Sábado)
celébrase no Rosal (Baixo
Miño) unha fe ira do viña á
que concurren algull? dos
mellares brancas de Galiza.'
• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •

~

De Bernardino Graña e
Xóse M~ Álvarez Cáccamo- 'con aco mpañamento
mu sica l. No se rán do
Venres 28 no Instituto .

TRA DO ENCAJXE

Abre até o 30 Je Marzo a
éptima edición con expoicións de enca ixe, desfile , demo nación do tra·
ballo Jas palilleira ... Ademai coincide cunha regara de cruceiro .

Cangas
• EXPOSICIÓNS
XESTO DE OLLAR VIVO

Ca maño
Xestido
caiga os
seus cadros
na Canis
Lupus de
CANGAS.

O Canis Lupus expón até o
L1 i:le Abril, 9.s cadros de
Camaño Xestioo. A mostra
apre enea a carpeta de 12
traballos Xesco de ollar vivo,
que é "parre dunha série limitada e certificada, que
nasce da mestura das viaxes,
das vivéncias, sempiternas
nostálxias. Carpeta percorrida pola constante preséncia
da nene: , da matemidade,
do feminino, da sensibilidade no e tado puro", segundo
as verbas do Concelleiro de
cultura Xo é Manuel Pazos.

A Coruña
ONTR

VI UAL

No afé Moka Jazz. todo
Xove d Abril, con pa·e á 9 e ás ll da noite. O
pr grama co ntén as obra
aprc ·cntada ao certame de
curtametraxe d Aso-

<

ciación

Os traballos do arquitecto suí:r:o Le Corbusier
ódense contemplar na _Fundación Barrie
da CORUNA.

de realisr~o con autores <le
todo o Estado. Aberta no
Quiosco Alfonso , até o 30
de Marzo.

co e sindical da ll República que morreu como
consecuéncia da persecución fascista, programa a
mostra biográfica Benigno

•MÚSICA

Álvarez, a mirada de transparencias cordiais. Na Casa

MEIGA ALTERNATIVA

do Concello até finais de
Marzo.

É o nome do colectivo
ocupa e insubmiso que ar- tella para o Sábado 29 ás ·
19,30 un concerto na Casa okupada de Perillo , rua
do Xabrón 7, por 400 pta.
Os dous grupos que van
estar, estilo death, son
Fossor de Logroñ o e
Lightnin de Sevilla.
SINFÓNICA DA GAL!~
O Xoves 3 de Abril, ás
20,30 h . no Pazo de Congresos co violinista Viorel
Tudor e baixo a batuta de
Josep Pons, para interpretar obra de Gina stera ,
chubert e Franck.

FBI que se infiltra nunha máfia
camiño da decadéncia. Boa interpretación de Al Pacino. .

~Marcianos con escopetas

ulcu.ral aos.

• EXPOSICIÓNS
LE CORBU IER
A Fundación Barrié abre até
Maic unha mo tra obre o
arquitecto suízo, CharlesÉdouard Jeanneret Le Corbusier. Canta con planos e
fotografias de 25 proxecto ;
xunto con manuscritos do
criador post-cubista.
LLBRO INFANTIL E
XUVENIL
Décima edición no Forum
Metropolitano, con grande
oferta de libros, ademais, de
pases de cinema, actuacións
de monicreques ou obradoiros de narración. Até o 9 de
Abril, en horá;io de 12 a 14
e de 17 a 21 h.
ÁL VARO CEBREIRO
A Casa do Concello expón
médio cento de, debuxos e
caricaturas de A lvaro Cebreiro (1903-1956). Até o
30 de Marzo.
RA!CES DO REALISMO
Percorrido por un século

Ourense
• EXPOSICIÓNS

todo unh;· históriá
de ;uñar. Ambientada no Exipto colonial, xusro antes do estoupido da lI Guerra Mundial. '
Duas horas, con algún momento de lentitude. Mensaxe: a entrega ao ser amado e máis im-

Santiago
• EXPOSICIÓNS
XOSÉ BAR Boo

Durante todo o mes de
Marzo, na Auriense, expoñen os óleos abstractos, case minimalistas de Sandra
Noguei~ Vergés. A mostra forma parte do programa concebido polo BNG, a
CIG, Galiza N ova e a
Agrupación Auriense con
motivo do Dia da Muller
·
T raballadora.

de plástico de alto poder des. trutivo. Paródia da sonada O

Ferrol
CARTAZ DE CEGO
O Centro ultural Munic ipal expón o experimento
mecánicos bre o cartaz de
cego que fixo Isaac Díaz
Pardo. A mo tra xunta o
trebello automático, que
imula a vo z do cego co
violín vai mostrando a
vifieta do cartaz, con outrn cartaz s debuxado
po r Díaz Pardo, e unha
interesant col cción de
cartazes ~ cantares desde
primeiros de éculo.

Lug_o_ _ __
• EXPO~ICIÓNS
MARATÓN DAS
TELECOMUNiCACLÓNS
Mostra sobre a história das
telecomunicacións, desde o
telégrafo á inter-rede. Do 1
ao 3 de Abril.
EMILIA SALGUEIRO
Colga cadros abstractos e
de técnicas mixtas na Biblioteca Pública Provincial.

M~ceda

A Comisión Organizadora
da Homenaxe a Benigno
Á lv arez, veterinário de
Maceda e dirixente políti-

llJ

o
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TODOS DIN I LOVE

~YOV. Musical.ele Woody
Allen, coa boa factura de todos
os seus últimos filmes, ainda
que o gttión abunde máis na superficialidade.
.

