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Pepe Carreiro
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ltália comeza a pacificación de Albánia fundindo
un barco de refuxiados
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Baamonde:
"Os emigrantes
fi~eron moito
por Galiza"
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A biblioteca de Diaz Rozás, unha xoia
pedagóxica recuperada
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Emílio Arauxo: "Galiza está ao borde do ,abismo
e iso obríganos a inventar algo para salvarnos"
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Arousa treme pola detención de Vioque
As relacións sociais e políticas .de Pablo Vioque son tantas que, pésie a que todos expresan a ledícia
. . pala sua detención, existe tamén un temor fundado a que se se decide a falar orixine un auténtico terremoto na comarca. Vioque non só era advogado dos principais narcotraficantes, coñecedor de todas
as tramas, senón que estivo directamente metido en política, senda responsábel do PP, ao que agora
lle ten xenreira por ser o que propiciou a sua verdadeira caída ao desbancalo da Cámara de Comércio.

Diferéncias internas
impídenlle ao PSOE
presentar un
candidato ao ·
Consello de Contas

Todo fai cavilar que, se o ano
pasado agardou o Ministério
até o mes de Febreiro para dar
. a coñecer a produción, neste
ano, ·con eleicións á vista, vai
pasar Outubro sen que se poda
saber se vai haber que pagar
ou non . .Non é unLcamente
cuestión eleitoral, que o é. A
situación de incerteza é a que
máis lle convén á política que
está a pór en marcha·a Xunta:
~ do abandono de produción.
E moito máis efectiva que as
axudas a aquelas explotacións
que se dan de baixa.

O grupo parlamentário socialista
reiterou a sua negativa a que· se
modifique a composición do Consello de Cantas e non apresentou nengun candidato. Desta
forma, o PSOE incumpre o compromiso verbal adquirido polos
portavoces dos tres grupos, segundo o que, ao remate do prazo legal de permanéncia dos
conselleiros no seus cargos , estabelecido en-seis anos, o BNG
poderia acceder a esta institución . Os nacionalistas foron os
únicos en apresentar candidato,
Francisco Constela, cuxa eleición se levará a cabo no próximo pleno do 8 de Abril : (Páx. 5)

A maioria das empresas contentas tamén, canto máis concen,tración produtiva, menos
gasto de recollida, no mello.r
dos casos; as foráneas o que
tratan e de afundir o sector e
quedarse co mercado.+

A Deputación de Lugo recorta á metade os
GUÍA DE BALNEARIOS E FONTES DE GAllCIA - investimentos pero .mantén a par~da eleitoral
Tomás Ares Güimil - María Xesús Vila González

Un cofl).pleto e animado
percorrido polos balnearios
galegos que recupera. toél.a a
beleza e uülidade <lestes singulares
establecementos.

1a

- -

Todos os partidos easociacións expresan asua ledícia pola detención do advogado,
pero tamén hai temor ás suas denúncias

A táctica do
escurantismo
·, lácteo

ga
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·
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O ministério de Agricultura
n,on sabe os dados de produción da pasada campaña láctea. Asi llelo comunicou aos
representantes da Mesa do
Leite. Non o sabe nen o vai
saber en meses. Mentres tanto
algunhas indústrias séguense a
aproveitar da situación, non
pagando o leite, demandando
avais, non oficializando a produción ... Os gandeiros · na incertidume.

.

--·----·-·- ·- · --·¡--

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

A S~mana de Filosofia pide economia produtiva
pam combatir o paro

DD™PR~5o
·

Auniversidade
,_

A redución de mais dun 50% do
supón merma. nengunha para a
total dos cartas previstos polo
partida el~itoral de 250 millóns
Ministério de Administracións
agachada no epígrafe Pl.an de
Públicas, .suporá que a DeputaComunidades Viciñais. (Páx. 4)
ción de Lugo teña
·
que reducir drasti- O presidente da Xunki, Manuel Fraga e o da D'eputación
camente diversos de Lugo, Cacharro Pardo
in ve st i mento s, ~-~------------~
que afectan basicamente ao Plan
de Obras e Servícios, mantimento ·
da Rede Viária
Local ' e Plan de
Zonas de Acción
Especial. A redución de vários 'mi- les de millóns foi
anunciada por Mariano Rajoy a Cacharro nunha visita .
a Lugo, pero non ""-'·""'----~------'-----=<---__;

reconece que as
liñas de altá tensión
son causa de
·leucémias infantís
Non considerar os efec'tos dos
campos electromagnéticos sobre
a saúde é tan temerário coma negar a relación entre o tabaco e o
cancro . Xoan Miguel Barros, profe~or de Medicina Preventiva e
Saúde Pública da Universidade
de Santiago c0ntesta así a unha
pregunta dos viciños de Merza
sobre os riscos do tendido de
400.000 vóltios instalado naparroquia por REDESA. (Páx. 9)
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verdadeira é:aioa da Pabio' Vioqúe · mar' un viña e, Pablo Vioque, deAo comezo, Vi oque ensaiou allzquierd'ó rion se'prb.dÜciu o 25
cidiu ir vivir a Pt>ntevedra.
gunhas _xogadas de distración .
de Marzo. dé 1-997.. cando '-catrb
. De~de participar ·en programas
inspectores dá Biigáqa'· Ceñtral - ~sta operaCiÓ~ 'de.. desaloxo de
sobre o tráfico· de drogas, até
de Estupefacientes .o detiñan, a • ,Vibque· qa .Cárriára de Comércio .anunciar publicamente que deimédia mañán, n.a ·casad~ sua nai
foi ·d~cidida e ·calculada polo . xaoa de representar e defender
en Cáceres. A sya verdadeira Ga! ·. •·_Con~ello 'd.a Xu.nta. Dous canse- · aos ~principais implica9os pola
ída hai que datal~ a·s .de Xullo de :lleires.. viñan._alertando, desde á ··:Xustíza no narcotráfico. ~epa.. 1995 car,ldo a Consellariéi'de In- . marcha 'de :Gil ,Sotre? e Xoan
.rándose, ·aparentemente, do
d~stria decidiu . int~rvir a ·cámara . Fernandez, des pro,blemas que · seu sócio de- despacho Francis~
de Comércio de Vilagarcia. Despoderían causárlle ao PP a rela- .co Velasco. Cando foi expulsade aquelas o advogado-pacere- ' qión máis .(m ménos direéfa con
do da Cámara e se ·comezaron
ño, cheg~do en.1982 a Vilagarcia · Pablo Vioque. O xuiz Garzón ir:iia proba( non só o mal ·r:iegócio
sen un pes.o no bolso, n.on só ·Ciara tre~· anos ~mtes as investí- . que supuxera para a .entjdade
traballába s:en-arede instit1,Jcional .- - :gacións. CC?n\ra -o advogado dos
as empresas que montara, .se-que o protéxía no caso de esba·narcotrafic~mte~ ~a zona·. Algu,ns
nó.n a relacióí] direc.t~ .O~t moitas
ramento, senón que que come- -qados ~h~gar9n ás a~ociación~
delas con coñecidos narco~rafizou a porse de manifesfo que a . da loita contra a droga que, pou ~ canté.s, o seu entorno puxo en
Cámara non só era o seu feudo
co a pouco, foron .atizando o clac-irc1:1fa:tción dados que implicaparticular, base do seu grande
riior popular que se levantaba ·ban no tráfico de drogas a· al·
poder _na comarca, senón. un imcontra Vioque, acusándoo de ser - guns cárregos políticos 'do PP
périó directamente relacionado,
o respon-sábe.,I . oas redes de
na 'comarca. O Partido Pópular,
através de diversas empresas,
narcotráfico, de ser o home que
comesto palas divisións· intercon coñecidos traficantes de dromovia os fios na sombra. As dis- ; nas, non soubo reacionar e saiu
ga.· En Vilagárcia percibiron axiña
tintas redadas facian aumentar .e apotando publicamente aos jea gravida:de da caída e negábanbalbordo e o medo en -moitos di- " . -nunciados. Entre os citados es·- ..
se a ser vistos en público con.el.
rixentes do PP. Só faltaba.·que o taba o alcalde de Portas, Ro- .
O vacío tol tal que o home máis
coñecido capo, ·Luis Falcón,
berto Vázquez, implicado· .e abpoderoso da comarca, o máis
acusara publicamente a Pablo
salto en algun sumário, ao que
buscado, xa non-tiña con quen to- .Vioque de narcotraficante,.
s~ _
conside,ra en círc1:1ios da ifl..

vestigación ligado a Pablo Vio que. O advogado tentaba tamén
chegar a algun pacto co PP, en trevistándose en Vigo con cá rregos deste partido. Os intentos intensificáronse despois de
chegar Aznar á Moncloa.
O

Piturro decidiu falar

As investigacións avanzaban na
Cámara de Comércio e as irregular1dades aumentaban, asi como
.tamén as relacións empresariais
cos Car.ballos ou cos Charlins .
GarzóA afanábase en atapar probas"directas, do narcotráfico e
mandaba investigar a madeira
procedente de .Arxentina através
de Terra Meiga SL, sen poder
atapar nada. Pero Vioque sabia
que non .só perdera.o.ascendente socjal e a arriizade de certos.
persoeiros, senón q'ue ·tina un
.flanco moi feble. ;· Foi ·ese, preci.samente, o que o levou ágora a
, prisión despois de dous anos.
· ·
·
Manuel Vázquez, Piturro, e~taba
P~a á páXina seguinte
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ciados -hai ~ dous anos
municipal do BNG en
_tuxi<;io desde haoía máis d~. dous · aa -c_aicia d-e Vioque,
Vil-agarcia, "unha claanl:!'s, cando o. rnaxjstrad.o. Carlos
congratulouse de que
rificación dos espá-Bueren levou a cabo a .deteneiór'l ~ 'a "actuac ión xudicial ·
·cios políticos puros,
de nove do~" tripu_lante.s·.dÓ$: ba~=-- aponte _pci'i· fiba', .pm~ pqis. Vioque sempre
cos Dobell e ..Reina.,de la Paz, uti- ·que g_baixo ':xa sabeestaba por detrás
'lizados r:iun alixo. O . Luns, 24 de : _.mos ci que--hai".- Pita,
duns ou doutros, ben
Marzo, ~ x9nto
seu xéri~o, Xá.n · - qúe non :'quer implicar
-directamente, ben
Carlos Sotelo, apresentál:)ase vo.- - a Vioqué ·persoalmenpropiciando pactos".
. luntáriament~ anté a Audiéncia
te, pede qt1e se actue
Méndez (;!firma que
Na,cional decididos a corítarlle ao
con enecxía, consideos nacionalistas non
xuiz o ·que sabian da operación.
rarido qüe: "este pode
pretenden nengunha
O seu advogado, o madrileño
ser un' forte ~golpe concaza de bruxas pero
tra
narcotráfico".
Martín de Aguilera, afirma que O
que é predso clarifiPiturro estaba xa tarta de fuxir e
Desde· o PP negan to. car casos como o de
de que os seus antíguos sócios o
da relación có detido e
conceJleiros , tanto do
deixasen mangado. Outras font~s
afirman que "se. a alPP como do PSOE
consideran .qué Manuel Vázquez
guén-aptiiou _a Víóque
"que traballan abertanon só estaba a ~scapar da Xusti- .- nos últimos anos foi ·
_mente para o narcoza, senón tamén dos seus exao P-SOE". - .. ·.
tráfico , segundo decompañeiros de negócios, 'polo
nunciou a PGN". Denque non se puido.entregar xa anNon ·é do mesmo patro desta clarificación tes. VioEjue visitaba cada semana
recer o socialista Sedebe de estar, segunna prisión de Bonxe a Xan Carlos
so Giráldez, membro·
do o concelleiro nada comisién antidroga
Sotelo, tentando mercar o seu sicionalista , "o pacto
do Parlamento: "Violéncio e o do seu sogro.
anómalo firmado polo
que sempre foi colaPSOE é o PP no gqDespois de apresentarse ante
borador do PP, tiveron
ve rn o arousán , un
Gé;irzón, Manuel Vázquez., acusaunlia grande ·sorte
acordo eminentemenría a Pablo Vioque de ser o orgaque agora estivera
te económico". Mén"
nizador do transporte de 2.000
apartado ". Tanto Gi- ·
dez recorda como quilos de cocaína, realizado polo
ráldez como o seu
cando o BNG denunbarco Dobell a comezos de '1991.
compañeiro de partido
ciou o lavado de di:.
Esta acusación foi a que levou ao
Gago López, alcalde
ñeiro en empresas·
xuiz a decretar a detención do
de Vilagarcia, poñen
coma o centro comeradvogado. Con el caerian como
de manifesto como "ticial , non só sufriron
implicados nese transporte ou fiña unha acceso case
ameazas, senón que
nanciación, Luis Jueguen, ex vilibre e permanente a
foron xulgados .
cepresidente da Cámara, e Maconsellarias como a
nuel Carballo Jueguen . Parte
A ' Plataforma Galega
de lndústria". Giráldez
desta cocaína aparecería flotannega toda relación de ·
contra o. Narcotráfiéo
do nas augas de ria de Cedeira.
difundiu un comuniVioque co PSOE , e
As discrepáncias sobre os quilos
cacto no que insta á
afirma que aiQda que
afundidos e os recuperados poXustiza a investigar o
a CNG propiciou a
dian ser a causa do crime de Bechegada de Gago á
círculo no que se monavente, onde morreria Xosé Maalcaldía, ao apoiar os
veu Pablo Vioque,
nuel Vilas, tesoureiro da Cámara
. afirmando que "a madous concelleiros da
e lograría fuxir Luis Jueguen. Os
deixa só comezou a
candidatura propiciaCarballo tamén ser verian impli·d.esliarse, entended a por Vioque ao
cados nun axuste de cantas. ·
candidato socialista
mos que hai moitos
(xunto co BNG) , en
máis fios dos ·que tiReacción,s en Arousa
rar". A pergun.ta agodetrimento do alcaldábel do ·PP, Rivera Mara é:· axudará Vioque
A detención de Pablo Vioque
a desnovelar o entarillo, "estes dous conceconmocionou Arousa, producínlleiros desvinculáronmad o da dr9ga?
dose reacións de ledícia, tanto
se totalmente de VioExisten divisións de
nas organizacións cidadáns coque e-até lle retiraron
opínións. Hainos que
mo nas organizacións políticas.
o comparan . con Máo saudo". Vioque preMaría do Carmo Avendaño, imrio Conde e afirman
sumía daquela de que
pulsora do movimento social
o mesmo Fraga lribar- As manifestacións contra a droga cele_b radas en Vilagarcia constituiron un xeito de presión para isolar socialmente que "vai ser moi secontra o narcotráfico, afirmou
n e o chamara para aos narcotraficantes.
·
KOPA 'lectivo , presionando
que Vioque era o impulsor do
pedirlle o seu apoio.
onde ten que presioque podia ser o comezo "dun
nar". Outros consideran que se
Pero o agora detido, que tora o ·baixo as siglas da PIE, se firma
garcía". A PIE tora excluida do
forte investimento dentro dos órresponsábel arousán do PP, deo teñ.erí moito tempo no cárcere
un documento no que se de-acordo. Vioque quedaba, por
ganos económicos e de decicidira aliñarse con Barreiro Rivas
"comezará a cantar coma un to~
mandaba da Xunta unha "invesvez primeira, fora do poder polísión da província da Ponteve lo, vai no seu carácter e xa o ten
cando a división partidária. '
tigaciór:i rápida , permenorizada .. tico, local ao· r:ior:i -cor:iseg.l !ir redra, pois estaba nos po'd eres
dito" . A pergunta que todo o
e compl!3ta da irregularidades
pr~seritaciq.n municip~L _8ecib_ía
económicos e fácticos".
Todos os partidos' poñen de' · da Cámára".· Esta investigación · ó seu primefr.c golpe. ·
mundo .se fai en Arousa é a
manifesto cómo nas eleicióris
~ .
' : .~ ; .:. i.. ),. . .
. . ._.
mesma. Cada un ten unha restería o obxectivo .de erradicar.. o
O portavoz do PP en Vilagarcia, . municipais de 1995, cando ,Vioposta, pero .tarnén hai· medo ao ·
"blanqueo . de diñeiro e a inciCoa sua d.eten.ci.ón .produJ::ese,
Xaime Pita, un do_s máis benefi~
que ' propícia unha candidatura
que poda pasar.+·
déncia do narcotráfico en Vilasegundo Carlos Méndez, vdcefro

ven eta picyina anterior
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Cámbios·no mundo :o.a droga
A detención de Pablo Vioque é a primeira que se
produce na chamada intelixéncia da qroga- en Arousa.
Até de agora foron aparecendo implicados nos distintós
sumários peóns insignificantes: Oubiña, Fa1cóh,
Charlín, Jueguen, Miñanco, .'.. eleval:ios á categoría de
grandes capos .na propaganda oficial. Sé!biase, eles
mesmos asi o afirman, que desde hai tempo son
unicamente lles arrenda as estrutur-as necesarias para
a introdución da cocaina ou do ·hachís, que cobran en
· mercaduria. Os contactos internacionais e~os ·
:,
investimentos necesários para o blanqueo oe·diñeirb
non .son o traballo destes rudos mariñeiros. ·

pero, sobre·todo, poló reacond1cionamento do
narcotráfico que se· está a 'C.lar en Europa. As
chamadas máftas turca e colombiana-·cóexisten
pacíficamente no mercado-europeu ·gráCias á división
·no comércio. A primeira adícase~ mai'ormente, á
~eroína e, a segunda, á coeaíria.
. .

''

-

· frasladar·se ás ~-struturas de conJercializació'~ :

-.

. ··Nad_a semella Indicar que as últÍmas mort~~ habidas
o na comaréa"obédezan a guerras internas entre as
organizacióris friafi(jsas, senón accións próprias da
VÍO/é(JCÍá primaria ae SUXetos relacionados CO mundo
dejictivo -que se move ao caron da droga. En Madrid,
Nos últimos anos estase producir"unha grande
Barcelona e neutras capitais os axustes -de contas, as
penetración do cumvo de adormideir-a, planta da que
mor-tes e os asasinatos ñeste campo delictivo son ·
se extrae a hemina e ·outros-opiáceos, _en América · ,,
m6ito m;:tiores que na comarca de Arousa. As máfias
1Sat1n.a. As máfias wlombLanás están agora a .
.- · - cando actuaron na Galiza, o rnesmo que neutras
pártes, -se-mprn·se sirven de eliminación,s finas, con
introducir estas drogas no mercado europeu,
'competin·do no mercado cos·turcos, qu~ tamén·están-a
acéidentes,-Oesaparicións du ataques que non deixan
1
Coas detencións destes-persoaxes.p'úb/icos do fume
· entrar nas redes da cocaina. '-·
rastro de violéncia. Só cando pretenden dar unha
ou da droga, as suas redes delictivas repr.odúcehse de lección a·viO-léncia se fai ostensíbel , patente. Así
. xeito natura1, co perigo dun certo deséontr--01. <::>;
· , . A coabitación que se·déu até de agora nen vai durar
sucedeu en -Benavente ou n0 crime dos Caneos. Por
entarimad0·importante- que lle dá conti'nuidade' ao ·. . · moito. A batalla entre amlda:s-0rgañizacións· está -a ; . isa é prematuro e falso fal~r dunha sicilianización de
:.•. n.egócia lilanca foi ·tocado: bancos, .empr-esári·0s1· - .- '·, .r eliegar a Arcrusa,segun-do a·fguns exti'ettbs e poae te·r . Aróus<t Sé' o'xüiz'. Garzón, por unha vez, é capaz de
advogados e infiltrados l"la Xustiza .e nos carpos de··
' " consecuéncias -alarrñante's· pára azbná'.-·Candó ño
' -prdoar 'sumaflalmehte os delitos, _a dete(1ciófl. de Pablo
segurídadé, seguen.a traoallar na completa ' ·· : , · ~
· • fume-; " se proauc;iu a entr·ada dos"italiarios foron os ·. -..._· Vi9que -pode ser uñ-paso importante para qúe as ,
impunid~f:le ante a al~rílJa s·o~i,al. A: situ~~ióítvóltase : . : ..h¡:~t~~ico_s, co,n!'.~ban~rstap- ?s qáé:[rry~~·~·o con
E'.~trutura~ · ~e ¡Joder (socio-políticas) do n.g.rcoJráfi~o ._
ma1s 0pengosa ante a rntroduc1on das mafias. _.. --r ' · ~ ehmrnacrons' frsra~s. 1mped1ron-ealquerar
qued_eí!_ seriamente afectadas. Novas Jallos.
internacionais da droga que tentahwprotlueir as-·sUás. - ,.:·corifpeténcia que dist0rsionas-e o mertáao. Agora vai · in~tructorés levár'íé:!n a desazón. á comarca e á
trámas r;ia' estrutura social
Arousa: e trabal'ló ' · _,:E. · seTirilposíbel' e, ·e.n ·calqüer'm'-ofnento,· a guerra que ·
consolidación das estruturas delitivas. •
';~ faeilítase ,coa -perda de control por parte dós :históricos,
x'a ·comezou en e-entras distribu idóres·, pode
·
A NOSA TERRA.
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OBNG denúncia que ·oMinistério de Administracións Públtcas reduciu máis do 50°/o dos cartas

·A DéputaCión de·tugo febaixa _-1-adicalmente
.

_,.

.

o plan de investimentos pero _mantén á.partida e~eitoral
-0- XAN CARBALLA

}
!

A redución de mais dun 50%
do total dos cartos previstos
polo Ministério de- Administracións Públicas, ~uporá que
. a Deputación de Lugo teña
que -reducir drasticamente diversos investimentos; que
áfectan basicamente ao Plan
de Obras e Servicios, mantimento da Rede Viária Local e
·Plan de Zon~s de Accion Especial. A red~~ión de vários
miles de millóns foi anunciada
por Mariano Rajoy a Cacharro
nunha visita a Lugo, pero non
supón merma nengunha para a
partida eleitoraf de 250 m~
llóns .agachada no epígrafe
Plan de Comunidades Viciñais.
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O vindeiro venres o pleno da
Deputación .de Lugo vai aprnbar un Plan de Obras e Servícos radi.calmente reducido sobre o gasto previsto global de
973 millóns, visto que o MAP
rebaixou a sua aportación pre. vista de 340 millóns. a 135, o
que supón un d-~. scenso do
63%. Segundo o grupo do.BNG .
na cámara provincial estes
plans, previstos para resolver. caréncias infraestruturais, · é un
dos instrumentos principai·s para facer actuacións en todos os
concellos "e vista a atitude do
MAP teria que a Deputaeión
aumentar a sua participación ._
para que saise adiante".

-<.

Non parece ser esa a intención
Cachar.ro e Fraga amosaro11 as suas diverJ1Céncias no taso da5 dietas, pera sasteñan
de Cacharro Pardo- nen do PP,
igucil discu~so para xustificar as restricións do .governo amigo.
· X. MARRA
toda vez que vai facer repercutir
os descensos das aportacións
do MAP aos distintos plans de . crementarse "pala atitude do
to da Deputación, en particular
actuación no. conxunto dos ingoverno do PSOE", pero co · a que ten s.ido denunciada pola
vestimentos da Deputación. Co- . cámbio de tornas en Madrid tenr ·oposición como "caciquil e ·eleiima os cartas do Plan de Obras
que capitanear a cicateria de
toralista", e que én termos buroe- Servícios se reparten proporty1ariano ..Rajoy; ainda que se
cráticos denomínase Plan das
'Cionalmente '(35% MAP; 60%
ampara "no despilfarro do goComunidades Viciñais e conta
Concellos e 5% a Deputación),
verno anterior".
. con 250 millóns de pesetas. Esmoitos concellos vanse retirar
.· te capítulo· é. totamente asumido
por falla de cartos para suplir o'
Estratéxia falsa:
· ·pola Deputación, que non .desdescenso ministerial.
.
· praza parte deses cartos á sua
A idea: de Cacharro qesb?ráta- - · aportación ao Plan de Obras e
Cacharro _sempre se referiu a . se cando se 100.serva o destino : Servícios, nos ·que. só previa inque estes ptans non podian Hi-..,: doutras .partida_s de ::fnvestlmen- - vestir -,antes da ·redución do

.

.

--~

~ MAP-.:... escasos 45 millóns.

¡nfraestruturas e servizos.

-O Plé;tn de Comunidades Viciñais
É o caso por exemplo do Plan
supón que a
de Zonas de
-Deputación conAcción Especial
certa cun "grupo
para o que se
de viciños" un
tiñan solicitado
para este 1997,
pequeno investi2.624 millóns
mento de 1 ou 2
.millóns de peseque afectarian
tas, para un
a catro zonas e
.,/'
arranxo ou obra.
un total de 39
Teoricamente·
concellos e que
ese fato de ciagora queda en
dadáns debe
suspenso ,
cobrir o 50% da
manténdose
obra prevista,
exclusivamente
Fraga lribarne viaxa moito,
pero o seg.uinas zonas xa
pero non é un viaxeiro, senón
mento de tal
previstas polos
un turista. Cando anda a pé,
aportación non
orzamentos de
é posíbel, e paanos anteriocos seus zapatóns arriQca nares, toda vez
ra os deputados hos, vai trasladándose palas
que son p~ans
do BNG Cosme
feiras do viño, do _polbo, da
Pombo e Fernade actuación
empanada, do turriscos ou do
. do Blanco "é a
cuatrienal. Os
queixo .- A ollada de esguío,
nacionalistas
maneira que ten
saudando a uns e ollando ao
teñen reclamao PP de facer o
lonxe xa. Só lle falta a cámara
investimento sodo que dada a
para er xaponés en trán ito.
terrado na camsituación da
Cando vai no coche, non só
tprovíncia de
paña eleitoral.
durme, enón que lle manda _Lugo sexa conAs- comunidaao chofer altar e os límLtes·de
siderad a
en
des de vic_iños
conxunto como
ás que se re- - velotidade. Cando vai de pes·ca, non ten paciéncia, e corre
zona de acción
firen son os
na rlbeira de cacho para te to.
especial , pois
axentes eleitoE cando vai de visita oficial?
estes plans fan-rais do Partido
Cando vai, vai. Dá o mesmo
se para igualar
Popular, e nun
as condicións
ano de eleicións . que sexa un país extranxeiro
que sexa Madrid. Anda semdos servizos
como o que espre liscando. Dúcias de entrecoa média do
tamos nen - l~e
Estado.
pasa pola cabevistas, dúéias de papei expliza que esa parcativos que lle confecionaron
Outro capítulo
tida se mova a
os seus asesores. Dúc:ias de disque se resinte
un lugar menos
cursos lidos ás carreiras e paé o que serve
rendábel para o
gos a prezo de ouro para e mpara manter a
P".
prar vontades e, sempre, semRede Viária
pre, vai potenciar o turismo,
Local, un total
A
redución
os prod':lcto gal g e as n de 6.000 quilódrástica do misas empresas. Tanto ten Xametros de esnistério de Mapón, Bruxela ou T unícia. O
tradas e camiriano Rajoy tacaso é viaxar, a cámara non
ños que demén afectou a
lle fai falta, di o xa e encarpenden da Deoutras grandes
gan os méclios. •
p ut ac i 6 n. Os
partidas dos or646
millóns
zamentos, sigprevistos quenificativas. en
dan agora reducidos á metade
todas as Deputacións pero sintamén pola baixa de . investigularmente importantes no caso
mento~ do Ministério. +
de Lugo polo enorme déficit de

· Frag~,
ui;i xapones
de.turismo

<
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11.800 parados máis
desde Novembro até Xaneiro-

5

AEnquisa de Povoación Activa de Galiza reflecte un balance
negativo para Galiza no último ano: 23.600 postas de traballo ·perdidos desde Xaneirb ·de 1996 ate o mesmo mes deste
ano. No resto ·do Estado o número de ocupados medrou en
362.000: Só en dous meses, de Novembro de·1996 a Xaneiro de -1997, 11 .800 persoas perderon o seu traballo, serido -a
comur¡idade qL,Je rexistroli_o rhaior descenso. Ainda qu_e , segundo a EPA, o paro é de 19' 44% na Galiza e de 21 '87 de ·
méia do Estado, ·a tendéncia ·no país é que· aumente mentres está remitindo noutras comunidades . Na Galiza traba.. llari, 887.600 .persoas e están par.adas 2_14 ~30-0. Para as
centrais sindicais a situación é moi grave mentres-que a Xunta explicou a destrución de, emprego coa crise
agro.+

?º
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;Renfe ten que explicar ·
áccidente fer~viário no Po~riñó ,,

m

o

le
al

;e

ferro~carril, cunha ba.ixa tasa de siniestralidade,·foi o
. protagonista de duas catástrofes nestes dias. Entte o 31
"cm Marzo e o 1 de Abril, dpus _acciqentes de tren, uh en
Navarra e outro en Guadalajara; producfron 'v inte vítirnas
mortais asi como dec_e as dé feridos. Ante~ o Xove.s 27, un
tren que viaxaba de· P.orto a Vigo e_
ún mercancias que circulaba de Vigo a Barcelona c·o lisionaron no Porriño feríndose un maquinista de xeito leve ..Técnicos de Rente e .
dos Caminhos de Ferro analisan as causas do accidente.
Rente comprometeuse a.da·r unha expJicación en poucos
dias.·•
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Beiras asegura que os socialistas utilizan as institudóns de forma partidária
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O PSOE mantén a sua oposición ·.·
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a que se renove o ConsellO de Contas e
non apresenta a nengun candidato
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~ PAULA CASTRO

Uso partidári~ ·

O grupo parlamentário socialista reiterou a sua negativa a que se
modifique a composición do Consello de Contas e non apresentou
a nengun candidato. Desta forma, o PS0E incumpre o compromiso
verbal adquirido polos portavoces dos tres grupos parlamentários,
segundo o que, ao remate do prazo legal de permanéncia dos
conselleiros no seus cargos, estabelecido en seis anos, o BNG
poderia aceder a esta institución. Os nacionalistas foron os únicos
en apresentar a un candidato, Francisco Constela, cuxa eleición
se levará a cabo no próximo pleno a celebrar o martes 8 de Abril.

