
A história das traballadoras que se fixeron cargo 
dunha empresa de Santiago 

" 12----
Marcelino liste: "Sen as asociacións de viciñ.os 

na Coruña mandarían só os ·construtores" 
------10-------

Felipe lubián: 
"En cinco concellos 

de Zamora 

reclamamos tamén o 
galego" 

---9---

Pepe Carreiro 

~~ ..- . FENOf\ -
~~ DEMOCR~1 1CA , 

Pilar Pallarés: 
"A crítica está pro ibi da~' 

-------26-------
Siniestro Total: 

"Os oitenta foron unha dé~ada estúpida" 
-------21-------
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CCOO e UGT tratan de frear ao nacionalismo através da reforma laboral La Caixa pode 

facerse 
Un pacto contra os convénios co Banco Gallego 

de ámbito galego -
O recente pactcf entre a patronal e os dous principais 
sindicatos estatais reforza as competéncias 
dos convénios estatais en contra dos de ámbito 
autonómico. CCOO e UGT tratan asi de 
centralizar as negociacións e 
de restarlle protagonismo aos 
sindicatos nacionalistas, 
cada vez con máis preséncia 
en Euskadi e Galiza. 

A Asemblea de Parados de Vigo 
atou con cadeas as esculturas , 
do monumento ao traballo 
o pasado Luns en protesta 
pola actual situación laboral. 

· 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 destes singulares 
establecementos. · -

gal x1a 

* 
* 

Rebelión dos 
alcaldes do PP ante 
o previsí~el baixón 
nas cidades 
No PP ninguén quere apandar 
coas responsabilidades do bai
xón. eleitoral que algu ns pre
sinten . Nunha semana· só os 
alcaldes das capitais governa
das pola direita rebatirnn aos 
governos central e galega a 
respeito de obras que' t'iñan. 
que estar concluidas e·, nal
guns casos, nen sequer come
zaron. O cupo de votos a con
seguir, que Fraga repartiu a 

O Banco Gallego está en ven
da. Os empresários galegas 
pensan que non lles cumpre a · 
función para a que foi criado e o 
capital foráneo embarcouse 
noutras operacións. A entidade 
que ten mais posibilídades de 
facerse con este banco é a Cai
xa de Pensións, a catalana La 
Caixa, ainda que hai outros com
petidores interesados. (Páx. 4) 

Catro mil gandeiros 
maniféstanse de novo 
contra a supertaxa 
Tras 11 anos de mobilizacións, 
máis de 4.000 gandeiro? tiveron 
que volver a manifestarse o pa
sado martes dia 15 en Compos
tela, para demonstrar que non 
están dispostos a aceitar os pa
gos das multas por sobreprodu
ción que xa se anunciaron des
de a administración. (Páx. 13) 

Os ministros de Pesca 
acordan unha 
redución de emprego 
A política de pesca deseñada 
para o ano 2001 polos minis
tros comunitários do sector, co 
respaldo de Madrid, acelera a 
liquidación de postas de traballo ~ 
e tonelaxe e ten como obxectivo 
principal completar a drástica 
reconversión da flota. (Páx. 7) 

Ir mercar cocaina ás f armácias 
de Valenc;a 

Polo mesmo dias que os especialistas anti droga españois reunidos en 
Compostela reclamaban máis represión policial, incluso a interven
ción do Exército, en Portugal estábase a dar o mesmo debate, pero 
chegaban a conclusións totalmente diferentes. Tanto é asi que o Presi
de~1te da República, Jorge Sampaio, e o presidente da Asembleia Na
cional, Antórrio Almeida, pronunciában e a prol de que e despenali
cen as drogas. A proposta de Almeida, apoiada polos dirixentes dos 
principáis partidos, vai na dirección de criar un Estado antinarcotráfi
co, senda a própria administl'ación a que expenda as drogas através das 
fannác ias. A idea non é nova, os maiores coñecedores do problema xa 
se pronunciaron pola despenalización como a única solución para loi
tar contra os narcos e as suas consecuéncias, máis perniciosas que a 
própria droga para a sociedade. A realidade tamén constata diáriamen
te que todas as lexislacións i:epresivas l.\On deron resultado, e que os. 
cárceres, o lugares máis vixiados, están infestados de drogas. Duas ori 
as perguntas que nos ternos que facer antes a importante proposta por
tuguesa: os grandes bancos, que aumentan as suas cantas de resultados 
cos billóns que tilove o narcotráfico, {lennitirán -que Portugal mude a 
lexislación? Se o dan conseguido, que fará Galiza ante a posibilidade 
de ir a Valenc;a a mercar cocaina como se mercan farrapos? • 

cada zona para conservar a 
maioria absoluta, está e propi
ciar os enfrontamentos. (Páx. 5) 

---~ - - - ---------'---·--------------·-------------------· 
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~· Q acordo·coa P?tronal intenta acabar co incipente marco autonómico de relacións laborais 

CCOO e -UGT conseguen que os convénios estatais 
· ·, Se reserv~.~ a maioria das colnpeténcias 

*MANUEL VEIGA 

O recente pacto entre a patronal e as duas _centrais estatais impón o marco estatal dos convé
nios, ao reservarlle a maioria das comp.eténcias. CCOO e UGT tratan de conseguir así poñ.er 
freo ao crecimen-to das centrais nacionalistas, sobre todo en Euskadi e Galiza e mesmo cen-

. traliza a sua própria actividade .p,ara neutralizar aos críticos que surxen nalgunhas províncias. 

ando en Galiza se aprobou o 
AGA (Acordo Galega d.e -Arbi
traxe) algunhas cadeiras se re
mexeron en Madrid. Galiza e 
tamén Euskadi estaban adian-

. · tándose na criación dun orga
nismo que ainda nao existic~ a 
nív-el estatal. CCOO e UGT 
presionaron á patronal espa
ñola para que criase un orga
nismo igual. O exemplo pode
riase extender a1convéniós co
mo o do metal de Pontévedra, 
superior ao doutras zonas ou 
ao sector de perrucarias ou 
editoriais que son xa de ámbito 
galega. A pasos moi cortos ; o 
marco galega de relacións la
borais vai avanzando,- sobre 
todo porque o sindicalismo na
cionalista observa desde a sua 
criación un medre paulatino. A 
situación é máis evidente no 
País Basca. Alí o acorde entre 
ELA e LAB permítelle ás cen
trais nacionalistas 0stentar a 
representación de máis do 
65%-dós traballadores , de mo
do que a criación dun marco 
totalmente basca de relacións 
laborais é un obxetivo a prazo 
inmediato, toda vez ademais 
que os empresários desa co
munidade son tamén favorá
beis ao mesmo. 

Este perigo é o que CCOO e 
UGT trataron de conxurar coa 
reforma laboral e a principal 
contrapartida que a patronal lle 
concedeu a cámbio ·do abarate
mento da- de-spido e da ·profun
dización na reforma laboral. A 
reforma recentemente asinada 
contén importantes modifica
cións dos ámbitos ·negociado
res. Propon esgotar as maté
rias que a lei Ues reserva aos 
convénios estatais, asi como 
outras novas, deixando para 
ámbitos inferiores cuestións 
técnicas ou pontoais. 

As matéri'as que o convénio 
estatal se re.serva, algo equiva;
lente ás con:ipeténcias que no' 
eido político o Estado garda 

. para si frente ás comunidades 
autónomas, serian: contrata-

-ción, categorias e grupos_ profi
sionais, . estrutura salarial, xor
nada, mobilidade funcional, de
reitos sindicais, réxirne discipli
nário e saude laboral. Como se 
ve' todas elas son claves no 
marco da empresa. O capítulo 
de contratación, por exem·plo, é 
o que establece o número de 
aprendices por empresa e o 
tempo de duración do contrato 
por .causas de produción. 

Coa nova reforma convénios 
de ámbito provincial ou auto
nómico poderian ser impugna-

Os convénios estatais resérvanse as competéncias de contratación, categorías, estrutura salarial, xornada, mobilidade funtional, re
xime disciplínário, saúde laboral... A. IGLESIAS 

dos por calquera das duas 
c·entrais estatais . Ainda que 
as probabilidades de que isa 
se dea na práctica non son 
moitas, polo d~sprestíxio que 
traeria para ambos sindicatos. 

En todo caso,· a mera aproba
ción destas normas supón de 
por si unha coerción e un fr~o 
importante neste sentido. 

A reforma agora aprobada pon 

asi de manifesto un espíritu 
contrário ao .artigo 84 do actual 
Estatuto dos Traballadores no 
que se pode ler: "9s sindicatos 
e asbciacións empresariais .que 

Pasa á páxina seguinte 



ESTA'SEMANA 3 
17 DE ABRIL DE 1997 ANOSATERRA 

Ven da páxina anterior , 

reunan os requisitos de lexiti
mación previstos ·nesta lei po
derán, nun ámbito determinado 
que sexa superior ao da em
presa, negociar acordos ou 
convénios que afecten ao dis
posto nas de ámbito superior, 
sempre que a devandita deci
sión obteña o apoio das maio
rias exixidas para constituir a 
comisión negociadora". 

marca diferéncias significati
vas. Asi, en canto que para 
regular a redución da indem
nización por 

so neste terna obsérvase un 
retroceso, pois deixouse de li
mitar o número de aprendices 

por empresa.-

AGGiORNAME.NTO !/ 
TEiMAS ~cRoSANTAS t>O 
UL TAALi SE.RALt S/V\9 

despido se utili-
za o imperativo E 
"será de 33 ·t 
di as" 1 ·cando se n sec ores 

Márcanse, por 
outra parte, con-

. dicións para in
crementar o nú
mero de contra
tos indefinidos 
(mozos entre 18 
e 29 anos, para
dos de máis dun 
ano, maiores de 
45, minusválidos) 
pero abarátase a 
indemnización 
por despido que 
baixa de 45 a 33 
dias por aAo tra- . 
bailado, cun má- · 
ximo de 24 men
sualidades , can
do antes eran 42, 
de modo que o 
contrato indefini
do ·1ende a per-

como as 
editoriais, onde 
as duas centrais 
estatais carecen 
de represen.tación, 
a CIG teria que 

Este ponto, considerado no 
seu momento como unha con
cesión aos bascos, permitiulle 
a ELA negociar convénios de 
ámbito autonómico. A conver
xéncia nun mesmo sector de 
convénios colectivos de ámbi
tos diversos permite ademais 
que un comité de empresa, se 
ten capacidade para negociar, 
poida mellorar as condicións 
que establece o convénio esta
tal, asi como adaptalo á sua 
realidade. O acercamento da 
negociación colectiva aos afec
tad os permite, en todo caso, 
axeitar as condicións de traba
llo á situación real. 

trata de mellaras 
no ámbito da se
g u ridade social 
para aprendices, 
traballo a tempo 
parcial ou condi
cións das em
presas de traba
llo temporal utilí
zans e os ter
mos: "recomen
darase, manifes- . negociar en 
tan o seu acordo Madrid 
na necesidade 
de ... ". 

O contrato de 
aprendizaxe, es
trela da anterior 
reforma laboral, 
non se poderá 
aplicar cerno até 
agora até os 25 
anos, senón só 
até os 21 e au-
mé·ntaselle o 
soldo, até che-
gar ao salário 

un convénio 
pensado 
para a ir:idústria 
catalana. 

der o seu signifi
cado. Por último, 
o acorde afirma a 
vontade de redu
cir os contratos 
por obra ou ser
vício e non di na
da c·oncreto so-

A transición foi prolixa en pactos, 
pero desde 1987 non se firmaran máis · 

-. 

Dez a_nos sen· acordos 
téria de seguridade social. Ta
rnén se pacta unha banda de 
subida salarial, cunha cláwsula 
·de descolgue. 

Se a negociación se centra en 
Madrid, como se pretende ago
ra, Comisións Obreiras e Unión 
General de Trabajadores con
tarán sempre coa máxima re
presentatividade, deixando en 
minoría ás centrais nacionalis
tas, mesmo en sectores nos 
que estas son maioritárias den
tro do seu ámbito natural. Se
gundo expertos en lexislación 
laboral, esta medida represen
taria un atentado contra o prin
cípio de autonomía de vontade, 
pilar básico da negociación co
lectiva. Non se trata só de que 
se poñan límites á negociación 
en ámbitos inferiores ao esta
tal, senón que se poderia che
gar a negar a unha das partes. 
En sectores corno as editoriais, 
onde as duas centrais estatais 
carecen de representación en 
Galiza, a CIG teria que nego
ciar en Madrid, en clara mino
ria, un convénio pensado para 
a indústria catalana. Oeste mo
do tende a impoñerse, via Ma
drid, unha representación das 
centrais estatais maior da que 
lle corresponde ou, dita doutro 
xeito, preténdese poñer cauto 
aos incipentes marcos autonó
micos de relacións laborais. 

mínimo, no caso dos maiores 
de 18 anos. Agora ben, inclu-

b.re as "empresas de traballo 
temporal.• 

A sinatura de acordes sindica
tos-patronal foi práctica fre
cuente na transición. A primei
ra redacción do Estatuto dos 
Traballadores corresponde a 
un destes acordes. Por primei
ra vez é a empresa a que ten 
dereito a optar entre indemni
zación (de 45 dias por ano tra
ballado) por despido ou read
misión no caso de que este fo
se declarado improcedente. Na 
antiga lei de contrato de traba
llo, esta decisión correspondia 
ao traballador sempre que s·e 
tratase dunha empresa de 
rnáis de 50 operários. 

Co PSOE no poder asináronse . 
dous acor:dos: O lnterconfederal 
en 1983, entre UGT, CCOO, 
CEOE e CEPYME, sobre creci
mentos salariais, xornada labo-

Afirmacións 
para os desl?idos, 
recomendac1óns 
para o resto 

A línguaxe do acordo asinado 

En 1980 asinase o acorde In
terco nfede ral sobre Nego
ciación Colectiva entre a CE
OE e UGT, ao que posterior
mente se aderirá a USO. Nes
te acorde xa se tala de evitar 
a .excesiva atomización dos 
convénios que, segUndo din , 
xera unha "excesiva conflitivi
dade". O contidb versa sobre 
salários e páctase unha franxa 
na que se moverán as subi
das. Estipúlase -un ha cláusula 
de descolgue para empresas 
en situación difícil. 

O seguinte pacto será a tres 
bandas e asínano o governo 
da UCD, a CEOE e as centrais 
CCOO e UGT en 1981 . Trátan- ' 
se diversos temas: medidasº de 
fomento do emprego, segurida
de social, regulación do empre
go. A preséncia do govérno fi
xo eficaces os acordes en ·ma-

. ral, contido e duración dos con
vénios. Entre o.85 e o 86 firmou
se o Acorde Económico e Social 
(AES) que será a tres bandas: 
UGT, CEOE-CEPYME e Gover
no. Contén compromisos de ca
rácter fiscal, económico, contra
tación laboral, formación profi
sional, seguridade social e ban
das de crecimento salarial. 

En 1987 non foi posíbel asinar 
nengun acorde. A diferéncia 
produciase sobre a banda sala
rial, dado que UGT facia unha 
proposta oscilante entre o 5% e 
o 7%, rnentres que a CEOE, 
apoiada polo Ministério de Fa
cenda, insistia en non aprobar 
nengunha subida salarial supe
rior ao 5,5%. Posteriormente 
comezaria a colaboración entre 
CCOOe UGT que daria iugar á 
folga xeral de 1987. A boa si
tuación económica deses anos 
provocou a petición das cen
trais de participar no reparto. 
Pero o govérno pretendia rebai
xar a inflación, seguindo as di
re~trices da UE, á que o Estado 
español pertencia desde o ano 
anterior. Solchaga non cedeu e 
tivo lugar a ruptura.• 

Unha negociación secreta, ine.cesáriamente longa _e ilegal 
Durante a transición taran frecuentes os pactos entre 
ernpresários e sindicatos. A entrada do Estado 
español na UE en 1986 trouxo consigo unha 
preponderáncia dos critérios economicistas (índices 
de inflación, gasto público, etc.) sobre os de pacto 
social, o que impediu a sinatura de máis acordos. Os 
sindicatos, neste periodo, conscentes da mellara da 
situación económica, trataron de sumarse ao reparto. 
Como se sabe, é nos periodos de crecemento, cando 
as reivindtcacións sindicais se deixan sentir ces máis 
forza. Pero o governo, daquelas dirixido en matéria 
económica por Solchaga, seguiu fidelmente ás 
directrices europeas e non cedeu. Desde 1987 
convocáronse cando menos tres folgas xerais e 
algunhas rnáis se se considera en exclusiva o ámbito 
gal ego. 

Os sindicatos estatais retornan agora ás mesas de 
negociación para poñer a sua sinatura en baixo de 
propostas que pouco tempo antes (en 1993, cando 
se levou a cabo a anterior reforma laboral) sacaran 
os piquetes á rua. · · 

Baixo un governo de dereita, cunha nova recesión 
económica, ante a sua perda de protagonisrn_o como 
interlocutores sociais e cos sindicatos nacionalistas, e 
alguns sectoriais de esquerda, coméndolle o terreo dia 
a día en várias comunidades e nas grandes empresas, 
CCOO e UGT síntense abocados a asinaro acorde 
cunha patronal crecida e tendo.por testigo a un 

- ministro de Traballo que eles mesmos tacharan, tras a 
sua toma de posesión, de ser "o sorriso do réxime". A 
sua flaqueza faise patente ao contemplar as tres 
principais características do acordo: 

Prirneiro, o seu caráQter secreto. Foi case imposíbel 
saber que se discutia até que estivo aprobado. Nen as 
bases próprias, nen as demais centrais, ainda que si 
algüns méios de comunicación, souperon nunca que 
·se estaba tratando nas mesas. 

En segundo lugar, o seu longo proceso de incubación. 
Visto agora o aprobado non se entende como se p1,1ido 
demorar tanto. Palas apariéncias diriase que era tan 
delicado ~orno o que sosteñen Fujirnori e o M~TA. 

' 
Algúns críticos xa apontatan, desde as prirneiras 
semana~. que se trataba de dar unha imaxe de 
tirantez e dificultade para evitar a rnáis lóxica de 
concesións á patronal e renúncia á folga e a 

-combatividade pasadas. 

En terceiro lugar, este pacto non se produce no marco 
establecido pola lei, de xeito que representa só .unha 
declaración de intencións. O artigo 83 do Estatuto dos 
Traballadores establece a posibilidade de acordes 
interprofisionais que poderán ser negociados por patronal 
e sindicatos, pero só no ámbito temático da negociación 
colectiva e con preséncia de todos os sindicatos con 
carácter de-máis representativos (incluidos polo tanto os · 
nacionalistas). As decisións sobr~ tipos de contrato ou 
indernnizacións por despido non caben neste marco, polo 
que o agora decidido pola patronal, CCOO e UGT só ten 
o valor dunha indicación ao governo. Patronal e centrais 
estatais escolleron un modelo arbitrário de reunións, nas 
que consensuaron, sobre todo, o tipo de rnensaxe que 
querian oferecer á sociedade. • ' 

ANOSA TEBRA 
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As conversas comezaron hai un ano recOñecéndo que só os sepa'ra o prezo 

. . ' . . 
O _Banco Gallego pode· pasar a mans. da La Caixa 
*A. EIRE 

O Banco Gallego está en 
venda. Os empresários gale-
g os pensan que non lles 
cumpre a función ·para a que 
foi criado e o capital foráneo 
embarcouse noutras opera
cións. A entidade que ten -
máis posibilidades de facer- · 
se con este banco é a Caixa 
de Pensións, a c.atalana La. 
Caixa, ainda que hai outros 
competidóres interesados. 
As co_nversas atópanse moi 
avanzadas, separándoos uni
camente o prezo a pagar. In
tereses políticos tentan retar
dar a operación até despois 
da ·eleicións autonómicas. 

As conversas entre La Caíxa e 
o Banco Gallego comezaron xa 
hai máis d.un ano. Daquela a en
tidade catalana merca.u o Banco 
de Granada-Jerez. O Banco Ga
Jlego estaba no mesmo centro 
de dados r:nadrileño que o ban
co andaluz, polo que a cai;xa ca
talana tivo aceso a todos os da
dos da entidade galega, podan
do analisalos polo miudo. No 
que non se poñen de acordo as 
dua,s entidades financeiras e de 
quen partiu a primeira oferta, do 
comprador ou do vendedor. Os 
cataláns afirman que .Hes ofere
cen mercar a entidade galega e 
os do Banco Gallego sosteñen 
que foi a caixa catalana quen se 

As 153 oficinas do Banco Gallego permítenlle unha forte implantación en toda Galiza._ 

dirixiu a eles. · 

Hispan.o de cando lle mercaron 
o .. banco. Daquelas pagaran:. 
7.000 millóns de pesetas, co 
compromiso de aportar 2.000 
millóns máis cada dous anos. 

Ambas entidades negan que a 
operación xa e.stea pechada, 
pero outras fontes afirman que 
"só faltan uns flecos para fir
mar e tamén decidir a oportuni-

. dade. para facer o anúncio". 
· Desde 6 Banco Gallego decli

nan comentar o estado das ne
gociácións, pero recoñeceron 
implícitamente a exísténcía de· 
conversas. 

Ganas de vender 

Gallego. Desde médios finan
cieiros recoñécese que este 
banco nunca cumpriu o papel 
para o que foi criado. Por unha 
banda os empresários gal egos, 
lnditex, "Epifánio Campo ou Sa
turnino Cuquejo, comprobaron 
non só que non gañaban diñei
ro nac operación, como lles pro-

. metera o agora presidente, Jo
sé Manuel Urgoiti, senón que a 
entidade tampouco lles servia · 

, para-.os seus negócios. Caste
llanos de lnditex acabou de
sembarcando como conselleiro 
en Argentária, mentres Epifá
nio Campo .observaba como os 
600 millóns que . investir:a non 
lle rentuaban , tendo que pedir 
os créditos fóra do Banco Ga-

Sexa como for, en Xuño do 
ano pas·ado un portavoz do 
Banco Gallego recoñecia que 
existian conversa$ e que o úni
co que separa a ambas entida
des era o prezo. ·Segundo di
versas fontes consultadas a di- · 
feréncia estaria agorn en me
n9s de mil millóns de ·pesetas. 
A Caixa de Pensións ofereceria . 
19.00.Q millóns .e os sócios do 
Banco ·Gallego.. ped"irian 
20.000, para recuperar o inves.-. 
tido. ,Ainda asi, a principal dis-

T an innegábeis como as con- llego. · . 

. crepáricia estaria en .como os 
pr.inci~a i s accionistas realiza
rian o pagamento do·-diñeiro 
que ll_e adebedan ao-. Central-

.versas, das que se i·nformou no 
seu te""mpo a alguns represen- . Só José Manuel · Urgoiti aposta
Jante$ sindicais, son as ganas ba decididamente pala continua
Qe vender que teñen alguns . · ción •dese banco; mesmo erí
dos sócio$ principais do B.anco frontado a Castellanos e a Cam-

¡; '\_ ": 

Unha longa históÍ'ia 
O Banco Gallego, constitue .un
ha das entidades financieiras 

.con máis história no país. As 
su as orixes remóntanse a 184 7. 
Neste ano, Manuel de.Pérez Sá
enz, fundou a sua ptópria ban
ca. Posteriormente pasou por 
até seis nomes, todos vincula
dos á família. En 1965 comezou 
a chamarse Banco de Crédito e 
Inversiones, que era o nome 
que tiña un banco catalán absor
vido polo Banca· de Hijos de 
Olímpio Pérez. Na década dos 
~etenta , pasou a formar parte de . 

. Banca Catalana. A crise finan
ceira desta entidade levoune a 
que o Banco Central se fixese 
co11 este banco, por 9ecisión· do 
Banco de España. Despois da 
fusión do Central ·co Hispano, en 
Abril de 1988, o banco pasou a 
denominarse Banco Gallego, fa
cendo unha aposta "polos secta-

res económicos máis importan
tes de Galiza", segundo o seu 
presidente, o ex ministro fran
quista, ~icínío de la Fuente. · 

En .1993 o Banco Gallego muda 
de máns. Xúntanse 461 accio- . 

. nistas que se fan ·co banco por 
19.000 millóos de pesetas. Des
tes accionistas 7 deles cantan · 
co 99,82 % das accións. Entre 
os accionistas nomihais .máis 
importantes están o Banco 21 
co 69,88% das accións e Madrid 
de lnversion@s S.A, ca 29,65% 
do capital. Detras do primeiro 
banco' está o grupo lnditex (Za
ra) e outros empresários gale
·gos como Satwnino Cuquejo ou 
Epifánio Campos. Entre a oütra 
parte maioritária no capital ató
pase a família Entrecanales. 

Segündo a memória do 95, ó 

Banco Gailego tiña 153 ofici~ 
nas, todas .na Galiza,. coa sede 
social ná Coruña, e 673 empre
gados, reducindo ·a· plantilla en 
~3 traballadores desde o ano 
anterior, con conflitos importan" 
tes cos sindicatos. As reser,vas 

· en 1995 eran de 4:871- millóns, 
situándose os recursos próprios 
er:i 8.374 miHóns, o qde supuxo 
un aumento en relación co an
terior exercício de un 14,07%. 
Ainda asi, non repartiron bene
fíciós, dedicándoos integramen
te a reservas. Os recursos alle
os conseguidos en 1995 baixa- · 
ron a respeito do ano anterior. 
O presidente, Juan Manuel Ur
goiti, seguiu apostando ante a 
xurita de accionistas_ por facer 
do Banco Gallego "unha banca 
de empresas", .reaf irmándose 
na "decidida aposta pala eco7 
nomia galega".+ ' 

po. A família Entrecanales, prin
cipal accionista, apostara polo 
Banco Gallego, coa mesma idea · 

· que tiveran os Albertos : facerse 
cun banco autonómico eleván
'doo á categoría de grande ban
co, para sacarlle rentabiliqade e 
penetrar no mercado. Pero a 
operación tamén lles saiu mal. 
Agora", ao fusionarse Cubiertas 
con Dragados e Construcíóns, 
Urgoiti pasa á nova empresa, 
onde calle a responsabilidade 
de Negócíos Váríos . A sua 
aposta polo ·Banco Gallego xa 
non lle é prioritária. Hai un mes 
Urgoiti reuniuse con Cuquejo 
decidindo impulsar a venda. 

Outros interesados 

En Xuño remataba o convénio 
do BBV co Ministério de Xusti 
za para levar o negócio que se 
move nos xulgados . La Caixa e 
Caixa Madrid , f ixeron unha 

unións de intereses e apresen
taron unha oferta para facerse 
ca negócio. Xunto con estas 

. entidades aparecían dous Ban
cos como licitadores. O Banco 
Herrero, mercado xa pala Cai
xa e o Banco Gallego. A entida
de catalana necesitaba do Ban
co Gallego para ter cobertura 
en todo o território estatal , algo 
que demandaba o concurso pú
blico de adxudicacióri. Ao final 
o BBV voltouse a quedar coa 
adxudicación. 

Pero desde La Caixa seguen 
afirmando o seu interese en 
implantars.e en todo o território 
do Estado. Ao mesmo tempo, 
recoñecen as dificuldades de 
entrar na Gali za. Se no caso 
do Banco Granada-Jerez deci
diron absorbelo despois de re
alizar un estudo onde percibían 
que non tiña arraigo como enti
dade autóctona , no caso do 
Banco Gallego é ao contrário. 
A sua identificación con Galiza 
é moi import ante , polo que 
consideran que pode ser de 
gran utilidade para entrar nun 
mercado no que veñen real i
zando moito máis investimento 
que captación de aforro . 

La Cab<a de Pensíóns non está 
soia na poxa. Tamén a portu
guesa Caixa Geral de Depósi
tos, que xa mercou o Banco Si
meóa, está interesada en facer
se co Banco Gallego, segu ndo 
recoñeceu unha fonte da entida
de lusa. Fálase tamén do intere
se de Caixa Galícia, pero fontes 
da entidade presidida por Xosé 
Luis Méndez negan ese suposto 
interese. Ainda asi, fontes alleas 

· á caixa galega, consideran que 
se a operación de vend a se 
pospón para despois das elei
cións, Caixa Galicia podía estar 
interesada no Banco Gallego, 
dependendo dos re sul t ados 
eleitorais. Agardar a facer públi 
ca a venda até despois das elei 
cións autonómicas é tam én o 
que lle cumpre á Xunta, pois a 
opinión pública non ollaria ben a 
marcha dun novo banco a mans 
extranxei ras. + 

A. ErnÉ 

A vagáncia dalgun 
.Patlamentário 

Os. partidos españois, incluída unha cada vez roáis sorprendente IU, 
tachan as suas vestimentas; botando a voar as suas soflamas anti-na
cionalistas, porque un ex parlainentário de HB cobre da Seguridade 
Social. Argum~ntan que non ía traballar polo Congreso, esquecen
do o direito de todos os cidadáris á protección ~ociaL Estes mesmos 
partidos tenen nas suas f~leiras parlamentários que asisten á Carrera 
de S¡m Jerónimo, pero que tampouco traballan. Mais non só cobran 
a soldada, senón tamén dietas e viaxan a costa do erário público. O 
caso roáis paradigmático é o de Francisco Vázquez: leva nove (9) 
anos sen apreseni:ar iniciativa algunha ou participar nos debates. Es
ta lexislatura ainda non voltou a estrearse. Antes xustificaba a sua · 
vagáncia afirmando que a el non lle cumpria falar na Cámara, que 
lle chegaban as conversas. nos corredores para lograr o que queria. 
Agora, co cámbio de Govemo, xa non ten coartada. Pero non cám
bia. A posición de Idígoras era un acto deliberado, apoiado polos 
seus votantes, a de Paco Vázquez é un fraude aos eleitores. + 
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Manuel Pérez e Xosé Luís Pedrosa, nos extremos, ~on queren que o PP os culpe do posíbel fracaso eleitoral. Lendoiro xa foi decapi
tado como candidato. 

Ourense, Vigo, Pontevedra e Lugo discrepan do Governo por promesas incumpridas 

Os alcaldes das cidades governadas 
polo PP descontentos co partido 
e«>- A . EIRÉ 

No PP ninguén quere apandar coas responsabilidades do bai
xón eleitoral que alguns presinten. Nunha semana só os alcal
des das capitais governadas pola direita rebatiron aos gover
nos central e galego a respeito de obras que tiñan que estar 
concluidas e, nalguns casos, nen sequer comezaron. O cupo 
de votos a conseguir, que Fraga repartiu a cada zona pára con
servar a maioria absoluta, está e propiciar os enfrontamentos. 

Recentemente, o Ministério de 
Fomento xustificou o retraso das 
obras da autovia, ao seu paso 
pola capital das Burgas, afirman
do que o problema se debia a 
que o concello de Ourense ainda 
non decidira cales ían ser as en
tradas ás cidades e tampouco 
proporcionaba os terreas. Ao dia 
seguinte , o alcalde ourensán , 
Manuel Cabezas, replicáballe ao 
próprio ministro Arias Salgado, 
declinando toda responsabil ida
de e afirmando que a culpa era 
do Ministério. Acusou a este de 
que as obras ían moito máis 
atrasadas nese treito que nou
tros , coma o da Límia, que co 
mezaran máis tarde. 

Xa entrados en discusións, Ca
bezas, afirmou tamén que ía 
presionar a Fomento para que a 
autoestrada Santiago- Ourense 
se faga completa, porque "Ou
rense non pode quedatr illada". 
Fontes do ministério sinalaran 
que non hai diñeiro para cons
truir o segundo treito da autoes
trada, pero o alcalde ourensán 
replicou que "se hai equis de mi
les de millóns de pesetas para 
un anaco, a segunda parte ten 
que ser subvencionada, pero 
non pode deixar de facerse, o 

.diñeiro que o busquen". 

A falta de cartas para a constru
ción das autovias é a causa 
principal do retraso que están a 
acumular, afirma· o presidente 
da patronal coruñesa, António 
Fontela. Sen embargo, Fomento 
non sempre recoñece os retra
sos. Recentemente o conselleiro 
Xosé Cuiña, acompañado polo 
outrora "crítico" empresário An
tónio Ramilo , sostiña, despois 
dunha observación aérea, que 
os traballos ian adiantados. 

Discrepancias 
tamén en Vigo 

En Vigo tamén existen discrepán
cías a respeito de obras non re
matadas, algunhas neste caso 
nen sequer comezadas. Trátase 
das depuradoras de Teis e Za
máns. Finalizado o prazo pre.visto, 
a deputada do BNG, Olaia Fer
nández, perguntou no Parlamento 
polo seu estado. A contestación 
Joi que "as obras non se puderon 
comezar porque o concello non 
cumpriou os compromisos qe ce
der os ter reos necesários". 

Ao día seguinte, o concello qes
mentia á consellaria de Guiña 
Crespo, afirmando, en primeiro 
lugar, que "se non houbese chan 
pasto a disposición da Xunta, a 
Consellaria de Política Territorial 
non podia dicer que adxudicou 
as obras". Pésie a todo, Manuel 
Pérez, afirrna que só hai dous 
conselleiros que cun:ipr.en con 
Vigo, Guiña, que a visita cada 
semana, e Pérez Varela. Ao dia 
seguinte destas .declaracións, 
Faro de Vigo daba a coñecer un
ha información segundo a cal a 
Xunta incluiu nos orzamento pa
ra este ano menos da metade 
dos investimentos prometidos á 
cidade. Segundo esta informa
ción, o Governo prometera en 
Outubro unha partida de 15.000 
millóns de pe$etas, pero só do
cumentou no Parlamento 6.300. 

Outro alcalde enfurruñado cos 
seus compañeiros de partido no 
governo galega e Xoan Luís Pe
drosa. Pontevedra padece un 
irresolúbel problema co l~xo. De 

· momento estao a resolver des
positándoo, ás agachadas, en 

· vertedoiros alleos. ·Agora Pedro
sa deulle un prazq de tres me-

ses á Xunta para solucionar o 
problema, ameazando con dimi
tir e poñer en coñecimento públi
co o que está a suceder. Nunha 
das viaxes, o lixo de Pontevedra 
foi parar á Estrada. ·o -seu rexe
dor, Ramón Campos, por medo 
aos viciños ,· afirma agora que 
non d.eu permiso, nen o dará. 
Hai que recordar que o respon; · 
sábel de Sogama, o conselleiro 
Xesus Palmou é da Estrada. 

A ameaza de Pedrosa interpréta
se como 1o1n ardil político, pois é 
un dos alcaldes que o PP preten
de cesar, xunto co de Vigo. Aos 
dous, os inquéritos internos, dán
lles unha espectacular baixada 
eleitoral. F:raga asignoulle a cada 
zona un número mínimo de votos 
a conseguir, para non perder a 
maioria absoluta, ameazando con 
relevos aos quen non cumpran. 

Augusto César Lendoiro non ten 
tanta sorte. O conselleiro de ln
dústria, António Couceiro, postu
louse xa como alcaldábel para as 
próximas eleicións municipais. 
Fíxoo o dia antes de ser nomea
do responsábel local do partido. 
Lendoiro, con ambicións moi al
tas, está m.al visto por Romai. 

Tamén o alcalde de Lugo, Garcia 
Díez, voltou a ameazar ao partido . 
con dimitir antes dos comícios 
autonómicos se se seguei:i a in
cumprir as promesas feitas. Díez 
canta co apoio de Cacharro na 
sua reivindicación contra o repar
to realizado por Mariano Raxoi 
que contempla investimentos no 
casco histói;ico de Pontevedra, 
pero non no de Lugo e Ourense. 

O PP négase tamén a votar a 
prol da gratuidade do tramo da 
autoestrada.Rande-Puxeiros, en 
consoáncia co voto emitido en 
Madrid, pero non co postulado 
por Manuel Pérez en Vigo , e di
videse en estéreis desputas so
bre o tren de alta velocidade, 
esquecendo que ·Aznar afirmou 
no· Congreso que non haberá 
tren de alta velocidade a Galiza 
porque se están a priorízar os 
investimentos en autovias. • 

A NOSA TERRA · 

Forte sentimento nacional na Galiza. 
O Estado está preocupado polo sentimento .nacional es
pañol nas distintas comunidad_es autónomas, por iso en
carga puntualmente ao Centro de lnvestigacións Socioló
xicas, CIS, _un inquérito sobre a cuestión. Mália que as 
perguntas están estruturadas e refü1ctadas para criar un
h a opinión pública favorábel á unidade de España, o 
35,7% da povoación síntese níáis galega que española e 
o-7% unicamente galega. o 43,7% da xente síntese tan 
española como galega e o 12,6% máis española ou só 
espaf1ola. Destes dados estráese o forte arraigo do senti
meñto. nacio'nal na Galiza, algo que -non impede que a 
maioria da povoación (64%) considere que Galiza é unha 
rexión e unha minoría (16%) unha nación. A aparente 
contradición débese á situación colonial nunha sociedade 
onde hai sentimento nacional pero non orgullo nacional.• 

Os MEU qúeren consolidarse 
en Vigo e na Coruña · 

5 

O Movimento Estudantil Universitário (MEU) celebra a sua 
11 Asemblea Nacional os dias 18 e 19 de Abril na Residén
cia Monte da Condesa, de Santiago. Neste encontro os . 
MEU, que sé definen como nacionalistas de esquerda cun 
proxecto plural e democrático, queren abrir vias para 
consolidarse na Univetsidade de Vigo, na que só teñen 
representantes na Faculdade de Tradución e 
Interpretación, e -na Universidade da Coruña. Ep canto á 
de· Santiago de Compostela, na que si teñen un ha impor
tante presenza, os MEU queren debater o programa do 
curso 1997-98 para levar ao Claustro unha alternativa de 
governo, xa que apostan por unha política reitoral oposta 
á que está a desenvolver a equipa de Dario Villanueva. • 

Adega insiste en que 
o plano de Sogama é antiecolóxico 
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, Adega, 
asegurou que o Plano de Resídaos Urbanos da Xunta, que 
xestiona a Sociedade Galega de Meio Ambiente, Sogama; 
aposta pota incineración e dedica unha Gantidade "irrisória" 
á reciclaxe e re1,.1tilización do lixo, xa que máis do 90% do 
orzamento, isto é, 38.011 millóns de pesetas, vai destinado 
á eliminación do lixo na planta incineradora de Cerceda, 
cuxa construción costará 21 .712 millóns de pesetas. Ade-

- mais o Plano de Sogama non é aplicábel ás zonas r:urais , o 
que significa ·que os pequenos vertedóiros incontrolados 
non desaparecerán. Por outra banda, a fración recollida se
lectivamene para reciclar non superará o 5% do lixo total. 
Outro 5% poderase separar en de'stino, dando lugar a ma
tarais de baixa calidade, só útiles .como áridos. Por último, 
Adega afirma que "a cantídade de resíduos tóxicos e pe
rigosos xerados pala incineradora pode chegar a dupli
car a cantidade que hoxe xera toda á indústria galega".• 

Un cura arrinca cunha aixada 
un niño de cigoñas 
"Colleu unha aixada, subiu ao campanário e acabou con 
el". Asi contan viciños de Seoane, parróquia do concello 
de Montarte, o final dun niño de cigoñas a mans do crego. 
Habia moitos anos que non aniñaban ali. En Febreiro des- . 
te ano volveroÍl e os nenos das casas máis achegadas ao 
campo da festa, onde tamén se ubica a igrexa, ollaban 
"alucinados", tal e como canta a nai dun deles. Don Placi
do, que asi se chama o cura, é o parroco da Vide, pero 
atende tamén, como parróquia anexa, a de Seoane. Un 
dia, no sermón, dixo que tomara a decisión. Non lle pare
cía un lugar axeitado para o nifio. Os viciños, sen embar
go, están en contra. Unha asociación ecoloxista deu a .~o
ñecer xa a sua protesta, dadp que os niños de cigoña es
tán protexidos pola lei. A garda civil que se achegou a Se
oane a. investigar recibiu como resposta dun viciño a se-

- guinte: "Non sabemos quen foi, pero a chave da igrexa só 
a ten o cura". Estes dias fixéronse visíbeis várias veces 
as cigoñas, rondando o campanário, os viciños eren que 
poden querer inteiltalo de nc:>vo .. • 

O Congreso insta ao Governo a dar as 
axudas do Mar Exeo 
A Comisión de Xustiza do Congreso dos Deputados 
aprobou o Martes 15 de Abril unha iniciativa do BNG pota 
que se insta ao Governo a que conceda axudas aos afec
tados polo sinistro do petroleiro Mar Exeo, acorrido na 
Coruña en Decembro de l992. As axudas serian un 
adianto a co.nta das indemnizacións que correspondan ao 
Fundo Internacional de Compensacións de Dano.s de Hi
drocarburos, que complementan as que concede ao E:s
tado español. O PP introduciu unha emenda para non reco
ñecer a responsabilidade civil subs,idiária do Estado espa
ñol , pero votando a·prol da proposición, como dixo Francis
co Rodríguez , "recoñecen que estamos ante unha catástro
fe ecolóxica e nori simplesmente perante un acidente". • 
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O GALEGO NAS ESCOLAS 
DOBIERz·o 

HÉCTOR M. SIL VEIRO 

Un acontecemento de gran transcendencia 
para os galegofalantes da Comunidade ac
tual de Castela e León produciase o pasado 
8 de Abril. No Congreso dos Deputados, en 
·Madrid, aprobábase coa consabida polémi
ca, pero por unanimidade, e. a proposta do 
BNG, unha. proposición que insta ao •Mi
nistério de Educación para que coa Xunta 
de Galicia e a Comunidade de Castela e 
León posibiliten que se imparta o galego · 
como matéria optativa 

agardan e no camiño que debemos seguir, 
especialmente despois de ver como quedan -
desprotexidos habitantes doutra província 
que non é a nasa, pero que sofren a mesma 
problemática. Debe facemos pensar o caso 
de que en Galiza, con distintos condicio
nantes, o proceso de normalización non está 
resultando t~doado como poderla parecer. 
T ampouco nos esquezamos que ate hoxe pa-
ra a Junta de Castela e León, que non tiña 

- , nada lexisladb- ao res
nos centros escolares 
do Bierzo galegofalan
te, excluindo dun xei
to totalmente irracio
nal, ao xuizo do autor, 
o território de Zamora 
de dita proposta. 

