O programa do BNG
inclue a criación polo Xunta
de empresas estratéxicas ·
Manifesto íntegro a pral do catalán

Sefi Garcia:
"O máis normal
entre
xornalistas
é o contrato-lixo"

~~~~~~-6~~~~-~-

---9---

---~--s-~-----

Manifestación en Cerceda contra a incinerddora

- - - - a·- - - Fran, Xosé Ramón, Nacho e Michel
gravan un disco
a pral da seleción galega
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~Os territórios do ocidente de

Un informe das caixas
indica que Galiza
medra por baixo
de Extremadura,
Castela e Andalucia
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Astúrias eas Portelas de Zamora pendentes de meditjas semellantes

·No Bierz~, galego na escola
Tiveron que pasar moitos anos para que o ditado polo sentido comun acadase sanción parlameritar. A proposta do BNG

A economia galega foi a terceira
aprobada en Madrid consegue que se recoñeza a necesidade de o galega se converter en rnaiéria escolar .no Bierzo Ocique menos medrou en 1996, ao
dental, onde até agora só unha escala ao pé de Galiza, e con escolinos galegas, tiña a nosa língua como posibilidade de estudo.
aumentar o seu Produto Interior
Bruto nun '1,85%. O sector industrial galega é o quinto menos de- ·
senvolvido do estado. Ambos dados, tirados do informe da Fundación FIES, perteñecente ás caixas
de aforres, demostra que Galiza é
cada vez máis pobre.
(Páx. 12)

O histórico Castro
de Elviña na Coruña
esquecido entre os toxos
Pésie á declaración de Monumento Histórico Artístico no ano
62, o castro de Elviña, un dos
conxuntos culturais máis ricos
da Coruña, non é máis que unha marea de ruinas tapadas polo mato. Os últimos traballos de
consolidación e limpeza remataron no ano 85 e desde aquela o
castro deféndese acubillado tras
das xestas e dos toxos. (Póx. 21)

0 MEU defende a unidade
de acción cos CAF
nas eleicións ao claustro
A unidade de ·acción do nacionalismo de cara ás próximas
eleicións ao claustro da Universidade de Santiago e a consoli- <(
ación · nos campus galegas fo- ii3
j an dous dos temas chave da ~
~Asemblea do MEU. (Páx. 1O) <~--=""-----------'---=-~-~[L__-'-"'~'~=~--_.::!::!~.__'-=--~----.,.4.J<./')

GUÍA DE BALNEARIOS E FONTES DE GALICIA
Tomás Ares Güimil - María Xesús Vila González
Un completo e animado
._ p~réorrido polos balnearios
·~.:· 'galegas que recµpera toda a
beleza e utilidade <lestes singulares
establecementos.
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O Valedor carga contra
o eixo político d9 PP
. _ As duras críticas do informe do Valedor do Povo á política privatizadora da Xunta, afirmando que "pode diminuir ou crebar o direito
constitucional que teñen recoñecido os cidadáns", denunciando aos
oito organismos criados "á sombra da Administración autonómica, escapándose ao control en aspectos fundamentais coma o gasto público
ou a contratación de persoal", sobarda a mesma contundéncia da den(mcia. Trátase da descalificación do eixo principal da política do PP,
a política privatizadora, incluida a administración pública, polo que a
censura cobra maior protagonismo. Pero non só iso. O Valedordalle a
razón plena tanto ao BNG como ao PSOE nas suas contínuas críticas
a esta prática doGovemo de Fraga, utilizando os mesmos argumentos
que nacionalistas e socialistas nos múltiples debates parlamentários
que suscitaron estas práticas do PP. Cal vai ser agora a política que sega Fraga? Se cando D Valedor censurou a actuación de Feñosa polos
cortes de suministro eléctrico, a Xunta non puido máis que abrir un ·
expediente, agora, seria lóxico que se decidise por abandonar esa política oscurantista e_~eo-caciqui l..
_ _ J.,.. _ _ _ _ _ _ _

Fuiimori impón .
a saída militar contra
unha maioria de
países que pedian
a negoc1ac1on
1 •

•

/

!

O asalto a. résidéncia do embaxad or xaponés no Perú ,
onde o grupo MRTA mantivo
retidos durante 126 días a 72
reféns, rematou cos catorce
guerrilleiros mortos. Tamén
morreron dous soldados. e un
secuestradp , resultando feridas 25 persoas entre civís e
militares. A-operación, da que
estaban avisados os secuestrados ,_ colleu de imprev\sto
aos guerrileiros que coidaban
que a ocupación ía rematar
en negociación.
(Páx. 1,6)
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6n Ponte de Domingo Flárez, ao pé de Rubiá, Xa é optativo d.esde 1983
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un o primeiro político- que xürou
o seu cargo en galego no Bierzo. E volvereino facer cantas ve- ces se precise, ainda que as
xentes do meu partido (PSOE)
en Valladolid reñéronme e os da
Xunta de Castilla León nada me·
dan", afirma Xosé Manuel Gutiérrez Monteserin, alcalde- de Balboa, concello situado ao pé dos
Aneares, pioneiro tamén desde
a Asociación Cultural Carocas
da recuperación da cultura de
expresión galega que marca abisbarra e dos contos de tradi ' ción oral en galego. "Desde_a
asociación publicámos as Historias e cantos os Aneares~ en galega por suposto,_sen _que ninguén
nolos subvendbnara"
.
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Monteserin descrebe a situación
de marxinación que el xa viviu de
neno ''fixeron aparecer o galego
como signo de inoultura, nunha
zona na que é a primeira língua.
Eu mesmo aprendin a talar ·o
castelán cando cheguei á esGola.
Pergúntanme ás veces ti és galega ou castellano? e teño que dicer que son apátrida" di rindo
Monteserin. "Ainda quedan prex u izos nese
sentido, que
agora deberian ir perdéndose. No
Bierzo occidental era de
lei que o galego estivese
na escola".
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A Comarca
galega talante Gutiérrez Monteserin, Alcalde de Bá~boa. Nas entradas ao Bierzo desde Galiza son numerosas as pintadas en reivindicación do gal~o. Reportoxe Grofico: A. IGLESIAS
abranxe a caanálise da situación Alfredo Rodrígase moito .máis- 90 Leste. Trátado secular abandono ao que fose 40.000 pers9as, nos cGncellos
ron submetidos" .
guez, mestre e presidente do Insse da zona .máis deprimida de tode Balboa, Barxas, Carucedo,
tituto de Estudos Bercianos; afirda a comunJdade e segundo estuCorullón, Oéncia, Ponte · dé DoO semanário Bierzo 7, editoriali- ma que"iso demostra que a escados da Mesa para a ,Defensa do
mingo Flórez, Sobrado, Trabadeseza de recursos económicos e
zaba s·obre a cuestion afirmando
Galego no Bierzo hai unha esaxelo, Vega de Valcarce e Vilafranca
que "a moitos bercianos extrárada diferéncia no índice de anal- - lingüísticos da zona fomentou undo Bierzo, ainda que rasgos do
fabetismo nesta zona galegofaha bolsa moi numerosas de perñalles que teña sido o _BNG o
galega, segndo demostra o Mapa
que planteara esta iniciativa no
lante qué no resto do Bierzo e da . soas sel') futuro cultural que é preLingüísti~o do Bierzo -que está
ciso recuperar como desagrávio·
Comunid~de Autónoma. Na sua
en fase de publicación- prolónPasa á páxina seguinte

l,JSTA'SEMANA
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Ven da páxina ante-

Congreso para
que os escolares
bercianos mellaren o coñecemento do galega,
o coñecemento
do · idioma que
moitos deles fa-.
lan xa no seu entorno. Ou sexa,
.converter en oJicial o que é real·
na maioria dos
povos que extre- man coa Gal iza".