O portavoz na~ionáf is ta, Xosé
Manuel Beiras, élSeguraba, tras
da celebración da Xunta de Portavoces celebrada o pasado martes 1 de Abril que
atitude dos
social·istas ·9 dunha cobardia moral . detestábel"
que "o PSOE está poñendo ás instituci~ns en
función dunha forza política". Beiras referiuse ao enrarecimento
das relación.s eritre ambos grupos e asegurou que en diante,
"para. traté\r con ~les haberá _que
estabelecer un decálogo ·ético".

O deputado nacionalista, Alfredo
Suárez Canal , asegura que cando foron substituidos tres conselleiros do PP , tal e como se recolle na acta do pleno celebrado
o dia 1 de Xullo de 1994, o parlamentário do BNG, Francisco
Rodríguez, ind icou que o seu
grupo non participaria nesa votación por entender que o Con- ·
sello de Cantas íase constituir
sen a sua preséncia. Suárez
Canal indica que ninguén se
opuxo daquela á petición dos
nacionalistas · e "xa se fal6u de
que cando se producira a renovación dos outros dous membros do Consello entrariamos".

bo un acordo prévio ou ben somos parvos".

aproba ·o programa de·. governo
Remata a primeira fase de traballo do BNG cara $s vindeiras
-eleici99s autonómicas coa aprobación do programa de gover~
no o Sábado 5 polo Consello.Nacional, coque lle queda.pendente dar a coñecer a sua alternativa de góverno nos meses
-de Abril e Maio. Esta fase de traballo interno foi coordenada
polos cinco· peneñtes das diferentes áreas: Alfredo Súárez
Canal •. Pilar García Negro, Alberte Xullo Rodríguez-Feixoo,
Xosé HenriqueHodríguez Peña e Xqsé Manuel Beiras, candi,- dato á presidéncia da Xunta. Será Beiras quen apresente este documento á sociedade através das cidades, vilas,· eabeceiras de comarca e sectores sociais e eqonómicos do país.•
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·oConsello Naéiona[ do BNG.
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Coa negativa a apresentar a un
candidato , os socialistas reitePala sua banda, ·O portavoz soran a sua oposición a que se
mod ifiq u e a composición do
cialista,- Migue~ Gortizo, aseguConsello pe Cantas até que se
rou que non apresentan a nencelebren as eleicións, rachando
gun candidato "mantendo a coedesta forma o compromiso adréncia e facendo uso dá mesma
quirido cos nacionalistas e a
lexitimidade que. ten calquera
própria rutina parlamentária, _grupo para aprésentar 1 .ou 2
candidatos". O parlamentário
segundo a que "cada grupo fai
a sua proposta en base _·á prosocialista reiterou a existéncia
porcionalidade da cámara e
dun acordo político .entre- PP e
chégase a un ac0rd0 impresBNG e indicou· que· ainda ·non
cindíb.el, porque pp.ra elixir a un
decidinn se votarán en contra
conselleiro teñen que votar a . do candidato nacionalista ·ou.· se
favor como mínimo 45 deputa-. absterán. Diar:ite desta afirmación, o próprio Vítor Manuel
A segunda ocasión -na que se . ·dos", explica Suáre~ Canaj.
.
_
Vá.zquez Potomeñe asegürou
deu ese· compromiso foi o 24 de
O parlamentário nacionalista in- · : que . "é de risa". ·pensar que se
Outubro de 1995, cando se elidica que se o ,PSOE apresenta- . -pQida estebelecer un acordo enxiu á substituta do conselleiro dó
tre o~ nacional,istas -e o PP para
ra a un candidato teria que decrPSOE, Manuel González Vidal,1
.dir'por cal dos dous 'C> substituia, , deixar á marxe ao PSdG-PSOE.
a causa do seu falecemento.
o que lle apresE?ntaria·on pro_ble- _
Suárez Can~I asegura qu.e o
A decisión final de cal vai ser oma interno dado o enfrentamen.BNG volveu a insistir na necesiconselleiro a substituir tomouna á
dade de que entrara un canse- · to existente entre· guerrista_s e
renovadores, mentres que desta 'Mesa do Parlamento adoptando a
llei.ro a proposta nacionaiista,
membro máis
forma adia a decisión que terá -fórmula de cesar
"pero os socialistas dixeron que
que ser tomada polo próprio · .antigo, pero como os dous foron -:
·como se trataba dunha substitueleixidos' na mesma data decidiu- .
ción, era un· nomeamento temConsello. Ademais Suá.rez .Case substituir a Crespo Domínguez
poral até que rematara o perional entende que a reiterada pe.tido". Para o deputado do BNG a
ción dos socialistas de que se - atendendo ao critério do número
de votos obtidos fla sua eleicion.
monstra de que se chegou a un
prorrogue a actual situación resO candidato apre~entádo polo
compromiso ent~e os tres gruposta a que · o "PSOE aspira a
BNG, Francisco Constela, será o
pos está en que "todos votamos
pactar co P~ despois das eleia favor da conselleira que entra- ' cións, senóA non teria sentido . encarregado de ocupar 6 seu
pasto se o próximo 8 de Abril aca· ba a substituir ao finado , Mª Luiesperar sen saber cales van ser;
da os 45. votos ñecesários. +
?ª Bravo Doviso , e oa ben iloude feito , os res·ultados".

ªº

Denúncian-ao alcalde de Póntevedra
p~lo ~désti~o-do_ lixo ··
.

-

.

Asituación criada desde 9 peche do vertegoiro do Rapadi ño en Pontevedra está causando dúbidas s.o bre onde se
deposita o lixo. A Asociación pala Defensa da Ria ven .de
poner unha d~núncta no xulgado contra Xan Luis Pedrosa, a!calde de Pontevedra, pola posibil"idade·de que exista
· un.delito.ecolóxico e outro de prevaricación. Desde o pri. meiro de Marzo o ·lixo tiña que transladarse a Cerceda pero nesta vila só se recebeu un _dia polo que os ecoloxistas.
. · queren saber ond~ -se e·stádeposftando agora. Pedrosa
._.
·s'ó sinalou que se trataban de ·medidas -excepcionais-até . que funcione Cerceda-. •
·
·

.
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Pe'rguntan 'polos 800 millóns
para~. o d~sastré aé ·Beits .
Mália que nqs orzamentos xerais do Estado está contemplada unl)s,i "par~ida de __ 800 millóns para paliar os daños producidos polo derrubamento do vertedoiro de
.Bens, ainda non se_sabe nada do convériío asinado .en-.
tre a Xur:ita e Governo para transferir os cartas . Francis. ca Rodríguez , deputado do BNG no Congreso , ' intere~ou nunha pergunta parl?mentária polo de-stino destes
cartas ; o grau de control que sobre eles terán a Xunta e
o ·concello da Cor.uña e. se toron solicitadas axu das da
UE para ·acometer a recuperación dó espazo afectado. +
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OPtNIÓN
A CIDADADE ALEMANA DE STUTTGART TIÑA PREVISTO CONSTRUIR ANTES DO ANO
2005 TRES INCINERADORAS MÁIS, PERO ESTA .
DECISIÓN VEN DE SER RECTIFICADA. ALEMAÑ A E OS PAÍSES CENTRAIS EUROPEUS
DEFÍNENSE CADA VEZ MÁIS A PROL DA REDUClÓN DOS RESÍDUOS, EN PRIMEIRO TER-

MO, E DA RECICLAXE EN SEGUNQO. EN GALIZA, Q GOVERNO DA Xl_!NTA APOSTA _A INDA
POLA QUEIMA _C ONTAMINANTE DO LIXO,
NUNHA OFENSIVA. QUE DESENVOL VE ESTES
DIAS EN FAVOR DA EMPRE_S A SOGAMA, PARTICIPADA POR FENOSA. XABIER ABALO, AL·CALDE DE MOAÑA .E MEMBRO DO BNG, DÁ

CONTA NESTE ARTIGO DUN RECENTE SEMINÁRIO SOBRE POLÍTICA AMBIENTAL DO
QUE, SIGNIFICATIVAMENTE, ESTIVO AUSENTE
O CONSELLEIRO DE POLÍTICA TERRITORIAL E
OBRAS PÚBLICAS. MOAÑA, XUNTO CON OU. TROS CONCELLOS DO MORRAZO, ABANDEIRA
UN PROXECTÓ ALTERNATIVO DE RECICLAXE.

OS CRUZADOS DA INCINERACIÓN E OS INFIEIS
DA RECICLAXE
.

'

XABIER ABALO

A Escola Galega de Administración Pública (.EGA,P), celebrou en Santiago de Compostela, os d ias 18 19 de Marzo, un "Sem.in ário sobre Política Ambiental" , coa
asisténcia de numerosas persóas que ocuparon a totalidade dos asentos do salón de actos d.a EGAP, e coa participación de cualificados relatores neste campo que impartiron o seininário.

e

O seu contido xirou en torno á política
ambiental europea, o medio ambiente, a
explotación ecolóxica dos resíduos, os
instrumentos de xestión ambiental, o
marco conceptual do médio ambiente e
as directrices da política estatal. Pechaba
o seminário unha mesa redonda .sobre a
política ambiental na Comunidade Autónoma galega: plans de · actuación; na cal
se prevía a intervención dos directores
xerais de Obras Públicas, Indúsiria, Mo_ntes e Medio Ambiente e mais o de Saúde
Pú,blica. Desgraciadament~, para un aud~
tório que reservaba as súas inquedanzas
cara á agardada preséncia da Consellería
de Política Territorial, Obras Públicas e
Vi venda · (CPTOPV), -pola. repercusión
do Plan SOGAMA no medio ambiente
galego. e na povoación en xeral, ningún
Il).embro des ta consellería acud iu para
responder as perguntas e interrogantes
que foron desprendéndose das distintas
conferéncias.
·
O profesor aleman de constitución _muni-.
cipal . e dereito tributario da Esc9la Superior de Administración Pública de Ludwingsburg, Dr. Konrard 'Faiss, versou sobre a explotación. ecolóxica dos resíqµos ,
facendo história do trata.mento dos resíduos sólidos urbanos (RSU) en Alemaña,.
Afirmou que, actualmente, a intención
política alemana concéntrase prioritariamente en evitar os resíduos e, se son inevitábeis, rec; iclalos'; a eliminación (sic) de
resíduos está a ser_a última de todas as opcións, incluso a incineración. A cidade de
Stuttgart tiña previsto construir ant~s do
ano 2005 tres incinerado~as m~is das que
teñen; hoxe, a decisión é que "non se van
construir".
'

Seguiu a afirmar o Dr. Konrard Faiss que, a "'"
Lei alemana de economía cíclica, é unha
lei federal con vixéncia en tocio o ámbito
da República Federal de Alemaña, baseada
en volver utilizar o lixo xerado. Establece
como conceptos únicos: · "o" resíduo para re- _
ciclar" e "o' resíduo para eliminar", e dá da- ·
ra prioridade a todos os esforzos posíbeis na
"prevención de resíduos". A lei de econo- _
mía cíclica fai fincapé na responsabilidad.e
polo producto ao ter que desenvolv.er, producir, transformar ou elaborar, distribuir ou
utilizar bens -procedentes cfa indústria de
producción. A idea estriba en centrarse na
utilización repetida e na prolongación da
vida técnica dos bens económicos, así como nq súa preparación para a reciclaxe e a
súa diminación ecolóxica.
Noutra parte da súa intervención éomen-.

!os

antes aludidos, e o papel de "Uni ón
tou qu~ inicialmente os concellos das federacións ale~náns eran as únicas respo~
Fenosa" no Pl an SOGAMA, diante da
sábeis do tratamento dos RSU e induscruzada cuasi relixiosa que teñei-1 emprentria.is. Hoxe, a lei de economía cíclica
dido pérsoas do Partido Popular na súa dedispón que deter·
fensa ultra, co mo
Palm ou , Cuiña
minados produtos
e tenentes de .reou o proprio Fraga.
sí?luos poidan de- .
legar as súas obrigas no tratamento·
O tratament o
dós RSU a terceidos RSU na Alero_s: compañías
maña está bastante avan za do
pr'i vadas,
a,s<Jciacións para' este
- desde_ calquera
fin ou entidades
perspectiva, inconstituidas polas
cluíndo a estrucorporacións de
tura impositiva.
autoxestión da
Asi, a cidade de
economía. Non
Stuttgart, con
obstante, as coraproximadamenporacións rexiote 600.GOO habiTOKIO tan tes, o fe rece
nais das comuni:
dades seguen a
unha rernllida
manter a responsemanal ou quinsabilidade global
cenal dos cante~
polo tratamento
dores, e existe a
dos RSU. A pesar
Lei alemana é unha lei opción de esco de todo, nun re~
ller o tamaño do
federal baseada en volver
cente' procedecontedor, xa que
mento adminisse paga pola canutilizar o lixo xerado e dá
trativo, as federatid¡ide deposita· cións de comunida. O lixo biolóprioridade á prevención de
dades - os Lanx ico (r es tos de
re.síduos"
det- téñense
comida, li xo de
pronunciado en
xardin) recóllese
contra deste moseparadamente e
delo pala sospeita
con vértesc en
de qqe, a .indús"compost''. Ratria privada, ·tan
mas e folla , resó se faga cargo
cóllense dC1as vedaqveles· aspectos
ces ao ano; papel
do tratamehto cos_que obteñen benefícios .
e vidro separadamente e o material reco· Sería inter-esante -reflexionernós- ver o
1hdo en sacos am.arelos éorresponde ao
páralelismo entre a del~gación Ele re~ponSistema Dual: embala:xes con punto verde
· sa bilidaqes no ·rratament ó ·do.s. RSU en
para rec iclar. Existen comunidades que
A1ernaña, coas sospeitas e pnJi1ündamenmiden o número de vaciádos mt;diante un

'A

Xosé Lois ·

'

·

,

chip de ordenador que calcu la a taxa que
h ai que satisfacer segundo o número de
vaciado e a capacidade do contedore .
H aberá que ati facer en torno ao JO
marcos/ano por vivenda, cu Lo que t n ido .conte tado pala p boación, xa que é
dificil convencer á cidadaní.a de qu o
trata.mento do lixo é caro. Aproveitar todos os residuos, converter o lixo nunha
materi a prima, supó n adoptar medidas
que van favorecer ~ sociedad.e, ao medio
ambiente e á ecoloxía; pero, é impensable
que esas medidas se adopten sen incrementar o recibo do lixo, a pesar da enorme conciencia social e o voluntarismo
das persoas que participan no tren das JR:
reducción, reciclaxe e reutilización.
Un seminário de abando importante e
interesante, cunha guinda frustrante: a
auséncia de calquera representante da
CPTOPV que puidera manifestar a súa
opinión <liante dos graves problemas sociais que está a provocar a formulación do
Plan SOGAMA ou coñecer como contemplan os cruzados das empacadora e da
incineración a exi téncia de proxecto alternativos como o do Morrazo, atinxindo
aos concellos de Moaña, Cangas e Bueu,
con máis de 50.000 habitante , nunha
área en romo aos 200 km:, que conta cun
proxecto de preto de 800 millón de pe e~
tas e unha subvención da Unión Europea
do 70% e que no fa¡ pen ·ar ·e non ·ería
recomendábel acadar un pacto político
parlamentário que garanta e apoie a cxecución de .proxccto alternativo como o
do Morrazo u e tabclecer con m ito ntido común a modernización da plantad
reciclaxe de Mougá, para o conc llo d
Ferroltcrra, con ·indcpcncl ncia do Plan
SOGAMA que, canelo menos e t , miraríase de de unha per ·p ctiva mái r al •
menos partidaria. ·
Varios relatores do scminári fixeron afirmacións tale c mo "cada comarca dcb
tratar os resíduos sólid os urban os próprios
e non tcnta t de tra ladalos a outra zona
ou comarcas" o u a de Carlos del Álamo,
direc tor xeral de Conservación da N atureza do Ministério de Medi o Ambiente,
quen afirmou que "quen desconta mina:
. ' cobra"' que nos fai formular diante do s
ausentes da CPTOPV o seguinte: "quen
concibe os residuos sólidos urbanos como
materia prima e, por ende, reduce a ~súa
producción, recicla unha porcentaxe importante do lixo xerado, reutili.za o utra
parte, e partindo da matéria ,orgánica, restos vexetais e lodos de depuradora, convérteos en "compost" para utilizar en parques e xardíns, na agricultura ou no s
monte.s galegas erosionados polos incénd ios foresta.is, non deberí a contar coa
axuda económica e coa colaboración da
Xunta de G~licia, en lugar de seren aco sados polo -boicot partidário- do Partido
Pop ular e acometidos polos cruzados da
incineración e das empacadoras? •
XABTER ABALO COSTA é alcalde do Concello de Moaña

3 DE ABRIL DE 1'997

Vostede é un home de - ~uas .
emigracións, a América e a
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E~ro~a.

Pensaba que toda a T erra era.
país e no ano 1959, con 23 anos,
funme para o Brasil. la sen nada,
á aventura, porque aquí non via
saida. Os meus irmáns xa marcharan arites ainda que a .miña
nai diciame de quedar na casa.
Botei sete ano!:? pero a família
presionoume .para que voltase a
Europa, e fíxeno, ainda que penso que foi un erro, porque xa de
emigrar coido que psíquicamente
é mellar a América Latina, apesar
dos problemas económicos que
ten, ca Europa. Como traballador;
porque eu non son home de meterme en negócios, a marca que
me deixou o Brasil é moito maior
nese pouco tempo que os case
30 anos que teño de residéncia
na Suíza. Brasil afectivamente
coido que é o mellor país polo
acolledor da xente e polo imenso
futuro que ten.

Xesus Baantonde
'A emigración ésempre unha traxédia'
*

XAN CARBAL~A

O 19 DE ABRIL CÚMPRENSE 30 ANOS DE FUNCIONAMENTO DUNHA DAS MÁIS VETERANAS AGRUPACU)NS DA
EMIGRACIÓN GALEGA NA EUROPA. XESUS BAAMONDE, UN GALEGO DE XERMADE, É O ACTUAL SECRETÁRIO DE

A NDSA GAL/ZA E REIVINDICA O LABOR DO ASOCIACIONISMO DOS EMIGRANTES NA SUÍZA "QUE AINDA QUE
ESTÁ PASANDO UN MOMENTO DIFÍCIL SEGUE TENDO O RETO DE INTEGRAR AOS GALEGOS DE SEGUNDA-XENERAC-IÓN". A SUA VISIÓN DA EMIGRACIÓN COMO DRAMA OESMINTE A EDULCORADA VISION DA "GALEGUIDADE"

Pero non só se trata dunha .
cuestión simbóUca.~.

É que hai que dicelo _porque ás
-veces esquécese deliberadamente: a cantidade de divisas
que deixou o traballo quE? aquí
fixemos, a Galiza e ao conxunto
do Estado , é fabulosa . E ainda
entran cada ano, xa só pensan do en pensións , de 12 a 14.000
millons só na Galiza. Nunca se
· fai unha investigación precisa
por nengun economista do que
representou esa aportación contí ri u a, én remesas ás famílias,
en cartas aforrados que despois
se invisten na economía do país, sexa na construcción dunha
casa ou en calquer outro capítulo. E se a emjgración é fundamental a de Suíza moito máis .

Como chega á Suíza?
Viñen como turista, sen papeis, e
ainda que a policía me caminaba
a marchar e regresar cun contrato obtido através do Instituto Español de Emigración , a própria
policía facilitaba a trampa: pasabas a fronteira francesa cunha
cóp ia do contrato , reentrabas ,
pedias o carimbo dos aduaneiros
e xa valia. Eu son mecánico de
profisión e axiña topei algo do
meu, porque era unha época que
había fartura e non a crise de
agora. A emigración é sempre
unha traxédia, mesmo se se consegue un bon estátus económico : a familia está cortada, non es
de nengunha parte e isto non é
algo que eu descubra pero sempre hai que telo presente.

Esas remesas chegaron pola
vía de bancos e caixas de atorros pero moitas veces-foron
á especulación de cap_
itais.

Desde que momento se vincuta ao asociacionismo galego
na emigración?

Ao emigrante que volta ninguén
o asesora. 'Hoxe · pola Xunta pódense obter algunhas inform,acións pero· está sen arfellar en
profundidade ese asesoramen.to,
e ademais chega tarde porque a
emigración ~stá en devalo. Hoxe
a média de idade do emigrante - ·
debe ar:idar nos 50 anos e xa está pensando na retirada.. Perdéronse uns anos fundamentais .
Cando os traballadores galegas
que estaban na Suíza chegaban
á elite dos coñecementos e a
especialización, Oaliza non soubo facerse con esa experiéncia
para o seu desenvolvemento .
Cando vou á Terra sigo vendo
que hai un déficit de especialistas da técnica média ou que teñen unha formación deficiente, e
un pais non se construe sen
eses ctraballadores de base.

No Brasil ía á Casa de Galicia e
ao Centro Galega , que despois
transformouse en Centro Democrático Español , pero non vin a
mesm a necesidade de agruparse que tope i na Su íza. O topar
reticé ncia a ser aceitado , nun
a mbe nte cultural e lingüístico
distinto estimulaba o asociacionismo, que hoxe decaeu porque
avellentou a xente , integrouse
máis e non sinte tanta necesidade de verse cos seus.

Vostede estivo na fundación
de A Nosa Galiza de Xenebra?
Fundouse hai 30 anos pero eu levo nela 17. Daquela interesábanme máis as asociacións contra a
Ditadura. Da xente que participou
na fundación xa só quedan na cidade duas ou tres persoas, o resto foron retornando á T erra. Durante o franquismo a xente con
máis conciéncia agrupábase máis
nos partidos e outros organismos
de apoio contra a Ditadura, e nas
asociacións estaba máis a xente
de taberna, que tamén tiveron un
papel. De feíto na Suíza houbo un
- grande apoio a todos os movementos de esquerda e sindicais
porque as condicións de liberdade permitianos dar ese apoio, que
era económico e material, sobretodo na propaganda . As aso·ciacións mudaron moito nestes
anos e o futuro é limitado polo
avellentamento e porque a segunda xeración intégrase moi mal nelas porque quizais non lle oferecemos o que buscan. A música atraenos algo, cos grupos folclóricos ,
pero non pasa dese nível. Todo
pode 1 rocar, pero baixóu moito a
asisténcia respeito aos anos 70 e

anos ..Pero nunqa foi posíbel facer
unha. escala permanente, mesmo
de apoio para xente que se retrasa na escala suíza. Entre sócios e
familiares hai máis de 1.000 persoas apontadas a A Nasa Galíza,
e· ternos uns locais magníficos ,
pero que sao de aluguer . Ese é
un problema importante porque
desde que chegou a Autonomía,
non sei se por falta da cartas ou
por razóns 9outro tipo, as autoridad es rion se preocuparon de
mercar locais e fornecer un lugar
que funcionase como unha embaixada do naso país que as asociacións encheriamos de contido
e actividades. Pensa que só
aquí, na cidade máis cosmopolita
do país , hai 25 .000 galegas e
dentro duns anos que pode que- ·
dar aquí do paso dos galegas ,
cando só queden restos de sangue de galegas na segunda, ter..:
ceira ou cuarta xeración?

Unha queixa xeral é o problema da comunicación cotián
co país.

X.C.

80, e non seise se deterá ese es~
morecerriento.

Que tipo de actividades tivo A
Nasa Galiza?
· Primeiro debo dicer que é unha
· das entidades máis coñecidas e
importantes na Europa. A cultura
é un dos eixos principais de actividade e por aquí pasaron os mellares escritores e intelectuais ,

·/

Hoxe das unha pancada e sae
non só chegados do país, tamén
doutros luga~es de Europa e · u9ha equipa de ftbol, pero para
sacar un grupo de teatro sudas .
América Latina. Pero a cultura ten
escasa incidénda porque o grau
de ilustración é baixo e iso súmaEscola própria para os tillos
se aos problemas de irisegurida- .. de _emigrantes nunca foi posíbel tacela?
de no traballo e á precariedade .
Para min o verdadeiro cancro é o
Era moi difícil , incluso legalmente.
fútbol , que ven xa imposto desde
Nqs fixemos , e ainda rnantemos ,
o fránquismo , e que se utilizou e
cursos· de galega, e curiosamente
utiliza en todos os paises para
asiste n xente de entre . 1O e 65
desmobilii ar á clase traballadora.

A TV coas parabólicas vai che@ando, os xornais son moi irregulares, pero algo que é un escándalo é o das viaxes . en .
avión. A explotación que lbéria
fixo d,a emigración non ten nom e . E máis barato ir a Nova
York e volver que ir a Santiago.
Ou a Londres, que senda a
mesma distáncia custa a metade . Cando as asociacións talamos coa Iberia dixéronnos que
é culpa da Swissair, pero non o
creo porque os portugueses
conseguiron baixar os · prezos a
Porto. E por tren empior aron as
causas nestes anos. Ademais
se levas o coche , só o podes
cargar en Barcelona e despois
bota dezasete horas en chegar
a Coruña. É a ldade Média. +
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hoxe non a ten?( ... ) Onde os
est,udos de sobre-explotación
de mulleres n sector servizos
en Galiza, moitas delas no ser. vizo doméstico, algunhas
outras na economía su.merxida,
- o utras en servizos que rozan ou
están abertamente dentro da
prostitución? As mesmas redeiras e marisqueiras?" García Negro iiborda tamén a opción nacionalista de govemo: "Hai
cousas que son tan elementais
que compre saber: non imos
derrubar o capitalismo cun gov.ern_o galeg9, -pero temas que
mudar o rumo do crescimento
económico para que a cantidade de producción cubra a necesidades que imo ter o galego . Enton e e rumo e dado é
un bon ponto de partida ( ... )
Os procesos de muda
Ju len Zelarain cordenador de
revolucionária son,, en primeiXestoras pro Amni tia, di que
ro lugar, procc . E chamativ
a morte de Josu Zabala "foi un
que cando está a piques de cair
novo crime de Estado". EGIN
o govern ociali ta en Poi 'nía
informa da conferéncia de
a xente r úna e nas ruas a r zar
prensa de Zelarain: "O crime
con toda a ·imb loxia católica
de Estado de Josu Zabala non é ( ... ) Fixémo-no en Nicaragua,
novo porque, por de grácia,
en Vietnam; no qu é a hi tó. son moitos os exemplos que te- ria dos próprio pov s que nun
mos na história de Euskal Hemomento determinado comerria''. Neste sentido citou os
zaron un proceso de muda abcaos de Lasa e ZabalaJ Zabalza
oluta". +
e Urigoitia entre outros, sobre
os que dixo que por moito que
repetidamente negaron que foPataca
sen crimes de Estado, hoxe son
algo evidente e innegábel.
"Afinnamos que Josu Zabala
foi asasinado a mans de forzas
A Cooperativa Agrícola de
de ocupación, a mans das ForChaves reclama que as patacas
zas de Seguridade do Estado".
vendidas con garantía de proZelarain cita ao avogado da facedéncia portuguesa
milia que sinala que n_o n aparespondan de feíto ao etiquetareceu a bala "nen restos de
do. Os labregos do Alto TamesIDgue, pesia ao impacto. Enga manifestáron e odia 27 en
tre as perténcias do cadáver
Chaves e o JORNAL DE
apareceu unha carteira vale ira,
N OTÍCIAS do Porto reproduce
sen -documentación nen
a opinión de Chave Medeiro ,
cartas". Nunha semblanza de
director da Cooperativa: "O
Josu Zabala (alcumado
distribuidores compram batata
Basajaun pola sua enorme esta- de refugo em Espanha, a ei
tura) os amigos descrébeno co- ou sete pesetas quilo, e depois
mo "enamorado do monte e a
misturam,na con outra e ven,
natureza, entregado sen reserdem-na como se fo e daqui. Se
vas, ele carácter ledo e despren- a fiscaliza<;ao actuar, ao ver a
dido e con grande inquedanza
batata nos supermercados c m
polo Euskara. Adoitaba perder- etiquetas referindo a orig m
se só entre faias e carballos duportuguesa, normalmente de
rante dias (. .. ) Fora a alma ma~
T rás-os-Monte , debería inv ·ter do Mendigoizale T aldea do
tigar a sua origem real, o que
AEK, co que organizaba saidas
nao seria difícil eguindo o ciráo monte co seu grupo de alucuito que a factura<;ao obriganas. e outros ta/des durante os
tória deveria indicar". O autor
fins de semana".+
.
da reportaxe di que "as culpa
1.