O ESCANDALO DE
~LARRY FLYNT. A his. tória dun editor de pornografia
en loita coa maioria con~erva
dora. Filme polémico e ben realiz.ado por Milos Fonnan.

ANTONIO SAURA. -

lMAXINA .1956-1996

O Coléxio Oficial de ArO Auditório da Galiza abre
quitectos da Galiza, inauunha mostr~ retrospectiva
gurou unha mostra sobre .!=1
do -pintor ¡\ntoni.o Saura.
obra do grande arquitecto - Resume astluas etapas fun- x-óseBai"Bóo (1921-1994). • damentais
artíS'ta: a' gráC0nsta de 28 paneis con
f íca, en papel, do Musée
fotografias de grande forRath de Geneve e a máis
mato, debuxos e planos, do
recente
..,.
.do ...Decenário.·
máiS./inter'esante d_a· sua
bbta. AÚ o 21 de A:btil, na 'l.:lrns Bo1XAoos
Casa da Conga, de 11,30 a
13,30 e de 19 a 21 h .
Expón pintura até o 12 de
·Abril na galeria Sargadelos.
Na mesma sala, pero até fiTRASUBOS
. nais de Marzo, tamén expón Vilma Villaverde. De
O artista ~~talán Zush, expón ao redfü de 30 debu10 JO a 14 e de 16,30 a
xos de pequeno e mediat:l? · io.'3o h. '·'· "

ªº

MICHAEL CO. ~LLINS. A história do
fundador do IRA que logrou,
nos anos vinte, a decla'tación
de Irlanda como Estado libre.
Biografia vertixinosa, violenta e polémica. •

ARTE E COMPROMISO
Xaime Quessada, un dos
pintores dá corrente neofi- ·
gurativa galega, con recursos do máis va.riada e de
compromiso político coa
contestación cultural de
esqúerda, caiga os seus cadros.' no Col~xio Fons eca.
·DuÁs cuLTURAS·,
UNHA ARTE
T amén titulada O realismo

~

xaponés no Ocidente europeu. Xunta pinturas de Kin i ch i Ishimura, Yohji
_ lmanaka e Nishihiro Fujita. No Museu do Povo Ga-lego até o 4 de Abril, en
horário de 10e· 13 e de 16
a 20 h. de. Lup.s a Sábado ..

...

LEOPOLDO NovoA E
GUlUSEPPE TERRAGNI
O Centro Galego de Arte
Contemporánea oferece a
mostra do pintor Leopoldo
Nóvoa, e outra con bocetos e proxectos do arquitecto Guiseppe Terragni.
Até o 8 de Xuño e 18 de
Maio, respectivamente.

Até fins de .mes na galería
Viso!, con obra de Buciños,
Silverio Rivas, Cuiñas ,
Conde, Lamazares, de
Dios ou Ánxel Huete, en- tre outros.

En
SANTIAGO
podemos
'ollar as
exposicións
de Zush na
galería
Trinto au a
de Uuis
Boixados na
Sargade/os.

GALICIA NAS ORIXES
DUNHA CULTURA

Pontevedra

Mostra etnográfica sobre o
país, ainda até Xuño no
Museu do P.ovo Galego.
Permanente de 10 a 13 e
de 16 a 20 h.

•TEATRO
DESTINO BROADWAY
Pola compañia Fila Sie_ce, a
partir do texto de Neil Simon. Fan unha actuación
no auditório de Caixa Pontevedra, o Xoves 3 de
.Abril. Entrada libre.

•MÚSICA
REAL FlLHARMONIA '
DEGALICIA
O Xoves 3 de Abril ás 9 da
noite, no Auditório da Galiza baixo a dirección de
Maximino Zumalave, e
xunto o violoncelo Rafael
Ramos. 'Obra de Haydn,
Schuman e Brahms.

Rivadávia
• RqTAS
POLOS CAMIÑO
.DE SEPARAD

•TEATRO

Rafael
Ramos é o
violonchelista
que
acompaña á
Real
Filharmonia
de Galicia o
Xoves 3 de ·
Abril.

NOITE DE REIS

O Concello de Rivadávia
oferece visitas guiadas polo históriéo bairro xudeu.
As solicitudes pódense facer no teléfono (988) 4 7
12 75.

Teatro do Noroeste interpreta Noite de Reis a partir
do texto de William Shakespeare. Do 9 :ao 18 de
Abril na Aula de Cultura
de Caixagalicia.

O Rosal
• FEIRA

Tamallancos

FEIRA DO VIÑO

• EXPOSICIÓNS

No Pav illón dos Deportes
até o 30 de Marzo, de 11
da mañá a 12 da noit e.
Canta con máis de 30 postas para as principais adegas e especialidades gastronómicas da zona.

PlNTURA EGRAVAOO

• HOMENAXE
BENIGNO ÁLVAREZ

z~

dia da independ&icia.

formato e unha instala ción, na galeria Trip.ta. Até
o 20 de Abril.

~

COMPOSICIÓN

MARTE ATACA.

PINTURA GALEGA

• EXPOSICIÓNS

•CINEMA

,tvf AN

porta~te que ca l qµ~r pátria.

O PACENTEINGLÉS.

Cama riñas
M

DONNIBBRASCO. A

~Sobre

X.Mg

• FÉIRA

"'°"
º' <

C.X. LÓPEZ·PAZOS

~hlstória dun membro do

RECITAL

Álvare:r:
Cáccamo e
Bernardiño
Graña,
na foto.