Nun outro artigo
insistia: "A linguaxe ben entendida non ten porque constituirse ·
en separación
entre zonas e pov os, senón que
debemos empregalo para estabe1e ce r nexos comuns con outras
rexións e para
ampliar as nasas
perspectivas cultu rais. Se isto o
entendemos perfectamente enviando aos nasos
tillos a académias de inglés e
outros idiomas,
por que non coas
línguas que existen no noso próprio país?".

Autonomía e
competéncias

3
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están cariido desóe ~ai anos." ·
'"' · A precaución de
todos as. persoas
coas que· talamos
- está en saber como se vai sacar
adiante o acorde.
Alfredo Rqdríguez
insiste na persuasión, "agora nós
ternos que traba·11ar a .fondo para
que ·se entenda a
utilidade de que ,
os rapaces dominen o galeg.o, e
iso ha que tacelo
con -insisténcia e
sen que pareza ·
imposición".

IAgora no$,

O acorde poderiase implantar- desde o curso vindeiro , que coincide
co traspaso de
competéncias de
Educacion á Junta
de Castilla y León.
O modelo a seguir
xa está implantado en Ponte de
Domingo Flórez,
un concello separado de Rubiá polo Sil, e na sua escala perto de sesenta rapaces e
ALFREDO RODRIGUEZ, rapazas van ás
clases de galego
PRESIDENTE DO
con normalidade
desde que hai ca~
INSTITUTO DE
se dez anos se
chegou
a un acorEsruoos BERCIANOS
de do Ministério e
a Xu.nta de Galiza,
pensando sobretodo nos nenos
que viña de Rubiá.

ternos que
traballar a fondo
para que se
entenda a
u¡ilidade de que
os rapaces
dominen o
galega"

O Estatuto de Autonomia de Castilla-León contempla un organismo
autónomo , para
as bisbarras e
daquela para o
conxunto do Bierzo "pero o PP
teno bloqueado porque a maioria é do PSOE. Elíxese cun representante por cada concello, e
deberia ter unha manchea de
transferéncias que por razóns
políticas están bloqueadas", explica o alcalde de Balboa, que
se amasa satisfeito do acordo
realizado nas Cortes de Madrid.
"O problema de impartir galego
nunca seria económico, porque
precisarianse moi poucos profesores que poderian desprazarse
aos coléxios. Hai que ter en conta que desde hai algun tempo se
fixeron Coléxios Rurais Agrupados (CRA) , porque a povoación
escolar foi en devalo e todos os
índices demográficos da zona

Pilar Garcia é a mestra actual
de galega neste CRA que ten
apenas 250 alunes. Natural do
Barco de Valdeorras é o primeiro ano que se fai cargo e ten a
vantaxe de contar con grupos
pequenos para poder dar as
suas clases , "ao principio do
curso fálaselles aos pais e decídeno eles. Moitos pensé\n en
que os tillos van ir despois ir estudar ao Barco de Valdeorras ,
que é o ceñtro de secundária
máis cercano, pero non é a única razón para que escollan a
clase de galego, que son 2 horas á semana, detraidas de Língua Española e Plástica. Agora .
teño case 50 alumnos repartidos e diferentes grupos'.' ·•
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Édirectiva da Escala de Gaitas de Vilafranca do Bierzo

'~No Bierz~ hai diglósia eun c9nflito de identidade'
A Escala de Gaitas de Vilafranca do Bierzo ven desenvolvendo un intenso labor de reivindicaci 6n cultural, que culminou
nestes ·anos na celebración das.
Xornadas da Cultura e da Língua Galegas no Bierzo. Marisa
. Cela é unha das principais animadoras deste movimento cultural que fai honor á memória
do Pai Sarmiento, que ten a
sua casa natal en ruinas, pero
con senllas placas que anúncian que foi comprada pota
Xunta de Galícia, anda que nada se planificou para reabilitala.
"A Escala de Gaitas ten o fun- ·
cionamento de calquer agrupa~
ción deste tipo, que ehQancha
á xente polo folclóre pero que
vai incrementando as suas actividades non só cos cursos de
galego , senón coá organización das Xornadas , que xa le:
van catró anos celebrándose,
ou coa rec1,.1peración dos Maios
específicos de aqui.
"Coido que hai un problema de ·
diglósia semellante ao da Galiza,
pero engadid9 a un claro problema de identidade. Aioda hoxe
ves nun bar. xente que está talando galego e xogando a partida e ao escoitar a TVG-retrucan
'pero que ialan eses!' Pesie a iso
a .TVG fixo furor, e non só polo
futbol, e supuxo unha axuda na
toma .de conciéncia: ·
"As actividades da asociación
procuramos facelas· participativas, por exemplo co teatro de
rua, e á xente contrástalle que
toda a propaganda a tacemos
en galega, porque ainda persiste esa idea de "sermos de
León". Eu que estudo ali decátome que cando falo en galego
míranme como se fose algo
exótico, porque fóra do próprio
Bierzo hai mesmo ignoráncia
sobre que o galego é a língua
desta zona da comunidade".
"A continuidade fixo que. fósem os gañando o respeito da
xente, e mesmo conseguimos
que através da Escala de Oaitas se puidese $,eguir con tradi-

estimular porque nengun estu- .
cións ameazadas. Cando codante vai querer máis traballo"
mezamos só habia tres gaiteiro s vellos na zona, - e nós ·
Marisa Cela canta' anécdotas do
aprendimos desa xerite maior.
prexuizo e o autonoxo, "en MaHoxe xa ternos un movemento
drid , nunha festa do Bierzó uns
importante de intercámbio coa
fixeron caldo galega, pero para
Asociación de Gaiteiros Galepoder disimulalo, chamáronle
gas, e mesmo agora en Maio
caldo berciano que era o mesvan vir actuar os Treixadura.
mo pero triturado nun pasapuré.
Cos topónimos outra festa: a
"Que se levase o galega á esco-_
Veigueliña de Parada Seca chála foi unha reivindicación de
malle Veguelina de Parada Sesempre. Ademais de non darse
ca. · Sei dun mestre que se alecomo asignatura, está o caso de
grou de escoller un Veguelina
que moitos profesores que non
que está ao pé de León e cando
son de- aqui descoñecen o gal ese decatou de que estaba no
go e. mesmo non comprenden
Bierzo botaba as mans á cabeque a xente tale .outra língua. A
za. E todo por non respeitar o ·
optatividade ~ un paso, anda
topónimo correcto".+
que me preocupa como se vai

e

. l

No berce do Pai Sarmiento
Jivo que chegar unha formación nacionalista ao
Congreso de Madrid, para que fose po~íbel converter
en optativa a matéria de galego no Bierzo Ocidental. A
reflexión non é ociosa porque puxo en evidéncia a
deixación que durante anos as forzas políticas
estatais, e a mesma·Xunta de GaliZa, fixeron dunha
realidade que se foi par,cheando e que só se recoñecia
como tal nunha pequena escala (Ponte de Domingo
Flórez), que compart1a alumnos. cun concello galego
(Rubiá). Agora o consenso logrouse e tanto o
Ministé'rio como o governo galego e a Xunta de
Castilla-León, son responsábeis de ·que non quede
nunha simples aprobación testemuñal.