Ante ointento patronal de paralisar amobilización do 15 de Abril ·

o·SLG acusa ás empresas lácteas
·de facerlle a campaña a·FragQ
quecésemos do leite negro e do _ sando aos .sindfcatos de estar poli-leite comprimido, estaríamos fa- . tizados e as mobilizacións formaban parte da Cqmpaña eleitoral.·
!ando de cifras de sobreproduO Sindicato Labrego Galega
ción semellantes ás da pasada
acusa ás empresas lácteas
O SLG afirma que as indústrias
galegas de "vender o sector
campaña", afirmába. O /eite
teñen na sua man o que non se
para axudar a facerne a camcomprimido é unha picaresca pofaga a manifestación. Só terían
paña eleitoral a Fraga". Para o
i o que o gandeiro recebe os
que "retirar os documentos,
mesmos cartas polo leite que enSLG a estratéxia das indúsanular os avais, pagar con nortrega, pero consígnanselle metrias lácteas ·nestes momenmalidade o leite, sen comprimir
tos "non é a defensa do secnos litros, aumentándolles o pretor, senón todo o contrario,
zó destes. O, Jeite negro é aquel . e·sen pagar en negro ... "
importándolles moi pouco
que se vende .sen ~eclarar.
Nos Últimos tempos, inaústrias e
afundir ao sector lácteo de
produtores marcharan unidos na
O SLG acusa da Eugéne Jamín
Galiz~, en base. aos acordos
reivindicación contra a supertaxá,
aos que chegaron con Fraga".
de ser o abanderrado na ·loita
A contrapartida que recibirian
contra os sindicatos agrários .. pero semella que as promesas da
Xunta e os particulares intereses
Os sindicatos consideran que
estas ·indústria.s por axudarlle
á Xunta a igualar a cuota de - "se se funde o sector lácteo §a- · das empresas foráneas foron
quen de· rachar cos acordes, por .
produción é o "deixarlles facer -J lego, o. merc;:ado será ocupado
ainda máis polo leite francés".
o que queiran no campo, pamáis que ambos digan que uns
necesitan dos outros.
. ga·r o leite como queiran, sen
A polémica xurdiu das declaraconstar os litros de venda".
Por outra banda, r:emq..tada esta
cións do. Coordenador da Aso-campaña láctea o 31 de Marzo,
O conselleiro delegado de Besciación de .Empresas Lácteas connier na Galiza, o francés Eugéne
tra a mobilización que os sindicaainda non existeo dados sobre a
Jamin, recoñecía recentemente
tos agrários van realizar o 15 de . produ~ión. A Mesa do Leite reclamou·nas· sen éxito da ministra
Abril en Compostela. Jamin afirnunha entrevista en El Mundo
que se estaba a dar fraude por
mou que a manifestación era imLoyola del Palácio nunha reuprocedente e tora de lugar, acuni(m celebrada o 2 de Abril.•
parte das empresas: "Se nos es-<>-B.L.

RElalXl2N
A SEMANA SANTA VOL V.EU ESTE ANO A RETOMAR, DE MAN DO PARTIDO POPULAR, COSTUMES E MODOS DO ANTERIOR RÉXIME. EN PONTEVEDRA UNHA BANDA DE MÚSICA MILITAR INTERPRETOU E CANTOU O ÚOVIOS DE LA MUERTE E EN LOCALIDADES. COMO
MONFORTE RECUPEROUSE A MANTILLA ESPAÑOLA. NESTEARTIGO CÓNTANSE ADEMAIS
AS DISCRIMINACIÓNS QUE ALGUNS PODERES PÚBLICOS EXERCEN EN CONTRA OAQUELAS IDEOLOXIAS E COSTUMES DI_FERENTES AOS. PRECONIZADOS·POLA DIREITA _NO PODER.

MAN-TILLA ESPANOLA E MULLERES RURAIS
PIL.AR SAAVEPRA .

·-

...
\

Aida Menéndez,. c01;1cellei.ra do Partido Popular, Delegada de Educación, Cultura e Muller en Monforte,
encabezaba o pasado .dia 28 o grupo de militantes e
cóo.xugues respeitivos que, tocadas con mantilla española, . de_sfilaban na. p.rocesión da Dolor.osa. Nada
se podería .ü.bxetar á·· participaé:ión de _A iaa Menéndez a títufo. iµdividual, ainda que, c;omo-di: o á'rticu. lista CándidoJ no fondo da mantilla española · non ·
hai 1m átqmo,de cere~re de muller. A gravidade des-·
te aparentemente trivial_acto -"no que centos de
persoas"acompañaron á Virxe no desfil'e procesio·nal", segundQ expón, · a -xeito' de NO-DO,. un xorna-lista local- ven dada·porque orgat).ización. de todo o .
evento correu a cargo do
.·
· ·
·
.
·
Con.:ello. ·

.. -,,...

1

·~:·

..

-

É .o caso. cl,os testigos de Xeová que todos os anos c:e-.
lebraban a sua asemblea de zona no Pavillón. Polideportivo de Monforte e 'desde que o PP ostenta a al. caldia non volverori .recibir Ol.ltro.permiso, o que os
obrigou a suspe.l)~~l<l? 1 • ~- _., ·:'·;~; -_>' .

,. ..

o ·pasado mes de FebtetrO<© pP n\pnfpreiRO XCJ. denegl;lra .
a ·utilización da Casa da ·Cultura .ái:_rtiulleres do BNG
para celebrar un c!clb.:de chatl"as 5obr~ muÜer é saúde.
- Posteriorinente, ,Aida Menéndez organizou, como única actividade que se coñe~e da sua concelleria, unha
mesa. ~édonda xener_ic~mente dedicada á muJler. O.que .
fan os. cpncelles populares é organizar. os actos das·suas .
· ·organízaci9_ns satéllt~s, ·caso .
· de Muller~ R,u.rais, poñ'endo ·
á sua disposíciói;t to~ós _.os .
Os populares, -nas distintas
'Os
Xeová
meios~ cos que conüm; 0omo .instáncias ·na.s que gover· ~ucede.u o p~?do 6 de Mar~
nan, demostran ·que, indu, celebraban todos os anos a sua 'zo, cando lle ceclia.-un· local
so a ConstitÚción españo la
muníc_ipal, en tal}tó que a,o
ase-mblea de zona no' Pavillón . BNG
queda á esqu·erda: da sua
Hd oegaban', tendo ·que_
de. Monforte -e' acudir a ·~onvidada, Enco,ma
ideoloxia, porqu-e se ben
·o·s artigas 16.:3 e 14 da '""
Otero, a un centro de fortná- .
de_sde-que o
'ostenta
mesma reflexan .que nención profisional para impar:
gunha confesión ten caalcad~a· non volveron recibir tir charla prevista polq Oia
rácter estátal e que todos e
Internacional da Mulfer Tra,
. "
·o utro permiso
todas sotiios . iguais ante a.
bailadora.
lei sen que poidi prevalecer discriminación por ·raDe Cons~~lo Losada, prezón de sexo; relixión ou sidenta da'·-asociación de
opinión, o c~rto é que ca- .
Mulleres Rurais e muller
.,.
do conceUéro 'de Tráfico,
da vez se fomenta 1náis 1.m
catolicismo de tintes fun.
.
. xa .cl.i él. copla. p9p,ula.r:
d~mentalistC;IS e se. boi¿ot~a p~r sistema calquer ac"Nas inulleres rurais/fará equi.tacjóµ/a Qm~uelito
tividade daquelas organizacións relixiosas, políti,
Losada/Ai!' menuda emoción!/Elas farán
cas, culturais ou sindicais non coincidentes co ideaerobic/por todo o Cardeal/para seren as
ário conservador. ·
vedettes/do
noso mundo rural. •
1 "
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Crime

de Estado.

con fronteiras

do que acontece a batata
nacional vao para a vizinha
Galiza, onde se ap nra o Governo da Junta a ciar sub ídio
a'produ<;ao de barata, datldo. . .
lhe assim melhores condi<;5es
Roberto Vilárrieá,.entrevista no para· entrar no nosso mercado
G~IEIRO (¿ademo de bpinión _ (. .. )Nao é porém por isso que
~e debate.da Unión da Mocidade
as nossas ·ficam a perder. As ·
· Galega)·, a Mari~.do C?rtno
razbes da melhor produtividaGarcia Negro, ~r~fesor~ da Fade e a pre<;os mais concorrenciais ·estao noutros factores co:culdade de Econóínicas de
. Santiago e'me1nbro do secreta- · · tno a organiza<;ao fundiária, ja'_
r~a:dó Político d~ Comité Cen- . · que está feito o emparcelamen- .
· trarda UPG. A entrevistada
to dos terrenos. Há assim gran·refírés~ a únha.série de sectores .des áreas_de um só produtor e
que non óbedecendo a un es,
nao há casa agrícola, por mais
quema clásico de tr?balla_dor
.pequena que seja, que nao tenasalªr.iado, nen se citan. "E sen- ha do necessário equipamento
en:i:bargo son parte (fundamen- do fractor ·a linha de .
': ti'.il 9-;_. non.) 'do:~o11xurÍto dos
ensa~am~tQ e tl}.ecantsmos de
- nosos traballadores e por
carga e descarga. Pode dizer-se
que na Galiza, ().O rnnttário da
suposto. dos nos~s· cidadáns
(, ..) Ondé está q. ·sobre-exploárea flaviense, onde a mao de
..
ración d@S que ameniñan a ti~ · obra a'inda .conta muito, já
.ptactiéamente nao se ve uma
. tulariedade de certo tipo de
explotadóns agr6-gandeiras e
enxada" ..+

Un ponto
de partida

;·

'•
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C*MARCAS

·Concentracións comarcais
Nun i_
nforme aos vici~os de ~erzaJe~o~ñece
aincidénc~? de leucémias infantis nos que viven baixo os tendidos
.
.
.
/.

·polo emprego.xuveoil -

A.Universidade:eOn'Sidéra temerário

-==~

_.

O Xoves 3 de Abril Galiza Nova
convoca concentracións
comarcais emarcadas dentro
, da campaña de emprego xuve- ·
nil levada a ca.bo pala organización e que cantan con catro reivindicacións centrais: a mellora
do ensino público, a cri_ación de
emprego xuvenil , a eliminación ·
· da precariedade e a defensa da
economia galega. Galiza Nova
reseña que mozos e mozas
so_h "as vítimas preferentes do
desenJprego e marxinación social". Co lema Galiza ten futuro,
· invitan a participar nas concentracións que terán lugar pola
maña na Coruña, Santiago, Ferro!, Ribeira, Boira, Póvoa do
Caramiñal, Cee, L-ugo, Montarte, Burela, Ourense , Pontevedra, Vigo e Vilagarcfa. •

negar os efectOs~ij~.~ ~lectrOmagnetismo sobre a saúde

*

G. LUCA

Non cons·iderar os efectos
dos campos electromagnéticos sobre a saúde é tan temerário coma negar a relación
entre o tabaco e o cancro. Xoan Miguel Barros, profesor de
Medicina Preventiva e Saúde
Pública da Universidade de
Santiago contesta asi a unha
pregunta dos viciños de Merza sobre os riscos do tendido de 400.000 vóltios instalado na parroquia por REDESA
con autorización da Xunta.
Nun informe emitido polo departamento de Psiquiatría, Radioloxia, Medicina Física e Saúde Pública da faculdade de Medicina,
o doutor Barros advirte que o feit0 de que non estea terminantemente probada a asociación
causal entre a exposición aos
tendidos de alta tensión e certas
doenzas non xustifica que non
se tomen prevenció11s.

É consistente, segundo a sua
opinión , afirmar a posibel asociación causal entre o feito de viver á beira de tendidos eléctricos
de alta tensión e a incidéncia de
leucémías infantis. Ná resposta
aos viciños de Merza, o titular de
Medicina Preventiva di que os
estudos , a cada. con máis perfección epidemolóxica, xa permiten establecer recomendacións
sanitárias. "Desgraciadamente ,
só se ven .feflexadas palas Jexislacións ou normativas guvernamentais en poucos casos e raramente en España".
Entre as recomendacións máis
repetidas , resultantes deste afinamento epidemiolóxico, Barros
Dios cita as de arredar as liñas
de alta tensión a unha distánia
variábel de 200 á 500·metros como mínimo 'd as zonas habitadas
e complementáriamente proibir a
edificación de vivendas a rentes
das fontes o tendidos eléctricos .

Política do avestruz
O informe é crítico coa "política
do avestruz de numerosos paises e a inconsciéncia de recusar a relación posibel como se
fose non definitiva, o que nos fai
lembrar as mesmas temerárias
opinións nomeadamente científi- ·
cas que teimaban en que o tabaco non producía cancro".
O autor dp dictame argumenta
que s·e a asociación entre as liñas de alja .tensiqn. ,e certas enfermidades non fose real, non se
ve desde o ponto de vista c,in~tífi
có, epidemiólóxico ·e sanitário (de
cóntrol de riscos ambientais para
' a saúde) razón pa~a non aplicar a
este caso · as mesmas precaucións qué 'a Axéneia Internacional
1
_ de Investigación sobre o Cancro
: (ARO), da Organización Mundial
da Saude (OMS) recomenda para unha chéa de produtos perigosos. Para as ·exposicións á alta
tensión, este organismo di qu~ · os
. riscos son sospeitados ou provi.:. siohais e ~'bas~anset'en - exper"i ~
mentación anim~1 ·pero o feito -de

U~ha comparsa ·de Merza
representou no Entroido a
impasición do tendido da alta
tensión polo caciquismo de
Fraga.

-

Querela criminal contra
PPj ~IE e PSOE do Barco

non contar con conclusións epidemiolóxicas non impide <;tue na
maioria dos riscos laborais se
cumpran estas recomendacións.
Non querendo referirse "aos intereses que mergullan su estas
situacións" o doutor Barros advirte que "se alguén quixese
compensar a posibel asociación
coa posibel non asociación estaria retorcendo os dados: é evidente a inconsisténcia da relación entre a exposición citada
co conxunto de todos os cancros, pero é aceitábel para as
leucémias infantis.
Como comparanza citase o caso das exposicións !abarais de
persoas afectadas durante anos
por campos electromagnéticos,

como electricistas, ferroviáarios
etc. Nestes casos, a relación
asóciase a tumores concretos e
a tipos histolóxicos concretos,
pero non a todo tipó de cancros.
No que ·se retire ás evidéncias
biolóxicas, asegura o informe
que de feito non se coñece o
xeito de producirse o tumor por
exposicións a radiacións non
ionizantes (N 1R) de extrema
baixa frecuéncia (ELF} pero hai
observacións ciar-as de como
afectan aos procesos fisiolóxicos de organismo humanos
animais, desde o arrepio do pe1uxe ate as investigacións da
incidéncia dos campos electromagnéticos no sistema nervoso
ou a variación da ·conduta animal e dos .ritmos -biolóxicos do

e

Un proprletário de terreos
afectados_por unha urbaniza:
ción ven de apresentar unha
querela contra todos os grupos municipais do Barco de
Valdeotras agás o BNG. A
Unidade de Acción N2 4 do
metabolismo oxidativo baixo o
coneello é un plano que con- electromagnetisl)l o.
templa a construción dunha
urbanización. Parte dos terreAs investigacións calificadas de
as pertencen ao concelleiro
máis prometedoras polo informe
popular Gónzalo Rodríguez,
céntranse no de hoxe na proque é ao mesmo tempo presiducción de indolaminas e enzi-·
dente da Xunta de Compenmas pala glándula pineal asi cosación deste proxecto. Mália
mo a sensibilidade dos ritmos
os recursos ap~esentados
cardiacos baixo a influéncia do
polos proprietários, o pleno
electromagnetismo.
aprobou en Xaneiro, cos vo_tos do. PP e PIE, grupo de
O titular de Medicina Preventiva
governo, e os do PSOE, un
cita as recomendacións da· Orgaxusti-prezo para a exproprianización Mundial da Saúde que
.ción de 2.500 pesetas por m 2
aconsellan limitar a exposición a
cando o valor catastral está
longo prazo a campos electroen 14.500 pta. O BNG votou
magnéticqs ~ continuar os estuen contra pola posíbel ilegados epidemiolóxicos tanto de polidade do proceso. Ao
boacións expostas profesionalpresentar un dos propriétamente como ás que ·receben esrios a querela, tanto PP-PIE
ta influéncia n_
a s suas casas. •
como PSOE ·argumentoti"·
sentirse enganado ao apro. ;
i .• •
bar o prezó da expropiación.
Os-nacionalistas sosteñen
douscentos sesenta ·e oito.
que se ·buscou o proveito
Algúns deles ·r aiaron ~~
e~onómico para o proxecto
ifl).prudénci a e noutros ! urbanístico dun :concelleiro
cruzou os dedos para non
popular, que meréaria márs
pisar a raia c;:ontinua nas
baratos os terreas, e que o
nápias da parella da G.ar..PSOE "foi utilizado para dar
da Civil. Denqe hai dous ;
·cobertµraa un oscuro proceanos espera pola resolu- , . so que non ten consisténcia
cióñ dun. contencioso in . . · xurídica".+
~·:

Rosa Lourenzo sobra-lle o tempo.
Tén noventa anos,
e leva tres meses a
respirar a pulcri~de desinfectante e aséptica dunha
Residénda d~ T erceira Idade. O caldo na ementa diá-

A

-~

ria e o pa ddobl"es do mes...

tre Xiraldo son a sua razón
de viver. Co.nscente do remate da vida, SÓ quixera
/
.
, m'orrer na ·sua casiña de
.
San Pedro en Nigrán, ao
.
carón das suas viciñas de
sempre. Hai tres anGS que a· '
Xunta ten iniciada a tramitación para abonar-lle a
· última parte«dunha expropriación. Pero Rosa .non ·
ten presa. N~n gañas de aber corno lle váí o 'expe-"
dente. A posibilidade· cle cónsultar tia Intemét ó 'c~: so non 'lle.oferece moitas garantias e .prefire deix~r a
cousa en máns da providéncia, se acaso que rrtiren ·os
netos os papeis cando chegue a hora da parrilla.
·· .
.A Xosé María Ramos faltan-lle horas; directormerdali:trnfiha. pu~ante i mpresa dq réxt\t gal ego:
. faLmiles de quilómetros por semána. ' De HongKong a Londres, de Valen~a a Tolosa. No seu~trá· _ballo sabe d_a irnp~rtáncia de server un pedido ·de
, 10.000 camisas na .data acordada, de' controlar ·os
pespuntes con .esme;ro para que· p1:odutc/final'1
apqrte calidad-e e ·vistosidade. Nunha vi'axe de -Ou- rense·a Bilb'd', .tontot:i '<)"s' ad.iantamentos que tivo de
facer para chegar a tempo de estar cun cliente:

terposto ao alcalde do seu·
povo. · Reclama coxina .a
denegación. do p~_rrn1;-o
pra~
.
,e· pár~ facerª casa fa1niliar.
.
Obra, parahzada p6r mo'-·.
lestar-11~ na vista a un parente do caclque local.
·· infortunado, X.osé Ramos, .fix<;i todo o legalmenté
· posivel, pero non pode aguartar mai , sinte-se en- .
ga~ado pala len.titude' dG proceso e a deixadez dun"
. aparato xudici.al que pretende se espere placidarriente durailte anos pofo falló -dos sabius· mruústra- ,
dos: Cando xá as alegria_? sexa~ outras ..
·
Os dous, Rosa e Xosé, recibiron no seu momento o
mailing de Fraga, indicando-lles as medidas urxentes R~ra modernizar Galiza, desde a administt:ación
ás estradas. Hoxe poden comprov_ar como despois
de non atapar petróleo, o Pr<;s idente anúncia un
déscuQ.ri¡n_e nto m~i9r: o filón do turismo tunecino..
'Unha ch.ea de musuh'nanos interesados gn ~oñecer
de .cerca ·a túmba dun indivíduo alcumado : rq.ata1nouros 'é un.lugar no que a proibida ~ame de parco
é venerada nas cociñas_ Co fácil que seria ir amañando os problemas do carpo eleitoral. +'

Fora d
-e

to- ·

o

,· _o ,

Os viciños de Castroverde
·recollen sinatúras
o '·ª favor do alcalde.
Mentres os concelleiros do PP,
PSOE e os tres apartados do
, BNG boicotean os plenos de
Castroverde, os viciños reco..:
llen sinaturas ·a favor de
Miguel Roberto Rodríguez, o
alcalde nacionalista.' Polo de
agora, 500 sinaturas av¡;ilan un
·comunicado "contra o '
caciquismo'' no que se rE!se'ña
que -a etapa de Rodríguez ao
freAte da..alcaldia "está
c9nquistan'do por primeira vez
·altas cotas de transparencia,
, xustiza social e· participaCión
igualitária para todos os
viciños, sen distinción de ideas
nen ootencial económico"- •
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Valerie Peugeo~, l~abel Kerdudo e Veroriique Kleck interveñen. no de!Jate sobre ''Traballo e novas tecnolox~s" da Semana de Filo~fia. ··

René Passet critica,.na·Semana de-Filosofia
odomínio da-especulación sobre aeconomia produtiva

.o.grup~ éle Grenelle _pede a,re~ución
da xorna_
dá laboral pa~ paliar o paro:·
'*

¡

CARME VID~L

Coincidindo .coa comemóración do 25 cabodano dos
acont.ecemeñtos do 72 que
marcan a orjxe dci sindicalismo g,alego, a Aula Castelao
celebra . desde o luns e até o
venres dia 4 de Abril a XIV
Semana Galega de Filosofia
adicada ao tema .do traballo e
as r~lacións laborais .. O paro,,
a redución da xornada labQ:ral, a discriminación por xéne·-.
ros, a ,alienación no traballo,.o
salário universal, a incidéncia
das novas . tecnoloxias, a preca ri zaci ó n do emprego ou a
explotElCión son alguns dós
temas que están a ser .debatidos este.s dias en Pontevedra.
"O concepto ideolóxico,· tan' á
moda, de "flexibilidade" sitúanos
qe pleno na .era ·da informática,
da electrónica, da robótica 'e das'
telecomunicacións, ·coas redes
de empresas transnacionais
deslocalizadoras, coas acentuadas tendéncias á inforrñali:z:ación económica (econoniia sumerxida)·,. cos contratos-lixo para case un 50% da poVdación
activa, coa segmentacióñ en .trabal lado res do sector central e
períferico" sinalou o· coordinador
da Aula Castelao corno ponto
de partida do debate, quén ·~ta.:
mén falou de que coa éhamada
fle·xibilización -do mercado labo ~
ral preténdese revalorizar a figura do erñpresárib e minusvalorar
á do obreiro "o que trae emparellado un desprestíxio e unha culpabilización das · org·anizacio·ns·
sindicais
te.mpo,'que resultá
difícil, . en meG:lio ·de ·tal -división ;
organizar m·ínimamente á clase obreira ~que se· trata de trans,for~
mar nun concepto borroso). Ca-·
míña·se cara: á fábrica total, au-. tematizada, sen .obreiros".

ªº

Para o grupo da Maison Grenelle, que é un importante foro de
debate e.uropeu dEl carácter interdisciplinar do cal vários re-presentantes están presentes
na Semana, a redución da xor-

nada laboral co,nvértese nu.nha
á monetária dandp dados como
os de qu~ un dia· de especulaalternativéfválida para disminuir
ción no mundo significa o equia alta ta,xa de paro existente
nas sociedade.s · occidentais. · valente ao conxunto das reservas de ouro e·divisas.
que far q~e chegue a cue$tionarse'; como fixo a profesora
Veroniq·ue Kleck, ,. ''até que..pon- . En canto á redución da xornada
to o p·aro mina as nasas demo-=
de traballo, º ·economista francés
crácias?" Valérie Peugeot, da
botou man dos dados que talan
Secretaria Xeral de ·Europa 99 · de disminución en século e' meio ·
chamou a atención sobre o fei- . de 5.000 a 1.500 horas ar-1uais,
. to de que o campo social se repara talar de que a única solución
dúcise ao mínimo no Tratado . que se olla na situación actual pade Maastricht e. "as. tJego~
ra .conseguir parar o crecemento
ciacións en curso para preparar
do paro é continuar a diminuir as
os novos tratados europeus se
horas de traballo, posibilidade facenfrontan ao rexeitamento de
tíbel ao séu ver nun momento no
·vários Estados de- incluir neles
que os estudos dan conta dunha
o emprego como .obxectivo codisminución da calidade de vida
mun" mentres, na outra cara,
en Francia e que o economista
deu _conta das revivindicacións
calificou como "un fracaso do sisda sociedade civil que, hesta ·tema liberal que mostra que o
altura, incluen a loita contra o . pro~lema ¡oe Le Pen é un probleparo como unha das demandas :· ma de pa'ro, dunha sociedade· onprioritárias.
de o discurso fascista se está
aproveitando· da 'crisr:iación crea"Estamos nun modo dé de.sen- . da pola..f~lta de erfiprego". ·
volvemento económico-·que en
Liberación ou alienación
lugar de crear benestar· produce
malestar, xera excluidos" sinalou
o economista René Passet para
O proxecto· do desenvolvemento
quen .,a eco- ·
-económico-condicionado por un
nomia . ten
programa de reforma social, deadeniáis . da .
tendido pola profesora chinesa
Lin Chun e tirado .da análise da sieconómica:, a .
dimensión ·sotuacion ·das mulleres na Revolucial e natur9.l .
ción Cbiná, axudou a relacionar
. o~ conceitos de liberación trabanunha época
n a qu 'e rexe·
llo, hloi 'claros no caso analisado
un ha 1·óxica'
. xa que, ao seu ver, "a liberación
dos ·inmatedas mutleres require' un substrato
. material, pero o traballo alienado
riais que, ''.como o mui-ñ"o
'----""""""""--' . é a si.Ja antítese". Tamén no caso
de auga m~r- R~né ·Passet
· 'das :novas tecnoloxias o debate
caba a 'socie'·= tra·nscorreu nestes términos e,
dade feudal ·ao dicer' de Marx, · ·asi·corilo para Veronique Kleck-e
agora os ordenadores sbn os
Valerie Peugeot o seu ·uso é libeque están a veicular 6 niodo ·de
rador -lembraron aos zapatistas
organización social e concentran
organizando a sua loita ·a través
os sectores do inmaterial que esde Internet- para a socióloga portán a rexer -hoxendia: a informa- · tuguesa Virgínia F:erreira a súa
ción e as finanzas" ;
aplicaci(m crea novos hábitos e
non ao reyés, "o uso dos coches
Pa$.Set criticou a ·especulación
non se pode dicer que deixara
que provoca que "a transación
máis tempo libre ás mulleres sede divisas signifique cinco veces .nón que as converteu en condutoo intercámbio de productos por
ras· moitas veces dos seus tillos ·
diñeiro" e que fal que a econoasi como o uso da lavadora levou
mía produtiva esteña sü~metid~
a que se mudara máis a roupa".•

e

A evidente -mellara das variábeis nominais da economía espa~
ñola está a verse alterada ultimamente palas incertezas sobr
do cumprimento dó calen9ário par~ a e~trada en vigor da mo~
·eda ·única europea. A .presión sobre o tipo de cámbio e o re·
punte do diferencial con Alemánia das obrtgas a 10 anos non ·
permite ledícias· excesivas á hora de reducir os tipos de intere e
pese ao excelente compoitamento da inflación. A especulación nos rnercados financei.tos ha de ser_únha constante no pe·
ríodo prévio á implantación do euro q;áis as. arbres por grandes
que poidan ser non deberían ocultamos a frondosa fraga ·que é
unión monetária europea. Os axentes econó1nico e políticos
posicionanse e actúan mostrando a súas preferéncias e eX:pec·
tativas: -Toyota relaciona os in vestimentos no Reino Unido coa
adopción do euro ao tempo que aumef!ta os inve timento n
Fráncia, o ministro alemán Theo Waigel explica que os critérios de Maastricht terán prioridade sobre o calendário da m é·
da única, Aznár de vencella a po ición de España dos problemas de ltália, ao tempo que os mercados ten ionan conxunta·
mente á lira e á peseta, Felipe González reclama un adianro
n_os calendários para eliminar incerteza , etc.