'E -- -sta medida era 
peito, unha problemá
tica que afecta a dece
nas de miles de cida
dáns dos concellos leo
neses e zamoranos sim-

neces·ária, por ser o -
·soporte dunha rica 
tradición oral desta 

- plemente non existía 
oficialmente, a inda 
que si se recoñecia ofi
ciosamente. O mesmo 
acorre co Consello 
Comarcal do Bierzo 
( en~re outros organis
mos da Administra
ción) que nen por par
te dé presidéntia, nen 

Lamentando a torpeza 
dos Deputados que im
posibilitaron a inclu
sión dos nasos veciños 
das Poi-telas, ternos, 
por outra parte, que 
valorar positivamente 
o feíto de que a0 máis 

comarca e a lingua na 
que falarori .e escribiron 
personaxes insignes da 

nosa história" 

alto nivel das instan-
.das-políticas do Estado-
se recoñeza a existén-
cia e a necesidade de abordar esta marxina
~ión secular da variedade,do galego que .se 
fala en máis de 20 concellos do Bierzo e que 
afecta directamente a uns 40.000 cidadáns. 
Este recoñecemento .oficial viña sendo un 
dos c'abalos de batalla máis dificeis de abor
dar para todos aqueles, que sensibilizados 
polo tema, entendíamos que a defensa do 
galega oriental no Bierzo era tan urxente 
como se deduce palas mesmas porcentaxes 
de utilización do galego nestas zonas en 
constante retroceso e perigo de desapari
ción; segundo manifestan os últimos estú
dios. Esta medida era necesária, en·primeiro 
lugar, como defensQ. do noso próprio patri
mónio cultural, capaz de producir non só 
obras literárias como os "Ensayos poéticos 
en Dialecto Berciano" -publicados en 1861 
por A . Femández y Morales, senón tamén 
por ser o soporte de expresión dunha rica 
tradición oral desta comarca ~ a lingua na 
que falaron e escribiron personaxes insignes 
da nosa história (referimonos á documenta
ción medieval en galega que se conservou, 
entre outros lugares, nos mosteiros bercia
nos ou a ilustre figura do XVIII , o Padre 
Samiiento). Outramente, esa defensa é un
ha cuestión de xustiza. Os nenos galegofa
lantes do Bierzo, os aproximadamente 2.000 
rapaces escolarizados que teñen como lingua 

· mai o galega (asi como tamén os claustros 
de mestres que xa se tiñan pronunciado a 
favor da implantación do galega no ensino) 
grácias a esta proposta dísfrutarán da opción 
de facer uso e dominar por escrito, a través 
da escola, a súa lingua; terán a oportunidade 
de pór en práctica uri dereito, secularmente 

· relegado, que está dentro das directrices pe
dagóxicas reconecidas internacionalmente; 
falamos do tan sonado dereito dos nenas a 

· recibir a educació.i: na lingua materna. 

1 Por suposto que este paso importantísimo 
no recoñecemento formal da situación que 
se dá-no Bierzo está necesitado dun segui
mento que coaxude á súa plasmación real e 
efectiva, que non renúncie a manter e au
mentar a porceritaxe de galegofalantes e que 
se instaure, certamente, todo un proceso Cle 
nonnalización lingüística e cultural na zona. 
Estamos seguros de que terernos que superar 
numerosos atrancos antes e despois de que 
·se com~cen a impartir as clases de gal ego n o 
Bierzo . A própria discusión e resultado da 
proposta que comentamos invita a que repa-

_remos nos intrincados obstáculos qu e nos 
" , ' f 1 "f t., ,"' "':. .: .• • 

' .. . 1 ' ' • .. .. .. ~ -

por parte dos "conseje
ros", entes e responsá
beis de vear pola cultu
ra no Bierzo, se tiñan 

pronunciado ao respeito. Tan só o Procura
dor do Común fixo recernenternente vagas 
alusións ao terna tras recibir reiteradas car-
tas de queixa. -

Efectos positivos no terreo da Administra
ción Autonómica á que pertencemos debe 
provocar certamente esta proposta aprobada 
no Congr~so dos Deputados. Cómpre agora 
que na actual reforma ·do Estatuto de Caste
la e León se teña presente a diversidade lin
güíStica e cultural do Bierzo e das Portelas, 
como da rriesma maneira terá que comezar a 
plantearse no seo do Consello Comarcal 
berciano ( unha espéde de Deputación Pro
vincial sen apenas cotnpeténcias) dun xeito 
máis decidido o' estúdio e dignificación das 
peculiaridades culturais da nosa comarca. 
T arnpouco póderá a Xunta de Galicia, máis , 

· sensíbel co tema. nestes. últimos anos, rrian
terse na dinámica dunha esporádica colabó
ración, como ten feito ate o momento cos 
cursos de galego impartidos a rnestres ber
cianos, solicitados no seu dia pola Mesa pola 
Defensa do Galega río Bierzo, ou mesmo, 
subvencionando a~ctividades culturais como 
as Xomadas de Cultura e Lingua Galegas no 
Bierzo organizadas desde· o ano 93 pola,Aso
ciación Cultural Escala de Gaitas de Vila
franca, continuación dos primefros Congre
sos sobre a lingua galega das zonas occiden
tais de Asturias, León · e Zamora. A Xunta 
de Galicia está obrigada a ser parte esencial 
do proceso como lle mandaba a súa própria 
Lei de Normalización Lingüística. · 

A unanimidade coa que se aprobou esta 
medida histórica é debida, sen dúbida, á 
xusta e urxente necesidade de abordar esta 
problemática, pero tamén sabemos que esta · 
novidosa legalidade en matéria educadva 
para o galega no Bierzo, pode distar muito 
de oferecer o apoio eficaz e real, desde as 
administracións implicadas, ao proceso de 
normalización que precisamos. Létnbre o 
lector que o idioma galego, secularmente 
marxinado e devaluado socialmente, preci
sa dese esforzo común na súa conservación 
e dunha política positiva de ·recuperación 
tanto nos ámbitos cotiáns de uso,' 2omo 
noutros novos que se teñen que ir gañando 
pouco a pouco. • 

HÉCTOR M. Sn_ VEIRO FDEZ. é Vicepresidente da Mesa-pola 
_ Defensa do galega no Bierzo e Presidente da Asociación 

Cultm·;il "Escala de Gaitas de Vilafranca do Bierzo''. 
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PEÓNS E NEN OS, CIDADÁNS 
PERIGOSOS 

XOSÉ MANuEL TbBIO 

Os peóns e nenos que cometen imprudén
cias son. considerados cidadáns perigosos. 
Aos nenos estámoslles transmitindo unha 
concepción de valores que institucional
mente e socialmente afecta tamén aos pe
óns. Non poden existir peóns e

1 
nenos "cei

bes" polas ruas das cidades. Son_ un perigo. 

Convertir aos nenas e peóns en cidadáns 
"non gratos" ten unhas repercusións impor
tantes. Carecen de exercício físico, no.n po
den xogar nas beirarruas, parece que son 
máis perigosos u.ns nenas cun balón que un 
coche circulando aos 50 quilómetros permi
tidos, non poden cruzar sós as ruas polo peri
go que significa para · os coches e non para 
eles. Os peóns teñen que transitar de un en 
un, en fila índia, por rnoitas beirarruas de Vi
go por estar os coches enriba delas, co con
sentimento tácito da Conce1leria de Tráfico. 
O Concello gasta moitos canos en repara
ción das mesmas cando o seu deterioro non 
o causan nen os peóns, nen os nenas. Os 
pais con"ertíronse en gardiáns dos nenos e 
tamén o5 avós, cando os dous país traballan. 

· O lugar por antonomásia de relacións so
ciais é, ou deberia ser, o báirro, a rua, onde 
hoxe os forres (os co::-

a sua entrada por Lois T aboada. Se o señor 
Alcalde rivese un pouco máis de sentidiño 
e rectificase, que é de sábios, a peonaliza
c!ón da zona seria máis beneficiosa para os 
negócios, senón que llo pergunten aos co
merciantes de Maria Berdiales. Estes ta
mén teñen coches como os seus emprega
dos e empregadas ou os funcionários da 
Xunta de Galicia, o como os seus clientes. 
Ond~ deixan os coches? Para qué se cons
truíu o túnel, se despois se pode circular 
pola superfície? 

Montero Rios convertirase, se os peóns o 
consentimos, nun novo aparcamento gratui
to como está convertido todo o Casco Vello, · 
co consentimento da Concelleria de Tráfico. 

Para que os peóns e os nenes deixen de ser 
cidadáns perigosos vai ser necesário consti
tuir unha asociación en defensa dos peón . 
Esixir unha concelleria de peóns, en tro
ques da actual de Participación Cidadán, 
que fai de todo menos permitir a partici
pación cidadán nunhas ruas humanizadas. 

Conforme existe o Defensor do Povo, de
bería existir o Defensor do Peón e debería-

mos, penso eu, os pe
ches) mandan sobre 
os débiles. Os que 
nesta cidade tiñamos 'Montero Ríos 
esperanza de que · ,. 
"Abrir Vigoªº Mar" convertlrase, se os peons 

óns reiv indica r as 
maiores peona li za
cións das zonas de Vi
go . Enviar xa telegra
mas ou posta is ao 
Concello para que un
ha vez rematadas as 
obras de axardina
mento e alumado en 

consolidase un lugar 
de encontro peonal, 
tal e como estaba pro
xectado, en Montero 
Rios, agora v.emos que 

o consentimos, nun novo 
aparcamento gratuito" 

xa non será-ási. No 
programa eleitoral do 
partido máis votado 
en Vigo potenciábase a protección do peón 
en consonáncia coa Carta ·Europea dos Di
reitos do Peón. Isto quedará, se os· peóns o 
permitimos, nun novo incumprimento de 
contraw, perdón, de programa. As prome
sas. non hai por qué cumplilas, verdade,se
ñor Alcalde? 

Non é de recibo enarborar a bandeira da 
pantasma da marxinación no caso de que 
Montero Rios fose peonal. Nesta rua só 
existen once negócios de hostelaria, nove 
en activo, unha tenda, unha armería, un 
de venda de periódicos, unha farmácia e 
unha única entrada de carruaxes para ser
vícto de tenda, porque a maioria dos edifí
dos carecen de praza de garaxe por ser an
tigos e os que dispoñen dese servício teñen 

Montero Rios , se abra 
esta rua primeiro co
mo peonal, tal e como 
ao princípio estaba 

previsto, e comprobar despois en todo ca
so, con feitos constatados, cal seria a me
lla r solución , ainda que estou convencido 
de que é precisamente esa. 

Hai que lembrarlle tamén ao Alcalde que 
os votantes somos un icamente os peóns, 
ainda que dispoñamo de coche . O co
ches - igual que os pobres- non votan. 

A consigna ben poderia ser: "Coches fora, 
okupemos as ruas e defenchmo mái zona 
peonais". Os únicos que crean problemas e 
dan má imaxe á cidade son os coche , 
aparcados enriba das beirarruas ou en ruas 
peonais como ocorre n o Casco Vello,' e· 
non os pobres nen as per oas que ainda sa
bemos movemos a pé. • 

Xosé Lois 
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Fraga califica de enérxico e brillante un programa dirixido exclusivamente a .liquidar tonela_xe 

O aCordO de . , 

pesca_ < -

dos Quince prexudica gravemente ~ elnprego 
-<> ~· LUCA 

A política de pesca deseñada 
para o ano 2001 polos minis
tros comunitários do sector; 
co respaldo de Madrid, acelera 
a liquidación de postos de tra
ballo e tonelaxe e ten como 
obxectivo principal completar 
a drástica reconversión da flo
ta iniciada na véspera do trata
do de ingreso. Fraga di que os 
princípios defendidos pola mi
nistra de Agricultura en Bruxe
las son enérxicos e brillantes. 

A pesqueira galega do Gran 
Sol, a gran castigada palas res
triccións no proceso de integra
ción comunitária, terá ainda que 
recortar nun 10% o seu tonelaxe 
até comezos de século. A minis
tra de Agricultura e Pesca de
fendeu a amortización proposta 
pala maioria ao entender que 
nen é elevada nen terá que rea
lizarse se cadra porque os mes
mos armadores poden optar por 
ben pagados desguaces. 

O futuro da pesca galega dentro 
da UE, apadriñado por Fraga e 
polo governo Aznar, consiste en 
menos barcos, máis novas e efi
cientes e con moito menos em
prego. Ao mesmo tempo 1 espé
cies de alto consumo no merca
do peninsular, como son a pes
cada, o peixe sapo e a rincha 
entran na calificación de sobre
explotadas. En dezaseis pes
queiras que se consideran ame
azadas, a baixa de poténcia e 
tonelaxe deberá ser do 30%. 

O IV Plano de Orientación Plu
rianual (POP IV) sobre o que se 
governarán as pescas continen
tais até o 2001 esixirá novas re
duccións á flota do Gran Sol, á 
bacalloeira é a conxeladora, que 
xa liquidaron repectivamente o 
36%, o 65% e o 58% da sua ca
pacidade por exixéncias da UE. 
Os armadores coidan que o 
Consello de Pesca da UE tivo 
en conta este sacrificio prévio e 
celebran o desbloqueo das axu
das para xubilación de barcos e 
cámbios de arte. 

"Teremos que facer moi pouco 
esforzo" sinala o xerente da Co
operativa de Armadores de Vigo 
ao comentar os recortes acorda
dos. O sacrificio será, de certo, 
para os traballadores. Non se 
comprende que os armadores 
d_o G~an Sol podan investir en 
novas barcos cos totais autori
zados de captura (TAC) vixia
dos pala UE, agás que a nova 
tonelaxe compense por duas 
bandas: a liquidación de postas 
de traballo (as dotacións serán 
menos da metade nos barcos 
novas) e subvencións altas por 
toneladas de despece. 

Despois de case seis meses de 
debate,· a Ministra non se atre
veu a negar a posibilidade dun 
novo saldo ainda que aventurou 
que as reduccións no Gran Sol 
serian voluntárias en todo cas.o, 
afirmaci_ón que deixou aos inf_or
madores na perplexidade, coñe
cidas a belixeráncia francesa e 
británica contra os barcos gale-

O principal obxectivó da Orientación Plurianual da Pesca é a liquidación de barcos. O emprego será o primei_ro prex~dicado. 

gas que pescan en augas frlan
desas e británicas . A ministra 
deixa entender con esta con
fianza na auto-liquidación que 
moitos armadores poderán aco
llerse antes do cámbio de milé
n io aos incentivos aprobados 
polo Consello de Pesca para a 
reducción de tonelaxe. 

Canto a rebaixa dos arrastreiros 
de litoral , as recomendacións 
dos ministros de pesca da UE, 
son as de rebaixar no prazo de 
cinco anos un 12% de tonelaxe . 
Esta flota, con base en Marín, 
Ribeira e Coruña, está formada 
na sua case totalidade por ve
llas bacas de máis de 40 anos e 
o anúncio de liquidación sub
vencionada é unha boa nova 

Q 4en paga manda. 
E unha das fra es 
de enganche uti

lizadas na publicidade. To- . 
do ao gosto do consumi
dor. As grandes áreas co- . 
merciais, adaptan desde a 
altura visual dos produtos 
nos andeis, e as cores dos 
uniformes dos empregados, 
até o fio musical máis ade
cuado a cada secci6n. Crí
ase un clirna agradábel, do 
que é imposíbel s_air coas 
mans valeiras. Unha das 
empresas galegas con 
maiores .vendas, Zara fun
damenta.boa parte do seu 
éxito nos escaparates. Os 

para os armadores pero tam$n 
o emprego. será o pios pagado. 

· Fraga considera que a m_inistra 
defendeu gallardamente á · flo
ta. Dentro do Consello de Pes
ca comunitário, o ministro in
glés Baldry ameazou con blo
quear o POP IV se o Governo 
de_ Madrid non renunciaba ás 
indemniacións que os armado
res (de maioria galega, con ba-· 
se na Coruña) reclaman a In
glaterra pola senténcia contrá
ria á Lei da Mariña Mercante 
que limitaba aos armadores 
non británicos a opción de aban
d ei rarse no Reino Unido para 
contratar cota sobrante. O fran
cés Vasseur fixo da defensa das 
volantas armoricanas recámbio 

político contra as licéncias. 

A política dirixida por Bruxelas 
contra os pesqueiros dó Gran 
Sol desde antes de asinar Es
paña o Tratado de Roma, en 
1986, consegue un novo avan
ce por mor da colaboración 
dos armadores que renuncian 
a defender a importáncia glo-· 
bal .da flota galega a cámbio 
de reducir o emprego e manter 
o_ esforzo pesqueiro con barcos 
renovados. Nas cooperativas 
de A Coruña e Vigo hai quen 
teme que esta opción liquida
cionista, que Bruxelas vai a 
anestesiar con cartas , se valva 
ao remate contra os próprios 
armadores e contra o conxunto 
da indústria da pesca.• 

desídia para co idioma au
tóctono e pasan a pelota a 
uns consumidores pouco 
afeitas a defender os direi
tos lingüísticos e menos 
cando lle din que iso enc;:a
receria os produtos. 

O cliente sernpre 

O principal cliente dos · 
meios de comunicación 
en Galiza é a Xunta, as 
consellarias e os seus or-

.rgan ismos autónomos 
amen doutras sociedades 
anónimas, entes e empre
sas con sometemento aos 
critérios da administra-

/ ten a razon 
ción autonómica. Son vá
rios centos de millóns os 

expositores son chamativos e teñen o reclamo ne
cesário, para enganchar ao viandante e· meter-lle no 
corpo a irrefrenábel necesidade de dai; o seguinte 
paso e entrar. a ver o que hai dentro. Unha vez 
mordido o anzó, a venda está asegµrada. Uns pro
dutos ben acabados e unha relación prezo calidade 
perfectamente equilibrada rematan a' faena. 

que directamente en subvencións ou por medio da 
publicid,ade contribuen a elevar a conta de benefí
cios das empresas xomalísticas galegas. Tamén é 
certo algunhas chupan máis que outras. Porque, 
entón, se tolera o incumprimento da obriga legal · 
de promover a língua propria da Galiza, se quen 
paga rriáis da metade das páxinas dos xornail¡ e vá
rias horas diárias de emisión radiofonica é a mis
mísima institución que ten como r~sponsabilidade 
a defensa e fomento do ga1ego en todos os ámbitos. 
É que o fin dos pagos non é o uso do galego, máis 
ben buscamos ter a prensa do noso lado, polo q4e 
poida pasar, filtran desde algun Gabinete do brillo 
e esplendor do Réxime. • 

A que responde entón a teimuda negativa a utilizar 
o galega en todas as relasións empresariais; facturas, 
publicidade, etiquetas? E o cliente que non o de
manda, fixemos estudos de mercado e resulta in
transcendente, para o usuário, afirman desde os de
partamentos de relacións externas. Salvan asi a sua 
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Paro do ensino meio 
Os Comités Abar.tos de Estu
darites, CAE, veñen de convo
car un paro para o vindeiro 22 
de Abril no ensino meio en 
apoio da manifestación que o 
26 de Abril vai realizar a Pla
taforma en Defensa do Ensino 
Público da Galiza. Os 
estudantes de meias tamén 
se manifestarán-o dia 22 nas 
cidades de Compostela, Coru
ña, Lugo e Vigo. "O Governo 
da Xunta non muda o seu mo
delo educativo mália o éxito 
dos paros do primeiro trimes
tre e a manifestación do 20 de 
Marzó en Vigo, ademais que
remos que toda a semana que 
conclue coa manifestación do 
26 de Abril sexa un periodo de · 
mobilización", díxo Anxo lglé
sias Covelo, secretário xeral 
dos CAE.+ 

Prevén embargar 1.300 
-millóns a Bodegas Arnoia 

O xulgado de instrución nú
mero tres de Ourense 
prepara un embargo de 
1.300 millóns de pesetas 
contra Bodegas Arnoia des-. 
pois desta empresa non ter 
entregado un aval bancário 
ou unha hipoteca por esa
cantidade. O caso está rela
cionado coa falsificación 
das contraetiquetas de 
Ribeiro que levaron a cabo 
Bodegas Arnoia e Caves 

.·Fin de Siglo La Patena, am
bas propriedade do empre
sário e axente eleitoral po
pular, Manuel Vázquez Pé
rez, máis coñecido como 
Manolo Arnoia. O caso foi 
instruido polo xuiz Olegário 
Somoza e agora a 
documentación sobre o 
mesmo ven de ser traslada
da á Audiéncia de Ourense. 
Tamén están incriminados 
o daquela presidente do 
Consello Regulador, Antó
nio Lorenzo e outros mem
bros do Consello. • _ 

Correos terá que respeitar 
a toponimia galega 

Até agora Correos e Jelégra
fos utilizaba no seu nomenclá
tor oficial topónimos como 
Mellid, P~uentedeume, Noya, 
Seijo ou Caldas de .Reyes. As 
formas deturpadas non 
existian, sen embargo, no ca
so de Catalunya ou País Va
lenciá. O Mércores 16 a comi- · 
sión de lnfraestruturas do 
Congreso aprobou unha pro
posición non de lei apresenta
da por Francisco Rodríguez, 
deputado do BNG, para que 
Correos utilice a única forma 
oficial dos topónimos: a gale
ga. Rodríguez reseñou na co
misión que "non se trata 
dunha cuestión política s·enón 
de ignoráncia. Da mesma · 
manéira que para un español 
falante seria un disparate que 
eu me referira a Valladolid 
como Valladolide ou a Cuen
ca como Canea, tamé,n o é 
que se empregue a cotio Me
llid para designar Melide". O 
deputado nacionalista 
reseñou, ademais, que a De
claración Universal de Direi
tos Lingüísticos, á que se 
·aderiu o Congreso, di que to
da comunidade lingüística ten 
o direito a que non se altere a 
sua toponímia. + 
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Os organizadores apoian a manif,estación a pral do ensino pú_blico do 25 en Compost~la 

Exixen · outro instituto da ESO na Guarda 
-0- H."VIXANDE 

Máis de mil persoas manites- · 
táronse polas ruas da Guarda 
o pasado Venres 11 de Abril 
en demanda da construción 
dun instituto da ESO para a 
localidade,. como contempla o 
Mapa Escolar da ·Galiza, e eri 
defensa do ensino público. 
Por outra banda, a organiza
ción apoiou á Plataforma pola 
Defensa do Ensino Público da 
Galiza na sua convocatória 
dunha manifestación cívica 
para o vindeiro 25 de Abril en 
Compostela, a mobilización 
pretende alertar sobre o dete
riodo da calidade do ensino 
por mor d9 desvío de orza
mentos aos centros privados. 

A multitudinária·marcha da Guar
da contou coa asisténcia de re
presentantes ae tOdos os grupos 
políticos con represer]tación mu
nicipal , incluida p alcaldesa do 
PP, Purifi~ación Alvarez; pero ao 
remate da manifestación a alcal
desa houbo de escoitar como a 
presidenta da Comisión Cidadá 
Pro-Instituto da Guarda .. Maria 
Dolores Martínez Rivera, tiraba 

· o ·Mapa Escolar contempla a construción doutro centro de secundária. A. IGLESIAS 

·das orellas aos populares ao ler 
o comunicado co que concluía a 
mobilización. "Non se pode estar 
e non estar, e que de facelo hai 
que facelo con todas as conse
cuéncias e iso implica que non 
chega o compromiso de mercar 
uns terreas, hai que mercafos e 
ademais hai que meterlle os te
rreas na man á Consellaria de 
Educación e exixirlle a ( ... ) cons
trución do centro de secundária". 

A Comisión Cidadá Pro-Instituto 
da Guarda está composta polos 
cláustros de' profesores e aso
ciacións de país e nais dos colé
xios públicos da Sangriña, Ma
i;iuel Rodríguez Sinde, Solanas e 
do Instituto de Ensino Secundário 
da Sangriña, os sindicatos 
CCOO, CIG e UGT, e os partidos 
polítigos BNG, EU-EG e PSOE. 
O Partido Popular non .forma par
te da Comisión e mantivo unha 
atitude ambígua desde o comezo 
da reivindicación para a constru
ción do novo centro de ensi_no. 

Contado, representantes popula
res acudiro~ · ao· acto en vista da 
masiva asisténcia á mobilización: 
máis de mi_I persoas nunha pe
_quena vila como A Guarda. 

lricluido no Mapa Escolf'.lr 

Despois dá aprobación da Lei Or
gánica Xeral do Sistema Educati
vo, Loxse, a Xunta elaborou un 
Mapa Escolar da Galjza que in
clue a construción na Guarda dun 
centro do Ensino Secundário 
Obrigatório, ESO, para destinar 
aos alunas procedentes dos colé
xios públicos Manuel Rodríguez 
Sinde e Solanas. O instituto de 
nova criazón evitaría qu~ todos 
os bacheleres da localidade cur- · 
saran a ESO no Instituto de Ensi
no Secundário da Sangriña, que 
unicame·nte ten capacidat:Je para 
absorver ao alunado procedente 
do Coléxio Público da Sangriña. 

· Neste sentido, o IES da Sangriña 
está masificado e nas suas aulas . 
hai máis de mil alunes. 

"A consellaria pasou de estimar 
imprescindíoel o novo centro da 
ESO a discutir a sua necesida
de", explica Maria Dolores Martí
nez Rivera. "O que sucede -en
gade-, é que os coléxios priva
dos concertados dos País So
mascos e das lrmáns C~rmelitas 

Máis de 1.000 mestres suprimidos 

· foron dotados e acondicioRados 
con cartos públicos para cumprir 
os novas requerimentos que es
tabelece a Loxse porque a Xunta 
quer transferir o alunado dos co
léxios públicos aos privados. A 
Xunta aposta pola privatización,,_ 

O sindicalista d.a CIG Xosé :Ma
nuel Méndez situou o problema 
nun contexto máis global : 
"Mentrés os orzamentos para o 
ensino diminulron- en termos 
reais neste exercício, [)OS últi
mos sete anos [desde Manuel 
Fraga acadar o poder) as sub
yencións á privada pasaron de 
7 .000 millóns de pesetas a 
16.000 millóns". 

Previamente á manifestacióA, na 
Praza de Santo Bieito da Guarda 
produciuse unha -aserñblea na 
que Maria Dolores Martínez leu 
outro comunidado e asegurou 
que no curso 98-99 é imprescin
d íbel a posta en marcha dese 
novo instituto ·para dar cabida 
aos alun,os que agora cursan pri
meiro da ESO. Por oútra banda, 
~ portavoz da Comisión indicou 
que a masificación produce a re
dución das ramas das que dar 
clases e que hai a~ignaturas que 

· non se imparten por carecer de 
profesorado e outras obrigatórias 
que nen sequer existen.+ 

peden solucións urxentes á Administración 
Son 1.038 mestres os que que-

. daron suprimidos no proceso de 
adscripción de Xullo de 1996: al
guns sen praza, outros, que tiñan 
destino definitivo, quedan como · 
provisionais. A rázón é que preci
san de cursos e habilitacións pa
ra poder pasar de impartir clase 
en EXB a traballar en Educación 
Primária e Secundária e a sua si- . 
tuación levounos a formar a Co
ordenadora Galega de Mestres e 
Mestras Suprimidos. O Luns 14 
reuníronse 400 da província de 
Pontevedra en Redondela pan;t 
valorar as actuacións que a con
sellaria de Educación está a le
var a cabo para solucionar o con
flito. Cren que a sua reivindica
ción, conservar o pesto de traba
llo definitivo, ten que ser compar
tida polo colectiyo de mestres en 

xeral, os 'sindicat.os , as, aso
ciacións de país e a Administra
ción xa· que "son profesores con 
mojtos anos de experiéncia e 
abertos á renovación". · -

A Coordenadora de Mestres Su
primidos teme que a solución do 
conflito tarde en chegar. Os cur
sos para especializarse e poder 
adaptarse á reforma educativa 
non van ser solución "porque a 
oferta de prazas é mínima e a 
xubilación agora pode retardarse 
ate os 70 anos", sinalan . A sua 
;táboa reivindicativa exixe que 
nengun mestre sexa desprazado 
da zona na que quedou suprimi
do, ampliar os seis anos de direi
to preferente ate conquerir desti
no definitivo na sua zona, garan
tir a non mobilidade dos centros 

nos que hai vacantes ou suprimi
dos, ampliación do persoal dos 
centros do ensino e concreción 
dun plano de form~ción con cur
sos de especialización enfoca
dos aos directamente suprimidos 
e palas zonas máis afectadas. 
Peden que-h.axa correspondén
cia entre estes cursos e os pos
tas de traballo dispoñíbeis. 

Desde a Coordenadora eren que 
a situación merece. medidas de 
excepcionalidade eren que "hai 
que regular ·con rapidez as fun
cións que van desenvolver nos 
vindeiros cursos". A excepciona-· 

-lidade tamén fai que se sintan 
unidos "ate que o proceso rema
te de xeíto satisfactório. Non se 
pode cuestionar o ensino público 
e inibirnos é hipotecar o futuro".+ 

Estados 
.· ,,,. 

ou rex1ons 
O presidente da Repúbhca p~r
tuguesa Jorge Sampaio defende 
na REVISTA do semanário Ex
presso o reordenamento rexio
nal para mellorar a representa· 
ción do país na UE. "Acontece 
que a descentralizac;:ao tem a 
ver coma própria divi ao do 
país em regi6es, a capacidade 
de solidariedade que tivermos. 
Nalgumas áreas do Estado e do 
Govemo, os poderes centrais 
deberiam libertar-se de algun 
poderes, o que implica urna 
grande capacidade de distinguir 
bairr-i.smo de pretens6e justas. 
Há quem diga que nao é a re
gionalizac;:ao que vai trazer i o 
e há quem diga que sim. Eu 
tenho um espírito aberro, e co
mo experimentei a 
Administrac;:ao central e a Ad- 1 

ministrac;:ao Local, reconhec;:o 
que um nível intermédio pode 
ser de dgranodde utilidade. Nao · I 
creio, e t o, que isso 
enfraquec;:a a posic;:ao local do 
Estado portugués na Europa. O 
que me preocupa a esse nível, 
terI} a ver com a reforma dos 
fundos estruturais feita simulta
neamente com o alargamento. 

. Vai ser urna batalha muito sé
ria. Portugal n::io é egoísta e es
tá a favor do alargamento. Mas 
quando se comec;:a a notar, len
tamente, que as perspectivas fi
nanc;:eiras sao as mesmas, a di
vidir por mais programas recen
trados, e a discutir se a coesao 
económica e social é de 
Estados ou de regioes, a questao 
tem de ser ponderada. Neste 
momento ainda ternos urna pa
lavra forte a dizer, porque exis-

/, AISO 
1 LLE C:HAMAS 
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tem unanimidades. Com as no- · 
vas regras, pode ser que deixe 
de ser assim". Os galegas inte
resanse polo remate da auto
estrada co Porto "para poderem 
apanh ar depressa o aviao no 
Porto e isto é positivo. Hoje á 
circuitos turi:sticos que incluem 
Badajoz, Elvas, Évora, e progra
mas comunitários para fazer co
operac;:ao transfron teiric;:a. 
Quando a gente sabe que estao 
muitos estudantes portugue es 
na faculdade de Medicina en 
Badajoz, ternos que olhar para 
estas coisas de fonna diferente, 
e nao estarmos sempre com os 
complexos da História. Eu gos
taria muito de ver cooperac;:oes 
transfronteiric;:as a sério". • 

O desastre 
de N icarágua 
A ch gada do governo da 
direita en Nicarágua ignificou 
un debalo do i tema de edu
cacton anidade po to en pé 
polo andini tas. "En 1989 o 
Govemo andinista investia 
35 dólare en anidade por ha
bitante -canta ÜCOTE 
ENCENDIDO-, pero a cifra ca
eu a 14 dólares en 1995. Hoxe, 
o 21 % da povoación en idade 

.escolar (600.000 rapace ) 
están en e cola. Os profe ore 
receben un salário coque ó 
poden cobrer un tércio da ua 
alimentación básica. Ante da 
revolución sandini ta o analfa
betismo so bardaba o 50% e o 
Govemo de Ortega baixouna 
ao 12%; agora está outravolta 
no 40%. Un inquérito di que 
no campo o 60% das famllias 
viven nun estado de pobreza 
límite. En 1993, o 74,8% da 
povoación vivia por baixo do 
nível de pobreza e o 43,6% es
taba na pobreza absoluta. O 
80% do habitante do rural 
carecen de auga corrente e o 
30% vive en electricidade. A 
esperanza ele vida.atinxira o 
66 anos nos derradeiro me es 
do govemo sandini ta er 
caiu espectacu larmente polo 
agramar das enfermidade 
infeccio a e afame. A morta
lidade infantil aumcnt u de 58 
por mil en 1990 ao 72 p r mil 
en 1995". + 

CAL VIÑO I A REVI TA DE VJLAGAR .I A 

·-.. -........ _ 
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Que zona é galego talante 
·nesta parte da raia? 

Desde o Padornelo cara Galiza é 
a zona galego-falante integrada 
en Zamora. Máis alá da Canda 
son os concellos de Porto e Pías 
e entremédias das duas portelas 
os de Lubián e Hermisende; os 
primeiros no val do rio Bibei e os 
segundos no do rio Tuela. En to
tal son 1.600 habitantes pero se 
en Porto [labia 70 rapaces estu
dando hai doce anos, en cinco 
aulas, hoxe non hai nengun, só 
vellos. E asi foi debecendo a po
voación infantil en todos os con
cellos. Agora non chegan a 40 
nenas os que veñen ao Coléxio 
Rural Agrupado (CRA), e de cinco 
ou seis anos só os hai en Lubián. 

Cal é o nível de uso do galego 
nesta área? 

GALIZA 
ANOSATERRA 

É deputado_ nas Cortes de Castilla-Leó_n 

Felipe LIJ~ián 
'O galega é a língua dunha parte de Zamora e debe ter igual trato 

que no Bierzo Ocidental' 
-0. XAN CARBALLA 

FELIPE LUBIÁN É ALCALDE DO CONCELLO DE LUBIÁN, CABECEIRA DE COMARCA DESTA ZONA GALEGO-FALANTE INTEGRADA 

NA PROVÍNCIA DE ZAMORA. DIANTE DO ACORDO PARLAMENTÁRIO QUE INSTA A QUE O GALEGO SEXA OPTATIVO NO BIERZO 

OCIDENTAL, FELIPE LUBIÁN CONSIDERA QUE DEBE EXTENDERSE Á FRANXA DE CINCO CONCELL.OS DE ZAMORA QUE FALAN 

GALEGO, "AINDA SENO(} UNHA POVOACIÓN LIMITADA DEBEN RESPEITARSE AS SUAS CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTI--

Sempre digo que aqui non hai pe- CAS, PORQUE É O 100% DA POVOACION A QUE SE EXPRESA EN GALEGO._ NON ENTENDO QUE O PP SE POÑA EN CONTRA". 
rigo de desaparición porque o ta
lamos practicamente toda a xen- , 
te. Desde o ponto de vista escolar 
en Lubián é onde máis castelán 
se tala, quizais porque é onde hai 
máis funcionários ou traballado
res da autovía temporeiros ... En 
Barxacova o 1 00% da xente tala 
galega, en Porto non hai rapaces 
pero ali aprendían o castelán ao 
iren á escala... Visto desde o 
Parlamento de Madrid 1.600 habi
tantes e tan pouca povoación es
colar, pode que prescindan de 
atendela. lnflue tamén que non 
hai un movemento que o reclame, 
quizais por falta de organización. 
Pero o galega enténdeno sen pro
blema até Sanábria e mesmo na 
Semana Cultural que tan ali no 
verán teñen especial preferéncia 
pala música galega. 

Pero vostede é o alcalde e es
tá a favor de que o galego se 
poda incorporar ao ensino? 

Por suposto. Sendo eu director 
do CRA, antes de que coa ESO 
me desprazasen para Sanabria, 
no ano 1988 habia 137 rapaces 
e organizouse a itineráncia dos 
mestres. Agora baixaron a me
nos dun tércio os rapaces na bis
barra que lle chamaban Alta Sa
nábria pero que eu preferin para 
o coléxio o nome de Tuela-Bibei. 
Planteárase a posibilidade de 
usar o galega, e eu que estaba 
dando diferentes matéria por .mor 
de ser o itinerante, daba as cla
ses na nasa língua e era unha 
glória. Editábamos unha revistiña 
que se chamaba Entre Nós, coa 
idea de que os mestres fixesen 
traballos na ·aula con ela, porque 
aos rapaces gostáballes a clave 
de humor na que estaba escrita 
e comentábana nas casas. Da
quela, e falo de 1988, houbo a 
impresión de que o galega esta
ba moi ben pero que a xente era 
analfabeta na sua própria língua. 