A realidade lingüística da raía deu lugar nestes anos a
.un movemento paseniño pero insistente de
reivindicaciór,i, maiormente na zona ao Oeste do Návia
e no Bierzo Ocidental, e en menor medida nos·
pequenos concellos das porte.las de Zamora. ·
Tratábase de que .unha división administrativa non
supuxese a ruptura cultural e a imposibilidade de que

os habitantes destas-terras de fronteira ficasen
marxinados e aJimentasen unha paradóxica identidade
de ningures.
O que debe sobrancearse é que o galego subsistiu
tanto pola vontade dos habitantes destes territórios,
como polos diques que diferentes colectivos foron
pondo á progresiva castellanización. O labor das
Mesas pola Defensa do Galego no Bierzo e Asturies, o
traballo cultural do Instituto de Estudos Bercianos ou
da Escola de Gaitas de Vilafranca do Bierzo, son quen
tañen que ápuntarse este tanto, polo xeral asumido e
saudado, no seu simbolismo , porque supón un avance
· pequeno pero importante. En moité\S ocasións tiveron ·
que enfrontar ataques ás suas actividades,
particularmente no caso de Asturias, onde o governo e
algunhas institucións quixeron apresentar como bable
o galega talando en Ocidente, que mesmo xa conta
cunha no_rmativa específica das suas peculiaridades.
O coidado coque S!3 tratan estas cu.estió.ns non ~eben

nunca impedir que se impoña o prexuizo por riba do
dereito. A tala principal destas zonas é o galego,
veículo cotián., e a diglósia ali ten características
singulares. A sua auséncia nos meios de
comunicación foi suplida pota entrada da TVG ,
seguida non só potas emisións deportivas, senón por
programas como Luar, que na sua mistura de ·
variedades foi dando cancha aos grupos da zona,
logrando unha identificación necesária.
Que a proposta do BNG lograse arrincar un
compromiso de optatividade escolar pode parecer ,
pequena cousa, sin· embargo conseguiu elevar o
,sentimento de dignidade onde máis se precisaba .. Ali,
no Bierzo Occidental, onde naceu hai trescentos anos
o Padre Sarmiento . Ainda que pasaron séculas para
que os seus consellos de educar na língua própria
fosen recollidos, benvidos sexan, e que axiña se
extenden aos outros territórios galegas de fronteira.
Sen tempo non era.•
ANOSA '!'ERRA
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Xoari Miguel Barros · ~ Pedro Costa falaron aos viciños da párroqui8:'s0bre oS efettos do électro·magnetismo na Saúde

ReileSa desestima·a reClamación dunha viciña ·de Merza
que vive~ cos seu$ ·fillos a 25 métrOs dcís-~~rr~s ..de :alta .·ten~i~n
.
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G. LUCA ·

Elisa Carlin Cao, viúva, con
_ sete tillos, · emjgrante na
Franza durante 17 anos, dei.xou en vilo aos máis de' 400
asistentes á conferénciá Os
efectos do electro~magnetis
mo sobre a saúde, na Casa
da Cultura de _Merza ao preguntar de que maneir~ pode·
ria facer valer a s~a protestas
contra a empresá Red f=lécttica (REDESA) por ter _instalado
unha torre de 400.000 vóltios a 25 metros da sua casa.
El isa é viciña de Merza · onde
comprou unha pequena propri-edade cos ;;iforros da emigración,
pero REDESA ergueu en 1996
unha torre do tendido de alta
que une Meirama co encaro de
Undoso·, ao pé da sua casa. O
incesante ruido, que aumenta
en dias qe brétema, ~ o temor
aos efectos do campo electro.:
magnético do tendido, non os
deixa viver. REDESA di que a
torre está instalada fóra da casa
e que a proprietáíia ,non ten na~
da que reclamar. Un directivo da
compañia de transporte de
enerxia asegurara aos viciños :;¿
de Tarifa (Cádiz) que alén de ~
400 me1f0snoññab1a nada que
temer dos tendidos de alta.
<i ' - - - - - -- - - - - - - - - -··_
....,,..:::..
. ··-_.
·'·''=
. . · ~__:_-,--_..:::.__..e=_ _~
Elisa Carlin Caro, emigrante retomada a Merza despais de 17 anos na Fraru:a, viúva can sete fillos.conta aos conferenciantes como é a sua vicia a 25 metros dunha torre de alta tensión.

Na Casa da Cultura de Merza,
chea de asistentes convocados
pola Asociación de Viciños, Xoan Miguel Barros , especialista
en medicina preventiva e Pedro
Costa Morata, enxeñeiro de tele-comunicación e consultor de
Meio Ambiente para a UNESCO, talaban dos efectos da contaminac-ión .electro-magn$tica.
Elisa Car"lin chegaba á mesa
dos conferenci9,ntes no tércio
das preguntas do público e contaba a tortura en que se foi convertindo a sua vida desque comezou a funcionar o tendido 'de
400 quilovóltios sobre Merza. "Ó
tungar. das liñas non para nen
de dia nen de noite e teño. medo
de en~rar nalgunhas parte da
casa. Que podo facer? On©e:iteño que ir para que me fagan:caso?"
·

Estudo's máis pr~cisos

ªº

negáronse á conexión ao recoñeceren a perigosidade da liña.

as nucleares. e os tendidos de
á saude
áctuar sobre a glánalta tensión. De .non ser polas
dulá pineal , que regula os ritmos
circadianos, e comprometer as
mobilizacións dos 60-70, hoxe
defensas ; o electro-magnetismo
serian 30 as centrais en todo o
afecta igualmente á absorción
Estado. Todas as sospeitas sobre a perniciosidade das cen- ' do cálcio e á función enzimática
trais nucleares· fóronse cumprine ten tamén efectos mutaxéni cos. "Redesa comportouse con
do. Hoxe non é dóado probar os
moita arrogáncia en Aravaca ,
danos da electricidade é os técn ico·s recusan as críticas con
nos arredores de ~ Madrid, pero
arrogáncia _e explotan un prestífinalmente foi obrigada a ente-.
rras as liñas de alta. Asemade,
xio que lles da, sen razón, a so. ciedade. Para o autor do libro
.no Val de Arán non entraron en
Efectromagnetísmo (editorial
funcionamento as torres de 400
Troya) a alta tensión prexudica
q~_ilovóltios porque na Franza

-

O doutor Barros dixo que nun
prazo de vinte anos estará probada a relación causal entre os
campos electromagnéticos e
certas doenzas. "A OMS recomenda facer estudos de campo
a grande escala porque contra
máis poboacion controlada
máis evidéncia haberá da relación posibel".
Un viciño de Marza que partici-

G.

Máis casos de leucémia·entre
Os qÚé
',¡iven.baixo ,a alta fensio_n.
.
'

Ós'

.

-

.

pou no colóqui relatou que preguntara por Internet á dirección
de Meio Ambiente da Xunta cal
era o estado do contencioso
polo tendido e na pantalla aparece u lle a resposta : asunto

zanjado.
O alcalde de Merza negou a
Asociacion de Viciños o uso de
cadeiras propriedade do Con cello para a mesa redonda. Os
organizadores obtiveron as cadeiras do alcalde de Silleda,
X~n Salgueiro. •

LUCA DE TENA

A venda da luz

;:"~

co avali~d-~ de -leucémia entre
os éxpost«PS. a -c~nipo$, eleCtro· magnétiC05- t_oj 1'.. 4 veces superior a©: dO$ nos éXR9Stos. Para
unha djstai:icia fnfer[dr á '5'0 metres, .O -ri~~é> relativo foi di:! 2.0.