.a

· Os pasos cara a moeda única serán dificei e complicad
n ca·
se todos o países. Ao problema do alctlmad PlG (Portu·
gal, Iraly, Greece, Spain), excluibeis para o de eñadore dun
núcleo duro únense agora o de Alemánia e a própria Fráncia.
En efecto, Alemánia ten dificultades para cumprir co 3% do PIB
en déficit público e·superá o 60% da débeda acumulada. Nas va·
riábeis reais, unha baixa taxa de medre e uns nivel de de em·
prego do 12,2% en Febreiro fan que a opinión pública xa mái
reticente aínda á desaparición do márco, o único inal de identi·
dade común á maioria dos alemán actuai . Curio amente, as
maiores dificultades da ecopomía alemana poden facilitar a
adopción da nova moeda aceptando unha certa flexibilidade no
cumprimento dos requisitos. A "contabili:dade creativa'' e as me. didas redistribuidoras poden acadar mái ' compren ión e tarnén
benefician a Alemánia quer non nus esquezamo , ten un grave
problema de subdesenvolvemento na antiga RDA, ao que hai
que engadir as zonas en declive do Ruhr.

A IGLESIAS

Esmo_lante nunha ru.a de Colónia, Alemaña.

'Cuúosamente, as maiores
dificuitades da e.conomía alemana
·poden facilitar a adopción da nova
· moeda"
No caso de Fráncia tamén existen graves problemas sociaL como
pon de manifesto o aumento das tendencias xenófobas e as normas de control da inmigración ilegal. En realidade, case toda Eu·
ropa está convulsionada· por prntestas ·soda.is internas pero, máis
_grave:aínd~, 'fam~11 é'tá-'ródeada por paises as beiras da explosión·
soc,ial
en plei10 ·éstoupido. ·o p¡:itético caso a1bán'és' é ·o máis
actuál, pero .non o "¡náis ·perigoso. Hái indícios de qué Europa po- :
de teí- dicifl.culta~é p~ra~asimi1ar tal cantidade'cle confütos' e prd-- seguer n a súa ir\.tegra,Ción monetária e, política. O caldo de culti. vo do ' eurooptimtsmo ' .unha _boa sÜt'.tación é~onómiqt, pois en
épo.ca de vacas ~cas - as negociacións para acadar solucións coopei:ativ:as son moi ~omp licadas e custosas, caúdo non irnposíbeis.

ou

e

A auséncia dunha ·alternativa global, coetente só lid a ao
procest:i- de unión mo netária europea est.áse a convert~r 'n o
.se u ptiocipal .apoio. O eu~o viría a ser a menos má de tod;;is
as demais opció ns. +
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Pecha rn_~hei_~
La Fama mália

J73 mill6ris ~ ?..·-·
en cretas no 9_
6
Xerardo Conde Roa, ex-deputado do Partido Popular, defende que os bancos sexan vi·
xiados polos atracadores.
DELMI ÁLVAREZ

Peden a suprésión da lexislación
ambiental, nunhas xornadas

presididas por Conde Roa
, -0- M.V.

"A nova lexislación ambiental debe surxir dun pacto entre
as empresas e a administración". Esta é a tese do profesor
enr·que Alonso que impartiu a conferéncia sobre O dereito
ambiental da empresa, dentro ..das IXornadas sobre proteción xurfdica do médlo ambiente que organizou os pasados
21 e 22 de Marzo en Santiago o Instituto Privado Galega de
Estudos Xurídicos (INPGALEX) que dirixe Xerardo Conde
Roa e que foron subvencionadas pola Xunta de Galiza e máis
pola Sociedade Galega para o Méio Ambiente (SOGAMA).
O méio ambiente deberia, segundo a principal tese exposta
nestas xornadas , deixar de ser
unha responsabilidade da Administración pública para depender
da autoregulación das próprias
empresas. Os poñentes expuxeron , desde distintas perspecti vas , a nova doctrina europea sobre a matéria. A coíncidéncia foi
absoluta sobre a necesidade
dun grande pacto entre empresas e administración , porque,
segundo sinalou Enrique Alonso,
Director do Real Coléxio Complutense· de Harvard, "na actualidade as empresas non cumpren
as normas medioambientais" .
Alonso especificou que "se as
empresas fan os seus plans de
redución de resf duos e emisión
de axentes tóxicos é probábel
que os respeiten".

Auditorias privadas
no canto de inspecións
administrativas
Nas xornadas que presidiu o 'sócio numerário do Opus Dei , Xerardo Conde Roa, defendeuse
tamén a criación de auditorias
privadas, en sustitución das ac. tuais inspecións administrativas,
o que na práctica supón a privatización. das inspecións e indirectamente a sua desaparición, posta que unha auditoria contratada
por unha empresa, difícilmente
poderia ditar conclusións contrárias aos intereses da mesma.
A normativa europe~ establece , por outra parte, un sistema
de axudas para aquelas empresas que cumpran e?tas normas medioambientais. As subvencións, accesíbeis sobre todo ás grandes empresas, poderian ser utilizadas, como co~
mentou un dos ponentes, como
aval para a coocesión de créditos bancários.

As directivas europeas, defendidas nestas xornadas polo Instituto Privado Galega de Estudos
Xurídicos, establecen ademais
que a actual existéncia de . normas que abrigan ás empresas
debe ser sustituida por un plano
que ·a própria empresa presen- .os dez conferenciantes, entre
os que só había un galega e
taria ante a administración. Esta
unha muller, coincidiron tamén
compromoteriase a concederlle
en aporitas que a responsabili· licéncia de traballo provisional,
mesmo antes de que este plano . dad e civil das -sociedades anónimas é ainda "un probl'ema
fose presentado e aprobado no
sen resolver".
seu caso. Da aütoregula1ción
quedarían excluidas as pequeAs xornadas foron clausuradas
nas empresas que na actualida·por Carlos del Alamo, -enxeñeiro
de soh as que máis contaminan,
madrileño que ostentou durante
por ser maior tamén o seu número. Para estas haberia ~nha '. vários· anos algunhas das máximas responsabilidades da Connmmativa diferente, toda vez
sellaria de Agricultura e que na
· ademais que os seus méios
actualtdade bcu¡:>a o cargo de
económicos imposibilitarían, na
Director Xeral de Conservación
meirande parte dos casos, a
da Natureza, adscrito ao Miniselaboración por elas mesmas
tério de Méio Ambiente.+
dun plano meioambi.ental.

1

Triple crime en Ribadumia
ate a· crise na que _entro u en
· 1996. Nese momento trámitá,
- -ronse créditos do IGAPE e do
~Instituto" de-Crédito Oficial, cuxa
-conéesiqn estaba supeditada ao
cámbio na dirección da fábrica.
A administración da- empresa
vai estar a cárrego de Trigo Pé,
rez ~ Vítor Calvo rnáis-· as suas
·mulleres desde Febreiro do áno
pasado. Foi a via para rec~her
o'S créditos oficiais que aseen ,
deron a 'un móntante aproxi,
mado d~ 373 millóns. 1'As elei,
cións est_aban J?róximas e ao PP
non:.1le éonviña -rer .. a lit;· mem,
bro destacado ~o~:o AlvárezParedes n'o ~éio dun peche da
- empr~sa") explica Guill~rmo
-:R~( A partir deste momento,
· de.sfíxose a equLpa .de vendas,
- aumentaron os prezos ·e deixou
-de lado a arióvacfón de -mode,
los. "Hai un ano que receberon
todos eses cartos, que para o
único que serviron foi para sal,
var. 9 se.ú património persoal
que avalaba á empresa: nos ban,
cos", di Rt;_i, que leva once anos

Urihas 600.00o· pesetas en salá,
ríos é o que se He adeheda a ca,
da un dos 57 trab.aUadores que
forman a plantill~ de Muebles
La Fama, fábrica situada nas
Arieiras de Lugo e especializada
en dormitórios de deseño mo,
demo. Só 1O permanecen den,
tro das irrstalacións á espera
dunha senténcia. Os tres sindi,
catos do comité de emptesa_,
ne~ empr~sa.
UGT, CCOO e CIG; apresen, taren uriha demanda de extin, Tute sindicalista explic¡i qúe re,
ción de contratos no xulgado. -curriron á extinción de .contra,
tos fartos de que non houbera
O día 14 d_e Marzo resolveuse a
apresentad.a por-UGT e CCOO. traballo e de acumuÍarse 'de dé,
bédas. ~O~ prot>rietários ~ostiñan
de maneira favorábel. A CIG
que p0<;lian reflotar á empresa.
está á espera da resolución da
sua. "Os _problemas son os mes, ~nTodos queríamos conservar os
pastos de traballo pero desde o
mos _ainda que' cada sindicato
ten unha formulaéión diferente. · verán á situación era insostíbel;
non había nada que facer den,
Pór exemplo, a demanda 9a
CIG contempla aos proprie,· tro 'd a -fál5rica-, e non_.cobrába, ·
mos. Non hai ao 'que agarrarse
tários como persoas para que
porque La Farria ten_unh¡i_ mo,
respondan co seu património",
rea de _hipotecas- enriea", conta
explica Guillermo Rei, repre,
o membro da CIG. Ao pouco
sentante da central nacionalista
de levar o .conflito ao xulgado,
no comité. os empres~rios apresentaron
suspensión de pagamentos. A
Os irmáns Mariño vencieron La
Fama en 1992, quedando como · maioria dos traballadores levan
máis de 20 anos na empresa e
sócios da empresa Domingo
as indemnizacións nalguns ca,
Xosé Trigo Pérez, Vítor Calvo
Ruiz e Enrique Alvárez Pare, ' sos pasan dos 5 millóns de pe,
setas. Rei pensa que a empresa
des, sen experiéncia no sector.
vai declararse insolv.ente mália·
A empresa funci9nou -ben du,
os 250 millóns de débeda cos
rante un ano e médio, come,
traballadores. •
zando nese moment-o o declive

Duas mozas, Ánxela Barreiros
e Dolores Gómez , e un mozo,
Francisco Xavier de la Torre,
resultaron mortos -por djsparo
na cabeza o Venres 28 de Marzo en Cabanelá, Ribadúmia, nunha disputa cos xa detidos Xosé Fabeiró e Francisco Xavier Rei, que ingresaron
en prrsiómo Sábado 29 -declarándose p segundo autor dos
crimes ~ A Garda Civil, que pechou a investiga,cióQ, traballa
coa hipótese da droga como
motivo do crime ainda que o
asasinado e unha cuarta persoa que fuxiu e puido avisar __
do asasinato non ,estaban·rélacionados co narcotráfico. Os-,.
tres mórtos, os d9us detid,Os 1.~
o testigo subiron a un coch-e ,.-co que circularon ate Cabane-; las e, despois , a causa -dunharifa violenta, Reí disparou facéndoos baixar a11tes do automóbil. +
·

Interior di que non.hai
ficheiros de homosexuais
O Go:v·erno respostou a unha pergunta do deputado do
BNG no Congreso Francis..co Rodríguez sobre a elabo-ración de f,icheiros específi- cos de homosexuais por
parte do Ministério do lnte- rior lembr·ando que a Constitución garante· a igualdade
e non discriminacións dos
cidadáns por razóns persoais OLJ SO~iais e que, polo
tanto;non se· levan a cabo
eses info~mes. A pergunta
do deputado·nacioríalista vi ..
ña-motivada por un ha nota
informativa dó Governo civil
- do pasado mes.de
Decembro sobre a xente
que circulaba polos xardins
de Méndez Núñez na Coruña
na que aparécian os palificativos de "camellos", "vag~
bund-<?s" e "persoas de tipo
homos~xual". Rodríguez queria saber se as
identificacións rutinárias '
serven para a elabora.ción
de ficheiros de uso ·
policial.+_-

PU CHE IR O

o -despiste das equipas
galegas
"Non se debe de perder nurica d~ vista o balón, nen que caía ás ban,
cadas". É esta uhha máxima fútbolística na que insisten moito os
treinadores, pero que as equipas galegas de fútbol de Primeira Divi,
sión semellan esql}ecer ás vetes. Nunha mesma semana ao Deporti, vo márcalle un gol a Real Sociedad mentres os xogadores se arre,
muiñaban ·ao carón do árbitro e o porteiro, S'Ongó, espaventaba as
moscas q!--'erendo botar fóra a sua culpabilidade por come~er pa~os.
O Celta perdía en Sevilla aga~dando que o B~tis Lles _devolvese un
balón que os vigueses lanzaran fóra con anterioridade para que se .
atendese a un xogador celeste., Desde Vigo considerouse a acción
bética como anti,deportiva-. Erran na sua apreciación. Hoxe no fut,
bol de Primeira non existe o deporte. Os xogadores nen se divirten,
van máis alá das suas. forzas físicas naturais, están. moi ben remunera,
. dos por unhas ~ociedades anóniqias que montan un espectáculo para
un público que o· único que quer é ollar a vitória da sua equipa.
Gañar como sexa .. "Aind:;i. que sexa dun penalti inxusto e no último
minuto", din os afeizoados. O único que se lles pode ·reprochar aos
béticos é que faltaron á ética que os xogadores teñen pactado dentro
do rnmpo: O que non se debe é darlle máis importáncia a non de,
volver unha pelota que a zorregarlle unha patada ao contrário, in,
sultalo ou cuspilo. O que teñen as equipas galegas é que estar máis
concentradas no xogo, para iso cobran. Son profisionais, non depor,
tistas, mais o engano élles necesário para que perviva o espectáculo.
o día 3 quedou demostrado en-Vigo..
.

P~tes_tas· polo aumento

das tarifas telefónicas
O Governo decretou_o 26 de
Marzo un aumento nas tarifas
-de teléfono dun 1?ºlo nas c.hamadas locais_: e dun 16% na
cuota menswal ·por conexión.
As protestas f_
oron inmediatas tanto por parte das centrais
sindicais como da
Organización de Consumidores. CCOO sinala a ''falsedade" de que a liberalización .
conlevaria prezos máis baixos
xa que considera que esta suba compensa a reducción de
tarifas.de interconexion aterecidas a·novos operadores como Retevisión. "Os usuários
máis-modestos terán que pagar máis para permitir tarifas
de interconexion que
favorezan á competéncia",
din. A OCU, que califica o aumento de "inaceptábel", coincide en afirmar que a medida
serve para pagar a privatización de Tellefónica e a sua
part-icipación na plataforma dixital "convertendo ao sistema
telefónfco español nun dos
máis caros e inxustos de Europa".+
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Omandato da ONU t~nta evitar que os Balcáns volvan estoüpá(

Dous xuízos en-Madrid
contra'bandas
· ultraClireitistas .

~ exército.italiano manda tropas CJ pacifi~ar :

pero bota a pique uó barco d, r~f~XiadoS .
•

•

.,

\

•

•
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A aprobación do envio dunha
forza internacional a Albania
coincidiu no tempo co afundiniento dun barco cargado de
refuxiados albaneses, que provocou que máis de 80 persoas, mulleres e nen os · maormente·, fosen ao fondo do
Adriático aprisiona~os nas bodegas dun vello .barco de 20
metros de eslora, embestidos
por un ha corbeta italiana (Sibila) que debia impedir a chegada de refuxiados a Brindisi.

:.

O segundo -paradoxo; que ninguén destacou; é qué as tropas que agora ·se ~nvian, van
substituir un exércjto qué destacou drante os - gravísimos ·
momentos da insorreción popular por negarse a disparar
contra a poveíación. Rompia o
esquema durante tantos anos
erguido, e .sentir a un oficial
que prefería que levasen as
armas antes de disparar contra
_os seus, falaba máis de política que o discurso machaconamente repetido.
-

Nunca máis dramaticamente se
puxo de manifesto o absurdo da
situación: o mesmo dia que se
man.d aban tropas de pacificación o mesmo exército que
vai fornecer o groso desa forza
eliminaba ao_s seus protexidos.
. Nas. horas seguintes as xentes
de Valona e Dürres xa anunciaban que ao primeiro italiano que
vis~¡m pola zona matábano a tiros, polo que semella que serán
as tropas españolas e francesas
as que se encarregüen de desprazarse ao Sul da Albánia, on-.
de maiormente estoupou a raiba
dos albaneses estafados polas·
operacións de cretos piramidais,
que eran a avanzadilla do capitalismo popular prometido á cai-.
da de Enver Hoxha.

Agora chegan unhas troRaS ás
que o que lle interesa é que
nofl se incéndien outravolt-a- os
Balcáns, empezando po.r Ko~
sovo e. -acabando qúen sabe ~
ónde. t
Mulleres ·al¡,a°nesa~ ~horan polos seus morfos no afundimento do barco de refuxiados.

M.

VEIGA

Catro suicídios

A mori::e dun memb~~ de tIA, ~:lun tiro no peito
pretendia quitarse a vida. Nas mesmas datas un in- 'que o atravesou. de parte a parte, incluido o cora- - submis0 navarro aparecía ·morto, ao parecer tamén
zón, é a cuarta que se produce, en menos de ·dous' '·· por ·vontade própria. T endo en conta que na história política recente do País BasGo son casé inexismeses, en d ·rcunstáncias sospeitosas. A traxectória
· da bala ·exixe unha posición do prazo E(da man case · tentes os casos de suicídio, resulta difícil de crer que
inverosítnil para tratarse dun suicídio como 't)OStula
todo o que ven sucedendo ultimamente seña u~a
A ONU decidiu sorprendentea vers~ón <?Íicial. Hai pouco apareceu un preso da
coincidéncia. Como lle dixo o xeneral panameño
mente rápido o envio de tropas,
T ortijos a un. membro do govemo español, poucas
mesma organización colgado na sua cela, coas m;ills
con permiso de facer fogo real,
e os pes atados, empolingado nuhha cadeira que á 'horas despois da morte de Carrero, "cando o autovisto o exempo titubeante sesua vez fora situada enriba dun retrete~ Un membro - móbil dun presidente ten un accidente pode estar
guido na lugoslávia. O mandato
da mesa nacional de HB decidiu famén "suicida~~
seguro de-que se trata dun atentado". Cando catro
do organismo internacional tala ·
se", un día 'ante; de entrar no cárcere, pési~ a que
abertzales se suicid~n nun periodo tan curto de
de apoiar ao governo d,e unidalle foi encontrada unha bolsa coa roupa e outros
tempo, en extrañas circunstáncias, cabe non ter a
de nacional, pero non ao prSsi:.
personais
prepª-rados
para
o
seu
uso
en
.
sospeita
de qu~ unha nova xeneración, máis depuutensílios
dente Berisha, que por outro laJ?risión. ·Quedara cos amigos·e nada facia pensar que
rada, dos GAL acaba de nacer?+
do é maioritário no parlamento
de Tirana.

Noma .......~ .. : ..·........................ Apefid6s .......................... .
Enderezo ......................: ....................-............ : ................. ..
...•.•.•••.............. L ....... : ............... : ......•...•.•............. ~ ............. .

Cod. Postal .......... :.......... : ....... Teléfono
Povoación ............................... N.l.F.

--·-·············~·······-·

.................................
.
,

Província ................................. País.
Suscrébome a A Nosa Te"a (incluidos os Cademos de Pensamento e Cultura) · ,
por un ano/semestre ao prezo de:

O

Talón bancário adxunto

PAGO DOMICll:.IADO.

b) Para o resto do mundo ·
O Cheque bancário adxunto

C Xiro Internacional a noma de
A NOSA TERRA. Apartado 1371
Vigo.

COBRIR

os DADOS DG BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de A forros ............................................................ .
··conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OJ

1 1 1 1-1 1 1 1 1 l. 1

Titular ..... =........................................ : ...... ,.................. :········ ....... .
......................... :..... ·............ :......... Nº Sucursal ........................ .
Povoación .............................·...... Província ............................ .
,Sérvanse tomar nota de-·atender até novo ·aviso, e con cargo á miña conta, os recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais
'
Galegas S.A. (A Nosa Terra).
·
DATA

ATENTAMENTE (SINATURA)

Nunha operación na que ~
Garda Civil incautou 3.500
quilos de hachis no porto de
·silbo, foi detido o concelleiro popular de Sestao Gregario Aldasoro, de 32 anos,
que se incorporara ao PP un
pouco antes das eleicións
municipais de 1995 como
número dous da lista. O concelleiro, que ingresou en prisión o Sábado 29 con outras
seis persoas detidas, non tiña profesión coñecida, xa
que segunáo o voceiro do
PNV en Sestao, nun prímeiro
momento declarara que
traballaba para unha axéncia
de detectives privados e
despois para unha de telefonía móbil. O presidente do
PP en Bizkaia, Leopoldo Barreda, sinalou que solicitará
a expulsión do partido se se
confirman as acusacións. •

de EEUU xa é aplicábel

Europa ............................... :........ 1. 0:920
América e resto do mundo ......... 13.080 .

O Reémbolso (máis 130 pta_-)

Un concelleiro do PP
en Sestao de~do
por narcotráfico

· A lei de imigración

Galiza/Estado/Portugal .................................. 9.000 ptaJano ....... 4.500 pta./semestre

a) Subscricións para o Estado espa·
ñol
·

Na Audiéncia Provincial de Madrid estanse desenvolvendo
desde o primeiro de Abril dous
xuizos contra doce xóvenes
pertericentes a banc;.ias de
ultradireita e acusados de dous
crimes. Ricardo Rodríguez, de
20 anos, morre1.,1 nunha zona
de copas de Alcorcón en Maio
de 1995 dunha coitelada e o
principal acusado desta morte
é José Cristobal Martfnez El
Mallorquín, líder do grupo neonazi Bases Autónomas. O acu' sado contradíxose várias
veces ainda que testigos aseguran que recoñeceu as coiteladas ao dia seguinte. Tanto el
como os mozos que o
acompañan síntense unidos
"pola música bakallao e polo
amor á patria". Por outra parte,
.1
David Martin, tamén de 20
anos, morreu en Arganda del
Rey a patadas e a golpes. Cinco mozos coñecidos como Os
pastil!eiros están sentados no
banquiño acusados desta morte. A nai de David Martín insistiu na necesidade de que os
testigos da malleira perdan o
medo e declaren.•

1

'.

Desde o primeiro de Abril,
todos os iniigrantes ilegais de
Estados Unidos teñen que demostrar que levan máis de dez
anos no país, senón serán expulsados. A leí respaldada polos republicanos e asinada por
Bill Clinton en Setembro afecta
a máis de 5 millóns: os que entraron clandestinamente, como"
refuxiados de guerra ou os que
teñen os permisos de traballo,
estudos ou vacacións caducados. Tamén están implicadas
as terceiras persoas que acollan ou protexan a ir'nigrantes,
ponto que pretendia incluir o
Governo francés rfa nova regulación. En Estados Unidos, a
lei vai máis lonxe xa que as ,
persoas que reciban a visita da!gun familiar extranxeiro terán que ter uns in'gresos .supe- ·
riores aos tres millóns de pesetas anuai.s. +

1 -:·%icvJt.C tta/Vt /f;t..,/J ¿c¿_.
1)
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excreméntos alienantes-. que nos
:están fendendo ..::.a existénciéi-:-~ · ·
Por certo, di o GIS que Galiza é
a comunidade onde se emprega máis a lingua propria "para talar
cos que viven dentro da casa"
(59 por cento). Máis que en Catalunya, en Euskadi ou nas lllas
Baleares. O caso é que, nembargantes,. baixa a porcentaxe ·
cando se tala fóra do fogar, "e·
máis concretamente, cando se
vai a mercar". É unha magoa
que para mercar unha faixa
nuns gfandes álmaeéns unha
dona mude de pel como un becho, ou que un vello tale "máis fino" cando vai ao doutor, ou un
mozo nunha discoteca, ou que
.sei eu. Gostariame saber en que
idioma escriben os galegos unha
. cart_a de amor ou escribirían -e
non queira Deus que acontezaunha declaración de guerra.

O espacio político
volátil
O BNG ten dende hai dez anos un
crecemento sostido , proprio
dunha forza emerxente, con flashbacks re lativos , debidos a súa
contextura naciop alista que o fai
menos vizoso en contendas estatáis e municipáis. A Frente, atávicamente constrinxida a unha sombriza preséncia urbana, ten agora
neste teatro de operacións, o seu
feudo eleitoral máis solvente. As
cidades son o laboratório de ensaio de toda a
imaxinería po1íti ca. O voto
na ci o na lista
BNG comeza
está en proporción di recta amedrar, cando
aes índices de abraza como·
urb ani zación.
Este dato de- propria a
termina a exis- estratéxia da
téncia de tres
tipos de sufrá- social·
xi os. Un co- democrácia
r res po nd erf a
ás
rex ións europea.
máis deprimi das da nasa
xeograffa, ou tro aos municipios menores de
cincuenta mil habitantes, incardinándose o restante por encima
dese guarismo.

ron ao PP e, nas xerais de 1996,
fixérono polo PSOE . Son cento
cincuenta mil señores. Constitúen ·a franxa volátil do electorado,
si lles engadimos un mínimo
conglomerado de sufraxistas latentes acubillados na abstención.

De distancias,
doutores e
complexos

Cando o meu .tío Manolo se desfixo do vello R-6, mercou un utilitário beige metalizado que xa pi-de o retiro. Supoño que cando
abafe rubindo a costa da Feira
de Berdillo será -susthuido P.Or
outro carro, por out~os folgos, en
definitiva, pela modernidade. Sume rxidos na globalización da
que tanto se tala últimamente e
rodeados dunha realidade sensíO grande reto do nacionalismo é
bel que xa non entande de onconseguir que aquelas persoas
das -e caseque ríen de caque alternan PP/PSOE nas súas
bles-, aliamos aos corpos mutipreferéncias eleitorais muden a
lados xacendo na terra que nunsegunda sigla do binómio polo
ca pisamos, onde viven as xenBNG. De tal xeito, que esta forza
tes que n.unca vimos. A televisión
esvaeza entre a povoación a meé a hostia, porque talar de algo
mória de radical ismo e marxinalidade que foi o seu lastre dende o
que se cadra non existe coa convición que ás veces un adoita a
inicio da transición política.
facer non é outra causa que rir,
chorar ou soñar co inexistente,
É practicamente imposíbel que os
socialistas, neste intre, non supecoa nada. Namentres, deixamos
ren o 23.8 acadado hai perto de
de lado as inquietudes do coñecatre anos, ou que volvan á mecido, as rifas do veciño, os buradia do 17 por cento en que estatos do concello. Seguimos sendo
ban incursos no triénio 1979-82 . . homes e mulleres, pero· menos
humanos , que vén senda algo
En definitiva, en torno a duascencomo ser can e non ladrar.
tas mil persoas, decidirán a presi:
déncia. da Xunta en poucos meFalaba das distáncias que se
acurtan conforme pasan os ses, e votaron maioritariamente a
anos. Os medios de transporte
Fraga nas anteriores autonómicas.
Por moito que esteña integrado
que corren mais que antes . As
por distintas formacións políticas,
novas de ultramar que semellan
Quén son? Están obsesionados
a súa característica fundamental
rexoubeos papor unha autodeterminación inven definida polo que bs anglosaridos pola leiminente? Son proclives ás teixóns denominan "catch all party"
ra. Todo máis
mas sintáctico morfolóxicas ou
(chamada a todos ao partido). O
preto. Pero os Ocasoéque
non concílian o sono por mor das
termo , implica ideoloxía difusa,
inspeccións tributárias? Gastan . quilómetros
cercenamento dos gra6des corson os quiló- baixaa
dun liderazgo solvente e forte ou
pus teóricos, vocación de integrametros , e os
preteren tecnócratas de ademán
.Porcentaxe
ción no sistema, percura demos ~
sintético? Cobizan secretamente· · non sei cantos
cópica do centro sociolóxico.
que separan a ~cando se fala
o protagonismo ·vasco-catalán
Bergantiños
nos meios de comunicación? Defóra do fogar
O BNG comeza a medrar, candas cervexesexan unha mensaxe nacionalisdo se postula como unha forma
ta nídia ou escasamente diferen-- rias de Lavatransxénica do PSOE, ou dito
pies non se
cíabel da esquerda estatal?
doutra forma, cando abraza coacurtan. Os trens de alta velocimo propria a estratéxia da sodade son doutras latitudes, as
Si o BNG , acada a hexemonía
cial-democrácia europea.
estradas e o caralla vintenove taentre as .hostes do santuário memén. Quilómetros traducidos en
socrático.descrito, no abrente dos
Nas vindeiras eleicións autonódez ou once horas. Nós non en- .
vindeiros .comícios nacionais, esmicas o BNG pode acadar o sor- _ tafá en disposición de iniciar o
tramos pola porta que da paso
passo no que atingue. a súa relaaos avances . A-nós déixannos
século XXI sen teito eleitoral. •
ción co PSG-PSOE. Para isa de·entrar no que queren e a costa
be conquerir o apoio de votantes
A NTONIO ARXIBA I . do que faga fal la. E entra a merque en 1993 (autonómicas) vota(RIBEIRA) - da fedorenta 1 merda interesada,
O BNG ten un solo electoral (para eleicións nacionais) dun vinte
por cento. O seu património estadístico está composto por votantes fixos , sesenta mil persoas
que apoian PSOE/BNG, segundo
a lide electoral e unha porcentaxe
ínfima de distinta procedéncia.
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Vacacións~ Hab~a

patinadores no
paseo de_Samil
escoitando o chirlo
mirlo das ondas e
ollando un cometa.
1
Habia- un rapaz nun
curuto das Médulas
asubiando unha
canción popular do
Bierzo. Ambas
causas eran gratis. _

Juan Martín

Morales é un parado
En Premiá de Dalt, Figueres ou 1 de Malaga, cuxa
Banyoles, a xente acostuma a fa- 1 muller ven de ter .·
lar o catalán máis na rúa que na
casa. Non ven ao caso, pero, isa 1 - sestillizos. Uns
que .indica: que ven reforzada a : valentes por poñerse
súa identidade na rúa .cando talan
catalán ou que nós ternos com- 1 a ter tillos sen
plexos para dirixirnos· ao rexistra- ·
1 traballo. Co parto
dor da propriedade en galega?
1 múltiple agora son
Esquecíame, á filla do meu tío
Mánolo criouse a base de lelte, _: herois. (Os herois
sopas e galega. A ·magoa foi , 1 son os yalentes aos
que, cando escam·enzou o segundo- ciclo de E.X.B. -na escala 1· que as causas lle
da vila; aparcou o leite, as so- 1 sáiron mal).
pas -e mailo resto. Deixou de ser·
cativa e escomenzou a falar coma os outros nenas. En galega?
Ouen queira soñar ·que soñe! •

H.M. (MADRID)

Contra a dispersom
Os Comftés Anti-Repressivos daGaJiza queremos denunciar diante do Povo·Trabalhapor Galega a
recente dispersom dos/as militantes independentistas lnácio Martíns, Suso lrago e Oliva Rodrigues, anteriormente pre- Adispersom
sos/a no cárcere da Co- viola aprópria
runha e hoje
legalida~e_
desterrados
longe da Gali- · penitenciária e
za aos cárceconstitue-se
res de Valladolid (o .1º e a comoum
3ª) e Burgos
cas!igo .
(o 2º).