...:.o
!'... N

~

Carteleira

• P()ESIA

Recital
poético en
BUEU a
cargo de

z<o
UJ

.....
...
... ................................ .
::l
:~~

Bue u

Variantes elaboradas
con albariños, caiño,
tr-eixadura e loureiro. Boa
oportunidade para achegarse
a esta bisbarra da raia
húmida. +

b Obrad oiro de Arte de
Tamallancos acolle, até o 6
v; de Abril, a mostra. colectiva de pintura e gravado de
~ Cario Maño, X. Riomao,

8

Sempre é
interesante
observar as
obras do
arquitecto
galegoXosé
Bar Boo,
agora
podemos
visitar a
expasiciqn
que lle adica
o Coléxio de
Arquitectas
en
' SANTIAGO.
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Anúncios de balde
• Gralha, vanguarda iñformativa, vai
polo número 15. Ainda nom assinaches? Nele inclui a reportagem "Centos de manifesta9óes conforman a
crise nacional", Expo 98 de Lisboa,
MRTA: a rendi9om impossível, BD e
notícias de música, língua, etc: Apartado 678 . 32080 Ourense .
• Oferécese autónomo reponsábel ,
preséncia agradábel, con coche e experiéncia en Lugo , Coruna e Astúrias.
Pode ser dias alternos ou fins de semana. Teléfono (982) 33 17 00, a partir das 9 da noite.
• Precísanse 1 ou 2 persoas para
compartir piso en Ferro!, na rua Ferro Couselo. Perguntar no teléfono
(981) 36 34 72 ou no 3ff35 67 , de 9 a
1 e de 3,30 a 7.
• Mil-homes, Grupo Gai da Corunha esta a vossa disposic;:om para
qualquer informac;:om ou segestom
no apartado 24. A Corunha 15080.
Solicitai-nos a nossa Ghaiseta e ñom
dubides de por-te en contacto com
nós, serás bem-vido. (Agradeceriamos nos remessedes 40 pta. en selos pa,ra gastos de envio).
• Non te peches! O colectivo Gai de
Compostel.a está ao teu servizo con
información , apoio aos teus problemas e actos lúdicos. Deixa-te caer
polo noso local para consultar os nosos fundos , ver o noso voceiro S'Homos, consultar a nosa biblioteca ou·
simplesmente talar. Podes-nos ato- .
par Luns , Martes e Xoves na Rua Entremuros , 16-baixo. 15780 Santiago .
Ou ben escrebe-nos ao Apartado de
Correios 191 , Santiago 15780.
• Venden-se cachorros de boxer
atrigado. Teléfono (986) 62 50 77 .
• Estamos a constituir non un grupo gai máis, senón un espácio aberto para todos aqueles que non' se
senten identificados co estereotipo .
Para persoas que manteñen unha actitude crítica ante os valores da nasa
civilización. Queremos estabelecer
un médio para o diálogo para coñecermos e levar a cabo actividades en
calquer esfera: natureza, espírito, coci ñ á africana, arte rupestre na
Amazonia , as lfnguas quimbundu ...
Dirixímonos fundamentalmente ao sul
da Galiza e todo Portugal. Ponte en
contacto connosco: GAIAlternativa
apartado 3236. 36202 Vigo.

de compost. Interesados chamar
ao Tlf. (986) 70 85 92 , Xosé Manuel , ás tardes.
• Continua a acción directa. Xa está
na rua o N2 1 de Feros Corvos, boletín ·do Batallón Literario da Costa
da Morte. Quen o desexe recibir que
nos escriba e envíe 32 pesetas en
seles. Batallón Literario da Costa da
Marte. Rua da Pena 1. (15270) Cee.
• A Asociaéión Máximo Gorki vende
proxector de cinema de 16 mm, novo , moi barato , fabricación rusa .
(9865 22 44 57, de 17 a 20 do serán.
• Grupo de lox.í stica cubano está
interesado en contactar con pers9as, grupos ou entidades galegas que traballen neste campo
para o ¡ntercámbio de ideas, libros)
revistas, etc. O grupo está integrado
na SoCiedad Oubana de Logística
que edita a revista Logística aplicada. Os interesados poden tomar
contacto con Néstor Cálvez Perint :
Revista de Logística Aplicada. Avda.
lndependéncia, 869. Ci.udad de la_
Habana.
• Voltamos a Irlanda no verán, grupos reducidos , quince dias. As persoas interesadas poden talar con Carme no (986) 70 40 20 de Luns a Venres a partir das 1O h. ·
• Os Comités Anti-Repressivos da
Ga/iza distribuem de balde aos locais hosteleiros interessados cartazes com
lenda "Os trabalhadores e trabalhadoras deste estabelecimento hosteleiro queremos manifestar publicamente o nosso rectia90 a
ilegal política de dispersom a que ese
tá submetido o colectivo de presas e
presos independentistas galegos , e
demandar do Ministerio de Interior o
imediato translado a Galiza destes cidadáos e cidadás galegas ." Encomendas ao. Apartado dos Correios
827 de Compostela.

a

• Grande oferta de discos e fitas . .
Pezos interesantes . Sr. Baños (988)
21 05 85.
• Arréndase parrillada en Betanzos.
Razón no teléfono (981) 77 1O 42.