-O máis parecichá venda do poder das urnas a un interese particular é
· ;, o €spectáculo .da FENOSA comendo no mantel da Xunta desde que go,
. Xoan Miguel Barros Dios e Pe- ~
' í - _ verna o_.PP, hai dezaseis anos. A eléctrica campa no mercado galego
dro Costa Momta explfcaron aes
.., coma nun ~do privado e cando reqiont;;i. a protesta porque non chega
parroquianos :de Metza ·que os
-~'y a luz ou falla crónicamente á t~nl;iión ,contr~tada, di que o país ten un
estudos sobre esta. clase · de
xeito de asentarse sobre .p território que vai c.o~tra á lóx.ica económi,
contaminación son a cada máis
ca. Noruega ou Dinamarca cunha distribución da povoación seme,
precisos ·ao tempo qué niáis inmagnéticos de 60 Hérzios e
Desm~ntindo ~ pr~so"nción de . . llame á da Galiza, rebaixan -a nosa factura de electricidade en máis
vestigadores .en todo o -mundo
cancros en adultos en Taiwan,
imparci~lidaae da fiéncia, Ba~
dun 30% e non saben o que é un apagón. ó desasrre iléctrico de
traballao s.o bre as consecuen-. -que' se ' baséa nun consistente:. r_ros. Dios :explicou que ' se tres'·-.~ A.ninovo resume un abuso de. moitos anos . .Desde finais de-Decerncias do electro-magnetismo. "Na
. traballo · de· campo en parte - estudos--consistentes Siilalan a · 'hro, .os .conéellos denúncian que PENOSA de~atende a tecle pero ten
Galiza, primeiro taparon vales
subvencionado po~ unha empºosibel ~oclacióri ·causal enmoita presa en beneficfarse do plano MEGA ou de SoGAMA. Fraga
nos anos 60; Qara;~aceren eo_co:...__
pr~sa eléctr!cª:': .· ·,
tre o ·feito de viver á beira de
tardou roáis de catro in.eses en recoñecer que os seus sócios e amigos
ros -dixo PedróCostq-; despois .
tendidos·-eféctricos 'de- alta tenXoán
Miguel
Barros
_Dios,
prosión
ea
incidéncia
de
leucéJratan
ao pa1s segundo ·convén á cotización das soas accións. Despois
quixeron instalar un.ha .f!uclear
fesor _titular de: Medicina Pre- · mias infantis-, é predso tomar ·
do clamor dos conce 11os e da denúncía do Defensor do Povo, anúncia
na costa de Lugo que séria a
ventiva e Saúde Pública da · medi das preventivas·. ~) · fJ~ito
que no futuroª Xunta fiscalizará Q cumprimento do contrató público
que lle dese electricidade á AlúUniversidade de Santiago con_
d e que _.non ·estea terminanteda eléctrica 0 que dunha parte deixa a FENOSA'tranquila (non hai comina. No cantg da nuclear ertou aos viciños .de Merza que . mente probada a asociación
mo 0 anúncio dunha investigación para que brille a indulxéncia 9o
gueron a central de Meirarna e' a
os resultados do estudo procecausal entre a exposición -aes
poder) e doutra é. un recoñecemento de que en 16 anos rn:i'is catro
de As Pontes . Primeiro enched'en da análise de 870 casos
tendidos de alta tensión e cer·meses o PP non quixo saber de apagóns, 'caidas de tensión, tarifas
ron o pais de centrais e agora
de leucémia entre os que había
contaminan coa electricidade".
tas doenzas non debe utilizar.abusivas, sobre-facturacións, ou cargos indebidos aos concellos. Con
577 tumores encefálicos e
se en contra dos que viven á
ánimo de colaborar, EENOSA promete novos ~ inveitábeis apagóns.+·
· Costa tende un paralelo entre
1.980 cancros de mama. O risbeira de torres de alta.•
c.as'Os de -leucémia son
máís frecuentes entre· os afee- -:
tadO$ por esta forma de·cancro
. que están expostos· á campos
electro-magnéticos. esta é a
conclusión. dun ·recente traballo ·
."titulado E;xposición a ·campos

a

·
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·da brigada -político·social_
dirixirá a·policici' autonómica

Def!land~.que .as plantas das.empresas .Públ.icas instqladas .na Gal.iza
s.exan transferidas áXúnta · : :-- ·~ , ·- ._-; ~ ·, · ~' . ·~ ::··~.;; ·:_ . ·- ·-:
¡

.

.

f

-

.~
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O Conselleiro de Xustiza, Xesus Palmou, ven de nomear xe.fe .da polida a~tqnómi~a · 9-· Xaime lglésias, pontevédrés, ainda qu.e ~atura! d.e:Allanz!.Qt.Je ocupaba at~ ·ágÓr? 9 cargo de
r~~pon_sab_el rex1onal de 1r¡forrnación. lglésias, tillo de· garda·
CIV!I e lfma.n. doutr_o, polici~!;_ formouse e ctestacou nos derra7
de1~~~ 'anos. do ~raf']gvism9 _nª füigada .polític0~sociak'"Este · ~1
corp:o era º· ·en~~q:ega~ da vixilarfcia ·e .répresi9n das persa- ,
as· e orgarnzac1ons poht1cas democráticas que actuaban na
clandestin:ic;lade. lglésias realizaba tarefas 6e información a
co~~ecu.éñéLa .das_cales -foron ·detidos numerosos anti-franqwstas. A!~uns d~les- tembran ainq4 o seu papel que habi- _,
tualmente 1a seguido da visita de vários membros da mencio- '
nada brígada que realizaban labores ·de amedoñamento re- quisado de lib~os ilegais e malleiras en comisaria. lglésia~ foi
hom~ de conf1.anza de- persoas clave da brigada operativa
central e·en .concreto dos comisários Ballesteros e Álvarez
e~pedentados er) re1ación con vários casos de maos tratos'.
.Xaime lglésias_ten sena entre os seus coñecidos de home
especialmente obsesionado co seu labor. Esta teima levou~o, dur~nte a sua longa carreira profisional, a cometer vános patmazos, entre os ~ue se cantan detencións e denúncias de líderes viciñais e membros de partidos. legalizados.+

~

O BNG prc>~n. (f¡Qf nová~~éiti~Sél·s ·,'· ,
con patticipaéión pública ~ ·. ~- · ·. .,
-0- A. EIRÉ

O BNG aposta pola criación de
e'!1presas públicas galegas, ou
mixtas, en colaboración con
empresas privadas ou entidades financieiras, para lograr o
desenvovimento industrial o
fortalecimento dos secto;es
estratéxicos, o impulso de novas actividades e a criación de
emprego en zonas en declive.
Tamén se opón á venda das
empresas públicas sen o consentimento do governo galego.
Estas son algunhas das novidades máis importantes que
se recollen no seu Programa
de governo, no apartado de
política d~ apoio ás empresas.
O Programa de governo do BNG
co que estaorganización se apresenta ás eleicións de Outubro recolle a criación dunha empresa
de Valorización da Biomasa e unha Empresa Nacional de Acuicultura, dentro da promoción de empresas nas actividades verdes xa
que "constituen un campó de 'negócio en forte expansión". Considerar adema~-que estaS- ernpr~
sas tamén responden a critérios
ecolóxicos e sociais, dous eixos
que tratará de impulsar.
·
Dentro da política da criacíón de
empresas con participación pública, o BNG pretende que o governo galega partícipe na posta
en marcha de empresas industriais ou de servícios de carácter
mixto que cobren demandas
que ten a própria Administración
autonómica, de tal xeíto que os
contratos millonários que regularmente deben realizarse sirvan para criar indústrias e em pregos neses campos de futuro.