. ->

' O paso do cometa·Halley fói sonado.
Había xente que se
levantaba ás seis
da mañá cun
telescópio e non
conseguia yer riada.
Un coñecido artista
gravou un disco: 9
ano do cometa.
Agora hai outro que
·engalana o ceo ,
pero apenas suscita
comentários. Até
para ser cometa hai
que ter nome.

engadido ápena

Com eles som d ·
já 1o os gale- · eprisQm
gos/as presos/as e dispersados/as
fóra da. Galiza pala sOa vincu lac;om com a actividade da organizac;om EGPGC na geira 19851991: lnácio e Oliva, em Valladolid; Suso, em Burgos; Xabier, ·
em Jaem; Sefa, em Gijon; Xandra, em Avila; Deive, -9H1 Córdoba; Cháo, em Salamanca; Duarte, em Teruel e Manuel Quintáns, hoj,e .exilado.
A dispersom viola a própria legalidade penitenciária espanhola e
constitue-se como um castigo
engadido á pena de prisom, com
o obje~tivo _de forc;ar .a claudicac;om dos/as presos/as independentistas , nom conseguida
até hoje .apesar de toda a represom empregada: tortu ras , juizos
amanhados, condenas infladas,

CANTINA ·
MEXICANA

RUA MARTIN 'ODAX VIGO
.

--~.

-
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Hai memória
h_ist_órica,
coñece'mentos que
s~ transmiten de
xeneración en
xeneración. Por
exemplo: Á saida
·dos Salesianos .
. duas nenas, de
: nove _ou dez anos,
.:. baten palmas e
recitan en voz alta:

"Franco, Franco,
que tiene el c;ulo
blanco, porque su
mujer, _lo lava con
ArieL.". A música
é, como todas .as
persoas maiores
saben, a do hjno.
español.

Corina Porr9,
concelleira popular
· en Vigo repite, -u-nha
vez tras outra, o
topónimo
castelanizado de
Corujo. A cada, o
-alcalde Manuel Pérez pon máis
ollada de poquer..
Sabe que· o ponto ·.
1 seguinte, a p_rop·o sta
1 · do mesmo partido,
1 é o de
·

_1 · normalización
lingüística.

No tempo da
venda· P,Or co.rreo e
teléfono as ·
campañás· políticas
tamén ·se
moditican. A
centralita de
· atención ao cliente ,
1
dé Seat está case
colapsada. Dúcías
de persoas
·reclamaron o nome·
de Arousa. ·Ta.mén
éomezan a--estar
intranquilos .en· . Tele-pizza, polo
que poida influir
esa outra campaña

nas súas vend~s
en Galiza. As
. ·empresas son ben
1
1 sensíbeis á
1· publicida~e
1 negativa. Pasou o
1 tempo de pegar
.I
1 carteis nos
1 valados·. •
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condigons infra-humanas dos
cárceres, maus-tratos e arbitrariedades a maos dos funcionários, oispersom, etc. A traves
desta medida políticá dificulta-se,
ou imp~de-se, o contactG dos/as
presos/as com a realidade na. cional á que pertencem, com
os/as familjares , amigos/as e
colT)panheiros/as, abrigados/as a·
percorrerem longas distánci~s.
.-mais de 2.000 qms. em casospara poder visitar. aos e ás presas, comos conseguintes custos
económicos e o risco de acidente (nas carreteras já tenhem perdido a vida vários fa.miliares co- ·
rrio consequen~ia da dispersom). -.
· Os Comités Anti-Repressivos da
Galiza (CAR)'exigimos ao Governo espanhol a fin da dispersom e
imediato tras-ládo á Galiza de todas/os os/as presos/as independentistas, como primeiro passo
cara a sua liberdade, e chamamas ao Pavo TrabalhadQr Galega
fazer sua esta ·exigencia, 'acudindo ás mobilizagons polo trasJado á Galiza e a Amni·stia que
convoquem os . organismos ·antirepressivos, integrand9-vos nos
. mesmos e difundindo ao longo
da Galiza situa9om na que se
atcipam estas 1O mulheres· e homens que tam alto pagam a sua
entrega e compronietimento com
a causa da Libera9om Nacional e
Social da Galiza, com ·a · Independencia e o Socialismo como
futuro do nosso país.+ · ·

ª

Ar

lítica ou coeréncia persoal é,barrítan por un futuro en igualdade e
da por un furacan de·ambición de
liberdade entre os pavos e as
poder (que, mesmo en casos copersoas do ·l"!lundo. + _
mo o d~ ·C.hantada, ·polq fin ñon ·
_
lles importou pactar e convivir _
·
ANxd MouRE
coa dereita mais reaccionária que
GARABELOS-MARIZ (CH ANTA DA)
despois- lles agr?deceu ?eus ser- ·
. vícios cunha moción de cens_ura).

Pois eu digo non, que non , que
paga máis vivir afastado dos sillóns do poder, dos -coches aticiais, de enchentas e fotos de
portada, que nunca vender a ideoloxia sobre todo cando entendes que o cómunismo é orgullo e nunca
vergoña,
e
. que máis que ·Paga máis vivir
nunca o co- afastado dos
munismo hoxe
é a .unica ·te- sillóns do poder
· rramenta posíbel para trocar
o mundo da
· diferéncia, da inxustiza, da misé. ria, do povo rico que rouba con-·
sentido os recursos do povo pobreque morre coas armas que lié
venderon, . nas mil guerras que
encubren a ambiCión .dos q~e nacernos na sociedade desenvolvida (e libre?), co aplauso de pseudo progresistas, .social-demacra- .
tas e nacionalistas de postal.

Espa~

h 1
o

Acabava a última carta que me
publicou A Nasa Terra (núm.770 .
20 de Margo de 1997), com urna
expressáo que desejo explicar:
"Entenda, Sr. Veiga, que disse o
que disse na minha condigao de
cidadao espanhol , a que nao
quera renunciar".
Quem me conhega f.icará estranhado, porque também conhece. .rá o minha falta de entusiasmo
por tudo o espanhol, embora seja .castelhano e funcionário do
Estado (ou por isso mesmo) .
Aliás , quem me desconhe9a, decerto dirá que por fim com toda
a verdade disse o que sou e pra. tico. Tanto me tem.

Com efeito , na presente si. tua9ao mundial os Estados nao
nos_permite.ni outra escolha que
a ·,de nos submetermos ao seu
domínio (Bilhete de ldentidade,
Curríéulo escolar, impostas, Uso
da sua Ur:i_
gua Nacional , etc.) .
Mais o comunismo r:ion impostO,- Se dessarte nos nao "subditamos", trata-se nos de marginaliaquel que se·atasta da burocrácia d.o poder e das armas, nace - zados (suspeitosos, terroristas,
drogadictos, okupas , .. .). Porhoxe na solidariedade enfre os
tante, somos quase-cidadáos
pavos nas propost~s asociativas
- CONCHA LóPEZ (C.A.R.) - que fuxindo da caridade .apos- - ou , antes, náo-.cidadáos.

a

~
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Comunismo ·.
e solidariedade·
.Mentres a dereita tenta esquen.cer ou borrar seu pasado de dita~
dura, intolerancia e españolismo
na esquerda e no nacionalismo .
estase a ollar, en certos casos, a · .
mesma angúria por perder a memória do seu pasado comunista,
independentista ou radical.
Tanto nun como neutro caso .esta
amnésia ·acentuase en periodo
eleitor~I, -oni;le a.mínima etica. po-·

0

Dous ·critérios· proponho para
'di'stinguir dos marginalizados
úteis os nacionais ingénuos e
os for<;ados (ou marginalizados
inúteis) : aquel es pela sua marginaliza9áo recebem pagamentos e podem mesmo publicá-la
extensamente nos meios insitu.cionais e para-institucionais ,
enq1,Janto estes nem cobrarm
nem podem ·exprimir-se com liberdade.
·Eu acho-me entre os últimos ,
segundo no meu Silencio er,gueito largamente o amostro. E
por isso que só me resta submeter-me á realidade imponente : Sou espanhol po rque nao
tenho outra possibilidade de nao
ser apátrida. Mas sei que , declarando -me
assim , me introduzo num
labirinto sem
saída razoá - Sou espanhol
vel , como o
Reino da Es- porque nao
panha é, au- tenho outra
tonómico e
central , mo- possibilidade de
nárquico e nao ser apátrida
democrata ,
"uno" e "diverso" , cúmulo·
de ambiguidades racionais e de
certezas irracionais, a comegar
pelo facto de a "sociedade es panhola'' ser efeito persistente
de exclusóes sociais e de martes físicas em neme da unidade.
Sirvam estas linhas para comentar o artigo de Bernardo Penabade, que, por sua vez, criticava os "ditas" do Méndez Fe rr ín , nac ional alegadamente
marginalizado galega, mas con tinuadamente estimado en
·meios institucionais e para-institucionais espanhóis ... +

está aberta_ ás vosas cólaboracións,
-cébense incluir o nome e apelidos.
0s téxtos ~non deben exceder as 45 liñas.

~

Porém, os Estados arbitram
· tanibél'Jl "marginalizados orgáni- .
cos ", pagados ·ou cobrantes,
que ."justificam" assim a prego_ada democracia das suas lnstituig6es, ditas públicas, do Pavo.
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A biblioteca de Dí<;lz Rozas, unha pedagoxia
de vangarda na Galiza republicana
_Recuperada por Antón Costa consúltase no .Instituto G~lego de Ipformaci~n
'* CARME VIDAL
Foi a teimudez do profesor e
investigador en História da
Educación en Galiza, Antón
Costa a que logrou que a biblioteca do primeiro director
da Sección de Pedagoxia despois da sua criación no 1934
do Seminário Estudos Galegos,
Manuel Díaz Rozas continuase
unida e disposta para ser consultada no Instituto Galego da
Información de Compostela.

J

""1ANU~L

OIAZ ROZl- ~

É a sua face de pedagogo e inves-

Estante a estante, os case tres mil
libro armacenado dan canta
dunha hí tóría de pre cupación
pedagóxica e evidéncían a in- _
quietude culturai da parella de
in pectare de Educación da Co- · ¡
ruña formada por Manuel Díaz
Rozas e Cristina Pol. Para os curio os surprende en especial o andel d diccionário -inglés/francés, alemán/francés, chinés, ruso,
hebreo, án rito ... - que, alén da
mulritude de gramáticaa e e tud lingüí tic . (tamén aquí árabe, crioulo, chinés ... ), mo tran a
apertura do ensinantes a todo o
que estaba a acontecer na Europa
e a preocupación por comprender
a di tinta cultura do mundo.

lo para
emínário de Estudos
Galega , unha boa recompensa.
No c mez da hi t 'ria, Co ta
chegou a coñecer no último
an da sua vida a Oíaz Rozas.
P uc mái abia daquela ca o
qu lle contara Ram 'n Piñeiro : a
ua pr ximidade ao galeguismo e
a articipación n Seminário de
Estudos Galega . Encontrounb
na R idéncia do Pad re Rubiño ,
na Coruña, pero a comunicación
fi i impo íbel debido á idade e a·
avanzada xordeira do ensinante,

tristura inmensa. Toda aquilo ali,
"fata.da circulación". Non toque.
T erá que vir outro dia, canda un
fillo noso e poderá mirar". E vo lvin para tratar de enfiar algúns
cabos, non moitoS >> .

A reforma da Educac'ión O9.061936) (Edicións do Castro) ·o seu

E volveu unha· e outra vez,. para
tirar notas e tamén para convencer á família de que os libros tiñan que ser património do país e
~on se podian vénder un a un,
desfacendo o legado do xeriial
anónimo. Tasou uña un os dous
mil oitocentos libro , púxolle ·
prezo á biblioteca e mesmo buscou comprador. para que nen sequer houbese o perigo de _que a
colección · fose pa\:ar a- ugh as
m an privadas que ilnpedi en a
sua consulta e difusión. Isaac Díaz Pardo mostrouse ab~rto á .propo ta e aceitou rri.~rc.at úñs fondos que acaen ben 'ao seu 'proxecto cultural con sede no Instituto
da Información de San _Marcos:

primeiro contacto coa biblioteca,
atendido por un do obriño de _
Dfa.z Rozas: «O sobrado cheo de
libros de pedagoxia- e psicoloxia
en francés, en alemán, en inglés,
algun en catalán, ademais dos españois. Non toque. ¿Podo tornar
algunha ·nota? Si, tome papd
( ... ) Papel de fió' con membrete:
Seíninario de E rudo Ga legas .
Sección de Pedagoxía. Estremecido. No Sarmiento vira papeis
con·mernbrete .do $EG, pero non
1
"Sección de Pedagoxía". E i.mha

Recon true asi A(ltÓ'n Costa, ~a _,,._.
man do libros d.-fas ~steT9uñ.as ·
familiares, a biografía ·e o ·ºque é ~,,
máL5· importante, .as a~,ran zadas
posición pedagÓxkas dci msp~c-.
tor. Os e tudas e conferén:cias en
Bélxica, Fráncia~ tSuíza e Itália e.
ramén. en Portugal, Alema11ia e
Inglaterra - «debeu vir cargadó
de libros » di Costa- poideron
marcar a sua vida académica que
transcorrerá tamén ~ par da sua
participac ión polít~ca n a cm~sa

An de poi volta Antón Co ta
á Coruña pero xa Díaz Roza m rrcra. Comeza cntón o seu partiéular e rudo para pe cudar o p rf¡ l da per onaxe: de L acc Díaz
Pardo a Grcgório Sanz e daí a
unha aldea de· Foz. Conra· o próprio Costa con emoción ñ-o libro

A fa cínación por un anón im o
Díriz Rozas nácelle a Co ta de novo. Con vinte e p9ucos e a te e
por · re matar toma contacto co
nome do inspecto r da Coruña
sorprendido de que xa nos trinta,
na Asemblea E tatutária, falase
dun ensi n o de á mbi.to ga le go
fronte ao ligado ás en tidade locais. Comezbu asi a sua pelegrina:
xe para c·o ñecer o perfil da personaxe que ten agora, coa compra
. da biblioteca polo grupo Sargade- .

~

~

PILAR

P ALLARÉS

~ xa se te os anos sen é1á nasa

beira. Ricardo Carvalho Calero.
Don Ricardo para os que, nas voltas.
e reviravoltas da vida,
-continuaremos sempre a ser os-seus
alunas. Discípulos é con certeza
unha palavra demasiado grande,.da
que moitos ainda non somos
merecededores. Requere termos
conquistado ao menos unha dose da
sua lucidez e ironía, da
xenerosidade, discrezón, seriedade;
da erudizón acmmila:da non para a
vaidade persoal, se.nón como
património deixado en hercio,
memória que nos legou nas aulas,
nos ensaios e estudos, nas inúmeras
conferéncias dos s-eus derradeiros
anos. O asociacionismo cultural
.
perdeu coa sua marte_un colaborador incondicional. Mellór
dito, sí havia algunha cortdizón:
.solucionar o prqble!Llq. do transporte
e levá~lo, se o tr.a xecto era
Santiago-A C0n.iña óu á inversa,
por auroestrada. Algunha que outra
vez, no calür da converssa, don
Ricardo animava-se a cántar algun
trecho de ~arzuela, da que. tanto ,
gostava.

tigador na educación a máis surprendent_e. O Regulamento da
Sociedade Paidolóxica.Galega -«á
imaxe das ·que se viñeran fundando entre o 1900 e 1910 nos paises
adi-antados, ·e tamén en Polonia,
en Croacia, en Sarajevo ... »- atopado entre ós seus documentos fa;
la por si só do avanzado dos seus
traballos. Díaz Rozas pula para
que a pedagoxia teña en carita a
espeé.ifictdade dos .nenos galegas'
e, desde -o Laboratório de Psicqtécnia criado_ás.suas instáncias rio.
. marco da Sección de Pedagoxia
do SEG, busca que os iñstrumentos se adecu~n á realidade na que
se aplican, -ádemáis de traballar ·
para elaborar.. manuais escolares'
·. en galega: buscar enfiµ que. tanto
Ántón.Reixa lernbrava,
a lingua coma a realictade ·plasmaxa máfs dé un ano, aquela mañá do
..: da nos textos fosen cercanás aos
-estudantes, fuxmdÓ do compléxo · curso 80-81 en que, comentando a
· producido _ao irnpe9ir o uso. da , cantiga de -Pero da Fonte "Senhor
do corpo delgado", un don Ricardo
língua _própria no ámbit-o escolar.
particulap1ent~ inspirado n9s
· Demostrou Díaz Roza.S no Labora;
surprendeu sobre os'rnodelos de
tório d~ Psicotécnia que. tnoitos
beleza femiñina. Alegrou-rri.e a
dos retrasos na leitura s~ producoincidéncia na lembran_za: Para
· cian. por esa in:iposición dunha
moitos de nós -os seus él.erradeiros
-língua ~xtrana e asi aplicaba mealunos nas a,ulas universitárias- sei
didas ·correctivas que remedaban
que é imposível ler a nasa literatura
os fracasos producidos por non eslnedieval, pensar sequer nela, sen
taren as probas elaboradas en língua galega. A·.conveniéncia -viña · que a imaxe e a voz e as
explicacións de don RiCardo
· entón porque o ensino se desenacompañe as vellas palavras.
volvese en galego.

' hab~rá

Mcinuel Díciz: Roz:as e . Cristinci Poi, inspectores de E:duccición dci Caruñci. Arriba, número do semcinário republiccino Ef País, con unha cciricciturci e cirtigo sobre Roz:cis.

Un extrano anónimo

republicana· polo que será desprazado duránte a Ditad.ura a
I}uelva e' logo no 36 destinado a
Avila, ,tirado xa de calquer posibilidadé de exercer cargos dentro
da organizáción éducativa. O seu
estudoso sitúao entre a ORGA e
.os galeguistas coruñeses.

Don
Ricardo

Y.o

«Tiña que desembocar na polítié algo que os seus inimigos, os
ca inexorabelmente empurrado
rnembros de un "holding" cultural.
-pola sua inisión profisional,
-como el dizia- que o. país segue
_forterµente sentida e meticulosapadecendo e mantendo,
·-m en te preparada, pola porta
seguramente nunca calcularon. Hai
grande e inexcusábe·l da· Pedagopersoas cuxo maxistério n inguén
xia. Ben o comprendeu .a D_itapoderá matar. Hai, en países como
dura, · pródig? en -áéertos negati-'
o noso, seres humaños que forQn e
vos, .dispondo ·qué poi ráiórts ·de
servicio pasara -a Huelva 'a ins..:· son imprescindíveis. Sen eles
seríamos outros, e iso x-a nada o
peccionar escalas andaluzas e a
ouvir fand~nguillos; ·en cámbio - poderá mudar.
resistiu victoriosamente todo intento de facelo entrar na política
no·s deixan .
actuante._ Non poideron conse- .
orfos. Quizais por iso me resulte tan
guir que fose nen sequer concelleiro, potque ql:lix,o_- C~.t}._tin\:_l(!.T · ·estraña e fiívola a última moda dásendo nada"menos qué o qüe é: · . n.osa literat.ura: esa teim~ posadolescente en que h ai i:J.ue matar 9s
un inspectOF de e.scolas \ ... ) defender a fomrnciqn primária do" país. Os de alguns de entre nos
_neqo; futuro novo cidadán, fron- · morrerón antes ·de tempo. Tivemos
c:i.e nos fazer adultos menttes
te ªº .as~xo de caciques e reacdesaparecían Otero, Lorenzo
cionários; áillándoo do asfixianVarela, G.dso Emílio ,-Seoane;
te ·a mbiente d~~acristia e ruralisrrib, que ·hl'.eflot política? ». O. Blanco-Ari.1'0r, Die-te, Álvaro . Curiqueir~.' Vivémos ~ó seu lado
perfil de'M?DLte'l Díaz Rozas está.
ben pouco tempo: na nosa_I)enice.
·<asi debu.xadono ano· 1932 no sénunca no fa laron deles. Eramos
manário repubÜcano "EL País".
m9zos cando soubemos que
ex istian .
No 1984 mGrrel.1, descoñecido,
na Coruña. Agora os estudantes
de História da Educación de Gatodo_o
nos
liza pasan todÓs pola ala o'nae se .
usurp aron, aquelcs anos imensos de
gardan os libros ubliñados e lidos
orfandade. Estes de agora mesmo.•
de Díaz Rozas, e descobren como
se pode atrasar o progréso. •

~i ausé~cia qu~

~.eclamo

te1~po.que

<

.-
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• As. compañias de teatro marehan de viaxe
Os membros do grupo teatral

Chévere veñ.en de participar l)O
proxecto Travessias, un intercám,
bio cultural entre Mrn;ambique e
Portugal, que dura ate o 6 de
abril. A part.icipacióh desta coffi,
pai'i.ia, constituida ao redor da sa,
la Nasa de Compostela, en repre,
sentación da Galiza ven dada po,
la colaboradón desde hai doi.Js
anos con grupos portugueses que
tamén .cenificaron os seus traba,
llos en Santiago. Os Chévere re,
presentaron a opereta Annµ~ Ho,
rríbilis no Teatro Avenida da ca,
pital mrn;ambicana Maputo e o
cabaret O cabo do Mundo, na aso,
ciación cultural Thcova Xita Du,
ma, de Matalana, na Costa do
Sol moc;arn.bicana e no centro
cultural ftanco,moc;ambicano en
colaboración coas c9mpañias·
portuguesas e africanas.

..
._

Por outra parte, tamén Candido .
Pazó, representando a Ollomol~
tranvia viaxou a Córcega ao Se~

minário Intermediterráneo de Tea,
tro no que se elabora un proxec,

..

to de organización e criación ao
redor de "Ulisés ou a viaxe .tea,
tral". Nesta iniciativa, da que ·.
sairán experiéncias teatrais de
ámbeto ~uropeo, participan, .

Cena de Chévere da sua montaxe Máquina total.

·ademáis de Pazó, directores tea,
trais de Nápoles, Cerdeña, Ma,
drid, Portugal, Croácia e Córce,
ga. A compañia galega quere es,
treitar relacións co movimento ·

tea.tral corso que "por se expresar
nunha língua própria e nacer no
ámbito dunha c.ultura
diferénciada, ten numerosos
pont:os de encontro co galega":+

ción de pobres e desernpregados,
a un idade ten como obxectivos
mod ificar os hábitos consumis,
tas, fomentar o diálogo e criar
debate.+

• Desemprego
e pobreza
nunha unidade
para as escalas

·ÍI Publican a
Xosé Mª Alvárez
Cáccamoen
Portugal antes
que na Óaliza

O Seminário-Gai~go de Educac.ión .
para a Paz ven de publicar unha
unidade didá~tica sobre desern,
prego epobreza, tema que cen,
trou as xornadas desenvolvidas
por este colectivo a .finais de fe,
breiro. Despois de doce anos de
· ttaballo, esta unidade que leva
· como título Sobre o desemprego e
á pobreza: a nova man.inación,
. Foi apresentada en Lisboa, na
·suma o número catorce das ·pu,
Sociedade Guilherme Cossoul, o
· blicadas ate agora, que qu~ren
dia 28, a edición en portugué
servir de instrumentos dentro
do novo libro de poemas de X ,
é Me Alvárez Cáccamo A Escri,
das aulas nos espazos que ofere,
cen as rnatéria transversai . Es,
ta das Aves de Marzo, ante de
ta unida.de, coordenada por
que saia na Galiza. Publicacións
Moisés Lozano, tarnén está
írcu lo literário de Li boa
orientada aos departamento de
destacan, por unha pare , o no,
formación do sindicato , cuxo
vid o da traducci n a p rtu,
representantes, Femando Acuñ.a
gués, e por outta, re ñan a tra,
(CIG), Xe u Mosquera (UGT)
xectória de X , Mª Al ár z
e Xesus Diaz (CCOO)
Cáccamo ramo na poe ia com
participan na me ma. Ademai
na narrativa. O.autor" tivo
de que os alunas tomen
acompañ.ado nesta
conciéncia da marxinaCión, e,
apre entación por Lui a Martí,
xan críticos coas men axe que
nez, que leu o poemas en gale,
receben e comprendan a situa,
, go, e Eugénia Bettencourt, que o
fom en portugués. O libro ae
publicado por Ediryoe Tema.+

" leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeéeeee~Aee~eeeee,eeeeeeeeeeeeeeeeeee•

• Constitúese
a Asociación
Galiza--Gales
Co ánimo de agrupar a persoas
e institucións públicas e priva,
das con interese en favorecer
relacións económicas e sócio,
cu1turais·entre Galiza .e o país
de Oales, constitúese o 13 de
Abril en Carnbre a Asociación
Galiza,Qales. O comité. organi,
zador ten en rnéni:e estabelecer
vencellos con asocia~ións .
correspohde·n tes •en Gales e coa
comunidad.e de galeses na Gali,
za asi corno emprender investí,
gación~ sobr.e a herdania deixa,
.da polos bretones e ....
• promocionar a cúltura céltiga
na Gahza. Convocando a todos
os interesados en participar nes,
ta inicita-iva" sjnálase q'ue a es,
·colla de Camhre para a co.n sti,
tución da asociación ten que
ver con que ·a topónimo é o re,
sultado da ~migración de gale,
ses e cormralleses a esta vila. A
-, ;· . , as~rnblea ~~ñ l~gar o Domingo
. 13 ás once· da mañá na sá de ex,
posicións da bibli.oteca
pública.+

• Skornabáis
de 'xíra cq _seli
primeiro traballo
.:
.....
'

Os Skornabois, de Lourenzá, ve,
ñen de publicar o seu·primeiro
traballo en' casete, verme ho:- .
micida é·saen de xira neste mes
. de Abr_il. Co c.alificat:ivo de "ho<
micida" e.s ta xira corneza en fe,
rrol o 5 de Abril n'a sá Santd '
Compaña, e continua os dias .12
e 13 no pub A Movida, de Mon,
forte-; e At.uruxo, de Bueu. Odia
18 marchan para á discoteca Oh

o

._....,

~'t.