• Ana Hortas Ro,ldám , jovem
independentista repressaliada , retida contra a sua vontade num centro de orfos da Guardia Civil , actualmente com a correspondencia
intervida. Chama ao telefone (91)
895 00 59 e exixe ser pasto/a com
• Precísase persoa para impartir.
un curso prático de elaboración - ela. Que se enterem de que nom

tragamos com este secuestro!!!
• O BNG e Galiza nova están presentes en Madrid. Todas as persoas que queirades contactar· connosco , escrebede a·o apartado : 51299
Madrid.
• O boletim electrónico Copyright
(Pens¡;¡mento, crítica e cria9áo em galego-portugues) chega ao número 28
ccim cojaborac;:óes de Perla Alo.nso ,
Celso Alvarez Cáccamo, X.Mª Alva· rez Cáccamo, Nilo Casares, Yolanda Castaño, Pedro-Milham Casteleiro, Alberto González-Alegre, Mário
·Herrero Valeiro , Carme Panero, Da~ vid Pujante , Xa.v ier R. Baixeiras ,
António Ramos Rosa , Pedro Diniz
de Sousa e Carlos Velasco, e ilusJrac;:óes de Antón Goyanes, António
Ramos Rosa e Simón Pacheco.
Copyright encentra-se em URL
http://www.udc.es/dep/lx/cac/sopirrait/, e segue aberto a colabora9óes.
Tel: (981) 21 39 55.
• Vendo colección da revista A
Nosa Terra anos 1916 a -1970 (12
tomos máis 2 de índices) . Encadernada e completa 80.000 pta. Chamade ao teléfono (981) 25 39 91 .
• Busco persoa para compartir piso en Lugo . Situado moi perta da
Muralla. Prezo 17.000 pta. Razón no
907-15 22 10.
• Enxeñeiro dá clases en Vigo de
Matemáticas, Física e Química
(BUP, FP e COU). Razón no teléfono
(986) 22 97 20, perguntar por Blanca.
• Solidarízate cos insubmisos nos
cuarteis Elias Rozas e Ramiro Paz,
presos na prisión militar de Alcalá de
Henares . Canta de Caixa Galicia
2091 0300 43 3001548044, Grupo
de Apoio a Eiias e Ramiro de Compostela.
• Mestre de primária busca traballo relacionado con o ensino: editoriais·, livrarias e cult.ura en xeral. En
cualquer lugar da Ga-liza. Perguntar
por Manuel no (981) 69 56 82 .
. ~ MOL: Língua Nacional
5 boletim de informacrom lingüística editado polo Movimento Defesa da
Língua (MOL) . "A língua fai-se insubmissa", actualidade lingüística ..
inclui material para se autofinanciar:
livros, camisolas, bandeiras, autocolantes , etc. Envio gratuíto ·a quem o
desejar. Encomendas no Apartado
570 de Ferro!.•
n2

Rosa Caporale , Acisclo
Nianzano, Alexandro, Lazcano e Xaime Quessada .

cal de Marqué de Valadare , 14-1 º.

• EXPOSICIÓNS

Vig'--o_ _ __
• CONFERÉNCIA
VIAXE POR

MoscovA

O Mércores 2 de Abril ás
7,30 do serán , na asociación
Máximo Gorki, celébrase un
colóquio, apo iado con diapositivas, no que participa a
mestra dos cursos de ruso da
asociación. T ratará sobre a
cidade de Moscova, monumentos e h istória. Aberta a
todos os interesados no lo-

AM LGO

DO PAZO

Os 25 anos de accividade
da asociación, dirixida á
caca logación e recuperación dos pazos, aparecen
resumidos na mostra que
acolle a Casa da Arces .

Paco lbáñez

e José
Agustín
Goytisolo
van estar o

Xoves, 3 de
Abril en
VIGO.

Ü S ANO ALMERlEN ES
CON CAMARAS

- DE XCXJUETE
Fotografia de B e rn a rd
Plossu na Casa das Arces.
EXPRESIONI MO ALEMÁN

No centro Caixavigo pódense ollar un cento de cadros do grupo Die Brücke
(A Ponte. 1905): H eckel,
Schmidt -R ottluff, Emil
Nolde e Ludwing Kírchner.

Publicacións
0

B UGALLO

O Colectivo Ecoloxista do alnés ru lica
O Bugallo, boleti n qu ch ga ao número

6 no mes de Marz . Nesra ca ión infor·1•

ma sobre os grandes erro Je; prox cto
pa ra o Paseo marít imo de Lord lo (Ogrobe ), ao
te mpo qu e
trata a inefi c ác ia
d as
a,x ud as da
Xun ta para
p romove r as
árbores autócto n as . T a mén
fa la de envases,
es péci es na turais, campos d e
golf, libros, a ve- ,
xe tación d'Ogro- .
be, du~ as e prismáti cos en tre outros
asuntos. Para comunicarse co colectivo
está o apartado de correos 100. 36980
O grob e . Ou o correo e lec tr ó nico:

E SCOLA E ARTE
•J

O Colectivo ·Irmaslexos artell a no Colexi o Montesol
(Salceda de Case las , 8 ), a
cuarta mostra Escola e A7·te.
Conta con obra de Acuña,

'