Oe,>e alcalde de Soutomaior elude
_confirmar a sua posíbel entrada_ ·no PSOE
O ex ·a lcalde de Soutomaior, Fernando Pereira eludiu
pronunciarse sobre os oferecimentos do PSOE para
mcor~orarse. a este partido. Pereira, que ocupou a
alcald1a da v1la durante dezaseis anos até 1995, cando o
PP acado~ este posta grazas á abstención do único
representante do PSOE, dixo
"non teño na da que dicer". O
veterano político non criticou ao
PSOE e tampouco se pro.nunciou
sobre o fracaso· da sucesivas
tentativas de :ievar o galeguismo
a esta forza. O Partido Socialista
' realizou este oferecimento a
Pereira para reforzar a pres.enza
galeguista en vista das vindeiras
eleicións autonómicas. En
• !á ~,,,
Soutomaior a Candidatura Viciñal
J,
lndependente, que encabeza
_ _ __ _ _ -~ ~- ---- ~ - -~ere1ra, ten catre_representantes,
Femando Pereira.
- o BNuáous e o PSOC-un -que
.
. _.
abandonou a disciplina do
partido a ra1z das ~onversas con Pereira-, que suman
.
sete frente aos seis concelleiros do PP.•

!i' \\

Xosé Manuel Beiras durante unha intervención no Parlamento.

unha política fiscal e creditícia
que permita unha acelerada redución dos niveis de endebedamento das pequenas e medianas
empresas, para que podan elaborar unha extratéxia de expansión .
Para facerlle fronte á envergadura deste problema, o BNG aposta
pala criación dun Instituto de Crédito galego e unha nova regulación da Caixas de Aforro para garantir un maior compromiso das
mesmas coas empresas productivas. Tamén contempla a posta
en marcha dun plano de apoio á
modernización tecnolóxica e de
míllora de calidade. Dada a dificu ldade ou imposibilidade de
moitas pequenas e medianas
empresas para dotarse dun departamento próprio de investigaGión e rdesenvolvimento (l+D), o
BNG pretende a criación dunha
rede de centros tecnolóxicos sectoriais para responder ás necesidades de inovación, de homologación e de control de calidade.

A. PANARO

xectos de investigación e desenvolvimento en colaboración con
equtpas unlversítárias galegas,
defendendo , ao mesmo tempo,
unha territorialización dos créditos de desenvolvimento territorial e investigación para que non
se concentren unicamente en
comunidades como a madrileña.

Fundacións e educación principais quebcas ªº váledor

Economia social

O compromiso do BNG na promoción da Económica Social fundaméntase.en tratar d~ po$ibilitar
A respeito das empresas públicas
integración laboral daqueles
estatais que operan na Galiza, o
colectivos de traballadores deBNG propón que o governo censempregados que con máis agutral non poda vendelas sen coildeza están a sentir as con sesenti mento do governo galega,
cuéncias que se derivan das co~ e ;
por estar estes investimentos
xunturas económicas críticas e
asentados na Galiza, que goza de
máis ·dos "Cil~~ficits estruturais da
autonomía, polo que, a· venda,
nasa econoinia. Considera que a
"vulnera os príncípios de desceneconomia social pode ser unha
tralización e pode agravar os defórmula de organizadór1 útil para
sequi líbrios territoriais". No caso
millorar' as.perspeotivas de sectade que o governo galega consideres concretos dá economía gale- · ~·
re que se debe de manter o caga. Cori-io obxect!vó prioritário 0rácter de empresa pública, o que
Na política ~e apoio que Q. BNG ' BN,Q qpre!~enta-' a aéfinició!1 e
deberá.de facer ó governo central
elaborou para as grandes em- . aperfei.ióámehto das·m·edidas de.
é segregar as plantas aquí instalapre·sas sobresae a axuda para a
control ' e unha selección máis ~· das· e transferir a sua propriedade . apertura de novos. me(Gados, o
pr:e.cisa,. que discr~mlne entre os
ao governo galega. O BNG consi- · apoio financiejFo para pmxectos
destinátários ~das ···pb~íhcas de . : . ..
dera que o capital financeiro que - de ampliación .da capa~idade
axudá, ·a _"fin de fav,orecer unha.--·-:'
e~tá disposto para .entrar·· na :adccnne·rcializ.adora, poñendo á
rr:iJH~ra gos~ resulta.dos econó.:- ::.>· ...
(l'uisieión desa~ . empr_es~$ ·públi-· s'ua disposició-n· rect,1F-sos· finan~: rnítos das ·empresas de Econo- _..:
cas (alguohas caixas asi·. o. a:nun~
ceiros en boas .condicións ·para
mta'8ocial,1w tempe que se rea- .'·· ·
~iaron) debe centrar a sua estraacometer ·planos de interna- ... bilitp a pr:obe imaxe-qu'e ten-hoxe
.
. té-xia na criación ou participación
cionalización comercial. Tamén
_
esta· econom.ia nalguf)s sectores,
·das empresas privadas existentes
aposta polo fomento das
f!!esrrio deri.tro do próprio colectipar~ potenciar a sua expansión,
zas estratéxicas entre empresas· vo. O BNG propón o redimensio~
abnndo novas mercados.
galegas para abordar os merca- · namento das empre·sas so secdos exteriores, configurar canles
tor, favorecen'do a· concentración
Política de apoio ás PEMES
empresarial e, no seu caso,
de distribución compartíbeis,
e ás grandes empresas
etc. O programa do BNG recolle
apoiando a críación de entidades
asociativas de segundo grao cu
A respeito das empresas priya- -a promoción da participación
a unión temporal de empresas.+
das· empresas galegas en prodas, o programa do BNG, propón

, alían~

·. .

ª

-~

O informe anual do Valedor do Povo subliña o elevado número de queixas apresentadas a respeito das Sociedades Anó. nimas de Xe~tión como Sogama, Hospital .de Verin, Sociedade de lmaxe e Promoción Turística de Galiza Sociedade de
Xestión do Plano Xacobeo e Sociedade de D~senvolvimento
C?m~rcal.-, Segundo. 9ora hai unha grande inquedanza pola
pnvat1zac1on _d~ func1on ·administrativa que mesmo pode quebrantar os d1re1tós dos cidadáns·.- Estas fundacións financiadas con cartas públicos (máis de 10.500 millóns de pesetas
nos orzamentos do 97), ao ser de xestión ·privada, fuxen do
direito ~dministrativo e pa~an a rexirse poi.o direito privado, co
que se 1mpede o controJ t;io 'gasto e da forma·de contratacién.
.

.

.. •

.• ·•.:-

Ca_nto á ifl}plantación· d~ ESO, que famén ·provocou un iriiportante .numero de que¡xas, o Valed©r do Pavo suxeríulle á
adfrinistración ün ·diál.og0 máis fluido. coas· pers6as afectadas, país que se viran abrigados a transladar aos seus tillos
escasa dotación f!!atérial e hum_ana... , e mesmo recomen~
dou:_que se. propiciara · á~ criazón dunha comisión de segui- .
mento, Pero ~stes problemas serán difíciles de solventar xa
ql:le a administr~ción,noñ. adoita a_conte§far os reeµrsos queapresentar:t os .c1dadans; tal e como ·$e tira daJnforme. A nível ~unicipal a falta .de contestaGiÓn fÍS _qt,leixas ·apres.entadas e tan flagrante que ·nen sequer-remitiron a -esta institución._ a docu~en.tación, soricitada ... polo que ..esgotad.as todas :.
as vta~,. o. propn~ ._vale_d or vi use obrigada1 a faqer un ha qecla~ac1on c;t.e h~st1hd~de no cas9 ge concellos·como·O Bar- _ ~
co d~ Val_deorra~, rOurens~.: car.6all~da .. $acta~ pU Jeo.+
·
·
--;--··.· . ·.· . . . ·
·
·· · ~ '. - -<~-~~·
· ·
·
"·- ..