, Caramba, de As Pontes e o 29 .
actuan en Cambados, ña .sala -

Alén. +

•Eva Moreda,
de 15 anos, gaña
o RuaNova de
narrativa xuvenil
A décima edición do prémio
Rua Nova, convocado pola' fü,
bhot~ca Nova 33 da Caixa Ga,
·licia deu corno gañadora a un,
ha rapaza de 15 anos de Riba,

• II Mancontro
Audiovisual

deo, Eva Moreda. A obra
gañadora tiSú.lase Breogán ou o
cabaleiro ·da gaivota, que segun ,
do o xuri, amasa-un grande co,
ñecemento da tradición literá,
ria da Bretaña. O ~oncurso ti,
ña duas modalidades, en gale,
go e castellano, quedando esta
última deserta por non ter as,
obras a calidade requerida. O
xuri que lle outorgou o prémio
de 250.000 pesetas máis a pu,
bli:.cación do libro a Eva More,
da estiyo composto por Ana .
Romaní, Paulina Novo,
Xavier Crespán, Xavier Puen,
te Docampo e o director de
· No»a 33, Xosé Yi.tório
.<
:l:lb·g~eft~.,t · ;:. -.~':.· ~ ·-. . ·

na Coruña
Un café da Coruña, o Moka
é de novo este ano a sede
do Mancontro Audiovisual, idea,
do para a proxección de
curtametraxe pola asociación
Kaos. Despoi do éxito da
primeira edición, a dezare e
proxección di tribuiran e pol
Xove de Abril. Parte dela pro,
ceden de concur o como Corn,
ña de Cine, organizado p 1 con,
cello e a Escala de Irnaxe e
Son. +

Jazz,

A Biblioteca do Cehfro Galego de Buenos Aires en perigo
Peden apoi6i·para·que
•

'

.~

•

1;

•

riori .se.t~ansforme en ~afe~aria

• .. • •

- . - ..

•

•

~:

"":.'

cholas, Palm:á , Cupe ir ;: Abrai,

-0-X.C.

ni, Neira Vilas 1 Fl res, Laxeir ,
Blanco Am r, M'aru.xá M a llo,
Maria Teresa León e unha inter,
·~ miñábel lista de mu1ler e ho,
' mes da 'cúkura xunro ás xentes
db povo".; acrescentan no seu
Manifesto, que sinala a perda en
anos anteriores "da olar históri,
co dó Centro Ou,rensá~ onde
funcionaron o Consello de Gali,
:¡:a, "a, lrmandade Galega e ~s Mo,
-~edades· Gafoguis~as". ,..

Un· fato de galeguista~ de Buenos ·
Aires está a prorrw:ver ul)ha ca,,
mapaña pública ·que evite o des,
.·manú~la~uepto .d~~ irD\?-ºr~ante
cen.trci' de':cúlttl[a galega·en Bue,
nos..,~f{fs::-r á~:.Brll\ior~ctr de_Cen, ·"
. tro 8~.l~~P' }:1:~ -&~~¿~<f.~h~. fü,
car~ ~Frdrns, ·Rosa. P.u.el'l.te, . Car,
los :. é C-afm.ifict Aor~·iia, dl~tilde
Ig lésiJ~; .-·Mar'iGt:'Rósa~;Mar~tinez,
Pilar Jeremi¡:is 1 Úori~ Se~o :e ·xosé

s

MartínezyRÜme~oi':d,entincian

•

nun ·charriaCl~. wiblitc;) ·Cllf<f'. éIS au,
toridB:des__,aett.!als ~do· c.~ritrt> "te,
ñen plans, non.1:hvµlgados, ipara
ela.' Nembárgantes. ~ s·ua irÍJ.por, .~
tánc;iª:e metecemento J}istorico, . ·~
o seu solar pod~ chegar a.ser un,
el~911ú.'!h~,~.,""~.- ~H~~ máis coñecidas fotografias na Biblioteca do Cenht -G~Íeg 0
ha feymow· qifoterici para·usó dos ~.·~. ~;~_
de lly~nos.Aires,!~i~bz~da por Eduardo Blanco Amor: _
.
.
asodaclos'-'~ ' ·~~=j-~: :. -~-.~<., •· -•
~ ~-.v~
·, __. ....,.::.;;"":'\~...,., . . "'
;f . . ..· /" ,,.1 - ..
~
.,
1
.d.o~}a II?e~rna,. o. . 1~q.I).uscrito de ".·~~0JL.?- er~\lg~~te atoparon ali- sí,' ~·
A denúnc.ia ·ietnbra'· ó.:enorme va, · ..:; Maxina ou ei filli:i esputea, de. Mar, '.:;tiq,tle :et}~ñ.tto, leitura e i.nves,
lor híst6rt~o,eúltúral déSta fü,
ciaL\faUadares~ toñsiderada a pri,
J:igá~i9n sqbre os tenhs e a ac, ·
blioteca, en cuxos fol).dQs foi ato,
m,<Útfl.1'.lE>v.@la~~sqit@.-eD>galego.
·,.r_uafid;,fQ.e ~e Galiza: Castelao,
. pada no seu dia po"r· x~;é Rodrí,
Suárez Picallo, Alo.nso Rios, Ro,
guez, encargado e heroico mante,
"Todos ?S persoaxes. da nosa his, · dolfo Prada, Avelino Dfaz, Ta,
0

1:•'

SoÜdatieda~e " ·,.,, :,!

A ca~pafia .prÓposta desde Bue,
nos Aires- mdre eñvio rle cartas
opóndose· ao ·Gát~bio ~ de estatus
dese solar históric ao .P¡r~siden,
te do ·centro Galega-de Bós Ai,
res, J)r. Alberto Adrio (Rua Bel,
grah·b .2199 ; ' Buenós Aires) e.
adx4ntando unha cópia á orga,
· RizáC:ióh ,a:~ prol da B-ibliot@ca
(Fragata Sarmiento 1244J
CP1416 Buenos Aires. Fax 54,
1,5812212) .•
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conta de libros

Edgar All~n
Poe vive aqui
Título:Edgar Allan Poe. Cantos.
Traducción: Equipn Tris Tram.
Editorial: Tris T ram.

Non é poesia, -pero tamén se di
que poesía é aquelo bonito e ben
feito. Senda asi E.A. Poe sería,
como mínimo, poeta duas veces
por canto aos seus textos poéti,
co haberia que xuntar os contos.
Precisamente aquilo polo que
hoxe é máis coñecido, e máis
de coñecido. O impacto da fór,
mula narrativa de Poe é moi con,
siderábel n e crit res de finais
do XlX e no de agora mesmo
pois, indubidabelmente, son
moitas as claves, procedementos
e concepcións que nacen con el.
Desgraciadamente tamén fo¡ mi,
tificado (e misüficado) en exce,
so, chegando a extremo de que
e moi numero a a xente que o
coñece gracias ás diferentes e
abondo as versións que dos seus
contos se fixeron (á's que on
acredore debido a garande mes,
tria con que Poe recria as atmó ,
feras humanas, ou simple mente
porque el fo¡ o precurs r dalgún
xénero narrativo hoxe moi acti,
vo). Só iso xa é razón máis que
suficiente para dar a a benvinda
a esta tradución que non debe eg,
tar ausente da biblioteca de nen,
gún centro, empre foi Poe unha
das mellares campañas de anima,
ción a leitura que teñen sido.
E, se ti me falabas de Noitarenga,
como n va editora galega, eu
pre éntoche á lucen e Tri
Tram. Esta é a úa terceira en,
trega. Ante foron Comos de
fantasmas e Cantos celtas. De graciadamente non teñen a pre,

s~ncia que o seu traballo merece
no mercado editorial galego
(problema de distribución que
tan difícil se amosa en demasia,
das ocasións) e que estes cantos
de Poe patentizan.

Contén o libro doce relatos que
retratan con precisión a identi,
dade narrativa dé Poe. Desde O
trasno da perversidad.e, esa mestu,
ra de ficción e ensaio no que
instinto e raciocinio botan un
pulso, ata Os .asasinatos da rue
Morgue, texto imprescindíbel á
hora de falar de literatura detec,
tivesca, non parece descoidado
nengún aspecto da narrativa de
Poe. Cad,a un dos relatos leva
unha concisa e ilustradora apre,
sentación que os situa eficaz,
tpente tanto no tempo como
dentro das diferentes tendéncias
do autor. Á vez que é moi útil,
constitue un complemento
esencial á lírica introdución de
Carlos Casanova.
De 183 5 é o primeiro (case to,
dos os anteriores a 1845 foron
refeitos para a recopilación des,
te ano) e de 1849 o derradeiro,
cando xa estaba a piques de mo,
rrer. Temo aqui desde o arqui,
ver ioneado A caida da casa LJs,
her, co seu gótico e engaiolante
preciosismo. Ou Eleonora, moi
posibelmente inspirado no seu
matrimónio (cunha curmá), e
tamén O corazón delator, puro,
elemental e intenso na sua bre,
vidade. Non esquenceu tampou,
co A verdade sobre ó caso M.
Valdemar, unha das bandeiras
do terror e socioloxicamente tan
interesante que chegaria a ser
incluido nunha revista científica
británica. E está tamén o Wi,
lliam Wilson que Thomas
Mann admiraba, e Un descenso
ao Maelstroom que prefería Jº'
seph Conrad. Quizá o único que
se bote a faltar son os relatos hu,

e de fermosa apresentaci.ón. Por
· oütra banda están· ben lonxe das
ilustraci6ns góticas ·au neocubi~,
tas que ·un adoita v~r tanto co,
mo complemento ás_exceléndas
da .prosa de Poe. T Ódo,_ todo
. axuda a que teñamos diante un
produto singulat:, atractiv;o e sen :
excesivas e eruditas horas que
curten o ritmo de leitura.

O qµe ·apañemos na débeda:
certos problemas lingüísticos,
outra Vez-a.vol tas co uso do pro, .
nome átono,. o algunha lixefreza
que desloe~ a ubicación- de _-al,
gunhas pausas facernfo o texto
difícil de 'ler. +
(
. •

. X()SÉ

M.

EfRÉ

Como os lemas e .
como ·nos len

Edgar Allan Poe.

;,

morísticos, dos que a críti~a di
que son moi inferiores, pero esa
.non é· ~xplicación convinc~nte
se se preten,
de fotografar
a imaxe completa da sua Sempre foi
escrita.

Poe unha
dasm~llores
campañas de
animación a
leitura que ·
ten habido'

Contamos
ademais con ·
.outro _a tracti,
vo engadido,
as ilustra,
cións que Lo,
marti prepa,
rou para cada
conto. Un _
.
non é crítico de arte e debuxa
moi mal, será por iso qué apré,
cio máis a profup.didade que Lo,
marti consegue xogando con di,
mensións, plano e perspectivas'.
De trazos aparentemente sim,
ples pero de estrutura sémica re,
almente corI}plexa, axudan
enormemente a que vexamos
<liante un prodüto moi coidado

r

Título: l.,ecturas alleas.
Autór: Antón Figueroa.
Editorial: Sorelo Blanco.

.En dú~ partes e posible~nente en
moitos intereses d(stiptos dividí, ría o tiaoallo de·Antón Figueroá,
Lecturas Alleas. Na primeira des,
tas ~ autor vai facer unha impor,
tantísima aportación ó estudio da
teoría lit~raria _galega act.ual. A
aná1ise seria, rigorosa e núnca
dogmática do sistema literario, do
feii:o da lectura, do papel do lecJ
tor, dos distintos lectores e lectu,
ras, da teoría do pohsistema, da
relación autor,texto,chaves cul,
turais,destinatararios, vaise facer
cunha atinada metodoloxía di,
dáctica ·e un Jéxico que sen para
ñada baixár o ton académico ne,

NEGRA

A terceira entrega da serie protagonizada polo_ dete~tive Nivardo ·Costr~.
Unha, novela policíaca,· pero tamén unha
atlántica e finisecular.

rep~rt~xé~

u'nha

f~to' da' familia

corleone

Un .augaforte impresiori.is_ta d~s- bandas .que trahallan nas Rías Baixas.

Versos novos
desde Fiste.rra
Cinco· poetas diferentes e sen embargo o
conxunto da5 suas voces ten en común a
.-frescura e a forza da terra de onde son:
Fisterra. Con este denominador comun,
que Rafa Villar exalta no prólogo .para ·
lembrar a sua inclusión n o Bata,

Uón Literário da
Costa da Marte,
Alexandre Nerium, Modesto
Fraga Maure,
Mónica Góñez
Silva, X0án A\,
berre Maure
Ínsu~ e Roberto
X. Traba Velay
aparec~1 na escolma De mar e ven,
to. Cinco poetas
de Fisterra, editada en
Espiral Maior. Tocios eles, sen pertencer
á mesma xeración, a rifáis nova, Mónica
Góñez, nasceu en 1977 e Alexandre Ne,
rium,.o maior, é de 1960, participan no
rexurdir de recitais e actos nos que a poesia é requerida. Rafa Villar analisa no
prólogo a criación de cada ut1'deles. +

No aniversário do
Dia da Clase Obreira
Ao redor do 25º aniversário da morte en
Ferrol de dous obreiros en Marzo de
1972 lévanse publicado este ano diversos
materia is de an.álise.
A Fundación
1Ode Marzo, e
a editorial Noroeste ap'resen,
tan O 10 de
Marzo: Unha
data na historia,
dos historiadores
XoséGómez .,
Alén e Víctor M.
Santidrián Arias
,.., :"
que esrudan antecéndentes e consecuéncias deste conflito
dos ú,ltimos anos noJranquismo. +

Viaxe do Alentej o
a Galiza a primeiros
de século
A visita a Gal iza de Fialho de Altneida
en 1905, reflectida nos catorce cademos
que cleixou escritos, recomendada en
ANT cando a sua publicación, descobre
o arnor deste mé,
dico portugué~
pala terra vici,
ña. Cademos de
viagem supón un
grande esforw .
por parte de Lour,
des Carita, encarregada da edición
despÓis de traballar
sobre os textos ori- ·
xi11ais e inéditos
conservados en Lisboa. Esta leltora de
portugués na Galiza p~epa~a ~ stia tese
de doútoramento sobre as impresión dos
'viaxeiros da outra beira do Miño recolli,
das eñ escritos.•

Ctiaciót?- poética de
Jose J\lberte Corral

A GUERRA DO TABACO
.Carlos G." Reigosa

X ERAIS

~~
~~

·cRtME EN e,oMeosretA
Carlos G. Reigosa ,
Premio Xerai~ 'ele Novela, 1984·.

O MISTERIO
'. DO BARCO PERDIDO
" Car1o~. G. Reigosa

·Editado polo AGAL, apa,rece o poemá:
rio Palavra e memória,. de Jo,
se Alberte Co·
·
i,:ral Iglesias cuns
versos, que
rachan a amargura e.o intimismo
· ·
ó lA
con témpos que
son berros Clmtra
ME '.\l R
o ¡xx:ler, a burguesia ou a tortura. O
manifesto da comu, -.
·a,~~ · . ·"
. na de Paris sérvelle
a C)rral ~~ara introducir os seus .poemas. •

, . .,

r.
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cesq.rio para o seu discurso achega
o seu ensaiÜ a un abano de le<::tores máis amplo que o estrictamente especializado no tema (para unha crítica hteraria máis académica. remito á de Arturo Casas
en A Trabe de Ouro, Nº 28) .

O cerne da súa proposra viría
ser a seguinte: a relación entre
sistemas literarios vai depender
de factores históricos, políticos
e, sob de todo, do prestixio dos
mesmos mirado dende nós e
dende eles. Xa que logo, é necesario saber como nos miran
eles para coñecer mellar como
. somos nós. Para exemplificar 6
seu carpo teórico vai o autor
utilizar de referencia a Phileás
Lebesque, a súa figura de ihtei- ·
mediario coa cultura galega e a
correspondencia que con el
mantiveron Vicente Risco, Noriega Varela, Amado Carballo e
Francisca Herrera Garrido, entre outros . Á súa vez ·como se
vía Lebesque nas publicacións
_galegas.

Aquí entraríamos na outra parte
do libro, .segundo a _miña particular visión.
Permítaseme
citar ó mesmo Antón Coñecía
Figu~roa para _dende hai ·
xustifrcar o
tempo a
meu especial
existencia
interese .por
esta segunda do arquivo
parte:
Lebesgue,·

«A activida- mais non
de do lector podía
non se limita, sospeitar a
sen embargo,
a determinar importancia .
os baldeiros da marcados po- documenlo -texto ·senón que, con- tación· que
frontando a alí se
súa experien- gardaba.
cia coas conf i g u rae ións
textuais, produce significados no acto de lectura» (p. ~ 2)
·

LUZ ES
Revis!a de :iberdades, crítica é wllura.

N .~ 28.

Ario ~997.

A VIDA

termediarios da calidade e presti~io de Rutherford, Mackenz ie,
Kremer, March, Antón
Risco e un longo · etcétera e que ós nasos escritores e teóricos (Ferrin, Casares, Rivas Tarrío,. .. ) se lles chama
para que leven a nosa
voz a foros inte-r nacionais e se lles piden
os seus .escritos para se-.
ren traducidos. Mágoa
que tamén haxa algún
que coa súas ridículas
arnbicións xogue o papel de Francisca Herrera Garrido.

Coñecía dende hai tempo a existencia do arqui- .
vo Lebesgue, mais ó que
non podía sospeitar era a
importancia da documentaci _óri que alí se
gardaba e que agora é
exhumada con total xenerosidade, · nestes tem:
pos nos que q. información se dosifica con tanta mezquiñanza, por An~
tón Figueroa. .

' lectura da relación
Da
epistolar entre Lebesgue
e os homes e mulleres da
época Nós pódense tirar
dados que botan moita
. luz sobre como se plantexaba o papel de Galiza
nación dentro de Europa
e como e para que cada
un dos autores das cartas
usaba ese papel.

Antón Figueroa.

Abraia ver-o esforzo de Risco e 1 dios que daquela había, mais
outros por lle dar voz á nosa li- · · prace tamén o saber que hoxe
teratura coa limitación de meaquel traballo permite ter in-

En resume, libro chave
tanto polas úa aportacion en literatura comparada como pola imp rta ncia da documentación que acompaña e
ilustra o corpo teórico.+
X.MA DE CASTRO ERROTETA

Ü · rri.éntiroso
?-

600 Pts.

-

-

inglé·s:"r.;
Jítylo:

O pacenre_inglés.

Director: Anrhony Minghella.
Protago1,1istas: I{~lph Fiennes, Kristin
Scott Thomas,Juliette Binuche.

O esireo do filme O pacente inglés
foi saudado, nunha das suas críticas-p romoc ion ais (subxénero
xomalístico m.oi exténdido), coa
exclamación de: "aquí chega unha película como as de antes".
Nengun- xuizo poderia set máis
certeiro, neµ .tlengunha definición máis sintét.ica: O pacente inglés é unha película colonial como as d~ antes. Entre as idas e
voltas ociosas dos europeos no
seu hotel desenvólvense ·tramas
de intriga, nas que teñen o seu
papel diplomáticos, horiies de
ciéncia e señoritas emperifolladas
que insi.s ten en comportarse coma se non tivesen saido de Londres. A realidp..de subxacente, do
país onde ten lugar á acción, per. manece ocülta, acaso representadq. polos criados e ó guia. É posíbe l argumentar que a liberdade
criadora lexitima a ambientación
do- asunto nárrativo -en calquer
parte, sen que o autor se deba
sentir abrigado a disecionar so·cióloxicainente esa sociedade que
non opera máis que como polivakn te cortinóD de fondo. Pero
·non é este o caso de O pacente inglés, filme arnbientado no Exipto
. da pre-guen:a mundial, ocupado
polos ingleses e cobizado polos
~ nazis.' A tese da Óbra anúncias.e
~ada rri.áis empezar, por boca do
ben parecido protagonista: "o ql.te
importa non é o que un fai, senón
o que un é". Curiosa senténcia
que marca un :retroceso filosófico
de insoslaiábe is consecuéncias. A
volta ,ás eséncias do indivíduo é
tarnén o retomo á metafísica e ao
escurantismo, na liña dun Garcia-Sabell ou de certa filosofía
alemá que acadou a sua máxima
expre ión en Auschwitz.

Director e produtor de O pocente inglés receben os oscars.

O pacente inglés minte, tanto cando presenta un teniente indú no
exército da sua maxestade, grado
castrense do que os colonizados
desa nacionalidade nunca chegaron q. disfrutar, como· cando lle
proporciona unha fasquia de
científicos (cartógrafos) aventureiros ao que non era máis que un
corpo militar dun exército colonial preparándose para a guerra.
Tamén se ocultan as causas do
conflíto: a competéncia de ingleses -e alemáns por controlar a _área
. estratéxica de Suez e o petróleo.
Tal baile de máscaras resulta eficaz grácias ao engadelo do amor
romántico e· da doctrina acuñada
polo imperialismo decimonónico,
resumíbel na expresión: cídadán
do mundo. Obviamente os cidadáns do mundo eran os ingleses,
porque nen os exípcios, nen os
indúes poderian facerse intemacionais máis que renunciando á
.sua identidade, en termos culturais, e asu~nindo o pap_el 'de emi. grantes ou párias, en termos económicos. A futilidade do filme
maniféstase abertarncntc nos tó:..
rridos excesos pas.ionais que .do' minan ao protagonista, capaz de
percorrer o deserto durante se.is
días e seis noites, sen comer nen

beber, d enfrentar e ao mái temíbeis inimigos (dragón ou nazis) para reencontrar e coa ua
amada que inda por riba xa e tá
marta, na liña máis tradici na!
do melodrama, con final t1.1i te,
como
non
podia ser menos.

A volta as
O pacente eséncias do
inglés (Ralph
Fienne ) indivíduo é
véndelle, fi- tamén o
nalmente, os retomo
seus planos
á metafísica
aos nazis e un
antigo solda- e a certa
do (Willian filosofia
Defoe) inten- .
alemá que
ta facerHe paga r a trai- acadou a sua
ci_ó n. Pero o expresión en
director irauschw
' iºtz
nos explicando, no transcurso
da
obra, que nen as pátrias, ne·n os
distintos intereses de cada grupo
importan, cando alguén se move
,atraído unicamente polos desígnios do amor. Toque de flautas -e
nove oscars. +
A
.

.
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No 68, Emílio Araúxo estudaba
en Santiago. Tamén viaxou da,
quela a Fráncia. De aí lle ven en
parte a queréncia por algúns dos
principais pensadores franceses,
sobre todo Badiou, que algóns
consideran o principal discípulo
de Althusser. "O 68 é unha data
emblemática á que lle sigo tendo
fidelidade. Foi un acontecemen,
to tan cargado de significados
que mesmo hoxe non esgotou o
que podia dar". Volver un-pouco
a esa época "é necesário -enga,
de- para disipar as tebras dos no,
sos dias. O antiaui:oritarismo ou
a loita pola igualdade e a liber,
dade son arelas permanentes da
humanidade e verificábeis en
calquer época na que houbese
revoltas. Son o que se pode cha,
mar: invariantes comunistas".
De Santiago a París, viaxando en
auto,stop, Arauxo di que se obser,
vaba un corte de ideas moi simi,
lar, aiñda que aquí existía a marca
singular do franquismo. "Ao redor
do 68 había unhas constantes en
todo o mundo. A fundamental
era a prot ta antiimperialista. En
Fráncia existían comités de base
de apoio a Vietnam, pero tamén
o habia en Santiago".
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Emílio Araúxo
'En Galiza hai que ir contracorrente dos
que fan só literatura egocéntrica'
-0- MANUEL VEIGA

A APARICIÓN DE TEMPOS SERODIOS (EDICIÓNS DO CUMIO. 1996) DEU A COÑECER AO EMILIO ARAÚXO COMO NARRADOR. ANTES -TRADUCIRA AO FILOSOFO
FRANCÉS ALAIN BADIOU E ALGUNHAS OUTRAS OBRAS POUCO HABITUAIS NO
NOSO IDIOMA. O SEU AFÁN DIVULGADOR TAMÉN SE PUXEilA DE MANIFE;STO
ATRAVÉS DA EDITORIAL QUE DIRIXE: NOITARENGA. AGORA' CON CINSA DO VENTO. LIBRO DA RIBEIRA SACRA CONFRÓNT ASE DE PLENO COA CULTURA GALEGA.

Unha diferéncia moi marcada
coa actualidade era a de que da,
quela viviase, "cando menos des,
de a miña experiéncia persoal''.
un pouco á marxe do que decían
os xomais. "Habia un estilo de
vida común. No peto levabamos
o Eros e civiUzación de Marcuse e
as obras de Mao. Sentíamonos
próximos á xeneración beat ".

A paradoxa é que un idioma en
perigo de extinción contén, el
mesmo, un grande potencial
criativo, difícil de atapar en
línguas "osificadas" como o in,
glés ou o español que deben
acudir ás marxes sociais ou xe,
ográficas para renovarse. "Esas
· palabras ásperas, duras, a pi,
ques de se perder, poden estar
cargadas de significados novi,
d9sos. Hai arcaismos que ofen,
den os ouvidos cursis da bur,
guesia. O próprio título Cinsa
do vento alude á devastación, ás
ruinas do idioma, que nos po,
den servir para armarnos e
criar algo novo'', sinala Araú,
xo. Galiza estaría ao borde ·do
abismo, "pero iso obríganos a
salvamos ou desáparecer". "Estamos -senténcia finalmente.-entre o abismo e algunha in,
. ".
venc1on
Esta liña que se abre de "forza e
esperanza" estaria representada
"polos poetas novos e tamén por
algúns dos maiores". E máis "no
estado de ánimo, na conciéncia
subxetiva" que, polo de agora,
"nos. resultados artísticos, e eu
incluiome nisto".
"Orixinariarnente, hai quince
anos, -explica Émíl:io Araúxoa Cinsa do Vento estaba pensada
como unha mohografia etno,
gráfica. A leitura de Os Eidos
reori.entouno na liña do poema.
Este libro débelle por iso bastante a Novoneira. Hai neLun
sedimento etno_gráfico evidente, pero debe ser visto como un
libro de poesía. A antropoloxia
está posta ao servício do pensa,
mento poético". ,

O 68 e 36 tefien en común a
utopia. Con todo, para Araúxo,
a palabra ut pia, como a de re,
voluci 'n, "deb
r revisada, pe,
ro non negada". Nos no o dia
a p lítica "xa non é un xe to ro,
mántic . Exix e tratéxia mái

Darlle v z
a que non a teñen

·O humor, preservativo
. da mitificación

A irrupción de Emílio Araúxo
ven da man, n n só da tradu,
ción d Badi u, Regnault e Na,
tacha Michel, senón sobre todo
da publicación dos relatos inclu ¡,
dos en Tempo~ Serodios e dun
máis recente poemário: Cinsa do

"Para min -matiza ' Araúxo- un
dos perigos máis terríbeis, á hora
de escrebir isto, fo¡ o que Deleu,
ze chama a redución edípica, ou
seña cair nunha mitificación fe,
tichista e beata da-. miña terra.
Ese foi un atranco que tiven que
afrontar. Para resistir a tenta,
ción carguei de dimensión có'.
mico,camavalesca o poemário''.

Vento. Libro da Ribeira Sacra

En Cinsa do vemto pódese ler:
"Nós vernos na televisión á xen,

da se perda. Todo o que existiu
foi algunha vez promesa de fu,
turo ou garda algun segredo.
Como cando ves un petroglifo
nunha pena e aléd¡iste de que
chegase a ti. Miralo é un modo
de rescatalo. Faslle perguntas e
dache a sua forza". Con todo,
Araúxo está preoc.upado por
matizar que nesta teima "non
se debe albiséar un íntento de
restauración". "Hai un perigo
en Galiza -explica- de pensar
que a língua é todo. Pero, o
certo é que debe ser equilibra,
da pola invención que irrumpe
e a desarmoniza, de modo que a
língua resultante xa non é a
mesma".

~

A outra data SilJlbólica, para Ara,
úxo, é o 36. "E esperpéntico es,
coitar a persoas do PSOE e a tqda
a dereita esconxuros contra o que
houbo de promesa na República e
na loita que veu despois. Hai pou,
co ouvin dicer a un cacique de
Lugo que coa pantasrna da guerra
civil non se vai a nengón sítio".