Despois tiven que incorporarme 
como portavoz do PSOE na De
pwtación de Zamora e para po
der facelo compatíbel co traballo 
de mestre argallamos unha acti
vidade de teatro en todas as au
las que impartia eu palas tardes. 
A raiz dun congreso do galega 
no exterior, no que presentei un
ha ponéncia, entrei en contacto 
con Política Lingüística da Xunta 
de Galicia, e mandáronnos un lo
te de 30p libros, parte deles in
fantís. Eu queria preparar obras 
de teatro en galega e levaba os 
libros -a biblioteca- nunha cai
xa de madeira 'polos coléxios. 
Faciamos leitura de téatro e dou
tras obras e só tiven problemas 
en Hermisende porque os ·rapa
ces levaron un libro para a casa. 
e a semana seguinte devolvéro
nos pero- non c9lleron outros. 

Pergunteilles e dixéronme (talan
do en galega!!) que lles gastaba 
pero que os pais non queri~n 
que lesen galega. E .mesmo che
goume que só querian que os 
nenas fixeran teatro en castella- · 
no. Comprendo isa, porque é fal
ta de cultura, pero bastou que o 
fixeran asi para que me plantase 
e se querian que me denuncia-. 
sen áinspección. - , - '--'"-: · 

Daquela debia haber profeso
rado de galego? · 

Por sentido comun debia haber 
profesor de galega, ainda que 
topase a oposición do actual 
director do CRA, e tamén debia 

~ habelo r:io Instituto de Puebla 
de Sanabria, onde ademais · 
dos rapaces de aqui van rapa- · 
ces -que -son do lugar de Cas-

A. IGLESIAS 

tromi.I, concello de A Mezquita. 
E curioso que polos corredores 
do Instituto ande un. grupo de 
rapaces talando galega ·a vo
ces e a ninguén parece cha
marlle a atención. Alégrame 
que senda unha rñinoria de 20 
entre 500 alumnos, non se sin
tan acomplexados. Hai quen se 
dá canta e mesmo me propuxo 
unha compañ"eira que era xefa 
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de estudos que eu dise galega 
como optativa. Pero ainda que 
·non me importaría, non teño 
habilitación. 

Podo contar que unha rapaza 
de Riós fixo un· inquérito entre 
os profesores do CRA de Lu
bián sobre a posibilidade de im
plantar o galega aqui. Dos dez 
que contestamos as r_espostas 
eran: dous a favor de que fose 
obrigatório, un que era ~nha 

. chorrada e sete a favor de que 
fose optativo, eu entre eles por
que viña da experiéncia de Her
misende que antes contei. Ain
da que o PP estivo en contra en 
Madrid, aqúi debia. dársenas o 
mesmo trato que o acordado 
para o Bierzo Occidental e co
mo Deputado nas Cortes de 
Castilla-León vou procurar que 
se teña en canta. · ·, 

Ainda que queda máis perto 
o Instituto de A Gudiña, non 
hai posibilidade de que os 
rapaces de aqui estuden en 
Galiza? -

· Curiosamente cando máis se 
deteriÓrou nestes anos o ensino 
ptd_blico en Galiza, coincidiu coa 
potenciación que se deu aqui e 
en Puebla de Sanabria hai un 
centro magnífico. Por outra ban
da o Ministério orientou as ca
rreiras universitárias cara Sala
manca e Zamora. Eu teño un ti
llo de 20 anos estudando lnxe
ñeria Química en Salamanca e . 
non me importaría que fose a 
Vigo. Sempre que as causas 
funcionen ben , porque se. toma
mos · de exemplo o Hospital de 
Verin , que é un cachondeo e un 
desastre, xa non se nos acorre 
pensar en cambiar de Zamora 
para Galiza. 

Corrupción en Zamora 

Vostede foi portavoz na Depu
tación Provincial de Zamora e 
coñece ben como naceron as 
acusacións de corrupción. 

A oposición que fixen-en nome 
do PSOE estaba centra(ja na fi
gura de Antolín Martín, que é 
unha persoa peculiar:. honrada 
coma ninguén pero de trato moi 
difícil, cuasi autista. Que habia 
corrupción na Deputación é algo 
sabido desde que hai política, e 
as causas son tal como saen na 
prensa. Outra causa é que se 
poida demc:>strar, porque as por
centaxes que se cedan ou os 
carto~ que se paguen por tras 
para ter" concesións non van 
acompañadas de factura nen de 
recibo. Ademais o diñeiro sae 
da diferéncia entre a calidade 
contratada e a que finalmente 
se dá nas obras , que ninguén · 
se encarga de certificar. 

Esa trama existía e supón cen
tos de millóns de pesetas, con 
toda seguridade , desde o ano 
1979 até · 1987. ~stiven de por
tavoz desde o 1987 até 1995, 
cando naquela lexislatura se fi
xo un acordo entre PSOE (1 O 
deputados) e c os (3) para . 
desbancar ao PP (12). Eramos 
maioria para elexir a Luis Cid e 
foi · cando a dereita mercou o 
voto dun deputado ·do PSOE, 
Antorrena , e desbaratou a af
ternativa~ O problema de Martín 
é que cando fixo a denúncia da 
corrupción se quedou co apoio 
duns deputados que tamen ti
ñan buratos qtJe tapar por pe
quenas corruptelas relaciona
das con Xóvenes Agricultores , 
e a pouco que os. presionaron 
deixárono só . Pero non é un 
hom~ que lle poidan tapar a bo
ca facilmente. • 
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A. PANARO 

Marcelino-Liste, líder do movimento viciñal na Coruña 

'Paco Vázqu~z acabou coa participación dos viciños no concello pero as asoci~cións sobrev~vimos' 

-<>-PAULA CASTRO 

A importáncia que para Marcelino Liste ten a participación cida
dán como forma de exercer directamente a democrácia, acredíta
se no carácter reivindicativo das diversas asociacións viciñais 
das que foi promotor. Comezou nos derradeiros anos do franquis
mo no movimento viciñal da Cor~ña, promoveu a Coordenadora 
no ano 76, tres asociacións de viciños e a unión delas nunha Fe
deración no ano 82, da que foi Presidente durante 9 anos ·e Secre
tário durante 6. Na actualidade preside a Asociación de viciños de 
Santa Margarita e desde a Federación veñen d_e homenaxealo. 

A sua preséncia no movimen
to viciñal ven de lonxe, por 
·que considera tan importante 
o asociacionismo e a partici-
pación cidadá? 

A cidade pasou de ser un lugar 
para os negócios a ser obxecto 
de negócio e nós, que somos os 
seus usuários,. ternos que de
fender que non só se atendan os 
intereses dos promotores, do po
der económico senón os dos ha
bitantes dos bairros. As aso
ciación de viciños comezaron nos 
bairros periféricos porque eran os 
que estaban máis faltos de equi
pamentos, coas ruas sen pavi
mentar, sen alumeado público e 
sen servícios de transpor:te públi
co. Mesmo había algun no que a 
xente se avergonzaba de recoñe
cer que vivía ali: Por iso xurdiron 
asociacións de viciños na perifé
ri a. No~ centro da cidade dician 
que non precisaban de ·aso
ciacións porque xa estaban moi 
ben atendidos polo poder local. 

Desde a Federación de ViCi
ños, cales foron as principais 
reivindicacións? 

As máis importantes foron as de 
conseguir que se cubrisen as ne
cesidades de infraestruturas nos 
bairros. Un dos grandes logros 
foi, sen dúbida, a recuperación 
das festas tradicionais que desa
pareceran durante un longo pe
riodo de tempo. En Santa Marga-

+ l•)I J .) f,,::'1 ~\) 

rita, en concreto, recuperouse a 
famosa Rom¡;¡.ria Galega. Nós 
apresentabamos o programa cun 
presuposto no concello, coa ante
rior equipa de governo municipal, 
organizabamos todo e logo apre
sentabamos as cantas. Cando 
chegou Paco Vázquez comeza
ron os problemas, porque as aso
ciacións de viciños eran bastante 
críticas e retiráronnos da organi
zación das festas. 

Con Paco V.ázquez houbo un 
retroceso do movi mento vici
ñal, como se chegou a esta si
tuación? 

Nós tiñamos un regulamento de 
· participación' cidadá aprobado 
pola primeria corporación munici
pal e pola Xunta. Podíamos asis
tir aos plenos e enteirarnos direc
tamente .das decisións que se to
maban no concello. Pero Paco 
Vázquez fixo desparecer este di
reito e o próprio regulamento. A 
democrácia representativa nece
sita da. democrácia participativa 
para evitar a burocratizaclón ' e 
cun bon. regulamento de partici
pación o cidadán pode coñecer 
como evolue a política municipal, 
as decisións que se toman eco
mo actuan os rnembros da cor
poración. Do contrário, desde o 
concello sé' se atenden ás nece
sidades dos promotores e do po
der económico e se dan casos 
como os que agora existen de 
corrupción da vida municipal. 

Tamén houbo enfrentamentos 
xudiciais entre a Federación e 
o concello, por que se produ- . 
ciron? 

Debido a esta falta de partici
pación tivemos que facer uso do 
periodo de información pública e 
logo apresentar alegacións aos 
planos urbanísticos. O principal 
problema da Federación de Vici
ños foi que, para defender os te
mas de urbanismo hai que con
tar cun bo avogado especializa
do nestes temas e que ademais 
estea disposto a traballar gratis 
ou a cobrar moi pouco. Pola con
tra, o concello ten aos mellares 
especialistas e se non, contráta
os cos cartas de todos. Enfron
tarse á sua equipa de xuristas é 
difícil pero, ás veces as infra:c
cións son tan gra'les que por moi 
boa equipa que teña perde. Nun 
dos casos houbo un contencioso 
porque o edificio no que está ubi
cada a sede da Fundación Barrié 
de la Maza, non cumpria coa 
normativa. Estaba tan claro que 
o concello, mentres se estaba 
celebrando o xuízo, modificou ·o 
proxecto inicial para evitar sair 
xulgado e ao final tivo que ser ar
quivado. Ai se ve a má i9ea. 

A maioria dos enfrontamentos 
·co concéllo foron provocados 
por problemas urbanísticos, 
pódese . falar de corrupción? 

Nun do$ problemas máis graves, . 
o ·próprio Paco Vázquez propú
xollé ~ fiscalía que o investiga
ran, porque se descubriu un es
cándalo imobiliário relacionado 
coa construtora propriedade da 
sua dona, !llano. Apresentamos 
a denúncia .xunto con partidos 
de esquerdá, BNG e IU para qüe 
se lle exixiran responsabilidades. 
A fiscalia fixo un traball'O moi 
bon; enviou os resultados ao Su
premo e Paco Vázquez tivo que 

comparecer, pero como é afora
do tiña que manter a acusación 
algunha organización con perso
nalidade xurídica. Na Federa
ción de Viciños decidimos reti
rarnos, o BNG non podia e IU ti
ña que arreglar os papeis para 
que foran .os de Madrid os que 
levaran adiant~ a acusación, pe
ro xa se arquivara todo. O que 
facia Paco Vázquez, unha vez 
que o Tribunal Superior de Xus
tiza de Galiza nos daba a razón 
era apelar ao Supremo e, men
tres, redactaba un novo plano ou 
modificaba o Plano Xeral para 
adaptalo ao Plano Especial e asi 
cumprir os requisitos. 

Durante estes anos houbo un
ha intensa actividade tanto 
por parte da Federación como 
por parte das asociacións de 
viciños, aprécia cámbios na 
capacidade reivindicativa do 
movimento viciñal? 

Pasóu por fases moi reivindicati
vas e outras de maior d.ebilida
de. Depende sobre todo dos vi
ciños .de base. Se .a base sofre 
unha crise, loxicamente repercu
te no conxunto. Tivemos a fortu
na de aqui non se produciren di
visións no seo da Federación 
como hoúboas noutros sítios. 
Houbo asociacións de viciños 
que non estaban dacordo e sai
ro n da Federación, pero sen 
chégar a constituir outm colecti
vo . . Coa anterior corporación ti
vemos momentos moi bons, por
que se contaba co apoio do con
cello, mesmo a nível económico 
incentivando a participación acti
va. Logo vivemos fases de debi
litamento, debido, en parte, ás 
dificuldades enormes que se pu
xeron desde o concello e que 
produciron un importante des
gaste. Sen embargo, ao r'nanter
se a unidade conseguíronse 
manter vivas as asociacións. + 

17 DE ABRIL DE 1997 

_ Xosé Maria-
· Garcia Rivera, 
alcalde de Foz 
(PSOE) 

'Faremos un vertedoiro 
controlado se Sogama 
non instala unha planta 
de transf eréncia' 

Seica teñen problemas co 
lixo? 

Hai un vertedoiro incontrolado 
á beira da ria que sobarda e 
por iso hai que queimar o lixo. 
O resultado é que o vertedoi
ro emite fumes tóxicos e filtra
cións. Por outra banda, sobre 
o seu estado xa alertou a UE, 
que dixo que hai que solucio
nar este problema. Mesmo os 
viciños apresentaron este dia 
máis de trescentas sinaturas 
pedindo clausuralo. Nós esta
mos aderidos ao Plano de 
Resíduos de so·gama, pero 
se non monta unha planta de 
transferéncias faremos un 
vertedoiro controlado na pa
rróquia de Nois. 

Hai oposición viciñal? 

Un grupo de viciños opóñen
se e presentaron sinaturas , 
pero dentro da oposición ta
mén están os membros dun 
consórcio que explotaba o 
monte onde vai ir o vertedoiro 
controlado e cuxa consesión 
caducou. Hai un litíxio por es
te motivo que está no Tribu
nal Superior e os consorciá
rios están a usar o vertedoiro 
e a mover a parróquia para 
defender os seus intereses 
particu 1 ares. 

Vai haber unha consulta 
popqlar? 

Haberá, pero con carácter 
consultivo. Ternos que elimi
nar o vertedoiro incontrolado 
e, repito, se Sogama non 
construe a planta de transfe
réncia verémonos na obriga 
de facer o vertedoiro controla
do mentres o Plano de Resí
duos Urbanos da Xunta non 
estexa en marcha. Por supos
to irnos dar contrapartidas á 
parróquia, como a explota
ción do monte: Unha vez fun
cione Sogama, pecharemos o 
vertedoiro. 

O problema do lixo afecta 
a. máis concellos na co
marca? 

En Viveiro sucede o mesmo, 
teñen un vertedoiro incontro
lado ao pé da ria.+ 
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C~MARCAS 

Aprobaron unhas~ indemnizaci6ns que benefícian a un concelleiro popular 
• 

PP, PSOE e PIE do Barco acusados 
dunha prevaricación relacionada co urbanismo 

\ 

-0- H. VIXANDE 

Trece concelleiros do Barco de 
Valdeorras, pertendentes aos 
partidos PP, 'PSOE e Partido 
dos lndependentes de España, 
PIE, están incriminados por 
unha querela criminal por pre
variación relacionada co xusti
prezo decretado polo concello 
para as indemnizacións polas 
expropriacións dunha Unida
de de Actuación Urbanística. 

O concello decretou o paga
mento dunha indemnización 
dalgo máis de 2.000 pesetas 
por metro cadrado aos afecta
dos polas expropriacións que le-

va a cabo a Xunta de Campen~ 
$ación da Unidade de Actuación 
número 4 das Normas Subsidiá
rias de Planeamento locais, que 
linda coa rua Eulóxio Fernán
dez. A Xunta de Compensación 
é un organismo privado de direi
to público que xestiona a Unida
de de Actuación, que é unha fi
gura de planeamento extraordi
nária que serve para urbanizar 
unha zona e aumentar o volume 
de edificación e que se executa 
a instáncia da maioria dos pro
prietários das fincas incluidas na 
correspondente Unidade de Ac
tuación. A Xunta de Compensa
ción é a que estipula as indem
nizacións aos proprietários que 

O futuro das especies, 
depende da súa protección. 
Dende hai varias décadas, case a metade 

da nasa poboación costeira activa, 

adícase a pesca e o marisqueo. 

Mulleres e homes curtidos que cada día se 

enfrontan ó mar tripulando a maior flota 

pesqueira de Europa, e extraendo tnáis 

da metade das capturas española~ . 

Pero· se queremos preservar esta riqueza, 

ternos que tomar medidas. 

.rexeita 
·cariocas 
inmaturas 

non queren sumarse ao proxeé
to de construción e o pleno do 
concello valida ou non as canti
dades que cada part~ estima 
deben pagarse en _conceito de· 
indemnización. As duas mil pe
setas que aprobou o pleno con
trastan coas -6 .000 pesetas que 
ven a custar o metro cadrado no 
Barco, xustiprezo que solicitaron 
os afectados. O principal benefi
ciário deste prezo á baixa é o 
concelleiro do PP Gonzalo Ro
dríguez Álvarez , que ten máis 
da metade dos terreas da UA-4 
e que preside a Xunta de Com
pensación. Precisamente Gon
zalo Rodríguez, que non era 
concelleiro no mandado da an-

• ~mínimo legal 27 cm. ..,, CONSELLERÍA DE PESCA, 
MARISQUEO E ACUICULlvRA 

UNIÓN EUROPEA 
!FOP 

terior corporación, cando ace
deu ao concello apadriñou unha 
pequena reforma no proxecto 
da UA-4, cuxa redación iñicial 
comezara en 1993. · 

O segundo ponto na arde do 
día do pleno ordinário do Barco 
do 30 de Xaneiro deste ano es- . 
tudaba o expedente de expro
priación da UA-4 e trece .dos 
dezanove concelleiros da cor
poración aprobaron ·a folla de 
aprécio apresentada pola.Xun
ta de Compensación ,- en lugar 
de aceitar a folla de aprécio 
que apresentaron os afectados 
pala expropriación. Oito conce
lleiros· do PP, os cinco do 
PSOE e os dous do Partido dos 
lndependentes de España vota
ron a prol da folla de aprécio da 
Xunta de · Compensación'. Os 
dous concelleiros do BNG vota
ron en contra. Houbo duas au- _ 
séncias: un concelleiro popular 
cuxa demisión trataba o pleno 
ese mesmo día e Gonzálo Ro
dríguez Álvarez, principal bene-
f i ciár i o, que se ausentou do 
pleno nese momento porque 
era parte interesada. 

A denúncia foi apresentada, por 
falta de acordo no xustiprezo, 
por António Prada Mu radás, 

- integrante dunha das famílias 
proprietárias dos terreas no xul
gado de primeira instáncia de 
Valdeorras, ainda que é -a fisca
lia de Ourense quen está a levar 
o cáso. Por outra banda, o alcal
de do Barco, Xúlio Gurriarán 
Canalejas (PP), prestóu decla
ración o pasado tres de Abril e 
intormou á .Corporación que no 
interrogatório xudicial "respostei 
a moitas perguntas". 

Unidade polémica 

Nas Normas Subsidiárias de 
Planeamento do Barco de Val
deorras contemplan seis ' unida
des de actuación, ainda que é a 
LJA-4 a máis polémica. Esta Uni
da~ de Actuación xa foi motivo . 
de controvérsia desde o princí
pio por constituir un proxecto de 
dimensións extraordinárias. Até 
o ponto é desmedida a UA-4 
que os arquitectos que nestes 
momentos proceden a revisar 
as normas subsidiárias locais 
alertaron sobre os perlgos de le
var_ adiante a Unidade de Actua
ción. 

O máximo beneficiário da UA-4, 
o concelleiro do PP Gonzalo 
.Rodríguez Álvarez, non ten re
cursos para acometer unha obra 
de semellante envergadura, por 
iso precisaría o apoio económi
co dalgun promotor inmobiliário. 
No Barco ·todos apontan a que o 
pizarreiro Bernardino Borrajo 
seria a persoa idónea. Borrajo.é 
amigo· íntimo de Gonzalo Rodrí
guez e ten experiéncia no negó
cio inmobiliário. Casualmente, 
Borrajo_ é pai de António L. ·so
iorajo, o concelleiro do _PP que 
supliu ao edil que apresentou a 
slla demisión no pleno no que 
foi aprobada a Unidade de Ac
túación número 4. + 
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O enfrentamento 
Lendoiro·Vázquez custa 
-2.500 millóns á Coruña 

O enfrentamento quemante
ñen o presidente da 
.Deputación da Coruña, 
Augusto César Lendoiro (PP), 

· e o alcalde coruñés, Francisco 
Vázquez (PSOE), custóulle á 
cidade a paralisación de 
investimentos públicos por va
lor de 2.500 millóns de pese
tas, segundo cifrou o BNG. A 
guerra institucional que libran 
concello e deputación ten, a 
xuízo dos nacionalistas, unha · 
orixe persoal que de rebote 
provoca que tampouco háxa 
boa relación entre o município 
e a Xunt~ . algo que támén de
trae recursos públicos para a 
cidade. O Bloque· ofereceuse 
para ser emisário político e fa
cilitar o entendimento entre o 
ente local e o provincial ainda 
que, sarcasticamente, como 
sol u e ion ofereceu que 
Vázquez e Lendoiro diriman 
as suas diferéncias nun com
bate de boxeo.• 

O alcalde de Pontevedra 
abandonado 
polo seu partido 
no problema do lixo 

O alcalde de Pontevedra, Xo
an Luís Pedrosa Fernández 
{PP) pensaba que a interven
ción do conse.lleiro de Xust i
za e Interior, Xesus Palmou, ... 
ia supor a solución definitiva 
ao problema do lixo nacida
de en tanto non bote a andar 
o Plano de Resíduos Sólidos 
Urbanos de Sogama. Palmou 
dixo a Pedrosa que os , 
camións co lixo de Ponteve
dra -cuxo vertedoiro foi 
clausurado- podian deitar os 

. resíduos na Estrada, pero ao 
enteirarse, vários dias 
despois, o alcalde da Estra
da, Ramón Campos Durán 
(PP), proibiuno alegando qu~ 
non tora avisado. Pedrosa 
deu un ultimatum ao PP en 
Compostela para que 
solucione o problema. • 

. Comezan as· obras 
no acceso central á Galiza 

ó Luns 14 de Abril comezaron 
as· obras para mellorar a banda 
de rodadura e as beiras da N-

120 ao paso 
pola comar
ca de Valde
orras, que 
levaba sen 
.reparar des
de a sua re
forma, hai 
catorce 
anos, cando 
no resto dos 
treitos desta 

estrada xa houbwa arranxos. 
Precisamente o estado deste 
vial e a desídia da 
administración no seu coidado 
motivara que a Plataforma en 
Defensa da N-120 anunciara 

· cortes de tránsito. No pasado 
xa houbera protestas. As obras 
estaban adxudicadas desde hai 
2 meses por unha cantidade 
moi inferior ao presuposto inicial 
de reparación.+ 
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As traballoras de Miguélez comprobaron a rendabilid~de da fábrica c_so facerse cargo dela e_n Febreiro. A. PANARO 

Unha rifa entre os danos paralisara a produción 
' 

As traballadoras da fábrica compostelana 
. Miguélez fanse cargo da empresa 

-0- PAULA CASTRO'-

As trinta e cinco traballadoras da fábrica de confección Miguélez, 
controlan a produción desde o mes de Febreiro, recuperando os 
seus pastos de traballó e reabrindo as canles de venda. Unha 
trifulca entre os dous irmáns sócios da empresa compostelana 
provocou que esta fábrica, saneada e con elevados benefícios, 
paralisara a produción e decretara unha suspensión de pagos o _ 
pasado mes de Agosto. Os irmáns Miguélez acúsanse un ao ou
tro de roubar cartos do negócio. As traball~doras descobren 
agora a rendabilidade da fábrica ao t~r .. º control da mesma. 

"Chegamos a un momento no 
que a tensión era demasiada, 
tanto pola falta de vision de futuro 
como polo tempo que levabamos 
sen cobrar", conta Mª Carme 
Suárez, delegada sindical da 
CIG, explicando a volta ao fraba
llo para tentar recuperar os cartas 
adebedados. A morte da nai dos 

~ proprietários, Segundo e Urbano 
Miguélez, .inícianse O$ conflitos 
por mór do reparto dunha impor
tante herdanza. Ambos sócios 
acúsanse de ter roubado cartas, 
aindq que "os--dou~ sacaban ele
vadas cantidades de forma irre
gular", asegura Ramiro Oubiña, 
responsábel da CIG e asesor das 
traballadoras. 

En Agosto as traballadoras mar
charon de vacacións e cando se 
reincorporaron, o 1 de Setembro, 
os empresários paralisan o traba
llo e decretan a suspensión de 
pagos. Comezáronse a faeer xes
tións para forzar unha saída ne
gociada. No mes de Novembro, . 
sen cheg·ar a unha solución, tra
balladoras .e sindicato deciden de
cretar unha suspensión temporal 
de emprego durante un mes para 
tentar que os sócios nomeen un 
xerente de forma transitória e re
cup~rar a actividade pero non o 
conseguen. As traballadoras deci
diron en asamblea asumir a xes
tión directa da empresa. Para isto 
precisan de cobertura legal polo 
que decidiron abrir unha canta 
mancomunada na que figuren re
presentantes das traballadoras e 
da Administración. Evitan así que 
os empresários poidan declarar a 
actividade como ilícita e facilítase 
o control da contabilidade. 

Autoxestión 

"Os dous primeiros dias de traba-

llo conseguimos 6 millóns de· pe
s etas. Non esperabamos tal e 
animounos moito", lembra Mª 
Carme Santiso. Por vez primeirá 
foron conscientes dos rendimen
tos que obtiñan os proprietários 
polo seu traballo. Pero arrincar 
non· foi doado. "Fornes moi submi
sas durante 20 anos, faciamos to
do o que nos dician: Aqui ninguén 
protestara nunca, por isa ao prin
cípio non nos dabamos organiza
do_ Eramos todas a mandar e ti
vemos que aprender a organizar
nos·", canta Mª. Carme Santiso. 
Por iso, a asamblea decide nome
ar ás delegadas como coordena
doras e pouco a pouco vaise re
cuperando o ritmo de produción. 

Até entón, o método de traballo 
aplicado en -Miguélez correspon
dérase cun sistema típico de pro
dución en cadea_ As traballadoras 
tiñan que cumprir uns mínimos e 
o encarregado comprobaba, cada 
hora, se se acadaba ese tope. Do 
contrário, ademais de reciber un
ha forte reprimenda, aplicábanse
lles castigos "como se foramos 
nenas de coléxio, e quedar unhas 
horas despois de rematar a xor
nada", canta 'Mª Carme. "As cau
sas mudaron cando a CIG entrou 
na empresa. Descobríronse nu
merosas irregularidades nás. con
tratacións, comó o caso de tres 
rapazas xordomudas que, facen
do o mesmo traballo que o resto, 
non tiñan recoñecida a sua cate
goria laboral e cobraban moito 
menos", afirma Mª C~rme Suárez. 

Na prancha debían pasar diaria
mente 185 pezas, nas máquinas 
de festón 130 e na cortadora 
1 .000 "porque tiña que cortar as 
teas para duas empresas", di a 
responsábel da máquina. Todas 
coinciden en que teñen proble-

mas no lombo, "cando chega
ban os camións coa mercancía 
tamén tiñamos que descargala". 

A primeira actividade na que se 
centraron foi na venda das sabas 
e -manteiarias que estaban r;io ar
macéff. Ao cabo dun mes pagá-

. rónse 300.000 pesetas de atra
sos, e pouco despois 400.000 
máis. Cando estaban rematando 
cos produtos elaborados apro
veitaron as teas que a~nda que
daban e puxéronse ·a fabricar no
ves xogos de sabas e mantele
-rias "porque se pagan mellar que 
as teas ao peso". En canto ás 
canles comerciais , non- podian 
manter moitas das antetiores."0 
que faciamos vendíase na Italia, 
· Marrocos e no resto do ,Estado. 
Agora vendemos a armacéns de 
aqui e a compradores directos 
que se achegan pela fábrica", si
nala Mª Carme Suárez. 

·O Mércores 16 de Abril celebróu
se o xuízo contra os empresários, 
e as traballadoras esperan que a 
resolución sexa favorábel. A CIG 
ten aportado dados que uemons
tran as irregularidades cometidas 
polos -dones e eles mesmos te
ñen denúncias interpostas, oas 
que se acusan· de ter roubado 
cantidades que. superan os 200 
millóns de pesetas, pésie ao que 
a empresa non ten nengunha dé
bed a acumulada. As t-iaballa
doras non podarán manter a si
tuación na que se atopan, porque 
a nave non pertence á empresa 

_ s~nón que é propriedade particu
lar dos sócios. A única posibilida
de que existe. é, segundo Oubiña, 
que os proprietários . "saian con
deados coa sociedad.e", porque 
dise xeito a nave_ pasaría a . for
mar-parte dos bens d~ empresa. 

As indemnizacións est?n garanti
das, porque as traballadoras en
carregáronse de criar un fundo 
ces benefícios e se os proprie- . 
tários taran responsábeis subsi
diários terian direito a indemniza
cións que mesmo superarían os 
100 millóns de pesetas. Elas de
sexan que todo acabe dunha vez 
porque "un posto de traballo é un 
posto de traballo e non se pode 
perder por cpusas asi". • 
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Disque pasou 
o que pasou 

MANUELCAO 

Aplícase a palabra xenocídio á destrutión programada dunha 
colectividade nun determinado período temporal. Habitual
mente, considérase que os métodos utilizados incorporan unha 
violénc:ia brutal e momentánea. Os recentes casos de "limpeza 
étni~a" dos Balcáns, as políticas hitlerianas para os povos con~ -
siderados inferiores, as políticas realizadas polos lmpérios espa
ñol en Latinoámérica e o "modelo americano" aplicado aos ín~ 
dios son alguns dos máis coñecidos. O conflito palestino~israeli 
ilustra nidiamente estas políticas. · 

Os palestinos resistiron pola utilización da arma demográfica au
mentando o número de fillos na mesma ou maior proporción aos 
asasinados polo poder israelí e aos perdidos pola emigración for
zosa e a destrución dos médio de vida. Só a formidábel poténcia 

- da arma demográfica baseada na fortaleza e rebeldia das mulleres 
palestinas e ao sacrifício dos loitadores contra ocupante puide
ron resistir unh:a pol(tica depredadora que, pensaban s i ra li
tas, acabarla cos orixinário da Palestina vencido , minorizad 
no q_ue fora o seu território e desperdigados polo mundo adiante . 
De feito, os estrategas que fundaron o Estado de 1 rael con idera
ban que o pavo palestino desaparecería en pouco tempo por ser 
un povo agrário, desestruturado e corroido por disputas internas. 
No Ulster agrupáronse os seguidores da Unión Jack e redistri
buíron á povoación autóctona na proporción de 2 ingleses por 
un irlandés. Os arxentinos están orgullosos de ser "europeus" ao 
non ter índios precolombinos no seu território. 

Reclamo a atención do leitor para ver de calificar o sucedido -
nun país no que poden acorrer masivamente experiéncias co
mo esta. Unha persoa xoven dun país totalmente ruralizado 
vese obrigada a emigrar nos mellores anos da sua vida. Esa 
persoa non pode desempeñar postos no seu país ligados á Ad
ministración civil ou militar e empresas dependentes se non 
conta cun certificado polo que se recoñece adito a un réxime 
que vulnera, proibe e reprime a sua cultura, idioma e liberda~ 
des. Son os agresores foráneos os que emiten o certificado de 
adicción. A persoa emigrada é traballadora é desexa voltar a 
sua terra aforrando, enchendo os bancos do paí de divisas, 
investindo en melloras na sua casa, terrees, maquinária, acti
vos inmobiliários, etc., e, cando acorda, ve como se lle pa ou 

'_Q home emigrado non atopa muller, 
a muller emigrada non atopa home que 

lle goste. pois vivfron illados" 

a vida traballando, aforrando, investindo e pergúntase para 
· qué. O home emigrado 'non atopa muller, a muller emigrada 
non atopa home que lle goste pois v_iviron illados, desarraiga
dos, incomunicados e fora da sua terra. Homes e mulleres van 
quedando soiños con cartos e património pero sen fillos nen 
netos e van morrendo un tras doutro. Os máis novos resísten
se e queren buscar muller e as mulleres home._Sérvelles cal
quer home, -calquer muller, non poden ser exixentes. Nin
guén os axuda, só aparecen grupos financiados polas institu
cións herdeiras do agresor para abortar illadas manobras de 
supervivéncia in extremis. Un pergúntase cal será o momen
to no que nese país se pasará .;.. etapq. da repovoación e á ex
plotación mediática"e documental explicando o maos e tor
pes que eran os "índios" dun país, que, por certo, disque fala-
ban unha linguaxe absu rda e ininteli;íbel. • -
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Maís de catre mil gandeiros maniféstanse en Compostela 

Os sindicatos denúncian 

A. PANARO-

a intención das empresas lácteas de pagar en negro 
-0- P.C. 

Tras 11 anos de mobilizacións, máis de 4.000 gandeiros tiveron 
que volver a manifestarse o pasado martes dia 15 en Compostela, 
para demonstrar que non están dispostos a aceitar os pagos das 
multas por sobreprodución que xa se anunciaron desde a admi
nistración. O sector lácteo galego amosou a sua incredulidade 
diante do constante incumprimento das promesas feitas tanto 

"polo Ministério de Agricultura como pola Xunta e exixiu que nas 
negociacións para a restruturación do sector, que se iniciarán 
en Maio, se defenda, de forma efeitiva, un aumento das cuotas. 

Desde a Estación de Ferrocarril 
de Compostela partiron cara a 
Praza da Quintana, os máis de 
4.000 gandeiros que se deron ci
ta en Compostela para manifes
tarse novamente contra da super
truca. As monstras de enfado eran 
evidentes na maior parte dos 
concentrados e mesmo alguns 
comentaban, ao seu paso por 
diante do Parlamento "a min es
tos non me volven tomar o pelo". 

As explotacións gandeiras, 
ademais de enfrontarse a unha 
nova multa por sobreprodución 
na campaña 96 atópan?e cu n 

cámbio de estratéxia na políti
ca de cuotas. A Secretária Xe
ral do Sindicato Labrego, Lidia 
Senra, explicaba, na sua inter
vención que "agora as empre
sas optaron por colaborar con 
Fraga obrigándolles aos produ
tores a aceitar avais ou ásinar 
letras bancárias para poder co
brar o leite". 

Lidia Senra denunciou a dinámi
ca na que se tenta introducir ao 
sector, presionando aos gandei
ros para que vendan o ·leite en 
negro e advertiu do perigo que 
supón para as explotacións, ~a 

que dese xeito "non poderemo§ 
demonstrar que necesitamos 
máis produción cando se inicie 
a reforma do mercado do leite 
no mes de Maio". 

. Neste sentido, Roberto Garcia, 
Secretário Xeral de Unións 
Agrárias, asegurou que só po
derá haber un reordenamento 
sen custe social "cun segundo 
incremento de cuotas, porque 
sacarlles a uns para darlles a 
outros non é a solución para es
te país". 

A Secretária Xeral do SLG lem
brou que mentres que desde a· 

· administración insístese na ne
cesidade de que se cumpra a lei 
e polo tanto se faga efeitivo o 
pago das multas. Os gandeiros 
perderon máis de 6.000 millóns 
de pesetas en axudas á renda, 
permitiuse que se rebaixaran os 
prezos do leite sen garantías e 

. recortáronse as pensións vía 
modificación de mínimos. Men
tres, esa lei permite que "a Qu-

quesa de Alba ·cobre máis de 
300 millóns de pesetas, o Du
que do Infantado centos de mi
llóns e a gandeiria Miura máis 
de 230 millóns de pesetas ao 
ano en conceito de axudas agrí
colas procedentes de Bruxelas'', 
dixo Lidia Senra. 

Ao tempo os produtores conse
guiron, grácias as mobilizacións, 
un aumento d;:is cuotas destina
das á Galiza de 900 mil tonela
das. O sector .lácteo move coas 
suas vendas máis de 86.000 mi
llóns de pesetas ao ano e, des
de 1993 ven investindo nas ex
plotacións arredor de 7.000 mi
llóns de pesetas. Grácias á sua 
capacidade produtiva mantívose 
ao meio rural, cada vez máis 
despovoado e os seus impostas 
permiten criar riqueza en todo o 
país. Ao entender de Lidia Sen
ra, se se consigue agachar a 
produción debilita,rase ao sector 
de tal xeito que se abo9ará á 
desaparición a moitas .destas 
explotacións. • 

Ocupan as oficinas do lnem de Vigo en protesta contra· o paro · 
Ponte en marcha contra o paro 
e a exclusión social é o lema da 
iniciativa cidadá xurdida en Vigo 
e que levou a cabo nos últimos 
dias accións de protesta na ci
dade. Esta iniciativa entronca 
coa campaña europea de mar
chas contra o paro que arrancou 
en Tánger o 12 de Abril e parte 
de Vigo o dia 19 cun percorrido 
por Redondela, O Porriño, A Ca- -
ñiza, Ourense, Monforte, A Rua, 
O Barco e Ponferrada, onde da
rán o relevo a Castela-León. A 
marcha chegará a Amsterdam 
en Xuño. Na Galiza hai vários 

grupos traballando e participan
do na mobilización. O Venres 11 
o colectivo de Vigo ocupou as 
oficinas do lnern e repartiu pan
fletos co lema Se o lnem te 
queima, queima o lnem. 

Segundo mem.bros deste colec
tivo, qué se reunen no local da 
CGT ainda que só alguns per
tencen a este sindicato, alguns 
funcionários que traballan nas 
oficinas do lnem uníronse as 
suas reivindicacións coreando 
consignas cootra a reforma la
boral e os contratos lixo. "Hoxe 

na UÉ hai.yinte millóns de para-
. dos censaaos e cincuenta mi

llóns de habitantes que viven 
nunha situación de pobreza. A 
fragmentación social agrávase, 
as polHicas de emprego aumen
tan o paro e a precariedade, im
pulsando costa abaixo- as ren
das e ós direitos sociais, exacer
bando o _racismo e acrecentan
do a desigualdade'~ . reseñan 
desde a Coordenadora Galega 
de Mwchas contra o Paro. 

