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'Votamos ao PP e
•
agora _quen nos apo1a
é a oposición1, din
os viciños de Vilaboa
Nas parróquias de Bértela e Fig u ei rid o, en Vilaboa, nada é
igual desde que, en Xaneiro, os
viciños se enteraran pola prensa da instalación da empacadora que recollerá o lixo do Sul da
província de Pon'tevedra. Votantes do PP na sua maioria,
quedaron abraiados cando o alcalde popular Enrique Fernández aceptou a decisión da Xunta sen contar con eles. (Páx. 4)

· O galega estudarase no
Bierzo, onde ainda o
falan o 64% dos vellos
O pleno do Congreso aprobou a
instáncia do BNG que a Xunta e
o Governo de Castilla-León se
poñan dé acordo para posibilitar
o ensino do galega nas comarcas limítrofes coa Galiza (Páx. 8)

Milleiros de mozos
responsabilizan
a Fraga de que o paro
na xuventude
chegue ao 40%
Centos de mozas e mozos concentráronse diante de concellos
e delegacións da Xunta para reivindicar a criación de postes de
traballo para a mocidad8' na Xornada Nacional polo Emprego
Xuvenil organizada por Galiza
Nova o Xoves 3 de Abril. (Páx. 8)

AXunta_agacha as cifras reais do incendiado eculpa á seca
CCOOeUGT
derrotadas
en Astano
CCOO e UGT veñen de er derrotadas en Astano. A ua pr posta de convénio recibiu 551
votos a favor (o 47%), pero 586
traballadores ( 50%) pr nunciáron e en contra. O re ultado,
ainda que axustado, é salientábel, e se ten en canta que as
duas centrais e tatai gozan da
maioria absoluta no comité e
son tamén maioritárias entre a
afiliación, amén de contar
cunha preséncia histórica indi cutíbel na empre a. A participación, por outra parte, foi elevada (votou o 71 %), unha porcentaxe superior á aas eleicións
sindicais. A esta notícia haberia
que engadir o re ultado recente
de Barreras, onde as mesmas
cenrrais, tamén maioritárias, sa. caron adiante a sua proposta de
convénio por unha escasa marxe
de diferéncia. Todo o anterior
ven mo trar unha tendéncia de
perda de influéncia deste dous
sindicato nas grande empre as.
O que hoxe preocupa ao rraballadores de Astano é o futuro da
factoría, entenciad pola directivas europeas e polo governo español que pta por privil xiar a produción nos asteleir
de Sestao e Puerto Real. Estar alidade é reiteradamente ign rada palas dua cenrrai scatais.
Por tal m tiv , p La experiéncia do d creta de reconver ión
naval e do PEC, un imp rtante
núcleo históric d traballad res comeza a sustraerse á disciplina de Guti 'rrcz Méndez. t

GUÍA DE BALNEARIOS E FONTES DE GALICIA
Tomás Ares Güimil - María Xesús Vila González
Un completo e animado
percorrido polos balnearios
galegas que recupera toda a
beleza e utilidade <lestes singulares
establecemento.s.
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Con Fraga, máis ·1umes
Nos tres primeiros meses do ano Galiza tivo 8.500 lumes, tántos com~ en 1996, que
arrasaron 50.000 hectáreas de arborado e monte raso. O fago dispárase e con el as
acusacións de fracaso para unha política contra incéndios forestais que xa custou 45.000
millóns. Greenpeace denúncia que a Xunta está a ocultar as cifras reais do queimado.
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No prim.eiro trimestre do ano arderon 50.00ó hectáreas de arboredo emonte raso
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· · s a~erites forestais viven uriha
cremé1-das ·arrecenden coas pride A Veiga, Bande, Muiños, A
douro e Becerreá.
l alarma que aumenta porque non
rneiras· pingas de choiva en caMezquita, A Gudiña, Cualedro e
escoitan· nen hotféia dos incen- , tró mese$.
Oimbra perderon máis do 50%
"A ocultación e manipulación de
dios na rádjo ou na televisión. / '
dados sobre a magnitude dos
da sua superfíce arborada. DesSó en ·our~nse. , o lume· levóuse. 0"9eda _.¡.;~nos -~c;r queim~r
incéndios forestais é a forma
de 1975, Ourense perdeu
20.000 nectáreas . En Esg.os ;
·
·
que elexiu a Xunta para evitar
45.894 hectáreas arboradas o
Paderne·e·Maéeda houbo lumes ·, ,;Máis C:té. cir1.co -m'n mi'llóns por
'que supón case un 19 por cento
que a opinión pública coñeza o
fracaso da sua política forestal e
_'d~ ntáís qe sbq_he.ctáreas. que -aM a~fü~ad<?Si . a -~matar o lume po total.
se encarqizáron 'con áreas de ·: ..:.qu·e-ner:i., seqtier .c:ffminuiron os
de prevención de incérnilios; esmontaña. Arden' as duas Trevin-, . ·,.·incéndici.s .-di )Xose· Santos OteA cons~llaria de Agricultura acuta última, non existe, sen máis",
·cas,' A Veiga, Carbql_
leda, Avión, .· [o) axent~~fótBsfare -memoro do
di o responsábel da Campaña
sa á Greenpeace de ignoráncia
Xurés;<-~aritª-· Euférnfa, os mo,n- · Cfe.párta:m~nto · d~.-"Ec9loxia e _ por.situar un 1.ume na De Vesa ·ela ·.:i·de Bosques de .G reenpeace Má· t~s pa: GL:1diña, A Mezquita, Viá- - Meio· Ambiente dé. ·
Roguei,ra. "Non . río Rodrígue;z.
· na do.Bolo, a serra de Sao Ma~ ... Comisións· 0brei- <- ,, ·. ; ·- ·...
existe nengunha
.ffienide, os morité'~f de Ba-nde·
r~fs- . Co:íent~· et .-. · ',~ .
"A Xunta -di Agricultura- nunca
De Vesa da Ro- Muiños: Ñó ·carbal liño dase- un-· cfnéo níih'milfóns · f._ • •
•
. . _
oculto u.. dados sobre incéndios
g u·eir'a senón a
ha média"de 20 lumes diários.
-· gastados e os ltJ> :e .. .
- -. ' - .
Devesa da Roforestais, obxecto de informes
·. ·m·e s son ·a:-·cacta ··
periódicos que reflicten con
gueira". Con esta
.· En Rebordiños (Esgos) Maruxa :mái~; se queiman·
O'mO
exactitude o resultado das medicorrección gra. mática, a Conseción.s efectuadas polos axentes
·
a admitir que a· llaria-evita reco- foreslais e os técnicos dos servialdea nas mans do vento Sul
qc ·uaediammae·-~~eª~·'. sgra- .lume·1 ar.r..l.SOU e.n ñecer que arde- zos provinciais de Defensa conpala noite. "E por aquí só che•n
d
tr~ lncéndios Forestais".
ron setecentas
·gou un -camión despois de duas
tres meses máis . hectáreas dun
horas. Asi estamo.s en Galiza".
Santos )embra ,
O axente forestal Xosé Santos
dos bosques de
que nos últimos
dun
da
desminte a precisión coa que se
faias máis imporNa ·estrada que lev~ de Rebordidous anos, men,
quer condecorar a Xunta. "En
tantes que queños ·a Ourense aespois de só 2
tres a Xunta preSUperflCie de
Abril de· 1995, por exemplo, ardaban no país e
quilómetros e setecentos mederan na Serra de Meda 2.600
que tamén ·se
sumia en congreOurense?"
tros, os castiñeiros centenários
sos forestais de
perderon extenhectáreas das que 2.300 eran
teñen cóbados de ponlas queiterlle aplicado un
sas áreas de bosde arborado, pero a Xunta publi(ANTONIO VILLARINO,
madas cos que ¡:>arecen querer
drástico parón ao
que autóctono en
cou· que o que ardera só chegadefenderse das lapas . As xestas
,
Pasa á páxina seguinte
lume, os concellos
DA SGHN)
Aneares, Vala.
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me, o sistema de própagánda
creceu á 2.324; do 80 ao 84' foi
da Xunta escamotea as chade 2.644 e do
ao 89 de 4.624.
mas. "Tapar o que está pasando
Entre o 90 e o 94, en plena gueqos montes é unha política parrra de Fraga contra o lume, o núva, cativa, no s.entido máis
mero médio de lumes aumentou
::-- exacto do termo -comenta Villaa 6.328 e non para de medrar.
·_ rino·- . '.A equipa de j maxe da
Xunta non deixa ·escapar unha· E ·mentres aum~ntan . as máquimentres ao governo. Ttipartito
nas e a infanteria para combater
lle podíamos subir as cores canos incéndios os bosques decato: oos p.etaba.
en: exténdese a
_
Como van a adprocesionária e
outras pragas
miti-r que o lume
~
que trunfan conarrasou ~~· tres
entres
meses ma1s dun
tra as defensas
das árbores debi2% da ~uperfície : aumenta a
_:
de Ournnse?".
litadas 'pala choiva aceda e a faliJ)fanteria para
-Lume ·
ta de coidados.
combater. os·controlado
Non se f an entrecollas nen podas
incéndios os
O lume tamén
e as silvas vínpode amatarse
ganse das rozas
bosques
decaen
:
por calificación
doutros t.empos.
_burocrática, seOs coidadores do
exténdese a
gundo compra· monte lembran
procesionária e que un bosque
ban con- sorpresa
moitos axentes
de piñeiro de
outras pragas,
forestais. Un inmáis de tres
céndio de imporEn Esgos, Paderne e Maceda arderon máis
anos pode recuque
trunfan
de 500 hectáreas. Á esquerda, a castigada
táncia en monte
perarse do lume,
serra de San Mamede, esta primavera
e paixo aparece se
contra as . pero esta segunperdeu algo máis de bosque.
." c'atlra an'dando o
da oportunidade
defensas
. ¡ tempo nos rexisbátase a perder
se o novo creceenriba. "Ese é o drama -sinaiá :--. tbs da Xunta CC?árbores
m en to non se
Santos Otero. Presentaron o .ma fume c<;ntroprograma contra os lumes coma Jado e .se e !11edebilitadas pola controla e ordena. Para isa seun plano modélico e vendérohllo · n.or de ,1 hectarea
choiva aceda.
·rian - precisos
asi á opinión pública e ás outras
figurara_ coma comais ~xentes foautonomias. Cando Fraga che- . nato ainda que
res tais pe-ro .se
gou ao poder t.Jtilizou os incéncon el, desapar~nos últimos 80 a
dios como un argumento políti~an pes centenarnédia de contraco: rernatar coa tara incendiária
nos.
tación anual da
_ deste país. Por isa lles doe adTomás Pérez Vidal di que neste
Xunta era de 3..500, en 1996 só
mitir que fracasaron nesta polítitrimestré houbo lumesJ)or causa . convocaron 1 . 266 e en 1997
ca. Lembmaquiles titulares trundunha seca excepcional. "Igual
1.129. A casuística dos incénfalistas: Gal iza volveu vencer o
pretenden facer boa outravolta
dios indica que os montes atenlume, cando a baixa~de .fncéndio,
aquela famosa senténéia de Ferdidos regularmente son os que
por certo cíclica, que se debía
nándéz Albor que tanto ríramos menos arden .
con toda evidéncia -ás condición
comenta ·António Villarino- canmeteorolf>xicas favoráqei~ naquil
do dfxo que a solución dos luDesde o penedo da Lebre , no fi ano. E no cúmio do triunfalismo
mes seria que chovese":
to da Serra de San Mamede, só
tentaron exportar o invento a Lenas cargas verdean copas ·de
vante . Foi certamente ridículo".
Aumenta desde 1990 á dotación ' árbores entre cúmios domicontra o lume . pe~o . medran taArde o pais de banda a banda
nados por uces, xesta ou car7
mén os incéndios. Desde 1970 á
queixa. A Limia, o Val de Laza,
pero se o' pesado exército. de
Verin e a raía seca deica Zamoavións, motobombas e helicópe- ~ 197 4 a frecuéncia .anual de luros non dá atendido a tanto lu- - mes foi _de 1.118; do 75 ao·79
ra están a ermo. +

·as

M

.dé!S

Ven da páxina anterior

ba a 1.280 hectáreas. En -Xullo
do 96 un incéndio arrasou 800
hectáreas en Oimbra, case todo
arborado, e en Portugal o lume
foi de 2.000 hectáreas; a Xunta
dixo que era menor de 4000"
· "O problema é que Fraga chegou no 89 xurando que remataria cos lumes e agora cústalle
recoñecer o fracaso -di António
Villarino, da Sociedade galega
de História Natural- A informa-

ción sobre o fogo ou non existe
ou a Xunta non quer explicar en
base a que critérios a elaborou.
Estes días por exemplo , o Canadair (o hidroavión anti-lumes
alugado pala Xunta) está a traballar sen parar sobre Ourense
e todo o mundo o pode sentir,
pero ao dia seguinte non hai
nen notícia de lume nengun".
O plano contra os lumes era a
estrela do programa de Fraga e
a Xunta quer evitar que lle caia

Manter o lume en secreto
Na campaña autonómica de 1989, o Partido Popular
prometeu que acabaría cos lumes, un compromiso
abrigado nun ano eleitoral no que as lapas comeran
198.998 hectáreas de monte. Fraga amarraba con
forza o adibal dun problema intensamente político, de
interese xeral , defendia gallardamente a riqueza
natural do país e escarnecía a un Governo Tripartito
atrapallado no lume.

A continuada arrasadeira do lume dana a·un país
pésimo para o campo galega, estragáronse estes anos
recursos e oportunidades para o monte porque antes
seriamente castigado por esta praga nos últimos vinte
. que procurar o seu melloramento foise cor visión
anos o que significa que cada hectárea que arde é
pitaña á seitura de resultados eleitorais. E óbvio que
máis valiosa para nós, xa que non para o mercado. O
os bosques ben coidados dan riqueza e que fan
radical compromiso de ~raga, a sua atitud~ tan
medrar o número de cidadáns interesados en mirar
descalificadora contra a Xunta precedente, debe
ben por eles. O fracaso da política de prevención de
medirse desde esta perspectiva de mal engadido·e.
incéndios parte de negar esta realidade,.
tamén polos·cuantiosos .recursos perdidos, pero antes
que nada ten que preocuparnos o futuro do monte _ "'
É unha pésima notícia que sete anos despois o país ·
Fraga é consecuente coa sua experiéncia política e
porque se a Xunta fracasa na contención do lume,
todos perdemos. Obviamente os _responsábeis terán· _.
arda tanto ou máis que no ano negro de 1989. No
nega a importáncia deste desastre por ver se a
primeiro trimestre de 1997 o lume arrasou case
que pagar.o prezo político desta incapacitjade
, 1 ·· , ocultación dimrnue ·a importáncia do fracaso. A
cosmética sobre o que non convén ao PP non é nov~. ·
manifesta, agravada pala Fetórica e os rencores
cincuenta mil hectáreas nas que a metade son de
Ourense. O faial derradeiro da devesa da· Rogueira
se ternos en carita que medran tamén as listas de
personais ·de Fraga, mais .o fundamental ~~rá
~spera do Sergas e os anúncios ben pagos din .o
(700 hectáreas), no Courel, está ·case en oinsas. Arden · estabelecer unha estratéxia correc:fa contra o lume.
contrário. Un lume d~ cen hectáreas en Valéncia
Esgos, Viana, Valdeorras·, Xinzo, os Aneares, as
O número,de incéndios anuais medra coa ,élctual poJítica
merece a apertura dun notidário da TVG pero se
Trevincas, as véigas do Sainza, a Queixa, San porque non se procura integrar as actuaciÓtiS na
arden setecentas hectáreas no Courel non é notícia.
. Mamede, os Canóns do Sil, a B~rbanza, Fisterra, o
agricultura, a gandeiria e a -riqueza forestal ·
·
As mañas coflsiste.ntes en cambiar de clasificación o
Xiabre, Abegondo, Carballo, Ames, Arteixo, Palmeira,
.conxuntamente. A Xunta désenvolveu nestes últimos ·'
Baña, Montederramo, Crecente.... ,
.quelmado ou adelgazar hectáreas comidas polas lapas
ano$ _un.ha estratéxia .policial, qonsistente en multiplicar O$
son outras formas de ocultación impróprias de quen
·pontos de alarma e ·os meiQ~ de extineión, sen ·
,
.exerce t,1n poder de natureza democrática. Un
O desastre exixe un-ánimo comun de retrexión e de
-.c.onselleiro atrevese a falar de esaxeracións dun ano
intervencrón sobre as causas que o producen. Nun ano
preocupars~ moito nen pou~o por saber o .que pasaba Dª
sociedade rural. Con esta mentalidade represiva nen
_ e/f;itoral. Tan fraca memória ten que esquece as
de choiva com0 foi ·1996·tiváramos 8.000 lumes pero a
sequer miraron de mellorar a qotación de axentes . iranias dirixidas polo seu grupo político ao Governo
cifra xa vai $Uperada no primeiro trimestre deste ano. O
forestais, en regresión desde finais etas oitenta a pesar-de . Tripartito cando algún dos s'eus ·membros tentara ·
esforzo orzamentário máis espectacular da Xunta
safarse coa mesma·explicación?
contra un problema concreto, 45.000 millóns de pesetas . constituirer:i un recl:lrSO económico fundamental para O·
monte. Nunca tanto se gastou contra o lume: nunca tanto desde 1990 á 1997, non deu parado a perda da nasa medraron os lumes de ·ano en ano e nunca tan mal estivo
Na sua teima de rei espido, a Xunta chega ao extremo
coberta forestal. Ourense con só o 7% de masa
de~-sustraer o nome do lé;ibrego lnocéncio Atanes
o monte. Pensar que todo se pode amañar con medidas
arbórea, é o segundo território máis ermo de todo o
Gastro, da estatística de vítimas dos incéndios forestais
Estado, superado únicamente por As Palmas, segundo . de intervencion directa condúcenos á frustración e ao
~stado. Traballando como forestal , Atanes
desconcerto dos próprios axentes do INFOGA, que agora
indica o /1 lnventário Forestal levantado pala Dirección
de.sapareceu electrocutado cando apagaba un lume en
escoitan ao conselleiro de Agricultura xurar contra a
Xeral de Conservación ·da Natureza. Almeria, o
Cerdedelo (concello de Laza). Non é a primeira vez
econorriia -do fume que fai medrar as lapas asi que
recámbio cinematográfico do desertQ de Arizona, ten o
q~ §'raga borra até os martas cando trata de
crecen os cartas para éombatelas. . ·,
11 % da sua superfície cuberta por árbores. Nos últimos
ilustrq,rnos sobre os resultados do seu talento político.•
vinte anos o conxunto do Estado gañou 400.000
A]:fOSA TERRA
_ No contexto d ~n acorde de integración comunitária
hectáreas de arborado m~nt~es Galiza perdia, 93.000.
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A maioria dos afectados declaran seren votantes do PP e
"terlle.dado a alca1dia a .Enrique Femández"•
. Na .fotografía da direíta, uns viciños de Figueirido na parcela
áO cabo da que se vai instalar a ~mpacadara.· ·
.

.

~

.Os viciños de Bértola eFigu~ir~dq comezan aadosttJmaf~e. ávixianza cotiá da Garda Civil

.Vilaboa: mobil'ización populcfr:'contra a:. empacadora
*

ARANTXA ESTÉV~Z

e

Nas parróquias de Bértola Figueirido, en Vilaboa, nada é igual
desde que, en Xaneiro, os viciños se enteraran pola prensa da instalación da empacadoi:-a que recollerá .o Jixo do Sul da província
de Pontevedra. Votantes do PP n~ sua .'rñaioria, quedaron abraiados cando o alcalde popular Enrique Fernández acep~ou a decisión da Xunta sen contar con eles. Mália que o proceso das obras .
pode levar meses, viciños e viciñas n9n durmen ben desde aquela. Mobilízanse d_ia e noite para impedir a instalación e "para non
pagar os compromisos do alcalde de Vigo cos viciños de Guixar".
0 -Luns 7 tres viciños foron detidos pala Garda Civil no transcurso
dun pleno no que se debatian os ingresos dos concelleiros do PP.

enfrentamento cos viciños?", di.
Os sete representantes do PP no.
.concello emitiron o voto a favor
da empacadora mentres que os
e se.is que forman a oposición , 2
do .PIE, 2 do PSOE e 2 do BNG,
votaron en contra.

Expro~iacións forzosas

Menfres Ricardo Acuña ensínalles aos viciños o plano do parque industrial onde se vai ubicar
a empacadora, estes amósanse
preocupados palas expropiacións forzosas. A parcela do parque industrial cubre un val de
pequenas parcelas de millo e inclue várias casas. Mede 356.200
metros cadrados e exténdese
desde o cruce de Figueirido ate
as portas da cidade de Pontevedra, cuxo alcalde, Xan Luis Pedrosa, non quixo discutir a empacadora nun pleno porque é un
conflito doutro concello. "O proxecto de parque empresarial 'é
unha promesa de hai anos. Agora a Xunta compromeuteuse a
facelo pero a cámbio da empacadora. Asi non o queremos. An-

Enrique Fernández gañou a alcaldia -grazas aos votos das parróqu~as de Bértola e Figueirido.
Os víciños recoñécenno ainda
· tras que se ppñen "nerviosos".
que con dor: " ·A oposición, que
· No pleno do 19 de Marzo, un nenos apoia, non sacou un só voto
no, un home e unha muller rece-· · de aq!Ji. Grácias ás duas parróheron. uns mocazos. Agora xa
quias, gañou o PP porque coñeestán acostumados· a ter aos
ciamos a xente 01J criamos co~ gardas ; civis perta da casa; fañecela e nun.ca pensamos que
mén afixéronse a un Citroen que
nos ian facer isto", explican.
percorre as estradas ..estreitas
.. das~ parré>>luias. con dous homes,
MANUEL PAN
· que os vicíños identifican co "ser' vizo de información".

Son as ·nove da noite e no cruce
de Figueirido na estrada VigoPontevedra están estacionados
tres coches da Garda 'Civil. A sua
~ presenza coinéidé coa asemblea
de viciños que a esa hora se cele~ ·
bra no coléxio público de Figueirido a pouc0s. metros. Desde que
se coñeceu a instalacion .da em-·
pacadora na patróquia
Bértola,'
en Vilaboá', ·g vixianza dos axen. tes é ·constante. " O dia do plenO>
habia38 coches, case máis ·garda i: .Ricardo Acuña ·~unto a outros vicivis que viciños. Viñe'ron ·os de 'ciños como Constántino Lamoso,
León", canta uriha niuller referín.- ~ Bieito Boullosa ·e Manuel Guede A peax~. na auto~straaa entre a Coruña e Carbalh vai abrir outra
dqse ·ao pleno do concello no que' ~ constituiron a coordenadora antifenda no PP . .Ounha banda os alcaldes das localidades afectadas ma~
se h_abia de aprobar a .ubicación
empacadorá ~Todos os viciños e
niféstan§e .a prol da ·gr¡ituidade do yial de comunicación e doutra o
da .planta. Non · esquec~.n ese dia, · v~iñas de Bértola e Figueirido
conselleiro
Xosé Cuiña quer impor a peaxe.
.
no que comezou.-a aparecer a
aslnaron en contra da .Ln~talación
Garda Civil, Máís adiqnte, ó ·19 tlesta planta agás o eohcelleiro
comparten motivos no sé~· enfrentamen~
de Marzo, cando se trataban as : popular desa -parróquia António ·.·: Pero air.lbps bancfu~ do
supostas irregl,llaridad~s dos n.~"~ ~Qrésp,o e o·s se. u~~Lparentes. . '· to. U,ps ~- dutros :están preocupados pola proximidade. das eleiciÓns
autónómÍGa5:e a-necesidade:d@ colleitar votos.
·gócios do alcálde,'" Ripatdo Acu 7 ~ 1'Houbo un hbme··que non quixo
ñ~, de Figuel~ido e.PI~~~d~hte da- · ~si.ná:rporqu~ ~.ñ~ ~etjo a que lle
' Manuel
Ca"rballo, quen se
enfrentado ·
coordenadora· anti-e_m·pacadora,
quitasen a ¡;>ens1on pero agora
avisou da pieséncia no salón do
tamén acude ás manifestacións",
roáis a C.u~i'iá tom.?ndo po_s~c~ón da favor_da gratuidade da at.itoestra~
concello dunha persoa que faconta Acuña. Son 1.300 os vici<Jr. e o·p.rópi:io PP ge.Arteixo·sumóuse á moción que pede que o vial
céndose pasar por fotógr-afo dei- . ñ os maiores de idade destas
sexa de _balde. No:f undci subsite o temor de que vaian para a Of>OSi,
xaba ao descuberto ·a · culata' dtlas parróquiás· afébtadas .que
: ción os ?ºr?.sAa~ Jo. ooo.~sinataras apr~sentadas exixindo gracuida~
dunha pistola. Para os viciños
contan cunhá povoación de máis
de do treito. ·
r•
non hai dúbidas de que se tratade duas mil persoas. Crespo vive
ba dun garda civil.
en Figueirido e "isa é o que dá
· Doutra ba~d~; · aht~ ~horizonte das lexislativas galegas, está Cuiña,
máis carraxe, tela ao lado da ca·afagado pola neeesidade de cumprir algun prazo na construción de
"Apenas nos movemos máis de
sa", di unha muller. .Acuña expliyias de coinunicación iniciada pola Xunta e polo Estado. O..üña
cinco viciños xuntos xa ternos un
ca que tiñan postas as suas ..esnon
pode comprometerse á gratuidade porque para iso teria que de,
cache detrás. Non o entendemos , peranzas nel porque desde o prinunciar
os po_ucos invest:imentos 'que se fan na Galiza.
porque polo de agora somos moi · meiro momento ~segurou qu.e ia
pacíficos. Só tiramos ovos e canapoialos. "Se el se opuxera, o
Quen desconfía dos dous é a.Plataforma püla Autovia Gratuita, que
tamos diante da casa dos caneepleno non teria aprobad9 a instaparp. o 25 de Abril programou un acto .público no q~e Plataforma e
!ación da empacadora. E un molleiros", contan. Din que entre a
Cuiña exporán as suas posturas. •
zo novo, sen problemas econó..:
. Garda Civil hai axentes que simpatizan ·con eles pero q1,1e hai oumicos, por que tivQ que buscar o
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daron buscando un concello para quitarlle a empacadora aos do
Guixar e atoparon un tranquilo,
pequeno e cun alcalde cuxas
empresas traballan para a Xunta", di Ricardo Acuña.
Os viciños que camiñan pala estrada construida hai tres anos
en Figueirido, paralela á via do
tren e sen saida, sinalan que se
van perder moitas fincas e herdanzas cando se impoña a expropiación urxente forzosa. Falan dun viciño enfermo cuxa casa levoulle moito esforzo e que,
agora quedará á beira do formigón. Non lle queren dicir nada
polo disgusto. "Toda o investimento do parque é por causa da
empacadora porque o resto
quedará para toxos, como pasa
co de Lalin", di Acuña. Ademáis
desta estrada sen saida , que
será utilizada agora como acceso ao parque, tamén hai tres
anos que Fenosa mercou unha
parcela de 60.000 metros cadrados que ainda non ten finalidade . Os máis pesimistas xa lle
ven utilidade: unha incineradora.
A viciñanza non para de. repetir
·que a empacadora é unha inxusti.za e "que semella que só os viciños de Guixar, en Vigo, poden
pr9testar porque importan máis
os seus votos". ·En Bértola e Figueirido .nunca tiveron un conflito
tal. Palas noites .centos de persoas · saen .de procesión con velas
diante das casas dqs' concellei.ros. popular~s~·~'Poñerán a empacadora..pero á forza e non irnos
esquecelo", din. A esperanza
venlles da solidariedade acadada: a manifestación en Pbntevedra con máis de 5.000 persoas, .
a axuda da Asociación pola Defensa da Ria, a adesión de 22
asociabións viciñais de Pontevedra e o apoio dos que conforma. ron o resto da lista eleitoral do
PP, do presidente de Nuevas
Generaciones no concello e das
Mulleres Rµrais da zona:.+
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As toxicomanias fican nun segundo plano nas Xornadas sobre Drogas

Os xuíces admiten o poder dos narcos ·
para saltar a ~egalidade
l

,

.

-

-0- P. CASTRO

A preséncia de especialistas tanto do ámbito
policial como do xurídico, nas Xornadas sobre Consumo e Tráfico de Drogas, celebradas
no Parlamento os dias 4, 5 e 6 de Abril e consensuadas entre os tres grupos políticos, serviu para dar unha visión globalizada sobre as
actuacións que en matéria de narcotráfico se
están a levar a cabo no Estado español e no~

l.

meadamente ·na G~liza. Foron sen dúbida as
medidas de loita contr~ o narcotráfico as que
centraron a maioria das ponéncias quedandc;>
fóra das xorn~das a problemática social xera-~ :
da ao r~dor das drogodependéncias. Ademais
da cooperación internacional e a1 coordenac;ión entre as distintas forzas de -seguridade,
Luis Manuel Rubí, director do Servizo de . Vi- .
xianza de Alfándegas,- propuxo a- intervención
do Exército na loita contra Q.:·tráfico·de dr.ogas.

OGoverno considera correcta e
.proporcionada a carga.de Tafisa

s·

0 -director-xeral :da Policía, Cotino Ferrer, considerou "corree- ·
ta e proporcionada" a carga policial efectuada en Pontevedra
o pasado 29 de Xaneiro contra un grupo de transportistas
qu~ protestaban frente a fábrica Tafisa. Na cárga numerosas
petsoas resultaron contusionadas e tres camioneiros foron
feridos de consideración. As .declaracións do director xeral
producíronse no dect,Jrsó dunha comparecéncia diante da
Comisión de Xustiza do Congreso a petición do deputado do·
BNG GuiJlerme Vázquez. Cotino Ferrer asegurou qye as
ardes ·pa~a cargar partiron ''do governador civil a proposta ·
do comisá[io". Esta aclaración de Ferrer explícase porque
no seu dia o governado Alexandre Millan Mon suxerira que
as ardes non -pa.rtiran del. Guillerme Vázque.z asegurou
que ben o G<?ver_no inclínase pola represión, :!Jen os "responsábeis políticos non son as persoas m~i_s axeitadas para
levar ·a cabo a.:tarefa que lles encomenoou este Governo".+

QGoverno civi~. de Lugo
investiga as d~tencións de cátro.mozos
A madrugada do Verm~s 4 de AbrJJ.catro mozos foron detidos poi~ policia ·en Lugo ao saircdu11.,Jócal nocturno. As
·versión -contraditóriás dos xóvenes e dos axentes fixeroa
que o BNG solicitara do Governo Civil un:ha investigación
dos feitos. Segundo os detidos, atopábanse as catro e
media da mañá no pub Parladoiro cando entraron dous
policias. Os clientes do pub sairon á rua xuntándose cos
mozos que estaban en locais viciños. Ao ser abucheados,
os policias comezaron a b~ter na xente coas porras e detiveron a duas persoas. Vários mozos acudiron á comisaria a denunciar sen que se lle permitira facelo resultando
detidos outros dous.Ate ~s dez da mañá non se lle permitiu facer negunha chamada e aos que pediron revisión
médica, fíxoselles ás ·catro da tarde, quedando en liberdade tres horas máis tarde baixo a ..obri.ga de apresentarse os-dias 1j~ l5 ~e cada mes mentrés non haxa xutzo. Os
mozos mozas que quixeron denuncfar os feitos no 'xulg~do de garda atopárc:mno pechado.• ·

e
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ÁTvG e~ite én Castet6n ~ ·· ;.
a programación por satélite

As Xomadas, que estiveron orgonizdas par PP, PSOE e BNG, reuniron a cargos policiais, militares e
narcotráñco.

xudl~iais da lo~ta contra o
-

A. IGLESIAS

Luis Manuel Rubí Blanc deu unterceiros e medidas de coordenasesión de cartos cuxa proceha alarmante visión do aumento
ción". Xunto a Benigno Zamoradéncia se descoñece cos delicno, tamén garda civil e responsátos de narcotráfico. Javier Zarado narcotráfico e do poder dos
capos galegos e estabeleceu unbel de coordenación na Galiza do
goza Aguado , fiscal especfal
ha relación entre as entradas de
plano, referiuse á necesidade de
para a Prevención e Represión
tabaco na década dos 70 e prinestabelecer contactos fluidos en- . ao Tráfico Ilegal de Drogas, sitre os corpos e forzas de Seguri- · nalou que nos últimos cálculos
cípios dos 80 coas posteriores
entradas de hachís e xa ultimadade do estado tanto para "prorealizados estímase que "o tráfimover unha actuación integral na
ca de .d rogas produce uns bemente de cocaina. Unha evoluloita contra da droga, o branqueo
nefícios a nivel mundial duns
ción no tráfico de substánci~s ilegais que teria sido propiciada pode capitais e delictos anexos,
500.000 millóns de dólares".
las "grandes organizacións de
abordando tanto as accións conCartos que, segundo Zaragoza,
Sudamérica para aproveitar o
tra o pequeno tráfico, orixe en
entran na "circulación monetária
normal, invístense en servizos
deseño operativo vixente para o
grande parte do sentimento de inseguridade cidadá, como' contra
públicos, cotizan en bolsa e
tabaco co atractivo da obtención
de maiores benefícios". Rubí
das organizacións que o contramesmo financian· a grupos políBlanc sinalou ademais, a "extralan", afirmou Fuente.
ticos". Unha prioridade, para
ordinária habilidade", tanto dos
Zaragoza, é tipificar o delito dé
Para controlar o pequeno tráfibranqueo coa fin de atacar a invellos como dos novas trafican tes no perfeccionamento dos meco, Fuentes anunciou. a próxima
fraestrutura · económica dos traficantes e poder estabelecer uncanismos de ocultación e branimplantación da denominada policia de proximidade, un reforzaha conexión entre aumento de
queo de capitais procedentes do
património e negócios ilícitos.
tráfico de drogas, o que ao seu
mento da preséncia da Garda
entender fai pensar que están · Civil nas zonas con maior inci- ,'
Unha das polémicas das xornaasesorados por unha organizadéncia e a mellora dos -recursos
das produciuse na ·análise do fación de expertos nestes fráudes.
materiais asignados á Garda Civil do Mar. Esta cuestión foi ma:- . 11 o do T1ibunal Supremo . que
permitiu. a .reducción de condeas tizada por Alberte Xullo RodríGabriel Fuentes González, corodo caso Nécora. Os represenguez Feixóo, xurista e deputado
nel da Garda Civil e director do
tantes das asociaeións anti-drodo BNG, que especificou que,
Gabinete de Avaliación da ·deleainda que se 9enúnciff a falta de . ga critié~ron ~s~a . medida que
gación do Governo para -o Plano
defendeu , En'rique Bacigalupo,
dotación material e humana;
Nacional sobre Drogas adiantou
"quizáis fai falla un maior control
un .dos responsáqeis;d.o fal.lo, aros pontos sobre os que se está a
gumentado que CO$ erros que
dentro das forzas de represión,
traballar neste momento, entre os
se cometeran n8: primeira sentanto da policía como da Garda
que se atopan a reducción da deténcia da Audiéncia Nacional o
Civil en relación á facilidade, da
manda, da oferta e a cooperación
Tribunal Supremo non podía
que os próprios narcos presuinternacional. Fuentes indicou
máis que reducir as condeas.
que· o grupo de expertos do ·Plamen que teñen para fuxir".
Precisamente, Javier Zaragoza
no Nacional incluen entre outros
pediu que a ·Audiéncia Nacional
Narcotráfico e xusti:z:a
mecanismos o "control das froncentrara as suas competénci.as
teiras, o br.anqueo de cartos, a
no terrorismo e no narcotráfico
prevención" do desvio de pre.curA nivet xuríd.ico tamén se apreasegurando que o "Direito Penal
sores, a formación, a cooperación
s~nt~ror:i· os importantes problenon serve para fa9erlle frente a
xudicial , a cooperación internamas cos que se atopa a xutjicaestes delincuentes".•
tura á hora de relacionar a pocional entre paises da UE e con
- '
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Segundo denunciaron as Comisións Obreiras ,' a canle internacional da Televisión de Galiza "Galicia TV", que c::;omezou
, as suas ·emisións .a primeiros deste mes,. emite a 1otalidade
· da sua programación de informativos en castellaryo, vulneran. do a Lei de Criazón da Rádio ·e a Televisión de· Galiza e en
contra do que afirmaba a .dirección d? TVG cando a11u11ciou a
· programación internacio·nal. '.'A posta' en marcha durf canal interñacional próprio da TVG -indican as CCOO-, sen meios
. humanos nen material suficientes e cunhas prisas dignas da
mellor causa, ooedeée a intereses eleictorais de cara á colónia galega no exterior". .O sindicato subliña o feíto de que durante os seis primeiros meses a .emisión será gratuita, "curiosamente ui:i prazo que remata pouco despois da prevista
d~ta das próximas eleicións autonómicas", din as .CCOO.+

OValedor do Povo exixe medidas/contra .as
deficiéncias das eléctricas
Nu'n informe enviado á consellaria de lndústria e Comércio, o Valedor do Povo recomenda que a Xunta exixa ás compañias eléctricas un
.
servizo de calidade para o que
deberia tomar medidas ante os
num~rosos e recentes cortes
de suministro eléctrico por todo o país. Q direito a un servizo púbUco de.enerxia eléctri~a
sérvelle ao Valedor do Povo
para pedir máis inversión no ,
PI.ano Mega, de.electrificación
do rural. No informe, con~idera
que a povoación do rural "no11
ten un suministro nas
coridicións de caljdade e eficácia e~ixíl:Je1s á altura dos tempos que vivimos''.•
"'

.

.

. -~

.Os dados
sobre
a contaminación
. . -.
.
.
contradin á Xunta ·
....

·...