(Noitarenga). Nos dous se esfor,
za por recoller a voz popular, des,
de a própria linguaxe, até os con>
tidos. "Hai que marcar' en Galiza
un xiro -afirma- e ir contraco,
rrente dos que falan só desde o
seu eu e para si mesmos". "Para
min, a literatura -en,gade- ten
unha función que é a de darlle a
voz ao outro. A quen? Pois ao ex,
plotado, ao que se lle negou". "E
estou aterrado -insiste- porque
en Galiza hai xente que defende
o contrário: non darlle a voz ao ¿litro. Eu creo que hai que pres·,
tarlla, sen patemalismo".

19

' A. IGLESIAS -

te,/mais a xente non .nos vé a
nós". Unha das dimensións dos
partidos s~~üalistas europeos te,
ria sido, segundo Araúxo, a de
'.'negar a figura obreira, convertir
aos obreiros en invisíbeis, nega,
los na l{ngua e no seu lugar co,
locar ao -inrnigrante". Esta de,
núncia fora anticipada en f rán,
cia "por un rnovemento minori,

tário, pero prometedor, ao redor
de Sylvl'!.in Lazarus, que descre,
biu o que ia ser a práctica do
mitterrandismo" .. "Hai un para.le,
lo - engade-=- entre a situación
dos obreiros e a dos campesiños
que están doblemente silencia,
dos. Son as vítimas propiciató,
rías. É coma se estivesen aí para
. seren exterminados".

Unha língua entre
o abismo e·o futuro
A língua de Emílio Arauxo é
rica en fraseoloxia e lé:l'.ico, re, ·
collidos da tradición oral. "Un,
ha das minas teitnas artísticas
-afirma- estriba en facer un es'forzo para que n_e ngunha pega,

".A través da visión cómica .do
mundo - enga.de- quixen
manter un princípio de distan,
ciamento -a respeito de aquelo
que adouraba: a xente e a paisa, .
xe galega. O humor evitou que o
feitizÓ da terra me impedise pensar. O mellor de todo é que ese
recurso cómico é característico
dos labregos, tomeino deles".
"Para ser fideis ao noso país
-conclue- c9rnpre· ser tamén
iconoclastas, irreverentes, pero
'
nunca cínico~" - •
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Outras cousas da lingua
. doas de rosario a unha .conclu,
Algúns acon.tecimentos recentes - mo, Seat Arousa, ~enderianse
sión. O galego é un idioma críp,
relacio11ados coa lingua galega
menos -unidades. 1
rico, moi difícil _de entender e
teafírmanme nunha tese na que
falar. A conservación da nosa
viña 'cismando hai tempo. O
3. A empresa Telepizza denegou
a unha-moza :coruñesa a posibi, _. ·lingua por unh~ maioría da po,
idioma galega, a lingua do Oes,
boación é un enigma que non
te, que dicía Coromines, é unha
lidade de acceder a un pastó de
resolveu nin éhomsky coa súa _
cousa moi dificil, Tñoi complica,
traballo por entregar a solicitu,
tese xenerativa. Ao longo de
da. Agora mesmo, mentres escri,
de en. galega.
séculas, vense producirido en
bo, marábillome de poder usala
Galicia, de xet'ación en xera,
4. O alcalde de Ponteareas e se,
cómo home a quen lle aprende,
·nadar .por -Pon tevedra, fosé
ción, .unha especie de metemp,
. ran a palillar encaixe.
Castro, alega total descoñeci,
.sicose linguística. E como un
privilexio natural, divino, que
elaquí unhas cantas pro,
mento do galego, r~trasando así
o procedimento xudicial aberto
cómpre non levar con soberbia.
bas da rareza intrínseca,
Dase o galega como mazá no
na súa cqntra.
·
da misteriosa natureza da
pomar pero se queres aprendelo
nosa lingua, enrevesada como
ompr.el)do que haxa xen:
atravésase na gorxa como espi,
un encrucillado.
te sensible que se escan, · fía de pe·ixe. O g_alego é como o
chinés cantonés pero en galego.
1. Acórdase a denomin·ación de
dalice con estas cousas e
.orixe Lacón gall~go xa que La, - moit~s máis que poderiamos en, _ Coñezo. catedráticos de latin ga,
eón galega Hmitaría a comer,
gadir. Desde o punto de vista
legos que son incapaces de falar
o galego . Son q-uen de dicir
dos sentimentos, resultan ferin,
cialización do producto.
tes. Asocian-se ademáis, con ra,
Aquam ex ·pumice póstulas, -pero
2. Acórdase -a de~ominación de zón, cun atraso cultural, dvico se o intentan en betanceiro, Pí,
e mesmo. económico. Pero to,
Seat Arosa para un novo veícu,
deslle auga á pedra pómez, sécan,
lle -os béizos. Hai que ser com,
lo xa que co auténtico . topóni,_ dos éstes tasas lévannos e.orno

V

.
C

prensivo. Por exemplo, se ao lacón ·gallego chamámoslle lacón
galego os alemáns poden confun,
dilo cunha pizza de T elepizza. E
se ao Seat Arosa lle puxeran fi,
nalmente Seat Arousa· perdería
gancho publicitario porque o "u"
-non .vende, é unha letra revirada
q~e ten forma de cú. Por iso ao
Renault vanlle cha.mar agora Re,
nól e Pelló ao Peugeot.

C

on -codo, o caso que me
d.esperta maior benevo,
lencia é o de Pepe Cas,
trd . Velaí un home tan valeroso
que conseguiu sobrevivir como
demócrata a trinta anos de al,
caldía franquista e sen entender
a lingua que falaban os seus ve,
ciños. Unha eminencia que
honra a este réxime. Uh tipo
sacrificado a: quen se o mandas
ao caralla en galega pensa que
lle estás a preguntar a hora. E se
lle pides a hora, lévate preso.+

Xosé Carlos
Caneiro
'Non importa o talento na
poesia se non serve para
cambiar a soci dade'
Estou lendo as fotocopia do dis,
cursos de Abel Caballero realizada
por un eguidor incontrolado, pró,
digas en intelixéncia e criarivida,
de. Estes di cur o constituen unha
referéncia abrigada na literatura de
ciéncia,ficción do páis. En realida,
de, quera facer un clube de fans.
Que recomenda?

FRANCISCO

A.

VIDAL

No castro de Fazouro
Con ser un dos castros mellor
defendidos, Fazouro tamén se
rendeu á prepotencia do invasor.
Hoxe en día, vendo os seus res,
tos, un pode imaxinarse unha
conquista sen armas.

Ten duas obras premiadas por
publicar.

Teño o prémio de poesia ]ohan
Carballeira, que se titula A valga do
triste amor e sairá nuns dias á rua.
T amén e tá o Torrente Bailes ter de
narrativa coa novela Un xogo de
apócrifos, gue tamén e publicará
en breve. E menos complexa que a
anterior e, mália que ten moita
páxinas, é de leitura fácil.

N

on me e.a be na cabeza un
ataque aniquilador por parte
dos romano¡;; eles necesita,
ban xente que lles traballase, non.
mortos, e as grandes batallas re,
servábanas contra exércitos que
se lle enfrontaban p\ira evitarlle o
seu predominio; pero ata sería un
contrasentido usar as armas para
asolar un pobo que sabía traballar
no que a eles lles interesaba. ·

Canto tempo precisa para escre,
ber unha novela?

Fazouro era un promontorio me,
tido no bravo mar da Mariña
Luguesa . Era unha fonáleza á
que só se ·accedía por unha pe, ·
quena ponte que cruzaba Q foxo
·correr o tempo. Tiñan, isq si; que
polo que se unía a terra e que, . amosarlle os caramelos da súa so,
en caso de necesidade; asolagá,
ciedade, e permitirlle saborealos,
báse e o castro ficaba convertido
nin sequera darlle un, só facerlle
nunha illa. Pero pará un ex~rci,
as ganas, e o resto viría só.
to tan ben formado e armádo
coma o romano, cunha habili,
Por entre as ruínas _de Fazouro,
dade ofensiva que só eles posúí,
flota no ar a sensación de que
an, capaces de -bombardear o pe, - aquí non houbo invasión, senón
·queno poblado desde grandes
asedio ideolóxico, que é a máis
distancias por terra e mar, sen
aniquiladora_das conquistas.
necesidade do enfrontamento
cara a cara; arrasalo non era o
s primitivas casas redondas,
problema; podían reduci los ata
que se adaptaban ao chan e
no!) deixar daquel promontorio
ofrecían escasa resistencia
·aos forres ventas· do oeste, que
máis que o accidente xeográfico,
pero iso crea odio, e con odio
predominan nesta z-ona, foron
non se saca ·o labor adiante. ·
modificando a súa estructura ata ser, como a maiotía das que hoxe
¿Para que querían os romanos
se conservan, de planta cadrada
un pobo de mortos e ·resentidos?
e paredes lisas. Os muros, de lou,
zas e barro, cubríronse de estuco
impaciencia dos asoballados
e pin tura decorativa. O mesmo
é a grande aliada dos
chan dalgunha delas, pavimen,
·asoballadores. Os romanos . ·touse con mosaicos que lle daban
sabían que co tempo esbL~rácanse
un arremedo de semellanza coas
as pedras e mo\lifícanse os costu,
señoriais vilas romanas. Incluso
me§. Só era cuestión de deixar
algunha engadiu escadas pegadas

A

A

As fotocópias anteriores non, por,
que son un libro pirara, e hai que
andar con coidado. Como ne te
país hai que dicir as cousas ao revés
para que che fagan caso recomen,
daria seguir vendo a TVG, a que
pagamos todos, con programas co,
mo A repanocha, Supennartes ou os
de Ana Kiro. Cando a xente quede
farta, a ver se colle unha novela.

ao muro para subir a un segundo
piso, tal que si viyi¡;en en lugares
de dimatoloxía máis benigna.

extraían o mineral dos arredores
. daquel lugar que en Roma coñe,
cían como "a fouce de ouro" ou
"a face de ouro". ·Presumían de
Diante destas éonstruccións,
ter por .amantes ás "top,models"
coido que o conquistador de fa,
do momento; que ían en viaxe
zouro non tiña que presumir de
de pracer ás cubas daquel entón,
bo militar, pero si de e~celent~
onde compraban a honra de es,
político; soubo dar o imprescin, · posas e fillas por unha toga pasa,
dible para que os nativos se r:en,
da de moda ou un par de sanda,
deran ás migallas do imperio a
lias. E ao finaJ, cando xa lle zuga,
cambio de traballar de sol a sol
ran todo o que tiñan que dar, os
no que a Roma lle conviña. Ti, - romanos m·archaron e aos castre,
ñan casas moi bonitas, pero
xos, aos que de nada lle servían
non podían disfrutalas nin se,_ a.queles luxos de pu-ra ficción,
quera na fin de semana.
abandonaron todb e buscaron vi;
da noutr~s lugares:
e vez en cando, celebrába,
ncluso creo· que, cando os ro,
se, algún espectáculo ou
vistosas competicións de,
. manos entraron en Fazouro ben
porfivas coas que os ro.manos im,
puideron ser recibidos como
presionaban e gañaban sernpre,
grandes benfeitores, mentres· os
demostrando que tamén nisto
paisanos lle ca11taban aquilo de,
eran os amos. Impresionaban co,
as súas luxosas roupas atadas con
"Romanos, os recibimos con
fíbulas e broches de bllro castre, - alegría"
xo; bebían viño con mere comí,
an sen presas, mentres os nativos
OLrnlgo así; pero en latín, claro.+

D

I

Unha novela non é cousa de sen,
tarse uns dias e e creber aind que
se dean casos curio os na literatu,
ra. Durante os último cinc an
estiven traballando na novela Os
séculas da lua, para a que teñ un,
ha bolsa do Ministério de Cultura
e que teño que rematar en Ago to.
Parellamente escrebin Un xogo de
apócrifos, que me exixia meno e,
por esta razón, é máis dixeríbel.
Como p·asa da novela á poesia e
viceversa?

Atrévome tanto coa narrativa co,
mo coa poesia. Son un poeta voca,
cional pero sen demasiado talento .
Pero non me parece tan grave por,
que concibo a poesía como un ar,
ma revoluc:ionária, que debe servir
para conscienciar e cambiar a so,
ciedade. Góstame que os po~tas
estean onde se lles requira. Eu levo
desde 1983 recitando acompañado
da guitarra de Xosé Manuel Salga,
do e algun dia gravarei un CD.+
,,.
Poeta e narrador. Verin (1963). Obras destacadas: O esculpido sorriso dos teus bei:;:os, Da nía ausencia e Esracián Sur (pi1esia ). 1-fowrias de
Mrmrerrei e O infortunio da soidode (narrativa).
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O Trinque
Teatro ·
Teatro do Noroeste estrea o 3
de Abril en Santiago Unha
rosa é un/i.a rosa basada nun
tráballo de Suso de Toro. Pala
sua parte Ollomol T ranvia
escolie Oureri.s~ para levar ao

público Escala de Bufóns de
Michel de Ghelderode os dias
4 e 5 no Principal. Unha boa
ocasión para medirlle o pulso
ao .teatro indeperrdente
galego.+

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •

...•. ~ .. -... ~J············~·········~···············~········~·~·····~--~--~
Bue u

FILARMÓNICA
DA GALIZA

•MÚSICA
KOZMIC MUFFIN
..

O Domingo 6 de Abril ás
20,30 no bar Aturuxo.

O Venres 11 ás 20,30 do
se rán, no Pazo de Congre- ·
sos. Interpre tarán música
de Britte, Hindemith e Sibelius, dirixidos por Víctor Pablo.

Cangas

DEL-TONOS

• EXPOSICIÓNS

O Yenres 11 de Abril no
Praia Clube ás 24 horas.

Ü CASTREXO

A Casa da Cultura expó n
até meados de Abril, pezas
dos museus de Ponrevedra
e Casrrelo , que veñen dos
xacementos Ja península.
Conca cos restos máis re:
centes, arnpados en lgrexifü1 (Nerga), e percorre a
hist6ria desJe o paleolítico
ao gótico, desde perroglifos
a rezas de ouriveir ia,
acompañado J panei explicanvo .
XESTO D~

LLAR VIVO

O Canis Lu us expón até o
11 de Abril, o cadros de
Cama,ño Xe tido. A mostra aprcn enra a carpeta
de 12 traballo Xesw de

ollar vivo.

LUME E TERRA

diada ind.ependéncia.

• EXPOSICIÓNS

evolución das telecomunicac ió ns, orga nizada pola
Coí1sellaria de Cultura en
colaboración éoa T VG ,
Telefónica e Airtel.

ÜFÍC!OS TRADIClONAIS ·

• MÚSICA

Lug_o_ _ __

Deseño, recolle un.ha mostra fotográfica sobre os vellos ofícios na Galiza.

•CINEMA

Abre a X edición no Forum Merr politano, cunha
grande oferra de libro ,
adcmai . de ra e d~ ci nema, a tuación de monicrcques ou obradoir( d
narrn c ión. A té o 6 de
Abril, en' horário de 12 a
. 14 e de 17 a 21 h.
•MÚSICA
PA o IBÁÑEZ E
J.A. GOYT!SOLO
..

O Vemes 4 ás 2'l horas no
Teatro Rosalia de Castro.
MERCROM !NA

Ac tuan o Venres 4, en Oli!

p¡ IILL CUNNINHAN E
ALY BAIN
Aet rdenist a e vi linista,
, respe iti\1amente, van estar
· no Teatro Rosalia de Castro
o Luns 7 ás 21 horas.

ESCANDALO DE LARRY
· FLYNT. A históri:a dun editor de
pomografia en loita coa maioria conservadora. Filme polémico e b~n realizado
. por Milos Forman.

~ TODÓS DIN I LOVE YOV .
Musí.cal de Woody Allen, coa boa
factura de todos os seus últimos filmes,
ainda que o gui<)n abunde máis ria superficialidade.

~ MICHAEL COLLINS. A
.
história do fundador do IRA que
logrou, nos anos .vil!te, a declaración
de Irlanda como Estado libre. Biografia
vertixinosa, violenta ~ polémica. t

O Centro de Artesania e . YULDU U SMANOVA

Rock, o Xoves 3 ás 23 ho. ras no 2 de Copas.

LIBR INFANTIL E
XUVEN IL

~O

Ou Cerámica de Capeáns,
recolle vár ios deseños na
Casa da Cultura, até o 11
de Abril.

Fai dou pases no Teatro
Jofre . O Xoves 10, 'con· Oé,
oé, oé, e ao dia seg uinte
coa pe;a Anxeliños.

A Fundación Barrié abr
até Mnio unha 1rnrtra obre n arHu it cto ufzo,
Charle -Ed( uard Je anne ret Le Corhusier. onta
con plano e fotografia de
25 proxect , xunto con
manu crito do criador
po t-cubi ta.

~ O PACENTE INGLÉS. Sobre

con escopetas de plástico de alto
· poder destrutivo . Paródia da sonada O

MERCRÓM!NA

LE CoRBU IER

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

~MARTE ATACA. Marcianos

TEATRO 00 AQUI

• EXPOSICIÓNS

lfJ¡f'_ DONNIE BRASCO." A história ..

• EXPOSICIÓNS

A Coruña

Caos.

C.X.LOPEZ-PAZOS

Noia

CARTAZ DE CEGO

O Centro Cultural Municipal expón o experimento mecánico sobre o cartaz
de cego que fixo Isaac Díaz Pardo. A mostra xunta
o trebello automático, que
s im.u la a voz do cego co
violin, e vai mostrando as
viñetas do cartaz. Asemade oferece cartazes debuxados por Díaz Pardo, e
unha importante colección de cartazes e cantares
. que comeza a primeiros de
éculo.

Carteleira

.
todo un.ha históüa de amor. Ambientada b.o Exipfo colonial, xusto antes
do. estoupido da 11 Gue~a Mundial. Duas
horas, -con algún momento de lentitude.
Mensaxe: a entrega ao s~r amad9 e máis
importante que calquer pátria.

•MÚSICA

O café 1oka Ja-z. fa1 duas
se ·1nn de curtametraxe
.tnd( os Xoves do mes
Abril, á 21 e á 23 da
noite. A ficas corre ponden son a apre entadas
ao certame de curtametraxes da Asociación Clllcural

Paco lbáñex
eJ.A.
Goytisolo
están o
Xoves .3 en ·
VIGO eao
dia seguinte
na CORUÑA.

• EXPOSICIÓNS

no Parlamento español , un
ano de pre~énc ia va i aba r- ·
dar o papel dos parlamentários galegos, coxuritu'ra
política, iniciat ivas pre- .
sentadas e a ·posíbel reforma constituciona l polo
parl ament á rio do BNG
Francisco Rodríguez. Sera no Café-Teatro O Real
odia 4 ás Zl horas. ·

•TEATRO

MA CONTRO VISUAL

Franci5co
Rodríguez,
deputado no
Parlamento
español
palo BNG,
vai dar
un ha
conferéncia
colóquio en
MOAÑAo
Venres 4.

Ferrol

·que se veñen ce lebrando
desde Decembro. Galiza

Actua o Xoves 10 de Abril
ás 8,30 do serán no Teatro
Principal. Chega desta
- Ubekis ta n , ao ciclo Músi-

cas do Mundo.
•TEATRO

·ourense

Moaña

•TEATRO

• CONFERÉNCIA

E COLA DE BUFÓNS

DESTINO BROADWAY

Pola compañia Fila Siete, a partir do texto de Neil Simon. No audi tório de Caixa Pontevedra, o Xoves 3
de Abril.. Entrada é libre.

Mostra de
debuxos e
bocetOs do
pintor
galeguista
Francisco
Uoréns na
Funddción
Caixagalicia
de VIGO.

1

.i

• CONFERÉNCIA

GAUZA NO
PARLAMENTOESrAÑOL
Dentro da programación
do Colóquios nacionalistas

Montaxe corrosiva de
Ollomolrranvia. O 4 e o 5
de Abril no Teatro Principal. No me mo teatro; os
dia 10 e 11, actua T eatro
do Noroes te con Unha rosa é unha rosa.

Pontevedra
• EXPOSICiÓNS

30 ANOS SEN C H_E
Organizada por-Amigos de _
Cuba e baixo o títu lo de
"Cuba~ 30 an os se n Che
Guevara" vai ser-pro nunciada pola doutora en Pe- .
diatria Aleyda Güevara,
LJ.Ue ve·n sendo, ademais, filla do Che. Será o Martes
15 no Auditória Caixa
Ponrevedra ás 20 horas,

'l::~ ...

· :,~' ..

MARA TÓN DAS
TELECOMUN!CAC!ÓNS

Do 8 ao 10 de Abril pódese
v i itar a mostra obre a

Santiago

..

\

. º)\,

\

<

\ ·,

•DANZA

\

\

$

ADIVINA EN PLATA

":'·

.,tl1(.'

Do 3 ao 5 de Abril, ás 10
da noite, na sala Galán, co
grupo madrilefto El Bailadero. Entrada a 800 pta,
con de con to para grupos e
estudantes.
• EXPOSICIÓNS

,.

XosÉ BAR B oo.
ARQUlTECTO

O Coléxit1 Oficial· de Ard.a Galiza acolle a
mo tra sobre a obra do
g.ra nde a1'. quítect~ ga lego
Xosé Bar Boo (1912-1994).
Coi1sta de 28 pai1e'ls con
fotografía de grand e formato, dehuxos e plai1os, do
máis int eresante da ua
_obra. Até o 21 de Abri l, na
Casa da Conga, de 11,30 a
13,30 e de 19 a 2 l h.

. qui~ectos

ANTONIO SAURA
_l MAXINA 1956-1996

. O Aud itório da Galiza abre

a mostra retrospectiva do
t1 20 de Abril.
Anronio Saura. Resu me as sua clua etapas
·LLUIS B OIXADÓS
fundamentais: a gráfica ·en
Pintura, até o 12 de Abri l
papel do Musée Rath. de
Geneve., e a má is recente · na ga le ría Sargadelos. Na ·
do DecenárJo.
mesma sala, pero até finai
de Marzo, tamén expón
T RA UBOS :
·- vilma Villaverde. O horcírio é de 10,30 a 14 e de
O artista catalán Zush, ex16,30 a 20,30 h.
pón ao redor de 30 debuARTE E COMPROMISO .
xos. de r eq ueno e median.o
formato e uniha instalación, na .gale~ia Trima. Até
Cadros d o re coñec idn
pi!ltO~

•
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ANOSATERBA

······························~····~··· · ~··················~········~·······
Xaime Que~sada , pintor
da corren te. n eofi gura tiva
ga lega , con va ri ados re- ·
,cursos e co mp romiso po·l ít ic o coa co nt es t ac ió n ·
cultural ·de esq uerda. No
Coléxio de Fon. seca. Até
· o 8 de Abril·, de 10 a 13 e
de fi5. a 20 h, 'ae. luns a
Sábado.

Convocatórias
BLANCO AMOR
O Goncello da Póvoá do Caramiñal,
cmwoc a a XV( edici ó n do prémio
Blané.o Amor de novela longa, que oferece dous millón~ de p'esestas. O prazo
de adm isión abre até o 30 de Xulto de
1997, para textos de 1.;áis de 150 fó lios
-eser.iros a máql:lin(\· a dobre espazo,
p('ír ui\ht~ cara. Hai que asinar cu n lema
e ocultar ós dados persoais n.un sobre
adxunto. ·Env·ios ' ao Bepartamento de
Cultura do Concello. 15940 Pobra ·do
Car_a 1p_i1)al. Teléfon<;_J _(981 ) 83 04 05.

. LEOPOLDO N Ó\/OA E
GIUSEPPE TERRAGN I

e

O Centro Galego de Arte
Contemporánea oferece a
mqstra do pintor Leopol,do. Nóvo·a, e. outra ..con bqcetos e proxectos ·do ·arquitec"to Guisq>pe T e rragni. Até o 8" .dé Xuño e
o 18 de Maio, respectivamente.

. CONCURSO LITERÁR IO
ANXEL CASAL

o Nucleo de Educadores pela Paz de
un 2Q de 75.000 pta. Os envios teñen
que ser baixo.seudónimo ou lema, e pli-. ' Viana do Castelo, e a Universidade da
ca, antes do W de Abril de 1997, ao II
Coruña. O p,rezo da matrícula para es_Concurso Literário Ánxel Casal. Contudantes, parados e sócios das organüac~ tlo ele Santiago-Depa rta men to ele . cións cqnvocantes, é de 14.000 pta, ou
Educación.Ruado Vilar, 46-3Q. 15705
16.500 escudos, para o resto os prezos
Santiago-:Teléf01xo (981 ) 54 23 OO.
son 15 .000 e 18.000 en cada moeda.
PRÉMIO DE NOVELA
GARCIA-BARROS

EFECTOS ESPECIAIS
PARA A CENA .

O Concetlo da Estrad a co n voca IX
ed ición do concurso de novela adica•
dq a Manuel Gárcia Barros, Ken. Keirades, con 1.500.000 pta. para o primeiro prémio e ~00.000 -para .¡1 segundo. ·
Recotlep os textos que chegue n por ·
sextuplicado e a dobre espazo, -ai1 tes
do 30 de Abril de 1997 e baixo lema e
plica, na Casa do Concello: Praza da
Const itució n , l. 36680 A Estrada.
Maior in fo rm ación n os teiéfo n os:
(986) 57 01' 41 ou 57 01 65.

O brasileiro Ricardo Spencer, imparte
do 7 ao 11 ele Abril, na NASA de Santiago, w1 obradoiro de efectos especiai .,
para a cena. O mestte que agora reside
en Vigo, xa traoallou nas simulación
de tres lqngametraxes e en diversos espectáculos teatrai . O taller custa 8.000,
5.000 para ócios da sala, e abranxe·desde pequen.as explosión a efeitos de 1naq u i laxe. Ma trícula aberra até o 5 ele
Abril na NA A: San Lourenzo, 51-53.
Santiagd. Teléfono (981) 57 39 98.

O Concetlo de Sai;ttiago convoca o II ·
concurso literário Anxel Casal, que foi
desd,e impresor das rev istas Nós e A
._Nasa TeHa até alcalde da cidade polo
Partido Galeguista, o que lle custou a
vida en 1936. A convocatória aten.de á
NEOLIBERAUSMO E EDUCACIÓN .
proposta que fixo o !.B. Arcebi~po Xelmírez l, con motivo do 1SO anfversário
Nova EScola ·qalega arte lta o ·x¡ Enda sua fu 1idación, e vai dirixicla ao~ ·m~
contro Galego, e o IV Galego-Portutriculados no ensino secundário da Gagués de Educadores pola Paz, baixo o
liza. Recolle un mínirno de 100 versos
lema Neoliberalismo e educ]lción, do 18
na modalidade de poesía, ou de 10 páao 20 ele Abril no Mostei ro de Poio.
x inas a dobre espazo na el.e co11to, e
2
oferta un 1 prémio de 125.000 pta. e . Na ~ rganiizªc ión tamén. participan o
Movimento do Educadores Para a Paz,

11 ÓPERA
B ASTIÁN E BASTIAN A
O Martes 8 ás 11 da mañá
a Aula de Ópera del Conservatori del Liceu, inrerpreta o
libreto de· W.A. Moza rt.·

•MÚSICA
P ATRICK STREET

A Depuración da Coruña convoca a·
VII edici6n do prémio de rearro Rafael
Dieste~ dotado con 1.000.000 pta.
Acep.tan os texto até o 25 de Abril de
1.997, por quintuplicado e ? dobre espazo. O gañador do ano pasado fo¡ Ma-

• EXPOSICIONS

Do pintor galegui ta Francisco Lloréns (1874-1948),
na sala de mostras da Fundación Caixagalicia. Recolte ca e un cento de debuxos, apontes realistas,, que
van desde o Val do Umia
até un.ha canle de Bruxas.
AMIGOS DOS PAZOS

MALARIANS

Patrick
Street,
grupo folc
irlandés, vai
estar o
Domingo 6 .
no PORTO,
o Luns 7 en
SANTIAGO e
a Martes 8 ·.
en' VIGO. '

Os 25 anos de actividade
da asociación, dirixida á
catalogación e recuperación dos pazos, aparecen
resumid os na mostra que
acolle a Casa das Arces.

para as 21,30 do Venres
l'1 n a NASA: Entradas á
v~nda no Bar Tolo, A Calexa e Casa das Crechas a
800 pta., l.000 n a bille_teira ..

ANO ALMERIEN E
CON CÁMARAS
DE XOGUETE
Fotografi as de B etnard
Plossu na Casa das Artes,
até o 13 Je Abril.

MERCROMINA
O Ve11res 4 na· Casa do Patin ás 24 horas . .

KOROSI DANZAS

•TEATRO

REAL FiLHARMONIA
DE ,GALICIA .

O Mércores 9 na Casa do
Patín ás 22,30 hora~.