Os integrantes desta iniciativa 
cidadá opinan que o lnem n.on 

est~ a cumprir ·máis que unha 
''función asistencial" sen ter pe
so na criación de emprego e 
colocación dos traballadores. 
Ademais de ocupar as oficinas, 
houbo concentracións en Vigo 
o Luns 14 de Abril. Na tarde, 
colocáronse cadeas no Monu
mento ao Trabal/o, na Gran 
Via; e instalouse unha mesa de 

.recollida de sinaturas ainda 
que axiña chegou a policía pa
ra desmontala. A resisténcia 
para retirar a r:nesa foi respos
tada con mocazos por parte 
dos axentes. • 
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A reforma laboral é un 
retroceso, seguñdo o BNG 

O BNG considera que o 
- fomento da contratación 

indefinida, anunciado polos 
autores da recente reforma, 
laboral, non vai ser tal, 
senón que se vai traducir na 
"sustitución dos actuais 
contratos indefinidos por 
outros cunha menor 

- indemnización por despido". 
O BNG criticQu tamén a 
marxinación dos sindicatos 
nacionalistas da negociación 
e anúncia que estudará a 
estratéxia parlamentária a_ 
seguir nas Cortes cos 
sectores. sociais 
implicados.• 

Educación non paga 
todas as cotizacións 
á seguridade social 
dos contratados 

A Consellaria de 
Educación non estaba·a 
aboar a totalidade das _ -

-cotas á Seguridade Social 
do persoal ·contratado, . 
segundo denunciou a CIG 
oa Mesa Sectorial de 
Educación. Esta central 
afirma que non existe 
correspondéncia entre os -
periodos de tempo polos 
que so11 co11tratados e os 
importes das cotizacióils á 
Seguridade Social. A _ 
Consellaria recoñeceu a 
existéncia destas 
situacións que poderian 
remontarse a 1989. A CIG
Ensino debaterá as 
accións a realizar por este 
motivo na vindeira 
Asembles Naci,onal de 
Profesorado Non _ 
Numérário que se vai 
celebrar o Sábado 19 de 

· Abril ás 11 da mañán no 
IFP de Conxo en 
Compostela.• 

A Xunta suprime prazas 
de subalternos e críaas -
de subdirectores xerais 

A Xunta pretende suprimir 
186 postas de traballo, a 
maioria de auxiliares 
administrativos e 
subalternos, segundo 
denúncia a CIG. Esta central 
destaca que entre os 
suprimíbeis non figure _ 

· nungun dos 1 .1 00 postas de 
libre desigi:iación. A central 
nacionalista pon de 
manifesto que, pola contra, 
se están a criar novas 
Unidades Administrativas 
"coa única finalidade de _ 
colocar persoas afíns ao PP". 
Así, as Subdirecións Xerais e 
Xefaturas de Servício 
aumentaron desde f99l riun 

· 30% e nun 24% 
respeitivamente. "Todo isQ'
sinala a CIG- á marxe da 
proliferación de Entes, 
Empresas Públ_icas e 
Directores de Centros 
Hospitalários e de Atención 
Primária". "Amortízanse -
resume esta central- pastos _ 
cunhas retribucións inferiores 
ás 150 míl pesetas e crianse 
novas pra.zas con 
retribucións de entre 400 e 
500 mil pesetas".• 
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·ciedade feudal". De igual for
ma, hoxe o ordenador é o vei,
culo dun tipo de sociedade. E 
un instrumento de concentra
ción do inmateriai'· e dá forza 
aos $ectores que tratan con el 
e que son o da información e o 
financieiro. · 

E que tipo de sociedade é 
esta? 

··O sector financieiro está basea
do en ordes de vender ·e com
prar e desenvólvese tanto que 
as transacións de divisas con
tra divisas representan cin~ 
cuenta veces os cámbios de 
moedas contra niercáncia. Esta 
economía do vacío, do virtual, é 
entón cincuenta veces máis for
te que a economía real. Un día 
de especulación no mundo re
presenta perto 'de mil cincocen
tos billóns de dó-

17 DE ABRIL DE 1997 

que un pequeno imposto pode 
facer desaparecer o interese. 

Vostede e o grupo da Maison 
de Grenelle defenden medi
das que darian un xiro á situa
ción económica actual. · 

Si, e sinalo unha delas. que se 
chama internacionalización dos 
custos externos. Cando $e pro
duce un obxecto, o custo que se 
toma en canta hoxe é o de todo 
aquelo que se empregou na sua 
producción, pero non se ten en 
canta que tamén se derrama a 
natureza. Ese outro custo pode
riase evaluar e aplicar mediante 
a imposición dunha taxa. 

Reducir 
o tempo de traballo 

Coida que reducir o tempo de 
traballo axuda

lares, é dicer, o 
equivalente a to
das as reservas 
de ouro e divisas 
de todos os ban
cos centrais do 
mundo e pode 
vaciar todas as 
reservas. A eco
nom i a produtiva 
está sometida á 
puramente mone
tária. 

1 
As accións 
suben cando 
Moulinex 

ri a a paliar o 
paro? 

Hai un século e 
rñeio traballában
s e 5000 horas 
por ano e agora 
1500, nunha re
ducción conside
rábel, promovida 
tanto pola aplica
ción das tecnolo
xias como palas 

di que vai 
eliminar dous mil 
obreiros" 

lmponse tamén 
no mercado la
boral? 

Está claro. As 
accións suben 
cando Moulinex 
di que vai eliminar dous mil 
obreiros ou cando Renault 
anúncia que "'ª¡ pechar unha 
das suas factorías. Cando os 
Estados Unidos teñen un incre
mento do produto nacional, as 
accións babean porque iso sig
nifica maior consumo e infla
ción , de modo que os prezos 
van subir, os intereses reais 
descenden e os índices da bol
sa baixan. 

Hoxe mandan os cartos gaña: 
· dos ao momento. 

re i vindicación. 
dos traballado
res. Agora a úni
ca solución seria 
volver a reducir o 
tempo de traba
llo. Isa si, de for
ma progresiva e 

sen aplicalo a todos por igual. 

A flexibilización favorece a 
criación de postos de tra
ballo? 

ii3 A lóxica das finanzas é a do 
~ curtb prazo, de ir a presa, de 

'----"-""------=--------"-<- rendementos inmediatos e iso 

Hai dez anos en Fráncia, o res
ponsábel da confederación dos 
empresários, o señor Gattaz 
prometeunos que se lle daban 
facilidade para realizar despidos 
-é a flexibilidade- no mesmo ano 
procuraría a criación de catro
centos mil empregos de mozos. 
Conseguiu o abaratamento dos 
despidos eliminándose a autori
zación especial necesária e a 
ainda hoxe, dez anos despois, 
seguimos esperando os empre
gos. Agora tamén ternos unha 
petición de Renault e Peugeot 
que din que se teñen axuda do 
governo para xubilar a corenta 
mil obreiros maiores van crear 
catorce mil novos empregos pa
ra mozos pero, isa si, con cartas 
do estado. Coa flexibilidade pro
dúcese máis riqueza, pero o ni
vel de vida é inferior, chegando 
ás cotas máis baixas dos últi
mos trinta anos.• 

"'' 

René Passet, economista 

'O ordenador aumentou a especulación e.conómica' 
-0- CARME VIDAL 

1 

Reducir a xornada laboral, poñer barreiras á 
especulación e criar unha taxa que evalue o 
deterioro da natureza como un gasto econó· 
mico, son tres das receitas de René Passet, 
profesor emérito de Ciéncias Económicas 

na Sorbona e autor de numerosas obras de 
análise da situación económica actual. 
Passet participou na XIV Semana de Filo
sofia que organiza a Aula Castelao e que 
este ano tivo o traballo como tema de debate. 

Por que defende a necesidade 
de unión das ciéncias sociais, 
nomeadamente a economia, 
coas naturais? 

A separación dábase no século 
XVIII, cando a económia trans
formaba o mundo pero non o 
derramaba, é dícer, cando se 
cortaban menos árbores das 
que. crecfan. Pero as cousas 
.mudaron a partires da metade 
deste século. O desenvolve
mento ec'onómico comprómete 
e modifica as regulacións natu-

. rais. Por exemplo, o efecto in
vernadeiro muda o nivel térmico · 
do planeta e xa non se pode fa-
cer coma se non existise. · 

As novas ·tecnoloxias non 
crian unha economia menos 
agresiva? 

As novas tecnoloxias, o orde
nador, a información e todos os 
elementos 'que se chaman in
materiais, por · un ha parte axu
d an a conservar a natureza 
porque grácias a eles prodú -

·- -

cense os mesmos bens gastan
do menos matéria e en·erxia, é 
dicer, transformando e deterio
rando menos o mundo. Para 
producir hoxe un quintal de tci
g o consúmase un vinte por 

. cento menos, de enerxia que 
hai anos. Por isto poderiase· es
perar que as tecnoloxias nos 

, axudasen a governar a nature
za, a facilitar a sua reprodu
ción , pero estes inmateriais 
acompáñanse dunha lóxica 
próprla. Marx dicia: "dame o 
mui.ño de vento e douche a so-

... ... - - . -_,. ~ . -. . -. -- - - - - -

deteriora todo. Creo que o cer
ne da cuestión é internacional e 
que é ai onde se debe actuar 
contra a especulación. Hai eco
nomistas recoñecidos, non só 
marxinais do sistema coma 
min, caso do señor Tobin, pré-
mio Nobel, que defenden a 
existéncia dunha taxa do cinco 

· por mil. A especulación faise 
con marx~s moi pequenas e 
cantidades colosais de forma 

M. VEIGA 

Cartas públicos para as 
multinacionais do automóbil 

O govemo decidiu bonificar con 80.000 pesetas cada compra dun 
· coche novo en sustitución de outro con máis de dez anos. A nova 
versión do Plan Renove non ·conta esta vez con límite 'de tempo. No 
Estado español 'hai actualmente cinco millóns de turismos con máis 
dunha década de antig4,idade, de modo que se unha quinta parte se 

,acolle á oferta dQ governo, resultará que o Estadp terá adicado 
80.000 millóns de pesetas a subvencionar a este tipo de empresas, a 
inaioria ddas extranxeiras. Estas axudas virianse súinar a outras que 
xa reciben por modernización tecnolóxica, criación de emprego, 
etc. Hai que perguntar entón que critér;o emprega o gqverno pará 
subvencionar con cartos públicos o negócio do automóbil e, en 
cámbio, negarse, por exemplo, a abonar a supertaxa dún sector co
mo o lácteo, do que depen~en m'áis de 200 mi! famílias ·en Galiza. t 
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As profisionais sanitárias non contan cun protocolo específico para os casos de maos tratos. 

Celébrase o Encontro de Mulleres Sanitárias · 
no Hospital Xeral de Vigo 

Atallar os maos tratos 
desde Urxéncias 
*A. ESTÉVEZ 

Dirixido especialmente ás pro
fesionais dos centros de saúde 
e centrado na atención da.s 
mulleres maltratadas, celébra
se os dias 18 e 19 de Abril o 
Encontro de Mulleres Sanitá
rias en Vigo, organizado polas 
Mulheres Nacionalistas Ga
legas. Este colectivo sinala que 
actualmente non existen pro
tocolos de tratamento e segui
mento destes casos e engaden 
que as profesionais deben sa
ber que facer ante un caso de 
maos tratos xa que "o sentido 
da ética sanitária ten que ser, 
non só tratar as lesions que 
as próprias agresións produ
cen, senon tamén as dimen
sions psicolóxicas e socia is". 

Mália sinalar a importáncia do 
compromiso dos profesionais, 
desde MNG crese que a forma
ción é fundamental e apontan que 
xa hai sanitárias traballando neste 
terreo. É o caso de Cristina Pinin, 
médica de família e ponente odia 
18 ás cinco da tarde co tema Acti
tude a seguir potas profesionais 
da Sanidade ante as mulheres 
maltratadas e de Felisa Balboa, 
psicóloga do centro de Informa
ción da Muller, que talará das re- · 
percusións psicolóxicas das mu
lleres maltratadas o Sábado ás 
dez da mañá O encentro celébra
se na aula 1 do Hospital Xeral. 

Luisa Ocampo, de MNG e traba
lladora dun centro de urxénciás, 
sinala a boa acollida destas ini
ciativas entre as profesionais 
porque se atópan "moi ao des
cuberto" no tratamento dos ma
os tratos. "Un primeiro obstáculo 
é non contar con dados reais na 
asisténcia sanitária. lsto aconte
ce porque as mulleres chegan 
con lesións pero non queren · 
que se relacionen cunha agre
sión", sinala Luisa. O direito á 
intimidada das mulleres fai que 

.a maioria non recoñezan as 
agresións ou que lle resten im
portár.icia. Luisa Ocampo sinala 
que "hai m ullere·s que cóns-

tantemente caen ou tropezan . 
con algo para xustificarse é in
cluso hai casos de quen chega 
co home, co agresor, quen ou 
está asustado polo que fixo ou 
simplesmente ven para asegu
rarse de que a muller minta". 

Feridas non casuais 

A formación para poder tratar es
ta patoloxia non existe,, segundo 
denúncia o colectivo. "E un pro
blema de saúde pública para o 
que ten que existir un protocolo 
de seguimento e tratamento. Pa
ra calquer afección, os profesio
nais teñen que saber onde en
viar aos pacientes, como axuda
los. Pois o mesmo debe pasar 
cando unha muller chega a un 
ceniro sanitário despois dunha 
malleira. Non se pode enviala á 
casa como se as feridas fosen 
casuais", explica. Desde MNG si
nalan as dificuldades que entra
ña esta proposta nos centros de 
urxéncias nos que é un reto im
plantar un tratamento específico. 

O problema de fundo a tratar 
neste encontro é a consideración 
social dos maos tratos no ámbito 
familiar. Segundo afirman desde 
MNG, as institucións non consi
deran o problema como grave e 
"o {Tiesmo acorre ca persoal sa
nitário, para quen os maos tratos 
segu~n senda invisíbeis ou son 
considerados problemas de saú
de pouco prioritários. Cando os 
maos tratos f!On se dignostican 
existen maiores posibilidades de 
que continuen e incluso alcancen 
maior magn¡tude". Combater o 
medo E;:J a ve·rgoña das m_ulleres 
desde a sanidade é fundamen
tal para as organizadoras do en
centro polo que se pede profe
sionalidade. "O tema é difícil, 
non só pala desinformación se
nón pala própria atitude das mu
lleres, pero é posíbel ir avan
zando. Hai centros de saúde do 
Estado que xa teñen protocolos 
de tratamento dos maltratos e 
colaboran con outros servizos 
estabelecidos para as vítimas", 
di Luisa Ocampo. + 
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Viciños 
de Sárdoma · 
contra 
Galgasa 

acumulación de metais 
pesados. "Hai casas a Cinco e 
.dez metros. Sabemos que hai 
moitos riscos para a saúde 
como as enfermidades da vias 
respiratórias. Hai xente que 
. ten doehzas crónicas .e a 
influéncfa 'exténdese nun rádio 
bastante extenso", cotl,lenta . 
Begoña Rodríguez, viciña de 
Sárdorna. Eta, xunto a outras 
tres persoas, foi absolta polo 
xulgado a finais de 1996 
despois de que o xerente de 
Galagasa denunciáraos por 
lesións ao ir protes'taÍ <liante 
do taller. ·As análises din que 
as tenas que están perro da 
empresa non serven para 
cultivar nada xa que nen 
sequera están aptas para o 
consumo animal. Os informes 
corren a canta dos viciños xa 
que os laboratórios da Xunta 
adícanse ao análise dos gases 
das chemineas da fábrica 
obtendo sempre un resú1tado 
positivo para Galgasa. : · 
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Tres mil .pesetas polo ~' d}'~ ~ 
de -licenciada ·_ 

Se unha rapaza obtivo a licen:::~. 
ciatura universitária antes·do-22 
de Marzo de 1995, terá que pa
gar 3.087 pe,setas se quere -$ef
"licenciada'': Desa data é a arde 
na que se acordaba acomopar 
as titulacións á cbndici6n mas
culina ou feminina pero ?S ante
riores seguirán senda 
expedidas en. masculino. Asi llo 
comunicou a Universidade de 
Santiago a unha rapaza que so
licitou o cámbio, feito denuncia
do polo centro de estudos Ale
crín. "Quen des~e adecuar a . 
expresión deberá solicitar a sua 
reexpedición nos centros 
docentes nos que terminaran 
os estudos, aboando exclusiva
mente o prezo da reimpresión _ 
fixo ao efecto para os duplica
dos", di o artigo 2.2 da arded? 
Marzo do 95: A universidade ' 
compostelana· sinala que a inte
resada terá que pagar 3.087 
pesetas por este duplicado. 

· Desde Alecrin sinalan que o di
reito a ser "licenciada" deberla 
datar da Constitución de 1978 e 
solicitar:á aos reitor~s galegas o 
cámbio de denominación gratui
to. "airJ.da que nada máis sexa 

No bairro vigués de Sárdoma 
penduran pancartas e os 
valados están pintados con 
protestas dos viciñ.os e viciñas 
contra Galgasa. Esta empresa 
de galvanizades e decapados, 
limpezas en quente de pezas 
gastadas pola corrosión, 
comezou a realizar ás suas 
actividades no ano J989 
contando co_n 1icéJ.;:rcia para 
unha parte só da empresa. 
Ante as presi:óns viciñais, 
solicitou a_licéncia para todo o 
taller no añc»l995, cuxo 
expediente arnda está pOr 
resolver. A comisfón 
provincial de M&9 Ambiente 
ven de denegar a insta·lación 

A oposición viciñal a que o 
concello de Vigo conéeda a · 
licéncia de ampliación O.e_ .. 
Galgasa é apoiada polo grupo 
municipal do BNG, que ven 
de apresentar unha rñ_oción , -
para que se tomen medidas sen 
descartar o cese da activi<lade 

~ " . , · por un débeda histórica que a 
Ur;iiverSidade e a sociedade en 
xeral ten. coq.s mulleres"• 

da empresa no vicjñÓ concell0 -
de Mos, o cal reforza a : -
oposición da bairro vigués . 

Galgasa é unha empresa 
pequena que emprega a dez 
persoas. Os viciños e viciñas, 
que se reunen ao redor da 
asociación O Carballo, . 
manexan informes nos que se 
amosan os riscos de_ ter un taller 
de galvanizados á porta da casa. 

Os efeitos nocivos veñen 
dados polo gases 
contaminantes e a 

da empresa. · · 

A loita viciñal camiña nesa~ 
d1rección. "Nós querem_os que 
se vaian a outro lugar no que ' 
non haxa vivencias perta e· 
non contaminen. De calqÜ~r 
maneira, hai que ter en con~a 
que Galgasa ten denúncias de 

- · ~ip.o-urbatiístico e referida"" ,6 
_ t.ontaminacióir, a\néla_que ~o.s 
démos -outórguense un: 
sobresainte en medidas 
meioambientais. Pode -s€r 
nociva noutros .lugares", sinaÍa 
Bigoña-Rodríguez. ,Yiciños-e· 
viciñas continuarán . .' 
protestando con informés na 
mán contr~ a empresa. "Ha·i · ·-· 
bastante unidade no bairro 
neste conflito que dura xa sete 
anos. O que acontece é que a 
empresa utiliza os postas de 
traballo para presionar", di 
esta viciña. + 

PUCHEIRO 

O embiguismo 
dos xogadores 

O xogador de futbol marca un gol. Corre perseguido polos seus co~
pañeiros. Antes de que o podan .coller, xa realizou unha série de xes
tos rituais ensaiados mentalmente durante a concentración, que se
rán debidamente captados polo c;ám~ra televisivo. Este xeito .nonnal 
de celebr:ar agora os goles polos xogadores de futbol, demostra unha 
nova concepción do espectáculo. Mentres. os adestradores impoñen 
únha férrea disciplina .táctica, os xogadores convértense en máis e 
máis individualistas, promotores da sua imaxe que é, ao fin, do que 
viven. Eles xa non traballan para a equipa, pois ·esta foi arrendada 
polos médios de comunicación que teñen mercado ao xogador. An
tes.o goleiro ia na percura dos seus compañeiros para celebrar o gol. 

- Agora vai, onanista, en busca da cámara para verse reflexado. Pero a 
situación, cos contratos millonários por imaxe, chega a tal pontq 
que, xogadores do Barcelona, teñen comentado ptivadamente que 
Ronaldo esta sempre a buscar a xogada máis difícil porque Nike, a 
casa que o mercou, qüer esas .xogadas para a sua promoción televisi
va. Outros, menos.dotados, teñen que inventar excentricidades para 
celebralo, sabedores que sairán reflexadas nos médios. Agora xa non 
cumpre proibir as apertas como fixeron en Inglaterra. Os xogadores 
xa fuxen dos compañeiros a ollar a sua própria imaxe retratada.+ 

··. Telepf~a apóntase . 
ao biljn~i~mo . harmónico 
Dé.sp~s\.t~nha ca.mpaña 
contra_a discriminación 

- ta·boral en ·Telepizza por non 
adrhftif no seu cadro de per
soal a galé.go talantes, a em

presa 
tomou boa 
nota da 
transcen
déncia 
social e 
económi
ca da 
campaña 
de 

protesta e mu
dou parcialmente a sua ati
tude verbo do noso idioma. 
Agora Telepizza optou polo 
bilingüismo harmónico, por 
iso emprega galego e caste
lán nos folletos que reparte 

. nos buzóns dos domicílios. 
Naturalmente, o castelán é o 
idioma que mellor trato 
recebe.+ 

Xuízo a un insubmiso · 
polo Código Penal vello 

O pasado Luns 14 de Abril na 
· Audiéncia de Pontevedra tivo 
luga~ a vista oral polo xuízo 
contra o insubmiso vigués Xan 
Carlos Correa,. que se ·negou .a 
incorporarse a filas 17 de Maio 
de 1995 en Melilla.-Correa 
argumentou ser pacifista para 
tomar unha decisión que habia 
anos que meditaba. o acusado 
optou por ser xulgado éonforme 
ao vello Código Penal, que es
'tabelece penas de dous anos, 
catro meses e un dia de prisión 
no caso de negativa ao cumpri
mento do servizo militar ou a 
prestación social substitutória. 
O fiscal pediu a pena máxima. 
A opción de aplicar o novo Có-

. digo significaría unha inabilita
ción de entre dez e doce anos 
para o exercício de cargos pú
blicos ou para recebir axudas, 
algo que Correa considea un 
aten~ado ao direito ao traballo. + 
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TRIBUNA 

A MAIORIA DO PARLAMENTO BASCO, FORMADA POR PNV, BERDADE.' O SEU INGRESO EN PRISIÓN FORA MOTIVADO · 
POLA DIFUSIÓN DUN VÍDEO NO QUE ET A SOLICIT ABk A 
NEGOCIACIÓN CO ESTADO. ESTE ENCARCERAMENTO DE 
TODA A DIRECCIÓN DUNHA ORGANIZACIÓN POLÍTICA É 
O PRIMEIROQUE SE PRODUCE EN EUROPA DESDE A II GUE: 

- EA E IU, INSISTIA ESTA SEMANA NA NECESIDADE DE QUE O 
SUPREMO ACEITASE OS RECURSOS PLANTEXADOS POLOS 
MEMBROS DA DIRECIÓN DE HB ENCARCERADOS. FINAL
MENTE O TRIBUNAL REBAIXOU AS FIANZAS INICIALMENTE 
ESTABELECIDAS Á DÉCIMA PARTE, POLO QUE É PREVISÍBEL 
QUE OS RESPONSÁBEIS DA FORZA ABERTZALE· ESTEÑAN, 
AO CERRE DESTA EDICIÓN, A PIQUES DE SER ?OSTOS EN U- · 

RRA MUNDIAL. NESTE ARTIGO, REDACTADO AINDA DESDE 
A PRISIÓN, UN DOS RESPONSÁBEIS DE HB EXPÓN AS 
RAZÓNS QUE, DESDF'. o SEÜCRITÉRIO, MOTIVAN o CONFUTO. 

O PAXARO E AS ASAS -

En diferentes culturas ao longo do mundo 
tense identificado ao paxaro e á sua capaci
dade de voar coa liberdade. Diferentes mito
loxias e lend~s transmitidas de forma oral ou 
escrita dan boa mostra. En Euskal Herria fí- · 
xose moi popular,- hai máis de 2D anos, unha 
cantiga que falaba do dilema de quen amaba 
tanto a un paxaro que pensou en cortarlle as 
asas para facelo seu, pero dubidou e non o· 
fixo porque comprenden que sen elas xa non 
seria un paxaro e o que realmente queria era 
o paxaro. A da ve do longo e penoso conflito 
que vive Euskal Herria cos Estados español e 
francés garda un grande paralelismo con esta 
metáfora: é un problem¡:l de falta de liberda
de para decidir o seu futuro. Para decidir, no 
Sul de Euskal Herria, qué tipo de relación co 
Estado español é a desexada pola maioria da 
povoación basca, asi como que fórmula con-

. sidera máis axeitada para articularse interna
mente, tanto territorial, política, económica 
como socialmente. Asi c;!e sinxelq. 

Quen pensa que a· nível de democrácia é di
rectamente proporcional ao número de veces 
que se menciona este termo e non o desen
vo lvimento real das liberdades democráticas, 
confunde cunha ave (vertebrado, ovípar~, 
con asas, pero .que non voa) ao paxaro que 
simboliza esas liberdades e que, ainda sendo 
unha ave, caracterízase pola, maiormente, •· 
pequeno tamaño ( tamén nesto tan pareci
dos) e, sobre tuda, pala sua capacidade de 
voar. Noutras palabras, que sen liberdades 
democráticas, tanto individuais como colec
tivas, non existe democrácia, por moito que 
se repita o termo · ou,- como hai uns anos, se 
califiqu~ de orgánica,.:. 

A Constitución española dio moi claro nos 
seus primeiros artigas: a soberanía reside no 
"Povo éspañol", Espafia é indivisíbel e o Exér
cito é o gárante (mandato constitucional) de 
que isto sexa asi. Non se trata sen embargo 
dun problema xurídico-legal exclusivamente. 
T rátase dunha realidade permanente dur:;mte 
moitas décadas e con numerosos exemplos: a 
non aceptación, en referendo, precisamente 
desa Constitución, o rexeitamento asoballante 
·no da OTAN, .os acordes, sobre o reagrupa
mento en Euskal Herria de presos e presas bas
cas, os próprios acordos, dentro. do actual mar
co xurídico-político, entre os parlamentos e 
govemos das duas Comunidades Autónomas, 
por non citaf os diferentes acordos de realida
des ·sindicais da importáncia de ELA e LAB en 
matérias tanto sócio-económ icas como sócio
po líticas, ou o maioritário movimento insub
miso. 

CARLOS RODRÍGUEZ 

precisamente por iso, veñen sofrendo, non só 
· _ a negación da . posibilidade de que o seu pro

xecto político, tan ·lexítimo como outro cal
quer, se poda desenvolver e concretar na práti
ca, senón tamén unha brutal represión que se 
amplia ao resto dos ricos movimentos cidadáns 
existentes en Euskal Herria e que, non asumen 
a legalidade oficial imposta. 

Cando en 1970, durante o Proceso de Bur
gos, se proxectou internacionalmente esta 
realidade, quedou riloi 
craro que- non se trata
ba , no fundo., dunha 

A difusión, divulgación, socialización e debate 
des ta alternativa que polos seus contido ó · 
pode ser calificada como democrática, conver
_tíuse, por razóns obvias, nun elemento perigo
sísimo para o PP e os seus colaboradore do 
arco parlamentar, pois fai demasiado evidente 
que a paz é posíbel hoxe, e que a re pon abili
dade de que non se teña conseguido é exclu i
vamente do Govemo do PP e colaboradores, 
únicos responsabeis de que se alongue e perdu
re o actual conflito asi como todas as suas ex-

presións v'iolentas. 

· lo ita antifranquista, 
como q.ntos arrepenti
dos ou, simplesmente, 
cansos e acomodados 
queren agora facernos 
crer, senon que se tra
taba, e trátas,e, dun 
movimento político 
cuns obxe tivos estraté
x icos moi eraras: a in
dependéncia e o socta
l is mo, · ist o é, unh a 
sociedade de verdadeira 
xustiza social; e unhas 
exixéncias mínimas que 
fagan posíbel conseguir 
.esos· obxet ivos en de
mocrácia, ou o que é o 
mesmo, en igualdade -de 
condicións cos demais 

Jon ldígoras foi o primeiro membro da Dirección 
de HB encarcerado. 

Só nese contexto se en
tende a crecente estraté
x ia represiva, a situación 
nos cárceres que a dis
persión posibilita, as 
práticas de torturas e 
maos tratos en comisa
rias e cuarteliños, as pre
sións e accións intema
cionais, a persecución ·de 
tantos movimentos e ex
presións sociais. Só nes
te contexto se pode si
tuar unha decisión 
política, ainda con en
velope xudicial, como a 
de encarcerar á direc
ción dunha forza políti
ca como Herri Batasuna. 
O problema non radica 
no tipo de soporte físico 
ou tecnolóxico (papel, 
vídeo ou CD-ROM), o 
problema, para o PP cla
ro, é o contido: unha 

. proxectos políticos 
existentes. 

. Despois de 2 7 anos, esa 
situación, no funda
mental, segue senda a 
mesma, e incluso man
téñense alguns dos pro
tagonistas. E tampouco 
mudou, no esencial, a 
actitude dos diferentes 
governos esp.añois, in
cluída a actual 1do PP. A 
anterior 'estratéxia: via 
policial, derrotar ao 

'O movimento 
independentista basco 

asumirá o resultado desa. 
decisión, ainda que non 

coincida coas suas 
· aspiracións políticas" 

movimento independentista, cambiou pero 
exclusivamente no aspecto retórico. Agora 
fálase, do factor tempo, "hai que agardar e ter 
pas:iéncia"; tratando de ocultar a falta de so
lucións e alternativas; ou fáise mención ao 
diálogo, pero sempre tras a derrota total do 
movimef!tO indepe'hdentista, como ben de
mostra o tan citado ponto número 1 O da 
chamado Pacto de Ajuria Enea. 

Entanto, a realidade basca aponta outros ca
miños. A inexistente derrota do movimento 
independentista, a sua progresiva rexenera
ción e coesión, a cada vez mfo¡ extendidá 
certiduíne na sociedade de que a única saída 

· Alternativa Democráti
ca posíbel que evidéncia 
o seu enorme cerrume e 
tremenda responsabili
dade. 

Cando xa se ten cumpri
do un mes do seu encar
ceramento, a Mesa Na-
cional ten máis claro 
que nunca o atinado e 

Os direitos humanos colectivos e entre eles o 
esencja1, ó Di~eito de Autodeterminación, vé
ñense conculcando sistematicamente polo~su
cesi vos goverhos españois. Non se trata de 
Autodeterminación arre ou xo, ou de se se 
concede ese direito ou non. Iste direito asíste
lle a toda nación ou pQYO única e exclusiva
mente polo feito de selo, e asi o recoñecen or
ganizacións e declaracíóns internacionais. 
Trátase de exix ir o seu respeto, nen máis n~n 
menos. 

· pasa por un proceso de diálogo e nego-
- ciación, e non precisamente produto da de

rrota dunhá das partes enfrentadas, e sobre 
todo,• a existéncia dunha propo~ta clara -e sé 
ria, a única hoxe en dia eneal da mesa, feita 
pública pala organización ET A en Abril de 
1995 e coa que se emprazou de forma directa 
aos responsabeis do PP en Xuño do pasado 
ano, xunto cunha declaración unilateral de 
suspensión da actividade operativa dunha se
mana de duración. 

lexítimo da sua estratéxia política e, moi espe
cialmente, reafírmase no seu compromiso de 
seguei: divulgando e impulsando esa Alternati
va Democrática, que é non só asumíbel, senon 
que ten que ser defendíbel e defendida por cal
quer demócrata. Trátase de "dar a palabra ao 
pavo'', que sexa a própria sociedade basca a 
que decida libremente, sen imposicións pré
vias, sen coaccións nen presións de ninguén, 
nen de ETA (como a própria organización ga
·rantíu) nen, por suposto, do Governo do Esta
do ou dos diferentes aparellos do mesmo. O 
movimento independentista basca asumirá o 
resultado <lesa decisión, ainda que non coinci
da co'n suas aspiracións políticas (polas que se- · 
guirá traballando nese novo contexto demo- · 
crático). Trátase. por tanto de que as actu·ais 
forzas e poderes políticos, económicos e poli
cial-militares do Estado español asuman ta
mén na prática esas regras de xogo democráti
cas. Trátase, en definitiva, de que Lle devolvan 
as asas ao paxaro para que ·poida voar. Na di-

O movimento independentista basca en xeral 
e a esquerda independentista en particular ve
ñen exixindo este respeito durante décadas e, 

rección que él decida.+ · 

CARLOS RODRIGUEZ é membro da Mesa Nacional de 
Herri Batasuna, encarcerado na prisión de Valdemoro (Madrid) 

; · 

17 DE ABRIL DE 1997_ 

, O Estado quer negociar 
cos Grapo .en Sevilla 

Mália o anúncio de ruptura 
das negociacións, o Governo 
central trata de manter 
conversas cos membros dos 
Grapo internados. no cárcer~ 
de Sevilla 11. Como argumento 
ante os seus posíbeis interlo
cutores, o Estado excarcerou 

a dous dos 
presos en
fermos, tal 
como 
demandaba 
a organiza
ción arma
da. Tres ve
ces á sema
na, a direc
ción da pri
sión de Se
villa 11 reune 

Camarada Arenas. aOS presos 
e ás presas 

dos Grapo para que discutan 
a posibilidade de negociación. 
Os Grapo afirmaron que por 
riba da liberación dos presos, 
demandan a supresión da Au
diéncia Nacional , a 
derogación da Leí Antiterroris
ta, o cese da represión e a 
mellara das condicións de vi
da dos traballadores. • 

Portugal pola legalización 
das drogas 

O presidente da República 
de Portugal, Jorge Sampaio, 
e o presidente da Asembleia 
Nacional, António Almeida 
pronunciáronse a prol de 
que se despenalice o 
consumo de drogas. Dos 
dous dirixentes, Almeida foi 
o máis avanzado e propuxo 
un acordo internacional pa
ra despenalizar o consumo 
de drogas e dar pé aos Es
tados a intervir na adquisi-

. ción e distribución de 
drogas. Trátase de criar o 
Estado antinarcotráfico, xa 
que as vias represivas ma
nifestáronse inviábeís nun 
panorama internacional no 
que os narcotraficantes a 
cada cantan con meios 
máis sofisticados. 
Dirixentes dalguns dos prin
cipais partidos aplaudiron a 
iniciativa, ainda que un líder 
do PCP criticou a Almeida. • 

O Supremo rebaixa 
a fianza para liberar 
·á Mesa de HB 

O Tribunal. Supremo rebaixou 
de ofício -desde os cinco mi
llóns iniciais a cincocentas 'mil 
pesetas- a fianza a pagar por 
cada un dos membros da Me
sa Nacional de Herri Batasuna 
encarcerados por negarsé a 
declarar di ante, dese tribunal a 
raiz da difusión dun vídeo da 
organización independentista 
ETA durante un mítin de HB. 
Esta decisión do Supremo foi 
considerada pala coalición 
abertzale como un triunfo, 
por isa decidiu o pagamento 
da fianza. Só catro dos vinte
dous dirixentes de Herri Bata
su na encarcerados tiveron 
que pagar os cinco millóns de 
fianza, trátase das persoas 
que se refuxiaron en Bélxica 

· pare evitar o descabezamento 
total da dirección da organiza- : 
ción política.+ 
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Un grupo de .·mestras da RASO participaron nun ·intercámbio escala~ 

Os nenos saharauis 
/ Nicarágua defende 

a reforma agrária 
sandinista 

estudan no Tinduf á espera do referendum 
O Domingo i 3 de Abril os · 
labregos nicaraguarios · 
protagonizaron unha xornada 
de protestas apoiada pala 
Frente Sandinista de 
Liberación Nacional en • 

9* CARME REGUENGO 

Durante os meses de Xanei
ro e Febreiro último un gru
po de dez mulleres saha
rauis, que sobresaían sobre 
todo pola forma de vestir e 
palas criacións xeométricas 

_coas que pintan as mans, 
visitaron a Galiza para contar 
a sua experiéncia nas esca
las do Tinduf e coñecer o tra
bal! o no preescolar galega. 

Non é dificil imaxinalas en pleno 
deserto vivindo nas jaimas, 
abertas á hospitalidade e com
partindo o fraternal té. Así nos 
recibiron para facer esta entre
vista, e convidáronnos nun am
biente que nos lembrou a varia
da tradición contista que posúe 
este país . A preséncia destas 
educadoras foi posíbel grácias 
as xestións re?lizadas pala ONG 
Hassena, que en Vigo se formou 
hai tres anos coa finalidade de 
criar vínculos de solidariedade 
co pavo saharaui. Nos últimos 
veráns, através do programa 
"Vacacións en Paz", estabelecé
ronse intercámbios, coa presén
cia en famílias galegas de nenas 
e nenas saharauis, ou o inter
cámbio de profesorado galega 
por aquela terra de Tinduf, na 
Alxéria. Vai ser Erguía, a maior 
do grupo, e que en representa
ción de todas, responda. 

Cal é o motivo da vasa están
cia na Galiza? 

Hassanat ofereceuse a traernos 
para coller experiéncia no vaso 
país, coñecervos e aprender 
causas para o naso futuro. Nós 
ternos Puericultura, Coléxios pe
ro queremos ter experiéncia 
doutros pavos para saber máis, 
e para saber como levamos as 
causas, facer unha comparación 
e ver o mellar de cada sítio, ten
do ao tempo unha influéncia re
cíproca, coñecer xentes, cidades 
e facer amigos, pois as demáis 
causas pasan pero a amizade 
sempre queda no teu corazón. 

Cal é o seu traballo de educa
doras no Sahara? 

O grupo de educadoras que es-

femando Aruña Castroviejo 
Eduardo Alomo Rodriguez 
Rosario Álvam Blanco 
Rosa Álvam Cabo 
Antonio Simón Álvarez Pérez 
Luís Álvarez Pousa 
Damián Álvarez Villalaín 
Angel Haría Aller Rodríguez 
Va)entín Arias López 
Antón Baamonde Garáa 
Xosé Bangueses García 

María Xe1ú1 Barcala Porto 
Modesto Barcia Lago 
Xoi,é Luís Barreiro Rivas 
Carlos Barros Guimerám 
Xosé Manuel Beiras Torrado 
Xan H. Bouzada Fernández 
Hanuel Caamaño Suárez 
Haría Dolores Cabiera Iglesias 
florentino Cacheda López 
Manuel Cao Fernández 
Carlos Casares Mouriño 

tamos na Galiza, traballamos en 
idades de 3 até 14 anos, pero 
en concreto as cinco que esta
mos aqui traballamos con 3, 4 e 
5 q.nos, hai unha cantante e eu 
que estou con idades de 13-14 
anos. Cada unha ten unha es
cala e cada escala ten várias 
áulas, ternos infantil e logo des
de os 6 anos, Primaria. Eu es
tou nun coléxio de 700 nenas 
con residéncia, internado onde 

cada 3 meses teñen 15 dias de 
vacacións e van á casa. 

Teñen comentado que empre
gan moito os títeres no ensi
no enfantil. Como tan este ·en
si no? 

Facémolo dei-xeito distinto a co
mo o facedes aqui , cunha tea 
métese a man e móvese o bo
neco. Fan sombras coa man, 

XAN CARBALLA 

O roubo de nenos 
non prescrebe 

Un xuíz federal arxentino ven de declarar que o roubb sistemático 
de nenas que fixeron os militares arxentinos é un delito que non 
~mpara nengunha-Lei de Obediéncia Debida nen de Ponto Final. 
Abre e a í unha fenda de e peranza conseguida pola teima incan-
ábel da Aboas de Praza de Maio e os organismos de direitos hu

mano . Como denunciaba Matilde Artes Sacha, a primeira persoa 
que recuperou a unha de ta vítimas, a sua neta Carla, que de mi
niña fi ra espida <liante da Sl!a naí torturada e desaparecida, "hai 
que recuperar a e es nenas, que saiban a verdade, perseguir aos 
culpábei e facer que o Nunca Máis sexa máis que un lema. Para 
que e camiño de aber quen eran os país, a insisténcia das Aboas 
con eguiu que e formara un arquivo de ADN dos parentes das 
persoa desaparecidas que posibelmente tiveron fillos en cautivé
ri . Un arquivo qu está tluplicado en Suécia porque cun réxime 
que encubre asesinos nengun papel está seguro.+ 

Xoan 

xestos, sombras cos dedos e 
cantan chistes, cantos, ensiná
moslles cancións infantis. 