.................. .... ·-·...... ............................................... .
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nez,Jaume Pl!!nsa; Darlo Vi- -de Artes. da Imaxe e do Congreso internacional de pedalla Iba, José Angel Valente,
goxia da imaxe Pé de Imaxe.
Fernando Gómez Aguilera,
Trátase de most"rar o traballo
A Asociación Cultural Monte , Juan Carlos Marset, J.uan
de alunos das distintas escoManuel Bonet, Pier Paolo
Branca xunto co Centro de
Calzolari, Rafael Argullol e• las, obradoiros, ou persoas
Formación do Profesorado da
adicadas á produción audioviLaurence Weiner. Máis inforCoruña organiza os Encontros
sual de xeito independente,
mación no (981) 54 66 OO.
Pondalianos, tamén chamados
veñan do país que veñan. Os
ltinerários didáctico-pedagóxicos
organizadores montarán o
CONCURSOS DE PINTURA
/>ola Costa da Marte. Terán lumaterial, sen alterar os- orixigar en Maio, con guias didáctinais, engadindo os créditos,
O Concello de Mugardos concas e visitas en autobus, sobre
para criar unha fita que aprea relación da paixase da Costa ·voca por séptima vez os seus
sentarán a certam'es, exposidous concursos de pintura: _o
da Mo_rte e a poesía de Eduarcións e mostras. Os benefícios
Piñeiro Pose, para menores de
do Pondal. Xan Fernández
q\le puidesen obter crian parar
18 anos e cun prémio de
Carrera trazou catro itineráa Manos Unidas. Pódense re60.000 pta, ·e o Bello Piñeiro,
rios: do Monte Branco a Cordirixido a maiores de 18, e domesar montaxes de tema e
me (dia 3 de mañá e tarde), de
tratamento libre, incluso mutado con 120.000 pta. Os inteCoristanco a Carballo (dia 10
das, pero sempre en versión
resados teñen que remesar caá tarde), de Laxe á lagoa de
orixinal (non admiten traduTraba (dia 24 á tarde), e de' dros da pafsaxe do país en calcións). Xunto á fita ten que
quer técnica, entre o 21 de
Malpica ao Cabo de Santo
chegar unha ficha técnica e
Abril e o 8 de Maio, ao ConHadrián (dia 31 á tarde). Toun resumo da obra, antes do
cello de Mugardos. Maior indas as viaxes son gratu ítas e
30 de Marzo de 1.997 ao
formación no (981) 4 7 03 38
van dirixidas ao pcrsoal doApartado de correos 4528 da
ou no 47 02 90.
ent da C sta da Morte, que
Coruña. O boletin de mscrise pode apomar até- o 30 de
ción pódese peder no Centro
CONCUR O DE PIANO
Abril, co bolettn de in criGalego de Artes da lmaxe~
CIDADE DE FERROL
ción á di po ición do público
Durán Loriga, 10-baixo. A
en coléxios, insriruro
libraCoruña. Teléfono (981) 20
Aberro a pianistas de calquer
ría . Mái derallc no relf.
34 99. + de 100 ou no fax:
nacionalidaJe, menores de 30
(981) 72 10 85 ou 71 43 52.
(981) 24 35 05. Correo elecanos, que se anoten antes do
trónico, +de 1OO@cesatel.es.
17 de Abril no Negociado de
ARTE E LITERA TURA
Cultura do concello. Para calquer cuestión pódese chamar
O Cenrro Galego de Arre ConCuRuxA DO HUMOR
temporánea ( antiago) acolle
(981) 33 67 30.
O Museu do Humor de Fene
do 9 ao 11 de Abril, o ciclo
convoca doutravolta a CuruArte e literatura. Para poder
+DE 100
xa do Humor, prémio con ve;asi tir hai que pagar unha cuotentes literária, gráfica e fota de 3 .000 pta. (1. 500 para
O simposio internacional + de
estudantes), e matricular e antográfica . No apartado literá100 (anos de cinema) é un ha
tes Jo 1 de Abril. Falarán esrio pódese usar prosa ou verconvocatória da Escola de
critore e ar ti tas: Jo é J iméso, sempre que os textos anImaxe e Son, do Cenero Galega

den· entre os doüs e se is fólios
mecanografados a dobre espa"
zo por unha· só cara (hai que
remesar 6 cópias e orixinal).
Para o concurso gráfico admiten orixinais en calquer técnica sobre cartolina cunhas
dimensións mínima.$ de
2lx30 cm. e máximas de
42x60. A sección fotográfica
tamén permite calquer. técnica, ainda que nun tamaño
mínimo de 1Sx24 cm. Para
participar hai que facer os envios baixo lema e plica (onde
han figurar nome, enderezo,
DNL teléfono e unha breve
currícula) ." Recollen traballos
até o 21 de Marzo no: Museu
do Humor. Premio Curuxa.
F~nte do Campo 20-22.
15500 Fene. A Coruña . Hai
un único prémio por catego- ·
ria de 100.000 pta. e máis a
Curuxa do Humor, peza deseñada por Francisco Pérez Porto e doada por Cerámicas do
Cástro. O fallo darase a coñecer ·en J\bril no decurso das
Xornadas do Humor. Maior
información .no teléfono:
(981) 34 24 00 ou 34 14 51.

ENCONTROS
PONDALIANOS

TÉCNICA VOCAL
EN BALONA

ªº

A Coral Polifónica Baiona a Real, anella un curso de técnica
vocal dirixido polo director
Xulio Rodríguez, que se celebrará durante os meses ·de
Abril e Maio. A Coral ten ao
seu nome o apartado de correos 115. 36300 Baiona. •

•TEATRO

Ü COMPROMISO
DAOLLADA

Ou lm<lXes da posguerra europea, 1945-1962, mostra
da Fundación la Caixa aberra na Casa das Artes con
fotografias de Manuel Ferro!, Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Yevgueni Chaldej, ºErnst ·
Haas, David Seymour,
Bert Hardy, René Burri,
Werner Bischof, De van
der Elsken e J oan Colom.