'· ·

Os datos publicados -polo· Ministério de Obras Públicas
· neste ano . sobre o nivel de cor,itaminación ambiental
contradin, a versión da xunta qúe recenteme.nte calificou de "calidade óptima" a do ar na Galiza. A est~ción
da rede, BAPMON no país aterece un balanza do" ano
1995 no qL.ie amasa que Galiza ocupou durante vários
meses o primeiro lugar en -concentracións medias de dióxido de xofre e os valores de PH máis acedos do Estado.•
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OPtNIÓN

ENERXIA TÉRMICA, MOITOS CARTOS EN XOGO
,

MANUEL MERA

trica, e para favorecer o seu uso polas Cen,
bón Ceca leva moitos ános sendo. deficitá,
Na Mesa do Carbón estase a elaborar un
Plano de Futuro para as et'np:resas e comar,
trais Térmicas, preténdese redistribuir a
río e dependendo das arcas públicas. Por
cas mineiras. O Plano esta.rá dotado de
prima de, l ,p~./J(wh, q1,1.e o Protócolo Eléc,
iso, unha vez que xa se. coñece o esgotatrico q_~igna á ptod,uci:Em de eleé~ricidaEl~ ;,,_,_- me·n tó das .~~Lótacións gálega!), , preúmder
380.000 millóns de pese.tas. A aportación
con carbón do Estado,"·-e-·que _as faria 2om, ,, -- negarHé' a '!.'"Ga.J.íza a pósÍbilidade de desen,
destás-partidas económicas que dispón o
Miner ,. pr.oc;ederán , da§ tarifas. eléctricas e petitivas co carbón de importación. Dado vo'lvimento alternativo, cando produciu
dos fundos que o Estado obteña das empre,
unha grande parte dos benefícios do sector
que as centrais galegás están abrigadas a
importar unha grande parte do carbón e a
sas públicas que ten anunc_iado privatizar, e
enerxético, durante decadas, resulta in,
dentro delas, a própria Ery,desa. Contém,
outras razóns fixadas pola Administración e
comprensíbel e inxusto.
planse axudas á reest;ruturación laboral · non claramente explicitadas,' a taxa redú,
cese a 0,305 ptas.{fér,
(con prexubilizac;ións e·
Mesmo, son moitos os que temen, tendo
cursos de formación), .
mía.hora no caso de
en conta as experiéncias anteriores,. que .
dire.ctas á explotaci0n
.
agora que as minas galegas foron saqueadas
Mei.rama, e a 0,335 Pª'
ra As .Pontes, subven,
e os benefícios xerados recollido~ desde
_do carb?n, e fin~nci_a,
m.en_to ~~ra a remdus, .
·esulta. incomprensíbel cións moi Ínferiores á Madrid, non pensen só en pechar total 'ou
tnaltzac1on.
-·
maioria das centrais
parcialmente as centrais, senón en rematar
coa tarifa eléctrica .igualitária en todo o Es,
térmicas do resto do
a ~postura egóista
tado, o que teria unha repercusión negati,
Estado.
As minas galegas de
lignito, que ·abastecen
e 17 a caldes asturianos
va sobre o desenvolvimento empresarial
galego. T eñamos en conta que a produción
a duas centrais térrrffpedindo.,
Por iso resulta incom,
cas instaladas a boca,
prensíbel a postura- das centra.is térmica~ represer:ita un 75%
mina, a de Meirama de
exclusión de Galiza egoista de 17 alcaldes
Unión,fenosa e a das
asturianos pedindo a
Xosé
Pontes de Endesa tefien
. a Mesa o Car ón"
exlusión de Galiza da
de vipa, segunqo fontes _,-.
Mesad~ Carbón. Non
das empresa.s, até .__ 0 . ,- _ .
hai dúbida da grave si,
tuación social que ori,
2005 -no caso de __Meira~
ma ,e áté o 2010-t}o das.._
: -. /
' xina o peche de minas
Pontes. Estas empre:?as-. -.1:- •
.._.
en Astúrias, pero
son fundamentais nas. ,..
...,
cunha actitude insoli,
comarcas que as arro_~ . . ;
. .... _
_ . _ , ._ _.
.. _ i;lána, qu.e pre~~11q~,
<lean, algunhas como. Ferrolterra moi afee,
deixar á Galiza fóra para conseguir .,el~
t'adas polo desm.anrelamento' do naval, e
máis cartos, non· enfrentan o problema real
hoxe xa están perdendo emprego directo.
que é: a marxinación no .proceso de indus,
Por iso ten tanta importánda que es tes iJ;l.; -.-.'>::: tr'iali,iª~ión; . p llll)ifi:caao de§de:· 0 Govemo .,
vestimentos contemplen ao noso país. Nes, . . Céntra1 e o _poder económico, das ~duas au~ .
te sentido é positiva a·recente Proposición
tonomias. Ademáis, é precisamente Galiza
Non de Lei, aprobada po'(.Ünáni~idade' no
a.maior produtora de ciarbón de todo o fa, _
i·
Parlamento español para que no Plano de , tado curi 3,7% do total.
·
Fu tu ro das ComarCas Mine iras se incluise
· '."
ás galegas, algo ,que seguramente non seri~ i ¡....,{\.semade, :¡i. diferéncia entre minas de·inr~:
posíbel sen as mobilizacións fortes e masi, ., ,._rior ou ceo aberto, as do carbón deno'rnina~
vas dos traballaqores/l;lS e,cidadáns das ,Pon,
do Ceca (hulla, antracita e lígnito negro)' e
qo lignitio pardo galego, está na rendabi-'
tes.
lidade das explotacións. Namentras o c_ar, _.
Na Mesa do Ca.i;bón; dadá a forte ligazón
bón galegó é altamen~e réndíbel e nunca entre este combust_íbele a produt_iÓn eléc, -- necesitou axudas· para a ~xplótación, o car, -
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do total -eléctrico xerado en Galiza, e que
durante décadas suministramos enerxia ao
restó do Estado, sen poder oferecer unha
tarifa eléctrica máis babea que atraíra in,
vestfmen'tos no sector industri"al. Cando
·podíamos oferecer enerxia como un ha
vantaxe, como Canárias vende sol, ou Ca,
talunya un porto ao Mediterráneo. O tem,
po dirá se non son máis ·que especulacións.
Neste marco, e dada a importáncia das
cuantias económicas en xogo, a Xunta ten
a obriga de non permanecer parada e cala,
da ante este , plantexamento dos concellos
asturianos, máxime cando vai asinar un
Acordo coa empresa Endesa e os sindicatos,
onde prevé alguns inve timentos para in,
fraestruturas que se complementarían coas
axudas procedentes da Mesa do Carbón.+
M.A
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Anunciarse en

ANOSA TERRA
é vender

•••••••••••••••••••• .!•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.,............... .

Cod.
.. Postal ... ·.......................... Teléfono-.........-:.... ::········"··
Povoación ............................... N.l.F.

Solicite os nosos tarifas
publicitárias chamando
ao teléfono

Próvínc·ia .................................. País ............................... ~. ~ . :

'.~

.-• :: ...~
1
1

Galiia/Estado/Portugal ............:..................... ~.000 ptaJano ... :...4.500 ~;/iie-~str!il.·
Europa ....................... :................ 10.920
. -~América e resto do mundo ......... 13.'080

b} Para o resto do mundo · O

CANTINA
MEXICANA

',

Xfro lntemacional a nome de

. A NOSA TERRA. Apartado 1371
Vigo.'

: ~.']
.....--.--• .

.

~MICILIAÓo.

-~

PAGO
coB... os ..... 00 BOLETIN ADXUHrO.
··-..:....Banco/Caixa de Aforros ........................................................... .

~~

·~-

I r-~ .:· c~~ta·OU Libreta!

1 1 f 11 1 1 1 1 rn
I H l l l l l l l- 1

~~~

~

(986) 43 38 30*
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O C!Jeque bancário adxunto

é secretário confedera! da CIG

Lois

Nome ···;·~ .. ·.. ~·····~·-·· ..... :....... ~~.:. Apelidos' ........... ~·······~····_:~ ..------·· -,,_:· 'Enderezo .................:....... ~ .......................................... ;....... .

Suscrébome a"'° Nosa Terta (Incluidos os Csdemos de Pensamento e Cultura),,_ ..
por un ano/semestre ao prezo de:
•
·
" - -~

UEL MERA

Titular ..............................•...........:-. ......:············.:.......................... .
. • •••• • , . . . . . . . . . . . . . . . . . : ....... : •••••••••• ¡ ...... " .

N.2 Sucursal ........................ .

ppvoación .... :..............•............... Província .............................
· Sérvanse \Ómar nota de atender até novo aviso. e 'con cargo á miña contá, os ·
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Cuiturals
Galegas S.A. (A Nasa Terra).
.r
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Os socialistas reiteran asu.aoposición aque entre-oBNG riQ organismo eabandonan o Pleno

Francisco Constenla elixido
membro do Consello de Contas.a proposta do BNG
.

*PAULA CASTRO

A poténcia eólica
que preve
a Xunta·supera
á de 60 nucleares
#

\

\

selleiros que o PSOE", xa que os
· populares teñen ~e o PSOE fica
cun único representante.

Os parlamentários socialistas
ausentáronse do pleno celeEnténdese, xa que logo, que os
brado o día 8 de Abril mentres
se levaba a cabo a votación
nacionalistas deberían autoexpota que se ratificaba a Francluirse para que o PSOE mantivera dous representantes, pero
cisco Constenla como novo
a0 non aceitar esta situación "o
membro do Consello de Contas. Para Abel Caballero esta
BNG permitiu que o PP estea
eleición evidéncia a existéncia
en maioria até o 2000", asegudun pacto ·e ntre o PP e o BNG
raba Caballero, quen ademais
a quen responsabilizou de perinsistiu en que, o que votaba o
seu grupo no ano 94, cando ratimitir que os 3 representantes
do Partido Popular vaian perficou aos conselleiros populares
manecer nó seu posto até o
foi que "o PSOE tivese dous reano 2000. P-ola contra; ·no ano . _-p_rése~tarytes ~-9- ~P_::tr~s" ~: .{-· 94, cando se renovou o Consello, o BNG abstívose e o PSO.E
O deputado nacion_~ista_ lem-foi quen, cos seus votos a fa..
brou a dinámica 'Qós PSOE de
vor, validou aos representan- .derxarJ á -_marxe. das l nstitucipps·
tes populares, sa.Qendo que o ·.· parJamentárias ao BNG queperiodo de permanéncia ñesmesmo se fixo .. patente .cando
ta institución é de _séis anos. - se formaron as mesas·-das ca.:....
.
.
. -misións Permanentes· do Parla- ·;,_ Alfredo Suárez Canal ch~mou a ateneión de que só houbese problemas á hora de en·
0 pleno do Parlamento ~ áS de:
mento. t
. . .• -~
~traro BNG no Consello de _Contas.
. . _
'
. · A. PANARO
claracións de Abel CabáJíéiro pu- ~

~~~~~n~rª ~~:~~~:~º~~~€~ ~--_Den_ ú_n·_ c_·i_a_n_\íso,.·:p__a_did
_?· ista dos ccirtoS
deStinG
_·d_os:.ás·ele_i_cións.
_

presentantes no Consello de
Cantas e furtarlle a posibilidade
de estar presentes aos nacionalistas. Para rentabilizar a súa
postura en periodo eleitora1Ja1án
de pacto entre pp e BNG.
..
Asi , Abe! Caballero aseguraba
que "é unha obviedade falar da
existéncia dun pacto", á vista de
que tras da votación, os 51 deputadas do pp e do BNG presentes na cámara votaron a favor de Francisco Constenla engadindo que "decidiron eles de
comun acordo a substitución de
conselleiros", cando foi o próprio
organismo quen comunicou que
finalizaba o mandato dos dous
membros do PSOE".

~

. -:-·,:t._. • . ~ . ~ ·. ·~·
C~s '?pt~s en. contF-fl

".

ri

Segundo o portavoz do grupó socialista, Miguel Cortizo,
os estudos realizados para
elaborar o plan eólico galega
ten importantes incongruéncias a respeito da poténcia
i11stalábel no país. Dos dados
que figuran no estudo
realizado, Cortizo sinalou
que mentres que nun princípio este prevé 60.000 mgw
de .poténc!a instalábel, ao final, nun engadido recóllense
tan só 5.5QO mgw. Ambás
. cantidades son, segundo o
portavo~ do PSdG exces,ivas;porque de chegar a alcanzar
a primeira-"seria como ter
instaladás ·en ceritrais nucle::.
ares" e mesmo de alcanzar a
· segunda superarí¡;¡se, con
moito a''c·apaCidade "das 34
centrais ·éléctricas" que nestes momentes están
ubicadas na Galiza, que Só
. acadan· unha poténcia - in~ta
ladá de 353' Mgw.
Estas afirmacióhs foron ratificadas.t~mén por Xesús Ye- .
. ga, quen rembrou que
_. Manuel Lara, antigo di~ector.
da empresa encarregada de
elaborar o estudo, GESTENGA, cesado "porque non
acreditaba nos. planos rnega_lórnanos da consellaria",. dixo
que o potencial de aproveitamento eólico na Galiza "é de
1000 mgw e só de 500 se se
aplican critérios
medioambientais". +

• ·· __ . -..
.
_
.
ción de voto dos éleitores" e
1 _ ·,po· previsto polo -~P Pª~? atenlembroú o "bochornoso esp~c
. ;¿, : ~t5stenc1on .pos soaahstas ~exe1- -- · der 9s gastos das ele1c1ons su táculo de ter ·que ver certos
s - touse a emendª ~~ dev9luc~~n .;' peri~<?S, 953 m!llóns, d~S que
comportamentos moi póuco de.:: do Pro~S?tO de Leu'.l~ C?~ceston • ~2? ~mo~s ~estinaranse a camaun cred1to extraordinario .para - pana 1n~t1tuc1onal _de fomento ao
mocráticos nos transportes dos.
eleitores" para que exerceran o
_ atender os gastos das _elejcións · voto, 20' JTiillóns para apoiar aos
seu dir:eito a·votar.
· do próximo mes d~ Q~tubi:o
eleitores a que exerzan o seu diapresentada polo BNG A falta
reito a ..votar e 30 -millóns resér- .
Pola sua banda, os socialistas
de transparéncia das partidas e
va.ose '~n conceito ·de "vários".
só apresentaron emendas
a auséncia de e)<plicacións.tjue
·
indiquen o uso que se lle vai dar
o parlamentário nacionalista, parciais, absténdose.. na votación da apresentada polo
aos cartas, nomeadamente en
Xesús Vega Buxán,. indicaba
conceitos como "apoio aos eleique o feito de que as cantida- . BNG. O deputa.do do PSOE,
Ceferino Díaz ·destacou que
tores á hora de exercer o seu dides remitan ao ano 93 non exeste crédito vai financiar "un
reito a voto" ou "campaña instituplica para que se van a utilizar
cambio· de páxina: da Gal iza.
cional de fomento do voto", foi o
e solicitou que se explicara "o
da propaganda á Galiza cos •
que levou aos nacionalistas a
que se.Ainanciou naquel mo~,f· _
."'-':'~¡..~ ~ "':
-~ ".:~
~~?,_ j;z~:
pés na terra" e pediu que se
solicitar a sua devolución.
mento". Vega advertiu da posiaceptaran algunhas das - _ Ao par1Jmeníár(o~sJoJ~~ ;&~ih
bilidade de que esa indefinición
entendas do seu grupo.·+
A contia do crédito extraordinásirva "para condicionar a posiPara elixir aos membros do Con. me Pita non,llé pareqeµ- b13n~
sello de Contas é imprescindíbel
, :·.1 . ... que as ép~ta-S::qµe-v6!'oú ño-~
;.
un mínimo consenso parlamen._~. ple oo o 'fteputado do~;!!3~G...;. ;_;;
tário. Este consenso non foi con.
.
·
·
•
· Xesus Ve"@a;;.wara pál-Culat ·a~
omezan os inquérica1ql!er dos sistemas em- _
d
. . t.>:. 7.1' : - 4 __,siderad o "pacto " polo PSOE
~,. ~- · _,. ...,_
r- d - · .: .. ¿-· . , · d~ ~· -: ~.can t'd.
1 a -,~s pr:ey1~ ~s~ para . D
d
tos. a os e estatísp ega os na rfle . iqo11-,. ~~ •., ..«. _ gastos ~1 é'ilor-á'rs·;~r\·oQ~.:O:o_inQi'.;,_~:
cando no ano 94· votou a favor
tica_s.-:pata· ~~e~er a·
·,, , inquéritos.
9\ob<-.~.. disen coas-feit~i}OlQ~ espe-: ~,
dos 3 conselleiros propostos poopinión do$-~fef~pres.:. Por. -..~.
.
clalistas;enca,rreg~d9!~de. ,.,:~'.,~
lo PP, pé$ie que houbo UJ1 prosegmenw~)4U.4 ' e:tic;:'i<rr\dp'';!f:
A Pér~~ Varela, ngn
é
elaborat~tJTÓ~ffétp ~_!~~<~,,~~
ceso el~itoral tras do que o BN.G
acaddu 13 depufad0.s,-·ot,J .can<!_o
homes de 1_ mulleies, ·_~9\?-~'i_-~~~---:
. ~· .~-.,.,,_,_., .,, ~~~esano.- ~9nrw co .pa,re- ~-·-::- - ~~srno 'se· laiol.J 9o, q9<nrñ~~r-r
nb ano 95- se r.en·ovou por-:taleét:;.
de v~llos, -vitegq~ _a~ .alcle/'· ·'"
. . . _ ..
cer do povo. abe ben o ·
que SUROCT.a t;,.os .al~n@~$ ~(( ':;:,,
ans. E precIB{> e§r.:fr-. 8.p.té~a: . ·. - •
' ._-_ ;;. "' ·qúe fai falta en cada mo- .
Vega na-faclildadii d-e,eCQIJÓ~
mentd a .un oarídidato .do P.$QE
e-o·P.P votou i'fo Sel,.l fayor. . ·..
dos das· iñte_n.ción§ <k..>? -~(j;. ·~ . ~
- ~~·;.~"' ~ "~;:;. ',1 _J.n_e nto. Unha Cf21.l\ellªda _;. · !Tlicas diante danmef~¿~ ·t?~ .
.. (.
:., .. ~~ -.. ~ t.,--· .. '!:~·~·"\:~ 4~
tantes, ·'d:os "~eus ·9~~os··· ~ :
··
no -Monte do Faro, unhas
"roñoso".
;"~ ::;. ',..:~'.· _
A este respeito Alfredo Suárez
arelas, ·co fin d{}, adaptarª''
· misas en San Francisco,
.
....
:;i~.é--,,ik;-.
Canal explicaba no pleno que
mensa?ce ao gdsto do'. ~on·~ .
,
unha subvención ás muO certo é'."'qU:e;Se, nun~t19ef'~- ·
os problemas ql.le non existiran
surnidor t(pt~<::ritár~lle utis·
r ·' llei'es"ru d fs, MaÚf~ efe · .. ~ p1fulos $~ in.gi_cai:fciELO~,repr~- -.antes aparece·n "i;~ndo ten que
candidatos cqs· 9 ~~ ?e sip.tá''i. . _ ..:
· · - Triana e as . Azúcar·More-... ._ .- s~_ntant~s ·aa~adminislrfiSiQf:) ·;.~t"
entrar no ConselJo de Contas o
idem_ifiqidt>_e--~n~_eirarrienno cada duas .horas de
. son. os fll,óólom~riosql(é feprw
BNG". O parlamentário nacionate represe_rtt~d.o. ·
e~isión da TVG_e L·uis
,·_sentan ~ !nsttt~ci_~Qe9:_éád.~ :~~
lista apuntou a po~ibilidade de
. ,.--i'.~ . .."'·~~ : ....>f ;-2'. _.-."'"'-·..-.-.:fu.'. -- - - - - - - - - - - -- - Rial de comentarista ramesa eJe1to.ral, ..m:m te~!J,§~Ot.igq. .
que o PSOE tern~fa aprazar o
O cornpañeir9 HiXinfo;· al- .. :·.J,.
diofónico de toda canta
que hax,?tjaproKim~dafr!~ilté .·,
~alber~r- a esperanproceso
calde de"-'Rairiz, df Vei-g:a, · -:::. ~
_feira ~- mercado se faga n~
' 3_.B6~ ~~sas" e só~.-ª_20}1;Jn-;.·
~ za "dun posíbel .pacto despois
ten conqueirnd a p. erfo.
;'G'áliza, con letra e música
cion~rtOS:'. :Cgrp~tamp_G!J<:;Q -~!1
das elei.cións co PP para privar
.e Blaneo. ~armas, to_do · lSQ
· ad ubado cunlla bo 1sentido aswurar que.fas
. '"":...
d
ción,
en
canto
a
consultas
'p0pulares
de
refire
.
Anúnicas mb~iffbaCíqns.ffoitas ;.:-·
ao BNG da pré'sérici_a no. Conse· te calquer dúbida .sobre ·o camiño a tomar nunha
sa d~ pu~hc~dade repartida a man~; cheas .entre os
nas partic;ias do 93 re§P<;>~tan ·
llo de Contas"'.'' ' 7
deci~ión municipal, bota man dun viciño amigo
cronistas adeptos e as cabeceiras lea1s.
a aplicarrtes'o 15,2% -~elPC.
que lle fai nunha noite unha prospeción da vonta. porque non dan as cantas. ·- ·
Excluir ao nacionalismo
de cidadá. Dun xeito rápido e dfrecto, a base de teA atitude de quen se é:ré depositário
se do apoi.o
Por iso, Vega volveu ~ - ..
'lefone, con tarifa nocturna e falando en confianza,
popular, rematada sempre en condutas despóticas,
recorrer aGs, números para deDas próprias palabras de Abel
o inqueridor fai un sondeo por parróquias e luga- · en imposición vitalícia da figura persoal e ·en saber
' monstrar que as contas esta~
Caballero tíra~e a _intención de
excluir aos nacionalistas do Conres; E ti, Manolo, que che parece o do lixo, e que me
o que precisa o povo, mais"sen o povo. Unha conban mal botadas e por iso,
sello . .0 ~eprl3sentante socialista .
dis da pista.até Zapeaus .' .. O método ten ao seu fa- sulta a tempo, ainda que for por telefone, pode dar
que "con-alunos como vosteacusou ao BNG de "avalar" que
vor o baixo número de chamadas a efectuar. Cun' surpresas e certificar que non sempre os gostos dos
des non me queda máís remé. o PP "teña tres veces máis conpar de dúcias xa chega a porcentaxes válidos para dirixentes coinciden cos ·intereses dos dirixidos. •
dio que ser roñoso".•
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Galiza Nova afirma que continuará demandando_un xiro na política ecoAómica

Milleiros.de xovenes co·ncéntran.se en
catorce localidades en demanda de emprego
.

.

.

.

...

..

-

*P.C.

Centos de mozas e mozos
concentráronse diante de
concellos e delegacións da
Xunta para reivindicar a criación de postas de traballo para a mocidade na Xornada
·Nacional polo Emprego Xuvenil organizada por Galiza Nova o pasad() Xoves 3 de Abril.

Un mísil
contra
o Boeing

No seo desta xornada celebráronse tamén numerosas asembleas e debates nos distintos
centros de ensino pára analisar
a situación do sistema educativo
en relación cóa situación laboral
que atravesa o país. Arredor do
80% dos alunes dos institutos
de Ferrol e Coruña e o 100% ~n
vilas .como Monforte, Cee, Vflagarcia, Carballo, Noia, Narón ou
Fene seguiron a folga.
·
A situación do mercado laboral,
con pastos de traballo precários
e inestábeis e as dificuldades da
mocidade para aceder aó seu
primeiro emprego foron os que
levaron á organización nacionalista a iniciar esta campaña en
Novembrq do 96. Ao longo da ·
mesma , desde Galiza Nova
constatóuse a "existér;icia dun
debate social \livo e unha grande
preocupación entre a mocidade
sobre cal vai ser o seu futuro".
No peche do acto celebrado en
Compostela; Roi Ribeira, responsábel da organización na comarca, responsabilizaba da situación .
ao governo Fraga, "pola sua in capacidade para sacar adiante
unha política _de emprego capaz
de por fin a situacións mesmo de
explotación que se están a vivir
nalgúns sectores. Mentres o governo Fraga fai propaganda, os
traballadores do sector servizos,
pizzeiros, empregados e empregadas de supermercados, aturan ,
xornadas labor ais por riba do estipulad o, s.alários de fame
(30.00.0 pesetas) e non posuen·
convénios ·de vacacións, situándose a porcentaxe de eventuali- .
dade nos contratos no 95%".
Ribeira fixo referéncia tamén á
precária situación que está a viver

Aspecto da concentración de Santiago.

o ensino público ll'!entres que se
subvenciona o ensino privado, ao
aqandono que sofre a FP, "sen
que se poténcien as ramas que
realmente teñen demanda social",
e ás ·trabas que se poñen aos fi cenciados unha vez rematan os
seus estudos universitários, co
CAP para o aceso á docéncia, o
M1R en medicina ou a Lei de Pasantias en direito "coa trn de.alongar o periodó de tempo entre o
remate da car'reira é a incorporación ao mercado de.traballo".
Ao longo desta campaña, Galiza
Nova tamén ven denunciando a
discriminación que-sofren as mulleres, cun nivel d~ paro máis
elevado, do 46%, maior eventualidade e salários inferiores, sen~ ue péise a todo, se 'elaboren
políticas destinadas a "eliminar a
división sexual do traballo e que
fomente o aceso das mozas ao
mercado laboral impedindo a dis- _
criminación nas contratacións".
Entre as alternativas apresentaqas para paliar esta situación, Galiza Nova avoga por potenciar os
sectores produtivos básicos
cunha renegociaeión do Tratado

A. PANARO

de Adesión á L}E_, pala posta en
marcha de medidas que- mellaren ·
as cbndicións laborais da mocidade, elabora.ndo un Plano de Emprego acorde coa realidade nacional incentivando o cooperativismo da mocidade, as ~scolas
taller e Casas de Oficios. Apóstase polo impulso de medidas de
criación de emprego digno e estábel suprimindo modalidades contr act u ai s i;i.recárias meiante a
transferéncia lexislativa a Galiza
en matéria laboral e, sobre todo,
póla mellara do ensino para que
para que mozos e.. mozas acaden
á preparación axeitada para acceder a un posto de traballo.'
Martiño Santos , secretário xeral
de Galiz? Nova valorou a campaña c,omo moi positiva, considerando que cos resultados acadados "compénsase o enorme esforzo realizado na sua organización e coordenación". Desde a
organización nacionalista consi dérase que este debe ser, en lu. g.ar do remate, o ponto de partida
"para continuar demandando con
májs forza un xiro na política económica xenocida que o PP está a
executar con respeito a Galiza". •

Na zona_de Zamora un 88'8% dos pais talan en galega aos seus fillos

OCongreso aproba que se estude o ga~egO no Bierzo
As institucións políticas de Casülla e León terán que· colaborar
coa Xunta de Galiza para coordinar o estudo do galega na zona
occidental do Bierzo nos centrns
de ensino non universitário, segund9 unha pr.oposició_n non de
leí aprobada no Congreso . A
proposta, que partiu do deputa: .
do do BNG Francisco Rodríguez , foi enmendada polo PP ,
que supeditaba ·a iniciativa "ás
posibilidades orzamentárias" ain. da qwe os nacionalistas non a
aceptaron xa que si.gnificaria vaciar a proposta de contido. O PP
tamén se amasa reticente a aplicar esta medida na zona máis.
·occidental de. Zamora. Rodríguez considera que a negación
de que hai galega talantes en

León e Zamora é "·unha manitestación de certo tipo de racismo"
e denunciou as reticéncias "das
institucións· de Castela e León á
hora de as·umiren a existéncia
de núcleos de galegofalantes na
xeografia limítrofe coa Galiza".
Na xeración de avós, o uso do
galega é do 74'Q% en Zamora e
do 63 '9% en León. Na xeración
de pais o uso é do 60 7% en Astú rias, do 24 '5% en León e do
76 '9% en Zamora. Estes pais e
nais fálanilo aos seus filias nun
88'8% dos casos na zoha de
Zamora e en Astúrias no 4 7'3%
dos casos. Para o deputado do
. BNG é prioritário recoñecer os
direitos lingüísticos destas co munidades . CIU amosouse fa-

vorábel á proposta desde ,o primeiro momento e o PP uniuse
ao consenso despois ·de ver rexeitadas as suas enmendas.
· En troques, PP e CIU rexeitaron
outrá proposición non de lei
apresentada por Francisco Rodríguez xunto a Eusko Alkartasuna e Unió Valenciana na que se
insta ao Governo a publ.icación
das leis e outras disposicións oficiais en todas as línguas do Estado. Os populares alegaron que
viñan de aprobar un decreto para
publicar as leis Ao BOE nas diferentes línguas. O BNG ere que o
decreto ·é impreciso, de corte burocrático e non clarexa se as normas vanse publi('.ar en bilingüe
ou só nas línguas próprias. •

.\

Pierre Salinger, portavoz do
pr-esidente Kennedy,
denunciou que un mí il da Ma,
riña foi a causa do estalido dun
Boeing da TWA que ~ talara a
poucó de de pegar de Nova
lorque en Xullo do 96. Xavier
Vinader da canta en EL
TEMPS do oculti modo
Govemo norteamericano obre
o suce o que costara a vida a
230 persoas. "Personalidades
coma Pierre Salinguer deron a
coñecer documentos e imaxes
tomados de rexisto de radare
do control aéreo norteamerica,
no nos que aparece que un mí,
sil disparado desde un ubffiari,
ño da Navy poderia estar na
orbce do accidente. As revela,
cións de Saiinguer provocarán
intervención airadas do FBI e
de Jim Hall, presidente do
Consello Nacional de
Transporte 'que negan a
existencia de probas físicas do
mísil. Pero digan o que digan as
autoridades norteamericanas,
outros servizos de información
traballan nestes momeñtos º'
bre a hiópetese do mísil. A di,
rección anti,terrorista da DG,
SE francesa, por exemplo, ten
criticado as catívas
informacións que os ianque
deron sobre o progreso da
investigación e o vagar coque
foron tirando do mar os anacos
do avión, o que esvaia os resto
químicos, indispensábeis para

determinadar se houbera
explosión. Os policías franceses
falan de má vomade e de tenta>
· tiv~ das autoridades norteame,
ricanas de disimular probas o
que fa¡ que a teoria do mísil te,
ña a cada máis partidários.
N un document confidencial,
a OOSE menciona moitas ob,
servación dun ronsel de fume a
seguir o avión no momento da
explosión. A hipótese dun mí,,
sil stinger foi postergada porque
esta clase de foguetes non che,
ga a mái de tresccntos metros
metros e o av ión voaba a case
cinco mil metros". +

Majar, candidato
unionista
O emanário AN
alient nun edi,
torial a incongruéncia d Go,
vem
n etvador británico
ao e reclamar impar ial a res,
peito d Ul ter. "O manife to
do Partido C n e1vador m ré,
c lle a Gerry Adam e te xu ,
to caliuficativo: "un do umcn,
to unioni ta no que e mo tra
por que o proceso de paz fraca~
ou con John Majo¡:-". O me , .
mo John Majar confirmouno
ao a egurat que o Sei Conda,
do deberian permencer sem~
pre como parte do Rein Uni,
do coque o Govemo británi,
co tiraba pala borda a ua pre,
tensión de neutralidade en Ir,
landa. Mais que estaren libres
de intereses aqui (os con erva,
dores británicos) son o apoio
principal da unión. l to non é
sorpresa para ninguén que
queira meditar mái dun
segundo sobre o asunto. John
Major traballou con man de
veludo en colaboración co
unionistas para facer fracasar
as conversa multílaterai .
Unionista enteiro e verdadeiro
como é, Major teme que cam,
bie a situación do ei conda,
do e para dem tral mand u
aos seus pistoleiros ás ruas de
Coali land hai duas eman .
John Major ten med a cam,
bi per n n por i deixará a
mudanza d chegar p rqu
de x dunh
nova
itu ci'np,
lítica é xa un
clamor. Esta
elección pcr,
rqitirán qu
ese anee p ,
da expresarse
c voto e e tá
ben claro que
as papeletas
do Sinn Fein
van se r a ex, ·
presión <leste
cambio dese,
xado. O voto
polo Sinn
Fein é a única
fonna de in,
dicar ao pró,
ximo Gover,
no británico
de que debe
abandoar os
procedh12en,
tos do pasado
e camiñar ca,
ra un diálogo
como meio
para resolver
o conflito~'. +
PHOBLACHT
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Xosé M. Beiras
'O naso programa marca un ha ruptura .co qu~ foi até agorq aautonomia'
*ALFONSO EIRÉ

O CONSELLO NACIONAL DO .BNG VEN DE APROBAR O PRIMEIRO PROGRAMA DE GOVER-

MESMO EN COALICIÓN, NOS PRÓXIMOS CATRO ANOS. O CANDIDATO NACIONALISTA Á

NO QUE O NACIONALISMO GALEGO ELABORA EN TODA A SUA HISTÓRIA. MÁIS DE TRES-.

PRESIDÉNCIA DO ·GOVERNO, XOSÉ MANUEL BEIRAS, AFIR!V!A QUE SIGNIFICA UNHA

CENTAS PÁXINAS RECOLLEN AQUELAS MEDIDAS QUE O BNG OLLA COMO INDISPENSÁBEIS

RUPTURA DO QUE FOI ATÉ DE AGORA A POLÍTICA
. AUTONÓMICA E APONTA A NECESIDA-

E, AO MESMO TEMPO, POSÍBEIS PARA ,UNHA AC~IÓN DE GO\IERNO A LEVAR A CABO,

DE DE ASUMIR TODAS AS COMPETÉNCIAS QUE LLE OUTORGA A GALIZA O ESTATUTO.

En que se diferéncia este programa dos anteriores?

Este é un programa de Governo, e non un simples programa
eleitoral, que plasma aquel o
que, dentro da liña ideolóxica e
política do BNG , se considera
verosímil para unha acción de
governo no marco político vixente e, polo tanto , está pensado
para poñer en marcha ao dia
seguin!e de celebrar as eleicións . E un programa que, sen
facer alardes, marca unha ruptura co que foi a autonomia até
agora. Centra a acción de gove rn o na sociedadé galega ,
cunha visión do país desde dentro e polo tanto nacionalista.

ceder ao governo, este programa seria o contraste permanente co que o Governo pretenda
facer. Xa non se nos poderá dicer que falamos de utopias ou
que as nosas propostas son
irrealizábeis.
A comezos da transición, a
elaboración das Bases Constitucionais marcou un cámbio
para o nacionalismo. Este
programa de governo pode
condicionar a política do BNG
como organización?

~

tempo que concreta- o que seria
factíbel' hoxe.
·Que considera máis importante dese progr_
ama?

A política de desenvolvimento
e de defensa do tecido produtivo. Un proxecto de financiamento que vai cara a autonomía e, no seu momento, soberanía financeira. O deseño do
país no plano territorial, inexistente até a.gora, que relacione a política territorial coa económica e de servícios, de maneira que n9n vaia· por un lado
a política agrária e por outro a
industrial ou a de comunicacións. Hai tamén un deseño da
política laboral , que dentro dun
marco competencia! moi redu cido , aponta claram~nte a unha tendéncia progresista, con ciliábel perfectamente cos inte- ·
reses_do. empresariado e- coas
necesidades._ de competividade
e produtividade, desfacendo
moitos malentendidos e tabues.

Por razóns históricas ben coñecidas , tanto a respeito do réxime político que comezamos
despois do franquismo , como
polo que pasou despois do plebiscito do Estatuto de Autonom i a na Repúb lica. Estamos
ademais nun momento lími1e.
Hai moitos problemas candentes que se non se atallan agora
e se non se cámbian de rumbo
desde o Governo , se cadra
despois xa é demasiado tarde.
Hai que exercer as competéncias a fundo , con independéncia de critérios e sen hipotecas . Se podemos levar a cabo
os contidos do programa estamos en situación de abrir unha
nova traxectória, non de resol ver todos os problemas que ten
o país en catre anos , que é al go moi distinto.

Non vai condicionar a política do
BNG, senón darlle máis solidez
ao seu traballo político. O esforzo que se fixo durante estes
meses, non é máis que a catarse de todo un proceso que viña
de atrás. O BNG leva elaborado
ao longo dun decénio e médio
de existéncia, e cada vez du.nha
maneira máis densa, unha série
de alternativas , factíbeis en termos xerais , pero que non formaban un corpus. A formulación de
todo isto, pasada pala peneira
de que ten que ser algo a realizar nunha lexislatura, centra
moito máis o traballo político do
BNG. Céntrao, pero sen desvialo ou facelo abalar cara unha
política estritamente institúcional. O traballo do BNG na sociedad e vai ter que continuar no
caso de que o BNG governe ,
pois non se pode distanciar das
bases sociais e, moito máis, no
caso de que non governe. Por
iso este programa vai resultéir
moi clarificador para a militáncia, para as bases sociais máis
próximas e para a cidadania no
seu conxunto .

En que se concretaría esa nova traxectória?

Nacionalismo
e autonomismo

O nacionalismo utilizaria a Autonomia para aquelo que ' foi criada, na vez de utilízala como unha plataforma para un xogo de
intereses que se insiren dentro
da dinámica das razóns de Estado e do papel de Galiza dentro dese Estado, visto por forzas
políticas estatalistas. Resulta
escandaloso comprobar como
están sen utilizar as leis que o
próprio Parlamento galega elaborou e aprobou. O BNG faríao
imediatamente. Ese xa é un
cámbio absoluto. Non se trata
nen sequer de derrubar o cenário lexislativo artellado en quince
anos de Autonomia, senón de
aplicar boa parte do existente.
Logo haberia que tomarse en
sério o que é a acción de governo na prática política.

En que se diferéncia este programa do dunha forza autonomista?

Como vai facer frente, un governo nacionalista, ás directrices estatais e .europeas que
até agora marcaron a poi ítica
·
da Xunta?

Este programa sinala, como dixen, o que nós eremos factíbel
dentro deste marco, cun Governo autonómico, Incluso un Governo de coalicipn, _e para un
prazo de catro anos. Constitue
unha fase dentro dun proceso a
máis longo prazo. Pero é que,
ademais, este programa está dirixido aos eixos vertebradores
do país e aos obxectivos cardinais do nacionalismo galega. Aí ·
radica a grande diferéncia con
outro tipo de proxecto. O que se
ve no programa é a ponta do
iceberg , o que pode resultar fac- .
tíbel de realizar de imedia\o. Por
outra parte, non coarta as p-osíbeis mutacións que Gleba haber
no marco institucional estatal e
europeu. Non só iso, senón que
mesmo vai na direción de trascender ese marco. Por exemplo,
no programa está incluído un
deseño de critérios a respeito
do financiamento autonómico
que sobarda o sistema de finan. ciamento vixente, ao mesmo

Non facendo deixación das
competéncias da autonomia.
Porque o máis grave da situación actual xa non esJá nas eivas que estabelecen o actual
deseño da política da UE, l\i1aastricht, a PAC , etc. , senón
que é a Administración autonómica do PP a que resulta rnáis
papista ·que o P.apa. A Autonomía criouse para algo e nós _utilizaríamola a fundo. Hai cuestións que . efectivamente, non
serian solucionábeis . no p-razo
de catro anqs, ·porque colisionan con intereses que están aí
n.o" Estado, pero o exercíció de
todo o noso potencial de com - ·
· peténcias e poder político pode
. poñerlle. ~alados ás intromi-sións destrutoras nos pontos
vitais da economia galega. Por
outra parte, tratase de poñer
en marcha outras forzas do país que non resultan directamente afectados polo política
· europea e das que agora se
está a facer deixación. +

Porque antes non tiñan feito
algo así?

E se o BNG non chega ao governo?

O programa, en si, marca un referente. Hai unha alternativa de
governo, un des'eño do que se
pode facer e do que é viábel. Na
hipótese de que os resultados
eleitorais non nos permitisen ac-

Na política educativa apóstase
claramente polo ensino público,
sen adoptar unas liñas agresi-.
vas co ensino privado. Unha po1ítica .cultural moi de fiestras
abertas, centrada no país, polo
tanto antitética coa de pompa e
ostentación. que se realizou até
o de agora. E, tamén, unha política institucional que situa o papel da administración autonómica no redeseño da administración territorial, acorde co mandato estatutário da' comarcalización , até agora incumprida, coa
sua democratización e relación
coa administración estatal.
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Xosé Luís
Prado Arias,

. ·.

concelleiro do BNG
en Bóveda

#

Encarna Otero lembrá a figura de Ponchulo no acto de homenoxe celebrado no cemitério vigués- de Pe~~iró. '"A cjireita González Amadiós, s~-u'ndo pola esquerda, nun dos seus
primeiros actos como dirixente de Esquerdo nacionalisfo.
·
, .· .
·
~

Finou oex-vicepresidente do Pa.rlamento eredactor do Estatuto do' 1·9a1

Panchulo, ·11r1 mozo republiéano~
:é:· ng~iq.,alista de 70 anos
.·
'

•.:

..