·
·
., f

.Oficinas ele inforlnación e"lnteritef;,
·
·
~A·i~ca xuvenil da·X
.OOta. ,__.;·-: ~' ..
t""
~

.Manuel Fraga presi(tiu· a reunilSn da .Comisión
l~terdepartamental da Xuventude do 18 de Abril, que ava11~.u o progra!11a autonómico de política~ xuvenis e as acc1ons ª.seguir_ ~esenyolvendo. Entre estas destaca o programa mformat1co a instalar en Maio nas oficinas de
información xuvenU de 161 concellos. +
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OPtNlÓN
A LEI DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE CA- PASE A PRIMEIRO PLANO, E .QUE SUPERE' A
T ALUNYA ESTÁ EN TRANCE DE SER MODIACA- . - DIGLÓSIA IMPOSTA POLO TRATO DE PRIVILÉDA" OS ASINANTES DESTE MANIFESTO, REIVIN~ . XIOQUESEGUEA TER OCA~LÁN.QUEOCA
DICAN QUE O PROTA.GONISMO DO CATALÁN . TALÁN SEXA A ÚNICA tíNGUA OACIAL NO TE-

-.

RRITÓRIO DE CATALUNYA, PAÍS VALENCIÁ E
AS ILLES SERIA A ÚNICA MANEIRA DE FACER
.FRONTE- Á VAGA UNIFORMIZADORA QUE
ACÓMPAÑA A GLOBALIZACIÓN DA ECONOMIA.

POR UN Novo
ESTATUTO
SOCIAL
.
.
DA~LÍNGUA ·tATALANA
..

'

-

-

-

'
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.
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ENRIC CASASSAS

1
Coidamos que a. soc~edade catalana é un
exemplo de éxito de fidelidade á língua
própria e de abertura á~ outras línguas. Os ·
imigrantes de língua española ou doutras
línguas están e son acollidas con atitudes
de respeito e de simpatía cara á sva língua e
a sua cultura. Denun~iamos, por tanto, as
informacións que inxustamnte queren
apresentar a convivéncia lingüística catala- ·
na como se os cataláns de língua non catalana sofresen discriminación ou rexeitamento social.

mais do conxunto da nasa comunidade
lingüística, como as de calquer outra tfn. ·gua europea. Hai que desautorizar as irresponsabilidades dos políticos que intentan
criar línguas valenciana ou balear á marxe dos critérios científicos. Que as diversas variantes da lfngua podan vivir sen interferéncias políticas e coa normal interrelación que os afortala.

exclusivamente legais. Compre estabelecer
unha. dinámica -social que convirta a nor- ··
malización nun proceso eonsensuado pol'a_ ·
.. ~mpla maioria da pov(;)ación. Pensamos>_dá-· .,
quela, que ba sociedade catalana ha de pro:··~
· porse como un obxectivo converter a língua
catalana na língua pública normal de Catalunya. ·Iso quer dicer cons_eguir que a língua ~
catalana gañe espácios que agora non ocupa
por causa das diyersas represións qu€ ten sofrido ou por causa da comodidade que supón utlizar lfnguas de difusión mais ampli
Consideramos qué á normalización ·social
da língua catalana depende máis da decisión de todos os· colectivos de Catal~n:ya
que do necesario marco xurídico ou da cada
vez máis necesária escolarización en língua
catalana. Daquela reclamamos a todos os·
profisionais, e ás institucións e entidades de
tod0 tipo, públicas ou"privadas, que contribuan- a conseguir o novo estatuto so~ial da
· língua catalana, en nome dunha mellor calidade dos seus servizos e produtos.

A normalización social ~a lír:i-gua catalana
atopa_alguns obstáculos que son de natureza política. O malestar que ten xerado a ·tímida recuperación da língua catalana ·e as
reticéncias que suscita calquer proxecto en
favor dun uso social normal da língua catalana teñen moita relación coas coñecidas
vellas ideas do centralismo político que
8
quer ignorar os progresos do espírito democrático. En Catalunya hai pequenos grupos
No fundo do desexo de normalización da
militantes contra a normalización lingüístilíngua catalana existe a convicción, que
ca catalaña. No actual contexto político
dar vida a todas as
2
utilizan expresións que
identidades culturais
poden confundir, coaxúdanos a criar un
mo toleráncia ou direiA língua catalana pódese considerar normundo máis xusto no
tos lingüísticos. Cómo
mati vizada, é dicer, normalizada desde o
que
a diversidade prodemócratas respeitaponto de vista da sua es~rutura. É unha lín'Pensamos que a
voca o enriquecimento
gua que pode ser utilizada en todos os ámmos as su~s ideas e os
seus obxectivos políti- sociedade catalana ha de mútuo e a harmonia.
bitos da actividade humana. Porén é unha
Se nos preocupa a fecos, mais advertimos
língua ainda non normalizada desde o ponproporse como
bleza da língua catalaque traballan por un
to de vista do seu uso social. A sua progrena
porque queremos
modelo de convivénsiva introdución como língua do ensino
obxectivo converter o un émundo
rico en dicia lingüística que
non significou unha recuperación dabondo
5
versidade, e as línguas
catalán na-língua
quer perpetuar o procomo língua de uso social. A língua ,espason un património que
ceso de m inorización
ñola ainda é' ho~e a língua que ten, en CaCoidamos que a noble causa da normalizapública normal de
ternos de protexer de
que ten sofrido a líntalunya, unha meirande presenza social e
ción social da língtia catalana debe ser acoxeito
efectivo, con memáis vantaxes para a difusión pública. A
llida con interese e solidariedade por todas
gua catalana.
Cataluña. Isa que~_dicer
didas políticas, sociais
as persoas que utilizan outras línguas pero .
oficialidade exclusiva do español nas insticonseguir que gañe
e legais adecuadas. Por
tucións xerais do Estado e a oficialidade
non teñen prexuízos contra.a língua catala7
esta razón demandana. É evidente que ·a normalización social
compartida en Catalunya crian un marco
espácios que agora non mos unha nova mobilida língua catalana supón pedir a todas as ·Queremos -lembrar:
xurídico desigual e desfavorábel para a norzación para conseguir
malización social do catalán. Na prátiéa esque no proceso de
persoas que exercen funcións públicas (non
ocupa"
un estátus social da
tas leis fan que a única língua obrigatória
só ·oficiais) en Catalunya que rnñezan basnormalización da líillíngua catalana que
en Cat3:luriya sexa a española, e que o cara:
tante ben o catalán pará non abrigar aos
gua catalana é imcatalano-parlantes a mudar de língua. Coi- · prescindíbel defender
nos garanta a saúde e o
lán non sexa necesário para vivir en Catafuturo. Desexamos que
lunya. Seria desexábel que se avance nun
daµios que o modesto obxectivo de poder
toda a comunidade
os mozos da nosa cocámbio lexislativo que, en calquer hipótese
vivir · en catalán en Catalunya pode ser
lingüística. Neste 1asmun idade lingü fstica
pecto hai que denunde futuro da articulación de Catalunya con · aceitado por todos os cidadáns porque é un
non dubiden da nece,
ciar ·a fragmentación
proxecto de convivéncia razonábel e xusto.