A VODA
.
DOS MOINANTES

Pola Compañia de Marias, a
partir do texto de ] . M.
Synge, e baixo a dirección
de Quico Cadaval. O Venres 4 e Sábado 5 de Abril
no Centro Caixavigo.

•MÚSICA
lNTERCÉLTICO
A VOZ E A PALABRA

Abrcu Bastos, Barreiro,
Berta Cáccamo, Cidoiro,
Carlos Fcrnández Iglesias,
Victória Novoa, Antón
Goianes, Guerreiro, Lodeiro, Lledó, Teresa Pedraio, Santiago Montes,
Puri Palácio, Antónia Pascual, Eisa Pérez Vicente,
Xabier Pousa, Antón Román, Luís Romero, Solvei-

ra, Toni Jos, Leopoldo Varela e Alex Vázquez. O
o léxio inte r sados en
aco ller a expo ición poden
chamar ao (986) 20 49 48.

Paco lbáñez e Jo é Agusti n Goyti olo actuan o
Xoves 3 de Abril á ,30
do erán no centro Caixavigo. A a ociación Amigos
da República organiza o
concerto para comemorar
o 14 de Abril, dia de instauración da egunda República e pafiola. O cantautor do Olympia o poeta interpretarán doutra\'.,.Olta poesia progresista e sincera , con título coma Y

riase la gente, Me queda la
palabra ou ·a Balada del que
nunca fue a Granada.
MERCROMINA

FRANCISCO LLORÉNS

Mostra os seus debuxos na
sala da Fundaciún Caixagalicia.

0

O Sá.bado 5 de Abril na
Iguana Clube ás 12,30. da
noite. Entrada única a
800 pta.

XOAN COSTA

N

..

H ORIZONT AIS:

1". Sería o autor da llíada e a Odisea 6. De moita idade, no
plural 11. Demostrativo feminino plural 12. Río do País
Vasco 13. Bondadoso 15. Cambiará, permutará 17. Abreviatura de señor 18. Río afluente do Ulla pola marxe de_reita 20. Fonna de verlm haber 21. Unha ducia 22. Prono;
m.e persoal 24. Tome un líquido 25. Nome de dúas conste·lacións do hemisferio Norte. 26. Que vos pertencen 28.
Bebida alcohólica 29. O mesmo que soa 30. Prexuízo 31.
Presente do verbo haber 33. Descubren o· que está ocúlto
ou tapado 35. Despistado, distraído 38. Costumes, hábitos
39. Ao revés, produce-son 40. Xuntar, agrupar 41. Parte
final do brazo 44. Ten cariño 45. Voz de mando 46. Valo,
muro, cerrume 50. Preposición 51. Nome común de v·arias
especies do xénero Vitis 52. Reces 54. No plural, afecto,
cariño 55. Fonna despectiva de saio (prenda de vestir).+
VERTICAIS:

l. Acontecido 2. Pronome persoal 3. ÉJ en latín 4. Extravagante de xenio ou comportamento 5. Cada wi.ha das pezas do esqueleto 6. Levanta o voo 7. Letr·a 8. Fai un cigarro
envolvendo o tabaco con papel 9. Pelo da ovella e doutros
animais 10. Forma do verbo ser 14. ·rezas do esqueleto 16.
-Grande desorde e confusión 17. Graxa sólida que se obtén
de algúns animais herbívoros 19. Momento, oportuni9ade
20. faer diacético da morfina. 22. Elevábase no ar i3Existides 26. Ruta ou camiño 2 7. Apócope de santo 31.
Peretencente ou relativo ao ser humano 32. Cocer sen
usar auga _ou aceite 34. Rosma, refunga 36. Comunícame
3 7. Suplicante 42. Forma parte dunha expresión latina
que_.se utiliza para rexeitar unha persoa ou causa 43. Sesenta minutos 46. Moverse cara a onde está quen fa la 4 7.
Pasas a vista sobre un texto 48. Contracción de de e os 49.
Coñezó 51. Letras de avó 53. Que 'non ten compañía.•
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O VII Fe tival lntercéltico
do Porto, comprende vários
Ñ o F R I
A R I
L
V I
concerro e monraxes paralela , do 4 ao 6 de Abril no
p K p Q B N N T K .H
V
Cinema do Ten;:o. O Venres 4 ás 9,30 da noite acrua
L X E E A p °U T B z
a gtupo de música popular
F. N N F D I .T E u D X D.
portugue a Rond~ dos
Quatio Caminhos, e os
I L
Q y M K F R :S V I
bretóns de Sonerien Du.
Ao dia eguin~e, á mesma ·
E L R u T.
R z u y K N I
hora, tócal le á repre entación galega con Berrogüeto,
K
M N T E e F D R D
e aos galeses de Jac-Y-Do.
Para o Domingo 6, contan
A p
K u R H D B R
Q
.. coas danzas dos . paulitos
que interpretan os PauliN L u z u R C· A B M E I .
teiros de Malahadas, de
G p
Trás-os- Montes, e o que
A Q T Q T N I
F
pr.obabelmente sexa o meDez pontes his~óricas galegas.
. llar grupo de música irlandesa, Patrick Street. (De
seguido, o~ dias 7 e 8, PaSüi.UCIONS A ENCRUCILLADA
trick Street, actuará en Santiago e en Yigo. •
·os T!; o!\ ·1!;
ºH t!VSV ·zf VNVWnH

o

e

e o
s

..