,

_..,

4'· .·····.

::...

-

.

.

·,,..._,. -:.-

-

..

..

*A. EIRÉ
• ·i.:.:."

.

'O alcalde non manda,
faino un
parlamentário do PP'

·~,.~7,:·-·§- ,.·.·~

"·:

o -Domingo, 6 de-Marzo: familiares, amigos ~ . comp_añeir:Q.~
de militáncjá,· celebrában uri
acto no-· c:emitério ded'ereiró
en Vigo para honrar ª :>Francisco González A.madiós~ Pan. chulo. "Non ,é
ació'd'e despedida, senón de i'ec~»rdo de
quen _quedará connosco para
sempre", afirmou Encarna
Otero, glosando a sua .figura.
González Amadiós foi republicano ·e nacionalista, militando
15 anos no PSOE, -partido pólo que foi un dos redactores
do vixente Estatuto de Auton o mi a e vicepresidente do
Parlamento. Fracasado o seu
intento de galeguizar ao partido da rosa e desencantado,
voltaba á militáo.cia nacionalista incorporándose ao BNG.

urí

Todas as mañás, Pq.nchulo daba os seus paseos pola rua viguesa do Pr(ncipe. Ultfmamente
había únha situacióh que: o preocupaba, a da, empresq .Alvarez
na que traballara co111·0 econo. m'ista. Rebelábase·contra ao actual desmantelamento da que,
afirmaba, "podia ser;.~ seino ben,
unha da.~ granae~ ·~rrfpresas de
Gali:Za':. P.anéhulo' era, ·sobre· todo~- un ho.tne . de ~ convic'ció_ns.
Notábaselle ben rió falar.: , .
Unha convicción republican~.
_ hetdadá·~fami1larrne_ht~;"#9 qiaí.ea;
da con aquel verán de 19_
3 6 cando, senda mb( l'.l~O<t 4Jté'Sténoia
como os fascistas sacan · da caSct-ao s.av. proxeriitor:.-,E.~ta conyiccióri lé,vao a .mfütar ,--DO Madrid
dos. an'os 40:,· no. Gr_µpo -untversitário Republicano; .qiJe. tiña como
" progcama cpmbater_ a '_ditadWra e
lbitarpota:demoGrácia. ·. ".. _:
.
Outra·:- certez? s~a ·~ ta a n-acionalis.ta, cunha queré_
néia moi
particµlar pata ca. idjoma. "No
·idioma non transixo nada_ ."(oda
agresión á língua é uriha agresión a Galiza. Aí non podo pactar con ninguén nen acatar nengu nha disciplina. No problema
da língua é onde se distingue
· aos que defenden a Gal iza e
aqueles outr9s que nen sequer ·
queren admitir o feito de nacionalidade histórica", afirmaba
nu'nha entrevista realizada nestas mesmas p_áxinas cando ain- da era un dos máximos dirixentes do PSOE.
~

.\
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O seu pen~ame,nto nacionali~ta ·· go no PSÓE, procedentes 90
levaríao a mUitar na UPG a. lins
R~G · traLcionárqlJpos. Deixaron
da década dos-'se§ehfa; pasan- _ ,.de q~fena~r os"_ iñtereses de Gado máis tarde a ftfndar o Movi-_f:- - liúl'e transformáronse en cenmento Socialista Galega que,Jlif
trálistas": Estas aJirmacróns reago aunha corta vida:, se· ft:,is.íonou- .-'~!iz_ábaas con González Laxe
oo PSG~ Nas eleiciótís:-de ~77J:· :pre-Sidindo a Xunta.
:
. ·
González Amadiós xa era ·partr~r~ _.~ ; .. ·~;:,A_ ·
dario de que -ci PSG ccincorfos.e:.:- · xa_daquelas afirmaoa que os
ás eleicións co PSOE. A prdpós,...; · galeguistas no PSOE debían
ta contou coa 11egativa,entre· otr~
de reconsiderar a suá postura,
tras, de-Xosé Manuel Beiras;-- :··~ ' anunciando que, . "se despois
,, _
- ' . . do ·congreso da T oxa non muP o~ que acabaPanchulo no " dan- as causas, non hai soluPSOE? A explicación que nos . ción, marcho, pero no_n deixo a
deu máis dunha vez foi á de
!oita". A solución que agardaba
que,. despois_do fracaso do PSG
era que -prosperasen as teses
nas eleicións de 1977, decidíde Ceferino Díaz, o seu valemos "entrar nun partido de árTJ- . dor no partido e unha da~ poubito ~statal e nacionalizalo. Facas persoas nas que ain-da crec.e r de cabalo de Troia, Chega- - ía, por . mais que consideraba
mas a dominalo: ao pouco temque "nos separan aspectos copo eu era presidente, Rodríguez
mo o seu pragmatismo". Panchulo seguia a soster no PSOE
Pardo secretário xeral e _Ceferino Díaz a persoa máis influii:ite. . que Galiza ten direito á autoc;ieQue pasou?- Que isto íasel_les
terminación e que España ten
das. mans e propuxéronse rnuque ser un-ha República, "o que
dalQ. A grande. volta fbi a subida
me trae m,últip,les conflitos, peró ·é confmme ao~ estatutos do
ao. poder do partido. Coido tjwe
moitos dos que entraron conmi- · partklo".

Ceferino Díaz recorda como
Panchuló
marchou cándo se
deu . <:;anta de que estaba ~ ser
relegado porque "nen o radicali$mo nen o galeguismo eran xa
imaxes a vender polo partido,
adem_áis a sua integridade faciase incómoda para moitos". Gon. zález Amadiós arremetera, entre outros, contra Manuel Soto e
contra Torea por nepotismo, poñendo de manifesto en moitas
éonversa$ que mantivemos na
sua etapa na vicepresidéncia do
Parlamento como no PSOE "hai
moito advenedizo que se aproveita do cárrego". Tentaba sal~
var ao seu partido , afirmando
que habia alguns máis coma el
"que ternos os tillos no paro e
nu11Ca pedimos nada". Tardou
moito en aceitar que no PSOE
habia corrupción e , cando se
deu canta, decidiu marchar.

sé
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Un home de acción
Outra das c.ualidades de Panchulo era a de ser un home de
acción, "un home de manifestacións e pintadas", recorda Ceferino Díaz. No franquismo, Panchulo dirixia ao fato de naciona~
listas que boicoteaban en Vigo
os plenos do alcalde Picher.
"Que tranquilidade nos daba
contar cun home xa de idade á
nasa frente", recorda un militante da anfiga AN-PG. Ese dinamismo levábao tamén a praticar
deporte e, con máis de cuarenta
anos, .xogat;>a no_Vista Alegre d~
- . hoquer s.o bre· f'1erb~ impoñendo
a sua mestria desde o <:entro da
defensa e ·o s~u m~istério' nc:is

É certo que quen manda en
Boveda é Fernando Carlos
Rodríguez?
- Fernando Carlos Rodríguez
Pérez foi alcalde aqui e agora
é deputado no Parlamento
autonómico polo Partido Popular e en realidade é el que
decide quen son os alcaldes
na vila porque é o cacique local. Cada mandado da corporación cambiamos de rexedor
porql,Je os alcaldes rematan
queimándose.

Seica ao actual o povo chámao o Firmón.
Desta vez o alcalde é unha
persoa respetábel da vila, pero tamén foi nominado por
Fernando Carlos Rodríguez .
O PP aqui gaña a.s votacións
a golpe de medo , xa sabe mos como son os procedi mentos do clientelismo político . Nese contexto , o alcalde
Xosé Maria Vila Gonz á lez
(PP) , refrenda as ardes de
Fernando Carlos Rodrígu ez .

Falta transparéncia e democrácia na vida municípal en
Bóveda?

Falta. Os concelleiros da oposición ternos que pagar por
calquer escritura que solicitemos do concello , mália que
por lei estamos exentos . Por
outro lado, os plenos que se
cele_br'an fañse cumprirido o
que marca a leí estritamente,
non ternos máis que un pleno
d);y~s~:k~!i~-rri a~gA~elJ~n9011;es ªº-~ . . ;. :ao trimestre. Jso implica · un
:·· ~óvenes¿·que se ., cordasen~- por- : · :-<léffcitue-tnocrático~ · (:_,
que alguns dos tillos da burgueÉ certo que lle· retiran a pasía viguesa era propensos a ir
labra nos plenos?
xoga~ máis bebidos da canta.
.

'
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be 'volta á mÍlitant:ia nacionalis:
ta, Panchulo reihcorporábase ás
manifestac'ióris, co seu puro
sempre na boca, aos mítine~>, á~
asembleas e aos. distintos actos
de ax4tación. Pésie a sua traxectória política, á sua idade e a ostentar cárregos de dirixente de
Esquerda Nacionalista, Panchu: .
lo, semellaba ün militante máis,
coa ilusión dun mozo. Gardaba
á rebeldía dos 18 anos, aos setenta cumpridos. O empuxe do
seu corazón era tanto q1:.1e as artérias atuáronse coa presión na
noite do 5 de Abril, despois de
ter superado xa outro_infarto_+ .....
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O feito de ·1~r d.urahte o pleno
' unha moción apresentac;:la
previamente pode ser motivo
de ~ue me retiren a paiabra.
Pero cos do PSOE é piar porque. a eses ás veces nen lles
admiten a trámite as mocións
que apresentan no concello,
as suas nen van a pleno.

Daquela a vida mu_nicipal
está marca polo conflito.
Está, pero eu' procuro cinguirme á legalidade ·e usar as boas formas para tratar co grupo de govemo. •
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Cerc~9a non pe_
r.rn.ite depositalo
ali eSogama non atopa un concello qu~:_O aceite
.
,,..

..

,.

.,

·Ohospital San X~s~
de Lugo pechoú
· por~á~~ciónt de P~scua

.

.

.

Peregri~axe diária

1

..Q hé5sRital provincial San Xosé
de Lugo, propriedadé da
Deputación, perrñane.ceu pechado Q?tro dias durante a pasad~. Páscua para dar_
vacaci6ns ao .seu persoal, 11 S
traballadores. Ño .centro.que..:,
dou unicaménte· un,retén de ·
_ gardas 'de·seguridade, segundo denunciou o deputado do
PSOE Francisco Cerviño. Os
· dias 24 e 25 de Marzo a dirección do centro procedeu a desaloxar aos pacientes para te-·
lo valeiro o día 27. A dirección
provfncial do Sergas admitiu .
qúe se.producira·o p~che.
Cerviño asegurou que pedirá
explicacións ao conselleiro de .
$anidad'i),,~xa que·o cen;ro . ··
hospitalárk> ten-- un concerto co
Sergas para atender a pacien- .
tes da Seguridade Social.+

do lixo de Pontevedra.en busca de·vertedoiro··
•

I

..

•

•

r

~

'

•

•
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O destino do lixo está converterse ·no primeiro proble·ma do
ís. A clausura do vertedoiro do Rapadiño, en Pontevedra, deixou a
esta cidade máis á vila de Sanxenxo sen ·lugar onde deitar os seus
resíduos urbanos. Ante esta situación, o concello recorreu a· outras esterqueiras viciñas, ·incorrendo en práticas clan'destin~s.
Nestes momentos, o refugallo pontevedrés peregrina diariamente
na busca dun lugar non vixiado no que verter secretamente o lixo.
Nen Sogama nen a Consellaria de Xustiza son quen de arranxar o
problema, xa que Cerceda non permite gardar a basura no seu
vertedoiro controlado en tanto non se construe a incineradora.
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A Asociación pola Defensa da
Ria de Pontevedra apresentou
sendas denúncias por prevaricación e delito ecolóxico contra o
alcalde de Pontevedra, Xan Luis
Pedrosa. A razón é que incumpriu o acordo plenário de pechar
o Rapadiño -unha vez pechado
volveu a deitar o lixo ali despois
doutros concellos impedir facelo
nos seus correspondentes vertedoiros- e por depositar o refugallo nun lugar indeterminado que
se presume non preparado para
albergar estes resíduos. Nestes
momentos o caso está no xulgado- número cinco de Pontevedra.
Desde que o 31 de Marzo o
concello de Pontevedra decidiu
clausurar o Rapadiño por sobardar a sua capacidade, o município non foi quen de atapar destino definitivo ao seu lixo. As xestións de Sogama e da Consellaria de Xustiza tampouco deron
resultado de momento.
A noite do Luns 7 de Abril o cabo da policía municipal de Caldas de Reis denunciou diante
do alcalde o intento frustrado
por parte de camións da concesionária da recollida de lixo de
Pontevedra, Ingeniería Urbana,
de deitar clandestinamente os
resíduos da capital no vertedoiro municipal de Caldas.
Por outra banda , viciños de
Sanxenxo denunciaron que o
concello desta localidade procedia a verter lixo ilegalmente na

antigua mina de estaño;. da parróquia de Aios. Sanxenxo era o
outro concello que deitaba os
seus resíduos no Rapadiño.

Práticas clandestinas
Previamente aos intentos de depositar o lixo en Caldas e en
Aios, o éoncello de Pontevedra
probara sorte en Cerceda, onde,
de formp; provísória, é deitado o
lixo de Vigo á espera da construción, en 1998, da planta de elaboración· do combustíbel para a
incineradora, que estará lista en
1999. Pero o alcalde de ·cereeda
impediu verter os .resíduo5 de
Pontevedr_a, que era.·tras1adado
até o lugar por" cami6ns de Sogam a. A Asociación pola Defensa
da Ria tamén ten constáncia que
os resíduos tiveron como destino
a planta de transferéncia de lixo
de Guixar, en Teis-Vigo. Ali foi
embalado para Cercada cando
este concello negou a entrada
aos camións de Sogama.

·áos p~ínof9res ·
·· , ·
a ·xesd~n urbanística .·~ :
0 concetlo d~ Vigo deu Uf1 . ··. '

o desfino do lixo está a converterse no primeiro problema do país.
Desde a Consellaria de Xustiza
recoñécese que o problema é
lixo durante dous anos, .pero se
meiante a gratificación a algun
moi grave e que mesmo se agradescoñece se cederá ás predos seus vixiantes.· A prática foi
vará en tanto non esté en funciosións da Consellaria, por iso
abortada polo concello de Pontenamento a' estación de combustíXustiza di que o problema é de
vedra ao decatarse da situación,
bel , por iso fixo unha chamada á . competéncia municipal, ainda
circunstáncia que se .repetiu dessolidariedade municipal para ir
que en casos particulares non
pois no Porriño. Finalmente Vilasolucionando o problema, que
descarta "botar unha man".
boa recorreu a agachar os seus
afecta a Pontevedra en especial
resíduos baixo unha ponte da aue ao concello de Foz.
Por outra banda, o BNG de Vilatoestrada, até que Autopistas do
boa perguntou o destino do lixo
Atlántico impediu este feito, ~a
Cerceda, cun deposito para
que se recolle neste concello. Esque procedía a queimalos naquel
500.000 toneladas, ten capacite município vertia cland~stina e · mesmo lugar, constituindo un pedade dabondo para albergar o
secretamentemente no Rapadiño . rigo para a circulación.+
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Os viciños de Valdeorras anúncia novos co.rtes de tránsito

das Rias Boixas · ·

Oacceso centra.1a·Gali~a leva· 14 a~Os Se1trepQrqr .-

. novo retraso na construción da

'o Governo central admitiu ·un

_autovia das Rías B~ixás, men-tres culpa ao concello de
Ourense de sér responsábel de
seu paso pola 'provínda de Ou- · terioro da sua.capa de rodad~_r_a:A Plataforma eri 'Defensa da Nrá cá~ bios no próxécto.
que non avancen as obras do
rense, n.L1n treito que abrangue
.treito entre esta cidade e
120 .anunciou cortes de tránsito
a 25 quilómetrós. Nos 14 anos
A Plataforma, integrad'}. p<;?r . Por o'u tra band~,'. o PP impedi.u . · Barbantés a~egurando que non
nesa vía de comunicacion
· oferece un lugar por ónde dis~·
PSOE, EU, BNG, CCOO, U.GT, · -á Deputacíón de Ourense p·ro.seu .paso pola l;>isbarra de Val-· ." que leva ,constrµidó o ·_novq tra' "'correr a ·entrada da autovía. Endeorras se no!") se repara a .cazado da N-120., _prooucírot'lse
CIG, a Asopáción de Empresáte.star ~pola non reparación do
- realidade· hai un ano que o Mi~
reparaci'óns nos · tramos que
pa de rodadura e .os arcéns dun
rios ·. de Valtieorras e u.n g,r,upo
vial cando a Plataforma demanvial que constítue o aceso cendiscorren pelas provín~jas de
nistério de Fomento retrasa a
de particula1;9s a título iridi\í'i- :e. :dQ.t.J uil pronunciamento no últidual, .non. ·afopa explicación á - . ntó pleno provineial. ·
Le.on e Lúgo, pero se ig(lorov a
·
·~ntrega ·a Ourense do Hstudo
tro á Galiza. Hai me·sf3S que esdesídia da A9ministración, pe·
parte correspQridente· a Ourende detalle dese tramo, de' rnodo
tán adxudicadas as .obras para
tránsito de veículos na
ro maniféstase preocupada "O pro·xecto, inicialmente pr-e- . que .non pode ·dar a SU? opinión
proceder aos arranxos dun vial . se.
comarcá de Valdeorras é inten-. . porque a·s obFas de reparación
supostado e.n 67Q millóns de
. sobre o trazado do vial. A opoque, na província de Ourense,
. sición municipal, PSOE e BNG,
non se mellorou desde hai caso por mor da presenza_da mixa foron adxudieada:s e hai mepes.etas .. foi adxudicado á em·
torce anos.
achaca a responsabilidade do
nería da pizarra, principal motor
ses·que terian que ter coniezapresa- Copasa por un ha cantiretraso.ao Governo central, por
económico da bisbarra, e porque . do. A chúvia e unhá mcid.ifica; . -dade ·de. ·350 millóns, isto ·'Unrelevar á Gal iza,. e ao concello .
A Plataforma en Defensa da Nción do proxecto .foron os arguha rebáixa temerária e temeconstftue o aceso centro á Gafie ao alcalde de Ourense
120 "calificóu a desídia a atitude
z a. Nos meses de inverno e me.ntos da .Demarcación de EsT mos un recorte na calidade das ·
Manuel Cabezas (PP), por.non
da Demarcación Territorial de
tradas para XUSti.fic~r a ciernoreparacións" , explica ·O conc_e'agora coa construción das auto·. insistir e renunciar a facer uso
. Estradas," que dirixe P~dro
ra, pero hai meses que hai selleiro do BNG no Barco de Valvías á Meseta, a N-120 pasou a
do peso político qu~ o seu parSánchez Tamallo, no proceso
ca e Sánchez Tamallo confirdeorras e integrante da Plataser un vial que ·soporta un volutido t,en en Madrid.+
de reparación da estrac;la ao
mou que finalmente non habeme de tránsito que agraya o deforma, Eduardo Gómez. +
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paso méis na privatización' .:
. da xe.~tión urbanístic;e1_a~ ce,;
de'r o seu 'desenvolvimento á
Asociación de Promotorés·
· -inníóbillárfos, Apr9in, ao ~-
cons.iderar a esta soCiedade
corno primei- .
ro interlocutor
válido en
cuesfións de .
· ' urbanis·mo,
. segundo un .
acordo que '
asinaron o
·Govérrío niü- nicipal e
Manuel Pérez.
Aproin. Con
esta decisión, a expansión
urbanística da cid.a de será
decidida polos construtores
en función dos seus intereses, .. en ! ugar·de at~ndérse o
ben comun. Os promotores
tamén interpretarán as ordenanzás munic;ipais. A oposip
ción, PSOE e ·a -NG, proJestou
polo acordo, afnda que o·
PSOE no pasado·asinou ou. tro convénk; similar~+
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As decisións políticas
MANUELCAO

A distánéia entre a~ distintas .clases está a aumentar, segundo ~-s"'ponentes.

A. IGLESIA§

Concluíuse con que o.paro po~ ~~n tea de xul.zo as democrácias formais

ASemana de Filosolia
chama a enfrontar
.
.

.

as desigualdades 'da 111 Revolución Industrial
~.

~c.v.
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A XIV Semana de ·filosbfia, organizada. pola Aul~ Castelaq, debatiu en Pontevedra na primeira semana de Abril sobre o traballo e
concluíu coa defensa de várias teses que os vinte poñentes deixaron sobre a mesa ~ o ·paro está a por en tea de xuízo ás d~mocrá
cias formais, é preciso por fin á sit.uación de desemprego crecente, précarización das condicións laborais e aumento das desig~al
dades sendo necesária. uñha análise interdisciplinar para afundar
nun dos máis acuciantes problemas das·sociedades occidentajs.

J

Como voceiro da Aula Castelao,
cés, Patrick Viveret, puxo de reo profesor Antón Fernández fixo
leve no seu relatório que "calquefincapé nas conclusións na análi- . ra que sexa a filosofía do traballo
que se deferida, as posturas políse do actual sistema social no
que, mália semellar que·se·fai unticas e sociais teñen cada vez
ha defensa da igualdade de tomáis unha dimensión filosófica"J
polo tanto, ao -seu ver, o debaté
das as persoas , "danos mostra a
cotio das suas cdntradicións e
sobre os·cámbios de traballó pfoatopámonos con que xera cada
ponse tamén como cuestión polívez máis desigualdade". Definiu
tica e. filosófica e_por isa fixo ta- como "contraditório)' o feito de
mén fiflcapé na sua intervención'
nas aportacións de Hannah .
que en tempos de intensa. produArent ou Bernard Perret. tividade de beRs materiais e culturais se dé tamén a incapacidade de solventar os problemás de
Para Viveret na situación actual
desigualdade económica, .social e · "a cuestión de por que vivir volveuse tan .importante .como a de
cultural. Os dados sinalados pola
Aula Castelao son abando claros:
como 'sobrevivir" sinalandó asiun cuarto d~ -humanrdáde pasa
mesr:no que se pode mostrar que
fame; oitoeentos ·rriillúr:is de seres
"a volta dos pr,oblemas de superhumanos nó mundo ·sen emprevivéncia n0 mundo contemporágo e· en- idade de trabaUar .. "H o
neo (misérias , fames, exclusLón,
que~ ainda' pior, carita m$:is nos
etc.) non é debido ás rarezas obimos -acheganao á .f.in-·do sécúlo . xe.ctivas senón ás crises de reas cifras seguén a niedrar drastipartición sociais e ás inadaptacamente". Ante este panorama a
cións culturais". Concluiu asi o
solución non-pode ser ."entqar ~ n ·intelectual francés en que. "o trarequiem'·pola.. causa traballac;fora"
bal lo da filosofia 'é hoxe en dia
senóo que se ir:npQI), ao dicer dqs
unha laboura política esencial '.'.
organiza:etores aa 'Semaha:'de~ F¡·_
-.
tosofia, "enfrontar a nova situaRefundición da esquerda , ~
ción e 'feconaucila, p6i~i éstamo's
diante · da xa chamada Teréeira
6 e~onomista. e ,profesor· da UniRevolución Industrial ~ na que a
versida_de· de Paris X-Nanterr_e,
teima polo trunfo abs.o.l üto da
Alain Caillé , 90 tempo -que proeconomia -de mercado ·ubre, está
puxo trinta teses p~ra favorecer
arrasando os pastos ·~e-.traballo e
a aparición dii nha esquerda
producindo ·un novo -afastamento
post -laborista,..apres~ntou a ·Chadas clases económicas", ·
mada Europea por urtha Cifiada- .
"'.
nia e unha· Economía . Plurais,
Problema da Filosofia , ·i·.
constituida como ·unha apelación
a· debater sobre o paro: asinada
A pmposta de redución da xorpor 35 persoalidades francesas e .
nada de traballo, como medida
que busca crear, a comezar popara paliar o desempreg0 ere ~
los intelectuais de todas as discicente, tornouse nunha das aposplinas, un moviment6 de opinión
tas máis decididas das defendj- . para influir nos debates públicos
, das polos intelectuais participane facer adoptar unha po:lítica altes .na XIV Seman·a Galega de
ternativa ás políticas ultraliberais
Filosofia, nomeadamente polos
que producen aumento do paro.
integrantes do grupo francés· da
Maison Grenelle. Desta maneira,
Segundo Caillé o desemprego
o coordinador da revista Transproduciu unha contradición na
versales Science Cultura e aseesquerda -sempre laborista, disor do Tribunal de contas Franxo- xa que "a partir do mamen-
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to no que o emprego salariado
declina, continuar a non conceder máis valor social.que ao traballo asalariado, ven a ser como
reducir cada vez máis os homes
e as mulleres á categgrifi de traballadores sen trabaUo". Polo
tanto, para ó eéonóm'ista francés, é hora de que a esquerda
;,retome o· seu ideal primeiro de
emáncipar áos homes da obriga
de traballar" nunha refundición
"que a volte de novo capáz,
máis alá das súas .propias x-erarquias, ás esperanzas da civilización e do benestar de todos".
A reducion do tenip.o·de traballo
en · virtude da aplicación das novas tecnoloxias ·foi o ponto de
~partida do doutor en Medicina e
autor de numerosas · obras s0bre sq.ude, cÚltura, tecnoloxias e tfaballo, Jacques Robin, quen afirmou que o trabállo disminue a
sua condición de valer esencial
da vida cotián e esta a "deixar de
. constituir o lugar capital· da realización individual e. o nó do vínculo social. O devalo 'éia sua duración albíscase entór.i como tempo
1.iberado para activida9es autodeterminadas , creación e espacios
onde as normas de xeitos de vida
máis libres permiten- abs ind1vid uo·s diversíficar as suas relacións e atomizar. os seus actos".
As consecuéncias da caréncia de
traballo foi tamén un dos pontos
fundamentais defendidos poJo filósofo e membro do Comíté Ceñ- tral do Partido Unificado dos Trabal! adores Polonés, Adam
Schaff, que resaltóu a necesidade de solucionar dóuS. problemas
fundamentais se é que, como se
está a ver; "a situación de de~
semprego estrutural niasivo é
condición desta· fin de século" . .
Para Schaff-cómpre "asegurar a
existéncia ,de .rnillóns 1 de .persoas
que até o de agora viviron dos
seus salários e. quedaron désempregadas, mais non no senso tradicional da palabra senón como
innecesárias en canto man de
óbra humana na nov? era da pro:
ducción automatizada". Ademáis
, e especialmente no caso da mocidade, sinalou Schaff que "é pre- ,
ciso asegurarse algunha ocupación que dé s~ntido e motive- a vida das persoas para que a espécie humana .non desemboque
nunha patoloxia social".+ ·

A internacionalización da ~conomia está a poñe~ de manifesto as
contradicións entre un modelo de toma de decisións polJticas pexado pola inércia histórica e un sis~erna de asignación de recursos
. e factores económicos moi flexíbel e cambiante. As'i como en España a descentralización política tef).ta dar saída ás asimetrias
existentes, tamén no caso galego existen_importantes asimetrías
entre o pofítico e o económico que dificultan ou pexan o desenvolvimento das zonas máis criativas e dinámicas economicamen. te. N Ótese que as decisións políticas afectan a actividades econó, micas que supoñen máis da metade do PIB galego. Por iso é imp9rtante definir e orientar axeitadam~nte as deci ións de ingres
e gasto das administracións públicas. Puidera ser que o elemento
predominante nas políticas públicas en Galiza fose mitigar os desequilíbrios territoriais segundo os critérios de solidariedade e redistribución internas máis todo parece indicar, pala contra, que
os grupos de presión esganifan o orzamento sen máis horizonte
que o seu interese egoísta a curto prazo. A desorde na asignación
ten beneficiário concretos pero xenera prexuízo para a colectividade. Velai alguns exemplos significativos:
A área de Vigo leva ano prexudicada por falla de inve timento
públicos en infraestruturas e equipamentos.-Sendo a zona máis
povoada, con máis futuro industrial, cunha grande influéncia no
.lindante Portugal e a máis dinámica economicamente non ten
moito sentido penalizala mediante -as decisións de gasto público.
Han existir "ruidQs" distorsionadores que é perentório eliminar.
Valdeorras conta cunha importante actividade no sector da pizarra sendo a zona máis puxante da província de Ourense. Pois
ben, os organismos públicos son incapaces de bachear a estrada
N- 120 que ten uns buratos próprios das vías de países en guerra.
A conexión por vía.férrea de Galiza cara a Meseta e Europa ha
realizarse por Monforte pois o interese xeral de Galiza ten que
prevalecer sobre a lexítima presión de grupos particulares.
A comunicación Santiago-Lalin é prioritária con independéncia
de que o Conselleiro de Obras Públicas sexa o "Caudillo do Deza".

'O decisor político ten que aguantar
a presión dos grupos contrários ao
interese xeral"
O prohlema demográfico de Galiza é m;i grave-e ¡:equire medidas apoiadas pola maioria social. A persecucción sañuda e desproporcionada aos paisanos de Samos, Dozón, etc., non pode
ser ·apoiada polas institucións públicas. Non convén permañecer impasíbeis e medoñentos ante os que ven con bons ollos a
nosa desaparición como povo ao considerar que os galegos somos . "prescindíbeis" e de fácil sustitución. C:on .amigÓs .como ·
estes non precisamos inimigos.
·
·
O decisbr político ten que aguantar a presión dos _grupos contrários ao interese xeral organizando aos grupos latentes e desveando o carácter p'ernicioso dos.primeiros. Asi, hase de arranxar a N120 ainda que a sociedade civil valdeorresa sexa estruturalmente
feble; a desorganizada povoación rural non pode ser deixada á sua
sórte frente as agresións de grupos pequenos pero previlexiados e
influíntev ºs9cialmente; a febledade económica e d~mográfica do
Val do. Lemos, a desvertebración político-social viguésa ou a viciñanza dl!n persoeiro ii.on debe inducir decisións arradas: +

e
J

e
J
~

e

F

e

p
ti

p
c
d

e
. tr

c

n

ECONOMIA
l O DE ABRIL DE 1997

13

ANOSATERBA

N9 773 - ANO XX

1997

AUE obriga á ven~a
de·lnespal, seg~ndo
o presidente da Sepf
.::

s

. O presidente da S9ciedade,
· Estatal de Participacións lndustriais; Pedro_Ferreras, sinalou
que o governo do PP Gonsidera
_ao Estado mal émpresário e'--· ""
que non vai xestionar lr.iespál . · Esta se(ia a raztím-da venda da
~ empresa á multinaci9nal esatadounidense Alcoa. Ferreras
respostaba deste xeito ao
deputado do BNG Francisco
11od_ríguez, qµe ere quef lríespal
é rendáb_et e fundamental. para ·
a ec_Qf'tot)1iá galega "xa que na
MarTña !ugü~sa prodúcensé os
213 ·oe ganáncías anuais da
compañia en todo o Estado~·
contra9icindo os argumentos de
Ferraras que considera que a
empresa non é. viábel. O certo é
que o presidente da Sepi confirmou que a UE proibia ao Esta~
db administrar empresas que
van competir coas privadas.
Rodríguez lembrou que Alúmi'"
na-Aluinínio de..San Cibrao pro:_
duce o ro0% aa alúmina do Estado.e o 18% da ÚE. ~
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Non se coñeceli os éatro
Os sindicatos agrários tratan de.unir o sector lácteo _pa~a presion(lr á UE en -Maio.- proxectos alternativos_ ._. ,
trados, cada un ten que deféndér o seus", ratificando a convocatória
A manifestación gandeira celebrada o 4 de Abril en Vilalba contra o
da mobilizacíón o 15 de Abril. -Manifestación que trata~ ae impedir a para $ánta Bárbara: '._:e- ~:
impago do leite aos gandeiros , na fotografia, levou ás indústrias
lácteas a anunciar a "suspensión cautelar da sua preséhcia na Mesa do Leite". O conselleiro de Agricultura, Pérez Vidal, pola sua
banda, criticaba aos gandeiros e afirmaba que coa sua atitude racharan a Mesa do Leite, "que só utilizan en plan comenenciudo".
Desde o SLG, consideran que estas declaracións do conselleiro
demostran "as ganas que tiña a Xunta de rachar o fronte comun do
sector". Os sindicatos consideran que "cando hai intereses encon-

.

.
Xünta. Os sindicatos tamén tan un chamameñto a.-- dríicfa.de do sector,
tarito á Xuiíta como ás indústrias, porqu_é en Maio·vai cómezar ~n Btu- ·· · Dos catro proxectos alternati..
vos para a fábdca de ar.mas
xelas o deoate sobre a ampliación da cuota-láctea, "e non· só ·debemos
da
Coruña_,._Santa Bár~ra, os
apreseñta!nos unidos, pata poder fac~r forza, senón qüe, parte désa -~
-·traballadores ainda non
forza vai lr er:i f~mción ~da- produción .que teñamos_.' Ac9cháJa, 01:1 saben nada. A _CIG quéixase
pe_c·h_q r ·éxpíot~ciq_ns, como pact~rQñ Xunt~ e indqstrias. pata : _ _do '1c:eito escurantista" no
adaptarse á cuota_a~ign_ada significa renunciar a -calquer ampliación".+
que se está a dar a configura-

OBNG promoverá mobilizacións contra aterceira restruturació~ naval_

Piqué reúnese en Ferrol coas aütoi'idades locais para ·~:··
analisar as repercusións do cerre de Astano
~P.C.

O ministro de lndústria Jo·
sep Piqué reuníuse en Ferrol
coas autoridades locais, presidid as polo alcalde, Xan
Blanco, asi como co presidente da Deputación coruñesa, Cesar Lendoiro, e o pró·
prio presidente da Xunta, Ma·
nuel Fraga para analisar e
tratar de paliar as repercusións políticas e sociais que
acarreará na comarca o
anúncio de que Astano non
poderá producir os actuais
artefactos (FPSO} que centran a sua carga de traballo e
que lle será renovada, por outros dez anos, a proibición de
construir buques, dado que a
anterior rematou o pasado 1
de Abril. Estas· medidas suporán o peche de Astano.
Como parte desta operación,
Josep Piqué anunciou que o
governo declarará a comarca
de Ferrol Zona Prioritária de
Reindustrialización e Diversificación lnaustrial. O BNG res pondeu de contado a esta postura e recordou que os dous
planos anteriores taran un fracaso. Para Xosé Díaz, membro
do Consello comarcal do BNG
en Ferroltérra-, economista e
traballador de Astano, a situación que atravesa o estaleiro
nestes momentos é a máis gra-

ve desde que se anunciou no
ano 83 o início do proceso de
reconversión industrial.
O próximo dia 24 a Comisión
europea aprobará as novas
medidas de recorte anunciadas, ainda que o governo español pretende pospoñer a sua
aplicación até despois das eleic i ó ns autonómicas, "sempre
que Inglaterra e Dinamarca
aceiten", indicaba Díaz, o que
quer dicer "que no pacto que
hai entre o Ministério de lndús-

tria e a Comisión xa se asume
nas proibicións". Os astele iros
de Ferrol e Sevilla serian os
máis perxudicados por esta reestrutu ración, mentres que a
sua carga de traballo seria redistribuida· entre os <;!e Sestao
e Puerto Real.
-

Catorce mil postos
d~ traballo perdidos
en dez anos
, Ca proc~~o de reconvf?rsión in-

X.C.
r'

O aceite non é _Ó l~ite -·.
"Hai que apoiar a p(odución \le aceite, en 'rroq~es.- de sub~enci~~
nar a árbore 1• porque é a mellar manei_ra de q\l~' este sector- pro~
dutivo funcione", sinalou Loyola_del Palacio· a perguntás 'd.a Ca~ ,
dea Ser. "Có1npre -engadiu- man ter es.ta pt6dúcidn , ::porque dá
traballo a moitas persoas".
,.
A continuación o xornalista, un galego' qtie 'se cham·a G arda
Lastra, perguntou pala produeión de _leite en Galiía' e a ministra,
visib elmente contrariada, respond eu 'que este t:aso era distinto
"porque en Galiza o que sobran son e~plo tacións pequenas, _de
xente maíor, qu e distorsionan o mercad o".
·
Para a dirixente popular, en Galiza non i~po rta que se manteña
a produción , porque o seu reco rte é "un feito consumado".•

1•
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· dustrial, Ferroi perdeu, nos últi- mas 10 anos, máis de 14.000
póstos de traballo , dos que
6.000 procedian da pequena e
mediana empresa vencellada
aos estaleíros . Cento ·cincuenta
empresas da zona tiveron que
pechar pala crítica situación de
- Ferrolterra.
Cos dous plaRos de reindustrialización anteriores (ZUR e
ZID) apenas se acadaron solLL- ·
cións·. Tras da declaración de
Zona de Urxente Reindustrialización, no ano 85 "creáronse ·
422 empregos, ao tempo que
se perdian mil"leiros", segundo·
X. M. Beiras e coa declaración
de ·zona Industrial en Declive
"-acadáronse outros 400, mentres se.guían sendo milleiros os
q_
ue se perdían". _Moito menQs conseguiu o Pla-no Especial de Ferrol asinado
pm Fraga coas centráis sindi·cais da -comarca "co ·que non
-se . consegtJiú abso·l utamente
nada"-. e mesmo q_uedou en
simples p·romesa•o compromiso da Xunta de ubicar na cidade a prant·a regasificadora, "un
elemento clave de calquera deseño de reindustrialización". O
BNG promoverá "que desde as
institucións e desde a sociedade haxa unha contestación a
esta terceira restruturación do
sector naval". +
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. ción accionarial da empresa.
Des.de Xaneiro, non se volveu
producir nengun contacto
coa consellaria de Industria.
Un dos_posíbeis proxectos
refírese á ene~xia eóliéa, do
que a central nacionalist~
desconfia ao estar os
parques a~xudicados en
mans de Gamesa. Esta
empresa de accionariado
basco ten previsto un grande
investimento para os parques
polo que non ven probábel
'
facerse cargo de Santa
Bárbara, Outra das
posibilidades manexadas pota consellaria seria a entrada
de FAPESA ajnda que
restrinxir a fabricación de armas a equipamento (teportivo
e de caza non é solución, segundo a CIG. A recalificación
- dos terreos da factoria ·tamén
é temida pola central.•

Martin' Villa vencella
o crecimento de Endesa
coa mina das Pontes
Rodolfo Martín Villa, presidente
-·de Endesa, cornpareceu na comisión·-de lndústria.do Congreso a petición do BNG, e receñece~ que End~$a é unha grande
empresa grácias á explotación
da mina das Pontes. Mália a afirmación, matizou que-os recursos expl_otados en Endesa
non pertencian a Galiza "'senón
a España'~. e que a empresa
non tiña a abriga de investir en
infraestruturas en relación ao
compromiso de construir a liña
ferroviária Ferrol-As Pontes.
Anunciou que 670 traballadores
da mina e da central vanse ver
afectados por xubilacións anticipadas e prometeu unha visita ·
para coñecer a situación.+
1 .. 1tl ll}'S~
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DA

López

TERRA. ·
AS2B~.lala~DA

no~

superou".