España, estabeleza a lingua catalana como
Pensamos que as persoas que se opoñen. a
política dos territórios
sidade de querer e dea.única língua oficial en Catalunya sen prexuízo do recoñecimento· recíproco dos difender a língua própria de Catalunya. A
de língua catalana que tivo como conseeste obxectivo coa excusa de que os imireito_s lingüísticos individuais.
grantes ·non entender~n as razóns da norcuéricia as crecentes agresións á língua no
xeneracións anteriores salvaron as palaPaís Valencia. A deixadez institucional
bras, mais agora precfsase un relevo efectimalización social da língua catalana non
vo nun contexto no que as lfngua mediavaloran ahondo a intelixéncia e o sentido
nas Illas Balears e o afogamento do cata3
de xustiza da. povoación imigrada, qu~ é.fi . ··::· lán na Catalunya Norte. Débese estabelenas e pequenas marren de marte natural se
Mesmo asi no ~arco das actuais leis que esnengun caso debe ser utilizada demagoxká:- · cer un marco legal e unha cooperación
as comunidades humanas non toman optabe lecen a oficialidade. das duas línguas
mente como coartada para impedir. uso: "_ fosdtucional que permitan unha interrecións lingüísticas sábias e desacomplexadas
social do catalán.
, ·.. ~~ lación e unha proxección exterior norpódese imaxinar unha nova lei lingüística
en favor da língua própria.
que reforzé a vida pública da língu.a catalaná como a língua própria de Catalunya e
9
supere a actual situación de desvantaxe, de
Propoñemos, daquela, .un grat;¡de pacto somaneira que o catalán _recupere ~ condición de língu~ comun en todos os usos púcial e político para conquerir un novo obxectivo para a língua catalana: que todas as
blicos e unha oficiali,dade plena sen limitacións. Queremos facer constar que a maiomanifestacións da vida catalana se expresen normalmente en língua catalana. Poisriá das comunidades lngüísticas do mundo
que a sociedade o quer que a.5 leis o faciliactual deben protexer o seu espácio lingüís~
ten. Propoñémolo porque a língua non é só
fico porque .os proce~os de globalización da
· economía e das .indústrias culturais benefíun instrumento de comuniéación senón tamén un xeito de ollar o mundo, un lugar
cian de maneira Clara as grandes línguas in_no que se c·onfiguran mitos e desexos, unha
temationais e ás línguas máis forres desde o
ponto de yista demográfico, económico e ·
casa que axuda a converter en povo aos
que a habitan. Propoñemos ser un povo
político .. E insensato ou malintencionado
normal e coñ capacidade de intervir no
reducir a protección da língua catala!!a á
mundo actual desde a serena afirmación da
afirmación dos direitos lingüísticos indivinosa cultura e da nosa língua. •
. duais dos cidadáns de Catalunya, sen ter en
.canta o critériÓ territorial. Por descontado,
calquer .norma debe incluir o respeito cos
ENRIC CASASSAS, presidente da Associació per a Les
--·----~
direitos lingüísticos individuais.
Noves bases de Manresa, é o primeiro asinante deste
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O proceso d_e normalización social da língua
catalana non se pode conseguir con médios
,1
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manifesto firmando por máis de duascentas
persoalidades, entre elas polo Abat de Montserrat, o
hispo de Girona, e xentes de todo o mundo intelectual e
institucional catalán com~ Aureli, ArgemÍ, Joan Oró,
Jaume Fuster, Pere Verdaguer, Oriol Regás, Joan Marí,
Josep Miró i Ardevol ou Miquel Mat:ti i Poi.
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·Aauséncia de Guiña no Parlamentó demonstra ó dªsinterese por acádar oconsenso :

Sogama presiona ao PP pa~.- que aprobé a
Leí de Residuos Sólidos Ur&a'10s antes das;eleidóns

Baile de informes
~sobre o rendimento
.- escolar

-0- P. CASTRO

A proposición de Lei de Resíduos Sólidos Urbanos foi aprobada cos votos a favor do Grupo Parlamentário Popular e co
apoio expreso da Xunta de Galiza o pasado Martes dia 22. Para Sogama é imprescindíbel
contar .co aval da Lei para poder iniciar as suas actividades,
por iso .o PP xa asegurou que
en 3 meses a terá rematada.
Despois de 9 anos de governo
trátase de aprobar un plano de
tratamento do lixo baseado na
incineración e co suposto consenso dos concellos afectados,
.. gañado a base de promesas de
investimentos de última hora.
A auséncia de Xosé- Cuiña no
pleno demonstraba o desinterese por acadar ese consenso.
Sen ter en conta nengunha das
consideracións apresentaaas
polos grupos da oposición e, en
troques , coa suposta pretensión
de acadar o consenso, o Grupo
Parlamentário Popular elaborou,
apresentou e aprobou a Proposición de Lei de Resíduos Sólidos Urbanos. A sua imposición
á forza fixo que Francisco Trigo,
parlamentário do BNG, calificáraa como unha das maiores fo:.
mas de corrupción política vistas até o de agora.
A oposición dos alcaldes dos
concellos afectados pola instalación dalgunha das prantas de
Sogama foi solventada polo PP
coa promesa de prevendas e
inversións a cámbio de admitir
as suas instalacións. A Cerceda , a finais do ano pasado,
destinóuse unha partida de 196
,millóns de pesetas para arreglar fontes e lavadeiros. No caso de Vilaboa oferéceselles a
mellara das infraestructuras e a
criación dun polígono industrial
"que non está contemplado en
nengún capítulo dos orzamentos aprobados para o ano
1997", aseguraba Trigo.
Por outra banda, coa imposición
de Sogama aténtase contra da
autonomía municipal, porque os
concellos que queiran manter
ou implantar "planos alternativos
para o tratamento dos seus resíduos non terán financiamento",
indicaba Trigo. Ademais, na própria lei recóllese que as deputacións terán capacidade de xestión, coque se entra novamente
en competéricias municipais.
O plano prevé que os concellos
paguen polo translado do lixo á
estación de transferéncia, sen estabelecer diferéncias nas tarifas
entre os concellos grandes e os
pequenos. A este respeito, Francisco Trigo perguntábase como .
vai poder pagar un concello como .
Poi ou os de tamaño similar,. cando o principal _problema que teñen é a falta de orzamentos.

o suposto interese do pp de
acadar o consenso ao que fa-

.~
Sogama ten que decidir a quen contrata o forno principal da futura incineradora de C~ecfa.

. A. PANARO

Tras da publicación do Informe do Rendemento Escolar
en Galiza o conselleiJo de
Educación, Celso Currás salientou os magníficos resultados que del ~e tiraban. Directores, mestres, pais e alunos
alaban o sistema educativo,
ninguén está preocupado pala falta de material ou pala
baixa calidade do ensino e
os que critican estas caréncias ·son tan poucos que nen
sequer son representativos.
Por iso cando saiu a ler os
. resultados do mesmo inforfT1e ó parlamentário nacionalista .Henrique Tello asegura,. ,.,.
ba que non sabia se ao do
· conselleiro faltábanlle páxinas, ou se' eran informes distintos. Ao fin, que importáncia ten que os mesmos que
realizaron o estudo engadi- ·
ran 41 consideracións -críticas entre as ·que se recollian
-medidas úrxenfes de mellara.
Tamén os índices de suspen- .
sos na FP ou no 1º curso do '
2º GjcJo da ESO super_an o
70%, pero xa dixo o. conselleiro-que é por culpa dos fracasad.os que nen aprobaron
o EX~. O próprio sistema
educa_t_ivo encarrégase .de eliminalos e.nos cursos 'seguin.tés os índices de aprobados
volven a_aumentar.• ·

;¡

cia referéncia o deputado popular Xan Casares contrasta tamén co feíto de que mália que
se informará á FEGAMP, non
se aceptará nengunha das modificación s que apresenten.