ÜTAL
,
QUE NOS fIX0 ADA~

'! -.

No ,ceimo_Caixavigo pódeÍis'e miar an cénto de cadros do grupo Die Brücke
(A Ponte: 1905): Heckel,
Schmidt-Rottluff, Emil
Nolde e Ludwíng Kirchner.

O Xoves 3 de Abril ás 21
SINFÓNICA DA GALIZA . · Teatro M'inerva apresen ta ·.: PEL.~JóNOS
e.ste espectácúlo "~mxei1horas·, no Auditório tla Ga- .
.0-.Sáb~clq 12 ás 23 ho__ras ,
t'amente feminista'\ dir iliza. Actua bai xo a direc- . O Xoves 1O ás 21 da noite
'íio ~etropol: _ . -.:.. , ~
xid o po r Roberto Leal.
ción de Maximino Zumano· Audit ó ri o da Galiza,
Fan os pases na sala Galán·
lave, xunto co v iolo nc~ lo
cun p.rograma feito a par_E SCOLA E f\.RTE de Rafael Ramos con obra
tir de Britee n, Hindemith ' do 7 áo 12;·coa entrada a
·
de Ha y d~ , Schuman e
e Sibelius. Dirix e Vítor - 800 pta:
.Irmaslexos .xa- muciou a
Brahms.
Pablo.
?: ~ • - · .
.,· _ • mostra Escóla e ·µrte, do
Ü NHA ROSA
·7. •CINEMA· :
)··~·.
Colexio Montesof M CasÉ UNHA ROSA
J: ·: ;,-~ · •.,,.
te l ao, .que -~dra expón as
VÍA;s.E óo siAP;~T-Á~· .... · cb~as ae _i\cufia~ Abreu
Por T-eairó· do Noroeste ( os
-- : ..
B~aslos ~ Ba rr eiro, Berta
·dias 3 ·e 4 ele Abril no Tea- ,. F~CASSA - ,
O ES~UDQ DA GAL.IZA DE'•'
•
' ~
> .. ...
~d ~
l
tro Principal.
';'· .
. r ... :" _...,. ~-: .~ccar;u:_o;.,.}: 1 01ro; Car os
,_;Jil y~gmo. di capiqiti:<F.ra~ ' Fertíandez lglesias VictoS·E~ADº ··PQR rCASTELAQ
~ &aú·a. J t~li ~· 1 9;~·0" ~~-o~~~: rÍac ·:Ñov~ ~- Antó~ GoyaN ó ITE DE REIS
¡;m) n). P ása~(o Cini.'cl-ube ;.:..._. ñes-r·Gerréfr~ Lodeiro
1
QU
T eatro do Noroeste . tamén ~J.-umier:,_o Xoves...3, ás-8,30. _... Ll~ó ;"r~_rés.a • Peélr.ayo :
represe nt a No,it.e d~ -Reis, · do selJlan no Cm~. f?.~nsel. ~.i'' Santiago M<:>p,tes, Puri Palaci.o, Antonia Pascual, Elbasada nos textos de Wi- ;;·Ettote· Scola dinxm o filChaveiro:
11 iam Snakespea're,' dd 9 - me, cun; repar,ro en.cabeza-'<· · sa Pére.z .VJ&nte Xav°'ier
Prezo 500 pta + 160 pta
ao 18 de Abril n a Aula de ·~ ~fo pór ,Mass}mo ~r:Qisi e :·,. Po-~sa, A'htón· ..Ré5~n.án
de gastos de envio
~ultura d"e ,Caixag;¡¡¿·ia . ' Orn~Ha Mutti.· Aentrad~ ~ ·., 1.u ís Ro Pie~o. -S~lvéira '
t.
*:vai ~.. ;~00 ._pta_; ~e abo~10·~:., ·~Toni Jo~, \e91:ml<l,o Var~~~
. 1~en~;;il.a P .00 'p_tª.
.
'..·.:,: _e Alex \ Z.azquez. Os colelnsígnia:
- xios interesados en acoller
P~ezo 200 ptq
MULLERES 1NSUBMISAS
a exposición, poden inforPagamento a meio de seles de
• EXPOSICIÓNS .
marse no (986 ) '20 49 48 .
correos o·u ingreso na conta
(Mujeres insumisas . México 1994. 120 nlin). Oude Caixa Galicia
PINTURA E GRAVADO
•MÚSICA
tra fita do Clube Lumiere,
2091 0501
O Obradoiro de •A rte acopara o Xoves 10. ás 20;<-JO
683040001024 '
A voz E ~- P,A LABRA;..,'f .. i.:·i.:' .•.!- ,
lle até o 6 de··A.bri l, unha
no C ine Ronsel.' Fli~e' s~bre
Solicita a cantidade
· müstra co lect iva co n pin- . un grupo de mull~res me~ i
que dekxe~ oó ·
Paco Ibáñ~z- e J~sé Agusturas tgravados · de·Caiio
canas que deixan a6s_,,s.&is
tín Goytisol o'~ktll'á 11"·o
Apdo.¡ 1311 , ·
Mañ o, ·X . Riomao ,• Rosa
maridos e marchan nunha
36200 ºde Vigo: . ·
v indeiro Xoves 3 de Abril
Caporale, Acisclo Manza~
intei1sa ·v i ax~ aos USA, di- - · ás 20,30 no ceñtro Caixan'o, Alexandro, Lazcan0 e
rixida por Alberto Isaac. A
v igo. A asoc iación Amigos
Xaime Quessada. -·
entrada va l 400 pta. : ·
da RepúbUca ürga ni zoú o

; Vigo
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Oferece un i."111ico prémio de
l.000.000 pta, para sér ie de 6 a 12
fotos que garden relación con Cali za
ou coa emigración galega. A Dep urnción da Coruña convoca por primeira
vez o certame Lufs Ksado e recolle ·~s
óbras até o 30 de Ma io de 1997, sem pre que non exan mont axe nen
vaian manipuladas dixitalmente: Teñen que ser de 30x40 cm. e chegar
en emarcar baixo plica, título e lema
e co número que Hes corresponda na
érie e crito no dor o, á Sección de
Cultura da· Deputación: Avenida Alférez Provisional, /n, 15006 A Coruña. Teléfono (981) 18 33 b2 .
RAFIA,

Van ]entro do prnxccrn Explor'Art
que leva a cabo a agrupación cultural
Alexandre Bó11eda e de ·envtHven e
de de o primeiro de Abril e nimia se
e tá a tempo de participar. O de te<lrro empeza o ábaJo 5. Mái información no (981) 24 43 55. •

BLUES BA D

VARGA

Apre entan o Gipsy Boogie,
o Mércore 9 ás LO da noite
no Nova Olímpia. A entrada val 1.500 pta. antecipada, 1.800 nas bilteteira .

Publicacións
DORNA

A Sociedade CLtlmral, Recreativa e De{>Orciva Dorneda (Oleiró ) , organiza desde
hai 7 anos un ctmcurso literario que recolle o traballos de todt o in.ter adn
que teñan entre 8 e n 20 am . Os texto
ordean e en catro categnria por idade,
para a prosa e o verso, que receben 6 rrémios, até un toral de 4 prémio qu e
reparten entre os case
300 apre..--:·- ..
e n ta do
desde várias . \
\
vita Ja Coruña. A o- • 11 ;;Clli~Uit~IO
\ ~\
cíedade Dor\
neda dalle carácter participativo á convocatória, polo
que publica unha revista especia l, Dorna, con
os trabatlos premiados, ademais de
vários nutro de interese. O cuarto D
mingo de Maio, entr gan o prémio ,
maiormente lotes de libros, en Domeda
durante a Festa da Frores. N sta ocasión
cae no Domingo 25 de M· io, e odia anterior fan un.ha conferénqia an redor da
figura de Manuel Pardo dé Andrade, político e xoma lista nado eri 1759 no Pazo
de Xaz, na pam.)quia· d Dorneda. Os interesados en colaborar coa asociac ión, ou
en participar no concurso do a no que
vén, poden esreber á Soc iedade C. R.D.
Domeda. 15178 O leiros. A Cor'uña. T eléfono (981) 61-45 82. +
• ..
,·,

(,~~, '() \.~~f\'

EXPRESIONISMO
ALEMÁN .'
.~-~

DE CRIAZÓN FOTOGRÁFICA

concerto para comemorar a
in tauración da
gunda
repilblica española.

DEBUXOS

Nordesia e Lixo· Urbano artellan o concerto dos Malarians no qu e apres~nta n
o novo disco Mind the step

Luís K SADO

CuRSO DE VíDEO, FOT.
TEATRO E GUITARRA

PRÉMIO DE TEATRO
RAFAEL DIE TE

Da mellor música irlandesa, o Luns 7 ás 21· no A udi- .
tório da Universidacle. T amén actuan en Vigo, 9
Martes 8 ás 20, 30 do serán
no centro Ca ixav igo. Patrick Street son o vio linista
Kevin Burke, actual líder
de Open House; o acordeón
de Jackie Daly, co laborador dos Bottons and Bows;
Andy lrvine, vo, mando lina, armónica e bousoki; e b
guitarrista Ged Foley, que
tamén toca na en The
Hous e Band.

nuel Lourenzo por Magn.erismo. O teléfono da Deputaci6n: (98 1) 18 33 OO.
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pATRICK STREET
O que ¡:iode ser o me1lor
gn.fpo de música irlandea,
actua o Martes 8, ás 20,30
no ce ntro Ca ixavigo. F<:1n
nutro co ncerto 11a ·Galiia,
en Sati ti-ago, o Luns 7 ás 9
da n o ite no A ud itório da
Üniversida:de. -· .
SINFÓNI CA DE GALI ZA
O Venres

4 de
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Anúncios de balde

zo

XOAN COSTA

•

• Espín Records distribue en exclusiva para a Galiza; o CD Silencio; do grupo madrileño de rock reivindicativo De Prestao; por só 1.800
pta.+gastos, pídeo a: Espín Records.
Praza Maior, 9. Camariñas 15121 . A
Coruña.

• Xa á venda o novo CD de Sobrekarga. O seu título é Flores Negras,
editado por Clave Records. Podes pi llalo (1 .900+¡:iastos), escribindo a: Xosé Manuel Lema. Praza Maior, 8. Camariñas 15121 . A Coruña.
• Vendo 90 accións de A Nosa Terra. a 4.000 pta cada unha por precisar urxentemente o diñeiro.Teléfono
(986) 26 40 57 . .
• Gralha, vanguarda informativa, vai
polo número 15. Ainda nom assinaches? Nele incluí a reportagem "Centos de manifestagóes conforman a
crise nacional", Expo 98 de Lisboa ,
MATA: a rendigom impossível , BD e
notícias de música, língua, etc. Apartado 678. 32080 Ourense.

• Oferécese autónomo reponsábel ,
preséncia agradábel , con coche e ex periéncia en Lugo, Goruña e Astúrias.
Pode ser días alternos ou fins de semana . Teléfono (982) 33 17 00, a
partir das 9 da noite .
• Precfsanse 1 ou 2 persoas para
compartir piso en Ferrol, na rua Ferro Couselo . Perguntar no teléfono
(981) 36 34 72 ou no 36 35 67, de 9 a
1 e de 3,30 a 7.
• Mil-homes, Grupo Gai da Corunha esta a vossa disposi~om para
qualquer informa~om ou segestom-no apartado 24 . A Corunha 15080.
Solicitai-nos a nossa Ghaiseta e nom
dubides de por-te en contacto com
nós , serás bem-vido . (Agradeceriamos nos remessedes 40 pta. en setos para gastos de envio) .

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 ac. tividades en calquer esfera: natureza, espírito, cociña africana, arte rupestre na Amazonia, a:s línguas
quimbundu .. . Dirixímonos fundamentalmente ao sul da Galiza ·e todo Portugal. Ponte en contacto connosco: GAIAlternativa apartado
3236. 36202 Vigo.
• Precísase persoa para impartir
un curso prático de elaboración de
compost. Interesados chamar ao
Tlf. (986) 70 85 92, Xosé Manuel , ás
tardes.
• Continua a acción directa. Xa está
na rua o Nº 1 de Feros Corvos, boletín do Batallón Literario da Costa
da Morte. Quen o desexe recibir que
nos escriba e envíe 32 pesetas en
selos. Batallón Literario da Costa da
Morte. Rua da Pena 1. (15270) Cee .
• A Asociación Máximo -Gorki vende
proxector de cinema de 16 mm , novo , moi barato , fabricación rusa.
(986) 22 44 57 , de 17 a 20 do serán .
• Grupo de loxística cubano está
interesado en contactar c;:on persoas, grupos ou entidades galegas
que traballen neste campo para o
intercámbio de ideas, libros, revistas ,
etc. O grupo está integrado na Sociedad Cubana de Logística que edita a
revista Logística aplicada. Os interesados poden tomar contacto con
Néstor Cálvez Perint: Revista de Logística Aplicada. Avda. lndependéncia, 869 . Ciudad de la Habana.

•Non te peches! O colectivo Gai de
Compostela 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 naso voceiro S 'Homos, consultar a nasa biblioteca ou
simplesmente falar. Podes-nos atapar 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

• Voltamos a Irlanda no verán, grupos reducidos, quince días. As persoas interesadas poden falar 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 a lenda "Os trabalhadores e trabalhadoras deste estabetecimento hosteleiro queremos manifestar publicamente o nosso recha<;o
ilegal política de dispersom que está submetido o colectivo de presas e
presos independentistas galegas, e
demandar do Ministerio de Interior o
imediato translado a Galiza destes cidadáos e cidadás galegas ." Enc.omendas ao Apartado dos Correios
827 de Compostela.

a

a

C")

• Grande oferta de discos e titas.
- Pezos interesantes. Sr. Baños (9 88)
21 Q5 85.
• Arréndase parrillada en Betanzos.
Razón no teléforio (981) 77 1O 42.

'

• Ana Hortas Roldam , jovem independentista repressaliada , retida contra a sua vontade num centro de orfos da Guardia Civil , actualmente
· com a correspor¡dencia intervida .
Chama ao telefone (91 )° 895 QO 59 e
exixe ser pasto/a com ela . Que se
enterem de que nom tragamos com
este secuestro!!!

• O BNG e Galiza nova están presentes en Madrid. Todas as persoas
que qt1eirades contactar connosco, escrebede ao apartado: 51299 Madrid.
• O boletim electrónico C(opyright
(Pensamento, crítica e cria<;ao em galego-portugues) chega ao número 28
com co]abora<;óes de Perla Alo_
n so ,
Celso Alvarez Cáccamo, X.M~ Alvarez Cáccamo , Nilo Casares, Yoianda Castaño, Pedro-Milham Casteleiro, Alberto González-Alegre, Mário
Herrero Valeiro, Carme. Panero, David Pujante, ·xavier R. e·aixeiras ,
António Ramos Rosa, Pedro Diniz
de Sousa e Carlos Velasco, e ilustra<;óes de Antón Goyanes, António
Ramos Rosa e Simón Pacheco .
C(opyrigh-t encontra-se em URL
http://www.udc.es/dep/lx/cac/sopirraitl, e segue aberto a cot_abora<;óes. 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. Ohama·de ao teléfono (981) 25 39 91. • Busco persoa para compartir piso -en Lugo . Situado mói perto· 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. Conta de. Caixa Galicia 2091
0300 43 3001548044, Grupo -de Apoio
a Elias e Ramiro de Compostela.
• r.,estre de primária busca traballo relacionado con o ensino: editoriais, livrarias· e cultura.en xeral. En
cualquer lugar da Galiza. _Perguntar por Manuel no (981} ~9 56 82. •

do Porto, ~ferece c~ncer
tos exposicións e o utros
engados ,parellos ao fes tival, do 4 ao 6 de A bril
no Cinema do Ter\:O· O
Venres 4 ás 2 L,30 actua a
grupo de música popular
portuguesa Ronda dos
Quatro Caminhos e os
bretóns de Sonerien Du.
Ao dia seguinte,, Sábado-,
á mesma hora, tócalle á
represent ació n galega
con Berrogüeto , e aos
galeses de Jac-Y-Do. Para
o Domingo 6, contan coas danzas dos paulito s
que inte;!rpretan os Paüli. teiros de Mal hadas , de
Trás'-os-Monte:¡, · ~ o lJU.e .
proba.ble'1n ente se~'a o
mdlor grupo-·ae músi.c a
irlandesa; P~trick .. Street.

20,30 no centro Caixavigo,
baix a dirección de Josep
Po ns.

L

o::i
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PIRATA

Apre emano eu novo <lis- .
co Manual para los fieles, o
Xov e 3 ás 2 L no Nova
Olímpia. A entrada val 800
pta antecipada, e 1.000 no
concertc.
PROZACK

Co n vo LP. /de ology , o
Vences 4 no Vademecum .
MERCROMLNA

En concerto, o Sábado 5
'na lguana ás 24 horas.

Horizontais:
l. Partiu, foi de dentro para fóra 5. Que· non teñen nada dentro 9. Ao revés, muller do fillo en.
relación cos país deste 10. Casca da árb.ore cando
é grasa e vella 11. Cerca, enéerra 13 . É, en latín
14. Forma do verbo se r 16. Contracc"ión 18.
Couve 19. Ao revés, símbolo. do sodio 20. Propia
de Europa 23. Abreviado, santo 24 . En latín tiña
o significado de :' todo" 2 7. Calle, ohtén 29 .
Axustar a unha norma 30. Cocer sen usar auga
ou a~eite 31. Voz infantil.

-

Verticais_:
l. Río que pasa por -Padróh 2. Argo la 3 . Elemen- .
to químico número 53 da clasificación periódica
4. En siglas, Organización de Nacións unidas para
a -educació~, a ciencia e a cultura 5. Vocais. de as.tro 6. Ter por -certa unha cousa 7. Desexo vehementé 8. Satanás 12. Achó, encontro 15. Da
Alemaña 16: Canastro, éana~tra 17. Fonna anti- ga de "altos" 21. Obtusa e_sen punta 22. Cohstrución funeraria_prehistórica 25. Moe'da usada
no Xapón 26. Lugar onde se celebra sacrificio 28.
Voz de mando.•

~e l~tras
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•TEATRO

O grupo

bretón
Sonerien Du
está o
Venres 4 no
PORTO.

Lisbo~

AVODA
DOS MOINANTES

• EXPOSICIÓNS -

Pola Compañia de Marias, a
partir do texto de J.M. Synge, e baixo ~dirección de
Qu'ico Cadaval'. O Yenres
4 e Sábado 5 de Abril no
Centro Cultural Caixavigo.

EscoLA

DE

BuFóNs

A TLRA CÓMICA
NOS )ORNA.IS, . ·
CONTEMPORANEOS
recoñecemento mereceu,
agora \rirad a a un ·ton
. ináis acedo. ·

de-chora-que-lago-bebes, por
Anel/.o Teatro, os dias 9 é 10
de Abril 11a Casa da Cultura.

Ollomoltranvia estrea ea
sua montaxe máis recente, . Escola de Bufóm, Xoves 10 e Venre·s 11 de
Abril ás 8,30 do serán .no ,
· centro Caixa.v.igo. T rátase
qunha peza de commedia
dell' arte eri liña coa anterior Co.mmedia, que tan.to .

Vilagarcia

Porto

•TEATRO

•· Mú~ICA

A

INTERCÉLTLCO

DO-LIBRO

Ou A~ av?nturas de Perello-

O Vll Festival lntercéltico

A "Bedetec",1 acolle até remate deste mes de Abril, a
mostra comemorativa dos
L50 Anos da Caricatura.
A iniciativa req1fiece a
aportación satírica de 20
autores portugueses conte m porá 11eos, de José
Bandeira a Ze· Oliveira. ·
Conta .cuti\ catálogo con
n1:1meros as ilustraci.óns,
nt1tas biográficas e comentários. •

.
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Ungql
solidário

DmECroR: Alfonso Eiré López EMPRE.• A X n RNALL•T1CA EnnoRA: Promocións Culturais Galegas S.A. P n.•inENTE: Cesáreo Sánchez Iglesias
Príncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Tell.: Administración, Subscricións e Publicidade (986) 43 3S 30·. Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. fa x (986) 22 31 01.

ÓSCAR LOSADA

O

s xogadores do Liverpool Robbie Fowler e Steve Mc ma na man festexaro n un go l nu n pa rt ido de
co mp e ti ció n europea d a sua
eq.uipa amasando un ha camiseta que solicitaba a olidariedade
coa fo lga que manteñen os estibadores do porto desta c idade
ing lesa, que xa sofriron 500
desp idos n os úl timos tempos .
Es te fer moso xesto foi sancionado po los -re itores da UEFA,
que non premite nengun tipo
de man ifestación po lítica na
suas competicións, e que sanc ionou a Fowler con perto de
200.000 pesetas pola devandita
. acción. Os dous xogadore proceden de famllia obreira e
n n e queceron as ua orix á
hora de amo ar a olidaricda<le
cuh homes que atrave an unha
situación conflitiva.

Cúmprense vintecinco anos do caso da refineria de Vigo·que cust~u catro martes

Reace, tres procesos á sombra da Ditadura
_,., ·

-0-- XAN CARBALLA

O xerente da empresa viguesa
Refi nerias e Graxas do Noroeste (Reace), Xosé Maria Romero, denunciou en Marzo de
1972 a desaparición de catro
toneladas de aceite armacenada s no por:to de Vigo. Esta
cantidade a faltar era propiedade da Comisaria de Abastecementos e Transportes (CAT)
que arrendaba á Reace os
seus de¡:>ósitos. Cos tres fólios
da decláración de Romero no
xulgado número 2 de Vigo nace o sumário 43/72 coñecido
como "Caso Reace" ou do
"Aceite de Redondela", un
escándalo que se converteria
en proceso ao tráfico de influéncias do baixo.franquismo.

Mentres alguns 6 v n fútb 1
como o máis imp rtantc (ou ase) na vida,
xoga<lore ingl e foron quen de ollar máis l nxe e con tatar que s problema
ociais están ai fóra do e tádio, e
que non convén esquecelo totalmente- Isro é motivo de an;
ción para a UEFA mentre que
proliferan na liga española o
xogadores que celebran o g 1coas peñas radicais do seus clube ,
incluso con cami etas alu iva a
elas, enchoupadas de ideoloxia
fascista e que non dubidan en
degradar aos contrário con proclama racistas. Cómpre ubliñar
a atitude do seleccionador holandé Guus Hiddink, que cando
adestraba ao Valencia decidiu
que a sua equipa non ata ao
campo se non se retiraban o
símbo los nazi que penduraban
dun valado do e tádio. Con eguiuno, pero canta - handeira · e
proclama in ultante eguen
no campo de Europa mentr · · a
UEFA e tá preocupada pala ¡.¡cción do duo d Liverp ol?
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O nome de Redondela foi o máis
repetido nos tribunais de xustiza
~
fil
durante os tres anos que durou
Q
o proceso ainda que .pouco tiña
-...:u.....r........,__ __,<(
a ver no lério a vila da Coca. A
No coso ~eoce o aceite en falta nos depósitos de Vigo foi menos importante que o proceso ao tráfico de influéncias da Ditadura.
penas unha vella fábrica de aceite de peixe na parróquia de Villaconcesionários da CAT pero roO terceiro proceso ée segu raA sombra
vella na que Rodrigo Alonso, un
d uciase coa flexibilidade dun
mente o máis importante é o
de NicQlás Franco
home de negócios de vella xinea
si$tema de abonos e cargos en
das martes que rodearán o caconserveira de Vigo, arrancara
conta. Non sempre a CAT resulso de Reace_ A primeira seria
Duntia das suas moitas bancano ano 1956 cunha empresa de
a de Isidro Suá rez na cadea
rrotas recupérase con Reace , e taba acredora de Reace, senón
refinado_A fábrica de Redondela
a inversa.
de Vigo, por causas que nunno seu consello de administrafoi logo sustituida por unha refi- • ción aparecerán desegu,ida Nica se deron aclarado. Suárez
neria e uns depósitos no Bárrio
O segundo proceso foi un vitideclarárase disposto a colabocolás Franco e Isidro Suárez. O
do Areal de Vigo.
·
mário do sistema de tráfico de
rar coa xustiza e sempre pro· primeiro é a sombra da Ditaduinfluéncias do franquismo , coa
clamou a sua inocéncia _ Unha
ra que o avogado da aeusación
Alonso ten 57 anos cando o próGil-Robles persegue inútilmencabeza do irmán do Dictador
noite apareceu sen vida na
prio xe,rente do seu _negócio dete durante a instrucción e ó xuicomo diana . A acusación e a
ducha da cadea. Atribu ise a
clara ante o xuiz Luis Manuel
zo; o segundo é un avogado
defensa peaian a declaración
monóxido de carbono da calAm ador More'iras que non ten
que medrara á sombra de Nicode Enrique Fontana Codina, codeira de gas , o que parece inaceite para atender os pedidos
lás Francó e que moitos sinalamisário dé Abastecementos e
v:~ros í m i l nun lugar que nunca
da Comisaria de Abastecemenban coma o seu 1estaferro. Transportes , a Alejo Cicujano, estaba totalmente pechado .
tos. Antes de levantar a refineria
.
xefe de Secretaria da CA T e a
e os depósitos,, ~odrigo Alonso · Ao cumprí rense vintecinco anos
Manuel Domínguez, director
En Sevilla, mentres agard aba
traballara na fabrica de conser:
aparecen na realidade tres proxeral de recursos da Comisaria
xuizo , apareceron mort os o
v~s familiar e en n~g~cios~ rel~- - e.esos Reace. O primeiro tratou , pero o Governo da Dita.dura
primeiro denunciante de ·Reacronados co carnerero da alr ·
de catro toneladas de aceite de
marcou con precisión os límites
ce Xosé Maria Romero , a sua
mentación . .A sua _s orteé a mespropriedade pública que se p·er- do xusticiábel , xusto deica a
muller e unha tilla. Unha carta
. ma de ~ortos o_utro ··netos de
deran, pero nel fracasou de plaporta do poder .. Todas as menmecanografada declaraba a
C?~~erve_rros. q~e c~mpren a t.ranq a xustiza, como sina.la Pepe
cióhs a Nicolás Franco na vista
sua ·intención de suicidarse
drc1on de pa1 neo, frllo derrochaRei no seu libro El Caso Reace
do xuizo foron conxeladas cun
pero da investigación filtrárondor e neto no tacho pero desta~
pÚblicadó por Dopesa en No~
"non procede" do presidente do
se aos diários incongruéncias
Gª _eQ,tre os seus irmáns pQla invembro de 1974. O advogado
tribunal. Rodrigo Alonso resulde vulto como o feito de estar
da defensa Stampa Braun argu-· · tou cunha condena de quince
telixéncia e ~ r~solución cóa que
cravada a porta da ca~a por
bµsca remedro aos fracasos.
mentou con éxito que Reace
anos por estafa e tanto a acufóra ou un análise forense que
Un~~parte do proceso vai_ ser a
era un comprador moroso de
sación como a defensa co1ncirevelaba unha inxestión de alrey1s_
ron dunha rmportante rrnaxe . áceite e non un estafador. O pádiron en que era de todo impoeo! no suicida que non acaia
pu~lrc~ local , _q~e ~oroa unha
go era requisito prévio para a
sibel no momento político impucoa coerencia da sua derrapolemrca presrdencra do Celta.
compra de aceite por parte dos
tar culpa.beis máis arri~a, deira misiva.+
<I)

•SUPER OFERTA

e SUPER OFERTA e SUPER OFERTA e

Fowler deixou ben claro o tipo
de xogador que é hai un dia
cand lle indicou a éÍrbitro do
partid que lle enfrontaba ao
Ar enal que penalti que pitara
non era tal, po to que o gardameta non lle t cara, nunha e cea chea de dep rtividad . D pois diant ir errou penalti
e fica a dúbida de se a lanz o u
mal a mantenta. Est xesto ngrandece ao actua l máximo g leador da liga ingle a, un dep rtista que merece e t calificativo
compridamente. +

VOLVER AO REGO
( Eq~i,;ócan~onos de est~atéx1a reconece m m arugo o
·
ex-vicepresidente da Xunta, X.L. Barre iro, recordando as
complicidades de moitos coas re'. des de con trabando e lago de droga. "Equivocástesdesvos vós", haberia que matiiar. É a ve lla cantilena das elites que cando son pilladas coas-máns na fariña recurren á solidariedade: equivocámonos todos, a sociedade. en xeral é
culpábel. Mentira. Os contrabandistas financiaban un partido moi
concreto. Ó mesmo parti do que
compartia con· eles mantel e fotos
n os diários. Outros non, o utros
-asociacióris cidadáns, nais e algúns alcaldes~ clenunciaron o negócio, con pancartas e autobuses
pagados a escote.+
.
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