o

o
o

o

o

SOLUCIONS
AO CALDO DE LETRAS

O grupo
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portugués
Ronda dos
Quotro
Caminhos
toca o
Venres 4 no
Festival
- intercéltico
do PORTO.
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Porto

•MÚSICA

lmoxes da
posguerra
europeo é a
mostra que
ocupa a
Coso dos
Artes de
VIGO e na
que
participa o
noso Manuel
Ferrol.
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Pedro Costa Morata recolle nun libro adésconfianza contra as radiacións el-ectromagnéticas

N

Alta tensión, G$ ·nucleares .de fin de século
* G · LUCA

As liñas de alta tensión van
ser as nucleares de fin .de século. Os técnicos das empre- ·
sas dinque as radiacións electromagnéticas non producen .
da no nengún sobre as perso- .
as pero outras investigacións
aseguran que poden estar na
orixe de várias doenzas, entre elas certas c.lases de cancros. Pedro Costa Morata, o
enxeñeiro que hai vintecinco
anos axudara aos que se
opuñan ao proxecto de cen·tral nuclear . Fenosa en Xove,
resume no libro Electromagnetismo (Troya Editorial) as
razóns para non vivir .embaixo
dun tendido de alta tensión.
Costa considera a controvérsia
da alta tensión imparábel e cor:i
moito parecido coas dos anos
60 e 70 verbo do dano das ra~
diacións ionizantes de baixa intensidade procedentes das insta l aci ó ns nucleares. "Naquil
momento algú ns científicos
conscientes descobreron o peri g o e informáron del a asociac ións e ao movemento de
consumnidores e ecoloxistas. O
resultado da pQlémica nuclear
xa é coñecido e agás en paises
de autoritarismo político ou in. dustrial os programas nucleares quedaron reducidos e humillados. Os grandes sustos de
Browns Ferry (1973) e Three
Mile lsland {1979) foron o limiar
da grande fraxédia de Chernóbil (1986) e a entrada en coma
da indústria nuclear".
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As torres de alta ten~ión están a mudar a vida de Merza.
Pedro Costa Morato.

Á direita, o
.

IDA E VOLTA

97.000
Validez 3 meses. Até o 19·111

información de deporte e de
camas feiras e de feita , por
non mencionar que a súa tiraxe é a maíor de UK , ofrece
moitas outras po ibi lid ade
para que un columnista de pacotilla se enlie. Os ,eus titulares forman parte da memoria
colectiva británica, cando na
guerra da Malvina , en primeira plana un buque arxentino que acaba de re cibir un
torpedo e clise "collínte". En
plena euforía euroe céptica
"Up yours Delor " algo así como "que che den polo cú Delors". Nas eleccións do 92, o
día que remataba a campaña,
apareceu a cara de Kinnock, o
que foi presidente do Partido
Laborista, dentro <lunha bombilla, o titular era, " e o Labori ta gañan mañán o último en abandoar UK que apague a luz" (algo a í). E ao día
eguinte, cando e al ía que
gañaran o Con. er a<lor ·, o
titular do The Sun ra "Ft mos
nó quen a gañamo ·" refire e
a que fi i The Sun quen gañou
a elección.

Enxeñeiro de.Telecomunicacións
A. IGLESIAS

non quererán recoñecer nunca
os efectos nocivos das LAT.
Hai estl:ldos sobre o aúmento
de de diversas formas de cancro, sobre todo en nenas qué
viven á be ira das LAT".

OFERTA EN VÓS

Buenos Aires

as illas que tanta sona
colleron de estar sempre mergulladas na né.boa a través das historias de
. Sherlock Holmes, The Sun sae
tódolos días. Custa nada riláis
., que 28 peniques; a xente fala
da famosa páxina 3, porque
· cada día unha modelo aspi. rante a famosa dállelos bos días coas tetas ao aire aos seus
lectores, non se debe esquecer
que desa páxina 3 saiu Samantha Fox, o que lle permitiu abandoar a panadería onde
traballaba e abrirse paso no competitivo mundo da pop
music, ou da canción lixeira,
ademais de roubar moitos corazóns.