A educación das nenas é dis
tinta á dos nenós? 

As nenas teñen que ter unha 
educación un pouco especial 
porque non van facer·todo o que 
elas queiran e hai que frenalas. 
Estudan nas mesmas clases que 
os rapaces e comen con eles pe
ro para,dormir cada un-ten un 
sector. As nenas hai algo espe
cial que lles tes que contar e en
sinar: como teñen que levar a 
sua vida, desde o vestido a cq
mo teñen que relacionarse e sair 
cos rapaces , non se relacion.an 
do mesmo xeito que aqui, xa van 
encarreiradas desde pequenas. 

Cal é a língua ~a escola? 

Ternos esas tres línguas nos 
níveis altos, nos estudos en Al
xere tamén en inglés. Os pe
quenos estudan árabe en ní
veis de 1 º até 3º e tamén estu
dan español. A sua língua o 
Hasania é. respeitada, o_ profe
sor fala en árab~ e escrébeo, 
fálao perfectamente -e tena que 
dominar. Cando un pai ou nai 
tala co profesorado sobre a es
cala do seu filio, tala en Hasa
nia. As persoas maiores saben 
sq o Hasania, os xoves saben 
todos o árabe 

Que matérias recebe o seu 
alunado? 

Nós en vez de viver na nasa te
rra estamos refuxiados nunha 
parte de Alxéria, no Tinduf , e 
esa é unha situación difícil que 
nunca antes vivimos. Estamos 
nesa loita para defender o noso 
pavo e ternos que aguantar ain
da que non poidamos coa calor, 
co siroco. Agardamas o referen
do de Marrocos e irnos loitar até 
a derradeira pinga de sangue: 
maiores, nenas e mulleres. Ca
da persoa ten direito a viver en 
paz na sua terra e a gastar a 
sua enerxia no seu pavo. Te
rnos un país pequeno pero moi 
rico (fosfatos, pesca, ferro , pe
tróleo, gas ... ), por iso quere tra
garnos Marrocos: + 

zo 
ilario Pino 

defensa da 
reforma 
agrária 
realizada 
durante os 
anos da 
revolución. O 
Governo que 
preside 
Mateo -
alemán, 

Daniel Ortega.. calificado 
· pola·FSLN 

como neosomocista, ten 'un 
proxecto para devolver as 
terras aos terratenentes. 
Ademais acompaña esta 
medida cunha estratéxia de 
afogamento do campo 
meiante a conxelación dos 
empréstitos. ~nte unha , 
situación de inseguridade, a 
produción está baixo mínimos, 
a[go que xoga a pral do 
Governo, que pretende 
desmobilizar ao agro antes de 
facer cambiar de mans as 
terras. + 

Os nacionalistas 
de Kabila exixen 
a demisión de Mobutu 

A Alianza de Forzas 
Democráticas para a \ 
Liberación do Congo•Zaire 
convocou unha série de 
actos de protesta, entre os 
que se atopan 
manifestacións e folgas, 
para forzar a demitir a 
Mobutu Sese Seko. Por 
outra banda, as tropas 
nacionalistas de Laurent 
Kabila entraron na segunda 
cidade do país, 
Lubumbashi. Oeste modo, o 
governo de Sese Seko 
unicamente co.ntrola cinco 
províncias do Congo. 
Suláfrica, para. animar a 
Mobutu a demitir e 
abandonar o país, 
oferecéulle asilo político. 
Por último, entre oitenta e 
·cen mil refuxiados 
ruandeses agardan o triunfo 
de Kabila para poder ser 
repatriados.+ 

Antón lantama~na fernández 
lago lantos Castroviejo 
Bieito Silva Valdivia 

MÍguel Anxo fernández FdeL 
Víctor fernánder Freixanes 
Xaquin Fernández Leiceaga 
Lourenzo Fernández Prieto 
Ana Haría fernández Puentes 
Osear Fernández Refoxo 
francisco fernández Rei 

· raga Fernánd 
Camilo franco Iglesias Cam1e Hem1ida Gulías 

Bieito Iglesias Araúxo 
Cipriano Luís jiménez Casas 

ázquez 
Antón Louro Goyanes María Luz Palaáo lánchez 

femando lde Paz Villasenín 
Alfonso Paz-Andrade 

Daniel Pino Vicente Xulio Ríos Paredes 
Luis Hanín fobrado Fernández 
Anxo Tarrío Varela 

Narciso de Gabnel fernández 
fem1in Galindo Arranz 
Manuel Garáa Monteagudo 
femando Garrido Valenzuela 
Pedro Paulo Gómer Rielo 
Xosé Antonio Gómez legade 

· Uxío Labarta Fernández 
Xulio Lago Alonso 
Antón Lama-Pereira lópez 
losé Haría Lema luárez 

José Luís Martínez Carneiro 
Xosé Loís Matínez luárez 
Xulián Haure Rivas 
Manuel Hirás franqueira 
Manuel lilverio Mirás Liíiares 
Enrique Honteagudo Romero 

Román Pereiro Alonso 
Xosé María Pérez Barro 
Roberto Pérez Pardo 
Xe1ú1 Pérez Regueiro 

César Portela Fernández-jardón lilverio Rivas Alonso 
· Xosé Posada González 'Claudio Rodríguez Fer 
Xosé Ra11ón Pousa Estévez Manuel Rodríguez Gam'do 
Andrés Pouso Díaz Xosé Luís Rodríguez Pardo 
Miguel Anxo Prado Plana Virxilio Rodríguez lilva 
Xosé Hanuel Prego Cabeza Hanuel Rodríguez Vázquez 

PORQUE AÍNDA ESTAMOS A TEMPO 

luso de Toro Santos 
Pablo Vaamonde Garóa 
Edelmiro Vázquer Noval 
Xavier Veñce Dera 
Xosé Vilas Nogueira 
Ramón Villam "Paz 
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" 

_ .. 



•• 1 
1 

:%/Uv7~0-j tt/2/2~0-?d/7~ 
e .:?iC? e-J/d J-o?Ívot-'o/Wdá-

Apr9fesorafaiun 
inquérlto entre os 
alunos de 1 º de ESO.· 
A maioria quererian 
volver a ser nenos. 
Hai uns anos o . 
resultado seria, con 
claridade, o inV,erso. 
Só un desexa facerse . 
maior. Os-seus país 
teñen uns bons· 
ingresos. 

A policia de Nova 
_ lorque matou a máis 
de cen civis nos - · 
últimos cinco anos, 
segundo un informe 
do The New York -
Times. Case tantas 
mortes como as de 
Xerusalén. A 
meirande parte das 
vítimas eran negros e 
hispanos. Algunhas 
guerras sempre lle 
pareceron aos seus 
contemporáneos 
conflitos illados. Só a 

. histórra soubo 
ideFltificalas e 
recoñecer o seu 
sentido. Deotro de 

_ cen anos nas escalas 
estudarase a guerra 
de Nova lorque. 

Hai congreso de . 
defensa do españ-ol 
.en Zacatecas 

- (México). Un gránde 
idioma que encontrou 
-a sua musculatura é 
o cerne da sua 
criatividade en 
Latinoamérica. Pero 
está ameazade,. 
Por exempro, o 
presidente de Bolívia, 
Sanchez de Losada, 
fala español con 
acento da /vi League. 
Os cadros dirixentes 
deses países 
fórmanse nos 
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ESTA REFORMA LABORAL 
FÁISE CON MÚTUO ·RESPEITO E 

IGUALDADE DE DIREITOS ENTRE 
AMBAS PARTES 

Os-pequenos . 
transportistas 
do pescado· 
A importancia do transpo.rte no 
primer porto de pesca de baixura 
do país e indudábel se ternos en 
canta que a maioría das capturas 
desembarcadas na lor.ixa de con
tr.atación de. pescado de Ribeira 
van con destino ao exterior, prin
cipalmente ca- . 

- ra os merca
dos centrais de 
Madrid, Barce- Os traballadores 
lona, Valéncia 
e Bilbao asi. 
como ao mer
cado portu
gués das cida~ 
des do Porto e 
Lisboa. Outra 
pequena canti
dade da pesca 
fica nas gran-
des n9.ves fri-

autónomos 
están vivindo 
unha constante 
competencia 
desleal. 

goríficas de cidades galegas co
mo Vigo á espera da chegada de 
buques mercantes para_ o seu 
transporte cara outros países.· 

Pésie a todo os. pequenos trans~ 
portistas, e dicer os traballadores 
autónomos. proprietários de veí
culos de menos de 20 toneladas 
de peso máximo, encóntranse 
con inumerábeis problemas á ho-
ra dé realizar o seu traballo xa 
que están a viver unha constante 
competéncia desleal por parte de 
moitos compradores de pescado 
asi como uns poucos· armadores 
que utilizan veículos de servício 
próprio, non autorizados para ese 
tipo de tran·sporte. Asimesmo os 
transportistas non se esquecen 
do dano que tamén lle ocasionan 
alguns compañeiros de profesión 
que fan o traballo sen seguro de 
carg.a nen cumpren coa normati
va legal ·e daquela transportan o 
produto a menor custe, criando 
unha erara competéncia desleal 
aos verdadeiros profesionais da 
estrada. Ao careGer dunha Aso
ciación Local de transportistas asi 
como a falla de unión do sector 
invita a que este tipo de irregulari-

_ dades se produzan no· primer 
porto de España en descarga de 
pesca de baixura. 

Estos profesionais traballan no
ve horas diárias ao volante, con
duci ndo case de forma ininte
rrumpida, ademáis de colaborar, 

~n_ocasióris, na carga e descqr
ga dos seus camións. Unha das 
sitúacións que máis lle molesta 
á"estos- condutores é que se utili
cen servícios externos de profe
sionais de fóra de Ribeira, men
tras que a pé lonxa encóntranse 
.camións parados de compañei
ros á espera dun contrato para 
poder cargar. O peixe e marisco 
transportado senjpre é fresco é 
as espécies dependen da tem
pad a. Act~alr:n~r.ite ~'.3tanse 
transportando grandes cantida
des de rincha, pota, lirio e xure
lo, éste último moi demandado 
polos viciños portugue~es. + 

XosÉ MANUEL PENA 
(RIBEIRA) 

A universidade e 
as radiacións 
electromagnéticas 
A referéncia do se'manário (3 de 
Abril 97) a un informe da miña 
autoria, solicitado pola Aso
ciación de Viciños de Merza, le
va un encabezamento que orixi
na confusión, cando menos. 

En atención á obxectividade in
formativa, rogo-lle fique ben era
ra -e ise é o motivo desta car
ta-=- para os seus leitores, entre 
os que me atopo, que o informe 
e as opinións, 
baseiadas en 
dados científi-
cos existentes 
até o de hoxe 
sobre as ra
diacións elec
tromagnéticas 

As opinións, 
-baseiadas en -
dados -

de extremada · 'f' 
baixa frecuén- c1ent1 ICOS, son 
cia e o can
cro, son con
s id e ración s 

próprias 

miñas, pró-
1 

prias, pérsoais, despois de máis 
de tres anos de traballo de se-

. guimento e revisión, e penden
te, non por falla de entusiasmo, 
senon por dificultades técnicas 
e monetárias, de encetar algún 
traballo de campo. 

Polo tanto, a Universidade de 
Santiago, á que me honro en 
pertencer, non "considera" co
lectivamente nada· ao respeito. 
Non pode. E ad~mais, sospeito 
que muitos dos meus compañei-

ros -pr~)Vabelmente por desco
ñecimento do tema concreto no 
seu eido epidemiolóxico- pode
rán disentir das miñas conclu
síóns, que por suposto asentan
se ·nun bó feixe de documenta
ción científica, máis que pode 
ser discútida aquí e agora e en 
calquera foro. lncluído o univer
sitário, ' se éste deve. responder 
á sua própria definición de "uni
versal" e de "saber". E estarei 
sempre disposto a esa discu
sión, pesia ao.s atrancos que ás 
vezes o próprio coñecimento 
científico, e máis o epidemiolóxi
co, atopa para se abrir paso.• 

x. M. BARROS 
( C OMPO TELA) 

De onde tirades que 
os notnes oficiais 
das provincias 
de Ourense e 
A .Coruña ainda 
son "La Coruña" e 
"Orense"? 
Antes da entrada en vigor da Lei 
galega de Normalización Lin
güfstica (LNL, 1983) a denomi
nación das províncias da Coru
ña e Ourense viña establecida 
polo Estatuto de Autonomía- pa
ra A Galiza (art. 2.1 EAG, 1981) 
que ao ser sometido en ga/ego 
e mais en castelán ao carpo 
eleitoral aca- -
,daron denomi-
nacións distin-
tas se_g~ndo Aindaasi as 
que o 1d1oma , . 
utilizado fara o ' provincias 

- própri<:> _ou o deberanse 
alleo of1c1al. 

O feito de que 
·a EAG só se 
publicase ofi
cialmente .en 
castelán no 
BOE non es
torba o seu 
carácter de 
norma re
frendada en 
ambas as dú-
as línguas ofi-

seguir 
chamando en 
galego mentres 
que se manteña 
a actual 
redacción do 
artigo 1 O L~L 

ciais na Galiza. En todo caso, a 
súa non publicación en galega 
pon de manifesto a violación, xa 
desde o princípio, do dereito 
que nel mesmo se recoñece a 
usar o idioma galega como lín
gua oficial para as comunica
cións entre os poderes públicos 
actuantes sobre a Galiza e os 
suxeitos a eles sometidos. Non 
se esqueza, por unha banda, 
que a Constitución si foi publica
da no BOE en galego e, por ou
tra, que a publicación das nor
mas nos boletíns e diários ofi
ciais son actos de comunicación 
dos poderes públicos cos a eles 
sometidos. 

En calquera caso, esa diversi
dade de denominacións segun
do que o idi'oma empregado se
xa o galega ou o castelán desa
parece coa vigoranza do artigo 
1 O LNL, debido á súa directa co
nexión ca artigo 1 º do Decreto 
de 36 de Novembro de 1833. 

Como é ben sabido o artig9 
10.1 LNL establece que "os to
pónimos da Galiza terán como 
unica fqrma oficial a galega"; e 
o 1 º artigo do Decreto de 1983 
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establece, para o que aqui e 
agora import9, que as provín
cias "tomaron o nome das súas 
capitais respectivas". O 10.2 
LNL atribúe á Xunta da Galiza 
"a determinación d.os nomes 
oficiais aos municípi0$, dos te
rritorios-, ·dos núcleos de povoa
ción, .... , dos topónimos da Ga
liza". Reiterando o 10.3 LNL 
que as denominacións galegas 
son as legais a todos os efec
tos e que a rotulación terá que 
concordar con elas. 

Así, se as capitais das provín
cias da Coruña e Ourense son 
as cidades da Coruña e Ouren
se, e estas denominacións sen 
topónimos da Galiza , núcleos 
de povoación , territórios e muni
cípios da Galiza; daquela, como 
só admiten como forma oficial e 
legal a galega e as províncias 
toman o r:iome das súas capi
tais respeitivas , os nomes ofi 
ciais e legais unicos das provín
cias da Coruña e Ourense son , 
evidentemente, A Coruña e Ou
rense respeitivamente. Formas, 
como xa se dixo, xa aceitadas 
polo estatuinte galego (Povo 
galega e Cortes Xerais) na ver
sión en galego do texto do Es
tatuto e posteriormente ratifica
d as pala Xunta da Galiza no 
seu Decreto nº 146/84. 

Despois da entrada en vigor da 
LNL, en 1986, o artigo 25.2 do 
texto refundido das disposicións 
legais vixentes en matéria de 
réxime local di , aoque aqui im
porta e excedéndose, sen dúbi
da, no seu cometido de refundi
ción , regularización, aclaración 
e harmonización das disposi
cións legais vixentes , que "só 
mediante lei de aprobación po
las Cortes Xerais se pode modi
ficar a denominación das pro
víncias" (o antecedente norma
tivo do que trae causa, o artigo 
205.1 do Decreto de 24 de Xu
ño de 1955, non prevía rango 
normativo legal para o cámbio 
dos nomes provinciais) . 

Mais, ainda no caso de que 
non se discuta nen o exceso 
do R.O. Lexislativo 781 /86, de 
aprobación do texto refundido 
(e ampliado), nen o carácter de 
normativa básica que se lle dá 
á esixéncia de lei das Cortes 
Xerais para 6 cámbio dos no
mes das províncias, ainda asi 
as províncias deberanse seguir 
chamando en galega mentres 
que se manteña a actual re
dacción do artigo 1 O LN L, e 
agás que se pretenda denomi
nalas con expresións desven
celladas .dos topónimos gale
gas, dos nomes dos munícipios . 
galegos, dos nomes dos terri
tórios galegos ou dos nomes 
dos núcleos de povoación da 
Galiza; podéndoselles dar .ás 
provínci.as, v.g., denomina
cións de fantasía: "La Desin
du~trializada", "La Despobla
da", "La Sumisa", "La Siempre 
Bella", "Del Buen Comer", ... + 

LOIS FERNÁNDEZ fR{\G:A 
(A.CORUÑA) 

Insubmisos nos 
cuarte is 
O Mércores 9 de Abril foi condu-

· cido á prisión dun Cuartel Militar 
a 50 quilómetros de Valéncia o 
insubmiso nos cuarteis Plácido 
Ferrándiz. Plácido foi detido po
i a Guardia Civil de Elche e 
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CCOO e UGT defenderon os intereses dos 'traballadores na Reforma Laboral? 

Xoán Miguel Piñeiro X.R. Grória Henrique Fonseca 

E1tudante Empregado FunciÓnário Planchadora Traballador 

Non creo que defendan os Asi o penso. Antes po, Non coñezo a Reforma Comisións e UGT de, lmaxino que si, pero no!) 
intereses dos traballado, dian despedir por calquer Laboral que p9ctaron fenderon algo, pero moi estou moi enteirado. E 
res. Co tema das indemni, cousa e os contratos non CCOO e UGT, din que é pouco aos traballadores. cerro que abaratan o des, 
zacións van recortar o que duraban nada e moi rápi, mellor para o traballador Tiñan que ter posto algo pedimen_to, pero é-unha 
e paga polo despedimen, do ias á rua . . . Agora pa, pero non podo opinar. Se máis da sua parte. Vexo cuestión de ponto de mi, 

to e CCOO e UGT acei, rece que a cousa vai un o despedimento é barato que _ están un pouco de ra, se conquiren qúe haxa · 
taron iso. En realidade es, pouco mellar. Os contra, botarán máis xente á rua, costas aos traballadQres. máis xente fixa é mellar. 
tán vendendo aos traba, tos van durar máis, ainda pero o contrato vai ser de - Non defenden tanto os Sempre pasou o contrário 
lladores. Non sei moi ben que será máis barato des, máis longa duración e intereses dos obreiros co, que asinaban_, pero até 
a que obedece a atitude pedir. Para conquerir un, non vai haber contratos mo facian antes. Non sei agora veuse que como es, 
destes dous sindicatos, pe, ha cousa ás veces hai que lixo. Polo pouco que lin ; razón. É certo que din tabamos non iamos me, 
ro dá a impresión de que ceder noutra. Pero a Re, parece ser que en conxun, que vai haber mellares _ llorar, de modo que habe, 
teñen a mesma ideoloxia forma Laboral favoreceu to o pacto vai ser benefi, contratos, pouco houbo rá que agardar álgun tem, 
que o Govemo. • aos traballadores. • cioso para 

acompañado por un grupo de 
apoio ao antimilitarista ate a pri
sión, primeiro, e ate o xuíz mili
tar, despois. 

Tamén se atopa en "busca e 
captura" outro insubmiso nos 
cuarteis: Tasio Ardanaz , de 
Pamplona, ao que tamén foi 
buscar a casa a Guardia Civil, 
pero ainda está sen deter. 

Como se sabe, estes dous in
submisos presentáronse xunto a 
outros tres insubmisos nos cuar
teis (Javier Gómez, Juarr Carlos 
Pérez e Alberto lsaba) o día 6 
de Marzo ante o xufz militar n2 1 
de Madrid, sen que ningún tora 
detido entón. Este acto foi orga
nizado polo MOC (Movemento 
de Obxeción de Conciencia) e 
foi seguido por outros actos de 
solidariedade en todas as cida
des do Estado español. 

Aparte de Plácido, na actualida
de están en prisión militar dous 
insubmisos máis: os galegas 
Elías Rozas e Ramiro Paz. Es
tas ingresaron o día 7 de Fe
breiro na prisión ·militar de Alca-
1 á de Henares, despois de 
presentarse varia~ veces ante 
as autoridades sen que estas 
os detiveran. Polo tanto: xa hai 
3 insubmisos detidos en pri
sións militares. 

lsto é unha novidade enorme 
para a loita antimilitarista: por
que voltan se-las institucións 
militares as directamente impli
cadas na represión da insubmi-

· Sión. Para salvagardar a- imaxe 
do exército, desde o ano 1991 
os xuízos a insubmisos pasa
ron, por decreto gubernamen
tal, da xurisdicción militar á ci
vil. A sociedade pensaba que 
só querían zafarse da mili, pero 
a crítica do movemento · antimi-
1 itarista foi sempre contra dos 
exércitos e contra toda forma 
de militarismo da sociedade, 
por iso se arriscaban a sufrir o 
militarismo 'dos cárceres (igual 

~ ... . . . . . ... . . , . 
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de opresivo ou máis que o "ser
vicio militar"). 

Que é a insubmisión nos cuar
teis? É unha resposta do move
mento antimilitarista ás penas de 
inhabilitación 
e multas do 
Novo Código 
Penal contra o 
"delito" de in
s u b misión. 
Consiste en ir 
facer a mili e 
desertar unha 
vez dentro. 
Posteriormen
te realízase 
unha presen
tación pública 
de denúncia e 
as autorida
des militares 
encadean aos 
mozos en pri
sións militares 
para ser xul-
gados. Poden 
ser condea-

lnsubmisión nos 
cuarteis? É unha 
respostado 
movemento 
antimilitarista ás 
penas de 
inhabilitación e 
multas do Novo 
Código Penal 
contra o "delito~ 
de insubmisión 

dos a penas de 2 a 6 anos en 
prisións do Exército. Con isto 
amósase que as penas de cár
cere seguen presentes para os 

· insubmisos (seguen uns 300 en 
cárceres españolas), que a cri
minalizacíón da insubmisión po
lo Novo Código Penal é inxusta 
e que buscamos unha socieda
de sen _exércitos, sen industrias 
militares~ sen OTAN, nen gastos 
en armamento militar ... 

Outra vez os/as militares son 
os/as acusadas pola socieda
de ... de represión dos obxecto
res de conciéncia, do gasto mili
tar, de provocár guerras e dita
duras, de educar na máis anti
democrática disciplina, no sexis
mo, na violéncia ... 

Próximos xuízos: 14/4/97 X. C. 
Correa en Pontevedra; 24/4/97 
Luis Villaverde en Vigo (ambos -
~embros do MOC d~ Vigo).• 

MOC (VIGO) 

traballador. • que dar moito a cámbio. _ po a ver os resultados.• 

N·acionallsmo 
galega en Madrid 

Afondando na-denúncia pública 
que facia a este xornal o compa
ñeiro Camiño Mouzo a respeito 
da aititude ideolóxica e compor
tamento da Direción do Centro 
Galego, na sua abrigada laboura 
de aportar unha lus para os ga
legos emigrados, conformando o 
tacho irradiador do mundo gale
go, da cultura galega. 

Nen que esquecer ternos que a 
Xunta mercou no corazón da 
Cultura Castelá, á beira do Mu
seo do Prado, un Pazo que non 
dubidou en chamar "Casa de 
Galicia". 

Non debemos esquecer a ideo
loxia de quen detenta hoxe o 
poder político no noso país, e o 
seu comportamento perante . 
aquelo que poida, dalgunha ma
neira, plasmar a imaxe e senti
mento nacional: iso, Manel Cao,· 
coñecedelo ben os que desde 
este xornal vindes denunciando 
o desprezo que se manifesta na 
falla de axudas· económicas por 
parte do governo galega para o 
úneco xornal galega e en gale
ga que se edita no país. 

A "Casa de Galicia" e o fidel re
flexo da mediocre cultura caste
lán que sempre promoveu o se
ñor Fraga ~ os seus panzistas 
seguidores, que non dubidan en 
utilizaren os cartos e suben
cións do país, contra ·a pais; a 
Galiza floclórica por riba da Ga
l iza real, mergullando no esque
cimento a ex-istenza do pais que 
pula por sair do sumid9iro que 
non dubidan en manter. -

O problema que sec1,1larm.ente 
sofrimos os galegos, quizáis por 

povo ou cidade da cal saimos. 
Eiqui eixiste unha moi fonda ca
pilaridade. Cando dous paisa
nos nos encontramos, somos 
galegos e sentimos como tal a 
nivel psicolóxico-s_entime_ntal, 
rnáis fállanos o orgaizarnos co
mo membros dunha nación de-

. senrolada. 

Isa falla, estimado Manel Cao, 
estamos na percura de .eivala. 
Hoxe os fermosos rapaces de 
Galiza Nova, e unha cunea de 
menos rapaces, tentamos poñer 
as bases para escomen.zar a ar
ticular a estrutura na que se poi-

-da afianzar o ideário nacionalis
ta, para que o sentimento prati
co e teórico do B.N.G., asente e 
afianza a sua capacidade de 
aglutinar os galegas da diáspora 
arredor do proxecto nacional. 

9omo podes maxinar, toda axu
da que nos veña da Galiza, se
xa parlamentar, sexa das orgai
zacións con ideário nacional , 
sexa dese xornal que nos tra-
gue a infor-. · 
mación que 
nos manten 
vinculados co 
pais, sexa da .Eiqui eixiste 
C.l.G. que nh .1 d 
tendo un fer- u a mo1 on a 
moso. local ~n · capilaridade. 
Madrid, pod1a 
facer un es- Cando dous 
forzo por dei- paisanos nos 
xarnos un oco · 
par a m a rite r encontramos, 
un prill'!eko fa- somos galegos 
cho-guia onde . 
atraguer aes e sentimos 
que ill~dos como tal 
nestes mor-
me-s bairros 
p.o id a n , con -
nosco, espertar o soño nacional 
que hoxe percorre a espiña dor
sal do país. 

non manternos alonxados do · Cando o sentimento nacional fa
pais, e de estruturación e orgai- · ga calado no corazón dos millei-
zación : a grande maioria; man- ros de galegas, e xuntos percu-
temos comunicación coa aldea, remos o camiño de retorno, en-

1 
1 
1 

Estados Unidos. 
Quen sabe 'Se dentro 
dalgunhas décadas o 
hispano non será un__ 
patois, un dialecto 
para o uso coloquial, 
unha fala do povo, 
sen prestíxio, unha 
xigantesca galegada 
do Cono Sul. 

Paco Lobatón 
busca, através do 
seu programa, aos 
deputados da-
repúbl ica. De moitos 

, deles non se volveu 
,1 ter notícia. Algun 
1 pode quedar vivo, se 
1 cadra sobreviviu 

disfarzado de 
camareiro, como 
aquel membro do 
estado maior de 
Líster que era de 
Soutomaior. Tamén o 
programa da TVG, 
Galeguidade, pod_eria 
ter interese. Ideas 
hainas. Falta o . 

1 

1 

permiso dos 
censqres. 

· Rádio Pontevedra 
habia tempo que 
decidira restituir o 
nome próprio da 
toponfrnia, pero 

-desde que comezou 
a traballar o fiJlo do 
xefe, Jorgito 
Hermida, proliferan 
os Sangenjo, ainda 
que non se atreveu 
cos Puentevedra. 

Esta non é a sección 
destinada a 
recomendar libros, 
pero ven ao caso 
lembrar u~, editado
con. grande luxo en 
1987. Chámase La 
Cocina no es 
problema e foi escrito 
por Laly lzqui~rdo. 
Entre as ensaladas, __ 
of e rece as recetas da 
de "morrones", _da de . 
"patatas", da de , -
"patatas corrientes" e 
da "ensalada de 
patata a lo pobre". A 
publicación desta 

. -
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.• obra foi un agasallo 
1 do seu tillo Pablo 
1 Vioque. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-Se cadra nen a 
televisión .de Arábia 
Saudi, nen as de Irán 
ou lrak, estiveron 
atentas a recoller as 
imaxes dese toureiro 
coa cara arrincada 
por un corno, nen as 
da pasada semana 
santa na que, como é 
habitual, desfilaron 
ringleiras de 
.personas tocadas cun 
extrano gorro mauro 

1 en forma de cono 
_ : elevado que, por 

1 baixo~ lles. tapaba 
1 tamén a cara. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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O ano adicado a 
Fole está a pasar 
silandeiro. Levantará 
algo de f ervura a 
medida que se 
achegue o Día das 
Letras. Pero non se · 
albisca o esforzo 
institucional doutras 
edicións e sen el as 
editoriais quedan 
fanadas e as 
conferéncias non se 
realizan e os meios 
de comunicación non 
publican ren. Os 
consellejrds andan 
subidos as 
paleadoras ou 
inaugurando 
repetidores. Mágoa 
que lle tocase a Fole 
o ano eleitoral. 
Merecia algo máis. 

O presidente 
Clinton púxose . 
farruco e proibiulle ás 
.empresas do seu 
país, con factorias no 
·terceiro mundo, que 
apliquen xornadas de 
máis de sesenta 
horas semanáis ou 
seña de dez horas · 
por dia, cun dia de 
libranza á semana. 
Várias marcas 
célebres foran 
acus'adas de 

1 excravitude e de 
: .. abaratar os custos . 
1 con traballo infantil..+ 
1 
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tón _Manel Cao, non dubides que 
tanto o Centro Galega coma a 
Casa da Galiza, serán as em
baixadas e núcleos aglutinado
res do Mund9 Galega. Centros 
irradiadores de tillos da Galiza 
que tornaran para aportaren a 
riqueza humán que tanta nece
sidade ten o país. Mentras, pre- · 
gamos axuda cultural , económi- · 
_ca e humana. 

A comunicación connosco a tra
vexo do apartado de correos 
51299.• 

CARLOS PIÑEIRO P ASTORIZA 
(MILITANTE DO BNG ~MADRID) 

· \ O nacionalismo 
visto desde f ora 

.En xeral, o nacionalismo non 
goza de boa prensa, vive expos
to ás lategadas críticas dos in- -
números detractores, entre os 
que se achán escritores, filóso
fos, colunistas, predicadores e 
intelectuais das mais variadas 

' procedéncias e significacións. 
QUe Vargas Llosa -ou Savater 
teñen por deporte preferido des
potricar contra o nacionalismo 
non é nengún segredo. Vargas 
Llosa, pluma brillante e ultralibe
ral, non hai moito reiterou certei
ramente o que considera carác
ter negativo do nacionalismo e 
que se aproxima en boa medida 
ao que é moeda común da críti
ca: "O nacionalismo é unha ci- · 
aaqe imaxinária, 'herdeira dunha 

- construcrón artificial e sen fun
damento histórico. En última 
instáncia, é unha ideoloxía de ti
po político que apela a senrazón 
e está rifada con ese principio 
da cultura democrática que é a 
toleráncia, o respeito da diferen
za". Case nada. Oxalá os xeri
faltes da academia sueca man
teñan o estado de graza habi
tual e acaben concedéndolle tan 
prestixioso galardón pala sua 
denúncia indesmaiábel do escu
rantismo nacionalista. Mereci- · 
mentas non lle faltan. Savater 
nen tan sequer fai valer a sua 
condición de filósofo como tan 
outros para, polo menos, per
derlle o medo ás palabras, des
carregar o seu discurso de pul
sións belicosas e propor o diálo
go como saida ao enquistamen
to que vive a sua pátria peque
na. Que menos se lle pode pedir 
a un filósofo que traballe coa 
palabra na busca de solucións 
·aos conflitos ! ' 

En calquer caso, . de direitas ou 
de esquerdas, progresistas ou 
retrógrados, ácratas óu ·teócra
tas, póñense montaraces e des
compoñen a figura cando tratan. 
deste asunto nas suas colunas 
e intervencións.· Salvo honrosas 
excepcións, o tratamento dado 
aos nacionalistas na prensa es
pañola vai desde cavernícolas 
ou antidemócratas, até fanáticos 
ou descerebrados. Ou cultura 
democrática ou barbárie na
cionalista, oubean cheos de ra
zón nas páxinas dos xornais 
madrileños. Ou rexionalismo 

ANOSATERBA 

Sanmartin 

.. 

CARTA DE AXUSTE 

ben entendido ou varapau des
calificatório. 

Como é de supor que a labare
da crítica tamén abranxe e ·cha
musca ao nacionalismo galega, 
sería oportu-
no súxerirlles . -
aos detracto-
res que pro- - O tratamento 
curasen de-
senterruxar o dado aos 
s_eu voc~b_ulá- nacionalistas na 
no de top1cos - N 

absurdos e se prensa espanola 
par¡;J.sen a re- vai desde 
flexionar en 
sério sobre d cavernícolas ou 
O b X e C t O da antidemÓCrataS, 
sua · incom-
prensión, se até fanáticos ou 
non queren fi- deseerebrados 
car envara-
dos dos pre-
conceitos e 
adoecer do 
mal da intoleráncia e da incultu
ra democrática que tanto lle 
achacan a quen non compren
den. -Se, por exemplo, se toma
sen a moléstia de afondar na re
alidade galega, ben seguro se 
apercebirían dos efectos devas
tadores da dominación política, 
económica, cultural e lingüística, 
e quen sabe se a partir de entón 
saberían distinguir entre na~ 
cionalismo agresivo e naciona
lismo de resisté_ncia, expansio-

1 nista e de liberación, rico e po
bre, forte e débil, con estado e 
sen estado. Faltos de perspecti~ 
va periférica como se achan, 
aos despotricadores habituais o 
que había era que convidalos a 
unhas_xornadas de achegamen.: 

·to á nosa_ língua e aos nosos 
clásicos:-Ao meller producíase o 
milagre e, ademais de disfruta
ren, collían novas folgos e deci
dían pendurar da párede dos 
trofeus os espadóns imperiais, 
que ainda manex_an ·con destre
za e. converten ·eh cr~nica pun-

Sergio González Casais 

xente de xornal. Ou ao mellar 
non. 

Pareceríalles Rosalía unha ex
celente poeta, sen mais? Burla
ríanse de tan pequena preten
sión como foi, en palabras da 
propria Resalía, "talar das cou-

. sas. da nasa terra na nasa lén
goa"? Que pensarían de Caste
lao e do seu (naso) Sempre en 
Galiza? Ao chegaren ao da 
Santa Compaña de inmorta·is 
galegas, en interminábel proce:. 
sión, viríannos unha vez máis 

· con que lles recordaba un epi
sódio de alucinación galaica sen 
fundamento histórico e aos que 
xa os ternos tan acostumados? 
E despois de contemplaren os 
seus debuxos, dirían do de 
Rianxo _que se trata dun debu
xante tenebrista e esquemático, 
sen outro particular? Despois de 
leren a Otero, non lles cairía a 
cara de vergoña por ignoraren 
semellante xigante de saber en
ciclopédico e estilo caudaloso? 
Aturarlan as comparanzas con 
Otero, eles que nos encheron 
de tanta mediocridade? Quen 
lles dera un Otero. Nun artigo 

está aberta ás vosas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 
Os textos non deben exceder 

as 45 liñas. 

Envíos a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou através do Fax: 
(9&6) 22 31 01 

·' 
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. do ano 30, recollido nese libro 
inmenso que é parladoiro, tala
ba Otero do rexurdir' das pátrias 
asoballadas na España de en
tón e, lemb(aba unhas palabras 
de Unamuno que negaban, tra
tando do galega, a importáncia 
das línguas nais. O final do. arti
go de Otero era ben explícito: 
"O imperialismo sonoro da Cas
tela non podía atapar unha vícti
ma máis ilustre nin mais pura". 
Noutro artigo do ano 29, publi
cado en A Nosa T erra, tala Ote
ro de que para vivir no mundo é 
preciso ter personalidade para 
alternar coas personalidades 
dos outros pavos. ¡;: engade: 
"De outro xeito, non sería alter
nar e vivir, senón someterse e 
morrer. A verdadeira modernl
dade non se opón ao programa 
do galeguismo". Encabezaba 
Dieste unha prosa de mocedade 
do ano 26 talando das desven
turas galegas e citaba os foros, 
a emigración, o atraso nos pro
cedimentos no cultivo, a falla de 
escalas e de escolantes, o caci
quismo rural , a pasividade do 
pavo e a caréncia de orgullo na
cional. Tomarían esta prosa co
mo unha exaxeración propria da 
mocedade galega daquel entón, 
como un xogo literário de arqui
vos e de trasnos? 

Só quen vive preso da voraxe 
uniformizadora, ignora os na
sos clásicos e considera Galiza 
como unha reserva exótica, 
gaiteira e gastronómica, pode 
seguir despotricando tan bado
camente. 

Caído non caír no exabrupto, 
nen no maximalismo, se afirmo 
de acorde co fluir dialéctico da 
nosa conciéncia de povo esma
gado que, fnentres pervivan as 
condicións de asoballo, expolia
ción, atraso, quebra e desman
telamento que nos veñen san
grando historicamente , e mal 
que lles pese aos detractores, 
os galegas non ternos mais re
médio que mirar cara dentro e 
defender o naso; é dicer, ser na
cionalistas , sen que iso signifi 
que pecharse en banda e igno
rar o que acontece fóra. E de 
esquerdas, que é o que deman
da a nasa razón social. Cando o 
nacionalismo se embebe da ra
zón de ser das esquerdas é 
cando se converte en ferramen
ta axeitada para rachar coa de
pendencia que nos aferrolla e 
transformar o mundo, o noso 
mundo. O demais é afastarse 
do guieiro trazado por milleiros 
de precedentes e sumarse ao 
murmúrio cúmplice da única ide
oloxía realmente tolerada. 

"Estamos aquí por unha loita éti 
ca, non só estética", proclamaba 
hai pouco Bernardino Graña 
!')Un recital poético na Coruña. 
Etica e estética, que palabras 
mais fermosas cando van xun
tas. Menos Popper e máis Sem
pre en _Galiza. A verdadeira 
modernidade non se opón ao 
nacionalismo de esquerdas. • 

EMILIO Cm FERNÁNDEZ 
• . (BÁRCELONA) 

Xamón, Víños e Queixos 
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A NOSA TERRA GuieirQ 
CULTURAL -

Siniestro Total: 

Nº 774 As 
devoracións 
·da Pilar 

da Caca de colores á Cultura popular 
Publican novo _disco e comezan en Maio unha xira por América 

-C>- ARANTXA ESTÉVEZ 

Pasaron os tempos da caca de 
colores e da nocilla, que meren
dilla. Os Siniestro Total reco
ñecen o cámbio experimentado 
nos anos 90 e a superficialidade 
idiota dos 80. Cultura Popular 
é o título do seu novo disco que 
recolle en CD un espectáculo 
desenvolvido en Outubro no 
Pazo de Congresos de Santia
go e que narra unha singular 
história do pop ibérico desde 
os 60. E tán satisfeitos deste 
traballo do que reseñan que 
foi producido na Galiza "onde 
comeza haber estrutura e ca
pacidade para facer música". 