A .denúnda,. ademais, s_inal:a
· que · a presi8enta do ··consello
Galego de Relacións ~abarais,
recomendou ás tres funcionárias <leste ·organismo que non
ped_iran a .praza X'a que por estar embarazadas ian ter pouca
dispoñibilidade. Xa se lle pedira á consellaria de Xustiza, Interior e Relacións Laborais,
que correxira o proceso de selección deste posto, xa que a
xunta de persoal cria ·que ·as
caractérísticas do mesmo p·restá~anse para o enchufismo.· ·

.

'

T rátase dun pos to de libre d~signación no que o único que
.
....
.. ,
lle i:equeriron á seleccionada é
..
/ -,
,,
que sexa funcionária do grupo
A. Begoña López traballou c<5mo contratada no Consello de
Relacións Laborai's antes de
aprobar a oposición ao concello da Coruña. "Non ten merites específicos para o posto
para o que foi nomeada. Hai
100 funcionários qo grupo A
na Xunta e concretamente
tres mulleres no Consello que
:.-.
p.oden. alegar máis méritos",
,..._ ".~
".:..~'din desde a CIG sinalando o
No Oiário Oficial -de Galiza
agrávi_o que ~upón este nomedo Martes 8 de Abril. aparec_e - amento.
ó nomeamento de: Begona ·López Iglesias como secretária do
Sina1an .que B~goña López é
Consell9 Gaiego ·de Relacións
aroiga do anterior presidente
Laborais: Esta fundonária do
do c.onsello de Relacións Laconcello da C~rul)~ pasa ~ de,
borais, Benigno Sánchez Garpender da Xunta a partires de
c:ia e.que . "este nomeamento é
o -xeito que ten a actual presi-agorª, No Consello da Relacións Laborais hai tres funcio,
denta Teresa. Pedrosa Silva de
nárias do grupo A traballando,
devolverlle o favor ao presiunha .d.elas villa ocupando de
dente anterior por nomeala;
maneira interina .o.. posto de
n_aquel momento, secretária".
secretária, que agor:a se cubre
definitivamente.
O posto de secretária do consello, de libre designación, é a
A xun:ta de p'ersoal dos Ser- . máxima categoria á que poden
v izos Centrais da Xunta de .aspirar os funcionários: os seGaliza ·denú~cia- -a gravidade
gu intes na escala xa son cargos
do nomeamento nun mopolíticos como os directores
mento "no .que se. ofereceron
xerais. O salário bruto menmoi poucas prazas no pr.oceso
sual dunha secretária do Conde oposicións e no que se lle
sello de Relacións Laborais é
está a exixir aos opositores,
equiparábel ao de un subdireclibres e de promoción intertor: 4 71.000·pesetas sen contar
na, .superar unhas probas e
complementos como os triésufrir
un proceso que
Begoña nios. •
_.
.
... -

'.
. na ·secretaria
d~ Coh~éil~;

.....,,,~.

.

de Relacións
-Laborais·

Saca·olelte Nós,·espefícico·para opaís
con vitaminá.P,~~ q,~,~ hai_caréncia -·~
.. '
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Leyma .odrnite ·--··
quttO g~·tego vel1de
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A central leiteira Leyma-ven de sacar
mercado o leite Nós, un
- produto e~pecffico , p;;ar.a o ~e~cado gale~o · que engade ·vita~in_a_ O
para suplir a carénc1a trad1c1onal do~ gal~gos desa substancia.
Leyma, que levaba ·tempo bJ,Jscando un produto similar, áprovei•
tou un estudo da_-Universidade .de Compost~la e anunciou a posibilidade de saca~ outró~.-derivados lácteos espee~ficos p~rá Galiza.
É significativo que ~Leyma empregue unhá tip0grafia como a
que usaba Castelao..par? ven_der: un produto específico · para
Galiza: Por outra banda, a :res, pos'ta que está a ter por parte
do mercado demostra que o galega vende. ,
':..

O chefe de prt>_
m oción de -Leyma, Xavier Rodrígüei Losada
recoñece1,1 que a empresa láctea levaba tempo · buscando ün
produto com.o este p(ira explotar
un mercado que a pénas ·é atendido potas empresás do ·país.
"S9_mos gal~gos e aqui_ ternos
un-volume importante das nQsas
vendas -explicou-. Noñ· é froito
. da casu.alidade que ·saiá o leite
Nós; atopamos
estüdo .da
Uñiv~rsid·a{je : de Gomp6stela
que indicaba que na ·Galizá falta
vitamina o ; ·,pQr i~o · saca~ós o
leite Nós ~· -cun ·suplen:ietitcf desta
vi!amina, qu.~ se 'vef!_qe en)lnvasés. etiquetados integratnente
en galega"·. - · . ' .. -···'>
.
.

ün

'

~

~~

o -argumento usado pcfr·-Leyma
é que a v·itam·ina- O é. necesária
pára fixar cálcio nos osos e a
s_u a auséncia pó.;d e ·provocar
problemas de osteoporose,
descalcificacións, ostemalácia
é' ráquitisrnq. o sol é· o responsábel de aportar ~·sta vitamina
e a .baixa incidéncia da lus solar na Galiza provoca que no
noso país haxa déficit da vitamina, por isp Nós íncorpora un
aporte adicional da vitamina D,
ademais dous grupos E, A e
calcio.

o

"Hai u11s· días·que apre~entamos.-
este pr9d1,.1to e o 80% dos -hosos
clienfes acolleuno ·ben -explica .
Xavier R.o drfguez Losada-,
mesmo as grandes superfícies
están a facer exibicións de leite
Nós á marxe da nosa campaña
de promoción. Estamos moi surprendidos pota acollid& que tivo .
no mercado tanto de parte do ·
. público como das empresas distribuidoras e de vencia·;diret:ta''...- ..
Sob o lema O primeiro leite pensado para Nós. desenvólvese "'"
unha intensa campaña de Leyma en prensa, rádio, televisión e
valados publicitár.ios. ·Na própria
apresentación · do novo produto
lácteo estiveron prese,ntes as
principais autoridades da Consellaria de Agricultura. ·

Etiquetaxe en galego
O aval dado por Agricultura a
Leyrna vai impedir qüe se r.epro:..
duzan situacións que afectaron
a produtos que etiquetaban unicamente en galega e que foron
sancior;iados pola Consellaria de
lndústria no pasado. Ademais,
as .características de Nós entran
nos presupostos da nova lexis-_
lación de ·etiquetaxe, que permite o uso exclusivo do galega só
para casos de produtos especí. ficos para o país.
Por out.ra banda · Leyma xa
avanzou que probabelmente
saian á venda máis prqdutos
específicos coa etiquetaxe en
galega.+

-
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M. VEIGA

Cambre
Di Noam Chomsky, referíndose aos Estados Unido$; que cand9 .o$
·grandes meios de comunic~ción dan grande importárt~íá a unha po- ·
lémica, o.. tema non é relevante. Se cadra hal?eria que aplic;ar o conto ao rexisto de parellas incestuosas e poligonais de Cambre.
Non é que a iristitución matrim~mial non prec.ise. dunha actualización, mesmo radical, nen se pode negar que o morbo forma_.,parte da
conciéncia humana, tanto como os ciumes ou a solidariedade. Pero
semella a propósito tju.e dous meios de. comunicac;iórr·qLie apostan
por Abel Caballero nas próximas éleicións sé~.an os encartegados de
sacar do anonimato a notícia. ,
:.

Os insubmisos
nos cuarteis
.en liberdade provisional
Os insubmisos nos cuarteis
Elias Rozas e Ramiro Paz ató, panse en liberdade provisional
· logo de pasar dous meses na
cadea mfütqr efe Alcalá 'de Henares, onde estiveron encarcerados dous meses por incorporarse á míli e despois abandonar o seu cuartel de destino como mostra do seu rexeitamento
ao servizo militar e á pn~stación
social substitutória. Elias e Ramiro están en liberdade provi. sória á esp~ra do xuízo militar,
que con probabilidade ser~
dentro de dous meses e prevén
ser condenados a ·dous anos,
catro meses e un dia, ainda
que en prisión estarán un ano
máis. Por outra parte, tres mozos foron xulgados en Ferro! o
Martes 8 por declararse insubmisos: Alexandre Carrodeguas,
Fernando Teixeiro e Xavier Rodríguez.+

Renovación na·
Federación de Sociedades
Galegas na Suiza

~

Nunha asemblea celebrada
nos primeiros dias de Abril
en Lausanne, a Federación
de Sociedades Galegas na
Sufza renovou a sua xunta directiva, que presidiu durante
os oito últimos anos
Baldomero Álvarez, que foi
homenaxeado na sua despedida do cargo. O novo presidente é Francisco Valiñas
(Promoción da Cultura Galega de Lausanne) e o secretário Ramón Noguerol (Grupo
Galego de Aarau). Entre os
acordos tomados falouse no
aspecto social de reclamar
oficinas de apoio aos
emigrantes para o seguimento dos problemas de
pensións e outros direitos
sociais; que as caixas de aforros atendan nos seus
programas á emigración con
parte do 16% de lnvestimento
social a que están obrigadas
e que incluan partidas para
axudar ao traslado á terra das
persoas martas na
emigración. Pediuse que, por
non haber obstáculo legal de
nengun tipo, se recoñeza á
Federaciór1 de Sociedades
Galegas na Sufza como entldade de defensa ·e promoción
de Galiza.+

Solidariedade
internacional en San6ago
Abríl:é o m.~s elex.ido polo Co-

.mité de Sofidarfedade para ce-

lebrar actos que dean a coñecer a situación social doutros
países én Santiago de
Compostela. Delmiz Yilmaz, re" , pr~sentante do ERNK no Estado, talará de O Kurdistán; unha
colónia:.intemacional o Xoves
. "
..
10'de Abril eSaac Velazco, poCambr~, con, atcálde socialista, pode ser útil como o foi a ·p9léµüca ,.. .
19 MATA, expoñerá a situación
do condón. E a táctica -moLdo estilo do Partido Radical itqliano-do Peru ~esde ~/p·erspect!va
de lanzar propostas avanzadas en matérias que excitan a ~ectores re~ '
dos Tupac Amatu. O seguinte
trógrados e logo agachar a cabeza no que réalmente importa.
·
Xoves estárá protagonizado
polo Salvador; Gu.iller.mo QuinO PSOE xa tivo,. por outra parte, 12 anos para legalizar toda a gatero, ex guerrilleiró da FMLN
, ma de parellas posíbeis e non o fixo. O PP, esta vez, amosou ·aX-iliqu~ _
analisará o panorama do
dade non ·entrando ao trapo. Picou, en cámbio, algun membro da
país tras as primr;!iras eleicións
lgrexa. Son os cregos de trabuco que tanto rentabilizou Guerra.
parlaruentárias·e; xa de noite,
cando vestía de·- descamisado. •
·
no pub Avante celébrase unha
festa solidária có Salvador. +
.~.
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OPSOE apoia a"moción.do-BNG pero.nega diferéncias entre nacionalidades erexións

O Estado traspasa
a Catalunya
o control de~h'.áfico .

CiU e PNV .contra a reforma do-- senado
-pafa_ nOn prexudicar as.suas relacións co PP ,
-e>-

tendia a quinta emenda d9 PSOE
era.criar unha ·"Comisión Xeral
das Comunidade$ Autónomas do
Estado" que non era máis que un
totum revolutum no que nacionalidades e rexións convivirían ao
me$mo .nível competencia! e de
·relación do Estado. -

MANUEL SEOANE

l-

o
n

n

A moción apresentada polo BNG levou ao Congreso por primeira
vez desde 1978 a posibilidadé de modificar a Constitución para
converter ao Senado nunha·cámara verdadeiramente ·territorial. A
moción foi derrotada cos votos do ~Pe CiU e PNV, ainda que os
nacionalistas bascos e cataláns aplaudíron á iniciativa, que non
apoiaron para non prexudicar a sua estratéxia política consistente
en privilexiar os seus contactos bilaterais con Madrid. O BNG aceitou várias emendas do PSOE, que por primeira vez amosóuse partidário da reforma constitucional. Porén, os socialistas non queren talar de estabelecer diferéncias entre nacionalidades e rexións.
Ao BNG animouno a redactar a
moción unha intención política deliberadamente provocadora. Rachar o tabu da reforma constitucional e forzar aos grupos parlamentares a tomar postura verbo
do futuro desenvolvimento do Estado e a estruturación territorial.
O PSOE apresentou unha postu ~
ra formalmente novidosa, por
canto manifestou estar a pral da
reforma do Título 111 -da Constitución , ainda que o deputado do
BNG que apresentou esta moción, Francisco Rodr~guez , recoñecia que esta nova postura socialista procuraba "tensar o debate" coa consciéncia de que·"a votación perdíase". .O PSOE facíalle a contra ao PP , acosaba ao
Governo e sinalaba unha contradición nas filas nacionalistas bascas e catalás sen correr riscos ,
pero o oportunismo -emprazábao
a futuros debates nos que a posibilidade da reforma constitucional
xa está eneal da mesa, por iso o
BNG aceitou 4 das 5 emendas
propostas polos socialistas e permitiu certa redución do alcance
do texto orixinal, como recoñeceu
o próprio Francisco Rodríguez.
O PSOE aceitou a moción pero
non asi o estabelecimento de di-

feréncias competenciais entre as
nacionalidades e as rexións e trato u de introducir unha quinta
emenda, rexeitada polo Bloque,
que Francisco Rodríguez interpretaba como contrária á posibilidade de estabelecimento de marcos competenciais próprios e dos

G.

Francisco Rodríguez:

. necesarios- contactos .bilaterais
entre as nacionalidades e o Estado español. O ,q~e ér;i - silm~_ P:e-

LUCA DE TENA

Ouro con :d on
.

.

..

'":

os.

A distinción entre nacionalidades e rexións, como apontou
Rodríguez na sua _intervención,
non é nova, incorporaa o Título
11 da Constitución, pero mália isto en vinte anos -a Constitución
aprobouse no· 78- non houbo
nengunha distinción prática sobre a cue_stión. Neste .ponto do
debate, o nacionalista galega
aproveitou para alu_dir ás tácticas políticas d,o_s.. naci~~a!~t.as~ ~
bascas e catalans, ma1-s ·pe:r1- 1 •·
dentes de aspeétos. c9ro~_etos .
que de puxar por conqu1~tás . institucionais tanxíbeis.

No Madrid da posguerra, un monte de óuro gardado eii ·vários despa~
chos de empresários alemáns, pasou a máns d0 Govemo británico.
A descatalogación dé documentos ingleses 1evanta a atención sobre
este tesouro que presuntamente fara roubado a xudeus na:Alemaña
e pasto en seguro babeo a sombra de Franco. O centro Wiesentha1
adicado á caza de názis reclama aos ingleses qué expliquen a:·sua 'par~
te no espólio. Pero o que m9itos están ·a contar comó un relato de
esp ias, ten unha explicación sinxela: ·alguns··alemáns xudeus de
grande fo rtuna, instalados desde os tempos da Grande Guerra nunha
España pro~ x ermán ica, defendéronse da barbárie nazi-facerido negó~
dos con Franco. Ninguén dubida que esta decisión foi unha canse~
cuéncia do terror ao T erceiro Reich e polo tanto carece de sentido
ocultar que ese ouro tiña donas, ainda que os seus proprietários ti-ve~
sen que investilo a contrapé. A Eu ropa do· Eixo deú vítimas de
moitas clases: vinrecinco rrlillóns de mortos na Fronte do Leste;
millón s de xudeus, ciganos, arménios, co mun is tas ·e anarquistas
acabados nos campos de concen tración e fo rtunas en apurns coma
a que procuraba en Madrid a garantía clandest ina do ouro. •

.

Andalucia--vai.prolongar ·
o -.AVE
a ~Málaga, . , . ~·-. ·
. ",..; ~ ~ - ,, -- . .. . ·
.-: .:
Xaén e Granada

Posición de CiU e PNV ,

-

A Generalitat de Catalunya
·· conqueriu un acordo co
~ Governo centrat para o Estado
. traspasar a Catalunya o con. - trol do trafico nese país. O
'-convénio facilitará o
despregue dos Mossos d'/Esquadra e máis tardar no ano
2000 a policia autonómica
substituirá á Garda Civil no
~ control das estradas de CataluAya. O Estado resérvase a
expedición e revoc9ción do
carné de conducir e as cuestións relativas ás
· matriculacións-de veículos.
Mentres Catalunya camiña cara un _,modelo de forzas de se- guridade-proprias do mesmo
tipo que o basca, na Galiza a
Xunta non conqueriu impar a
_Madrid un modelo policial próprio adaptado ás necesidades
do país.+ ·
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"

~ ·-

· ~jr~urªi~¡il}unig~;ctes:~otq-1
'* . ~rióméis:leñen éerta· ., -. . ~"' -'."

Paradoxicamente, a ·deputada
capacidade para interv'ir na
do PNV, Margarita Uria Etxeva" polític~f~rro.viária pi'ót)ao~o
rria xustificou· o voto.:n_E1g~t1yo ~q.ik~ ~ · 1e¡fo:i(t·~ qY'aa: Junta ·cté!!Ah::~
seu grupo á mociórf do BNG!p6rl
:- d~~-cía- venlle coiwoS:a·r u.Íl
considerala demasiado tépeda.
concurso para prolongar 0
"A moción nón aborda a totali tren de alta velocidade AVE
dade do problema dos feítos didesde Córdova e Sevilla até
ferenciais", dixo Margarita Uria.
Málaga, Xaén e Granada.
Pala sua .banda.,
de
A n d a1uc1a
· preve, usar os
.
.
U.a .,deputada G"I
.eGJ'!v~rge_n.o~a_ ' mo.-. arr.1'.e -._ 1. , ·fundos de. coesión comuni-1 M1m, XtJSt1~1cG;i .· a _ 1Jegatw~a -ª. _.,_, tários para levar adiante-espres!ar -~poi?. a PC~~t~ por ~ ._. te proxecto .. Con esta medi•.
· re.~peto a Carpara --atta. No:n _
da a.Junta de·Andalucia
c01dg.1JJos qu~- Q Con.g!~so.;_eieba , .· . '(PS0E):demonstra ter máis.
actu~~ ~~?t~ _momentq,, S?PJ8 O. " iniciaUvas que·outras comuSenado , d1xo Carme Gil, que
nidades que, como Galiza,
<;;r.ee qu.e :ª ~~forma, d_eb~ a~o~- con~a.IJ con _governo~
dala o pr.opno Sena?º:: P.pr ~lt1:
amigos de Ma_d rid pero que.
mo,. o grupo de lzqu1erd~ .Urnda
non conquiren proxectos de,
apo1ou_cos seus_vot~1s a proposdesenvolvimento da~ suas
ta do B.NG : •
infraestrutura·
s •·•
,,.
t

e

·....
"·

.·

O PP desac~va
ó case, ~amorcf
·,:A in~estigacion -:a~s iir.egl)l.aii.-

/f. -.,_·, u;;.•.
,;:',c.
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Servanse tomar·nota de aten_
der ate novo avl~, e con cargo á miña conta.
os técíbos que ao meu nom&lle sexan api'esentados 110 seu Bancc.íGaíxa
de Aforres por PROMOC!ÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A. (A NqSA TER~A).

ATTE.
Si NATURA

E11lldade

.E!iJviA 5GT5 60L..GTÍrJ A :
A 1'.loGA Tl!If'.Gf'.GA, CO{....GCCJÓÑ (tHl.GTORIA J l'Jl\lffe'-R !SAt...JJ
f<.I ?l<.ÍllJCIPíi1 22 13,A.l)CO. V'IGO

oa CHAMA Ao TG1..éF01Jo

eaG 'f3 ~e ~o

.·. dades .éometidas na-adxudi.ca~
·-. 'cióñ dé_ Qó[ as ·ria D.epütªéi6ri. tje_.Zam~rq,. tj~e-·governa o . :. . ·. PR, fqi _g14e~tionq.dé! palo : _·. ~·
PSDE .e ppr IU,}ca"qve o Paf·. ~tido Popt:Jlár-impux9 que( ~. c9.:
rj:lisión_de _investigación criada
. ,-ao efeito sexa presidida por ~
Ja'vier ~gµado, depútadq d~s
ta fprrri?dón ;_desp~égan.d9 d~f
. · me_sma. Añtolíñ~'.Martíñ, 'un , ·.-

~t

..- ...

_ . apqi9...._uQánlme~de ~todos o~ · .·.
. · grµg~~ ~ara .o~ goüs paEtidos
da oposición , noniear .a ~avier
Aguado significa desáctivar a
~9.misi.~p porqu,~ v~l~! r~rá q~ .
contidc;> oi:;J(a~11os . que real!. ce éste gn,Jpo . .Dase a c;:asuq.li, (tacie_de .qu~ Aguaaq~tci Lcitado
: por un concelfe_iro de -SQ.nágria
. ·corno unlla das persoas~pre
.sionadas polá ·cúpula rexioñal
do seu partjdo pola sua
presunta implicación. na con tratación irregular _d a sua · ¡rm~
e da sua compañeira
sentimental. A pretensión do
PP é estudar as irregularidades en periodos moi breves
para evitar unha visión de
conxunto na concesión de
obrás .+
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Aexistén.cia dunha
·lista microfilmada da represión earequi"sitória aGaltieiri
reactiva oproceso
--

.

Unha ·Comisión ele Investigación buscará aos
desaparecidos galegos na represión da .·Arxeritina en·1976
.

.

,

'* x.c.

dos organismos de direitos humanos, fai que se teña multiplicado a atención sobre os testiOrganizacións non Guvernamentais, partidos e sindica- . gos chámados e a necesidade
de apresentar probas, froñte á
tos galegos veñen de constituir unha Comisión q.ue vela: falta de colaboración do goverrá na Galiza por axudar nas
no arxetítino.
investigacións e localización
Visita de Aznar
de testigos e vmmas da represión na· Arxentin~, e axuNas próximás semanas o presida r solidariamente a financiar a viaxe dos _
t estigos ga- ·dente do governo español vai
facer a sua primeira yislta oficial
legos que deban declarar, paa Sos Aires cargando coa requira o que van solicitar a colasitória internacional sobre Galboración da Xunta de· Galicia.
tieiri e as perguntas sobre os
microflmes da represión, i.m lisCoincidindo co aniversário do
tado que presuntamente está en
golpe militar na Arxentina, que
Suiza pero que segundo infordeixou un ronsel de 30.000 permacións xornalísitcas estaría
soas desaparecidas, ven de
duplicado· nas mans do CESIO.
constituirse unha Comisión de
Apoio ás lnvestigacións xudi·ciais que están abertas na Au- ."o proceso que abriu Garzón
básase na abriga da Xustiza
diencia Nacional polo xuiz baltaespañola de perseguir os -delisar· garzón.
tos cometidos contra cidadáns
españois, indepéndentémente
Segundo Luis P. Leira, portavoz
dos procesos feitos i:-ios países
da recén fundada Comisión, tr:áónde se pr-oducen. A lista dos
tase de "enriquecer as listas que
represaliados na Arxentina rese manexan de tillos-de galegas
colle vários centos de persoas
desaparecidos, para buscar nocon nacionalidade do Estado
vas testemuñas que fagan
español, unha ampla maioria
avanzar· as investigacións, que
deles de orixe galega, en conestán senda boicóteadas polos
son ánci a coa proporción de
servícios da intelixéncia militar
emigrantes do naso pa'ís. Os
arxentina e nas que tampouco
ten interese eh aprofundar o gointe~rrogatórios S(3guidos até
agora permitíronlle a Garzón
verno español".
solicitar unha arde ínternácional de,, captura contra LeoNas últimas semanas, segundo
poldo Fortunato Galtieiri, que
denunciou o semanario "Tie'mpo", descubriuse o intento de
deste xeito está impedido de
sair do país, sob ameza de ser
prostituir e desbaratar os traballos xudiciais, mediante a introdeti~o pala lnterpol.
dución dun falso testigo que rePér'ez Lei.ra pontualiza que na
Sl)ltou ser un axente militar arxentino. Esta situación, · deseolista que consultou topou moi. berta polo xuiz mercé á alerta
tas auséncias; "hai m<?itos tillos -

_

O xuízo de Garzón atende á desaparición de máis' de 600 fillos de galegos e españois baixo o rexime militar arxentino.

de galegas que non están 1 e
seino positivamente porque
quen era a miña noiva no .1976,
vivindo en Bos Aires, tamén a
levaron os militas". A cQmisión
trataria de completar estes dados e recabar a solidariedade
dos concellos de O!ix_e para ·
axudar a pagar as viaxes das
testemuñas. "A Xustiza española non paga eses traslados e
queremos tecer _unha rede de
axuda p_ara que non se par¡;ilise
o proceso. Mesmo dar .q. coñe- ·
ce.r os nomes nos lugares de
orixe pode estimular que se _

creen outras pequenas comisións de apoio en cada lugar".
Nesa mesma liña a Comisión
pala Investigación dos Desaparecidos/~s Gaíegos/as na Arxentina (CIDGA) dirixiuse ao
presidente da Xunta, para que,
en consonáncia con outros petitó rios semellantes , o governo
autónomo axudase a vir a estes
pais e nais galegos que sofriron
a represión e están en condicións de reclamar diante da
Xustiza a reparación dos seus
tillos. ante a. Xustiza.

.

José María Aznar tamén receberá unha petición, durante a
visita a Buenos Aires, dos organismos de direitos humanos
e da emigración galega para
que faga cumprir o tratado bi1ateral de extradición. Xoan
Pérez Leira pergúntase "Se
hobo un Nüremberg na Alemania por que non pode habelo
en América?. Do que se trata é
de, polo menos, haxa unha
condena moral e o mundo coñeza o que pasou cos nasos
compatriotas naque! inferno
dos anos 70 ". •

A. produción nacional caeu ámetade desde que governa leltsin ·

As máfiOs controlan o cuarenta por cento da eConOmia de Rúsia
~ FRANCISCO BARCIA

narcotraficantes colombianos,
que repatrian boa parte dos seus
beneficios, e cos mafiosos italia-·
Distintos informes publicados
nas últimas semanas amasan a
nos, ·que invisten nas suas próbandas ruprias localidades, as _
magnitude dun fenómeno que
sas gastan de depositar os seus ·
está a estrangular o funcionamento' do país: a proliferación de
cartas en países estranxeiros. A
bandas organizadas que·controevasión fiscal, "promovida" pala
lan os pontos neurálxicos de Rútremenda complexidade do sistema impositivo e a ruinosa xestión
sia. A primeira análise procede
recadatória, é un dos males enda Universidade de Washington
démicos da Rúsia _actual. Algune salienta que este tipo de orga.nizacións moven o 40% da ecohas fontes sitúan nuns 21 billóns
de pesetas a cantidade evadida
nomia rusa. As máfias aproveitan as fendas das escuras privadesde 1991, a:no da desaparición
tizacións para se instalaren en / da Unión Soviética. O próprio
sectores clave como a banca, a
presidente. Boris leltsin non tivo .
construción e os bens de c;onsunengún reparo en recbñecer no
mo, "cun efeito devastador para
seu último discurso anual na Dua povoación do país".
ma (Parlamento), en Marzo pasado, a incapacidade para resolO citado informe sinala que esver este problema.
tas bandas non teñ.en nengún
escrúpulo á hora de usar a forza
Outro estudo, esta vez elaborae incluso asasinar para obter os ' do por un comité da Cámara
seus fins. A corrupci_ón, tanto no
dos Deputados de Rúsia, coinExército, na Administración e na
cide co dado do 40%. Esta éoBanca, é unha das suas ferram is i ón investigadora resalta,
mentas preferidas.
ademais, que o 58% do comércio dos produtos de consumo e
O documento estadounidense
os servizos están controlados
poi as máfias,·que buscan alianaponta que , en contraste cos

zas con fünéíonários corruptos
para "protexeren·" a medianos e
pequenos empresários. A "proteción" mafiosa permite a estas
empresas pagaren unha .mínima parte dos impostas e, por
exemplo, adquiriren licéncias·
de funcionamento e certificados
sanité1i.rios. en poder dos clans .
delicitivos.
Boris leltsin •

Mobilización dos sindicatos
A máfia é unha personaxe que
pausa no actual retrato socioeconómico ruso, mais non é o
único. Desde 1991, a produción
nacional caiu un 50% e os ingresos estatais descenderon
un 33%. A isto se engaden sete
millóns de desempregados,
nunha povoación activa de 72,5
millóns .. A suma dos salários
impagados a dia de hoxe ascende a 1,3 billóns de pesetas,
mentres. que a correspondente
ás pensións sobe a case medio
billón . Este panorama motivou
u.nha mobilización ·dos sindicatos o pásado 27 de Marzo, na
que segundo os seus dados
convocaron a vinte millóns de
persoas (dous millóns, segundo
o Governo).
Neste cenário cómpre incluir a
aloucada ·carreira de privatizacións levada a cabo . por Moscova, que vendeu o 57% das em~
presas públicas, segundó a
axéncia
de
cualificación
Moody's. Para esta sociedade
estadouni9ense, "todo este pro-

ceso ten unha imaxe de corrupción" . O cheira a negócio suxo
chega mesm0 ao primeiro ministro, Viktor Chernomirdin. O diário
francés Le Monde , no seu número do 29 de Marzo, atribuiulle unha riqueza persoal de nada
máis e nada menos que 5.000
millóns de dólares (720.000 mi,.,.. llóns de pesetas). O citado xornal. dixo que Chernomirdin comprou unha boa parte das accións
de Gazprom, un dos maiores
consórcios industriais do mundo
e que monopoliza a· sector do
gas en Rúsia. O Governo negou
todas estas acusacións.
O procurador xeral do Estado,
Yúri Skurátov, denunciou recentemente algunhas vendas de
dubidosa transparéncia e que
se c~racterizaron pala "flagrante
subestimación". Skutárov puxo
·o exemplo d!Jnha factoría meta1úrxica en Magnitogorsk , nos
Urais, para ilustrar todo isto . O
Estado vendeuna por 300 millóns de rublos (7,5 millóns de
pesetas). Pouco despois o com- ·
pradcir desprendiá-se dela por
42.000 millóns de rublos.+
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Pon ~n evidéncia as relacións exteriores do G~verno éspañq-1eaposición de Fraga

EEUU deten a un empresário-galego
por vender alimentos e medicinas a Cuba
-0- B. LAXE

A detención do empresário galega, Xavier Ferreiro, en Florida, acusado_de comerciar con
Cuba, forma parte dunha manobra política antic;astrista,
apoiada con entusiasmo pola
Administración ianqui, para
amedrentar ás empresas españolas e canadianas que comercian coa illa caribeña. Ao mesmo tempo, deixa en evidéncia
a política exterior española, de
belixeráncia con Cuba e submisión ao grupo marielito de
Mas Canosa, valedor de Aznar.
Xavier Ferreiro apareceu ante os
fotógrafos e as cámaras de televisión amarrado de pés e mans
como se fose un perigoso delin cuente. O Governo español disculpou .esta vexación afirmando
que o ''trataron normalmente, como tratan a todos os detidos en
Florida". A acusación que obra
contra o empresário de Oleiros é
a de. comerciar con Cuba. Realizaba unhas transaccións tan perigosas como o mercar mediciOs que afirmaban que o bloqueo a Cuba non era, a estas alturas, máis que parte da propaganda. castrista quedaron desmentidos.
ñas e alimentos e mandalos paneste asunto , contrasta vivatese "profundamente d~cepcio
ra a illa. Toda a operación demiameños endureceron as prenunciada está valorada en 60
sións, comenzando a denunciar
nado" ante a atidude do Estado
mente éoa que mantivo cando
español e de Fraga lribarne.
outro súbdito español foi retido
millóns de pesetas. Xavier Feás empresas que eles consideen Cuba por culpa dun acidente.
rreiro nega mesmo as acusaran infractoras da lexislación - António Ferreiro, que se declaDaquela o Ministro de Exterioamericana. Por outra banda, hai
ra "vot ante do PP desde hai
cións e afirma que non lle muque ter en canta que Ferreiro esanos e admirador de Fraga. até . res, Abel Matutes, agora doendou as etiquetas aos productos,
te, fixo . un chamameoto aos tucomo afirma a xustíza americatá casado coa filla dun ex minisos osos",, láiase; sobretodo, de
ristas para que non visitasen a
tro castrista. Esque nen a Xunta nen o minis~é
na, senón que xa
illa. Tamén puxo en cof.iecimenrio de Asuntós Fxteriores se
te feito está a
os mercou nouto da UE o, alcumado "incidente
puxesen en contacto con el.
ser utilizádo pola
tros paises, ainda
diplomático", algo que, agora,
que as empresas
propaganda dos
nun terna de moita máis · gravifosen americanas. Opai
marielitos para
Pola sua banda, Fraga lribarne,
dade non quixo facer.
nas suas primeiras declaracións
desprestixialo
Ao dia seguinte
do empresário
a respeito deste tema, foi treante a opinión
da detención do
O BNG pediu no Congreso que
pública
americamendamente comedido ao non
galego, tamén lle
detido,
se informase das medidas que o
na.
querer pronunciarse alegando
requisaron
un
Governo tomou ou pensa tomar
que non tiña información ao xeiavión a un piloto
"admirador de
a fin de reclamar a libertade do
Xa son coñeci- , to do sucedido con Xavier Feamericano por
Fraga até os
empresário galego e que Exterrei ro. Desde a Xunta fíltrase
dos os métodos
transportar mediriores explique en q~e medida
que Fraga está traballando en
intimidatáorios
cinas á illa. O piloosos", láiase de da
este feito vai afectar á relaclóns
segredo e, hai quen di que se espolicía e a
to, que se describe como "misioque nen a Xunta, xustiza america- tá a apostar por rendabilizar un- cos EEUU.t
na cando se traha previsíbel posta en liberdade.
neiro humanitánen o Ministério ta de castigar ás A reacción· do Governo español
rio", agardou 18
clases máis desmeses por un perde Exteriores se ·favorecidas que,
XAN CARBALLA
miso oficial que
case sempre,
nunca lle chegou.
puxesen e_n
son os hispanos
Estes feitos demostran a impor'.[
contacto con el. ou a xente de
color. Polo detáncia que o blomais, as suas
queo ten para os
Cando nos primeiros anos 90 a Intifida estaba no seu ponto álxido,
actuacións xudiEEUU, e como
cun
rosário interminábel de rnortes e as"" imaxes da TV desfacendo
ciais
están
inzaCuba vive unha
.
un por un os argumel}toS israelis, o Exército sionista impuxo que a
das de erros graves, mesmo de
situación de acoso bélico desde
represión non podia facerse aos ollos do mundo. Xústo cando un re-·
condenas a marte de· inocentes.
hai 38 anos.
porteiro gravou a dous soldados sionistas·partíndolle brazos e~ pernas
O Governo español, cala
a uns miniños palestinos .....:ao estilo da policia militar brasileira que
A lei na que se basea a .xustiza
americana para deter· ao súbdito
agora escandaliza ao mundo..'..., decidiuse que babia que seguir repriespaol, conculca totalmente o · Ante esta situación, o Governo
mindó pero sen que ninguél) mirase.
español ten unha poiítica débil e
dereito internacional, segundo
de subordinación, tanto aos
todos os analistas. Con esta me. Agora as causas tomáronse, e nun Hebrón onde a Autoridade NaEEUU como á intereses dos antidida os EE!UU dan un paso máis
cional' Palestina ten algo que dicir, ás cámaras amasan a ira das pe- 1
castristas, representados por
no seu bloqueo contra Cuba. Se
dras palestinas coa demoledora maquinária bélica israeli, armada
Mas Canosa, valedor de Aznar
primeiro era as sancións qirec· polos ámericanos.
todos estes anos, a quen o PP
tas ás empresas, mesmo de terlle entregou a empresa Sintel.
ceiros paises, que comerciasen
POstas asi as causas é máis difícil xustificar politicamente -a presión
Até Gutiérrez Menoyo, lider dacon Cuba, agora, o fracaso descontínua,
chea de mentiras e pactos incumpr:idos, coa que un Neoposición moderada a Fidel, afirtas medidas levounos_a dar un
tanyahu di_reitista, encorsetado po1o fundamentalismo .xudeu que
ma que o i•Governo .español depaso intimidatório máis. As emabrazou sen rubor para facerse coa presidéncia, fo¡ a .Washington
be de facer todo o posíbel dentro
presas españolas e canadianas,
· para dicer que el norl'pensaba dar un paso atrás, e que as colonias de
que son as que máis ·están a co- , das canles normais para liberar a
Xerusalén se farian e se se p.recisan máis faranse.
Ferreiro". Felipe González,- que
merciar con Cuba e que xa teen temas de exterior sempre se
ñen intereses directos· na illa caA posición palestina é sempre a mesma. A Tazón toda ·está da sua
alínea co PP, criticou tamén a
ribeña, non fixeron caso ás proiparte. Europa ápresén.tase como aliada das suas posicións, e o mundebilidade do executivo· presidido
bicións ianquies, incrementando
do ·árabe e os Non Aliñados, apoianos sen reservas. Pero o seu camo seu intercámbio comercial. Anpar Aznar.
po-de inanobrá queda reducido pola maquinaria norteameriq.na. •
te esta situacipn de ruptura fáctica do bloqueo, os anticastristas
O pai do empresário detido sí n- 1,¡ · L.-___,,.....!,,---,---'------''--'-----------,-----"--~ ·

Israel, o estad.o terrorista

OIraq violo o embargo
. aéreo para levar
peregrinos á.Meca_
Un avión da compañia
iraquiana Airwáys, con 104
pasaxeiros a bordo, a ·
meirande parte deles de
idade avanzada, violo u 'o
embargo aéreo imposto pala
ONU ao Iraq en 1990 a raiz
da Guerra do Golfo. O avión
despegou de Bagdad e
aterrou na localidade de
leddah, nas proximidades da
Meca, en Arábia Saudi,
donde se dirixian os
pasaxeiros do aparato·para
cumprir un preceíto do Islam
que obriga_aos seus fieis a
_peregrinará Meca unha vez
na vida. A tese iraquiana é
que o embargo non pode
afectar a quen teñen que
cumprir unha obriga relixiosa
e os f04 veJlos que viaxaban·
no avión non estaban en
condicións de facer o
traxecto por estrada. É a
primeira vez que Iraq
conquire violar o embargo
aéreo.+

Europa determinará
a polí~ca albanes~
Europa quer facer
intervencionismo en
Albánia sob pretexto da
pacifiéación. A
Organización das Nacións
Unidas, ONU, vai servir de
amparo para que Europa
interveña no país do
Adriático. Soldados
franceses e españois van
camiño do país pero a
r:nisión pode fracasar
porque ltália quer liderar a
misión nun exercício ·de
intervencionismo que a
cada é máis elocuente. O
governo albanés tivo que
calificar de "inxeréncia
intolerábel" as
declaracións do vice
ministro de Asuntos
Exteriores italiano a prol da
demi·sión do prlmeiro
ministro albanés Sali
Berisha. O apoio de ltália a
Albánia é máis que
discutíbel, sobretod_o
de_s pois da morte de
num.e rosos albaneses a
bordo dun barco no que
fuxian do se"-' país e que
naufragou abordado por un
navio-de guerra italiano.•

Ocidente non so~a
a rebelión no Zaire
e ten que pactar
O governo do Zaire,
encabezado polo títere de
Ocidente Mobutu Sese Seko, ·. recoñeceu que non é quen de
deter o avance nacionalista
dos rebeldes dirixidos por
Laurent Kabila, que xa
controlan máis de un tércio.do
país e as principais cidades, a
excepción da capital. As
novas conquistas prodúcense
sen combater, xa que a
povoación apoia ·aos
nacionalistas de Kabila. Quen
está a cumprir o seu papel na
crise é Suláfrica, que sentou a
negociar ás duas partes en
Pretória e conqueriµ que
ambas recoñeceran que é
necesário_un alto o fago. +
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pedagogo do ·
Seminário de Estudos
Galegos, do q·LJe se
publicaba unha nota
1 a semana pasada,
: dáballe grande
1 importán~ia aos
1 idiomas.. Na sua
1 biblioteca g_árdan~e
1 dicio11ári9s de..~h.in~s, ~
1 hebreo e s.~ns~tito. E(
: sabia que uno~ _.. ·'.":,, ~
1 , língüa é unha mjna
de surpresas ·
~
inesgotá~His.-:P9~,,:,;

ex_ef!lpl9:-;GhesfffeF 'C
s!g 11ifica:<;.astrp... :
Tef)en . a . mesm~., rp.if·
Asiy Ohestertield ;:
traduciría~~ por:.H. ¡ ~l
Campo dos pastros ~
ou, máis
-_. ,
poéticarnente, por
confín dos verdes
..
castros.
;
·. .