The Sun ademais da famosa
páxina 3, dunha exhaustiva

nuclear, na que as eléctricas
agora, pode predecir os efectos
procuraban comprar xornais ,
biolóxicos dos campos electro~
emisoras, e centros de investimagnéticos, a posición biofísica
nega que as liñas de alta tengación que criticaban a .hipotesión produzan os efectos que . ca do plutónio. ·"A experiéncia
sempre acaba xustificando a inse lles atr:ibuen. "Até hoxe, .os
quedanza social e condeando
rriáis prüdentes, que adoitan
A gran cacicada de Mer:za
seren os- mellor informados,
ás empresas e aos governos.
propoñen dubidar e to·mar preTernos que criticarás eléctricas
Costa califica de gran cacicada a
caucións: in dubio pro rft_o,' en
por defenderen e impoñeren as
decisión de REDESA e a Xunta
caso de dübida hai que estar a
liñas de 400 quilovóltios. Xa
de acometer unha liña_ de -favor do afectado. Claro que asi
agotaron o seu cupo de abuso
Para os . que vivimos nunha xe400.000 vóltios polo centro de
petamos contra os intereses
e de priviléxios, ao faceren seu
ografia cruzada de liñas de- alta . Merza (Vil9 de Cruces), para evieconómicos presentes no secun meio público e de utilidade
tensión (LA T), o estudo do Ins- tar a canteira•de Mibasa proprietor eléctrico e .nas telecomuniesencial como é o aire. Enterrar
tituto Karolinska de Estocolmo
dade dun amigo do conselleiro
cacións, · que s·on p9derosísiliñas de alta tensión é posibel
(1992) foi o primeiro contraste
Cuiña. No libro Electromagnetismos. A posición de dúbida e de
pero caro, até vinte veces o das
científico sobre a,s dificuldades
mo cita referéncias sobre a deespectativa activa corrésponde
torres, pero o campo e~tefior a
de ter que conviver con campos
saparición· de abellas e paxaros
ao feito legal u[liversal que di
penas se pode medir a pouco
eléctricos e magnéticos á somcoma un primeiro síntoma dos
que quen modifica as co-ndi- . máis du n metro; -os efectos
_
bra de torres metálicas. "Desde
efectos das liñas de alta tensión
cíóns naturais do meio ambienelectromagnéticos desaparehai vinte anos -precisa . Pedro
sobre o entorno, pero a noticia
cen. Aqui ternos unha actitude
te tén que demostrar que o
Costa- os estudos e investiga- · · de que isto aconteceu en Merza· cámbio é inofensivo ou restituir . economicista e perniciosa das
cións son .contradictorios e no· é a primeira evidéncia próxima
as p·érdidas producidas".
economías de escala : a cada
estado actual de mediatización
que ten deste efecto nocivo.
máis grande, de maior voltaxe
e hipocrisia da investigación
e de tecnoloxia máis dependenCosta confía na expériéncia,
técnica e científica non pérmitiCon todo, como nengunha teodespois de viver como protagote. Con este presuposto só se
r án que s.exan concluintes e
ría meramente física, polo de
nista a encarnizada polémica
poden esperar problemas".•

New York ........ ~...... 55.000
.Santiago de Chile . 115.000
Rio I Siio Paulo .... 104.000
Milano / Roma ....... 51.000
Montevideo .......... 123.000
. Pqris ....................;.. 41.000
London ................... 33.000

XELÍS DE TORO

+-

Madeira
Residencial • • • •
6 dias / 5 noites
Viaxe • Aloxamento • Almorzo

56.000 Pta.
(Mínimo 3 persoas-triplo).

HOTEL•••• '
6 dias / 5 noites
Via·xe • Aloxa1ilento • Ahnorzo

62.000 Pta.
(Mínimo 3 persoas-triplo)

OPORTO ........... 4.000
COIMBRA ........ 3.900
PENICHE .......... 5100 .
NAZARET ..-. ..... 2.600
FÁTIMA ...:........ 3JOO
,LISBOA ............. 4.700
ESTORIL .......... 3.500
C. CAPARICA .. 4JOO
PORTIMÁO ...... 6.000
ERICEIRA ........ SJOO
CASCAIS ........... 2.900

ESPECIAL SEMANA SANTA

_SUPER OFERTA

A P .A R T A M E N T O· S

-~

4 PERSOAS (T-1)

2 PE'RSOAS (T-0)

Quarteira .......................:..:.. 5,200 Quarteira ....~....................... 4.200
Vilamoura ... :........................ 6.300 Vilamoura ............................ 3.500
Montechoro ......................... 3.500 Montechoro ......................... 2.990 Arma~o de Pera ................ 5.900
i\rma~iio de Pera ................ 5.900
· Praia da Rocha .................... 3.800 · Praia da Rocha .................... 6.500
Lagos ......................... ., ......... 3.500 Tavira ................................... 3.200
Albufeira .............................. 6.400 . Albufeira .............................. 6.000
Pre~o en pesetas por dia
PASE AS SUAS VACA< 10:'\S NAS MELLORES l'RAL\S DO Sl ' L DI: PORTUGAL

Prezo por persoa
en cuarto duplo / noile
+almon.o

ALGAR VE

máis 1 noire
de hotel
en Amslerdam ·

SAIDAS ATÉ
031 DE.MARZO

/:;y. ~

MINHO EXPRESSO
VIAGENS
SAIDAS DO PORTO

TELF. (07 - 35151) 82 48 93 :- FAX 23 798
VALEN~A

DO MINHO

Tod o que l v e crito é ;1
introducción a unha tri t
misera~ le fras , e te M<trt , L>
titular era: The un apoia a
Blair. E pe ta ular qu un
xo rnal con c rv ad r ap )ie a
T ony Blair, un cambi · radical
na inf rmaci 'n, p ro que din
miña s donas meu s efio res
<leste titular. •

VOLVER AO REGO
aser Arafat conseguiu desvestir a capa de terrorista,
que lle fora imposta polos
meios de comunicación, gtácias a un laborioso acordo de
paz con Israel. Arafat uniu a
todos os palestinos e árabes ao
redor dun obxetivo minimalista: un pequeno Estado de pou. cos quilómetros baixo autoridade da· OLP. A resposta de
T~l Aviv consistiu en tentar
construir un tune[· baixo unha
mezquita simbólica para os
árabes e agora colonizar con
civis armados un novo bairro
de Xerl.1s~lem. O poderoso
exérdto sionista sabe que o
seú forte é a guerra e a sua flaqueza a paz negociada. •
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