A cultura popular é reivindicada 
polos Siniestro Total frente á 
cultu ra elitista. "O concepto é 
global como o noso espectáculo: 
comics, cinema, televisión. Todo 
ao que pode acceder a xente nor
mal. Recollimos o título dunha 
canción que se chama asi de 
Moncho mailo sapoconchos ", sína
la Julián Hernández que xunto a 
Anxo González, Segundo Gran
dio, Xabier Soto e Xurxd Beltrán 
forman a equipa sen esquecerse 
do siniestro na sombra Xo é Ma
n u e 1 Blanco. Cultura Popular 
de envólvese nun plató televisi
vo no que un rexidor vólvese to
lo entre actuación e actuación. 
Los Canarios, Los Enemigos ou 
Los Salvajes van saíndo en ver-
i 'n siniestro. "A elección do 

grup fíxo e por gosto persoai 
e pola facilidade que tLñamo pa
ra daptarmo a el ", xplican. 

Con e t traballo, ' in vitáb l 
facer balanc d qu on deza-

i an de mú ica e d ce di -
e . Mália o cara terf rico enti
d do hum r de t grup , o úl
timo di co xa non teñen que 
v r con t ma com Las tetas de 
mi novia tienen cáncer de mama 

u Ayátollah no me toques la piro
la. "Osan 80 ran felices e, ta
mén, e túpido . Daquela o que 
se levaba ra facer o gamberro. 
Pero qu un grupo sobreviva 
mái de 10 anos non é fácil, é 
complicado; o cansáncio chega 
inevitabelmente", di Xulián 
Hernández; quen explica que as 
incorporacións de Soto 09 de 
Beltrán déronlle novos azos ao 
grup9 e un rumo definido. "Hai 
que cambiar para que todo siga 
igual", engade o cantante de Si
niestro Total. Son dos contadísi
mos grupos do Es~ado que sobre
viven despois de tantos anos e, 
ademais, con éxito. En Madrid 
son de>s músicos máis admirados 
ainda que non eren que a razón 
sexa porque xa non hai grupos 
na capital. "En Madrid hai un 
grande movi~ento underground; 
é unha cidade de rock, de fanzi
nes, de locais alternativos etc. O 
que pasou nos 80 é que agromou 
unha parte do movimento que 
tiña unha imaxe que dar, unha 
pose. Foi a que levoú· a fama pe-

ro continua a ser hoxe unha ci
dade importante na rn:úsica", si
nala Xulián Hernández. 

Ali apresentaron o seu disco o 9 
de Abril facendo unha adapta
ción do espectáculo de Santiago 
nunha sala, a Caracol, máis pe
quena. O recebimento, coma 
sempre, fo¡ moi bon. "O público 
madrileño é moi militante. Pele
xan polas primeiras filas e. a xen
te leva as nosas camisetas", din. 
Mália o apoio que sempre rece
beron fóra de Galiza, están satis
feitos de non ter que depender 
de Madrid. "Parte do cámbio ex
perimentado é que deixamos de 
ter o manager ou gravar ali. 
Agora podemos facelo to-do des
de Galiza porque hai uns esrudos 

de gbv.ación e· unhas promoto
ras que t.taballan perro de nós", 
sinalan.·· 

Latinoam~rica 

Non viven dos discos, cuxas ci
fras de venda oscilan entre as 
trinta e as sesenta mil cópias. 
Como outros grupos, os concer
tos son a garantía de supervivén
cia e nisto tamén experimenta
ron cámbios en relación á déca
da pasada. "Os . concellos deixa
ron de contratar música porque 
os recortes de cartos afectan pri
meiro á cultura. Pero ademais 
hai anos os políticos vestian de 
New Wave e presumian de facer_ 
concertos de rock. Hoxe o que 
Hes vai máis é a revista do corazón 

A. IGLESIAS 

", sinala Xulián que lembra á 
im_9.Xe que o PSOE quixo dar ne
ses anos de modernidade. 

En Maio marchan a América 
nunha xira que tamén inclue 
Nova lorque. "Eo.i unha idea de 
Xosé Manuel Blanco e tivemos 
que convencer á compañia por
que estas aventuras saen moi ca: 
ras: Pero xa estivemos en 1989 e 
voltamos en Decembro pasado e 
tivemos moito éxito", conta Xu
lián. Os discos de Siniestro nas 
tendas de México e América 
son importados e moi . caros. O 
grupo vigués vai editar para La
tinoamérica Asi empiezan /.as pe
leas, un directo no que parte do 
repertório é dunha gravación do 
verán pasado en Maceda. Des
pois sairá o novo diseo do grupo 
para o que xa .contari con mate- . 
rial de abondo e título. "Chama
rase Sesión vermú ·en homenaxe 
a todas as orquestras que despois 
da misa das festas, á. mediodia, 
tocan unhas pezas. Manolo Ri
vas fala <lestes músicos no Que 
me queres amor?", sinala Xulián. 

Mercado próprio 

Por unha parte, destacan o avan
ce que- nos últimos anos experi
mentou a infraestrutura musical 
na Galiza con compañías, estudo 
de gravación e-oficinas de promo
ción parello ao xurdir de grupos 
de rock e folk galegas. Pero por 
outto ládo sin-alan que o fenóme
no é moi novo e que os músicos 
non receben o trato que merecen. 
"Os grupos teñen que facer f ente 
á metade_ dos gastos de grav;ar un 
disco para que despois non se 
venda ben porque non é promo
cionado ou simplesmente porque 
non hai mercado", di Segundo 
Grandio. -"Non teñen ohde pro-- · 
mocionarse. Os méios de comuni
cación non os apoian", di Xulián 
Hemández, quen sinala que o Xa
barin Club é o único espazo musi
cal. "Outro problema é que non 
teñen onde toc;ar. Non hai lo
cais", engade Anxo Gohzález: 
Coinciden en sifialar que Euskadi 
e Cataluñá teñen un mercado au
tosuficiente· para os seus grupos, 
capaces de vender miles de cópias 
no seu próprio país mentres que 
na Galiza o recor de vendas está 
nos 9.000 discos vendidos por 
Herdeiros da Crus. 

Quéixanse de que os discos so'n 
lUÓi caros xa que "up. CD custa_ 
fabricalo 150 ·pesetas e véndese 

. por 3.000". Pero os Siniestro Total 
saben que a popularidade non só 
está nas vendas senón na difu- · 
sión. "Casetes-que se pasan de 
amigo en a~igo, os bares que 
pinchan a nosa música e tamén 
Internet, qu ·é un xeito moi in
med.iato de comunicación'-', d_in. 
Hai pouco que teñen a sua páxi
na web .na que receben mensaxes 
de diferentes paises. Lembran o 
seu enderezo para quen queira sa
ber deles: www.siniestro.com. + 

~ 
~ Lms DIÉGUEZ 

·" ... e o que onte viveu caia en 
olvido". Nai, paisaxes tristes, morte 
e amor. .. Soubo, a Pilar Pallarés, 
chegar ao fondo daquilo que tantas 
veces se nos vai no inconcreto, na 
imaxe a meio conseguir, na 
vivéncia tan pouco cinguida ao 
expresá-la. Soubo-o e apoderou-se, 
co seu si.léncio e o riso calmo -pasa . 
como excusando-se para non 
chamar a atención, mais acaba por 
concentrá-la, ao pouco: un 
interrogante, como unha ternura, 
protección ou volcán de palabras · 
xurde en quena observa-, da 
palabra para a encaixar en cada seo 
preciso que lle correspondía. lsto é · 
o domínio da forma sen buscar a 
mantenta a chamada artificio~a e /. 
vulgar por tanta sova e tan pouca 
orixinalidade -oh, o mimetismo
na poesia de h~xe. 

g sei a que xera~ión pertence. 
a Pilar, mais eu diria que a todas, 
pois enche-as e transcende-as, e 
pennitide-nos dice-lo confesando -
de antemán, a fidelidade de sempre 
ao seu traballo. 

" ... e o que onte viveu cala en 
olvido". Esa é a loita, en todo caso, 
circunscrita ao texto do poema do 
que o último verso aquí repito . 
Dificil loita cando o que onte nos 

.chamou e nos fixo felices ten que se 
esquecer pola dor que hqxe nos 
produce. O que non conqueril'nos 
queda en ferida aberra pola que se 
nos vai a lus, como <liria Diaz 
Castro. O que a terra levou deixa
nos no berro e na impoténcia ou 
chama-nos a busca-lo na mesma 
tetra que habemos facer co noso 
próprio corpo. · 

~scade este mundo. sábi; e 
construido.na vi~éncia das tard~s 
longas das cidades destruidas nos 
arrabaldos, nesas "devoracións" da · 
Pilar Pallarés. Que a nosa amiga 
chegou a este treito da vida en que 
o "devorar" é resurrección do corpo 
e da conciéncia ainda agrilloada na 
cova <leste derradeiro estertor do 
milénio máis devorador do 
colectivo. 

~, alegria produciu ese 
recoñecimento da Crítica a tan 
iconoclasta libro, na forma, no 
éontido e no idioma non legalizado. 
A libro tan lindo na_ edición,· 
mesmo-; a que nos acostumou con 
fortuna "Espiral Maior". A nós, tan 
afeitas xa a viver nese mundo 
rebelde -pola práctica- que 
mantén. a riqueza real da nosa -
ptodución literária: o set.i pluralismo 
tan odiado nos altares oferecidos ao 
becerro de ouro. 

/ 

A miña-nosa Pilar Pallarés, que 
siga devorando, devorando-nos, 
pois que carafio, tamén o 
merecemos.+ 
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.. J; ............................................................ ~ ..... . sobre a saúde. A conferéncia de 
Pedro Costa e Barros Dios for, 
ma parte do programa de 
divulgación co que a: 

llÍ Branduardi, o poeta da música 
- italiana, actua en Santiago 

' 

• Estrea da versión restaurada de 
Miss Ledya e Pontevedra, cuna de Colón Asociación de Viciños de Mer, 

za quer contrarrestar o silenzo 
e as coaccións directas e indi, 
rect~s da Xunta para impor o 
trazado da liña de 400.000 vól, 
tios de REDESA sobre o cen, 
tro de Merza. 

A meio camiño entre xograr e cantautor, a orixinalidade é a carac, 
terística que mellor define a Angelo Branduardi, que comeza o dia 
22 de Abril en Santiago unha xira polo Estado español e Portugal. 
Camminando ,'camminando é o título do seu último disco, en direc, 
to, no que recolle as JUas mellores cancións. Branduardi, que · 
nasceu e~ Milano e educóuse en Xénova, publicou o seu primeiro 
disco en 1974 comezandó unha carreira musical marcada polo au, 
todidactismo e a investigación. Alla Fiera Dell'Est , Pulce d'acqua, 
Cogli la prima nela, Branduardi canta Yeats, adicado ao poeta 
irlandés William Butter Yeats, e Domenica e Lunedi son alguns dos 
seus trab.ªllos. No concerto que dará no Pazo de Congresos _de San, 
tiago, tocará o violin, a guitarra clásica e acústica e acompañarase 
de·'cinco músicos cos sons da mandolina, bouzoki, trompeta, 
lombarda e contrabaixo entre outros instrumentos utilizados na sua 
música. A entrada custa 1.500 pesetas e pódese adquirir a partir do 
Ma'i-tes 15 no Teatro Principal de Compostela. • 

O dia 23 de Abril estréanse ás ' 
oito e' média da tarde no Tea, 
tro Principal de Pontevedr~ as 
versións restauradas pola 
Filmoteca Españg-la e o CGAI 
de Miss Ledya e Pontevedra, cu, 
na de Colón. A primeira está 
realizada por José Gil e ten co, 
mo curiosidade a oportunidade 
de ver' a Castelao caracterizado 

. de pastor protestante. 

• Música pola 
igualdade dos 
pavos en Esteiro 
O Sábado 19 celébrqse unha 
Xornad.a pala lguald.ade dos Po, 
vos no centro sócio,cultural A 

· . sociedade de Esteiro, organizada 
pola asemblea comarcal de Ga, 
liza Nova da ria de Muros e 
Noia. Diálogo e participación 
son os obxectivos para comba, 
ter o racismo e as leis de 

· extranxeiria promulgadas en , 
diferentes estados europeus. As 
sete da. tarde terá lugar un reci, 
.tal de poysia con xóvenes auto, 
res da zona e xa á noite un 
concerto folk do grupo Xastreu 
e a actuación do grupo de rock 
de Esteiro Os Me arróns. 

•Festa 
na Carballeira 
de SanXusto 
A viciñar\.za de San Xurxo de 
Sacos, en Porrtevedra, están 
preparando o programa da festa 
popular que o 31 de Maio cele, 
brarán co motivo de da victó, 
ria no litixio mantido coa lgre, 
xa pola titularidade da Carba, 
lleira de San Xusto e do monte 
de Lixó. O conflito durou 6 
anos e rematou o.pasádo 
Novembro co fallo do· Tribunal 
.Supremo que confirmaba a ti, 
tularidade pública ·e comunal 
da carballeira. A asociación de 
viciños A cividade está 
traballando duro para esta festa 
grande: prevén unha dúcea de 
actuacións e unha importante 
afluéncia de público. Aprovei, 
tarán esta data para agradecer 
o apoio prestado por colectivos 
de todo o país e receberán a vi, 
sita dos habitantes de Larín, en 

· Arteixo, onde teñen un litíxio 
semellante· desde hai oito anos 
que esperán remate a finais de 
1997 ·co fallo do Tribunal Su, 
premo.• 

•Xomadas 
das línguas 
minoritárias 
do Estado 
O Instituto de Educación 
Secundária Alexandre Bóveda, 
de Vigo, xunto coa Asociación 
Sócio,Pedagóxica Galega orga, 

A segunda, que quer amasar a 
orixe galega de Colón, é un 
ensaio eR cine cromo de Enri, 
que Barreiro e data de 1927. 
Na apresentación das fitas es, 
tarán o historiador Xos.é 
Fortes, o dfrector do CGAI, 
Xosé Coira .e o autor do libro 
D~ história do cine en Ponteve, 
dra (Edicións A Nosa Terra) 
Xosé Enrique Acuña. • 

niza as xornadas Línguas 
minoritárias no Estado, no que 
participan representantes de 
Catalunya, Euskadi e Galiza. 
Do 21 ao 24 de Abril celébran, 
se as xornadas que queren ana, 
lisar comparativamente a situa, 
ción sociolipgüística dos tres 
idiomas. Cóntase coa preséncia 
de Miguel Siguán, profesor da 
Universidade de Barcelona e 
autor de La Europa de las 

· lenguas, Maitena Etxebarría, 
profesora da Universidade do · 
País Basca, Pilar Garcia Negro, 
profesora da Universidade da 
Coruña e Francisco Fernández 
Rei, catedrático 'da Universida, 
de de Santiago e recentemente 
nomeado para ocupar o pasto 
de Xo'sé Filgueira Valverde na 
Académia Galega. Máis infor, 
mación no telefone 986, 
292812.• 

• Costa Morata e 
Barros Dios falan 
én Merza sobre o 
ele~tromagnetismo 
Pedro Costa Morata, directo.r 
da revista Cuadernos de Ecolo, 
gia e Xoan Miguel Barros Diosf- · 
profesor de Medicina Preventi, 
va e Saúde Pública da' Univer, 

. sidade de Santiago, falarán o 
Domingo dia 20, ás cinco da 
tarde na Casa da Cufi:ura c;le 
Merza (Vila de Cruces) sobre 
Os efectos do electromagnetismo 

Costa Morara é autor do libro 
Electromagnetismo, publicado 
hai pouco por Troya Editorial, 
co. aval do Coléxio de Enxeñei, 
ros de Telecomunicación, no 
que se recolle bibliog~afia 
actualizada sobre as consecuén, 
cías de viver cerca de liñas de . 
transpórte de ~lta tensión. Ba, 
rros Dios investiga desde hai 
anos a influéncia do . 
electromagnetismo sobre a bio, 
loxia. Nun recente informe aos 
viciños de Merza recoñece a 
incidéncia de leucémias infan, 
tis na povoación que vive bai, 
xo os tendidos de alta 
tensión.• 

• lmaxes 
de Ga_!egos 
na Diáspora, ,, 
de Delmf·Alvarez 
Inaugurouse o 8 de Abril na fa, 
culdade de Económicas e 

. Empresariais de Vigo a 
exposición fotográfica Qalegos 
na Diáspora, de Delmi Alvarez, 
que amosa á diversidade de per, 
soas que experiméntaron o fenó, 
meno da emigración. O traballo 
non está rematado xa que ao fo, 
tógrafo ainda lle queda por vis[, 
tar África e retratar aos mariñei, 
ros da Galiza que viven no Sul 
<leste continente. As outras tres 
etapas nas que dividiu o 
traballo, realizadas entre 1989 e 
1993, están reflectidas na mos, 
tra .co cqntraste do emigrante 
con Mercedes e o aóandoado 
nun psiquiátrico dalgun país la, 
tinoamericano. O traballo fun, 
ciona como unha denúncia do 
esquecimento sufrido por miles 
de galegos do que os que queda, 
ron na terra non teñen informa, 
ción de abondo. • 

Angelo Branduardi. 

• Áncora estrea 
-a comédia sexual · 
Fábula 
As peripécias dunha parella cos 
seus medos e roles sexuais no 
cenário duns grandes armacéns 
é a trama sobre a que xira 
Fábula. Comédia nun só 
acto .. . sexual, da compañia 

Paisaxe (óleo sobre tea), de António Quesada e Martiña (óleo sobre tea), de Xaime Quesada. _ 

• A obra dos Quesada 
reunida en Tui 
Até' o 3 de M(;!.io está aberta a exposición que 
reune as pinturas da família Quesada en Tui: 
Xaime, pai e fillo, Fernando Quesada, Ana Mª 

Legido e Mariet~ Quesada. Esta mostra é unha 
oportunidade única de contemplar e analisar as 
pinturas des'ta saga, convertida nun dos 
referentes da arte do país nos últimos tempos. 
O horário da expo~ición, que está no Trisquel e 
Medúlio do paseo da Corredoira, é de seis e mé, 
dia a nove e média da noite agás os festivos que 
está pechada.+ 

Áncora. A obra e tá escrita, 
drixida e interpretada por 
Gustavo Pernas, fundador da 
c,ompañia en 1989 xunto con 
Anxela Abalo, a outra 
intérprete. Fábula continua a 
triloxia emprendida c n 
Ladraremos e que estará 
completa o vindeiro ano con 
Anatomía dun hipocondríaco. 
na primeira peza, a ob e ión re, 
feríase á soedade e á inc muni, 
cación, en Fábula, o ex é 
grande medo dun xefe de ran, 
ta duns grandes armacéns. A 
peza estréa e Venres 18 d 
Abril no Centro Cultural Cai, 
xavigo ás dez e média. • 

• Fin de semana 
de língua e 
literatura 
en Santiago 
Celébranse do 18 ao 20 de Abril 
as VII Xomadas de Língua e Li, 

· teratura, organizadas pola AS, 
PG e aCIG, na Escala de 
Formación do Profesorado de 
EXB en Santiago. Os catorce se, 
minários xiran ao redor da lín, 
gua e da literatura pero 
abranxendo diferentes terreas de 
estudo e anális-e. Participan, en, 
tre outros, Pepe Carreiro, 
Carme Blanco, Xosé Ramón 
Freixeiro, Francisco Rodríguez, 
Tereixa Decampo, Agustín Fer, 
nández Paz e Laura Tato.• 

A 
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Para se 
achegar 

/ 

a Anxel Fole 
Título: Conversas con Ánxel Fole. 
Autor: Carlos Casares. 
Editorial: Galaxia. 
Título: Anxel Fole. Vida e obra. 
Autor: Claudio Rodríguez Fer. 
Editorial: Edicións Xerais. 
Título: Cartafolio galego. 
Autor: Anxel Fole. 
Editorial: A Nosa Terra. 

Cando isto sexa publicado vai 
quedar un mes escaso para o 
Oía das Letras Galegas. Com, 
priria xa que logo traballar arreo 
para achegar a noso nenos/, 
nas, mozos/,as e xente en xeral 
á figura do grande escritor e ho, 
me comprometid coa úa terra 
que ~ i Ánxel Fole. De seguro 
que moiros profesores andan xa 
ni o, mais permftaseme modes, 
tamente recomendarlles tres li, 
bros que poden ser de utilidade 
para ista tarefa, amais do pracer 
engadido da súa leitura. Todos 
eles teñen como figura central a 
Ánxel Fole mai , ao e tar toma, 
do de de tre ángulo di tinto , 
ofértanlle ao leitor miradas 
complementárias, conquerindo 
a i un coñecemento do mesmo 
máis amplo e mái ricai. 

O primeiro deles achegarianos ao 
autor, ainda vivo, da man de Car, 
los Casares. N unha longa, máis 
deleito a, conversa Casares tiralle 
da lfngua dun xeito próximo, co, 
loquial, e sobre todo tan auténti, 
co que nos val facer participes da 
conversa. Coido que o entreví ta, 
dor u a para conseguilo a técnica 
folcana da tradición oral feíta na, 
rrativa. Realmente o libr aseme, 

NARRATIVA 

Ánxel Fole con Otero Pedrayo. 

lla un conto de Fole que ten co, 
mo personaxe central mesma, 
mente ao autor. Ao longo de 101 
páxinas vainas ir debullando a 
súa biografía en moitos ámeros: a 
súa nenez, a mocidade, a loita, os 
seus medos, a súa obra e a súa vi, 
sión daquel presente. O libro lese 
de corrido e é un documentó ne, 
cesário para un achegamento de 
perro ao escritor de Lugo, pois 
amósanos de primeira man como 
e vía Fole a si mesmo. 

O segundo destes tres libros, 
Ánxel Fole. Vida e obra, é un tra, 
tado biobibliográfico caseque 
exaustivo do escritor homenaxe, 
ado este ano. · 

Pesie a ser un libro tratado con 
impecábel rigor académica, a re, 
lación persoal que Claúdio Ro, 
dríguez Fer mantivo co autor 
analizado tingue de agarimo e, 
por vece , de devoción, o supos, 
ro alonxamento que un traballo 
de te tipo debería ter. Persoal, 
mente coido que non ten por, 

que viren ser demérito tal causa, 
senón que pala contra fa¡ máis 
xeitosa a 
obra. O libro 
ten carro ei~ 
dos principais 
de traballo: o 
biográfico, o 
bibliográfico, 
a análise lite, 
rária (men, 
ción especial 
para este 
apartado) e 

· unha biblio, . 
grafía básica. 

Pesie a ser 
un libro 
tratado con 
impecábel 
rigor, a 
relación que 
Claúdio 
Rodríguez . 
Fer mantivo 

Pensci que coautor 
non ei andar tfuxeo de 
moi errado se agarimo 
digo que Cla, 
údio Rodrí, 
guez Fer é o 
meirande es, 
pecialista, hoxe por hoxe, en 
Fole. E pouco me trabucarei se 
afirmo tamén que o libro de Xe, 
ráis é o millorciño que ate o mo, 
mento teña saido do prelo sob 

da figura da que estamos a falar. 
O volume, de curta extensióq 
(108 páxinas) é certamente 
denso e como dicía máis enriba 
caseque exaustivo, máis -a áxil 
prosa de Rodríguez Fer xunto 
coa introducción por veces dun 
poema, unha anécdota, unha vi, 
véncia, ama-is das sobresaintes 
ilustracións de todo tipo (felici, 
dad es ao maquetista!) fano de 
agradábel leitura para o público 
en xeral. 

A tercetra das tres . obras que es, 
tamos a comentar ten coma in, 
trodutor e compilador a mesma 
sinatura que a do anterior. Pon, 
nos nas mans con este traballo 
unha. ben cumprida colleita dos · 
textos publicados en xomais, os 
máis deles, outros meios (BBC, 
Boletín da RAG, almanaques), 
pezas oratórias, etc. 

O Cartafolio galega está organiza, 
do cunha dobre referéncia temá, 
tica e cronolóxica. Na súa temá, 
tica abrangue desde a língua e a 
súa defensa, ate as paisaxes ru, 
rais e urbanas pasando polos no, 
sos escritores, a pintura e, mes, 
mamente, Dickens. A obra .pu, 
blicada por f} Nosa Terra amó, 
sanos outro Anxel Fole ben di, 
ferente do autor de A lus do can, _ 
dil 1 Terra brava ou Historias que 
ninguén ere. 

Namentres nos seus libros Fole 
déixalle a autoría das historias 
aos fidalgos ou ao Gasparo, 
neste Cartafolio é el quen con, 
ta, é el quen opina, é el quen 
informa, valora e describe. E 
pois, o mesmo Fole, quen se 
pon en contacto directo co lei , 
tor e sen intermediários. Oeixo 
a unha banda a toubanza dá 
pmsa do noso grande escritor 
por innecesária. • 

X.MA DE CASTRO ERROTETA 

NARRATIVA 

Bágoas ele facer illas: Angueiro narrador 
"Un conto de ouro, unha bela historia en tres actos desas que conseguen 

acelerarnos o siso e os latexos, e non deixa"la, non deixala ata o final". 
Francisco Martínez Bouzas 

NA MESMA COLECCIÓN 

BÁGOAS DE FACER ILLAS X ERAIS 

~" ~~ 
Anxo Angueira 

Premio C~fé Dublín, ··1996 

NOITES DE PAPEL 
M. Lourenzo González 
Premio Café Dublín, 1995 

O ESPÍRITO DE BROUSTENAC 

Alfonso Álvarez Cáccamo · -
Premio Manuel García Barros 1996 

17 DE ABRIL DE 199'7 • N2 774 .23 

u 
\ conta de libI'os 1 

Reedición de Amoia, 
Ainoia na colección 
xuvenil de Xerais 
As aventuras de Nmógadah voltan ás 
libranas nunha reedición de Xerais den-
tro da coleeción F óra de Xogo. · 
Arnoia, 
·Arnoia, de 
Xosé Luis 
Méndez 
Ferrin, fo¡ es
crita en 1985 
marcando para 
púb1ico e crítica 
un dos cúmios 
da narrativa do 
país para a moci
dade. A novela 
conta como o 
¡')ríncipe Nmóga, 
dah ten que exi
liarse das terras de 
Arnoia coa única axuda de dous obxec, 
tos: unha bolsiña máxica e o Libredón, e 
a compaña do Mestre Lionel. + 

Unha aproximación 
a Lodeiro 
Xosé Maria Durán aproximase á estética 
do pintor Lodeiro, falecido o pasado ºl.!' 
tono, a través do ensaio titu, 
lado A obra 
pictórica de 
Xosé Lodeiro. 
Durán analisa. 
neste libro, edi, 
tado por Espiral 
Maior, as moti
vacións e as téc
nicas do pintor de 
Vigo, desde a mí, 
mese ate o supre
matismo, a conse, 
cución da aparién
cia de realidade "xa 
que non se pode dar ao 
público panfletos", como recoñecia o 
artista. Este volume inclue as reseñas e 
entrevistas do pintor na prensa, algun
has de hai máis de vinte anos.+ 

Alfredo Guisado, 
poeta de Orpheu 
Tempo de Orpheu ll revela textos iné
ditos do poeta Alfredo Guisado, membro 
do colectivo lisboeta Orpheu e falecido 
en 197 5: A sua faceta 
política e xor
nalística non 
presc_indiu nun
ca da poesia que 
o-descrebe co, 
mo un autor de 
expresión dos. 
estados da alma, 
da metáfora insó
lita e das liberda
des tanto no léxi
co como na gramá
tica. Poeta funda
mental no Portugal 
dos-seus anos, a familia era orbünária de 
Mondariz. Editado en Laiovento. + 

O . arte da. República 
en Helios Gómez 
T xalaparta edita un libro alemán que, 
como non é de extrañar, recupera a bio
grafía dun artista da República. Helios 
Gómez. Artista de corbata roja é un li
bro de Ursula Tjaden, qtie imparte 
clases de fotogra
fía en Dortmund 
e que centrou a 
sua tese doutoral 
na obra gráfica de 
Gómez. Revoltc
cionário, poeta e 
debuxante, as suas 
ilustracións chega, 
ron desde Andalu, 
cia a Moscu pasan
do por Barcelona. A 
tradución é de Mi, 
kel Arizaleta. + 

~ . 
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A percepción 
da .mimosa 

Títulos: Sombra acesa e A estatua. 
Autoras: l:;risrina Cabada e Anxos Romeo. 

Editorial: Espiral Maior. 

A cuarta convocatoria do pre
mio Espiral Maior de poesía 
para autores menores de 35 
anos sen obra publicada depá
ranos a sorpresa de non ser un 
senón dous os poemarios ga.lar
doados. Mer:itres o premio se 
vai consolidando a cada con
vocatoria como un dos máis ri
gorosos no panorama literario 
galega e cando xa temas unha 
nova gañadora (Emma Coucei
ro) chegan ás librerías o volu
me gañador, Sombra _·acesa de 
Cristina Cabada, e o accésit, A 
estatua de Anxos Romeo, do 
ano 1996. 

Cristina Cabada crea unha at
mósfera transparente, nova e 
cristalina propia da primeira ho
ra, dun ser que se espreguiza e 
observa o espertar da vida ao seu 
arredor. Un leve arrecendo a 
primavera impregna as páxinas 
do libro mentres a dor de me
drar se espalla por un universo 
dondamente feliz que acolle as 
primeiras luces: 

é a dor que nace co día 
a dor que leva o día no seu seo 
as f o!liñas temas da dor branca 
as raíces transparentes da dor 
guiando a primeira luz ata o f ando dos vales 

Neste ámbito harmónico, o eu 
poético expresa un desexo de 
comuñón profunda ~"quen fo
se planta/ esvelta, viv?. e cala
da// quen fose o aire pausado 
nas follas suaves/ ou ben as fo
llas termando do aire d_ocísimo, 
transparente"- mentres vai 
percorrendo, cunha palabra que 
se torna vexetal, acuática, aé
rea .. ., o cosmos. Lentamente, 
·conforme transcorre o dia poé
tico, . a expresión vaise facendo 
máis recollida, os poemas adén
sanse como unha natureza can
sa de sol que .aletarga sobre si 
mesma. O recordo, o paso do 
t:_empo, as dúbidas chegan ao 
verso cando este descifra os ma
pas da lembranza: 

.r 

( doutro xeito se descifra a trama da lem-
branza: · 

-nunha travesfa por prazas resoantes 
detendo o p.ercorrido enlouquecido na . 
varanda das pontes. 
fixando a visión de noitebras afogadas 
no rfo frecuentando templos esculpidos 
nas nocturnas feridas respirando o eflu..: · 
vio letál de cada imaxe) 

A introspección-dun ser que se 
despraza por veredas· e foulas re
mata coa consciencia da perdu
rabil idade do mundo, oposta á 
súa propia efemeridade existen
cial. Pois "cando ainda non a
fiabas o contorno lanceolado da 
folla/ a planta xa exis.tia" igual 
que a ·palabra prevalece e pree-

. xiste ao ser que a utiliza. Eis o · 
misterio da sombra acesa que é 
vida e enigma _ainda sen desve
lar, ese ,segredo que "vira o tra-

Hip;h9p 
comunista 
en Vallecas 

Título: Rabiamuffin . 

Grupo: Hechos contra el decoro. 

Edita: Esn Ozenki Records. 

Desde a década dos 80 e da movi
da Madrid nunca voltoú a ter 
protagonismo musical no Estado 
n~n a parir grupos cun .selo defi~ 
nido. Vallecas é outra cousa e ali 
traballan os nove ~embros de 
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zado do espacio/ torna a sustan
cia da auga/ lambe/ manipu la/ 
quebra / a alma pura da louza" . 
A clave que descifra o enigma é 
a vivencia plenamente satisfac
toria da natureza, dun mu:ndo 
vexetal que envolve a,o eu poé
tico nun novelo de frescura e 

' verdor. Mentres o vento leva 
inscrita a melodía da herba, có
digo acuático que contén o 
pentagrama vital: 

f oi gravada na auga dás f antes 
a melodía da·herba 

deitaban as fontes fío de seda 
que as ondas-do aire tecían no ouvido 

foron logo construídas as pontes 
que cruzan a trémula fibra do tímpano 
por onde a cántiga esvaraba e discorría 
onde o silencio ficaba detido 
estancado 

Fronte á sombra acesa de Cristi
na Cabada, a estatua que se con
figura en protagonista dos versos 
de Anxos Rdmeo é un ser escu
ro, estático, alleo ao entorno. A 
palabra vólvese violenta, est.ra
ña ~ara deseñar un mundo apo
calíptico, medoñento, ameazan
te onde nin ela mesma -a pala
bra- é quen de expresar a totali
dade da ameaza pois: 

Non hai necesidade alí non hai nada 
non se recibe nada, 
pérdese soamente a lonxana ocupación 
do vento e as linterrias xemido, 
voces 
pra o que escoita , 
ou o que non escoita 

Surreal e caótico, fondamente 
triste e doloroso na súa ferida é 
o mundo neste poemario que 
recolle a indefinición da v ida 
humana canto á súa función. 
Asi o eu só sabe "Ter /envolto 
na tolemia/ o corazón e a alma 
e/ miraxes de tristeza/ de lona 
nos oHos / un mesmo/ fa la de 
mausoleos/ de cumes e marés 
pero/ fugaces os brazos atouti
nan/ o únel/ sen preguntas/ a 
resposta tenaz das estrelas". 
Como a estatua présa no már
more, o eu poético séntese aba
fado polo peso de tanta miseria 
e exclama: 

Non coñezo unha terra sen púsións 
sen cultivos de xuízos agres 
búscoa e comeza sempre onde 
a miña persecución termina tal vez 

Música 

Hechos contra el dec oro; unha 
mostra da variedade de naciona

. lidades ·que cGnviven· na cidade. 
Arxentinos, napolitanos e sicilia
n os uníronse aos cinco mozos 
madrileños que hai dous anos 
produciran a sua _pr6pria maqueta 
Bailamos y combatimos. O ouvido 
atento 'de Fermin Muguruza non 
podia senon fixarse neste grupo 
que traspasan a ideoloxia predo
minante da capital. Co CD Rabia
muffin, o selo Esan Ozenki con
'verte. ao grupo nun dos sons máis 
potentes da actuatidade no que 
se combinan o hip-hop combati
vo, o ska, os ritmos latinos, o rag
ga o acid-jazz. Hechos contra el 
decoro continuf!.n a onda de Ma-

·A NOSA TERRA 

por estar f eitos de confusión 
de reinos caíd~s sen nunca un novo intento 
unha d,ependencia clara da esp.:_ranza 

O desexo de permanencia vese 
fanado constantemente polas 
amea:¡;as do que o rodea e o eu 
poético láiase 
de tanta rui -
na. Converti-
do el mesmo Plenitude e 

. nun anaco 
.inerte de ma
teria verá pa- · 
sar a vida sen 
sentila nin 
p¿der expre
sala. Pero se
gue a percibir 
como 

a vida agora en
xordece 
e algún día ollareí 
en ti dende o mus
go 
que f errnosas den
tadas fará 
no leito do carpo meu 

caos, sombra 
acesa e luz 
derrotada, 
versos 
límpidos 
fronte a 
palabra 
desbocada 
conforman 
os dous 
poemarios 

Plenitude e caos, sombra ace a e 
luz derrotada, versos límpidos 
fronte a palabra desbocada con
forman o clous poemarios diver
xente e contrapo to co que 
Cristina Cabada· e Anxo Ro
meo se achegan ao naso panora
ma literario. Ou como facer da 
mimosa un camiño cara a vida 
ou cara a morte. • 
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no Negra ou Negii. Gorriak pero 
coas suas próprias teilnas e unha 
mensaxe clara: axitación para 
contribuir á consttucción dunha 
zona roxa .. "Resgatemos o comu
nismo da confusión do estalinis
mo e devolvámolo aos ideais de 
liberdade e emancipación", din 
no tema Llamamos comunismo .. . 

Hechos contra el decoro pertencen á 
"guerrilla musical" da que son par
tícipes un listado de grupos que 
eles mesmos enumeran. Descon
fían das ONGs, do Estado de Di
reito, cja nova esquerda e dos de
mócratas como Felipe González. 
A ritmo de jazz destripan aos Gal, 

con sabor latino de trompeta e sa
xo lembran a vida do bairro "mar
cando as ruas. cos meus pasos", a 
través do tecno non esquecen a 
explotación dos seus pais e nais e 
o subcomandante Marcos envía a 
mensaxe zapatista envolta en pro
gramación musical. O comunismo 
musical de Vallecas está interpre
tado por Ramiro Tersse, Gaspare 
Montalbano, Andrés Belmonte, 
Alfonso, Eva Reina, Antonio Mu
niz, Angelo Mancini, Nacho Mur
gui e Angel Luis Lara. Aqui Radio 
Rabiamuffin , a emisión antagonista, 
a onda antimperialista. + 

A.ESTÉVEZ 

conta de discos 

Tecno-folk 
desde Escandinávia 
Titulo: Hippjoikk. 

Grupo: Hednmgama. 

Edita: Re ·iscencia. 

Non é corrente atapar música de uec1a 
nas rendas de discos, por iso chama do
bremente a atención o disco Hippjokk, 
do grupo Hedningama (Os paganos). 
Os eres compoñenc do grupo, Anders 

cake, Hallbus T otte Mactsson e Bjom 
T ollin, coñecéronse en 19 7 e cairon 
na coma de 4ue eran tr "infiei " á mu
sica tradicional. Os eus primeiros cra
ballos con enéronse nun fenómeno en 

uéc1a. Com pod ia un grupo aparen re
mente de folk excitar tanto ao eu pú
blico como para que asal tara o cenário? 
Ac mpañad d mú ic norueg e 
finesc , o pagano continuan 
t:xperunentando ne te último d isco 
Hi/>pjokk, dubi<lando uvinte e está a 
e o itar fo l lor ou tá inmt!r o nunha 
, ión rat.ie. Profundo e nú, a riqueza 

instrum m al abrangue vi lin on 
tecl , guimbar<la, fl auta , gaita u ca , 
hummel ( altério ue o), manJoras, 
panel ireras, guitarra léc trica e a ordc
ón. O últ imo t ma do O, Graucholor
fen, é a m tra de com unha poi ka 
converte en mú ica industrial e a cola
b ración en tre tema do finés Wimme 

aari , que un dia subiu spontaneam n
te ao nári para qll dar e co grupo, 

impregna ao disco da orix inalidade coa 
que nos paises nórdico conciben o fol
clore. Só hai que ver a portada para 
comprobar que é oucro mundo. • 

Reedición 
de Na Lua en CD 
Titulo: Ondas do mar de Vigo. 

Grupo: Na Lua. 

Edita: Do Fo l. 