{

·c ontan.- as a?<énpias '
de pr~nsa que_o~ . cárceres rnsos .sqn.
un lnf~rQQ.· A~o_lJtan
~ ~os pr~sc;>s e. á~ : ~ -~
;
veG~s -.mátªnps,. .s~r.t- ·'

rnáis. AJ°u_berGµlpse ··
f .espállase_polé!~~-,~?las !
1 - Goo~qdo ,,r;ion_. t}a1- ,. "
1,,.·porq u~ · P~-$9C-Uf?arse. .,
1· Non se trat~~d.~ , .- ·. . ..
1 guféJQS, -~~.r3ó_n _.de :.. . ~
1 _r~dutos . p~r~_; _::¡.:_.~ ;¡
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A propósito
de Lobo Antunes
Se nón me equivoco, nun espacio de tempo lnferior a:· un ano lévanse put;>licado neste semanario
cando menos
dous comentarios sobre
n v e_d ªdes Lobo Antúnes
edito:riais portuguesas, algo parece estar
infelizmente sendo 0 último
pouco habitual. Refírome descóbremento
en concreto ó d I
artigó de Xosé
a lteratura
Mª . d~ castro portuguesa.
Erroteta, no · número ·721 , a
propósito da
aparición de
"Crónicas", de Antonio Lob·o Antunes, e o de C.P. Martínez Pereirn, no-_número 7-71, pa~a dar
conta: da máis recente nov~l¡:i. dese mesmo autor: "O manual dos
inquisidores". -. :

go máis que actos para a galeria.
A tare.fa de galeguizar as festas
requere tempo e supón un traballo considerábel. De querer face1o ben-, o alcalde debedor do
transfuguismo· debería ter convocado isto hai xa catro ou cinco
meses para non cair nas precipitacións da anterior convocatória.
Galeguizar as festas non consiste
en poñer anúncios na TVE e na
Rádio Galega, tratase de conectar en sério cos concellos, que
estes o fagan coas comisións de
festas e que as orquestras estexan amplamente informadas.

. \ .

.,
···.

Máis semella que o Partido Popular, desde Redondela até a
TVE da Rádio Galega á Xunta,
se puxesen de acordo para
mostrar as virtudes do novo al-·
calde, aupado ao poder nun escandaloso pleno , que ter verdadeiro interese polo naso idioma.
Disque hai concelleiros gale guistas que teñen pensado pedir un balanza das anteriores
campañas , para ver se esta non
cae nós mesmos erras e é algo
máis que xabrón limpador,+

f ·A ~·A N GE.S
GALLEGAS

En. el acto conmemorativo de la fundación ·
por José Antonio .Primo de . Rivera _d~ . las
Falanges de .Galic'ia, ha
proñunci.ado un importante discurso político·
el Excmo. Si. Ministro
de ·1nfbrmación y' TIJ.rismo, D; ·Manuel Fraga Jribarne

Lobo Amúnes· pareae estar sen- .
.do o último desGobremento d;i
litElratura portuguesa, [lon SÓ en
. Galicia, senon no resto. do Esta- _
(fotó Gabriel) .
do,. onde x~ tam$.n empezan a
abondar os comentarios faudatorios a cada nova' traducción ó
Non se chego~-- ningun· acordo
castellano das súas obras, "El
para a publicación. Goma -tamorden Ratural de las cosas" (A
pouco Mercede~ Casanova, a
orden né}.tural das Goisas),. 'Tra.,,
represen.tante ·.~-n:-Es_paña _do
tadq d,~ las. pasiones" . (.Trata.do
seu axeate,) ff,l:ie.rnas · Col;ebi~,
das·-.paí~ó~~ , da éilfrna):-e p~réce
conseguida .centratar·,a; trad1;1c-;
me q1;.1e ante_s·; · "~~do Alexandrición _ó ~castellano .da ·'Explio_agáo~
np'.', non $ei se algunha ~áis ., _
dos. f)a_ssaros";_·.;:¡._pesq.r dun? :prime iros contfü.:tos . afürpatjyos
.
.
De Lobo AntúnesJ de quer.i, ,cocon. ''.Seix&Bar.ral'', e agora lernmo·Martínez F?ereiro., rn.e confes0 ·bro aquelas .dificulta~e§ iQ-iciais
· admiradot 1desde come.nzos. dos
(tamén coa crítica portuguesa) e
ropuxéralle en 1_9 84 a_ sinto unha alegría case propia a
oitenta, p_
- Luis Mariño, daquela director oe
cada novo receñecemento da
Edic,ións Xerais, a versión 6 galecalidade duñha obra ,qµ'e pon
ga de "Os Cus de Judas". Pa_ra a
precisa para oada dese ·premio
edici.ón o autor estaba.disposto a
Nobel (a ruleta;-que dfl n:iillóns)
renun_9i.ar ós s_
eus dereitos, entre
que 11-e E!nda,ri:4 · presa><.iar os en:
outros·.motivos ,por un -de tipo
·1end_idos da cou$a.
seotimental : foi criadq pqr unha
'
galega e-pensaba que esa seria
Finalmente LJl'lha_.pequena rectiun pm.1qo unha forma de pagarlle . ficación: no· artículo de Martínez
a débeda de .gratitl:lde e amor
Pereiro aparece .un . lapsus canpara _con ela. (Esa galega, sed_o se tala da:. pr~meira triloxía
gundo . el -me eonfes.ou,: aparece
narraUva de.Lobo AntiJnes. Dise
reflexada. en "Os Cµs :de -.Judas'. '
forrnªd:a por. .11Meníoria de ~le
na Gija, aquela que: ó-narrador lle __ fante" - "Os -cus de Judas' ·e 'Excozaba, as costas .de -meniño
p-lic;ag1áe- d~s;,pássar9s" ; cando·
~<nUlit· v.agar feito- d_~ paciencia da. en ·-re.aJidade o terce,i[p._libro dester.nuta, ;:até .. eu .adormecer de: ta triloxia e "Conhecimento do
Sf>'!llhos . lavr.~dos, p~lo ,,~mcinhq
interno". Se ,en "Explicagáo c;los
qG>S ; seus ··dedqs apaz[gl:lador~s,
pássaros" ainda perdura un dos
~¡i).azes de ·me expulsarem ,dq
temas esenciais dos tres libros
c=orpo·os fant?smas dee_
sperCJ,dos
ant~rióres -a mjtifipación_da perou afJitos que o habitarn;,,)
da ' n6 pasado_i do 'amor dunha
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muller-, xa é tratado de modo
distinto. E por outra parte non
ternos tampouco de outro dos
temas que lle dan unidade á trilq:x:ia a,nterior: a guerra colonial
en- Angola qomp precipitante
dunha neva- maneira de. ser do
protagonist?~ _g_uerra que en Lobo Antúnes ; aínda ql:le dun xeito
que lle poderianios chamar sincopado, atopa un dos seus máis
·sensibles cronistas.+
x.~MAN0E1 MARTÍNEz OcA

(A C ORUÑA)

.Festas en galega
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Aque_l?s_perspa~ "qu~ compartimos contigo os ideais_t::o traballo por unhá sociedade . -
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solidaria e unha Galiza·s·~ber~na. .
·. Non te esqueceremos:~
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Vigo, 6. de Abril de
. i .:99.7
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Bloque Nacionalista Galego

Desde hai moito tempo os galegas tivemos que emigrar en busca de sustento. A emigración estivo marcada, sempre, por diversos motivos. Un dos fundamentais e primeiros foi a miséria e a fame
que arrasou a Os nosos mozos
Nosa Terra ;
tempos atrás , seguen
no século XIX emigrando
que era debida á renda fo- Europa, sobre
ral que tiñan
todo á Suíza e
que pagar os
labregos , ás ao Estado
cargas tributáespañol
ria.s. da igrexa
e o estado. Isto motivou a
renunciar ao
dereito máis elemental da persoa de vivir na própria terra.
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A emigración e
a Xunta

O Concello de Redondela, en colaboración coa Dirección Xeral de
Política Lingüística, a Rádio Galega e o. Centro ·Rexional de TVE
en Galiza ·-convocaron para o 11
de Abril a todos os concelleiros de
cultura galegas coa fih de apoiar
unha Declaración dos Concellos a
próí da normalización lingüística.
A Declaración, xa redactada
consta de cinco pontos: Esixir das · O franquismo pulou a emigración como fonte de divisas que
orquestra~ que o corenta por cense ian investir tora da Galiza
to do .seu repertório sexa interpre(creación do instituto español da
tado .en língua galega, .·que as coemigración).
mjsións de festas demanden dos
párrocos a littJrxia-en lírigua gale:
Todo isto parece quedar na longa, os cart~ces e .as. mensaxes
xanía dos tempos, pero hoxe veradiofónicas en g_aleg0 t a toponímos como unha meirande parte
mia e que as bandeiras sexan utida nos-a mocidade serve como
liz~das sen predomínio da ·galega
válvula de- escape ao capitalisda espanbla.' :· .)- . ·· · - '
.- ...
.. . .
- ...
mo -mono.polismo do estado
Nós _'anos ~ e Red onde la ti- · español . Os nosos mozos seguen emigrando a Europa, ·sobre .
vera unha iniciativa case i<;féntica,
todo Suiza e ao e~tado español.
tentando pro'
r)locionar o ·gaNas· nasas aldeas· podemos ver,
1e.g ó ·nas fes~-·-no inverno, como baixa a povot~~- ~aqu.ei~-~ Galegui.záraS·
ación moz-a. Un ·caso concreto
ocas1on, , a
..
de redución de povoáción podemarxe das ~o- - 'teStas non .
se ver .en Caníariñas. lsto· pareas, inte.n~ións,_ ' - . - .
ce dos anos trinta ou un pais coconvocara-se co~s1ste-en .
lonizado como os do terceiro
tamén · tarde, póñer·anúncios
. mundo? No verán vemos como
mal e arrastro ;
a p ·ovoación aumenta e nas·· naaos concellei- na TVE e·na
sas estradas son , percorridas
ros e alcaldes. ·Radio Galega.
por· coches suizos de grande ciAgora volven
lindrada conducidos por mozos.
· cair no mesmo
erro, o de chaComp'aremos un pais do terceimar a asinar cando as festas xa
ro mundo por exempo o Riff
están aí e non hai tempo para de:
(Marrocos) onde os seus habisenvolver o traballo. Porque estantes s·a.n chamados veraneantas convocatórias deberían ser al·1
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mise'rábeis
1 .· desagradecidos. Os
· : . que non consiguen
· adaptarse ao ~ico
1
1 ·capitalismo.
1
1
1 ·Un labrego sério
. 1 poñíalle á vaca
: Marela, Mo.ura, Pinta
1, ou ~inda. A chegada
1 das suítas, que eran
·1· todas da mesma cor;
1 obrigou a ·distinguilas
1 pelas cualidades: A
: viax'eira, a pachorra.
1 ·o rñáis galopfn do
Célia
Paula González Montado
Xosé Ramón Ribeiro
Laura
Luís Abalde
.
1 lugar solla coñecerse
Estudante
Parada
Pensionista .
Dentista
Pensionista
' ,
.
1 polos nomes orixrnais .
A tesponsabilidade está
Conscienciar aos conduControlar triáis a veloci- ·. Coa consciéncia cidadá.
Os coches corren <lema- . __I e simpáticos. Tamén
na xente. Hai que constares para aumentar a ·predade e incrementar á viTamén hai que cqntrolar
siado. A .vida hoxe é moi
1 hai quen lles ·pon
a quen· bebe e que as per.-cienciala, c6mpre facer
rápida, esta sociedade aéecaución porque as estradas
xiama policial. No~ véxo
·: no mes /de persoa:
van mellorando e os cooutra forma porqué . soas ·que conduzan. saiban
léranos e a xente pr~urne
máis campañas publicitárias. Os coches van máis
ches veñen con maior se- .conscienciar a xente non
o que fan, porque l~is hai
cando ~conquire grandes
·. Máriana, Maruxa. E
velocidades.. E culpa da -. 1
rápido, pero quen conduguridade, ainda que corren "Se dá conscienciado. Ta~ ·· dabondo, só hai q~- tum1 · agóra-incluso '
cen son as persoas. Hai . demasiado. Coas multas -méh_ha~ria que im]~it:; prilas. Ademais hai que
sociedade, non da xente.
excédense, están despresque os cothes po_dan:_áca, - man ter. en boas dandiLogo as multas van a desunha sociedade de consu1 Jessica. ·
tempo. Cando se cometen
mo interesada en vender _tixiadas porque moitas ve, · gar yelocidac!~ :t~Jlt.3§~ .~ ció115 as estradas..Como a
1
ces teñen afán recadatótio~: E-iun pouco de ..tótf'é? ñós _-. xente non-·respeta hai que . as iñfracións ináis graves
coches rápidos, é un cír1
consciem:iar e mpltar se
non· hai tin axente para culo pecho. Non sei se as
e os sinais de límite de veque non nos controlamos
non cumpre, o que má,is ' multar, só se pe'rseguen 0s
1 Qúe::é 1' qué"o'
estradas son mas ou se
locidade son arbitrários,
e logo que nos dan moitas
pero hai que multar a
facilidades para ir dema- -nos doe é o bolso, 'por iso .. excesos de -vdoddacfe en
convén multar, pero hai
1 predsupá? o -paro? ir
teñen
_- · - pontos
'moi. '. ccmcretos.
+
quen se excede.•
siado rápido.•
que conscienciar. •
.
-que. _ser altas.•
. .
..
.
Cre qüe ·con Fraga ~
non ~se ériaron pósfos;
aqueleS.·téirria qµé ·telma ·e m·nemostra: nessa regiom da área oo:
tes porque só ván ao seu povo
Este pats 1an· dem~c·r:atico mande traba11é:>?~ PÓis . "
ten un bloqueo abcíminábel e ingarem a·identiaade do "'m esmo
para descansar no verán.
cidental da província de Astúrias,
xusto ·contra un estado sobétamire: Oferta: de
idioma a ·ambas . as mar-ges do
lindante coa Galiza, com umha
Mínho:· Uns e outros vendidos -ao
Galiza Nova vén desde hai tempopula<;om por vofta de 60.000
no" que· decidiu ap6star pcífl1n '
- empreg0 púbfico ·.
ruim projecto pe:S8oal -ou de grupo
po deñunciando a falla de pospessoas habitantes ·de dé2óito
sistema polít1co·e económico di1997 : Policiá
de ·atiF1girein a maim ·medra posferente. Neste mesmo país, as
concelhos, as variantes ·galegas
tas de traballo na Nosa Terra,
habituais para
·
así como as máis condicións lasível ácamm ·do poder, seja nun
mtnorias están submetidas a ·unNaCional 97ff prazas: :
caso ó das sucessivas·Xuntas cu - ha ·represón brutal polo· único
borais, aprobación de contratos
nos referirmos
Gardá-Civil (libres): _
delicto de seren negros, hispao das cativas e receiósas instibasura, recortes laborais, que
a vários indenos"ou ch~nos: lsto é~.fíipocresia245. Xustíciá tuc;óes do Principádó. Toao com
t e r minad os
aproba o governo central co beNomsequertal dé nom incomodarem o amo
neplácito das centrais españosom "us" {~r
pura, -non vos parece?::; ·
(axentes) 1 _1 OO. E,
e~ ao tempo, tirarem: -talhada. ·1sto
caico) e "un- admltira
leiras. Os empresários aplausan
fan-o; enfim,:os eáes destres. Dos
o proceso ·de americanización,
por se non abondase,~
a estes sindicatos.
hos" (presente
iniciado depois da 2ª Gtierra Mun~
..
c8.és ironizava Castélao que aintambém em possibilidade de
as empres.as · ·
outras áreas ensinar a_
Nós como emigrantes ternos que
última da estam 'no idioma ·universal. Só díal, --intensificou-se nos· úJtimos
vinte anos·. Un dos países°' máis
pri\ladas de _gardas
tomar partido .pala causa nazodo domínio linque estes, os de duas patas; o
único idioma que realmente lhes · americanizados do munoo .é Hesgüístico gale- forma nas
nalista e darlle unha contundente
xürádos tamén
panha, alguns exemplos ilus.tratiimporta e o que costumam-falar
goportugues), escolas por
resposta a política da Xunta. Que
oferecen empregos
bem é o de quem manda. Que· vos: cando a bolsa .de Nova lór..
mas o consasaiban astes fascistas que ali onidioma falam os que madam na
grado no es- considerarem
de vaian nos atoparan. A sua poque sube, a de Madride.sube ain.,.
segu··rns So:, ·ten que
·
da máis, embora o resto de · bol.,.
· '" •
· ·
tándar norma- quenomé"de
Galiza? E os que man9am em
lítica somete ao noso povo. Sasas bai~en. o disco máis vendido·
medir'.ináis de-·un -.
Astúrias? Essa é a língua univertivo
oficial
quémoslles as gadoupas de enri(coincidente, ali",queé,
sal para eles. A outra, a de andar
ba da Nosa Terra, para que nunno ano 95 foi un panfleto·· conmetro oitentá. Saber .
mensaxes subliminais ant1cuba.:
poi a casa, a "de segunda", vem
aliás, neste horror! galego.
ca teñamos que emigrar.+
nos ·condimentado·con salsa neokar:afé OU judo e estar;
bem para .ganharem a nómina·a
caso com a
MANUEL CAMIÑO Mouzo
fim de mes polos servi~os feitos .•
forma do porliberal {un disco en hespanhol de
disposto a traballar '
RESPON ÁBEL DE ÜALIZA NovÁ
tugués
paGlória Estefan). Neste remato ·9s,
con· _pi·s·tol·a·.. -r.ame' n se~
NA EMIGRACIÓN (MADRID)
CRISANTO VEIGUELA
un cas<;:alho .{e pid.o perdón se esJ
''
drom) é "uris", bom, pois nom se
(MADRID)
tou insultando aos· cascalhos}
precisan , -,
·
quer admitir ·a possibilidade de,
,
chamado
lndependence
Gay
f~!:U'
.
chegado
o
caso,
ensinar
a
última
A normativa do
.. . ~ . . . / .. máis vistó nas sás de cinema.' eespecialistas "en
forma nas escolas do território de
A
,amencan1zac)on·
por
si
todo
·isto
fose
pouco,
un.
in-.
·Sistemas
-antl;..roubo, ,.
Astúrias
mencionado,
por
consigalega .de Astúrias
. divíduo de bigode converte-se en
.
derarem que n_om é "de aJi", que
da socieda-. d- , e ~ · .,.,. -~ ...:¡:¡residente
§razas áos -cartos da -· ~-t ,técn~cos _artificie.iros,~é, horror! gafB!JD.
·
·
Há um ·par de di_as telef0nou-~e
o ponto de partida é identificar a máfia anti-~u1 gardas de prisións. A
um amigo. Contava-me ele, douA -que nos soa isto, aoi reintegra~
~ous grupos de características . bana de Mia1 máis ampla gama de
tor em Filologia RomaniC<Jt que
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cionistas? Rasgarám ora·a s suas
11a zon~ de fala. e cultura galegas
vestes os doctos paridores da
da província de Astúrias (a que
normativa oficiar castrapi$.ta na·
me honro em pertencer), de cara
Comünidade de 'Galicia, parecen~
um hipotético reconhecimento
a _
do-lhes talvez acientífico tratar d~
por parte das autoridades daquegebrarem o galego que se ~la a,
la Comunidade da língua de ali
como cooficial junto, com o "cas-. umha e outra beira dos rios Eo. ou.
telao", se estava a tratar de nego-. Návia? Em que . situa~om ridíci.ila_
ficam esses mesqui~hqs vultos
ci~r t;J_mha ñoí.mativa.qué a ataste
locais empenhados ·.~m c;f~tenta
em-grau importan~e ·d 0 galego
rem p0d~r ,s9bre uns n;isgo_
s culnormativizado na Comunidade de
tu rai s diferenciadores· ·aindq ·á ·
Galicia, como meio preCisamente
corita de ·privarem aos tiabitantés
de contentarem as autoridades
do conhecimen.to da dimensom
daquela Comunidade Autónoma
universal-da sua cultura nativa!
(que só assi transigiriam em aceitar um reco·n hecimento do cha..:· · Pois estes agem, infelizmente,
como agirom aqueles outrós no
mado galego asturianb} ?alvando
seu momento. Estes encirrados
desse jeito a asturianidade do 1eem espaventarem qualquer ideja
rritório tace ao que ·"en pétit code galeguidade de umha zona ·
mit'e" dam em chamarem o' impesob administrac;om -astu_riána, .
rialismo galego. Veja-se umha
- .~·~. '-, , 2 ,,1.: ,, e:::~~. .~.::·.

r:h::J. ...: ·~ : ·r;;:J~'.-t./
-~.. ·.1

i:~ ,, ~;, .';~i ·1~ 2!ú.J fr,.¡~·i? 1 Q~;í :

::<·

oposta: nunha banda, están os
·parvos engat~sados_ poi? P-ropa-,

mi.

~

._ .

. ·.- .

Nada máis . , . I_ ofício~, ,sírnpolo

· ~:~~c~~~~%1~~:~- i~:d~~ ~r°<f-" ~ªp?~!:~ ~s~ -~ ~iríxeioeéfiéaz -· ...~ •. -Ounh~ sobieaade que
greso, patriotismo. Na outra ban~.meric.antza- . ·que boicoJeár . 11 progresa . .
da, están aquelas persoas que · c16n va1 parel·
·
analisando a ·realidade através de
,ho ao hespan- calquer produto
1
feitos contrastados, .identifican a
hol. Moita xen- dos EEUU
1
EEUU ca que realmente é: un pate sabe ·cantas
· 1 ·Un comentarista
<

ís iniperialista,·, inculto_; socialmente terceiro-mundista e nun proceso de idiotización progr~siva.

Eles aetinen-se como "a melhor
democrácia do mundo". Pois
ben, nesta "democrácia" a pena
de m_o~te est$ legalizada na
maioria: dos Estados, existindo
inclúso, a posibilidade .d e que o
indivíduó poiáa escoiher entre
distintas maneiras de morrer!

, estr}31as ten a
I
. madrileño escrebe
bandeira ·das
EEUU, pero somos poucos os· -1 en El Mundo do
que sab_
emos como se chama a 1
nasa térra e como é a nasa ban,. I Venres 4: "A Polanco
deira. Moitos saben quen é Sta· estalle a ocurrir o
llone ou Chuck Norris, pero pon- .1
hen tace de-_parvos cando· lhes 1 que a aquel,es
falas de Cast~lao, Ro~alia, Cu- 1 10.000 segadores
·rros ou Pondal. A tradicional em- I
gale.gos que
panada de xoubas foi substituída
por pizzas, cachorros quentes e · 1 regresaban de

20

,..,.

I· Castela e en terras
1 do Bierzo foron
asaltados por unha
partida de
bandoleiros qu~ os
despoxaran· dos seus
xornais. Pero, cantos
eran_?; fo.ron
perguntados, xa a
salvo, na sua terra
natal. Pois cinco. E
como poideron
roubarvos senda-só
-cinco? É .que nos
arrodearon". O vello
canto castélán, COrllO
se ve ainda en vigor,
.. 1 mostra a su posta
1 pusilanimidade e
1 parvície dos galegas.
1 Alonso Montero ten
1 recollido ditos
: similares nún libro
1 chamado Galicia
1 vista por lós no
1 gallegos. Ali
1 aparecen refrans
como: "Ni perro, ni
negro, ni mozo .
gallego" ou "Por delante de mi
ventana vi pasar un
bulto negro, pense
que era un hombre y
era ün gallego".

hamburguesas, asi como o áugardente pola luciférica mestura
de Coca-cola con ron Bacardi.

1

Sanmartin

Os detentadores do poder deste
sofrido país, como representantes ·
da ideoloxia e dos -intereses. decimonóniqos da"metrópole, aceleran a dinámica americanizante~ o
.
que vai a ser "ex" a partires _de
outubro, na sua comparecéncia _- ·
· habitual ante os (seus) -níeíos de ·
comunicación (8 días á semana),
sempre di que Galiza val moi ben,
_ á cabeza de todo (paro iríCluído); ·- que se non fose p.or el, estaríamos na miséria, e agora co famoso governo amigo, isto será o paradiso terrea!... Mira, hpme, se te
adicases á literatura de ·cié_ncia- ~
ficción, ao melbor deixabas en .
panos· menores a lsaac_. As.imov.

Sogica, empresa de
1 traballo temporal,
1 pide recepcionistas
: para teléfono que
1 reunan os seguintes
requisitos: moi boa
·preséncia, máis de
1. 70 de altura e que
envien currículo con
fotografia. Ou sexa, ·
que para ~entestar
ao teléfono bai que
ter o físico ·de Naomi
Campbell. As
inten~sadas (en
protestar) poden
. dirixirse a: Sogica.
R/ Barcelona 51
baixo. 36203 Vigo .

ft1ol(!ico ·...·. . .·

··f ¡:fo71si"n~t .· .
;

..¡_,.,

,1..:_ ..

ON;;,6. · ·fbiJo
o /..A~c;J . .

•

fo.No o t::A~o ~

/

' ~'

Betomando ó.tema, por mfn, que
os hespnahois se idioticen todo
tanto -queiran, -pero' a nós qué
nos deixen en paz. P'ara loitar
contra o americanismos, hai moitos métodos: eeteridendo o tecido produtivo· galega, apostando
por unha sanidade e :edi.Jé::azón . de na que estudo, nun autocarro.
rrilheirü', que xa non existe). Na
públicas, comprometendo-se coa
Todo is.to nun país que ten a taxa
Galiza asimesmo sufrimos estes
língua e cultura do país, etc. Loide paro xuvenil máis alta de Euúltimos meses brutais cargas politar por Galiza e para Galizq, desropa. De todos nós depende que
ciais contra traballadores e estudantes, nun ambiente de intimidade Galiza. E por suposto, nada .... cámbie e~ta sqciedade, .e para o
ción e agresións aos movimentos
máis sinxelo ~ eficaz que boico~ "'be11-do paí~, melhor q!Je q f~ga,
tear calqúer produto do"s EEUU,
porque a miri, esta na qúé h1e torevoluc1onários e nacionalistas.
cou viver, nori .me gasta.+
ben non comprando-o ou ben tiranda-o ao contentar do lixo. Asi · ·
Sen entrar a valorar as modalidapode~íamos contribLltr" a mudar o
·Luís A. RlYAS E JQPER~AS MÁIS des ·de emancipación nacional
lema principal dos EEUU, que di:
(COMPOSTELA)
empregada polos colectivos
"os americanos somos uns filhos
abertzales, compre dicer que en
de puta, pero somos os nasos filEuskal Herria o PP lanzouse a
unha campaña de detencións de
hos de puta", do ca1, óbviamente
só teria sentido a primeira parte,
presuntos membros dos inexisembora hai grandes éxcepcións:
tentes grupos Y, equiparando á
Desde a chegada do PP ao poMartín Luther King, Cassius Clay, . der, vénse producindo .un alar~ - xuventude combativa basca cos
Stánley Kubrick ou Prince.
militantes de ETA Asi , resultaba
mante ·aumento da represión poli1
grotesco escoitar como se acusacial e xudicial tanto na· Galiza colsta denúncia non me parce naba a xóvenes de colaboracións
ma no resto do Estado Español.
da pretenciosa nen pouco séria:
- con banda armada e sabotaxes
a americanización trouxo consipor valor de centos de millóns de
O reingreso en prisión de tres sugo unha sociedade tan decadenpesetas coa única proba da inpostos colaboradpres do EGPGC
te e tan atrasada culturalmente
cautaciqn de "un pasamontañas, que xa ci.Jmpliran_anos atrás parte
como nunca se tivera visto antes.
esprais e abundante documentada condena imposta non é caVexo xente· alienada, despreocución". Ainda mais alá, cun enorsual, senón que está enmarcado
pada das causas, de pésimos
me dispositivo policial, detiñase
neste contexto de represión ingestos culturais e artísticos, de
despois de seguilo vários quilóxustificada que nos asolaga (toda
modais e falares .groseiros e esmetros a ún "perigoso terrorista"
represión é _inxustiftcada, pero
nobistas; en tgdas partes: na rua,
acusado de facer pintadas indemoito máis a desatada contra unnun centro comercial, na faculdaha organización, o Exército Gue- . pendentistas, o delito era de novo -

Dictadura encuberta

.
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: Bancos, como
1·. Banesto, admiten
1 como aval .bancário
1 unha futura .
recalificación de
teneos. Velai toda
unha lección
resurriída de
economia,
-urbanismo e política
·
municipal.+

' 1
_________ ____ __ :: __

colaboración con banda armada.
Tamén compre lembrar as contínuas torturas e maos tratos, recoñecidos por Amnistía Internacional, aos que son sometidos os
detidos en cárceres e comisarias.
A un conflito político, o PP impón
coma solución a violéncia e nega
todo- diálogo {descalificación da
via Esquive!...).
Por todo isto non causa sorpresa
o contido da circular do· Ministerio do Interior do Estado Español,
Nº 1/97 enviada a todos os· poli- .
cías españois. Nesta pedíase ós
axentes públicos e privados que
anotasen e almacenasen nun arquivo informatizado calquera
"sospeita, rece!o, comportamento inusual, atitude non habitual e
comentario aparentemente intranscendente", que pu idesen
escoitar sobre os cidadáns deste
Estado tan "democrático". Ao
xurdir a polemica, o governo afirmou que revisaría a circular.

Non causa

Fara máscaras! o PP pre- sorpresa o
tende instau- . contido da
rar a volta ao
estado policial circular do
t r n q u ¡s t
Ministerio do
con todo o
que isto su- Interior enviada
pón. Se tivero.n a prepo- atodos os
téncia de pro- policías.
clamar públicamente as
súas intencións, ·non hai dúbida de que
agora criaran na sombra fícheiros ocultos, se é {iUe non existen
xa. O PP terá o seu paraíso de
control e represión e segundo os
seus plans ninguén reaccionará.

ª

ª·

Fronte a ditadura encuberta,
fronte a este governo de ultradereita (o que realmente son) , é
preciso a unión de todos, a nivel
persoal e a nivel dos distintos
colectivos. Só coa unidade poderemos frealos. +
PROPOST A DE ACCIÓN
ZAPATI TA
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Panchulo

Mercado.

Museu
de ·
Ponte·
vedra, ·
· tinta
chinesa
sobre
perga·
meo

(47x2S
cm.). •
1927.

- ~

~.,,. M.A. FERNÁN VELLO

Á s í , con este apelativo
cariñoso e familiar, era coñecido
·entre os seus ·Francisco González
Amadiós. Estouno vendo aínda
presidindo a Conferencia
Nacional que Esquerda _
Naciori.alistá_celebro u en Santiago
non hai moito tempo. Alí ~staba o
noso querido admi.rado amigo e
camarada, _c oa súa voz grave e
querenciosa, apromo e elegancia,
todo feíto xesto amábel e cortés
na súa figura. 'os que tivemos a
sorte de coñecer e tratar a
Panchulo cóbado con cóbado ,
sabemos q~e era un home de
palabra profunda, labrada no
sentimento irrenunciábel da · ·
galeguidade, guiada pola
intelixencia da razón política e
posta ao _servizo desta causa ·
fermosa e aberta a todos que
chamamos Galiza.

e

Carlos Maside, biografia dun centenário
Figura principal da xeración dos N ovos que rexuveneceron a arte galega ~ XESUS A. LÓPEZ PIÑEIRO

O 18 de Marzo de 1897, nacia
en San Xulián de Requeixo
(Pontecesures), Carlos Maside.
O centenário debería server Pª'
ra reivindicar o nacimento da
nova pintura galega e a lem,
branza do compromiso dun in,
telectual represaliado, após o
1936, até a sua morte en 1958.
A primeira exposición iñdividual
de Carlo Maside, figura proteica
do Novas, realízase na Sociedade
de Amigos da Arte n Santiago de
1930. Pero o antecedente hai
que procuralo case quince ano
ante , no m io dun ambi nt
qu n p lftic -cultural dera na
criaci ' n das Innanclades da Fala.
Castel viña xpoñend o seu
debuxo
Á lbum Nós de de
19l9, per a obra, cux orixinai
eguen h xe n parad iro d se ,
ñe ido, n n e editaria até 1931.
O rianxeir bu c ba d mitificar a
G 1iza enxebr
bu car ao tempo
unha linguaxe p lástic~ netamente
galega. O ambi me ocial e cultural e taba tomando nese tempo
anterior á República: redímen e os
foros no 1926, despois dunha longa loita agrária, enfróntase a Ditadura de Primo d~ Rivera e a organización de diferentes partidos galegas culmina no nacimenlo, en
1931, do Partido Galeguista.
Se até o ano 1930 o nacionalismo
xirab;:i arredor da revista Nós, e a
sua poética era o modernismo, no
ano 1930 Castelao afirma nunha
conferéncia no Teatro Garcia Bar,
bón de Vigo: "o porvir da arte galega non está en traer de fóra un
estilo novo, senón en criar nós
mesmos o noso estilo". Isto fo¡ o
que fixeron a xeración d~s chamad os Novas: Carlos Maside,
Colmeiro, Torres, Laxeiro, Seoane, Eiroa ou Femández Mazas.

Experiéncia europea
- Maside é o rnáis vello do grupo.
....
~

Orfo de pais, aos 16 anos gaña a
vida nun armacén de tecidos de_
Vilagarcia, onde entra en contac;:to con debúxantes como Federico
Ribas, que o achega aos ambientes publ~císticos de Madrid.
De volta no 1920 a Galiza, participa na Exposición Rexional de
1923 na C oruña, con catro caricaturas, traballando cunha peza
diária no Faro de Vigo (192.4) e
axiña en El Pueblo Gallego , o
xornal de Manuel Portela Valladares, despo is roubado e prostituido polo franquismo. N o 1926
consegue unha bol a da Depuración para ir a Paris onde estuda
debuxo e coñece a vangard as
europea e tamén o expre ioni ,
mo aleman e a e rampa xaponea, técnis:a e tas últimas que integra de contado ao eu lab r de
gravador, introducin.do a técnica
da e tampa na G aliza. N esa viaxe coñ ce ao expresionista ·belga
Ma e reel e t~ae con ig mon ografía do debuxante mái incisivo da época, G eorge Grosz.

República,
guerra e represión
É xa no periodo republicano que
Maside se integra á docéncia.
No 1932 na Escala Elemental do
Traballo. e Ar.tes e Oficios de Santiago, e no 1933 como catedrático de Instituto, primeiro na Es. tracia e despois en Noia e Vigo,
onde expón en 1932~ No 1936,
o ano crítico, recebe o prémio
de gravado na Exposición de Belas Artes de Madrid.

por terceira persoa para canear a
censura, refrexa liricamente a situación anímica baixo a Ditadura: « Qu~rido ·e grande Castelao:
Sei que estás doente.' O teu mal
sofrímolo todos os galegas e a nosa terra toda: os carballos, o mar,
as pedra5, os paxaros, as herbas e
as sementes. Pregamos e fiamos
que o teu corpo saberá non menos resistir a fe.rida do que soubo
teu grande espírito soportar as
suas. Aproveito o paso 1:anxente
<leste amigo para lle dar para ti
unha chea e dura apert·a cargada
dos tensos anceios <lestes longos
an os. Teu sempre de corazón,
Maside. Vigo, 18 de Outubro do
· 1949» Non recebeu resposta.

~nchu~o,
o c~mpañeiro que ~
morte nos arrebatou para
deixarnos a todos un pouco máis
sós e traemos de golpe o celme
amaró da tristura; soubo durante
toda a súa vida mánter unha
atitude de entrega firme ao seu'
pobo e a sociedade que del emana,
defendendo en tódo momento
desde posicións políticas "
organizadas a liberdade e a xustiza
social. Republicano e de
esquerdas, tal como manda o
corazón limpo e lúcido, Francisco
González Amadiós viviu a súa
biografía política dentro do
socialismo, do galeguismo e ·do
nac;:ionalismo e tivo sempre-como
arela a construcción nacional de
G a1Lza, unha Galiza libre e
solidáJia, moderna e orgu llosa de si
mesma, soberan a e co nsciente, .
republicana e progresista, situada
no plano palpitante da
universalidad e.