Aparece Ondas dn Mar de Vigo en ver
sión dixital e faino engadindo un tema 
mái que no vin ilo, aparecido en 1988. 
Compróbase de novo que este trabal lo, 
que ainda canta coa voz de Uxia, resul
ta un proxecto ambicioso que, ademais 
de tender unha ponte con Portugal, in
tegrou a escritores, pintores e fotógrafos. 
Os textos de Manuel Forcadela, Ramiro 
Fome, Xosé Maria Alvárez Cáccamo, 
A ntón Reixa e Román Raña vencéllan-
e as fi tografia de Suárez Canal, Xúlio 
orrca, endón e Vita r Vaqueiro e ás 

ilu tración de Xosé Luis d Dios, An
cón Patiño e Isaac Pérez Vicente. Este 
traballo, con iderado dos máis impor
tantes da mú ica popular do país, can
ten pezas inesquecíbei como Alba, coa 
letra de Forcadela e a voz do portugués 
Fausto acompañando a Uxia, ou Danza 
do mar namorado, coas palabras enfiadas 
por Alvárez Cáccamo.+ 
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En Ordes reiviridican ás -vitimas do 
36 e a loita guerrilleira contra Franco 
O Obradoiro de História publica un ·cademo de homenaxe a Manuel Ponte 

9* X.C. 

Unha conferéncia de Bernardo 
Maiz e a apresentación dun ca
derno que reconstrue a resistén
cia antifranquista na bisbarra de 
Ordes, a celebrar o 18 de Abril, 
poñerán un novo chanzo nas 
múltiples actividades cidadás 
de reivindicación que se suce
den no país desde 1996, 
a sesenta anos do 18 de 
Xullo de 1936, nos que 
a história de Galiza so
freu un corte traumático. 

Manuel Pazos Gómez, con 
vontade e bon critério, 
conseguiu armar unha pu
blicación exemplar á hora 
de divulgar a hi"stória co- · 
marcal. Desde hai tempo a 
Asociación Cultural 
Obradoiro de História de 
Ordes , na que traballa, 
ven desenvolvendo dife
rentes a-ctividades de di
vulgación , que incluen 
unha Guia do Camiño In
glés, un tr-íptico sobre ci 
Dolme de Aiazo (Frades) 
e agora un traballo sobre a 
República, o golpe militar 
de Franco e a resisténcia 
antifascista na bisbarra e 
unha figura principal da
que l 'proceso, natural da 
vila, Manuel Ponte Pe~ 
dreira, que chegou ·a, ser 
xefe da IV Agrupación do 

militar ao que se resiste como 
se pode por toda Galiza e ta
m én en Ordes, a asañada e 

. cruel represión que segue e un 
periodo de resistenca guerrillei
ra que se prolonga, até o ano 54 
con forza, e simbolicamente até 
o 1 O de Marzo do 1965 en que 
cae en Belesar Xosé Castro 
Veiga O Pilota. 

Exército Guerrilleiro de Manuel Ponte Pedreira. 

Galiza no 1946. 

O traballo de Manuel Pazos in
clue unha coroa poética a Ma
nuel Ponte, que contén traballos 
inéditos de Xosé Neira Vilas e 
Pilar Pallarés, asi como diferen
tes testemuñas e materiais dun 
"afeizoado á história", como ·se 
define Pazos, que consegue rei
vindicar un tempo de heroísmo, 
e marcar tamén un posíbel cami
ño a outras asociacións de base. 

Manuel Ponte na lenda 

A tese que defende Manuel Pa~ 
zos 'fala dun tempo de esperanza 
republicana frustrada, un golpe 

Manuel Ponte naceu en Abellá 
(Frades), o 20 de Agosto de 
1911, herdando a profisión de 
xastre ambulante de seu pai. O 
seu mestre profisional e político 
é Manuel Sousa. Axiña milita 
nas Xuventdes Socialistas e par
ticipa na resistencia cívica que 
se organiza en Ordes o 18 de 
Xullo, uníndose aos mineiros de 
I,,ousame qL1e se dirixe!:l á Coru
ña, resultando ferido. E detido e 
ingresa no cárcere, primeiro de 
Ordes e d~spois de Compostela, 
onde é incluido no proceso que 
leva ao paredón a moitos dos 
seus conviciños, e no que tamén 

estivo o médico Francisco Co
mesaña. 

Sae no 1943 coa condicional e , 
instálase como xastre a Coruña, 
vixiado pala Garda Civil pero fa
cendo xa labores de enlace coa 
resisténcia. No 1945 bótase ao 
monte e transformadas as parti
das en destacamentos guerriilei-

ros, dirixe o Destacamento 
Manuel del Rio Botana, 

' que opera nas zonas de 
Mesh, Ordes e Cúrtis , 
Sustitue a Marrofer, como 
xef e da IV Agrupación e 
participa en diversas ac
cións de sabotaxe e repre
sália, e· asina a carta na que 
os guerrilleiros queren de
nunciar ante o Embaixa
dor inglés a situación que 
vivía o país desde 1936. 

A marte de Manuel Ponte 
prodúce~e o 21 de Abril de 
1947, rodeado o seu grupo 
de cinco persoas por centos 
de gardas civís, policías e 
soldados. No lugar de Fon
tao caían xunto a Ponte, 
Manuel Rodríguez O .Astu
riano .e Manuel Díaz 
Rogelio, logrando fuxir os 
,outros membros do grupo. 

Francisco Rei Balbís, 
Mancho, entrevistado por 
Neira Vilas no libro- Gue~ 
rrilleiros retrata a Ponte: 
"Militaba no Partido So
cialista e logo pasou ao 
PCE. Era sinxelo e nous

tante impuña pola sua serieda-
de. Viase nel deseguida a un ho
me íntegro, disposto a dalo todo 
pola causa antifranquista. Moi 
organizado, Moi respeitado· por 
todos. Era un autentico xefe; un 
xefe nato. Tiña, si, un detecto: o 
da sua temeridade". 

Quen queira conseguir este tra
ballo poderá ,adquirilo na Li
breri a Pedreira de Santiago, 
que patrocina a edición;-en 
pontos de venda de Sigueiro e 
Ordes ou póndose en contacto 
co Obradoiro (Apartado 42 -
15680 Ordes). + 

·-
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Pilat Pcllléliés · · 
'A crítica está proibida, só se admite par~ dar imaxe de permisividade'· 

-0- CARME VIDAL · 

Pilar Pallarés pertence , a ·u~ha xeración que 
comezou a publicar por volta dos oitenta, 
que lle correspondeu o labor de descobrir a 
nosa cultura silenciada e reler aos clásicos 
ademais de escribir e recitar. Comezou a pu .. 
blicar . con pouco máis de · vinte anos · empu .. 
rrada por Luis Seoane e, desde aquelá, dese .. 
ñou unha vida marcada por un traballo tanto 

na sua face de crítica .como de poeta, por_ iso · 
non se surprende da moddad~ da nova poesia -.
ainda que lamenta que se poida_ vender a cur .. 
ta idade ''como un valor en si mesmo"-. Teme 
Pilar Pallarés 'que a nosa cultura mimetice o 
que acontece fóra e por iso cando os para .. 
béns se multiplican despois de ter recibido o 
Prémio da Crítica polo Livro das Devoracións, 
pede cautela e mostra a mesma serenidade 
que caracteriza todas a's suas afirmacións. 

Como recibe a conásión· do 
prémio da Crítica? 

Agrádame, pero máis polos que 
me apoian que pór mirí própria. 
O que noto é que comparando 
co prémio Esquio este ten máis 
repercusión e iso ten unha parte 
positiva porque se supón que es .. 
tá dado por críticos non presio .. 
nadas por intereses comerciais, 
pero · tamén ten unha cara nega .. 
tiva que é qu~ só existes cando 
en Espafla se decatan de que 
existes. Agora sae a notícia e re .. 
sáltase o feito de que non tivese 
subsídio da Xunta por non estar 
en normativa oficial cando iso 

·acontece sempre. A ·notícia seria 
a contrária, que un libro que 

~non esté en normativa oficial ti .. 
vese algunha axuda. 

Levaba doce anos sen publicar, 
faise extrano nunha poeta con 
tanto recoñecemento público. 

Porque escrebo moi pouco. O 
primeiro libro saiu en 19~0 pero 
nel hai poemas que escribin en 
6º de bacharelato, o segundo se .. 
tima Soidade responde tamén a 
un periodo longo e este último é 
un caso ainda máis exaxerado. 
Non teño conciéncia de facer ca .. 
rreira literária, non vexo a obriga 
de producir libros. Escrebo sen 
forzar a cantidade porque a maior 

parte· dos dias penso que. non te .. 
ño nada especial que dicer. O 
poema nace para min dun proce .. 
so longo, está moito tempo leve .. 
dando na cabeza e a primeira 
·condición é a soidade, sen -lem .. 
bi:_ar .que ha.i leitores esperando. 

Despois do desespero intimista 
de Setima Soidade, co Livro das 
devoracións quere mostrar un, 
ha _face máis sosegada? 

Aparece de forma recurrente o 
tema do tempo que a min me 
preocupa moito e escreber é un .. 
ha forma de atrapalo. lsto enlaza 
cunha reflexión que non ten 
moito que ver co tempo ociden .. 
tal e si cunha visión cíclica que 

. se apr~cia no libro e .pode condu .. 
cir á destrucción, á rexeneración 
ou a unha certa conformidade. 
Sétima Soidade é maís· intimista, 
neste aparece unha maior ambi .. 
güidade, éunha reflexión sobre o 

. mito, · o símbolo e os procesos de 
rexeneración. Está menos pegado 
ao que é a miña circunstáncia, é 
menos intimista e móvese máis 
na e5fera do.pensamento. 

·Compromiso · 

Vostede com'ezou escrebendo 
poesía dvico social nos oitenta, 
é agora a sua obra menos com .. 
prometida? · 

A poesía ten que ser comprome .. 
tida cos problemas sérios da vida. 

. Non me interesa en tanto leitora 
a literatura feita como técnica; 
fai falta ter detrás algun tipo de 
fantásma, e iso é xa unha forma 
de en'trega. T amén o compromi .. 
so político é ás veces necesário 
que apareza no texto pero eu, 
ainda que semelle vello, concor .. 
do con Manuel António no ma .. 
nifesto "Máis alá" cando di que é 
indecente falar de pátria e liber .. 
dade cando fóra dó poema non 
se fai nada. Iso deu en obras moi 
comprometidas tematicamente 
pero tecnicamente reaccionárias. 

Pertence á xe~ación dos oiten .. 
ta, como ve agora ese tempo de 

- ilusión tras a dictadura despois 
de que os poetas anteriores fo .. 
ran silenciados? 

Respondiamo.s .a unha mesm~ 
situación política e uns mesmos 
conflictos xeracionais, coinci .. 
diamos tamén nas mesmas lei .. 
turas. que ian desde Celso Emí .. 

-lio a Neruda e Borges, pertene .. 
ciamos ás ·mesmas organiza .. 
cións e editabamos críticas e 
todo iso deixaba pegada en nós 
pero non recoñezo as caracte .. 
tísticas dunha xeración en sen .. 
tido estricto. Tivemos que facer 
un papel que non era o noso, 
que correspondía á xetación 

anterior, traballabamos por re .. 
cuperar a memória dos nasos 
escritores porque viñamos 
dunha situación na que o país 
estaba totalmente ausente. Está 
a dificuldade que tivemos para 
nos achegar á obra dos nosos 
escritores e, sen mitificar, creo 
·que tiven a sorte de coñecer a 
persoas que foron excepcionais, 
como Seoane, Dieste, Avilés, 
Pillado ou Carballo Calero. 
Sen Seoane tal vez non teria 
publicado nunca. 

Daquela eran moi novos, tanto 
como as novas xeracións que 
están a publicar agora, por que 
ere que nesta altura se fala tan .. 
to da mocidade na literatura? 

Tiñamos menos de trinta anos, eu 
publiquei o meu primeiro libro 
con 23 e non fun especialmente 
precoz, houbo moitos que publi .. 
caron antes, pero tamén quedaron 
bastantes no camiño. Non enten .. 
do pGr que se fai agora un valor da 
curta idade e isto acontece na Ga .. 
liza, outravolta, por mimetismo 
coa literatura española e por estar 
nunha sociedade onde a maior 
parte dos produtos tánzanse para a 
mocidade que é a gr-ande consu .. 
midora. Agora hai maior infraes .. 
truttira material, antes era máis 
difícil publicar poesia. 

Consciéncia de xénero 

Comezou a publicar cando as 
mulleres estabán praticamente 
ausentes do panorama literário, 

· mudaron as cousas nesta década? 

Hai circunstáncias que te mar .. 
can, falaba do papel de Seoane e 
creo que teria sido igual tanto 
fose. home como muller. Foime 

. A NOSA-TERRA 

.. 
fácil publicar peró ente~do a di .. 
ficuldade da m~ioria das mulle .. 
res. As expect~tivas coas que te 
educan non so·n ·ás . de que sexas 
escritora. Mesmo podes ser es .. 
critora e ter má conciéncia de 
estar escribindo cba casa patas 
arriba pqrque sotnos froito 
dunha educación e iso non o pa .. 
decen os homes. 

Pero na sua obra deuse un cám .. 
bio da linguaxe, pasou do ini, 
cial "o poeta é un home que ten 
que baixar á rua" ao posterior 
"poeta pode ser unha muller", 
foi unha. ruptura consciente? 

Con respeito ao primeiro libro 
penso que si porque, como libro 
inicial reflectia as leitura que 
daquela procedian de e critores 
home . Reproduc ia un mund 
que é masculino ainda que p i .. 
dera !?arecer neutr . ando ¿¡ .. 
cia efectivamente a fra que 
tá a lembr r n n tiña a 
conci 'ncia de xénero que adqui .. 
rin de poi . Cand descobre 
que a linguaxe que utiliza é 
masculina e por riba dun ma ·cu .. 
lino patriarcal te mái c idado 
á h ra de empregala. Ag ra 
me mo preocúpame mái a re .. 
formulación do mundo mítico e 
imbólico que nos cheg u. Ni to 

andan tamén escritora como 
Chus Pato ou Mª Xo é Queizán. 

Luciano Rodríguez no "acom, 
pañamento" do seu libro sitúaa 
nunha estirpe de mulleres es .. 
critoras, a comezar por Rosalia 
de Castro. 

Nesa lista hai algunhas que me 
gustan especialmente como on 
Clarice Lispector ou Pizarnik 
pero é un grupo diferente, non 
sei sequera e poden e tar todas 
na mesma lista. Certo é que hai 
algo que nos une pero eu sínto .. 
me moi condicionada pola miña 
estracción social e polo paf ao 
que pertenzo. Por xemplo, a 
de coberta do paf que eu fixen 
por meio de Mancho Valcárcel 
de forma especial, marca máis 
un ante e un de p is para m in 
que a conciéncia d xéner 

Papel da crítica 

Non recibiu parabéns do orga .. 
nismos culturais galego , hai un .. 
ha peneira oficial dos críticos? 

B hef íciase a un pouco para 
que fagan cultura desde un ha 
posición oficial diante d que é 
o país e a relación c n E paña; 
que acaten o establecido. Cren 
ademais que poden dar imax de 
pluralismo integrando a per oa 
que en apariéncia teñen imaxe 
de radicais e vangardistas pero só 
as usan no seu aspecto máis fun .. 
cional. A crítica está proibida. 

Non estarán a buscar abrir es, 
pácios para discursos alterna .. 
tivos en ámbitos onde estaban 
vedados, falo de congresos, 

• ? xorna1s .... 

Se se trata dun discurso ou un 
artigo que non convén xa non o 
meten. Só o deixan estar en can .. 
to non fai dano e asi estase a co .. 
laborar para que todo se mante .. 
ña igual. Pódese aturar un artigo 
independentista se . queda nunha 
cuestión externa e non molesta; 
se marca de verdade e pode ter 
repercusións, córtase. Dan imaxe 
de permisibilidade pero só estári 
deixando pasar un discurso.• 
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CritiCan que a planificación lingüística 
se reduza a coirexir textos 
Constituida unha Coordenadora de Traballadores pala Normalización Lingüística 

4* PAULA CASTRO 

Diante da evidéncia de que a 
formación adquirida através, da 
titulación de Filoloxia Galega é 
insuficiente, as traballadoras e 
traballadores de Normalización 
Lingüística integrados nunha 
coord~nadóra organizaron o 12 
de Abril un curso através do 
que pretenden abrir perspecti, 
vas no seu labor normalizador e 
non limitarse a ser simples e°' 
rrectores e tradutores de textos. 

Os problemas que hoxe atopan 
os técnicos galegos que desen, 
volven o seu labor no eido da 
normalización son os mesmos 
que, segundo Assumpta Escolá, 
atoparon en Catalunya cando 
se comezaron a aplicar planos 
d~ norrpalización lingüística. 
"A vista das dificuldades tivé, 
monos que organizar nunha co, 
ordenadora no ano 81 pero foi 
no 89 cando comezamos a tra, 
ballar efeitivamente pala nor, 
malización". 

A ineficácia dos primeiros pla, 
nos normalizadores aplicados en 
Catalunya en organismos públi, 
cos e privados foi analisada por 
Toni Mataix, quen incidiu na 
inutilidade das subvencións 
cando non existe un estudo pré, 
vio da situación lingüística na 
que se atopa a institución e que, 
polo tanto impede avaliar os re, 
sultados acadados unha vez re, 
matado o convénio. "As organi, 
zacións compromet!anse a in, 
traducir o catalán nalgunha das 
suas actividades. Asinábanse 
convénios pero estes acababan 
por e luir e no decur o do tem, 
p , p rque non habia análise 
prévia e non e sabia e habia 
cámbio ",a egurou Mataix. 

E ta au éncia de av liacións 
anteri r s e p teri re descrita 
polos técnicos cataláns ven 
endo constatada por numero, 
o e peciali ta gal gos, que 

avogan por un cámbio nos mo, 
delo normalizadores a fin de 
increm ntar a sua eficácia. No 
caso catalán, sta situación deu 
lugar a "un importante cuestio, 
namento político da rendabi, 
lidade da dinamización", indica 
Mataix. 

Modelo galego 

"Nunca se chega a saber .o que é 
o servizo de normalización. Des, 
coñecemos os métodos Cle plani, 
ficación e o único que sabemos 
é correxir e traducir textos", ase, 
gura Isabel Vaquero, membro da 
Coordenadora e responsábel da 
organización do curso· "A ·dina, 
mización lingÜística:'. 

Os profisionais que desenvol, 
ven o seu labor en insfüucións 
e centros, ' como técnicos de 
normálización, consideran que 
cunha formación · estri~amente 
filolóxica, como a que obteñen 
cóa titulación de Galego, "non 
chega para-elaborar planos de 

normalización" di Isabel. Por 
iso, veñen de organizarse 
nunha Coordenadora que teri 
como obxectivo· dar a coñecer 
os instrumentos de xestión de 
planos lingüísticos que lles per, 

mitan acadar unha maior eficá, 
cía no seu traballo .. 

O curso, no que participaron 
ruáis de 60 técnicos, foi impar, . 
tido por especialistas que traba, 

• 

llan na .extensión da língua en 
diversos eidos e desde diferen, 

. tes perspectivas. O 22 de Mar, 
-zo; Daniel Romero · analisou a 
dinamización no secto¡ empre, 
sarial e Agustín Femández -Paz 

falou ~da sua experiéncia como 
coordenador de galega. o pasa, 
do 5 de Abril Manuel Núñez 

-- Singala e Xosé Manuel S-arille 
referíronse á importáncia 
dunha iniciativa cidadá. + 

FONDTESORO 

FONDTESORO FONDTESORO 
EntidadeJ(estora: INVERSIONES_ SGllC, S.A. 

En CAIXA GALICIA vostede pode, 
contar sempre con respostas 
eficaces e solucións excelentes. 
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A deshora galega 
Estamos fóra de hora. Unha di, 
ferencia de tres horas respeito ó · 
horario solar, que. é a hora fe, 
tén, a hora de toda vida. Todo 
o mundo está un pouco fóra de · 
hora por esa teima que teñen 
algúns psicópatas do poder en 
tocalo todo, á maneira daquel 
burgomestre alemán que soñaba 
un xardin onde os paxaros can, 
taran de seis a oito. 

Overdadeiro poder é sem, 
pre o poder que se ocul, 
ta. Non sabemos moi 

ben quen cambia a hora, como 
non sabemos quen puxo a Az, 
nar para presidente. Nin seque, 
ra sabemos realmente por que 
se cambia a hora. Alguén di, -
nalgún lugar, que xa non é a 
unha senón as doce e todos 
irnos ao reloxo, coa mansedume 
da ovelliña Dolly, e cambiamos 

r 

a hora. Hai un disquedisque, 
unha pseudociencia, polo que 
se considera positivo o cambio. · 
Pero esa superstición economi, 
cista está desmentida pola reali, 
dade: Os galos cantan a desho, 
ra; os cativos levan olleiras e a 
xente maior torna somníferos 
para andar desperta ·e anfetami, 
na~ para durmir. 

E ste cambio de hora abusivo, 
que nos distancia do ciclo 
natural tres horas, debería 

· estar tipific.ado ~orno sadismo 
estataL. ¿Quen toma a decisión? 
¿Quen é o .señor que preme o 
botón do noso tempo? ¿Quen 
compón o gabfoete na sombra 
q·ue move ao seu capricho as 

·pesas do reloxo? Nada sabemos. 
Non coñecerriós o rostro do re, 
loxeiro sonámbulo do BOE, ese 
Anticristo. 

CAMIÑº VEIJ0 · C0 NG00%A NoVA 

Todo o mundo está un pouco 
. fóra de hora, pero a cousa agrá, 

vase en Galicia. A nosa hora 
debería ser, cientificamente, a 

· do meridiano de Greenwich. A 
mesma hora ql!e o Retno Uni, · 
do, Irlanda, Portugal e· Cana, 
rias. Entre os expolios á identi, 
dade, un dos peores .·é o de que 
che rouben unha hora. O Parla, 
mento de Galicia debería deba, 
ter unha Lei de Nonnalización 
Horaria ou senón que 'lle fagan 
unha curva ao meridiano. 

E u creo que a querencia gale, 
ga por ir m·ercar toallas á 
feira d,e Val_en~a é en reali, 

dade 1mha melancolía da hora 
perdida. Trátase dunha peregri, 

- naxe proustiana. Cando vai a 
Valen~a, o que ·quere o galego é 
que lle poñan unha hora envol, 

O podér da Chave 
A chave dá o poder da pose, 
sión; ela permite o mando e do, 
minio sobre as cousas. Quen 
abre unha porta faise dono do 
que garda. Na nosa tradición, 
cando ao mozo se lle dá a chave 
da casa, xa é considerado como 
un adulto, xa ten liberdade para 
volver á hora que que ira, ·Sen 
temer a que lle rifen os país. 

Cando o mozo ía a unha festa 
coa chave no p~to, xa non era o 
rapaz, o neno ou o cativo, con 
ela era un home que merecía a 
confianza dos maiores. 

f eliz, cunha daquelas cha ves.. 
de ferreiro, din que foi, en 
certa ocasión cm mozo a unha 

.verbena; e o home prirpeirizo, sa, 
cou a bailar a unlí.a rapaza que, 
polo visto, para a súa curta expe, 
rienda, arrimábase máis da con, 
ta; de .tal xeito que un ao outro 
podían palparse sen usar as mans. 
Naquel arrechego, ela notáballe 
un vulto contra as súas pernas, e 
adiviñando o que era, preguntou, 

· lle como quen non quere a causa, 
se levaba a chave no peto do 
pantalón. E el, con ese falar pro, 
pio dalgúns lugares, que trocan o 
''~" ·pechándoo ata semellar un 
"i", di lle con todo descaro: · 

-Non, que é a "pichadura". · 

É sabido que nos mitos, a chave 
abre as portas polas que se acce, 
de á verd.ade da vida pero ta, 
mén reclúe ao maligno, como 
anuncia o Apocalipse, cando 
fala do anxo que traerá a chave 

- do abismo para encerrar o mal. 

· Asemade, un usó inadecuado da 
chave malogra o seú efecto, co, 
mo pasa en moitas lendas; ou 
no con to daquel rapaz feiño que . 
ía a todos os bailes· da. bisbarra e 
as mozas nunca lle querían bai, 
lar, mentres o seu amigo non 
perdía peza. 

-¿Que tes ti que non teña eu?. 

-Mira home, todo é cousa de 
facerse o üp.portante. Ti calles a 
chave do candado da bicicleta e 
cando vaia& s~car a algunha, 
deixas que se che vexa ben, así, 
pensan que .res ·Coche e vólven, 
se tolas P?r ti. 

D ito e feito, o mozo entrou 
no baile 'con toda a chu, 
lería, coas chaves tolga, 

das do dedo mait:niño, ergµido e 
ben-á vista, como quen presume 
dun falo fora do común, e ·foi 
pedindo, unha por unha, a to, 
das as rapazas, pero, . para a súa 
sorpresa·, mentres o amigo se, 
guía sen perder µn baile, el ·non 
rascaba bola. Ata que can do xa 
acababa a festa, o compañeiro 
acércaselle e dille. 

-Pero home, corno non saca, 
~hes a pin zp. da bicicleta da 

perna do pantalón ... 

( ¿Ql.J.e estas causas xa non pa, · 
san? Agora ata hai quen deco, 
ra unha caixa de mixtos para 
facer ver que é o mando a dis, 

· tanela. do coche). 

Así como franquean os cami, 
ños do ben e pechan os do 
mal, as chaves tamén ser, 

~en para curar enférmos e fun, 
donan como· profiláctico · contra 
os andazos. Usábanse en moitas 
parroqutas ·para cauterizar as .fe, 
ridas dos mordidos por can ra, 
bioso, e aínda hai sitios nos que 
ao amortallar un defunto, pón, 
selle sobre a barriga unha chave, 
canto máis grande mellar. 

-Para abridle as portas do ou, 
tro mundo. 

Pero o incrédulo que hai en 
todas as aldeas quítalle p~esía 

MANUEL R1v A~ 

tiña en papel de regalo para le, 
vala para a casa e mostrarlla aos 
aniigos como un torques celta 
mentras fornan un vasiño de 
Lagrima de Porto. 

,Mirádea, .mirádea ben. Aquí 
tedes ·unha hora auténtica, un 
doce do tempo, para mollar de 
vagar n.o viño. 

Cando cambian a hora Pª' 
so sempre unha tempada 
desacougado, inquedo, 

como se movesen o complexo 
mecanismo das rodas dentadas 
da alma. Porque a hora da alma 
é a hora do sol. E entón eses dí, 
as vou de Van Morrison a Zeca 
Afonso, de Dolores Keane · a 
Dulce Pontes, de Mary Black a 
Amalia Rodrigues. Esa música 
do meu meridiano enche o ba, 
leiro da hora roubada. • 

FRANCISCO A. VIDAL 

ao piadoso mito. 

-Non creas, é para enfriar as 
vísceras e que non se descom, 
poñan durante o velorio. · 

Mal sabe el que, antes que San 
Pedro recibise as chaves do ceo, 
xa Hécate, na Grecia clásica, 
era a ama de chaves do inferno. 
Porque isto de ter chaves ven 
de moi vello. 

Ata a desta foto, que nin 
abre poftas, nin provoca 
conversas picarescas, nin 

cura ningún mal, ten a súa hu, 
milde función, serve pa~a darlle 
unha forma máis ou menos ori, 
xi

1

nal ao enreixado dQ fachinelo. 

o qL.e non me imaxino é que 
cara se lle poñería á moza do 
conto se lle apalpa ao s'eu com, 
pañeiro de baile unha chave co
mo esta.• 

ANOSA TERRA 

Xosé Antón 
L. Dobao 
'Hai que conseguir 
que o galega da TVG 
sexa o da audiéncia' 

Estou lendo Marte de Rei de Dario 
Xohán Cabana e, como teño cos, 
turne de alternar narrativa e p e, 
sia, tamén lin O valo de Manselle, 
de Anxo Angueira, que me pare, 
ceu un fermóso libro de p9ema . 

Que recomenda ler? 

Ademais dos dous libros que citei 
anteriormente, recomendaria ler a 
poesia de Cesare Pavese. Propón 
unha poesia que, en dúbida, é moi 
diferente á que estamos afeitas a 
ler. Tamén é moi recomendábel o 
libro dunha escritora irlandesa 
Margan Llywelyn que se titula O 
druida e canta a história da rebelión 
e derrota do caudillo dos gal9s can, 
do a invasión dos romanos. E unha 
novela que entronca con parte do 
noso pasado e que nos lembra que 
está pendente por, construir o relato 
nacional galega. E unha visión dos 
derrotados. Por último, non quera 
esquecerme de Estirpe de Xo é Lui 
Méndez Ferrín do que pen o que 
non foi valorado de abando e que 
supón á poesia galega o que C on 
pólvora e magnolias no seu tempo. 

Que reseña do seu último poemá~ 
río O tempo entre murallas? 

O libro ten tres partes que van d 
Eu ao Nosoutros e o p ema on 
unha visión moi per oal do am r, 
da soidade, da vida, ainda que e, 
melle grandilocuente. A última 
parte, A tribo dos vencidos, é unha 
reflexión sobre a tribu que confi r, 
ma este país que, mália que o de, 
rrotan continuamente, camifia á 
avanzada, coJno di un ver o. O li, 
bro ten un ton esperanzado. 

Vostede é asesor lingüístico na 
TVG. Calé a sua aportación? 

1 

A min gostariame aportar unha idea 
clara e compartida polos outros lin, 
güistas da televisión: nós falamos ga, 
lego e, polo tanto, hai que reprodu, 
cir ese idioma e conseguir que os te, 
lespedadores non só nos entendan 
senón que se identifiqHen fonetica, 
mente. O que pasa que arrastramos 
moitas débedas do pasado e hai ac, 
tares ou locutores que non dominan 
o idioma como si aconteceria se isto 
fose un país nonnal. Hai que expli, 

. car que falar con cinco vocais ·non é 
o mesmo que con sete, que son as 
que ternos, ou que a expresividade 
ten que respostar á fala real.• 

Poeta e lingüista. Lugo ( 1963). 
Obras: Desde o teito da noite e Cademos dos de
reitos e das horas. 

( 



De Luis 
Seoane é a 
mostrada 
fundaci6n 
coruñesa 

que leva o 

O Trinque 
Pintura gale.ga 

A colección de pintura de 

·Caixavigo -unha das me

llores .das .que existen en 

- Oaliza- está exposta estes 

dias na Coruña. Oportu-

nidade inabitual de con~ 

templar as mellores obras 

dos séculos XIX e XX. Pó

dese visitar na Estáción 

Marítima.• 

· • PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 
' 
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Arzua 
•MÚSICA 

SINDICATO DEL CRIMEN 

O Sábado 19 ás 2 da mañá 
na sala Splruh. 

Cambados 
•MÚSICA 

Os SKORNABOIS 

Rock e arroutada, o Do
mingo 20 na sala Alén. 

A Coruña 
•CINEMA 

MANCONTRO VISUAL 

O café Moka Jazz fai duas 
e ións de curtamecraxe os 

Xoves <leste mes, ás 21 e ás 
23 horas. As fitas corres
ponden ás apresentadas ao 
certame de curtametraxes 
da Asociación Cultural Caos. 

• EXPOSICIÓNS 

ARTE GALEGA OOS 
SÉCULOS XIX E XX 

Até o 1 L de Maio, de 12 a 
14 e de 18 a 21 h, na Esta
ción Marítima. Fundos da 
Colección Caixavigo, dous 
centos de obras entre ca
dros e esculturas, que van 
desde Jenaro Villamil, 
prindpios do XlX, até Ber
ta Cáccamo. O centros de 
ensino poden peder visitas 
no (981) 20 01 02. 

Luí SEOANE 

Mater Galleciae é a mostra 
que a Fundación Luís Seoane 
abre na ua ede cunha e -
e lma de 28 pezas, en tre 
óleo e debux , c rrespon
d n te ao periodo 1944-
197 . A xpo ición qu r re
alt r o ignificado da mu-

ller na bra de Luí eoan . 

Cartelei.ra 
~ A SOMBRA DO DIAÑO. Un . 

novo exemplar da xa extensa série' . 
de filmes relacionados co IRA. Interpre
tada por dous guapos: Harrison Ford e 
Brad Pitt. 

~ NO AMOR E NA GUERRA. 
As correrias do escritor Ernest He

minway ansioso por viver aventuras du
rante a Primeira guerra mundial e os seus , 
amores cunha enferrneíra. 

~ TRANVIA Á MALV ARRO-
SA. Fresco dos anos do franquis

mo en Valencia. Ben logrados os esce
nários, pero tópicas as anécdotas .• Non 
consegue transmitir pasión en nengún 
momento, o que para o cine é sempre 
un fracaso . 

c.x.a..ÓPEZ·PAZOS . 

· IEfr. O PACENTE INGLÉS. Sobre 
todo unha história de a~or. Am- . 

bientada no Exipto colonial, Í<ustó antes ~ 
do estoupiélo da Il Guerra Mundial. Duas 
horas, con algún morriento de lentitude. · 
Mensaxe: a entrega ab ser amado e máis · 
importante que calquer pátria. 

lf?i'. MARTE ATACA::. Marcianos 
con escopetas de plástico de alto 

po&r destrutivo. ParÓdia da sonada O. 
día da independéncia. 

~ TODOS DIN I LOVE YOU: 
Musical de Woody Allen, coa boa 

factura de todos os seus últimos filmes, 
ainda que o guión abunde rnáis na super
ficialidade. 

~MICHAEL COLUNS. A histó-

en recordo do José Afonso, 
cantor e poeta do 25 de 
Abril portugués. 

MEMORJA DE LUZ 
fEir. DONNIE BRASCO. A história 

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

ria do fundador do IRA que lo
grou, nos anos vinte, a declaración de Ir
landa como Estado libre. Biografía 
'vertixinosa, violenta e polémica. + 

_ Din Matamoro expón novas 
experimentos coa cor, na sa-. 
la Marisa Marimón. Pódese 
viaitar até o 1 7 de Maio. 

ANTÓN SOBRAL 

Pódese visitar a obra do 
pintor, até o 5 de Maio na 
Biblioteca Pública Miguel 
González Garcés. 

LE CORBUSIER 

A Fundación Barrié abre até 
Maio unlra mostra sobre o 
~rquitecto suízo, Charles
Edouard Jeanneret, Le Cor
busier. Planos e fotografias 
de 25 proxectos, xunto con 
manuscütos do criador 
post-cubista. 

• POESIA 

POETAS DIFERENTES 

Recital de poetas diferentes 
no salón de graos da Facul
dade de Filoloxia da Coruña 
o Xoves 17 ás doce e média 
da mañá. Participan Estevo 
Creus, Lupe Gómez, Celso 
Fernández Sanmartin, Oiga 
Novo e Rafa Xaneiro. 

•MÚSICA 

TRILOK ÜURTU 

O Martes 22 ás 21 horas no 
Rosalia Castro. O artista (n
d io Triok Gurtu oferece 
música de fusión dentro do 
ciclo Música con Raizes. As 
entradas varian entre ás 
2.000 e ás 1.000 pta. 

INMACYLATE FOOLS 

Pop, o Xoves 1 7 ás 22 da 
noite no Playa Club. 

VICENTE FEUÚ 

O cantatutor cubano dá un 
concerto na Faculdade de 
Filoloxia o Xoves 17 ás 21 
horas. Organiza o CAF e a 
Comisión de Cultura da 
Faculdade. 

SEMENTE NOVA 

Actuan o Xoves 17 ás 
20,30 h. no Forum Metro
politan<?. 

•TEATRO 

UNlVERSlTÁRIO 

Dentro do ciclo de teatro 
universitário ás 10 da noi
te e até o 19 de Abril no 
Forum ly!etropolitano. 

Fene 
~HUMOR 

XORNADAS 00 HUMOR 

Do 22 ao 26 no Museu do 
Humor c~lebran a XXII 
edición. O Martes 22 ás 19, 
Francisco Puñal enceta o 
programa cunha charla so
bre fotografia, caricatura, 
debuxo animado, publicida
de, documentais, ou A ima
xe humorística. Ao dia se
guinte á mesma hora pro
xectan as curtamentraxes 
Quinoscópios, Controvérsia 
e Perdedores. Tamén pasan 
un curto o Xoves 24, o Me
lodrama de Rolando Díaz, 
II prémio no Festival de C i
nema da Habana. O Sábado 
26, derradeiro dia, ás 17 ho
ras, máis curtos, Filminutos 
de Jorge Padrón, Mafalda e 
Esposados. Deseguido un 
repaso das cousas que lle 
causan ri a aos españois dos 
últimos tempos con Mon
cho Alput;,nte, Y usted de 
que serie. As 19,30 entrega 

. dos prémios da Curuxa <les
te ano e actuación de Jaco
bo Pérez Paz. Durante a se
mana están expostos os tra
ballos apresentados ao con
curso e os dos gañadores do 
ano pasado. Maior informa
ción no (981) 3424 OO. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

GARCIA LORCA 
NA ÜALIZA 

A galeria Sargadelos (Dolo
res, 55), abriu recentemen
te unha mostra sobre a re
lación do poeta Garcia 
Lorca coa Galiza. 

•MÚSICA 

XERACION XABARlN 

Os Rastreros, O Caimán 
do Ria Tea e Bl.ood Filloas, 
xuntos no concerto do Sá
bado 19 na Santa Compaña. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

SEBASTIAO $ALGAOO 

O famoso fotógraf~ brasilei
ro expón a série sobre o Mo
vimento dos sem· terra, no que 
leva rraballando desde 1980. 
A mostra recorda a masacre 
dos 19 labregos de Eldoraqo 
dos Carajas (Brasil) en Abril 
de 1996. Comprende 50 fo
tografías, en branca e negro 
como é usual en Salgado, 
que cedeu ao Movimento dos 
sem terra. Como comple
mento hai vídeos sobre o te
ma os dias 17 e 18, ás 19 ho
ras, na Aula 3 da Faculdade 
de Veterinária. Na planta 
bai.>ca da Faculdade até o 16 
de Maio, de Luns a Venres 
de 9 a 21 h. 

0FÍCIOS TRADICIONAlS 

O Centro ·de Artesania e De
seño, recolle unha mostra 
fotográfica sobre os vellos 
ofícios na Galiza. 

Marin 
• CONFERÉNCIA 

Os MAJOS 
NA ÜALIZA INTERIOR 

Héctor Silveiro Fernández 
fa la da celebración dos -
maios no país, costume 
moi: estendido até a desva 
lorización a comezos de sé
culo. A charla, acompaña
da dun vídeo sobre Vila
franca do Bierzo, terá lugar 
o Venres 19 ás 20 horas no 
Ateneo Santa Cecília.' 

.Ourense · 
• EXPOSICIÓN$ 

ZECA AFOÑSO 

Até o dia 30 na Casa da 
Xuve~1tudc abren a mosrra 

•MÚSICA 

THE CLAIRE MARTIN 
QUARTET 

O Festival de jazz do Café 
Latino, oferece o concerto 
do The Claire Martín Quar
tet, o Martes 22. A entrada 
custa 500 pta. 

XERACION XABARIN 

Os Rastreros de Chantada, 
O Caimán do rio T~a de 
Ponteareas, e Blood Filloas 
de Ferro!, abriron a finais 
de Marzo a ;ira da Xera
cion Xabarin. Estarán na Sa
fo-Mandra, o Venres 18. 

•'TEATRO 

MbSTRA. lBÉRlCA 

A segunda Mostra Ibérica 
de Teatro Universitário pro
grama pases até o 30 de 
Abril no Teatro PrincipaL 

As Pontes 
•MÚSICA 

Os SKORNABOIS 

Apresentan as cancións do 
Verme homicida, o Venres 
18 en Oh Caramba! 