Coa chegada da sublevación militar é destituido (1,93 7) do seu
cargo de profesor de Deb uxo e
Maside asum e o desterro interior
"coa sua gran ítica integridad e
mo ra l" , coReaparición e homenaxe
mo de ixou
67
.
esc rito o
Coa fundación de Galaxia, MasiGonzález
Amadiós
doutor Ande é nomeado director artístico e
era na actual_idade, .aos seus 7 2
n o número 2 de Grial pubhca un
t óni o Ba l anos , milirn.nte e membro da
t a r. O d e
traballo teórico que para Seoane
Mesa Nacional de Esquerda
Po n t ece s&."é un dos máis lúcidos escritos soNacionalista e _est aba afil tado
res as·isfe
_bre o real ism o feítos n o n o so
iguamente ao Bloque
tempo". Saen ·neses anos en Gad e.sde " pri'N acionalista Galego . Nunca se
meir a liñ a
laxia as Monografias da Arte Nova,
borrará da nosa memoria mentras
Á vo l ta <l es t e t empo parisino
ao desmAhadicadas a Colmeiro, Maside, Seviv,a mos a lembranza da.súa (1927.) fará obras obras de grande
telam ~n t o oan~ e Eiroa. No 1953 exporá na
persoa e do s'e u exempl9. O. que
importáncia p ara a arte galega.
sistemático A'utoret-; ato. Museu ·'- ~- Sala de Turismo d~ Santi3:go.
fora membro da Asemblea de
Podemos falar de As leiteiras (Mu-·
do
lab¿;r c;,iiosij'1aside de-~da.
parlamentarios que elaborou o
seuCarlos Maside de.Sacia), onde
cultural e polítkÜ.GJ.ue se tiña , Desde o ano 19S4 os estudantes
proxecto definitivo de Estatuto de
xunta e~presionismo é estampa
feíto, oJlWi.dQ ~ rripr;te, a repr.esá- , que van a Santiago-visítano como
xaponesa, nun gravado dominado
lia e -o e)plio · clo~ • eus cóetáneos • , artista pero tamén como figura , Galiza, senador, deputado e
vicepresidente do Parlamento
pola liña e o debuxo. Nas viñetas . de- esp~tai1za. Pééfl sé en· ií" mes- . · senl-leira dos tempos nos que na
galega
formará_parte .sempre .da
que reiníc!a segilirá no expres~omo:: e s6 _os: a_cqigos'?Íntinf.P? van ; Galiza bulian as ideas e os homes
nosa g4l-ería .viva de amigos que
nismo, así c;:omo nas eslampas ·se-·:,. ·terjaccg_~~ á sl:ia casa:-~a--Rlig do ~ loitaban por un futuro galego de
non ' están connosco. Pandrnlo ~
· rá a liña tecida.como finna perso"..~ : · #~lar~~~ '~~pos~~l,a':~ reaJ,')~t~~e :: seu. Ali van Franco Grande, tu,
acaba
de mo dicir·en voz baixa a
al, como se olla no cadr? ~ercad!J-~·-. po~_t.µ,ah~ente tuqff:.'.expos1c10~ --- '. gris,_López Nogueira, Manuel Mabrisa atlántica de Abril-.,,-,.
(Museu de Pontevedra). ·'
"':,.,, .: eI,Y ~igo,ffto 1~4~5 ¡' para .J.dgo vol- ·~ ria, Garda Bodaño,... Apesares de
'Conversa xa a~imadame~te na
,, ,_ · . . ..
-.
: .- tat á s~$d~~i..a$á~~ef.ltte Vigo 't{ · , refúgar unha homenaxe que He
etemtdáde con dutro -dos· grandes
No 1929 ,particip<l na Exposición " • C,ómP'ci-stHa'; , V:iVJhd~, dk~ .~lases ,_,: querían facer os seus amigos, os
e dos seus e dos _nosos.' A_n~ÓQ.
· I(exional de ~rte-Caleg9 ; cel~bra~,. . .-'. ~d~pintl!f<k ---'.'.' •:: \.-, ·= · ' "'< ;. _ ._, mozos estudantes reúnense o 15
Avilés de Taramancos, meu velló
da en Madrfd;· e no 1929 estará ..- _ _ ~:~
___ .._,'~,,·-9i: ·: ' · " =
de Abril de 1958 para renderile
capitán, ten xa·á súa beira, .feliz, a
presen_te n~- ExpMici~ti. Interna>: ~:-'Na
e~~oh;·é~· 8-uenos Atoportunamente respeito, porque oun compañeiro e, entre os dous .
cional de Barcelona : No ano . · res, onde.vende ab 'CentrB Galeo 10 de Xullo dese mesmo ano
van fundar no horizonte a
1930, como dix~mqs, fai a su¡i
go e ·ao°Jvfus!-u"f,¡!Uional Arxénti.morre, ·ferido pola enfermidade.
República galega coa que soñaron
primeira expo?ición individual
no, os cadros ,A xaula e Asesta, a
sempre. E así nos, os que loitamos
A cen anos do seu nacimento,
en Santiago, e nesa época colaraiz dos que Anxel Xohan cons1abaixo, sentiremos , seguindo a
Caries Maside coni:a cun museu
bora con xornais madrileños de
dera a Maside, coincidindo con
rota
do
seu
alento,
o
camiñq
que leva o seu- nome, levantadb
xinea progresista (Nueva Espa,
Luís Seoane como "o primeiro e
moito máis despexado. E
ña, El Sol, ... ), sendo detido en
mellC)f pintor galego".
por xente que recoñ eceu nel a
ch egaremos. +
calidade do hom e e a da obra ,
1931 por algunha das suas colá- boracións·.
de entrega -tot al ao se u pov~ . +
Unha carta a C astelao, enviada

~anGisco
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• Camilo N ogueira pede
.
que se reivindique a tumba dos reis galego~;-118' ca(edraJ éoIDPosteiá~ '.:
-·~

.

Camilo Nogueira criticou mesmo ao ·galeguismo qµe "ainda fala dun só rei galego, García,
cando houbo moitos, que están
enterrados en Santiago e na Riveira Sacra". Nunha conferén':.
cía que ti:ña por título A cuestión
nacional galega pediu que se reivindicase a preséncia dos
monarcas.galegos, hoxe desapercibida, dentro da catedtal compostelá. O acto, organizado pola
A.sociacióri Cultural de Vigo, tivo
lugar o Xov~s 3 riun salón do
reitorado repleto de público. .

rias polo Leste, pon en cuestión·
de forma radical a história
oficial española, segundo Cami-..
lo Nogueira. A continuación,
matizou que a história de Catalunya, por exemplo, puido .ser

A recuperáción histórica da Gallaecia, unha área xeográfica que
teria o seu corazón na Galiza actual, pero que se extendería' até
o Mondego polo Sul ·e que
incluiría León e parte de Astú-

marxinada, pero-~oñ choca··.
\ ·.' temos.o,brigatori~mente qu~ se;
frontalmente coa versión v1xen- . debedores de nengtin estado".
•
te sobre~·a formación do Estado
·
·:
espafiol, como oCurre nq caso da
Nogueira pon,toalizou algun~ da, :
galega. "A Gállaeei'a-afirmoudos: o reino sueyo foi o primeiro
foi independente 80,0 anos.
reino bárbaro da pen'fn)ula. Os
Cando se integrou c9n Castela
textos árabes·diferencian durante
e León, Galiza era un reino
moitos séculas entre suevos e vim.áls, bai~o unhacoroa comun".
sigodos. A Gallaecianunca foi ,
musulmana; a diferéncia do resto
"Galiza --explico~ Nogueirá- foi
da peníhsula, de mOdo que
sometida polá forza a fins do sé. durante un longo periodo coexistiran dous reinos básicos: o da
culo XV. A sua nobleza fo¡ subs- ·
tituida por outnté .ficou sen claGallaecia e o de Al Andalus,
ses dirixentes". A importáncia
ta,mén coñecido polo norne de
<leste recordatório-histórico radiHispania. A importáncia da Gacaria en que "se comprendemos
llaecia poñeriase de man'ifesto,
que o nóso pasac!o fo¡ ab.erto, dapor exemplo, no feíto de que os
do ·q 4e as causas puideron· ter sugalegos chegaran xa a Lisboa
cando Zaragoza, situada moito
cedido doutro modo, tp;tñén
comprenderemo~que q hoso fumáis ao Norte, "era ainda unha
turo é iguairn'eñfe ábettó.-Non
· cidade tan árabe como Sevilla".•
.
.~·i ~~-~·~:
.
~
•

·······~·········~·····'·~···············································
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lZ"pola mañá colaboradores, amigos e representantes da
AGAL reuniranse na rua compostelá da Carreira do Conde,
na que viviu Carvalh9 Calero,
para renderlle homenaxe e
transladarse despois ao cemit:ério de Boisaca e facerlle unha
oferenda floral. •

(

Primeira folla voonte do cinematógrafo

en

• Poesia difere~te ·
na Coruña
O ciclo de recitais .Poéticos na
Faculdáde de Filoloxia da Coruña estabelece unha nova cita,
desta vez o Xoves 17 de Abril
baixó o"título 5 poetas diferentes.
As organizadoras. lo landa Castaño e Enma Couceiro convidan a
Esrevo Creus, autor de Poemas
da cidade oculta e Areados, Celso
Fernández Sanmartin, autor interesado na montaña, mar e desertas que escrebeu Divagacións
iu, O tigre das cenoiras e Sen título, Olga Novo, responsábel do
erótico A teta sobre o sol, Lupe .
Gómez, a~tora de Pomografia e
Rafa Xaneiro, que irá
·
acompañado da sua guitarra
eléctrica. O recité\l, que se celebra ás doce e media da mañá no
salón de graos de Filoloxia, quer
ser tinha mostra da poética sen
tópicos, anovadora e
, rupturista..
''

Teatr~is.in~q;~_s_ Ca~~fñor~u<--· •·.

Lembranza a 7 .
retábulb b~f!?c~;~~--d~i'c~~as. ~ ·~ anos da morte.de
dunha.QallZa·v1s1ol}ánS: e·'POP.U?:· . -.
·

• ·O CIXJ

•

Sántlá.g1i é ede~crita C()rtib:"un : ~-

prepara _,
unhaobra ·
do xomalista
Xabier Lama

.!

lar doufro:.t~ft_lp.o'.~' As'sitUaciQrts :~·

e

o peregrino errante que cansou ó
demo é a montaxe que está a ensaiar o Centro Dramático Galega e que se estreará do 22 ao 27
de Abrfl en Santiago. A montaxe resposta ao texto do xornalista Xabier Lama, polo ·que gañou
en 1993 o Concurso de Textos

••

e arvalho e a1ero.

fantásticas o variado das perso~ .
·naxes son. duas características
Cando se veñen de cumprir os
desta obra que fan que os 1.4 acsete anos da marte. de Ricardo
tores e actrices da compañia te- .
Carvalho Calero, a
ñan que repr~séntai'52 papeis
Associac;om Galega da Língua
·diferentes. Andr.és Pazos, actor,
celebra vários actos para coné o encarregado ~e diiixir a peza
tribuir a sua lembranza. O Marque, despois da estrea en Santiates 9 tivo lugar unha mesa rego, xirará po-lo .Barco, Lugo, Oudonda na Faculdade de Filolorense, A Coruña, Narón e Vigo.
xia de Santiago na que partidA próxima tempada teatral será
paron as .duas profesoras Auroemprendida polo CDG coa
ra Marco e Mª do Carmo Henmontaxe O Bufón do Rei, de Vi~íquez Salido. Por outra parte,
cente Risco.•

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

·

~ -~. ·~~gµµd0 í

Vintecinco versións de grupos
pop do Estado das últimas décadas están recollidas en Cultura
·Popular, o novo CD de Siniestro
Total que sé apresentou en Madrid o Mércores 9 de Abril. Grupos como Los Mitos, Moncho Alpuente y los Kt{Jai, Los salvajes ou
Los Canarios aparecen ~n
versión "siniestro" despois de
que-foran apresentadas nun espectáculo multimédia o pasado
ano en Santiago. Ta.nto o disco
como o vídeo de Cultura Popular
recria un particular programa de
televisión no que o locuto.r está
de cost'as ao público.
Proximamente o grupo de Vigo
comezará un.ha visita a Latinoa1~érica para promocionar un disco que sae ali: Asi empiezan las

peleas.•

• Pontevedra
celebra os 100
anos de cinema
O século do ci~ema cornezou
en Ponrevedra o 17 de Abril de
1897 cunha proxección no
Teatro Liceo e, 100 anos máis
tarde, o Cine Clube Pontevedra
en colaboración con
organismos públicos e privado
organiza toda un festa con
actos e celebración até que
remate 1997. Xa no mes de
Abril teñen lugar os seguintes
ciclos: Pontevedra no cine,
Películas que impactaron á cidade
e 40 anos do Cine Clube
Pon tevedra.
As fitas que tiveron
repercursión na cidade com

a ser proxectadas no cine-clube. Tamén recupéranse para e ta festa do cinema fitas gravadas por galegos ou na Galiza
como Torero-, de Carlos Velo,

Viaxe por Galicia, Carmiña flor
de Galicia ou os documentais

·

, ·sinies·tro Total

e
e

Fort Apache, A xungla do asfalto, Ivanhoe, Roma citta aperta,
Surcos ou Calle Mayor voltarán

:-• Culturq, Popular:
..
; - ~ hist9ri9 dq pop
...•

rodados na década dos 70 por
Llorenc Soler Autopista, unha
Maril~r

Aleixandre, Fran Alonso e António Gorda Teixeiro participan na apresenteación do libro "~onstruir a paz"

• ·Nova' Escala Galega
apresenta o EJ:?.cb~t:ro Galego--Portugués de Educación
O movimento Nova Escala Ga- ·
lega acadoll coa.publicación do
libro Construir a paz, a implicación de 113 autores no debate
sobre os dilemas da paz. O
libro, que xa foi apresentado
na Coruña, Vigo, Bueu, Cangas e Ferrol, reune a escritores .
e artistas nos catre capítulos
que o compoñen: O mundo no

• que vivimos, Pensar e actuar pa: . ra construir a paz, Se queres-a
paz ... educa para a paz e Literatura Infantil. O 14 de Abril
Pontevedra s.erá o cenário dun
novo acto, desta vez apresenta; '
do por Víctor Freixanes, coa
presenza de escritores como

~

...
.•

Fran Afonso,"Xo~é Mª Álváre~
Cáccamo, António García :
T eixeiro; Marilar Aleixandre e
Román Raña cos múskos de

' e~posto polo profesor de Didác~· tica Xurxo T arres Santomé co
título Neoliberalismo e
educación. Ademais o V emes
Chouteira, Cantigas e Agarimqs,
18 haberá unha mesa redonda
Muxicas e Cuchús Pimentel. ~
p~ra analisar o papel dos -meios
de comunicación na
Ademais destas páxinas de soconstrución da paz coa particilidariedade, Nova Escola Galega
pación de Rogério Ribeiro, de
xa ten outro proxecto para vinA pagina, de Porto, Gustavo
deiros dias': o XI Encontro GaleLuca de Tena, de A Nosa T erra ·
ga-Portugués de Educadores pala
e Margari~a Ledo, x9rnalista e
Paz, Únhas xomadas aberras paactualmente profesora na
ra apresentar experiéncias, proFaculdade de Ciéncias da Inforxectos ou materiais. Celebraramación de Santfago. Para máis
se no niosteiro de Poio do 18
informació'n sobre este enconao 20 de Abril, e o tema de re- ·
tro están os teléfonos (986)
flexión desta ediG:ión será
481589 e (986) 374656.t

.

·-•.•...............•...•...•............•.........................•..•.................................•
,,.

navallada a nasa terra, Gitanos
para un romancero e O monte é
noso.
Outra parte desta festa está nas
· exposicións do Teatro
Pr.incipal: Xilocromias para o cine galega e Vellos prospectos de

cine.1930-1960.

e

e

Pontev~ra.

Desde o cine clube invitan a
coñecer o cinema desde o seu
nascemento porque, como sinala Carlos López Piñeiro, un dos
col?boradores nestes actos, "a
história mostta que o do cine
foi un cam_iño ·imprescind.íbel
encetado pólo mundo hai cen
anos e seguido pola radio e á
televisión en décadas sucesivas.
Tarnén mostra .que entre nós
ese camiño permanece apenas
sen andar. As-i, prevennos qe
que abandonalo é renunciar ao
futurq". •

\
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canta de libros

Ao ordenar esees dias, estes versos.
Como se o mesmo fosen a palavra eo acto,
a mudez e o non ser.
Como se unha tíníca sílaba furtada do siléncio
ximificase a vida
e mantivese a roda do iempo no seu eixo.
er os finais de
"Ao ordenar esies versos e estes días"
de Pilar Pallarés

É así que, en aínda ter lido este
último poemario -aparecido no
verán pasado, doce anos despois
do que foi Premio Esquío, Serima
soidade-, asi tín fascinado a un·
ha lectura explicada onde e re· ·
colleron algún do poemas nel
integrado.

a
sombra da Guerra do 36

Desta maneira, o poemario ábn;se
cunha 'arte de vida' e féchase
cunha 'arte de escrita' en que dúas
'estatuas' dialogan a distancia: a aa
Vida, {<estátua quebrad~» e despe·,
gadamente dirixida para o indiferente esquecemento («e o que on·
te viveu, caia no olvido»), e a da
Escrita, «esctiva sentado» identifi·
caclo ~un eu poético apegadamen~
te ligado á memoria das palabras ·
( «transcrevo o .que me excede»).
A certeza do inútil padecemento
vital e a incerteza da dubid9sa per· ·
duración poética conflúen na
inestábel e (in)harmónica síntese . ·
que sup9n o libro a. que nos en· ~
frontamos: akkadiana «tabuleta» do escriba que, negro sobre bran·
co, pretende transcender a doloro·
sa vacuidade:,de existir, a través.
dos vestixios el.e quen. se__ confesa
«inábil para a vida>~ e coi esperan·
za de, «quizais», alguén á descifrar
no futuro «pata saber que eu fun o
efebo e a donzela>~.

Título: Livro das devoracións.
Autor: Pilar Pallarés.
Editoriol: Espiral Maior.

O que me .moveu a abordar ho·
xe e aquí o terceiro libro poéti·
co de Pilar Pallaré foi o feíto
de ter acudid
a un ha
(con)movente lectura e expli·
cación poética da autora, nun
ciclo arredor da actual Literatu·
ra de muller na Galiza, prornov ido pola vigorosa asociación
cultural coruñesa "Alexandre
Bóveda". Entón, volvin enten·,.
der por qué, a re pecto da súa
obra (e non só), se vai esten·
dendo unha forte unanimidade
avaliativa de excelencia, cando
resulta obvio que conserva in·
cólume unha verdade Literaria
dunha estatura moral e intelec·
tual bastante inusual.

~Don Gabino ou

a conciencia da antítese nas va·
riadas cristalizacións textuais das
. diversas_ «devoracións» formali·
zadas en poemas.

Tentando
descorrer
o pó dtinha
tabule ta

Pilor Pallarés.

As inmediatas lecturas posterio·
res no silencio das páxinas dei·
xáronme a sensación de que os
poemas aumentaban de volume .
na súa autenticidade e a lmpre·
sión de que, máis unha vez, á
autora nos fornecía uns textos
inseridos nunha rigorosa e varia
escrita propia. Aínda senda
consciente de que un dos come·
tidos máis complicados do 'co· ~
mentador' de poesía consiste en
estabelecer o grao de compromi·

so do poeta coa si'.ia propia obra,·
digámolo xa: verdade, autentici·
dade, rigor, variedade e 'distin·
ción' son para min. os parámetros substantivos con que avalío
ineqt..iivocamente este discurso
poético de Pilar Pallarés que, a
seguir, tentarei ir .definindo.
Resalta, antes de máis nada, un
discurso poético xerado pola
síndrome do binario que non
quere que o lector poida perder

A 'exactitude' do título xenérico
encerra o sentÍs:io"dá dupla 'dei.
'voración' que preside e condi·
ciona o 'libro' nunha antít~e se·
gunda: a directa e pasiva do p~r:
soal -concibido corno reahdade
imaxinada ou como imaxe ~eaH:.
zada- e a indirecta ,-e asimilada
do al.leo e e~teri9r, resolvida naambigua e desequilibrada síntesé
que fixan as palabrqs como restos
de vivencias -tal vez perviven·
cías que venzan o 'veneno do
tempo' e a 'mediocridade da vlda'- dolorosafuente interioriza·
das e sabiamente transfiguradas
na cindida linguaxe poética. ·
T anto as 'devoracións' persoais
como aqueloutras ( ?) selectivas .
do alleo e do exterior surxen dun

O debate poético do novo milenio

...
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dLvidida en tres
partes, quer lem9rar
aos protagonistas da
guerra "ao mesmo tempo que proxectar
ün lómego de luz.na conciencia de.todos aqueles que fixeron da contenda fra.
trie ida unha oncia inacabra". +

O t~em-or de
Maximino Cacheiro
Ademais ·de colaborar e~.publicacións
como-Grial, Atrabe de Ouro ou Luz.es de
Galka, a Maximino Cach~iro Vareia .
quédalle tempo para a :
poesía. O tre- .
mor do amor é
un libro publi·
cado recet).temente por SuaveR, de Vigo cu·
xos poemas "son
unha homenaxe
aos delíros Barthianos de amor".

Sucumbir de amor
é aniquilarse, des·

vertebrar a conciencia,
r.riswnizarse, amar a tnorte saíndo de si na
éxw.se, ~crebe este profesor que actualmente imparte literatura hispanoameri. cana na Universida~e viguesa.+

Osignificado dos
Maios en Pontevedra
Maria Pilar Lores T orres e Xosé Carlos
Morgade Martínez apresentan un cader·
no didáctico en Cásal de Edicións co rírulo A festa dos ~ios en Pontevedra.
Os dous autores consideran
a celebración
. --lllll'l!ID
desta festa co1no un "tesouro", que resiste o
paso deis anos e .
merece unha1 •
análise sobre ori-,
xes, manif~ta• ·
cións e significa-dos. Ao mesmo
tempo constitue
unha guia P§lra os _ _
máis novos aos que ..
se Hes ensinan os .
xogas e os costumes
desra fésta doespertar da ~arureza. +

Espiral Maior publica na ~lección Illa
Verde a obra de Rainer Maria Rilke Car·
tas a un poeta novo, ieflt¡xo da vivéncia
do ofício de poeta na correspondéncia
mantida entre 1903 ·e 1908 éo xóven
Franz Xaver Kappus. As dez cartas respostan nun primeiro momento ao desexo de Kappus, de 20
anos, de que o escritor
de Praga opinara sobre
a sua obra converténdose despois nun tratado da concepción tilkeana da poesía. A rradución é de Xaime Santoro
de Mambiela. +

XE ·RAIS

; 1

Con Don Gabino,

· As cartas de Rilke
a unopoeta nciv<? ·

sobre as ~ou~as íntlmas, sobre ~s elipses d~
. . corazón-,_ sobre a visión dun nena que observa
como- se descuartiza un ha balea.

,\.

de ante e de hoxe.

..

Poemas da cidade oct.ilta deita unha ollada

.

A novela Don Gabino, en Galaxia, ten
moito das vivéncias do seu autor Ant6nio Fernández Pérez· mália os nomes fü:·
tícios e os topónimos simulados. Fernández Pérez, que nasceu en 1909 na cidade
de Rio de Janeiro e se criou na comarca
de Verin, exiliouse con motivo da Guerra do 36 na Arxentina,
onde mantivo
a carreira literáiia fundamen·
talmente en cas·
telán . Nos 50 ·
escrebe~ Terra
cqutada, publicada 30 anos máis
rarde e en 1994
-escrebeu Crónicas

•

1
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décádas. Neste cont~xto de con'tomista' que, para alén do
tención expresiva e de renuncia ao
estremecedor imaxinario 'anatoque non for esencial, o feo e o terrímista', se proxecta nunha desatada simboloxía animal e vexe-- , bel (perdoe, paciente lector~ o neoloxismo) 'estetízanse', tomándose
tal, ora p~collendo e negativizanpara o belo e. o doloroso ao fuxir ao
do a duplicidade do animal e o
principio de realidade e ao actuar a
humano coexistente no limitado
creación do poema como un vo«templo» do carpo, ora adoptanluntarioso substituto no presente
do modos dialóxicos·-coa nai, co
da vida con·
pai, co desexo, co corpG, co titemplada («ser
gre, · co gato, co ... , coa._.. , isto é,
só_a que concos múltiplos desdobramentos de
templa») ou Verdade,
si propia («falo de ti ou de min? /
do tempo detiConfundo os sexos e as persoautencidade,
as» )- que integran no eu os estad o, perdidos
ou en perd,a. rigor,
dos da feroz «poses ión » e proxectan no. exterior a tranquila
variedade e
«desposesiórn>, ora diluíndo no
Mais debo dei- 'distinción'
torturado discurso solidario as
xar aquí esta
vivencias circunstanciadas dos
va tentativa ·son os
citadinos lugares xeográficos e
de delimitar e parámetros
explicar o que - des te
mentais (Lisboa ou Arles), da
persoa 'devorada' pola marte
este libro poe(Antón Avilés de Taramancos)-,
ticamen te me - discurso
·da cultura asumida e mostrada
'di, esta louca poético de
con r.ecatado pudor ( exposipretensión Pilar Pallarés
cións, lectura,s ou mitos), da ca"dilettante" de
tástrofe ecolóxica en que o eu · trasladaT a
muda en silencioso mar, ora ... vost~de, caro
lector, a definición unitaria do múltiplo, da ~
Retomando o modo afirmativo, digo tamén que a vida mortecina e o
ambivalencia e ambig!lidade dos
sentido padecemento, a escrita tordiferentes textos poéricos que conforman este magnífico poema¡io. E
turada e a esperanzada memoria, a
solldaria (con)fusión e a (con)turdebo deixar unha e outra por dúas
bada intimidade son qs principais
~óns complementares: a primeimateriais e as tonalidades básicas
ra, porque, relendo os-parágrafos
anteriores vexo que, usando das
con que se estrutura un espacio pomiñas impresións, me distancio, en
ético de temática plural e límpida
expresividade lírica.
parte, tanto do "Acompañamento" con que Luciano Rodríguez inContinuando na reclutara abstractroduce o Livro, como dalgunhas
das 'auto-explicacións' dadas pola
ción referirei condensadas máis capropia autora, na referida lectura
rro liñas mestras resultantes da mipública ou nalgunha das súas autoña lectura interpretativa.
poéticas, coa precisión-e clareza da
O Livro 'deseña' con palabras
magnífica ensaísta que tamén é; a
mementos vitais e mentais, nun
segunda, porque agora lembro
sentido "melancólico" de perrsaaquelas palabras de Nietzsche no
men to e especulación interiores
sentido en que só se pode definir o
e, por veces, de insólita figuraque carece de. historia, e, acredición asociativa ou tranquila e
tando nelas, convénzome da impodistante 'l?lacidez' contemplativa.
sibilidade de 'definir' o que, ao final, lin como crónica, como selección intencional e fixación -poética O Livro pon en causa a 'realidade'
dos sentimentos, dos obxectos e
de 'cadros', de 'momentos', de 'ex.dos seres (re)presentados e nomeaperiencias' (com)padecidas dunha
dos n.o poema, m'bstrando os límiquebrantada 'história' persoal,
tes do 'ilusionismo persoal' nas redunha «bifronte» autora simultalacións entre o pensamento, o senneamente escrava e libre a respectimento, a poesía e a imaxe.
to de si propia e do seu contorno.
~aber

I"''

.i..,

O Livro 'mostra', e o lector 'aprehende' -estupefacto pola honradez
da lúcida e pesimista confesióncómo ultrapasar limitacións e condicionamen tos humanos particulares de validez xeral nun modo poético luminosamente dubitativo ,
abrigándose a autora, con alento
prometeico, a acreditar no que
non ere: (auto)convencéndose
-como de quen- da (im)posibiliaade de que as palabras ( «ao cabó,
só palavras») e a memoria poética
~«arxilas da memória / todo e nada») den sentido ao existir e 'organicen o caos':
O Uvro 'deleita' cunha beleza clásica que equilibra e integra con 'au. tenticidade', nun conxlJilto retórico despoxado, rigoroso e exacto; o
ocasional e contido teor 'compulsi- ·
vamente' bretoniano que (de se me
permitir a comparación que me
asalta) contrasta de maneira gritante co que percorre caudalosamente
a 'retórica trivializada do sofremento' -auténtica "declamatio" vacía
ou "jeu d'esprit" banalizado- de
tanta 'falsa' poesía destas últimas

En fin,' por enésima vez insatisfeito con estas páxinas que tentan descorrer 'o pó da tabuleta',
mais, "faute de mieux", aquí fican, querendo tamén expor as
dúbidas que parten do convencemeni:o de que; nun ámbito crítico difuso onde o sólido muda
en gasoso e é difícil de coller, teño a sensación de que, por veces,
estou tendendo a confundir peri~
. gosamente as conclusións racionais coas premisas poéticas. Lonxe de min a intención de
me presentar perante vostede,
amábel lector, como un demagogo e perenne herexe, ·m aiS
non descansaría se agora, ·para
acabar, non lle expuxese máis
unfia extemporánea ( ?) consideración xeral que me asalta tamén ·como resultado da miñ a
"doce batalla" con este 'modéliCQ poemario.
A complexidade e a singularidade do LiVro das dett<oracións, no
interior do m1,1ltiforme e rico panorama poético galego contem-

porárieo, critica sen o pretender
o redudonismo academicista das
datas de nac'emen to ou o ·estabelecemen to de unívocas constelacións poéticas de series repetidas,
- resultantes da unitaria ou binaria
menfalidade periclitada daqueles que padecen -¿padecemos?- a
· teima grupal, a taxonomía das
xeracións ou o vo luntarismo selectivo das antoloxías. ' Aínda
máis: proba concluínte de que a
poe~ía galega contemporánea vai
deixando o academicamente útil
( ?) -mais ditatorial- estadio antolÓxico sería a tend~ncia para
pasar ao 'superior' estadio involutivo do léxico-compendio dicionariado qqe, profeticament-e,
anuncio "a posteriori" de maneira vagamente oracular.
¿Desaparace(rá), por tanto, a escrita poética ~ consumida poll!S
superposicións clasificatorias ou
definitorias, en que pesa(rá)n as
interpretacións dominantes de
' corte _sociolóxico e psicolóxico,
acrecentadas agora polas lecturas
_- psicanalíticas e mítica dalgúns
dos símbolos líricos recorrentes
nela? ¿$ubstituirán os fríos construtos racionais -como o que
anteriormente, querendo ~vita
lo, realicei- as quentes palabras
ou ·os complexos exercicios men~
tais de posibilidades laterais da
creación e da lectura poética
que, idealmente, os alicerzan?
Non o permita, revoltado lector,
. e deixe que a súa libre -lectura
acompañe,· sen mediacións alteas, as 'devoracións' que a alta
poesía <leste raro 'libro" da v"olición humana ríos regalou._•
C.P. MARTÍNEZ PEREIRO

' Xavier Carro.

Literatura
recuperada
Título: As calexa5 do C igurat.
Autor: Xavier Carro.
Editorial: Galaxia.

É 'de agor.a, por moítas razóns,
ainda que inicialmente fora publicado no _l973 . Mesmo apareceran xa algunhas narracións en
Grial (ano .1970, nº 30) .e no Bo-

letín da Casa Galega de Nova York.
Porque se trata dunba colectánea
de relatos escritos desde o 68 e
publicados no 73 puidera semellar que perde actualidade. Mais
iso non é asi desde o momento en -que é a primeira vez que se publi~
can todos os relatos, que "O prime ira venres" fo¡ íntegramente
mutilado pola censura letra a letra. Como primeira observacióní
válida para todos os relatos, digamos que sorprende pola sua frescura e perfecta construcción. Obviamente non pasou desapercibí-

Retrato duplo, detalle, de Egon Schiele, que ilustra a obra.

do, pero a sua difusión contou ' os primeiros en reivindicalo, lembro a Xe ú González Gómez no
con atrancos xa o dia da sua prenº 17 de Dorna, autoridade que
sentación, cousas que hoxe parerefrendará as no as palabras.
cen anecdóticas foron, e asi as debemos considerar, verdadeiros
Palabras que deben comezar iatentados. Precisamente dos avanalando que se trata dunha obra
tares que a censura lle fixo sofrir
complexa e experimental domídá conta o mesmo autor en planio dos recur os que emprega. É
bras prologais, de xeito ilustrador moi sorprendente, por exemplo,
e incontestábel. .Mais é moi cua complexidade narrativa de
rioso que o autor prefira versións
"Marcel Gros ", e máis sorprenforzadas (tal é o caso de "O Peitiños" ,. por exemplo) a aquelas que
de o ben resalta que está. Realmente acádase un nível moi alorixinalmente escrebeu. Tal acto
to, que non minguará no eten pouco de intrascendente e o
guinte relato , con ambiente
leitor ha de o saber xulgar na sua
preferentemente urbano per
xusta medida; certamente o ende diferente ubicación e un ingadido non perde ton (sobre todo
terese claro por Compo tela (da
tendo en conta a imaxe xeral do
mesma maneira, a tipoloxia de
libro) pero o rlato ve desvirtuado
personaxe é moi ampla e como significado que naquel momento pretendía darlle, polo que á
prende tatu
vista do que vemos, a intencionasociais divero ). Cun u o
lidade estaba tan pouco definida
da língua no- Tráta e
como para ser conscientemente
amordazada hoxe. Moito descontábel e efecti- · dunha obra
vo, acham
certa isto, até chegamos a concluir que as palabras de pre entarelat
que complexa e
ción son un tanto forzadas. Desde
van desde a experimental
logo, cando, quer, moi pouco clacand id ez na que o
(precisamenras. E custa localizar as tiñas cenautor
suradas. Non imaxinamos que sete no relat
xan problemas editoriais; querenque a censura demostra un
proibiu; "O perfecto
do, era ben fácil destacálas.
primeiro vendomínio d
Ousei dicer que. o autor é pouco
re ") á temáclaro cando quere porque me é
tica policial, recursos que
moi complicado imaxinar que
negra, cadro emprega
alguén é unhas capacidades code costumes,
municativas semellantes tropece
humorística ...
e sempre e
nesa pedra .. Difícilmente pode
"escapar accidentalmente" tal
unha altura
detalle a quen logra unha expremoi considerábel. Agás algun ,
sión tan ben estruturada e comno remate, onde a audácia naplexa nos relatos.
rrativa anterior se perde.
Para situar cronoloxicamente a
obra no ·seu contexto literário, digamos que se publica un ano antes da Elipsis de Méndez Ferrín e
dous antes dos Xoguetes de Carlos
Casares (Anxo Tarrío en Litera-

tura galega, aportdcións a unha historia critíca -Xerais, 1994- dá
1972 como data de publicación
na colección lll.a Nova). Pero non
chegou a ter a mesma difusión e
influxo. E non .é que ·lle falten
merecementos. nen nós irnos ser

Como conclusión cabe clícer que
non é fácil ~e explicar que este
ensaio de posibilidades narrativas
tan b~n resalto tivese tan ·pouco
eco. E unha pena. Pero non é
tarde. Mantense vivo e' actual
como se fose escrito antonte.
Iso si, nen podemos ler a lingua
orixinal nen se reproduce o Labor ilustrador de Virxilio. +
XOSÉ M. EIRÉ
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debia aprender porque eu proviña do teatro e movia demasiado '
a boca, acenaba de rnáis e non
controlaba as marcas.
Moita xente, agora famosa, · pa;
souno moi mal nos seus pri,
. meiros tempos en Mádrid. Co,
mo foi a sua vida aló?
Se pasalo mal é non ter para comer é verdade que había dias
que che dofan as tripas moito (e
sobre todo a alma) por non ter
opcións de traballar. Pero paseino moi ben naquela época. Na
Escola de Arte Dra¡:nático formamos un fato de persoas cunhas ganas enormes, polo que fixemos· de pallases e traballamos
nunha chea ·de óbras de teatro
independente. Chegamos a estrear. seis montaxes ao ano (alguns escritos por min) e iso veu·me moi ben. Agora que xa sei
como vou gañar as lentellas, te-·
ño unha bagaxe ·e experiéncia
que me pennitiu coñecer os mecani·smos do mundo teatral.
Agora tento aprender os do cinema.
Fixo moito teatro na rua e su,
poño que iso curte a un actor
enormemente para o· futuro ...

Nancho Novo durante a re<ente filmación na Galiza de A noiva de medianoite.

NanchoNovo
'Hai que levar o xénio criativo galega ao·cinema'
personaxe principal?

-0- ÓSCAR LOSADA

Nancho Novo é un actor galego que comeza a recoller o recoñeci,
mento da rua polos seus traballos no cinema, despois de labrarse
unha sólida reputación coma intérprete teatral. Os seus colegas ve,
ñen de prem.ialo como mellor actor de reparto polo papel en "La
Cele tina". Recentemente rodou con Héctor Carré "Dame algo" e
agora r mata a rodaxe do filme dirixido por Antón Simón "A noiva
de medianoite", baseado nun guión dos anos corenta escrito por
Lui Buñuel e o galego Xosé Rúbia Bárcia, recentemente falecido.
Que significa para vostede volta r á Galiza e rodando un
guión de Bárcia e Buñuel?

Alucinei cando Antón me chegou co guión. Lino e a hi tória
encantoume, polo que o chamei
moi interesado. Antón comentábame que era un filme dos que
xa non e fan e é asi. Gasto do
toque romántico que posue e
que fose un guión de Buñuel engádelle atractivos e traballar con
Paco Rabal, que tivo unha grande relación co de Calanda, dalle
un aspecto máxico é prod~ción.

Funme da Gnliza un pouco pola
p rta de atrá e v ltar era unha
e piña petada. É un placer tra,
ballar con x nte pre tixio a r:i
teatro galego (como Vidal Bolaño, Ro a Alvarez ou o próprio
Antón Simón) a quen non coñecia. Seméllame imperdoábel
que durante tanto tempo mantivese unha grande distáncia coa
forza teatral que se daba en Galiza. Mesmo ollaba Gun pouso de
resentimento ao non poder realizar aqui o que queria e terme
que marchar a Madrid. Actuar
con eles dame tanto gasto como
facelo con Paco Rabal ou Juan
Diego. Para min, é unha história
con moita máxia, porque coincidiu co feito de, nada máis chegar, terme comunicado de súpeto, a marte do meu pai. Sabia
: que o reencontro ía ser duro e
foino até no terro persoal.

Até .a da.t a estaba disposto a interpretala por riba de todo, mais
levo xa tanto tempo esperando
que xa pasou a· se convert:e.r
nunha opción máis. Sempre ·a
tiven moi presente porque o
guión fascinóume. Agora valorareina xunto a outros proxectos, e se sae faréina ledo.
·

Que pensa do guión e do papel
de enxeñt~iro de minas que lle
tocou en sorte?

Que se pode agardar do se,
gundo filme de Carré, "Dame
Algo", no que interpreta á

Sabemos que tamén está moi
interesado nunha película
(Blanca Madison) que anda
con problemas para sair adiante
e poder rodarse ...