Pontevedra -
•TEATRO 

VIVA QUEVEOO! 

Con Carlos Borsani e o 
Gad, Xoves 17 e Venres 18 
ás 20,30 no Teatro Principal. 

•CINEMA 

CEN ANOS DE CINE 

O ciclo "Cen anos de cine 
en Pontevedra", organizado 
polo cine dube da cid.acle, 
realiza proxéccións durante 
todo o mes. O Xoves 17 no 
Teatro Principal inauguran 
as exposicióñs Xilocromías 
para o cinema galego de 
Saul Otero e Vellos pros -
pectos !le cinema 1930;-
1960. As 22 horas, na sala 
de Cajamadrid, O Ladrón 
de Bagdad. O Venres 18 ás 
20 horas en Cajamadrid, 
Escola de Sireas é ás 22 
Hatari. O luns 21 na mes
ma sala, ás 18 O terceiro 
home; ás 20 Fort Apache e 
ás 22 O home que matou a 
Liberty V alance. O Martes 

. -22, tamén na mesma sala, 
A xungla do asfalto ás 20 
horas e ás 22 tócalle a A 
ponte sobre o río Kwai. 

O Mércores ás 18 horas en 
CajaMadrid, As catro plu
mas; ás 20, nó teatro Prin
cipal, Miss Ledyia e Ponte- -
vedra, cuna de Colón; ás 
22 horas, doutra volta en_ 
Cajamadrid, Saigón. 

Santiago 
• CONFERÉNCIAS 

ÜlUSEPPE TERRAGNI 

O Centro Galega de Arte 
Contemporánea completa 
a mostra sobre o arquitecto 
Giuseppe Terragni cun ci
clo de conferéncias doutros 
arquite.:tos achegados á 
obra do mestre italiano. 
Álvaro Siza tratará -Arqui
tectura e proxecto o Xoves 
24 ás 20; Boris Podreca co
mentará as relacións entre 
Terragni e a arquitectura 
centroeuropea o 7 de Maio, 
e' Daniele Vitale falará bai
xo o títulD T erragni ~ a cida
de antiga, 6 16 de Maio. 

MRTA 00 PERU E o 
FMLN DO SALVADOR 

O COSAL organi:a para o 
ser.án .do Xove 1 7 unh a 

29 _ -

Din 
Mata moro 
mostraos 
seus novos 
experimen
tos coas 
cores en 
OURENSE. 

En · 
PONTEVEDRA 
están a 
celebrar o 
centenário 
dodnema. 
Con este 
motivo o 
Mércores, · 
23, pódense 
ollar Miss 
Ledyia e 
Pontevedra 
cuna de 
Colón, 
ademáis de 
o u tras 
moitas 
durante 
todo o mes. 

A 
celebración 
dos Maios 
son o 
motivo da 
conferéncia 
de Héctor 
Silveiro en 
MARIN o 
Venres 19. 

A relación 
de Loi:ca 
coa Galiz:a é 
o tema da 
exposición 
da galeria 
Sargadelos 
de FERROL 
A Casa da 
Xuventude 
de OURENSE 
relembra ao 
excelente 
cantor e 
poeta 
José Afonso. 
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A 
Anunciación 
do Trascoro 
da Cah!dral 
de Santiago 
forma parte 

da 
expasíción 
aberta no 
Museu do 

Pavo 
Galega 

adicada ás 
relacións da 

Galiza e 
Portugal 

durante os 
séculos XIV 

aoXVll. 

conferéncia de Isaac Ve- · 
lazco que exporá a situa
ción do Peru desde o ponto 
de vista do MÓvimen'to Re
volucionário Tupf!C Amaru. 
O seguinte Xoves, día 24, 
falará Guillermo 
Quintero, ex-guerrilleiro 
do FMLN, sobre a situa
ción no Salvador, a 5 anos 
~os acordos de paz, após as 
primeiras eleicións parla
mentares. O mesmo día a 
partir das 22 h . no pub 
Avante, celebran unha fes
ta de solidariedade co Sal
vador, co concerto duo 
conxunto de música cuba
n·a. O COSAL tamén 
anúncia unha Semana de 
Aguascalientes, con coló
quios e exposicións foto
gráficas, entre outros enga~. 
dos, en solidariedade con 
Chiapas. Maior informa
ción na nova páxina da in
terne t: 
http://www.hedra .es/cosal . 

A MONTAXE. 
CONSTRUTIVIST A 

Ángel González fala sobre 
Espazo e símbolo é A monta
xe construtivista dentro do 
curso de introdución á arte 
con.temporánea do CGAC:
Mércores 23 ás 20 horas. 

• EXPOSICIÓNS 

Do T ARGÓTICO 
AO MANIERISMO 

Ou as relacións entre Gali
za e o Portugal dos séculos 
XIV ao XVII, a tra~és da 

explicación de catro en
tendidos ga legos e ou
tros tantos portugueses, 
xunto c un fotógrafo 
por cada banda, fruito 
da cola oración en
tre o Museu do Pavo 
Galega e a Fundafao 
Calouste 
Gulbenl<ian. Até o 
31 de Maio de 10 a 
l e de 4 a 8, agás 

Domingos e festivos, 
no Museu do Povo 
Galego. 

FRANCISCO 
PAZOS 

l 

Esculturas na sala 
Eme-e, até o 24 
<leste mes. 

GRANELL E 
O TEATRO 

A Fundación Eu
genio - Granell 

abriu no Pazo 
de Bendaña, a 

mostra sobre a obra teatral 
de Eugenio Granell. Pó
dense solicitar visitas 
guiadas para grupos que 
teñen lugar todos os Xo
ves ás 20 horas. 

Convocatórias 

ACOLLIDA 
DE NENOS SAHARAUIS 

O Concello .de Santiago anúncia o 
programa de acollida de 15 nenas e 
nenas saharauis de 8 a 12 anos, Vaca
cións en paz'97. Vai dirixido a aquelas 
famílias, preferibelrrieI}te con nenos e 

· nenas de idades semellantes e que re
sidan en Compostela. Para maior in
formación .pódese chamar ao (981) 
56 40 03. 

DíAZ PARDO 
DE ARTES PLÁSTICAS 

A Deputación da Coruña convoca o 
quinto Certame de Artes Plásticas Isa
ac Díaz Pardo, dotado eón 6 millóns 
.de pesetas. Poden concorrer galegos 
ou residentes no país, con obras de 
técnica e tema libre. As dimensións 

· han estar comprendidas entre un má
ximo de 2 m. para pintura~ obra gráfi
ca, e de un metro para as escultura. As 
solicitudes deben ch~gar antes. do 30 

de · Maio <leste ano, · xunto cunha foto. 
d~ obra (20x25cm) sobre sopotte ríxi
do que tamén levará unha inscrición 
cos dados persoais, medidas e técnica. 
O próprio Díaz Pardo participará no 
xuri'. Maior información na Deputa
ción: Alférez Provisional, s/n. 15006 
A Coruña. Teléfono (986) 18 33 00, 
fax 18 33 02. · 

VIAXES SOLIDÁRIAS E 
BRIGADAS DE TRABALLO 

A ONG de Madrid, Solidarid.ade para 
o Desenvolvimento e a Paz (SODE
PAZ) artellou para iste verán várias 
viaxes solidárias de turismo e grupos 
de traballo a Peru, Ct¡ba, El Salvador e 
Marroéos. Os proxectos teñen que ver 
coas enerxias alternativas, a formación 
persoal ou ao traballo con nenos ex-

91,' fax (91) 523 38 32. Corr~o elec
trónico: SODEPAZM@gn.apc.org. 

CONCURSO DE MAIOS 

O Ateneo Santa Cecília de Marin or
ganiza un 'concurso. de maios e embar
cacións, aberto até o 28 de .Abril. Os 
maios teñen que ter forma cónica ou 
piramidal e de -materiais naturais. Para 
participar·hai que encher a folla de . 
inscrición que teñen no Ateneo xunto 
con 20 cópias das letras que se vaian 
cantar, o 1 de Maio ás 12,30 h . na 
Alameda de Marin. Maior 'informa
ción no Ateneo: Caracol, 36-baixo. 
Teléfono (986) 88, 02 83. 

PRÉMIO DE POESIA MIGUEL 
GONZÁLEZ GARCÉS 

cluidos. En todos os casos os voluntá- Aberto e dotado cun millóns de pese-
rios corren cos gastos de desprazamen- tas. A Depuración da Coruña recolle 
to e mantenza. Para calquer informa- os traballos, de máis de 300 versos, 
ción hai que dirixirse a: Pez, 9-1 2 izq, · que se apresenten por quintuplicado, 
28004 Madrid. Teléfono (91) 552 80 -a máquina e a dobre espazo por unha 

só cara, xunto cun sobre pecho· cos 
dados persoais do autor. O prazo de 
admisión é até o 25 de Abil, na Ave
nida Alférez Provisional, s/n. 15006 
A Coruña. Teléfono (986) 18 33 00, 
e fax 18 33 02. 

CONCURSO LITERARIO 
EN CARBALLO 

Xa chega á XVI edición o concurso li
terário infantil e xuvenil organizado 
pola asociación cultural Lumieira de 
Carballo co patrocínio de conservas 
Calvo e a colaboración do Museu do 
Povo Galega. A data límite para rece
ber os traballos é o 25 de Abril e hai 
cinco categorías de idade para 
apresentarse: 12 ,22 e 32 ciclo de Pri
mária, 21! etapa de EXB e Ensino Mé
dio con duas modalidades: poesía e na
rrativa. Só se pode apresentar un tra
ballo por per oa, que hai qu enviar ao 
apartado 60 de Carballo ou entregar 
na libraría Brañas, desta vila, cuxo te
léfono é (981) 700010. • 

Coop r, Lee J. Cobb e Ju
lie London no reparto. En
tradas a 400 pta. 

O Martes 22 a Orquestra Rachmaninov de Moscova oferece un concerto-didáctico no Auditório de Galiza de SANTIAGO. 

XOSÉ BAR Boo 
ARQUITECTO 

O Coléxio Oficial de Ar
quitectos da Galiza alberga 
unha mostra sobre a obra 
'do grande arquitecto gale-

- go Xosé Bar Boo ( 1922-
1994). Vinte e oito pane'is 
con fotografías de grande 
formato, debuxos e planos, 
do máis interesante da sua 
obra. Até o 21 de Abril, na 
Casa da Conga, de 11,30 a 
13,30 e de 19 a 21 h. 

ANTONIO SAURA 
lMAXINA. 1956-1996 

O Auditório da Galiza 
abre unha mostra retros
pectiva do pintor Anto-

nio Saura. Resume as duas 
etapas fundamentais do 
artista: a .gráfica en papel 
do Musée Rath de Gene-
ve, e a máis recente do 
Decenário. 

TRASUBOS 

O artista catalán Zush, ex-
pón ao redor de 30 debu-
xos de pequeno e mediano 
formato ·e unha instala-
ción, na galeria Trinta. Até 
o 20 de Abril. 

NóVOA, TERRAGNI E 
CRIADO 

O Centro de Arte Con-
temporánea oferece a mos-
tra do pintor Leopoldo 
Nóvoa (até o. 8 de Xuño), 
outra con bocetos e pro-
xectos do arquitecto Gui-

ÜRQUESTRA tarán navidades do seitor, 
RACHMANINOV DE como o envase para o Mel 
MOSCOVA da Galiza, ou o - regula-

mento das axudas da UE 
Oferece un concerto di- para as explotacións apí-
<láctico, o Martes 22 ás 11 colas. 
da mañá no Auditório da 
Galiza. Tui 
ANGELO BRANDUARl 

• EXPOSICIÓNS 
/ 

En concerto o músico ita-
llano Angelo Branduardi SEGUINDO 
apresentando o seu último AOPAI MIÑO 
disco Camminando, cam-
minando o Martes 22 ás no- Colectiva de pintura na s,a-
ve da noite no Pazo de la Trisquel. Abre até o 3 de 
Congresos e Exposicións. Maio. 
Venda anticipada a parti-

•MÚSICA res do dia 15 no Teatro 
Principal a l. 500 pesetas. 

XERACION XABARIN 
•TEATRO 

Tres bandas de rack gal ego 
Ü PEREGRINO QUE no mesmo concerro o Ven-

• EXPOSICIÓN~ 

GALEGOS 
NA DLÁSPORA 

Mostra fotográfica de Del
mi Alvárez, na Faculdade 
de Empresariais e Econó
micas. O traballo segue, ao 
longo do mundo, as vivén
cias dos galegos emigran
tes, esquecidos por gover-

' nos e paisanos. 

Publicacións 

TERRA EN AMO 

A Asociación de Amizade galego-cubana 
Francisco Villamil, edita o número 4 co
rrespondente a Abril, da ua coidada re
vista (20 páxinas) con Notfcias de Cuba 
e dos pavos do mundo. Yerra sen amostra
ta o centenário da caída en combate 
contra as tropas coloniai e pañolas do 
independenti ta cubano Antonio Ma
ceo; o conflito diplomá-
tico entre o 
governo d 
Aznar e Cu
ba; Nicara
gua após as 
e leicións; ou 
do 1997 coma 
ano interna
cional do Co
mandante Che 
Guevara. Ta
mén trae as en
trevistas cun re
presen tan te da 
resisténcia en Ti-

O ES,UDQ DA GAL.IZA.DE

. SE~ADQ . PQR CASTELAQ 

EN INsliNIA QU ~ VEIRQ 

seppe Terragni (até o 18 
de Maio), é tamén En tem-
po furtivo (pe zas desde a 
mesiña de noite) con obra 
de Nacho Criado ; que 
inauguraron a primeiros de 
Abril. 

CANSOU AO ÜEMO 

Do Venres 18 ao Domingo 
27 de Abril, ás 21 horas no 
Teatro Principal, o Centro -
Dramático Galego, ínter~ 
preta a obra de Xavier La~ 

res 25 no Metropol. Actuan 
Blood Filloas, O Caimán 
do Rio Tea e os Rastreros. 

Vigo 

mor Leste e ao cardiólogo cubano To
mas Méndez. Reproduce os discursos de 
Fidel no Congreso da FAO en Roma, e 
no Cúmio de Santiago de Chile. Resu
mo do Encontro Estatal de Solidarieda
de celebrado o pasado Decembro en 
Granada, e novas sobre o Festival Mun
dial da Mocidade qué terá lugar en Cuba 
iste verán, ou das actividades da própria 
Asociación Francisco Villamil por toda 
Galiza . Terra sen amos custa 100 pta. e 
pódese solicitar a: Policarpo Sánz, 22-
211-oficina 10. Vigo, ou no teléfono 
(986) 43 82 92 de 1-9 a 21 h. • 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta + 160 pta 

de gastos de envio 

Insignia: 
Prezo 200 pta 

Pagamento a meio de seles de 
correos ou ingreso na conta 

de Caixa Galicia 
2091 0501 

683040001024 
Solicita a cantidade 

que desexes ao 
Apdo. 1371, 

36200 de Vigo. 

' 

•MÚSICA 

THE SJXTEEN 

Coro e orquestra~ O Xoves 
17 ás 21 no Auditório da· 
Galiza. Dirixe Harry Ch-
ristophers e acompaña a 
soprano Lynda . Russell. 
No .programa incluen pezas 
de Bach e Haendel. 

REAL FILHARMONIA 
DA GALIZA 

O Xoves 24 ás 21 horas 
no Auditório da Galiza, 
baixo a dirección de Pa-
wel Przytocki. 

ma. Dirixe André Pazos. 

Ü DOENTE IMAXINÁRIO 

O Xoves 1 7 ás 2-2 horas no 
T~atro Principal. Dirixe 
Luís Olmos sobre o texto 
de Moliere, e bailan Enma 
Penella, M,iguel Palenuela 
e Roberto Alvarez. 

•XORNADAS 

ÜIA DO APICULTOR 

A Asociación Galegá de 
Apicultura artella o Dia do 
apicultor, o Sábado 19 no 
Monte do Gozo. Celebrán 
asemblea xeral, e apresen-

•CINEMA 

MALLRATS 

Dirixida por Kevin Smith 
(~lerks) en 1995 nos Esta-
dos Unidos, coa produción 
de James Jacks . Filme do 
Cine clube Lumiere, para o 
Xoves 17 ás 20,30 h. no ci-
ne Ronsel. Entrada 400 pta. 

Ü HOME DO ÜESTE 

(Man of the west. USA 
1958. 97 min) .OXoves 24 
ás 20,JO do serán no cine 
Ronsel. O Cine. clube Lu-
miere elexiu un filme de 
Anthony Mann, con Gary 

ARTE E NIHILISMO 

A Casa das Artes expón is~ 
ta inostra colectiva até ci 
11 de Ma.i.o. Participan 
Ferñando Casas, Ignacio 
Caballo Trebo!, Toño 
Barreiro, Alfredo Olme
do, Juan Carlos Meana, 
Ignacio Pérez-Jofre, Jua~ 
Loe.ck, Alberto Barreiro, 
Miguel Cop.ón e Marco 
A. Valiño. 

A 

Ce 



As obras de 
peque no 

formato de 
Joaquín 
Sorolla 

pódense 
ollar no · 

centro 
Caixavigo. 

Os debuxos 
de Fráncisco 

Uoréns na 
Fundación 

Caixagalicia 
as duas en 

VIGO. 
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Anúncios de balde 
• Este verán vaise celebrar en Cu
ba o XIV Festival Mundial da Xu
ventude e Estudantes, do 28 de Xu
ño ao 5 de Agosto. Por primeira vez 
Galiza conta con participación arte lla
da no Comité Nacional Galego Pre
paratório onde hai organizacións xu
venis , estudantis e de solidariedade 
de todo tipo. O Comité ten a función 
de coordenar a delegación galega ao 
Festival, se che interesa a idea ponte 
en contacto na Ruado Vi/ar, 29-1 2 • 

15705 Compostela. O n2 de conta Ra
ra. aportacións solidárias é 2091 0000 
37 3002028160 de Caixa Galiza. 

•Comunicase a todos os músicos 
interesados en participar nunha 
experiéncia con sons improvisa
dos que poden acudir os Xoves a 
partires das 22,30 a A Gaita Grileira, 
na rua Chao, de Vigo, co fin de confi
gurar un núcleo de persoas disposto 
a aprofundar na improvisación e ex
perimentación de cara' ás xornadas 
que se celebrarán en Maio . Máis in
formación no te/efone do Centro Cul
tural de Valadares (986) 468684. 

• Gallaecia, un espazo de 350 metros· 
oadrados para espectáculos, no cerne 
da Ga/iza histórica; a Baixa Limia Ga
lega/Serra do Xurés . Rock, Folk, Mú
sica Popular, Cabaret, etc. Se desexa 
actuar neste local mande informa
ción (currículum, maquetas, CDs, vi
deos, etc, así como datas dispoñiveis 
e condicións económicas e mate
riais ... ) ao enderezo : Gal/aecia, rua 
Joaquim Lourem;o, 1-soto, Muguei
mes 32880-Moinhos (Ourense) . Abs
terse grupos que non fagan as letras 
ou diálogos en galego. 

•Merco concertos de grupos es
pañois anos 80 (La Mode, Paraíso, 
Polanski , Glutamato Ye-Yé, Aviador 
Oro ... ) Contacto: Xabi. Telefone {981) 
17811 O (de 15:30 a 19:30). 

• A Asembleia da Mocidade Inde
pendentista tem aberta umha canta 
de solidariedade com Ana Hartas. 
Faz a tua aporta11om sol idária no 
número 2091 0000 32 300 202 9070 
de Caixa Galiza. 

• Nativa dá clases de francés a 
calquer nivel. Interesados dirixirse 
ao Apartado de Correos 709. 15080 
A Coruña, ou no tell. 22 80 33. 

• Sons de Jaita. Faite co catálogo da 
nova distribuidora de música indepe
nente e autoxestionada. Podedes ato-

p·ar ska, reggae, punk, rap, fusion , 
comprometida coa esquerda interna
cional, asi como coas luitas dos povos 
represaliados. Tamén autocolantes, li
bros, etc. Para recebe/os escrebede á 
Caixa de correios 3242. 36080 Vigo. 

• Música. Prepa-ración de oposi
cións. Ensino primário e secundário. 
(986) 23 54 72. 

• Vendo casa de pedra para desfa
zer en Cortegada da Límia. Paredes 
de gran!to gris con pedras de 50x100 
na sua maioria. Balconada artística 
de 25 m. Bon prezo . Interesados cha
mar ao (986) 42 20 93. 

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

• Xa á venda o novo CD de Sobre
karga. O seu título é Flores Negras, 
editado por Clave Records. Podes pi
lla/o (1.900+gastos), escribindo a: Xo
sé Mánuel Lema. Praza Maior, 8. Ca- • 
mariñas 15121. A Coruña. 

• Vendo accións de A Nosá Terra. 
a 4.000 pta cada unha por precisar 
urxentemente o diñeiro .Te/éfono 
(986) 26 40 57. 

• Gralha, vanguarda informativa, vai 
polo número 15. Ainda nom assina
ches? Nele incluí a reportagem "Cen
tos de manifesta(:{óes conforman a 
crise nacional", Expo 98 de Lisboa , 
MRTA: a rendi(,{om impossível, BD e 
noticias de música, língua, etc . Apar
tado 678. 32080 Ourense. 

• Oferécese autónomo reponsábel , 
preséncia agradábel, con coche e ex
periéncia en Lugo, Coruña e Astúrias. 
Pode ser dias alternos ou fins de se
mana . Teléfono (982) 33 17 00 , a 
partir das 9 da noite. 

• Precísanse 1 ou 2 persoas para 
compartir piso en Ferro!, na rua Fe
rro 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 Corun
ha esta a vossa disposi¡;om para 
qualquer informai;om ou segestom 
no apartado 24. A Corunha 15080. 
Solicitai-nos a nossa Ghaiseta e nom 
dubides de por-te en contacto com 

nós , serás bem-vido . (Agradecería
mos nos_ remessedes 40 pta. en se-. 
los para gastos de envio). 

• Non te peches! O colectivo Gai de 
Compostela está ao teu servizo con in
formación , apoio aos teus problemas e 
actos lúdicos. Deixa-te caer polo noso 
local para consultar os fundos , ver o 
noso voceiro S'Homos, consultar a bi
blioteca ou simplesmente talar. Podes
nos atopar Luns, Martes e Xoves na 
Rua Entremuros, 16-baixo. 15780 San
tiago. Ou escrebe-nos ao Apdo. 'de Co
rreios 191, Santiago 1578.0. 

• Venden-se cachorros de boxer 
atrigado. Teléfono (986) 62 50 7-7. 

• Estamos a constituir non un 
grupo gai máis, senón un espácio 
aberto para todos aqueles que non 
·se senten identificados co estereoti
po. Para persoas que manteñen un
ha actit!Jde crítica ante os valores da 
nosa civilización. Queremos estabe
Íecer un médio para o diálogo para 
coñecermos e levar a cabo activida- · 
des en calquer esfera: natureza, es
pírito , cociña africana, arte rupestre 
na Amazonia, as línguas quimbun
du ... Dirixímonos fundamentalmente 
ao su! da· Gal iza e todo Portugal. 
Ponte en contacto connosco: GAIAl
ternativa apartado 3236. 36202 Vigo. 

• Precísase persoa para impartir un 
curso prático de elaboración de com
post. Interesados chamar ao Tlf. (986) 
70 85 92, Xosé Manuel, ás tardes. 

•Continua a acción directa. Xa está 
na rua o Nº 1 de Feros Corvos, bo
letín do Batallón Literario da Costa 
da Morte. Quen o desexe recibir que 
nos escriba e envíe 32 pesetas en 
seles. Batallón Literario da Costa da 
Morte. Rua da Pena 1. (15270) Cee. 

• A Asociación Máximo Gorki vende 
proxector de cinema de 16 mm, no
vo , moi barato , fabricación rusa . 
(986) 22 44 57, de 17 a 20 do serán . 

• Grupo de loxística cubano está in
teresado en contactar con persoas, 
grupos ou entidades que traballen 
neste campo p·ara o intercámbio de ide
as , libros, revistas, etc. O grupo está in
tegrado na Sociedad Cubana de Logís
tica que edita a revista Logística aplica
da. Os interesados poden t9mar con
tacto con Néstor Cálvez Perint Revista 
de Logística Aplicada. Avda. lndepen
déncia, 869. Ciudad de la Habana.+ 

• MANIFESTACION XóVENES INTÉRPRETES 

PRE~OS POLÍTLCOS 
NA TERRA 

A Asembleia da Mocidade 
lndependentisra convoca 
unha manifestación pola 
reunificación dos presos 
políticos na Terra. O Ven
res 18 ás 19 do serán na rua 
do Príncipe. 

•MÚSICA 

CONTRA O PARO 

A iniciativa cidadá Ponte 
en Marcha conria o paro e a 
exclusión social, artella un
ha festa concerto o vin
deiro Yenres 18 no Amor
discos. Actuarán Cr-udo 
Inverno, Demente, Non 
te pares, e probabelmente 
un grupo sorpresa con 
compoñentes da cena do 
rock local. 

O 22 e 24 de Abril ás 
20,30 do serán na planta 
baixa da Casa das Artes, os 
alunos do Conservatório 
de Música de Vigo ofere
cen sendos concertos de 
música clásica. 

ARANTXA GOYNETXE 
EARP RAPH 

A primeira coa mostra 
Tres estacións e un dia e o 
segundo con Destrás do 
olio. Desde o Venres 18 
na Casa das Artes. 

•TEATRO 

COMÉDrA 
NUN SO ACTO ... 

AVILÉS DE 
TARAMANCOS 

tracción, do pintbr valen
ciano Joaquín Sorolla, do 
periodo 1876-1918. Até o 
11 de Maio, de 18 a 21,30 
h. de Luns a Sábado, e de 
12 a 14 Domingos e 

!GUANA CLUB 

A Iguana anúncia un inten
so programa de concertos 

p<!_ra o que · queda de 
mes. Chuco para o 

Estrea da obra Fábulá. 
Comedia nun só acto . .. se
xual, da compañia Áncora 
Produccións o Y emes 18 e 
Sábado 19 ás dez e ~nédia 
no Centro Cultural Cai
xavigo. Escrita, dirixida e 
interpretada por Qustav.o 
Pernas. Reservas no telé
fono (.986) 23_80 51. 

festivos. 

Na galeria Sarga delos e 
até o dia 28 permanece 
es ta mostra adic·ada ao 
poeta noiés. Inaugurad a 
cun recital p9ético a car
go de X.Mª Alvarez Các
camo, .B. Gtaña, MªX . 
Queizán, X.M. Mill án 
Otero e Ramiro Fon te o 
pas~do 10 de Abril conta 
co soporte fotográfico de 
Maria Esteirán 

DEBUXOS 
Xoves 17 ás 

21,30; Sindica
.· to del Crimen 

o Venres 18 
ás 23,30; La 
De.stileria o 
Sábado 19; 

Vilagarcia 

SO ROLLA 

O centro Caixavigo expón 
obra en pequeno formato, 
desde o realismo até a abs-

Do pintor,ga
leguista Fran
cisco Lloréns 
(1874-1948), 
na sala de mos
tras da Fundación 
Caixagalicia. Case un 
cento de de.buxos, apontes 
realistas; que van desde o 
Val do Umia até unha can
le de Bruxas. 

Chill Out o Do
mingo 20 ás 5 da 

tardifia, Fromheadto
toe o Xoves ·24 ás 23,30, e 
lnsanity Waves e Latino 
Diablo para Venres 25 e 
Sábado26 ás 23,30. 

•TEATRO 

ÜNHA ROSA 
E UNHA ROSA 

A comédia máis recente de 
Teatro do Noroeste. Fan 
dous pases na Casa da Cul
tura, o Xoves 1 7 e o Venres 
18 de Abril.+ 

--Encrucillada .· XOAN COSTA 

HORIZONT AIS 

2. Adorno que .hai nas cornixas dalgúns edificios para que 
saia a auga da chuvia do tellado a través del 9. Escoita 11 .. 
Nome de muller 12. Nos verbos da primeira conxugación, 
morfema de modo-tempo do copretérito 13. Ao revés;-es
trela que é o centro do noso sistema planetario. 15. Prono
me de terceira persoa suxeito 16. Oceano 17. Grupos de 
cartas en que se divide a baralla 19. Boca das aves 20. De
mostrativo plural 22. Galante 23 . O que está encarregado 
de educar nenos de xen.te rica. 24. Esteiro ou tramo final 
dun val fluvial asolagado polo mar 25. Froito da xinxeira 
27. Vexetais clorofílicos do grupo dos talófitos, acuáticos, 
provistos de' talo e COR estrutura moi variábel 30. Ave ma
riña 32. Río que pasa por Florencia é ~travesa Pisa 33. 
Contracción de pro~ome persoal, no plural 34. Nome dé 
letra 36. Abreviaturn de et caetera 37. Ao revés, unidade 
coa que se mide a velocidade dos barcos 38. O mesmo que 
xerra 40. Exeresión para chamar alguén 41. Apoiada, 
fundamentada. 

VERTICAIS 

l. O raposo 3. Ao revés, nota musical 4. Escampa, para de 
chover 5. Exceso na comida ou n a bebida 6 . Fala en alto a 
un -público para o convencer de algo 7. Pelo da ovella e 
doutros anima is 8. Título nobiliario 10. Título dunha Obra 
de Pondal 12. Soporte qué. se pon na .parte superior do co
che para transportar cousas 14. No plural, vestidura que le
vaban os sacerdotes 16. Marabilla, prodixio, portento 18. 
Tipo de rocha branca e dura 19. Danza 21. Que non ten 
compañia. 22. Cor vermella escura 25. Pernil 26. Estado 
de Asia Occidental centro do antigo Imperio Persa 28. 
Mamífero ruminante do Norte de Europa 29. Asociado, 
participante 3 l. Continúe, perdure. 34. Vapor, emanación 
35. Parecía 38. Título dós reis de Persia 39. A.o revés, en
trega algo a alguén. + . 

Caldo de letras 
C D P O T S U X N A S E Q 

C F O N T E N O V A U V · E 

U A N F ·S fr A Ñ B D O I L 

N N T P A Z I N A C A U R 

T L E o · A L G TA T HA R 

I e e y I V e Q o L N o I 

S C A F L R Y X S E. E F K 

C A L D E L A S D E T U I 

F E ' D B D z· I R A D N O M 

K Ñ E I L T N N B B E N Y 

e A L D A s D E R E I s e 
Z T A E C Ñ P B E V N T T 

H L S N O Ñ i R A L I V T 

Xa son os 'ci_erradeiros. Trec~_.balneários do país.-

SOLUCIGNS A ENCRUCILLADA 
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SOLUCIONS 
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-O Caderno de a bordó,. editado polo Grupo Mascato, re~upera referéncias tradiciqnais da beiramar 

·· Histórias.do mar habitado 
'* G. LUCA 

Moitos versos da beiramar 
ainda estarian por escribir se 
non houbese gamelas e dor
nas varadas na area, cader
nas ao sol, cacacharélas de 
.calafate, redes e boureles de 
cortiza, carpinteirias e fábri
cas de ·salga. O mar habitado 
de Blanco Amor.· Despois veu 
a fúria de tapalo todo con te
rra, cemento, palmeiras e al
go de xardin francés. O Gru
po Etnográfico Mascato pre
parou un Caderno de a bordo 
que leva o subtítulo Cultura 
marítima e meio ambiente pa
ra facer xustiza ás referén
cias tradicionais da beiramar. 

O caderno está concebido co
ma unha viaxe intuitiva polo pa
trimónio marítimo, sobre ·un tex
to de Dionísio Pereira, fotogra
fias e debuxos de Pepe Gondar 
e a montaxe de Evristo Gonzá
lez e Rafa Vilas. "Nomear é tan
to como apropriarse de algo, 
darlle sentido e utilidade; Q ano
nimato vai parella ao estrago'¡. 
O camiño da costa e das praias 
comeza polo vocabulário: "abra, 
amela, esteiro, rabastal, praia, 
barra, illeira, ancoradoiro, fuma, 
restinga, atalaia, badia, cabicas
tro , cabo do mundo , ribeira, 
cunchal, rompente, seca, ense
ada, duna, angra, comboa ... ". 

Os oficios da pesca humanizaran a beiramar (lfé que foron marxinados por c_ritérias bárbaros de urbanización. XOSÉ SUÁREZ 

As pedré;ls e cúm'ios do litoral 
forman as marcas palas que o 
pescador situa a pesqueira: 
"Sanxenxo montado 11a ponta 
das illas de Ons , Freixo por 
Monteagudo; Sanxenxo mon
tado na ponta das illas de Om~. 
Alba Por Monteagudo", sinala
ban as marcas de ·congro dos 
pescadores de ~óruxo: "As ve
ces, a toponími~ tala da fauna 
desaparecidq_, coma a Pedra 
do Sinal da Balea ou a Praia 
do Burato da Londra; outras, 
ten a chave de aconteceres re
motos. Chámase carcamán a 
un barco vello e pesado e, por 
extensión, aos contrabandis-

...- las. Ternos enseadas dos Gar
camans nas rias de Arousá, 
Muros, Pontevedra". 

O Caéierno de Bordo define a ar
nela ou a comboa, oous nomes 
que se repiten na beiramar. "Ar
nela é unha praia de costa aber
ta entre dous montes na que de
cote desemboca un regato. A 
comboa é unha pequena lagoa 
de beiramar que enche coa ma
rea''. Nomes da costa e dos ofi
cios da mar que se manteñen 
plenamente vivos e deberan 
desprazar conceptos extraños 
das cartas náuticas. Por -exem
plo rebastal, conxunto de pedras 
aliñadas onde o mar rompe; pos
ta, o lugar no que se adoitaba 
largar o aparellO da xábega; fin
car, puxar polo barco cos remos . 
no fur,ido; _b.erlengas, paus da ar
boradura de barcos menores ou 
aceña, niuiño~ de maré. 

cicel polos mariñeires para facer 
unha bita. ou amarra. ''Tamén hai 
arquitecturas sen arquitectos". 

.Oficio de mariñeiro 

O libro do grupo Mascato, que 
forma parte da Federación Gale
ga Po/a Cultura Marítima des
minte no texto e nas aportación 
gráficas aquela tópica descalifi
cación: hai que aprender un ofí-

. cio p9rque mariñeiro é ca/quera. 
"Este non darlle ao mariñeiro a 
categoria de ofício é, aparte de 
-inxusto, falso. Poucos ofícios re
qurren tantos cqñecemento". No 
mariñeiro danse os traballos de 
terra, a salga, o encascado de 
redes e velas, a preparación de 
nasas e artes e despois todos os 
traballos dunha fábrica que 

As imaxes traen o·dique de Tan- aboia sobre as ondas. Por riba 
xil, no Rianxo, a médias entre un -está o coñecemento do tempo, 
crebamar e un paseo, con chan- dos sinais do mar e de todas as 
tas contra e- abalo do mar ou as formas de saber velexar e situar-
. desaparecidas casas do remo . se no médio dunha chaira de au
das Máriñas, asi chamadas por- - . gana que cabe todo canto i quer 
que o seu ancho a penas daba caber, contra néboa, mar levada, 
para un remo de traiña. Xunto ao · · ·noité sen lúa, encalmada ou bo-
portiño medieval de San Cosme rrasca. A dignidade de a bordo, 
de Outes, o fotógrafo repara o orgullo mariñeiro recoñeGido 
nunha pena fu rada á maceta e nos sindicatos: E/- Despertar Ma-

rítimo, El Progreso M_arítimo, La 
Solidaridad Marinera. 

O pañol (departamento dos 
barcos no se arrambla-toda cla
se de mater.ial) é a parte do ca
derno reservadé;l para a didácti
ca da contaminación, con para
das na celulosa de Lourizán, os 
verquidos de barcos encalla
dos, o refugallo dos nú~leos ur
banos e a lista negra dos que 
consideran a beiramar un cai
xón sen dono. 

· Mentres non chega a botadura ~ 
do Jandro, o galeón que a Fede
ración Pala Cultura Marítima es
tá a recuperar no estaleiro de 
G.arrido, en Ogrobe, os autores 
fan unha singradura pola Arou
sa, con saida no Cabo da Cruz e 
paradas ilustradas en Vilaxoán, 
a llla, as telleiras de Castrelo, as 
Laxes, o Bico da Ran, Camba
dos, o Muiño da Seca e Ogrobe . 

O Caderno fíxose co traballo 
voluntário do Grupo Mascato e 
únha aportación pública e distri
buese de balde desde a Casa 
da Cultura de Cambados (986-
520088). • 

•SUPER OFERTA e SUPER OFERTA e SUPER OFERTA e 
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MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

SAIDAS DO PORTO 

TELF. (07 • 35151) .82 48 93 - FAX 23 798 
VALEN<;A DO MINHO 

Pagarpola 
·esperanza 

MANUEL CIDRÁS 

Ogobemo de Aznar ve1:1 
de acada- lo seu me i
rande éxito po lít ico 

dende o pacto de investidura 
fóra do Consello de Ministros: 

, o acordo entre a patronal e os 
dou s sindicatos ·esta tais 
rnaioritario sobre a ené ima 
reforma labora l púxolle con 
razón os dentes longos d en
vexa ao expresidente Gonzá
lez, que lago vai e llos en ina 
aos xuíces porque aos outro 
non pode. ld e saber vó n 
quen pen aba González, aparte 
de Garzón e Liañ , cando cus
piu contra o d ce r brado . 
En pri vado recrimína- lles a 
Méndez Gutiérrez, que t ñen 
apelido c mo d ordenanza 
de Ferraz, que í n n lla pu
nan a el cando mandaba. 

O peor da nova reforma labo
ral non é o eu contido ( n 
da idea de que h ub a pec
tas abando máis regre ivo na 
reforma de 1994) , nin que e 
toca e o tema tabú do d pi
do. O q ue de m raliza é o 
que pon cada un na transac
ción que din que é todo acor
do: os empresario poñen e -
pe ranza para o futuro (de 
que ha haber mái traballo e 
traballo mái e table, e dio 
quere) e o traballadore po
ñen , a cambio da esperanza, 
carriño contante e oante , 
en forma de indemnización 
que se perden. 

Pagar pala e p ranza é como 
pagar pol amor, cou a de 
pro tíbulo mala vida, e fon
te de fru tración e anda::o . 
Para pagar pala e peranza xa 
tiñamo a primitiva, b no
l to e o cuponazo, que p l 
menos ofrecen a ilu -i6n de re
tirarte da rúa 1v1r c mo un 
re i. e n n xoga non che t -
ca, per n n é o m m que 
te- la esperanza c.1 que te de -
pidan mái barat . E pr mio 
toca empre. 

VoLVER Ao REGO 

Falar da subm isión do ga
legas .é un tóp ico que aga
cha a violéncia que aqui 

se exerceu, desde os Reís- Ca
tólicos. O pasado dia 7 unhas 
poucas d1keas de viciños de 

. Vilaboa , cunha idade média 
de sesen ta anos, eran rodeadas 
por un número moi superior 
de forzas da Benemérita che
gadas desde León. Vários gar
das civis, embozados en pasa
montañas , realizaron disparos 
ao ar. Esperpéntico era ver 
aquel minúsculo salón de ple
~os , á porta do cal os gardas 
cacheaban aos viciños, un por 
un , coma se de perigosos de
lincue~tes se tratase . • 