Sen dúbida. Enfrontabámo;;os
aos espectadores nos correrúas.
Faciamos algo agresivo, pero de
brincadeira, e chegabamos ao
contacto físico . O que consegues
é irnpor respeto, que che vaian
abrindo paso ·os espectadores só
con verte cando, ~e te pasas, poderian mallarte .. E un exerdcio
tremendo e unha proba de lume.
Cando subes a un cenário xa tes
algo gañado, que é a confianza
en ti mesmO' de saber que lle podes ao público e tés a habilidade
para captar a sua atención, o
que lles fai sentirse en inferioridade cando te ollan na cerimónia do teatro. Ti exerces de oficiante e eles de fregueses.

recoñecer que son un actor madrileño, porque me forinei ali.
Góstarrie a fita. Se algo ternos . Vivin dezasete anos en Madrid e
No cinema debe enfrontarse
que criticar é que hai unhas
sempre tiven algo de medo a
coa cámara. Xa pode con ela?
cousas no guión arriscadas, que
que desde Galiza non se me
considerase un actor galega. Acse conseguimos enfiar ben, amaEsa é outra pelexa ha que estou
sando que é un puro disparate,
tuar con Simón e Carré é tinha
enleado actualmente. Quédame
oportunidade para que se me
moito máis camiño por aprender
poden dar un bon resultado. Pero existe a posibino cine que no teatro. Son un' tivaia considerarrpo lento e aprend.o de vagar. Delidade de que
do como tal.
vaian collidas pobo deixar .de plexarme coa cámaOgallá o cinema
ostaname,
ra para que me queira. Coido
los pelos en certos
galego chegase a
momentos. Paseiter o seu próprio
que t.an só o acadei en duas ocapor fin,
se!o, como o bas~
no moi ben rodansións e quera aprender do que fico e o catalán,
xen mal para mellorar e quedar
do e tiven o luxo
sentirme un
que non é o falar·
satisfeito cos méus traballos.
de traballar con
actor da terra,
"d¡is yacas", se~
actores
como
nón dun xeito de· _ Vostede .interpreta Trainspot,
Chete Lera ou
_porque ·debo
pensar e concebir
ting no teatro. No cine é unha
Andrés Lima que
película que saíu de Escócia,
a vida .que é o
son do mellorciño,
recoñecer-con actores pouco coñecidos e
que fai que os gamália ser bastante :
cun orzamento lomee de ser mi,
descoñecidos. · • que son un actor legas sexamos
.
tan
misteriosos
e
·
llonário. Pensa que esa é unha
Penso que Héctor
madrileño,
das vías, a da frescura e "rom~
atractivos para a
ten unha planifixente, algo que
pedora", que debe tomar o ci,
cación da obra
porque me
teño constatado · nema galego?
moi interesante e
formei ali"
en Madrid. ·
divertida. Escoitei
É curioso como no terreo da
qué non atopa disPode considerar,
música, vídeo ou moda, Galiza
tríbuidor e. iso dese que o seu des,
estivo sempre á vangarda, tamén
sanímame porque
teño de·positadas
~obridor para o
con escultor~s ou pintores. Hai
grande público
que conseguir trasplantar ese xéesperanzas ne la.
Héctor deixoume
foi Julio Médem
nio criativo galega tan peculiar
cando lle. deu O· protagonista de
arriscar na interpretación e proao cine e, <leste xeito, poderia"La Ardilla Roja"?
be i causas curiosas por mor do
mos ter un cine de moita calida· ton de xolclra existente no filde. Coido que a mente galega é
me.
. Quen me deu a alternativa foi
moi criativa e imaxinativa e iso
Emilio Martínez Lázaro con pafóra apréciase ba~tante. Tem0s
Nótolle que lle apetece bastan, _ peis seéundários. Médem deume
sona de imaxinativos, abraiantes
te traballar na Galiza...
'
a confirmación da alternativa
e de posuir un senti9o do humor
oferecéndome o meu primeiro
espetial. lso notouse na in(lsica
Gostaríame, por fin, sentirme
papel protagonista. Tomeino
e nas artes· plásticas, pero no ciun actor da terra, porque debo
como unha merÍtoriaxe no que
nema ainda non se deu o paso.+
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Nova 33, unha biblioteca q~e, poténcia
o ga,lego ea criac(Qn·literária €1,ftre os nenas
'
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O <loado acce$o aos libros favoreéeu o írlC:remeOto de leitor~s entre os .rapaces
-<>

X osé
Vitório
Nogueira,
director de
Nova 33.

P.C.

Lonxe de ser unha biblioteca convencional, Nova 33 está concebida
c"mo lugar de reunión ~o que os rapaces poden participar nos talleres de pintura, teatro, monicreques, criación literária, contacontos e
mesmo proxección 'de películas infantis, ademai$ de oferecer un ser- ·
vizo de préstamo de libros e de consulta en sala. O seu director, Xosl
Vitório Nogueira, gábase de ter conseguido que os nenos que acu- .
dian á biblioteca cando comezou a andaina, hai 23 anos, traen hoxe aos
seus fillos, nun inteñto compartido de potenciar entre os pequenos a-leitura, a .participapi6n en actividades culturais e o respeito polos libros.
Hai 23 anos, '.' cando o conceito
de literatura· infantil non estaba
aind a~·consoltdado", espcú;;ifica
Xosé .Vitório; '"porque se..éntendia como tillha ·literatura de segunda", nacia en Compostela a
Biblioteca. Nova 33. Un dos fins
que levaron á sua criación foi o
de potenciar a lei tura entre os
rapaces, pero tamén o de conseguir que a literatura infantil acadase o merecido rec-oñeCimenfo
como xénero literário ../ ···: .. _'!-

N_ogueira indica que ·antes viña
calquera a lerUes aos rapaces; -pe-.
ro agora, a própria biblioteca ·prefin: que se~~f\._'?.s, e_scr~to~e~ · as 1~ue .
venan a c;ontar as hisr01:ias .. Os .:
maiores están máis motivados....
porque asi poden coñecer aos autores dos libros que len e para os
. pequenos resulta máis atractivo".
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c__es de -i-~:it~ra ·son -~oi elevados.
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33 «:onta··· eon J;.914 -~ 6cios, 2.2 lO rap~zas' e 1704 'rapa~ .

Nova

coñece que os rapaces pasan mor. - · taS< horas élia.,nte da televisión,
·considera que nuñca antes o libro
estivera tan ao alcance dos nenos.
O director da biblioteca lembra:
· que apenas habia publicacións a
dispos:ici~n aos nenos nen lugares

.Mália q~e--estam'os a falJ'.de neces de idades comprendidas · enn.os entre os que se potéricia espeOeste xeito, Nova 33 oferece dicialmente esta. actividade; Xosé
tre os 2 e os .18 anos. No que
versas actividades ·dirixidas aos
.Vitório asegµra que ;,''qunca se leu
_vai de anb-prestáronse .7,833 linenos coa fin de. animalos non só
tan~o como agora" .. Ainda que rea ler, senón tamén- a participar . .bros, do que se tira que os ÍI}.di· nos talleres de plástica, teatro,
monicreques ou prensa, através
dos que se lles achega a distintos
ámbitos culturais. Pero para os
responsábeis do c~ntro, o taller :
pera de qu.e chegue o dia ~o que
de criación. literária é o máis imTras case que un cuarto de sénos vexamos abrigados a elixir".
culo acumuland.o títulos; Nova
portante xa ·que se entende "co~
mo un método de aprendizaxe da.
33 comeza a facerse pequena.
. Ao tempo, .c~nsicléra~e de granDe feíto, os máis de 10.000 liliteratura e de como se fai un libro". Xosé Vitório Nogueira es-de lmportáncia .potenciar 9 uso
bros dos que dispoñen non enpecifica que pola sua diversidade,
do idioma a maiores dos libros,
tran nos estantes, polo que
máis que unha biblioteca, Nova
polo que.as publicacións ~- boleaqueles. que . levan máis de 2
33 "débese entender como un
anos sen ser solicitados ou que · tíns _que edita. o centro son só
clube", pero tense moi en conta
teñen moi escasa rotación paen galego, ao igual que o . taller
que os usuários que participan
san á bufarda, quedando a,. di.sde criación li terária. Mesmo no
nos talleres asistáfl·polo .seu-pró·posición directa só.9.759.
·
.- ano 91 os responsábeis do cenprio interese, "porque rion .se po-·
. tro elaborarqn un· programa in;
de -entender isto como unha garAinda q~e se adquiren .libros
formático para busqs bibliográderia na que os país <leixan aos
tanto en castelán como en galeficas tamén en galego, "antes de
· nenos mentres van d~ compras",
ga, no primeiro caso faise unha
que fixera p. universidade de
escolma dos títulos publicados
Santiago",- ,indica Xosé \'.itório.
Ainda. que poden participar to·a nualmente mentres que dos que
dos ·os que .o desexen, ·os con~
' se• editan en galego adql:lírense
A idea do pr9grama .i,nfotmático
tacontos diríxense sobre todo aos
· todo~. Nogueira explica que "até
: xurdiu ªº decatarse de que os ramáis pequenos, preleitores aos
que a edición de libros infantis ' -paces apenas .se interesaban ·por
que xa se lles adentra no mundo
~ na nosa . língua non sexa máis
. buscar.,nas fichas e "como ;::igora
da literatura, espertando ·a s_ua
extensa a biblioteca adquirirá to- . todos os nenos manexan os ordecuriosidade e o gosto pola leitura.
do o que sai.a ao me'rcaclo, · á es-' · .nadares á .perfeición, pensamos·

nos que aceder a elas. Ademais,
~ineia que chegados o 16 ano
moitos deixen de 1er "sempre son,
digamos, recuperábeis para a leitura, mentres que o que nunca tivo un libro cerca non e vai a entir interesado", indica.•

. Prioridade gcira Os HbiQs·en ialego
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que ser~a máis atractivo". Con esta iniciativa, incentívase desde a
biblioteca que os pequenos sexan
capaces.· de seleccionar por eles
rµesmos o tipo de libro que queren ler. Por iso, publican cada
mes un boletín informativÓ, a
modo de guia, no que ademais de
recoller ~ actividades programadas introdúcese un apartado adicado ás navidades bibliográficas.
"Os rapaces fanse a utilizar este
tipo de instrumentos que ademais
axilizan os seus coñecimentos do
mundo da literatura e se facilita a
toma de decisións".

Nova ·33 mantense grácias ao
presuposto anual que lle outorga Caixa Galicia e non recibe
nengun outro tipo de subvencións. Con estes cartos adquíre.nse os novos fundos· bibliográ-

ficos, dótase do material necesário á biblioteca, costéan e as
p~blicacións e mesmo e o rganizan seminários e prémios.
Un do principajs prémio que e
organizan desde a biblioteca é o
de Narr ació n s Xu ve nís "Ru a
Nova", dirixida a menores de 18
anos e dotado con 250.000 pesetas máis a edición do libro. Atravé do prémio trátase de fo mentar a criaci ' n entre
r pac
"que erán o e critore no futuro'', matiza Xosé Vitórío. De feíto h ai ca o com o de Carl
Vila ex to. Un ra paz qu
e
apresentou con 15 ano ao concurso co libro Alén da Aventura
e o gañow. V lveu e a apre ntar
ao Rua N ova e a utro e tamén
os gañou e agora, con 19 anos
ten xa 5 libro publícado , •

'; t fl.

Berrogueito P~~sélltanse intemacion~l~ente no lntercéldco do Porto
Os co,nc~·r~ó~. d·~ festival·
endhérons~
d~- p<lblico
.
.
.

O grupo Berfoguetto- actuou o dia
5 de ·Abril en Porto como un ha ·
estrela musical procedente da Ga- ·
liza, obtendo un grande éxito de
público e crítica no que foi ?- apresentac.ión do seu disco Navicu/(l.ria
en Portugal. A organización do
Festival que réseñara do grupo
folk -de Vigo a sua "co1;1tempora- ·
neidade" e "o seu facer divertido"
puideron comprobar na práctica
que o público do evento bailou e
aprobou sobradamente a representación galega nesta 8ª edición
- do Festival Intercéltico. A singularidade dos músicos galegas converteunos nunha das actuacións mellar aceptada do programa. Un
dos argumentos para levar a músi-

'

'

.

,

,,

'

os. trés·~Has
'

-.

.

;

.

.

~

introducido polo grup~ ·n~-esc~na
folk galega, como xa non _sucedía
hai muito tempo", din..
1

"'enraizada~ente modernos" Berroguetto son Anxo Pintos, Guil-

hermo Femández, Isaac Palacín,
Kiko Corriesaña, Quim Farinha
Durante tres días, 4,. 5. e .6 -de_ e San.t>iago Cribeiro e van acom- .
Abril; o folk ocupou as noites de ,_ .- pañados das Cantigas ·e Agarimos, ·
Porto con grupos como Ronda . un grupo de mozas pandereiteidos Quatro Caminhos, Patrick
ras, que .-t amén v.iaxaron a Porto.

Street, Pauliteiros de Malhadas,
Jac-Y-Do ou Sonerien Dun. To-

O grupo galego BerTogüetto.

ca deste grupo a Porto foi a ruptura que significaron na música tradicional de Galiza do últimos

anos. '~diríase unidade na diversi~ dade e, ao noso ver, aqui reside o
factor de renovación/anovación ·

Navicul.aria vai continuar sendo
dos compartiron o cartt}l.de non
.a carta de apresentacion de Behai entradas, xa que o Cinema
rroguetto a nivel internacional.
do Ter\:O da cidade encheu o
T eñen previsto dar concertos _ao
aforo as tres noites. A experiénlong9 do ano e visitar Alemafü~J.
cia serviulles aos Berroguetto para
e Austria no verán. Porto é un
coñecer ao público portugués e
paso xa que o lntercéltico está
para continuar a liña aberta do
considerado a nivel mundial colntercéltico para introducir a mú- . . mo un dos eventos de referéncia
'
,
da música.tradicional.+
sica galega no seu · mercad9. Os

L
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Carlos Casares e Pilar Pallarésgañan os Prémios da Crítica
O galardón éoncédeo a AsociacióTI· Espáñola de·CríticoS Literários
O pasado sábado a Asociación
de Española de Críticos Espa,
ñois, que preside Miguel García,
Posada, fixo público o fallo so,
bre os libros publicados no
1996, correspondendo no apar,
tado de língua galega a Deus·
sentado nun sillón azul de Carlos
Casares e ao Livro das Devora,
cións de Pilar Pallarés.
Nas outras línguas do estado os
prémios de narrativa foron para
as novelas Galdu Arte de Juan
Luis Zabala., Borja Papa d~ Joan
F. Mira e Las bailarinas muertas
de Antonio' Soler. En poesia os
gañ adores foron Argia sortzen
den izartegia de ]uan R. Madaria,
ga, Els jardins botánics de Joan
Perucho e Itinerario para náufra,
gos de Diego Jesús Jiménez.
Carlos Ca ares repete pois xa
recebira es te prémio no 1976

Agora trunfou cunha obta que
supuxo o seu regreso á novela
despois de dez anos de siléncio.
Deus sentado ... vai xa pola sua
terceira edición en .galega, es,
tando xa publicada en castella,
no e en proceso de edición en.
francés e alemán:
Pala sua banda Pilar Pallarés
publicou o seu poemário en
Espiral Maior, con grande éxito
de crítica, ainda que a Xunta
negoulle unha axuda (a ·com,
pra habtiaul de 100 libros para
repartir nas bibliotecas públi,
cas) por escreber na normativa
de mínimos'. Levaba trece anos
sen publicar un novo traballo,
e segundo declara este poemá,
ri o é continuidade de Sétima
soidade (1984, Ediciós do Cas,
tro) . Pilar Pallarés (ormou par,
te do grupo de poetas De amor

e desamor.•

OPtNIÓN

PILAR PALLARÉS, A SOIDADE CRIADORN 1)
.

Amigas e amigos: poderialles falar da cuantitati,
vamente importante obra de ensaio da poeta p¡,
lar Pallares entre a que destacamos Rosalia, un,

ha leitura feminista , Rosas na sombra (a poesia de
Luis Pimentel) , Ricardo Carballo Calero: A digni,
dad.e persoal e Rafael Dieste, en colaboración con
Laura Tato. Poderia falarlles do seu importante
labor de crítica Literária e articulista, na Festa da
Palavra Silenciada, Nordés, A Nosa Terra e ou,
tras publicacións periódicas.
Dicia Andre Malraux que somos o que pensa-mos e o que facemos e, nese centro de equilí,
brio, entre o pensar e o facer, está Pilar Pallares,
na coe réncia en que a palabra é invocada e
nunca invocada en vano. Nada nasce da sua es,
crita en porqLLé. Fidel á palavra poética, fidel á
amizade, fidel na adesión ao pensamento colee,
tivo que é m tor da no a hi tória, que defende
ao d osuidos da no a terra. Mas convócame a
escreber este br ve texto a sua obra poética, ho~
xe pu licada no eu tres libro : Entre lusco e

fusco , Setima soidade·e o livro das devoracións.
Un ó dos seus libros poderia xustificar a e~is,
téncia dun grupo xeracional como o dela, que é
o meu. Un ó poema de Pilar Pallares xustifica,
· ria a existéncia dun grupo xeracional. E o tem,
po me dará a razón.
. Relia estes dias o libro Entre Lusco e fusco, e dá,
bame de conta do que há por descobrir en cada
nova leitura, dun verdadeiro texto poético. Poe,
sia na que o ser· poético alimenta os seus dias,
do devalar da: natureza humanizada, da paisaxe
humanizada, enraizada na millar tradición da
poesia galega.

-

.

.

.

.

-

·.·

En Setima soidade, o seu segundo livro, a porta é · · ·pénetran e asi facer o poema: realidade acr'isola,
da que emerxe como unha o.utra. realidade poé;
centro de gravedade ·do devir do mundo, qÚe ela
tica pósuir_o ser amad0 desde a desposesión:
mesma construe:· palabra amorosa, de amor en
SÁNCHEZ IGLÉSIAS
preséncia do ser amado e, ás veces, ausente. Do,
Amar a, luz desde os lindes .da luz, sen se .;fere,
rielo amor sen desesperanza, no. que o tempo
muda os seus pasqs,: o seu mepir o cOl'l.stante de, - cer.- a sercunha imaxe reflectida nun espello,- re,
flectiélá pola luz e a sua ostentadón de claroscu;
vir, nun amar sen temo_r
resplandor dá luz·
ros ·amar a vida que manca o fino pel da poeta,
amorosa, á pu~ación, ao pálpito.
luz que quixera desangrarse en nós e que a poeta
rec::olle e con ela atravesa· a noite e no.s devolve
A música do carpo amado sen o corpo amado, ás
intacta para que· faga nascer en nós o presente
veces, enchendo de preséncia poética o Lugar, on,
Sempre .o mencer da palabra que nascerá sobre
de estivo o corpo do amor, palabras como mans
o presente ou sobre o sen pasado do poema.
que percorren os territórios do amor, que é, que
foi. Que converten sensacións, efemeras no tem, ·
só poema
po, en palabras por nascer. Que na suá escrita fi,
Sen poder tentei explicar, aproximarme ·nestas
notas, á obra de Pilar Pallares, cando só é posíbel
can eternas. Que provocan no leitor o aluma,
de Pilar
mento do seu ser poético, as sensacións como luz · falar dela desde a mesma lingoaxe.poética, d€Sde a
Pallarés
súa poética, desde seus poemas, que nos fan se,
ou sombra sen forma ainda. Os seus poemas cami, ·
xustificaria
res vulnerábeis só pola tem,ura. Seres máis para
ñan por territórios onde foron borrados todos os
sentir e ser. Gostaria de explicar o que só coa pala,
camiños. A beleza e a dor firen a sua púpila da
a existéncia
bra poética, coa sua palabra poética é expresábel.
soidade máis profunda. Setima a soidade, a soida,
du~ grupo
Mais penso que un só verso dela podenos axu,
de como un outro corpo autónomo nos seus actbs
dar a entrar no seu mlindo poético, manancial
nos seus pensamentos, independente do corpo
xeracional.
de vida que nos abana o máis ,profundo e que,
que a xenera. Cantos dias de respirar os claroscu;
E o tempo
dispois de a ler, nada xa é igual para nós, leito,
ros da sombra dos dias para nos oferecer a sua luz
me dará a
res e ao mesmo tempo -e só acontece coa verno poema.
dadeira poesía-protagonistas da s~a .escrita ..'
razón"
En O livro das devoracións -trece anos pasaron
Todo isto que lle~ tentei expor escrebeuno Pilar,
até que nos entregou, até que nos dá para a·luz o
vai para once anos na sua Autopoetica, calvez:
livro das devoracións- imposíbd navegar as
suas augas na sua tona, só sumerso nelas é posíbel
o miragre da poesía, leelas é, ficar abrasado polo
"Escreber é a miña maneira de apreixar a vida·
seu fulg9r íntimo, pola sua eséncia embriagadora.
-un músculo ourente e mácio que dij medo-A ,poeta f .habi_tar ps máis ír:timos <loridos labi, · e no.n ficar ·nas marxes d_e ~apturar o · meu eu,
rintós~ 'dos que unha e outra; vez sai -como; ªº - 'qué tanto me. descoñece, .e . révoltar,¡ne opondó
mar emerxe a deusa da primavera. Co poema . .. ao tempo, ao instante que me queima á impie,
ap~eend~r. o reaL e fa.celo ~e~sadqó. entrañada, .· fiaqe dp amor, á muda ext~Il{ijó.n 9,as águas. e d~ ·
cor¡)o do própriÓ corpO. 'Pafafaa corporeizada, - ·morie·unha palabrá emerxendo do siléncio: - .
Pilar é o poema escrito.
·Querendo qu~ a·palabra s.exa rosada e boa, s.exa
.A realidadé tens~e como a cbrda do violino que
alnda uriha5p1acenta que . . " ; ·
, ··
<'.;· S6:·ás el~zj.qas sabeij tID,lX~r. Buscar nos.lindes da
',.:,<lot: &s}hlitlmos~pellós oi)de aindá estala a lecl~ . me nutra . e'~-··'_,
::·cfü:j"ae·-~ivh;' .a ieéfícia.do"viver, ollar a v..ida e ás;·
·:";' süis _perso~es,:~ll~la á?s olros; sen .tefu.or''tde;po~ : -;:é..que-sexa c~el e me cas'tigue c.o n todas as ver,
_ s~esión, á•qúe O.~oly~do in~aqa Ocque· fof pteséncia. . ·.dade's · , · ·
''
CESÁREO

ªº

9s

-

e

Poesia como de agardar polo tempo, en que a
poeta poda ser·au.tónoma do ser e sentir do en,
tomo. Percebendo o son interior da. natureza,
do cosmos, que a poeta conforma. e a fai parte
dela, para asi milloi recebelo, para asi poetizalo, ·
para nela fundar o seµ ser poético, devolverlle á
terra a pureza do seu ser máis profundo e verda,..
deiro, o seu ser sagrado para asi habitalo de rn),
vó nun novo nascemento.

É un tempo de busca, _bu~cándose a poeta entre
as luces e sombras da história colectiva, a funda;
dora de nós os galegas e galegas e, nela buscándo,
se, buscando a própria soidade criadora. Sobreco,
llida dunha- ledícia explendente, como o cantar
da muller labrega cando tende as brancas roupas
nos toxos, rentes ao lavadeiro (Venme á mente
esta 'imaxe da infáncia para explica¡ a ledícia).

~~sj~~~i~;·¡.~~~·á~~-sens~~ión. h~~f~~-o~'COr~
a&
ªª

.
E
con todas as ~feridas de me s~ntir conscente e
tan vibrátil
. ,_. po das ~clls~ciÓ~s.
mundo coas sérisá~5Óns·
poeta. E asi-;f~(::eyJ1.né~e~.;a 1edí~i~. vi0Jace{e ·a
dot própria, ·e.. as1 -aa'fnetamcrfqs~-;e!a viy~cia e
e xamais esquecer... " •
. do p"róprio eti, .c\o.J ¡J.i.e poder.is. set sensación e do ~ .
que é ~ens?ciótí nc>':íntirñq, esperanzada. ·Borrar
:~·"~
( 1)Textu lido na apresentación da conferéncia sobre a
os lindes da reálfdade.própria e da realidade,ob,
- sua obra e do recital da poeta Pilar Pallarés nas xom adas de
servada, e asi borrar os lindes do tempo. e .das
literatura Xoves literarios coas escritoras galegas da "Agrupación
Cultural Alexandre Bóveda", o dia 6 de Marzo do presen te ano.
formas e o seu gume, que nos fire tanto, qLLe nos
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MANUEL

RlV AS ·-

O .valor de edúcar-··
Quixera recomendar un libro . . cepción Arenal, a que visitaba
Con todo, o pe9r non é, esa pe- ' NoQ. por casualidad~ a educa~
ciór:i é o tema estrela no actual
· O valor de educar de Fernando
nuria ambiental.
peor é a
os cárceres. Edificios ·que non
sensación de -asistir a un lento · debate elector.al británico. A
Savater.
· se pintaron en anos, material
onda "cortse.rvadora" deix,o u
· ñauifaxió cónse~ücl6, á"'ún ti.is'--'
deportivo cque parece chatarfa
como maior desfeita na -resaca
bélica-, mobiliario que rexeita- - sez.passer colectivo.
ara o profesorado -vai.
un sistema es~olar público desrian- no Rastro, espaziños de readicad_o, en f~minino, ás
prestixiado, por non-dicir escagrandilocuencia soe ,ser a
creo que semellan campos mi.. mestras - sera como un
rallado, con graves ·consecuencara dura da moeda real.
nados, ·equipos _informáticos
complexo vitamínico ·alto en
cias para toda a so~iedade, indiscurso xenérico·,sofósforo, como un plus de optidos Picapedra, bibliotecas do
bre a éscola pasa· ~empre pola·
cluidos os "conservadores".
tamaño do :camarote dos irmismo, tanto máis lúcido coi;no
T ony Blair, como ·fixo o tamén
máns Marx, e salas .d~ ~~tós
que ven dun pesimista ilustraafirmación de ·q ue n ~la !lOS
social:cristiano Clinton, centra ..
magnificamente i_nexistentes .
do. "O ensino presupón o optixogamos o futuro e de que
'Negárlle Filoloxia Galega
Un concerto, -unha confereno programa laborista nunha
formación aos máís novos. é a
mismo tal como a· natación eximellara radical da educación,
xe un medio líquido para · exer~
cia, a proxección dunha pelímellor garantía do benestar
á Coruña só convence aos
dá~dolle prioridade no destino
cula son aventuras ·tan proble- _ do paTs . ¿Que hai, logo, d.e
citarse". Pero pode lerse tam~n
desinformados en História'
dos fondos públicos.
como un oportunísimo manifesmáticas que deberian. ser .enco- . -·verdad e? A ca ti vez presuposmendadas a voluntariüs dunha·
taria e a falta de horizonte. E
to social, unha invitación a que
i, hai .que poñer de moda a
ONG. Os recintos van tomanpor -riba, unha Ldeoloxí4 baseo ·ensino sexa "tema dé moda".
escola. Mentras tanto, ami- · Aproveitando as vacación lin Vi,
do a fisonomía de _ghettos.- Teada no dogma da ineficfehcia
da e marte das baleas, de Antón
gas e amigos mestres, que
Percorrer álgúns centros de eh-.
ria que ir moito frío para que
pública e o pornográfico traCastro, pareceume un libro moi
Deus e libros wmo os de Savater
un · mardano escollera un censino público hoxe en Galicia
vestismo de Miss Freedom e
bon; esta é unha mostra máis do
require a coraxe dunha Contro galega como refuxio.
lles den valor para educar.•
Miste'! Money.
momento da literatura ga lega.
.
Castro fai un novo plantexamento
do traballo do mito na literatura
que entronca con outras obras recentes como a de Marica Campo e
FRANCISCO A. VIDAL
Xosé Maria Alvárez Cáccamo, cada un coa sua peculiar escrita. Tamén lin unha novela francesa de
edición portuguesa chamada A
mulher dele, de Enmanuelle Dernheim, sutil pero moi densa. Oáse
A pesar de ser cega, esta fiest~a
ñamos que estes ritos se manunha información entre liñas que
tamén ve. Ela ve o futuro, augu-reñan desde os tempos nos que
o leitor ou leitora ten que complera o porvir e dá esperanza~.
a euforia amorosa se refreabQ.
mentar- . interiorizando o personapor temor a que non acabase
xe. Por último, lLn o libro de poe~-fod0 como eses foguetes que,
Aló enriba da Conlleira
sía A vida secreta de Rosali.a, de Luz
hai unha pequena emic1~:
".de ser un pao seco pasan a
Pozo Garza. Cada libro desta autodesde a que se ve o__céo,
acenderse,. subir ao filáis alto
ra é un capitulo dunha existéncia
. a boca e o fondo da ría,.
·do ceo, explotar ~n mil córes,
apaixoante e, neste en concreto,
e caer como globo desinflado e
hai unha sLntonia da vida de Luz
esquecido _de todos.
Este lugar máxico e privilexiado
Pozo coa de Rosalia.
ven senda no concello de Ribeira, nun cume desde o que .se do- .
~Quizab~s .sexa que os noivos
Que recomenda ler?
: daqueia tiñan mo.i to máis
mina o mar de dentro e o de fóra,
o da ría e o océano. Un cume no
aguante.
As miñas últimas leitura porque
que, antes da capela, parece ser
foron achadegos; non fun cara elas
que había un asentarnento desde
on, non era isp. O matrimosenón que se me apareceron.
o que se vían entrar os mercadonio aportaba un home ao
. res que,xa na prehlstoriá, comerfogar e l}n amparo á casa e á
Vostede tamén se adica á música.
ciaban coas xentes da ría.
muller que o levaba. Unha filla
Cal é a relación entre literatura e
casada era unha "casa chea".
música na sua obra?
ago, foron cambiando os
,modos e, coa chegada do
Esta maneira de adiviñar tiÉ unha pergunta complexa ainda
cristianismo, o castro, temrando pedriñas ao ar, xa a utique precisamente e t u a darlle
plo ou ara que alí había, reconlizaban os gregos, de man eira
últimos retoque a un libro obre a
verteuse nunha capeliña que sepractic?ffiente igual a como
relación entre música e p esia. Na
guiu congregando paisanos, poaínda hoxe ·ó fan algunhás adimiña vida, as duas son fundamental
lo menos unha vez a6 ano.
viñadoras; pero o que non deiainda que eu decidinme pola literaxa de ser curioso é que, na notura. Son duas arte c mplem ntáSan Albertiño é o santo que da ·
sa tradición, este rito, estea
rias como a razón e a sensibilidade.
Pascua en' oito días, se ce1ebra
tan unido a cuestións casaRecorrendo á história da literatura
naquel alto con festeira romaría.
menteiras.
atópanse moitos casos de escritoresmúsicos. A poesia pertence á tradi~r tso non é de es.trañar
luns seguinte ao _de Resución oral e, nese senso, é un espectárrección, cando a primavera
que, desde cando a caculo auditivo como a música.
reluce con todo o seu esplenrreira da. mufler era casar
- dor, ·nesta ermida de forrnas ro~
e a do home levar rnoza formal,
Como profesora de galego na Co . .
rriár:t'iéas, amparada por . unha
_ mentres el demoraba o paso
ruña, reivindica a titulación de
enonne pefüa que a supera en al- polo altar, ela buscaba augurios ·
Filoloxia Galega?
·.· tura e a p;otexe dos v~ri~avais; -· -, ·enCGntro~ afortU:nados," 'ao que
porvir, non é un1cG; con pe- _ que lle indicasen cando remabendícéns_e _~~acas de-terracY.Vé. 19lle dedicaban fa-los de peclra · dras tiradas. ao cume da laxe · - ~<!t:Í '! a súa espera; cando enPor suposto. A Coruña unha ci"cón.traría u·n homiño, "aínda
go será c!1~p.d~ .po1o_s•fáfupos, ··e·
chantados nos camiños, ·un día,
"dos nam~radqs de Arcos., adi,
dade pioneira no liberalismo e no · ramos deJíerba~rdo',nfÓtlre:·que se
. sendo neno, <;ambioulle a Apo,
víñase tamén se se iva·i collei· ·· que fose tan grande como un
galeguismo ate a época da Repúgran de millo"; acercándosé a
colgarán nas_,!;,ótte?l'Jit~~ €spffi:ltar.
lo a lira que acababa . de facer
noivo, e -tirándoas ao lintel da
blica. Furtarlle esa titulación meesta fiestra, pechada, pero fies rri.eigallos. Pen¡r, sob-r~~.tQd.o:_ · -~ ··.
cunha cuncha de tartaruga polo , poi-ta qa Coutada, e_rt:_ Ce°Ianorecida e- traballáda desde a cidade
·,
,. .,_..
.
·Secreto das artes divinaforiaS:: E
tra ao fin e ao cabo, ollo polo
ou tratar de desvencellar A Cor~,
va, as mulleres sabe·fi. se .casa· ,que entraban as luces do día; · e
Hai ·u.riha ve~fá pechada
º bo deus que desde entón se firán ou non . .
.ña do país só pode ~ohvéncer a dede pedra.,lad:rillo e c~mento, ··· - , -~· - xo amo e señor da música, recocon elementos que xa.os gregos.•
'
sinformados.• ,
onde botan telliña5 planas ·
... · mendouno ás· Trías, que foran
ti.ñ an por eternos. Para eles as
oxe,-cando os horós~_op~s
' A Coruña
pedras simbolizaban a eternidapara o amor coñecer o momento.
as súas amas de .cría, para que
ºPoeta, narradora e e.nsaista:
sen as. columnas ma1s- hde, representaban a dureza, a · (1957).
lle e11.sinasen a ver o porvir bodas dos periódicos, can.do
¿E quen non desexou, aínda que
Obras destacadas: O Dom l-lamlet de Cun.serenidade _e a permanencia
tando ao ar unhas pedriñas que
os programas de raqio e televi.."
queiro: unha ecLfación teatral (ensaio); Con~
. só fas~ unha vez na vida, saber
inalterable fronte a inestabili~
gardaban nunha ola de barro.
sión con videntes son os· de
certo para un home s!Í e O paseo dCfS esjúues
que lle deparaba o futuro? ·
dade do home.' E así, con estas
maior audiencia, cando as
(teatro); Música reservada, Ruido e Rota ao inpedriñas lan zadas ~aq limiar
ste rito de esperanza e fe cons~1ltas de botadores . de carterior do olio (poesia);· Si len~·ü~ , ensaiamos e
. Tamén· Hermes, aquel deus dos
dunha fiestra cega, renóvase a
cundidade, de tirar a tella
tas e adiviñadores están a reA
taberna do holandés (na1Ta.tiva..
carniños, dos !Tiel).sax ~i ros e dos
.
ilusión
no
porvir.
•
ou pedra para adiviñar o
bordar, non ten por que estra-
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O Trinque
Fausto
O mito de quen pacta co
deíno -para lograr os seus
obxect_ivos, unha expléndida tradución do alemán
dun dos nasos máis rexos

-·

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •

X I'X O-

o~
Zw

intelectuai~:

Loi_s Tobio.
Edita Laiovento. Téñase .
en canta que o pacto co
demo pode ter moitas
ap"licac ións. •
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Cartel eirá

C.X.LÓPE,Z·PAZOS

A SOMBRA" DO DIAÑO. Un '
IE?f'novo exemplar da xa exten5a·série
de filmes relacionados co IRA Interpretada por dous guapos: ffarrison Ford e '
:
Brad Pitt.

~ TRANVIA A MALVARRQSA.
O caimán do
ria Tea anda
de xira por

Arbo

ARBO,
CORCUBIÓN,
FERROL e
OURENSE.

•MÚSICA

Fresco dos anos do franquismo en ·
Valencia . Ben logrados os escenários,
pero tópicas as anécdotas. Non consegue
transmitir pasión en nengún momento, o
que para o cine sempre un fracaso:

Ü CAIMÁN DORIO TEA

~

Do pop ao ska en galego, e
con mellora do son no
concerto d'O caimán do río
Tea. Na Xira Besca, no Pavillón o Sábado 12. Tamén
tocan os Killer Barbies.

O Barco

e

DONNIE BRASCO. A história
dun membro do FBI que se infiltra
nunha máfia camiño da decadéncía. Boa
interpretación de Al Pacino.

~ O PACENTE INGLÉS. Sobre
todo unha h.istória de amor. Ambientada no Exipto colonial, xusto ames
do estoupido da II Guerra Mundial. Duas
horas, con algún momento de lenrirude.
Mensaxe: a entrega ao ser amado e máis

impórtante que calquer pátria . ...

• FEIRA ·

FESTIVAL DE PRIMAVERA

~MARTE

ATACA. Marcianos
con escopetas de. plásdco de ;lto
pqder destrutivo. Par:ódia da sonada CTé

dia da indeperidé)'l.cia.· _

·

IÉlf',

Até o l3 de Abril no Parque de Rosália Castro está o
Festival de Primavera de artesanía e damas populares.

mesmo salón e o Mércores
16 cinema galego con Carmiña flor de Galicia ás seís
e á.s curtametraxes de Llorenc Soler ás dez. · Ás oito,
e no Tear:ro Principal , Jua?1il de Arco.

•MÚSICA
YULDU USMANOVA

O ESCANDALO DE LARRY
· FLYNT, A história dun editor de
pornografía ~ loi.ta coa maio ia conservadóra. Filme polémico e ben reali.zado por M_ilos Fom:tari.

Monforte

Desde Ubekistán e dentro
do ciclo Músicas do Mundo,
o Xoves 10 ás 20,30 no Te-

•MÚSICA

atro Principal.

IEfF, TODOS DIN l LOVE YOV.

ÜS SKORNABOIS

TRIO NOVALIS

Musical de W oody Allen, coa boa
factura de todos os seus íittimos fi lmes,
ainda que o guión abunde máis na superficialidade.
·

Con novas cancións e :máis
'\:arraxe contra España".
Na Movida, o Sábado 12.

Música de cámara, violin,
violoncello e piano, o Mar- ·
tes 15 ás 20,30 no Teatro

IEff'i MICHA EL

Principal.
COLLIÑS. A ,

história do fundador dO IRA que
logrou, nos anos vinte, a declaracíón
de Irlanda como Estado libre . Biografía
verüxinosa, violenta e polémica. •

Ourense

• EXPOSICIÓNS· •

Mostrá-sobre a história das
telecomunicacións artellada polaa Xunta en colaba.ración con Telefónica. Do
15 ao 17 de Abril.

Ü SOÑO REPUBLICANO
novas cancións do vindeiro
LP. Na Ghetto, o Venres 11.

A Coruña

Santiago

• EXPOSICl_ÓNS
MARATÓN DAS
TELECOMUNICACIÓNS

• CONFERÉNCIA

O Luns 14 na Casa da Cultura ás 20 horas terá lugar a
conferéncia de Marcos VaJ,
cárcel. Organiza Via Nova.

tra fotográfica ~obre os vellos ofícios.

GRANELL E O TEATRO
A Fundación Eugenio .Gra. neU abriu no Pazo de Ben-

a

dafta unha mostra sobre
obra teatral de Eugenio
Granel l.

•MÚSICA
• EXPOSICIÓNS

•CINEMA

BENIGNO ÁLVAREZ

MANCONTRO VISUAL

FESTIVAL DE JAZZ
O Café Latino oferece 4
concertos até mediados de
Maio. Para o vindeiro dia
22, actua The Claire Martín Quartet. O 1 de Maio,
Niels-Henning Orted Petersen Trio, para .o 6 de
Maio Tlie Hank Jones
Trio , e finalmente Txell
Sust&August Tharrats
Trio, para o 16 de Maio. A
entrada para calquer dos
concertos val 509 pta.

O Café Moka Jazz. fai duas
Tamén organizada pala
sesións de curtametraxe toAsociación Cultural Via
Nova e até o 15 deste mes, - dos os Xoves de Abril, ás
21 e ás 23 horas. As fitas
ten lugar na Casa da Cultuson as apresentadas ao cerra a expo_sición adicada a
tame de curtametraxes da
Benigno Alvarez "A mirada
Asociación Cultural Caos.
de transparéncias cordiais".

NACHO CRIADO

OCGAC de
SANTIAGO

O Centro Galega de Arte
Contemporánea inaugura o
Venres 11 a mos tra En
tempo furtivo (tzezas desde a
mesiña de noite) de Nacho
Criado.

acólle desde
o V.enres 11
amostra En
tempo .
' furtivo de
Nacho
Criado.

XERACIÓN XABARIN

Xira
homicida
cos
Skornabois
en BUEU e
MONFORTE.

Bueu
•MÚSICA

o

SKORNABOI

Apres man a Xira Homicida coas cancións d'O verme
homicida, no bar Atutuxo o
Domingo 13.

Cangas

• EXPOSICIÓNS
LECORBU IER
Na Fundación Barrié monsrra unha escolma sobre o arquitecto suízo, C h a rl esEdouard Jeanneret, Le Corbusier. Planos e fotografias
xunto con manuscritos do
criador post-cubista.

•MÚSICA
GEMA E PAVEL

• EXPOSICIÓNS
MORRAZO CASTREXO
A Casa da Cultura expón
até meados de Abril, pezas
dos 111useus de Ponrevedra e
Castrelos. Conta cos restos
máis recentes, atopados en
lgrexifi.a (Nerga), e percorre
· a história desde o paleolítico
ao gótico, dos petroglifos ás
pezas de ouriveiria, acompafi.ado de paneis explicativos.

Corcubión

O ciclo Música con raizes,
do T ear:ro Rosalia oferece o
concerto do duo cubano
Gema e Pavel o Xoves 10 ás
21 horas. As entradas van
das 1.500 ás 600 pta.

Os Rastreros de Chantada, O Caimán do rio Tea
de Ponteareas, e Blood Filloas de Ferro!,· abriron a fina is de Marzo a xi.ra da Xeración Xabarin na NASA
de Santiago. Agora están
en Ourense na Sala-Mandra o Venres 18. De seguido irán por Ferro!, Tui e O
Barco. ·

Pazo de Congresos. Interpretarán música de Britte,
Hindemith e Sibelius, dirixidos por Víctor Pablo.

•TEATRO

PHILARMON IA
ÜRCHESTRA

ÚNHA ROSA
É UNHA ROSA

O Martes 15 ás-20,30 h. no
Pazo de Congresos. Dirixe
Vladimir Ashkenazy, sobre un programa de Messlaen, Ravel e Berlioz. _

Fetrol
•MÚSICA

"Comédia de medo" de Teai:ra do N oroeste. Representacións do 1O ao 12 de
Abril, no Teatro Principal.
abren a exposición adicada
ao poeta andal~i. O acto
tenºlúgar o Venresº 11 ás 20hcras na galeria Satgadelos.

•CINEMA

•TEATRO.

CEN ANOS DE CINE

Esta banda de .rock e blues ·
actua no Playa Club o Venres 11 ás 12 da noite.
IN MACULATE FOOLS

• EXPOSICIÓNS.

Pop, o Xoves 17 ás 22 ho.:
ras no Playa Clu~.

GARCÍA LORCA
NA. GALIZA

FILARMÓNICA
DA GALIZA

Xohan Rubia e Sphaira
son os encarregados de interpretar os poemas en galega qe García Lorca que

Lugo
• EXPOSICIÓNS

•MÚSICA
Ü CAIMÁN DO RIOTEA
Rock besta en galego. Coas ·

O Venres' 11 ás 20,30 no

ARQUITECTO ..
O Coléxio Oficial de Arquitectos da Galiza acolle unha
mostra sobre a ,o.b ra do
. grande arqu itecto galego
,. Xosé Bar ·Boo (1922-1994) .
Vinte e oito paneis con fotografias de grande .formato, debuxos e planos, do
mái s interesante da sua
obra. Pódese visitar até o
21 de Abril, na Casa da
Conga, de 11 ,30 a ,13,30 e
de 19 a 21 h.
-

Anxeliños

sobeªº

taboado do
teatró Jof.re
de.FERROLo
Venres 11.

Pontevedra

Ü CAIMÁN DO RJO TEA
O g~~po de rock, fan~o~o
polo seu impadante dii:_ecTEATRO DO AQUI
to, comezou en Marzo a XiFat" dous ·· pases no Teatro
ra Besta, que chega á Sama
Compaña , o Xoves 10 de
Jofre. O Xoves 10, con Oé,
Abril. Actuan xunto cos
oé, oé, e ao <lia seguinte
Papaqueixos.
- coa peza Anxeüños.

DEL TONOS

XosÉ BAR Boo, -

Ü FÍCIOS TRADICIONAlS
O Centro de Artesani a e
Deseño recolle unha mos-

O cido "Cen anos· de cine
en Pontevedr-a", organizareal-iza pi:oxeccións durante todo o mes de Abril.
O Venres· 11 ás seis da tarde as me llores obras de
Charles Chaplin no salón
ANTONIO SAURA
de Caja Madrid. No mesmo · ' IMAXINA. 1956-1996
lugar, ás oito da tarde, pases de Torero e Sonatas. O
O Auditório da Galiza abre
Luns 14 La encadenada e
unha mostra retrospectiva
do pintor Antonio Saura,
Cielo Negro ás 6 e 8 da tarde respeitivamente en Caja
re ume das duas etapas funMadrid. O dia 15 pases de
damentais do artista: a gráLa novia ensangrentada e
fica en papel do Mu sée
La casa de La Troya no
Rath de -Geneve, e a máis

ªº

Cenas de
A casada
Troia foron
filmadas en
PONTEVEDRA.
Con motivo
do centenário
do cinema
podemos

ollala xunto
moitas outras.
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. Convo.c atórias

za, que poden apresentar un máxitño de
·u n curso de iniciación ao árabe, de 80
SAN. FROILÁN.
·xoRNADAS 'DE LÍNGUA E
b a;tista ca~-~lán Zush ex0
hmas (mañás de 10 a 13, e tardes de
2 obras. n as modalidades de pintura e
· DE DESEÑO GRÁFICO
LITERATURA
pon ao.- redor-de 30 debu ~ _
escultura. As esculturas han estar entre
17 a 19 h), que comeza o 1 de Xullo.
xos de pequeno e mediano
os 0,5 m. e 2,50 m. en calquer da suas
O mestre será o doutor Waleed Saleh,
A Co!1federáción Intersindical Galega
O Concello de Lugo busca o cartaz paformato e unha it:i.stala'dimensipns, e chegar baixo plica, do 20
titular de Língua Árabe da Escala ofi. do Ensino (CIG-Ensino) e a Asora anunciar as Festas do San Froilán
ción, na gQleria Trinta. Até
de Outubro ao 5 de Novembro á sala
cial de idiomas de Valéncia. A matríciación Sócio-Pedagóxica Galega (ASdo 97. A técnica e o tamaño son lio 20 de Abril.
·
Cle ·mostras Portamit1á (Praza do Canne
cula ~al 15.000 pta. ou a metade para
PG ), <;:elebran· do 18 ao 20.Je Abril, · bres, ainda que todos os cartazes teñen
.s/n). Os cadros han ter un fonnato míestudahtes, persoal da Universidade de
-n a Eseola de Formacióñ de Profesoraque incluir a le~da "San Froilán 97, 4, LLUIS _BOIXADÓ~
nimo de lx0,80 m, e chegarán, baixo
Vigo, parados e xubilados. Inscripción
12 .de outubro, Patrqnato de Cultura
do de É-XB.en Santiago, as VII Xornaplica, do 16 ao 25 de Abril ao Pazo da
aberra até o 20 de Xuño na FUndación
das de Língua ¡:: Literatura. Contan
do Exmo. Concello de Lugo". Pódense
Pintura até ; Í2 de Abril :
Maza (Rua Nova s/n). Para cada moclaAlmina~: (986) 43 90 72. Apa rtado
con 14 sem inários impartidos por:
apresentar traballos anónimos, baixo
¡,agalerfa S-argadelos , O holidade hai un primeiro prémio de
'
8.168. 36200 Vigo.
Carme Blanco, Agustin Fernández ' Plica, até o 13 de Xuño de 1997, no
rário· é dé 10,30 a 14 e de
500.000 pta. e un segundo de 250.000
Paz, Pepe Carreiro, Lois Diéguez,
Rexisto do Patronato de Cultura. Ne16,30 a 20)0 h.
NEOLIBERALISMO E EDUCACIÓN
pta. Maior información 110 Patronato
Francisco Rodríguez, Gonzalo Navaza,
gociado de Cultura. Oficinas Municide Cultura de Lugo: (982) 29 7L OO.
Manuel Ferreiro, Tereixa Docampo e
pais de Quiroga Ballesteros. O prémio·,
LEOPOLDO NÓVOA E
Nova .Escala Galega artella o XI EnMarica Docampo, C arlos Paulo · Marúnico, é de 150.000 'p ta. Máis inforGIUSEPPE TERRAGNI
SAFARI FOTOGRÁFICO
contro G alego, e o IV G alego-Porrumación no (982) 29 71 OO. _
tínez Pereiro, Pilar Garcia Negro, Angués de E_d ucadores pola Paz, baixo o
xo Gómez Sánchez e Mercedes Quei'o Centro Galega de Arte
Alén do Pico Sacro, o vindeiro 20 de
lema N eoliberalismo e educación, do 18
xas Zas, Laura Taro e Emílio Ínsua.
CONSTANTINO B'ELLÓN
Contemporán·ea oferece a
ao 20 de Abril no Mosteiro de Poio.
Abril por Santa Cruz de Rivadulla, PiAderríais d.os escritores Fernández del '
mostra .do pintor Leopoldo .
co Sacro, Oca e Carboeiro. A AgrupaN a organizzación tamén participan o
Riego, M" Xesús Pato e Manuel RiO Ateneo Ferrolán convoca doutra Nóvoa, e outra con boceción Cultural Alexandre Bóveda (A CoMovimento dos Edu cadores Para a
vas, e un debate con Pilar Pallarés, · volta o concur¡;;q de gait~iros Constantos e proxectos do arqui' ruña) invita aos interesados a inscriPaz, o Nucleo de Educadores pela Paz
tino Bellón, aberro até o 3 ¡'de Maio.
Xosé Millán, Alfonso Álvarez Cáccatecto Giuseppe. Terragni.
de Viana do Castelo, e a Universidade
birse ou para obter maior información
mo e .Xurso Borrazás. Tamén cantan
Para a inscrición ou calqUt~r cuestión:
Até o 8 de Xuño e 18 de
a través do teléfono (981) 24 43 55,
da Coruña. O prezo da matrícula para
con Quico Cadaval, Cláudib Rodrítvl,adalena, 202. Apartado 303, 15402
Maio, respectivamente . .
estudantes, parados e sócios da a oou no s:u local: Linares Rivas, 49-1 2 .
guez Fer e Xosé Ramón Frei~eiro . O
Ferro!. Teléfono (981) 35 79 70.
ciacións convocantes, é de 14.000 pta,
prazo de matrícula (normal 7.000, es•MÚSICA
CuRso DE ÁRABE
ou 16.500 escudos, para o resto os pretudantes e parados 5.000, e sócios da
CIDADE DE LUGO DE AR TES
zos son 15 .000 pta 18.000 ese. TeléfoCIG ou da AS-PG 2.500 pt¡i) fica
PLÁSTICAS
MALARIANS
A Fundación Cultural Alminar, da
nos de conracto: (986) 48 15 89, Anaberro, no teléfono (981) 59 46 86,.
Universidade Popular de Vigo, artella
'.'ºi ou (986) 37 46 56, Raquel.•
· 5·9 76-58 e 27 82 59.
'
Aberto a galegos .óu resfüentes na GaliApresentan o novo .albume ·
lvf.ind the step . .Ska, á noite
do Venres 1 (as 21,30 na
NASA. Entrada a 800 pta.
antecipada (Bartolo , Calexa
-Blood and wine de Bob Radirección de Samuel FriedCecilia
MUTANTE
SOROLLA
e Crechas), e 1.000 nas bi- felson e ás 23 Thines do NO
Najles na
mann, e co pianista José
CABO DÓ MUNDO
lleteiras.
·
Nova Solo
in Denver de Gary Fleder.
M" Pinzolas. Interpretarán
O centro Caixavigo expón
Coix~
O Venres 11 están en panobra de Larsson, BeethoEspectáculo de variedades
obra en pequeno formato,
SINFÓNICA DA GALlZA
ven e Mozart.
·
talla Thines to do in Dene moito 1,1.umor·para a noire·
desde o realismo até a absver ás 18 horas¡ Bad lieute·
do' Sábado 12 na NASA -tracción, do pintor _valenO Xoves 1O ás 21 no Audinant de Abél Ferraz~ ás
•TEATRO
ciano Joaquín Sorolla do
tório da. Galiza. No progra20,30 e Les voileiurs de . TJ;:¡\TRO
.
. periodo 1876-1918. Até o
ma obras de Briteen, HinAndré T écchiné ás 23. O
EsCOLA DE BUFÓNS
UNIVERSITÁRIO
11 de Maio, de 18 a .21,30
dem ith e Sibelius. Dirixe
Sábad~ 12, ás 18 Bajo la
· h. pala semana e de 12 a
Víctor Pablo.
piel; ás 20,30 Les 'voileurs e , · A- sala GCtlán ·e a N.A SA , ';.Ollomoltranvia estrea a sua
14 Domingos e festivos.
ás 23 Blood and wine. O
montaxe máis recente o
acollen, d ~ 15 aó 21,- se-..: - ,
THE SIXTEEN
Domingo 13 , ás 18 horas,
Xoves 10 e Venres 11 ás
...sións dó terceiro Ciclo· dé'. · ·
DEBUXOS
Thines to do in Denver; .ás
20,30 no' centro Caixavigo.
T eatro Universitário.
Coro e orquestra. O Xoves
_2 0,30 Bajo la piel e ás 23
Tr átase dunha peza de
Qp pintor galegúista Fran17 ás 2 1 n o Auditório da
Bad lieutenant. A billeteira
commedia del!' arte en liña
ÓOENTE IMAXINÁ.Í\.10.
cisco Lloréns ( 1874-1948),
Galiza. Dirixe Harry Chabre a partir das 17 horas, o
coa anterior Comm-edia,
na sala de mostras da Fundari stophers e aco mp aña a
prezo da entrada é de 400
agora vÚada a un ton máis
ción Caixagclicia. Recolle caMércores 16 e Xoves 17, ás
s_oprano Linda 1'ussell. No
pta e o abono para cinco peácedo.
22 no Teatro Pn'ncipal. Oiri- ·
se un cento de debuxos; que
programa incluen pezas de
lírnlas qoo.
xe Luís Olmos sobre o texvan desde o Val do Umia
Bach e Haende l.
to de-Moliere, e bailan En- ·· dos Unidos e coa Qrodu·até un canal de Br~xas.
•TEATRO
ción de James Jacks_ Fllme
ma Penella, Miguel Pale·
CONCERTOS
do Cine clube Lumifre, panuela Roberto Álvarez.
CECILIA NAJLES
Lynda
DIDÁCTICOS
ÜTAL
ra o Xoves 1 7 ás 20,30 h.
Russell é a
QUE NO~ FIXO ADÁN
no cine Ronsel. Entrada
Acuarelas, óleos e gravaCARUXE!RA
soprano que
Coa Banda Municipal de
400 pta.
dos na Nova Sala Caixaviacompaña.a
Música
o Venres 11 ás 10 da
Teatro Minerva apresenta un
go (Policarpo Sanz, 26The Sixteen
A Equipa de Normalización Lingüístimañá no Teatro Principal, e
espectáculo '.'noxentamente
baixo a
• EXPOSICIÓNS
• CHARLA-COLÓQUIO
1º). Até o 15 de Abri l; de
ca do instituto da Pontepedriña en
coa
Real
Filharmonia
da
Ga,
feminista",
dirixido
por
Ro.
batuta de
Lun s a Sábado de 18 a
Santiago, alunos e profesores editaron
liza, o Mércores 16 ás 11 da
berto Leal. Pases na- sala
Harry
GALEGOS ·
o primeiro 'n úmero da Caruxeira . Coa21,30, e Domingos e feiraA _REPUBUCA EN TUI
G
amañá
no
Auditório
da
Christophers
Galán· até o 12 de Abril, .coa
NA DIÁSPORA
dos de 12 a 14 h.
ren ta e oito páxinas con artig s de
liza. so,bre Haydn e Brahms.
no Auditório
entrada a 800 pta.
·opinión, ·cultura, normalización, ocieO
próximo
Luns
di
a
14
;
· de Galicia
AMIGOS DOS PAZOS
dade, deportes, e entrevistas ao conanivers.ário da proclamaMostra fotográfica de Del. •CINEMA
en
Ü PEREGRINO QUE
ción da República en 1931 , · mi Alvárez, n a Faculdade
tacontos Santiago Prego, o escritor
SANTIAGO.
CANSOU AO ÜEMO
terá lugar ui:i.ha charla· sQ~ . de Empresaria1s e EcohóOs 25 anos de act ividade
Carlos Casares, ao
FUNDJ'DO A. NEGRO Il
da asoc iación , dirixida á
hi storiador
- bre este t~mpo da hfstórja.
micas.
ttaballo segue, ªº
Do Venres 18 ao Domingo
catalogación e recuperaA cita é no Instituto ·San
longo do mundo,, as viv!:!nRamón
Segunda parte <leste ciclo
2 7 ás 21 horas, no _Teatro
Paio,_ás 19,30 horas, e· iri- - ciai»d.os ga!egos emigrarición dos pazos, aparécen
Veiga, e ao
cinematográfico que vai o
Principal, o Centro Dramátiresumid os na mostra' que
tervirán os historiadores · tes, esé¡_uecidos .por goverdeputado ga7 ao 13 deste· mes e que se
co Galega ·interpreta a obra
acolle a Casa das Artes.
lego en MaLe>is ObeUeiro, DiÓnisio
nos é _J2aisanos. . ' ~ven- celebrando no Teatro
de Xavier Lama. Diri~e
drid FrancisPereira é Bieito· Alonso. O
.
Pincipal do Concello. O
André Pazos.
ESCOL.A E ARTE
co Rodríguez.
acto l organizado polá Go:_; Ayi:LÉS DE . · ·
Xoves 10 pódense ver: ás 1&
misión"'" pala Verll:aile no;36: , · T .éJ\AMANC0S
Alguns dos
horas Bajo la piel de FranULTRANOITE
"",,
. . ~;-¿_ . .;.~, . . ·..
~:,.
O Coleédvo· IrrrUisleiós mu, textos de opicisco J. Lombardi; ás 20,30
• -MÚSICA :
· ·:-~ _N_á -:g_al:eria .. Sa«rg~p el~s,. e
dou a ·mostra Escala e arte
nión son relati_ ~~-k-. _
_ .· ·~ .•,:';;"'4-o~> ~ ...- 11'té ~o·-_Oi3. 26 ~p.ertriaAece
p.a ra b c o léx:io. Castelao. ' , . vos 8.os Dereitos
Los DELTONOS ,· , · ··. :- -. ~sta· _mostr·a ad.h.19 da ·ao .. Obr:á 'cfé Acuña, Berta
li~guístic o~ de
._;~,r
¿ ;.'7 _pÓeta noiés.;..tFia'ugu,raqa Cáccamo, Cidoiro, Carlos
pais e. alun'os,
Fernán4ez lglesi~s. V~ctoadoles<:¡éncia, pu,, .~
.;Rit4~"'&·b.l_u~s,." a pa.í:tir~g~s : ·,.' ct!-n .·r ecital p9~tic.Ó. ~ carO ESWD2
GAL.IZA DEtia Novo'a, 'Guerreiro-, Lo~~;blicioac\_e, ·consü·
~22-hq,ra'S·-OQ Sá15ado 12-,".rtt¡J!é · go _.qe X.Mª Alvai:ez Các4
. cteúo ; Llei:ló1 Teresa ·Fe· · . ,.,· mo"''.()u 6 Próx-ecto educativo da dereita.
~ SEAAD2
drayó1 Santiago Mo~tesr. · ,:• Na -s~"ciÓn"Cultura clase grande impor< ~.1
Oie.ro e Rainirb· Fo.nte' o
Puri. Palacio, An~ñia Pai;-- ~ . t~ócia .aos Mai'os, e no apartado Nor~VEJR2
·?'}r~.~ · ¡:í~~a4o. ·10,:.-0é . Ab~a~~on,i:a cual, Eisa Pérez Vicent~, . 1«malizaciów·,(5' páxiAas) trátase do gale· ,. - ·• -~ .. ,. ·
' §qf;s~p orte f P'togt:áfi~:O ·de
~Vi~r, Pousa~, Antó"1.Ro.:. .~- go_ n? TVG'" e no país, galeguización
mán·;.Luís Roméro~, Soh'.t;P'
· do'S. n omes, . Persecución das línguas peri··-~INE~ : ..:
' .:- Mar·i ~.Es~ei~ár,t. -~;J.}~:.;,_ · • Chaveiro:
ra, Toni Jos, Leopoldo Va~
féricas durante· a ditadura primarriverista,
Prezo 500 pta + 160 pta
.MULLEREs INSUBMISAS
rela e Alex Vázquez, entre
entre outros. Tamén hai sección de
. de gastos de envio
outros. Os .coléxios interepasatempos ,e_·humor . Os interesados
·(Mujeres insumisas. Mésados en acoller a exposien recebela poden dirixirse ao lnstituxico 199.4. 120 rtJ.in). O
ción, poden informarse no
to Pontepedrifía~ Avenida Amor RuiClube Lumiere pasa o Xoves
·insignia:
(9~6) 20 49 48.
bal, 28. Santiago.•
10 ás 20,30, no Cine
Prezo 200 pta
Ronsel, este filme sobre un
•MÚSICA
Pagamento a meio de selos de
gtupo de mullt:;res mexicacorreos ou ingreso na canta
nas que deix an aos seu s .
SINDICATO DEL CRIMEN
de Caixa Galicia
maridos e marchan nunha
. FÁBULA
2091 0501
intensa v iaxe aos USA.
Actuan na Iguana o Xoves_
683040001024
A galeria
.Dirixida por Alberto Isaac,.
17 ás 12 da no ite.
D e Gustavo Pernas
Solicita a cantidade
Sargadelos
a entrada <;:usta 400 pta.
<:;ora, intepretad a por
que desexes ao
de VIGO
ÜRQUESTRA CLÁSICA
Ancora Produccións: O 18
Apdo . 1371,
acolle a
MALLRATS
DE
SUÉCIA
.
· e 19 ás 20,30 n o centro
36200 de Vigo.
exposición
Caixavigo. Pódense facer
adicada a
Dirixida por Kevin Smith
O Martes 15 ás 20,30, no
Avilés de
reservas no t e léfono
(Clerks) en 1995 nos Estacen tro Caixavigo, ba ixo a
Taramancos.
(986 ) 23 80 51.
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Encrudllad~

· A1'úncio& de .balde. • Sons de loita: Faite co catálogo da
nova distribuidora de m(Jsica indepene nte e autoxestionada. Podedes
atopar ska, reggae, punk, rap, fusion,
comprometida coa esquerda internacional , asi como coas luitas dos povos represaliados. Tamén autocolantes, libros, etc. Para recebelos escrebede á Caixa de correios 33242.
36080 Vigo .

• Música. Preparación de oposicións . Ensino primário e secundário.
(986) 23 54 72. '
• Vendo casa de pedra para desfazer en Cortegada da límia. Paredes
de granito gris con pedras de 50x100
na sua maioria. Balconada artística ·
de 25 m. Bon prezo. Interesados chamar ao (986) 42 20 93.

nós , serás bem -vido. (Agradeceriamos nos remessedes 40 pta. en selos para gastos de ~nvi o).

pos reducidos, quince dias. As persoas interesadas poden talar con Carme no (986) 70 40 20 de Lun9 a Venres a partir das-1 O h.

• Non te peches! O colectivo Gai de
CoHipostela está ao teu .servizo con
. información, apoio aos teus problemas .e actos lúdicos. Deixa-te caer
polo naso local para- consultar os nasos fundos , ver o naso voc;eiro S'Homos, consultar a nasa biblioteca o.u
simplesmente talar. Podes-nos atopar Luns," Martes e Xoves na Rua Entremuros, 16-baixo. 15780 Santiago.
Ou .ben escrebe-nos ao Apartado de
Correios 191 , Santiago f5780.

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

• Xa á venda o nov CD de Sobrekarga. O seu titulo é Flores Negras,
editado por Clave Records. Podes pillalo (1 .900+gastos), 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 "Cantos de manifesta~óes conforman a
crise nacional", Expo 98 de Lisboa,
MATA: a rendi~om impossível, BD e
11otícias de música, língua, etc. Apartado 678 . 32080 Ourense.

• Oferécese autónomo reponsábel ,
preséncia agradábel, con coche e experiéncia en Lugo, Coruña e Astúrias.
Pode ser días alternos ou fins de semana . Teléfono (982) 33 17 00, a
partir das 9 da noite.
• Precísanse 1 ou 2 persoas para
cómpartir 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 disposic;om para
qualquer informac;om ou segestom
no apartado 24. A Corunha 15080.
Solicitai-nos á nossa Ghaiseta e nom
dubides de por-te en contacto com

XOAN COSTA

• Os Comités Anti-Repressivos da
Ga/iza distribuem de balde aos locais hosteleiros interessados carta.zes com a lenda "Os trabalhadores e
trabalhadoras deste estabeleciménto
hosteleiro queremos manifestar publicamente o nosso recl:iaCf0 a ilegal polí- ·
tica de dispersom a qué está submetido o colectivo de presas e presos independentistas galegos , e demandar do
Ministerio de Interior o imediato translado a Galiza destes cidadáos e cidadás galegas." Encomendas ao Apartado dos Gorreios 827 de Compostela..

• Venden-se cachorros de boxer
atrigado . Teléfono (986) 62 50 77.
• ·estamos a constituir non un
grupo gal 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 nosa civilización. Queremas estabelecer un médio para o diálogo
para coñecermos e levar a cabo actividades en calquer esfera: natureza, espírito , cociña africana, arte rupestre na Amazóriia , as línguas
quimbundu ... Dirixímonos funda mentalmente ao sul da Galiza e todo Portugal. Ponte en contacto conn osco : GAIAlternativa apartado
3236 . 36292 Vigo.

• Grande oferta de discos e ·titas.
Pezos interesantes. Sr. Baños (988)
21 o·o85.
• Arréndase parrillada en Betanzos.
Razón no teléfono (981) 77 1O 42.
• Ana Hortas Roldam , jovem iñdependentista repressaliada, retida contra
a sua vontade num centro de orfos dá
Guardia Civil , actualmente com a correspondencia intervida. Chama ao te- lefone (91) 895-00 59 e exixe ser pesto/a com· ela. Que se enterem de que
nom tragamos com este .secuestro!!! .
• O BNG e Gallza nova están presentes en Madrid. ·.Todas as persoas
- que queirades contactar connosco, escrebede ao apartado: 51299 Madrid.

• Preeísase persoa ·para impartir
un curso prético de elaboración de
compost. Interesados chamar ao
Tlf. (986) 70 85 92, Xosé Manuel, ás
tardes.

• O boletim electrónico <;opyright
(Pensamento, crítiéa e criaGáO eiTrgalego-portugues) chega ao-número 28
• Continua a acción directa. Xa está
com coJaboragóes de Perla_AloJnso,
na rua o N2 1 de Feros Corvos, boCelso Alvarez Cáccamo, X.Mª Alvaletín do Batallón Literario da Costa
rez Cáccama, "Nilo Ca~ares , Yolanda Morte. Quen o desexe recibir que
da Castaño, Pedro-Milham Casteleinos escriba e envíe 32"pesetas en . ro, Alberto González-A!egré, Mário
se los . Batallón Literario da .Costa da . Herrero Valeiro, Carme Panero , Da- ·
Morte. Rua da Pena 1 . (15270) Cee, . vid Pujante, Xavier R. Baixeiras,
• A. Asociación Máximo Gorki vende
António Ramos Rosa, Peqro Diniz
proxector de cinema de 16 mm, node Sousa e Carlos Velasco, e il1;Jsvo, rnoi baráto . fabricación rusa·.
tragóes de Antón Goyanes, António
(986) 22 44 57 . de 17 á. 20 do serán.
Ramos Rosa e Simón Pacheco.
<(opyrig·ht encontra-s~ em URL
• Grupo de loxística cubano está · http:/Jwww.udc.es/dep/lx/cac/sopiinteresado en contactar con persorrait/, e segue aberto a colaboragóes.
as, grupos ou entidades galegas
Tel~ (981) 21 3.9 55.
que traballen neste campo para o
intercámbio de ideas, tibros, revistas, · · • Vendo colección da revista A
etc. O grupo está integrado na· SocieNosa Terra anos 1916 a 1970 (12
dad Cubana de Logística que edita a
tomos máis 2 de índices)'. Encadernada e c;ompleta 80.000 pta. Chamarevista Logística aplicada. Os interesad os poden tomar contacto con
de ao teléfono (981) 25 39 91 .
Néstor Cálvez Perint: Revista de Logística Aplicada. Avda. lndependén• Busco persoa para compartir picia, 869. Ciudap de la Habana.
so en Lugo. Situado moi perto dá
Muralla. Prezo 17.000 pta . Razón no
• Voltamos a Irlanda no verán, gru907-152210.+

HORIZ_ONTAIS

T. Sala onde se proxectan os filmes 5~· Demostrativo feminino plural 9. Ao revés, .poña o selo. 10. Barco que -se usa para facer vfaxes de diversión 11. Mariñeiro 13. Dirixfanse a un ll!gar
14. Salaio, X:emido 16.· Ao revés,· que non está
ves_tido 18. Punto cardinal aposto ao Norte 19.
Ao revés, símbolo do sodio. 20. Sodes coñecedores 23. Lu:gar ond~ se celebra sacrificio 24.
Ergue, levanta 27. Bóvidos dome.sticos 29. Que
se move_con facilidade 30 : Fai nós 31. Cada
unha das seccións xurisdicionaiS en que se dividen'os tribunais.
·
VERTICAIS

L Un ce:hlto 2. Ao reves, náquel lugar 3. Ao revés, boten suor 4. Atópase 5. Expresión para chamar alguén 6. Partiu, foi de dentro ·para fóra 7.
Acomete, arremente 8. Preposicióñ que significa
excepto, agás 14. Avalancha de neve 15. Extre;
mo ou bordo de algo, no plural 16. Utilizaba 17.
Concello próximo a _Ferrol 21. Cabalo que é de
cor branca amarelada 22. Suceda 25. Ruín, infame 26. Deus do islamismo 28. Ao revés, ,carta da
·
baralla. •

·~

Caldo de letras

Luma

Gómezé
unha das
princlpals
protagonistas

na montaxe
Unha rosa é
unha rosa
proxima •
mente en
VILAGARCIA.
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Vilagarcia
•TEATRO

A

18.

e

·UNHA ROSA
É UNHA ROSA
A comédia máis· recente

mulle'r, e entre polítí-cos,
ao req?E.dª-· fi~el idade :¿_· a

rra_if~?J'':-~-: ': . -:.~ :.
Dírhe.Ricardó . P.ai&_a par-

rl.t d;-fe.xi.O

DO LIBRO

Ou As aventuras de Perellode-chora-que-logo-bebes, por
Artello Tearro, o Xoves 10
na Casa'da Cultura'.

,::·

de Teatro do Nor~este. Os
pases son na Casa da Cultura o Xoves 17 _Yenres

Porto
• TEATRO/EXPOSICIÓNS

A

SALV AC;.Ao
1

DE VENEZA

Unha fato de relacións entre pai e fi.lla, marido e

de Thmnas Ot-

·W.ay {1"652°-16.85), co;,,temporáneo de ~hakes·peare.
Interpretan Joao~ Re'is, Marcantónio Del Carlo, Micaela Cardoso e Lígip. Roque.
Até o 1 7• dé.ste mes Abril
no Teatro Nacional de Sao
]oiío, que ten o' teléfon0

(07-351-2) 208 66 34.
;.;. _'{- ~\

.,

(

No mesmo ·te~tro e 'aré o
-dia p, pódese visitar Suspiros de Chuml?o de Paulo Nozolino, con fotografias trucadas en branco e
preto, de pequeno e grande formato, sobr.e únha
Veneza so 'século XVII,
que acompaña á peza teatral de Ricardo Pais.
T rátase dé facer recoñecer
Veneza, de constrp.ir un
espác.io e un tempo preciso como se fosen aderezos
de mesmo espectáculo•
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EMPRE-'A

-XosÉ A. GAcrÑo

C

hámanlle a corrida da
oportunidade, unha sorte de aperitivo das corri'd as impo rt antes d a Fe ira de
Abril, e serve para que toureiros modestos cumpran o seu soño de pisar, polo menos unha
vez na sua vida, a area da .mítica praza de ta uros da Real Maestranza de Sevilla. Jesús Franco C ardeña, tri an eiro de 43
anos, xa cumprira o seu soño
~ai uns anos , pero sen a fortuna ou o talento que fai posíbe l
o trunfo, e volvía a intenta lo o
pasado 8 de Abril , case como
desped ida, despois de pasear a
ua fru tracion de matador m
desto por praza americanas.

·Aantedor reforma laboral mereceu unha folga xeral, ·esta_éaplaudida

CCOO e UGT do ganchete da direita
~

M. VEIGA

A reforma laboral ·iniciada en
1994 provocou unha folga xeral convocada por todos os
sindicatos, entre eles CCOO e
UGT. Agora, unha profundización na mesma liña liberalizadora, baixo un governo conservad o r, a cada non só o
aplauso dos empresários, se::
nón tamén a acollida das duas
principais centrais estatais.
A desregulación laboral , o abaratamento do despido e toda a
enxurrada de medidas liberalizadoras está a provocar ,tanto
en Europa, como neutras áreas
do mundo, unha perda de protagonismo das vellas cúpulas
sindicais que, paradoxicamente, non dubidan en asinar elas
mesrrias a sua próprla senténcia. E coma se a ideoloxia neoliberal tivese contaxiado tamén
aos seus dirixentes. En CCOO
e UGT tivo que haber duas far~
tes depuracións internas para
que isto fose posíbel.
As duas históricas siglas buscan carriiños par~ atallar o crecemento dos sindicatos nacionalistas, tanto no País Ba$CO
-onde son clara maioria-, como en Galiza e. Canárias. Por
outra parte, cada crise laboral
supón unha derrama significativa de membros, algúns dos ca- ·
les crian ·novas sindicatos ou se
apontan a siglas xa existentes
caso da CGT. A loita do carbón
do· Bierzo, o naval de Cadiz ou
o metro de Madrid son exemplo
do primeiro; algunhas empresas
autoniobilísticas , como Seat,
serven de mostra do segundo.
A tendéncia é visí'bel tamén nas
eleicións sindicais. Se nas de .
1990, CCOO e UGT conseguiran facerse co 80% dos representantes, catro anos despois a .
porcentaxe baixou ao 70%. Por
s~ fose pouco , cadros históricos
e de prestíxio como Salce Elvira
e Agustín Moreno de CCOO ou
Nicolás Redondo de UGT non
dubidan en desmantelar cada
dia, nos meios de comunicación
e en charlas co sector crítico

A CEOE e Jo·rdi Pujo! felicitáronsé porque o-acordo abarata o despido. Comisións e UGT afirman que o despido só será móis bara·
to pora o empresári_o nalguns casos.
A. IGLESIAS

das suas respeitivas centrais,
os argurT)entos .de António Gu tiérrez e Gandido Méndez.
T ampouco a sociedad e parece
percibir con claridade a razón
desta sinatura por parte dé
duas centrais de clase. A maioria dos-asalariados xulga lóxico
o ponto de vista do PP e dos
em"presários e non dubjda .de
que se levara a cabo o seu proxecto -así o marca a tendénci a en todo o mundo-, pero
non co.mprende a razón de que
os líderes de CCOO e UGT'se
sintan o.brigadas a favorecelo,
perdendo parte da sua lexitimidade ante as bases.

dos dereit0s laborais perdidos
cos e con eles aos sindicatos
daquela foi recuperado".
nacionalistas. Co control da negociación colectiva, CCOO e
A CIG fai notar que a indemniUGT esperan confrarrestar a
perda de influéhcia debida ao
zación por despido vai quedar
desprestíxJo que sen dúbida . "como algo simbólico", recordando que dos 60 dias por aho
conlevará o seu apoio á refortraballado, xa se pasara a 45 e
ma laboral.
agora baixase a 33.
I

A CIG en contra
da reforma

A CIG xa calificou _de "parto do
montes" o acordo recén asinado,
baseándose en que "catro retoques non xustifican os ·alardes
das partes negociadores sobre o
remate do proceso". Fernando
Acuña , secretário xeral desta
central, sinala que "a modalidade
Contado, CCOO ~ UGT xogan -eventual máis utilizada, o contratam.én as suas cartas con esta
to por circunstáncias de produreforma. Log ran , entre outras
ción, mantense", polo que, "en
contra do que até agora se dixo"
medidas, que se aprobe a chamada negociación colectiva ar- o acordo non supón unha reduticulada que reserva ao marco
ción da "precariedade laboral".
estata l as principais decisións
Acuña afirma tamén que esta resobr.e o·s convénios de sector e · forma laboral "convírtese nun acresta polo tanto competéncias · to lex itimador da reforma de
1994, na medida en que nengún
aos marcos laborais autonómi-

Se a flexibilización do emprego é
considerada palas partes firmantes deste acordo unha baza para
facer disminuir o paro, a central
nacionalista, nunha opinión que
é compartida por outros moitos
sectores críticos, considera que
se o emprego dependese dos
baixos salários e da precarización Galiza e Extremadura estarian cheas de empresas, en tanto que a Alemaña sucederialle o
contrário. Desde esta perspectiva, a críación de emprego depende máis da investigación , a
formación , a modernización tecnolóxica, as redes de comercialización e, moi especialmente, do
exércjcio do poder político a fa· vor da sociedade. +

•SUPER OFERTA e SUPER OFERTA e SUPER OFERTA e

Eran a sei e média da tarde
cando 6 primeiro tour da corrida, segundo afa do ventre curo do encerro, atopou na úa
cega estampida a un h m engalanado qu o e p raba de x onllo . Un corno entciro e vcrdadeiro (co mode tos non hai
apaños) botou literalmente
abaixo media cara de Franco
Cerdeño. Na carreira cara a enfermería, diante das implacábei
Gámaras da televi ión, colgáballe a meixela dereita. O público
-humano, de poi de t doberrou horrorizado. Hai feridas
que espantan máis ca morte.
Por supo to, o festexo contln uou . Un ritual no que e xoga
coa morte non vai interrumpirse por mái ou menos carne
esmagadas ou por máis ou menos sangue derramado, ainda
que sexan de home (e magar a
carne e derramar angue do
tauros é precisamente o obxect i vo da chamada "fe ta nacional"). O festexo continuarán, durante o próxim me "cs
e durante o próximo an , orno viñeron repctíndo e de e
hai me es, an e algun - ·éculos, entre a , n.lid z da mi éria,
a embriaguez d ri c e a brillantez d e p ctácul (movcmentos, cór, música... ) Memo
e critore pr gre i ta con tri
buiron a unha e pccial lit ratura plástica e emocional qu rodea este extraño ritual d more
e negócio. É a tradición, din. E
aqui estamo , en atreverno a
coller s t uro p l c mo ·
negociar unha saída pacífica para rematar dunha vez con e ta
exhibición de tortura. +
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núncio de ·whisky, perfecto, sedu tor. Ao lado
pon : b.ebe con moderación, é a tua responsabilidade.
Igual pasa cos anúncios de tabaco. E cos da Oireción Xe ral
de Tráfico que culpan aos cidadán s dos ac id en tes, unh a
iiliga antes de qu e sáia un 16
válvulas . Esta sociedade exaltamonogámia pero propaga
obsesiva mente os estím ulos
eróticos. Éxcita éoa riq ueza,
pero manda aos cidadáns .ao
paro. Marx trabu.couse. O capitalismo· non crfa rev0lucionários, senón tolos, esquizofrénicos, frustrados. +
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