Mesmo para conseguir os terreas tarase unha declaración
de interese público, co que'
tampouco lles queda a posibilidade nen aos concellos nen
aos viciños de negarse á insta-

lación das estacións. O mesmo
acontece cos grupos parlamen- . tários do .BNG e do PSOE, q~e
non coñeceron os contidos do
pláno mentres ·estaba en ·proceso de elaboración.
Xan Casares expfic.aba que o
Plano Sogama é un dos máis
ambiciosos que existen até o
momento porque prevé a reducción, a reutilización, a reci-

oPP galego

-

cl~xe e a vajorizacjón, un eufemismo ºque . se emprega como
sinó'r1imo de incineración: O'deputado do PSOE, Xosé Carros.
Banas, afirr:naba que se trata "
dunha manobra de distracción"
e desde o ~NG aseguróuse .
que esas afirmacións carecen
de fundamento real · porque -o
que se pretende é ·que aumente
a producción de lixo para poder
obter máis enerxia. •

contradi ao
de Madrid ao aPoiar ·
a.prodµtividade
de Astano

dentista Alfredo Brañas e

D

on lsauro, funcionário transferido,
tivo como lema duran te tririta anos: Vale
quien sirve. Mentres o seu
negociado. non fo b-compe-- '·.. :.. · . ~ ·
téncia da Xunta de Ga1iza, .. ,., ~ ·'
o probo servidor pú~lico/_.... -_
fixo causa pol9_cel).tf'ali~~ ·.~ • _.: :- .
-5.
mo e defe!\deu a,·negartva'
a aumentar teitos estatutá-

~~~; :ár~::.i~;º::c:~~ª~~~

'

apoio incondicional ao
acto de afirmación patriótica do Monte Faro. Forman parte da b.agaxe, la- ··:'-, · ,,•~,,..,. .. <:...--bi:.a da a: pulso·· por Don
·· ·-, - --,"' -..: ~~ .: Isaufo 'neste~ 'anos de duro
·
exercício público .baixo o
logotipo xunteiro. A sua
----.~
divisa; Vale~ quen sirve, sal'.~;;;;_._;""~~
- · ._vo,>;:i m :pequenq retoque

.~reparados -,p~~~-~r.:.- ~-. ::'~_: -~~-;:G7a~~~~~is <l~~º~~d~~

ha vez inserto no BOE,
-- ceu._ unh~ oide. Nunca
cumpridos prazos de recur-~,
~
c-µ.!=stienou:, un nomesos e siléncio administrati--_"'.,' ·
Ü
e_t_ef~· ,~\":·
áIT_rento·. -- Supeditando
vo, o deer~to ·polo· qu.~ pa>\ ·.. ·;:'. -.• -, -~'
se¡llpre a opinión persoal
saba a depender da Corise- '
- G>
¡'l.O 'Tilellor critério do prelleria de ·Xustiza e Rela.•_'_:::~ ·~::
, . si.d:nt_ e~Fragá.
cións L~borais e coa I?i i-. , , ~
..: ....
hen i~fonnadas ente;Óuse h~i
dias da
me ira nómina ·abónada poló seu novo departamento, Don lsauro acatou sen máis os princípi9s funda- ' posibilid;de, d~ q~e o aguinaldo do próximo Nadal
teña remitente nacionalista. Seguro de que non hamentais da Autonomía.· Isto é continuar co mesmo
berá caza de bruxas, empeza a acondicionarse un cuque fixo durante toda a sua vida laboral. Por suposrriculum mediánamente correcto aos ollos do futuro
to c.o n outros impresos e chamándolle taxas ao que
conselleiro. A última cassette da "Quenlla" no loro
antes lle decian pólizas.
- do coche, un par de sinaturas polos camiños de fe- .
rro, unha caixa de mencia ben á vista no despacho
A adaptación ao meio é meritória. Cursos de perfee un pedido de fólios en papel reciclado, poden sér
. cioriamento de galega, excu(sións o 17 de Maio,
suficientes. No seu ánimo valer para servir ou como
asisténcia ao viño español do Dia de Ga(icia, partixubilarse sen perder nen un ponto de nível. •
cipación nunha xornada sobre a obra do indepen-

be d-

· . . ._ -<:· -·.;,·

·P;r fon·tes

uns

'"!

ós grupos parlamentários _
galegas aprobaron por unanimidade a proposición non de
lei apresentada polo BNG
através da que se solicitaba
a defensa da capacidade
productiva de Astano diante
da ameaza de proibirllé a
construcdón de plataformasotf-shore e de manter a proibi ción de constrair barcos.
Co seu voto .a favor o PP entra en contradicción coas afirmacións do próprio ministro
de lndústria Josep Piqué,
gue n~ si.Ja visita a Ferrol, na
primeira semana de abril, da- -ba por feito que Astano non volveria a. construir barcos.
Os populares g'a legos seguen na liña,.xa anunciada,
de deixar calquera decisión
que prexudique ao estaleiro
para ·despois das eleicións
autonómicas. O deputado do
BNG, Xaime Bello, indicou
que estaba mol ben o seu
voto ~ fávor, pero áclarou
que se o. PP galego está tan
preocupado pela viabilidade·
de Astano, Fraga e Couceiro
deberían asistir á reunión _do
Consello de Ministros en Bruxelas para presionar aos paises comunitários e que-Astano poida manter de feito, a
sua carga de traballo . •

.
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Garantir os usos
lingüísticos
"Os argumentos sociolinguísticos que aconsellan a proposición dun novo marco xur ídico parten da base de que son
precisas mellares garantías para o uso do catalán por parte
dos catalanoparlantes en
todos os ámbitos -di Jordi
Barbeta na sua coluna de análise política do dominical do
A VUl-. T amén para facilitar
o aceso da língua autóctona
aos que polas razóns que sexan
non a empregan ainda. O obxectivo central de todo isto é
conservar un.ha lingua que e tá en condición
O número O do mensal TEMmanifestamente inferiores paPOS Novas, revista o proce o
ra medrar, con toda a caut de integración galega na UE,
las para vitar reaccións connunha reportaxc titulada Eutrapr ducente a r peit d
ropa a que prezo? de Xosé A.
obxectivo final. Endebén, de Neira e Pancho R. Tristán.
de o comezo ábe e que a no"Pésia perder importante
va lei lingui tica que apr be o
oportunidades -di en r,eferénParlamento non erá un texto
cia ao seitor leiteiro-, ou máin pirado na ideoloxia
lia os atranco ( restr.icción ,
naci nalista da c alición qu
cotas e supertaxas impostas
governa a Generalitª.t, porque
pola Europa do quince) que ·
e te govemo impúxo e como
impiden o normal desenvolve- condición sine qua non a via
mento <leste seitor produtivo
do consenso co resto dos parda economía galega, cabe falar
tidos nacionali ta e non nado seu dinamismo e capacidacionalistas. Para i to críarase
de de resisténcia. Asi, desmen- unha ponéncia conxunta de
tindo o que se anunciaba no
todas as forza parlamentare
momento da integración, o
que até hoxe reuníron e a penas e non redactaron nen paseitor lácteo galega aguantou
bastante ben estes dez anos na
labra. Paradóxicamente, a
Europa, mesmo a pesar de se
versión dominante di que se
desatou unha radicalización
atopar en 1986 nunhas condinacionalista desproporcionada
cións moi pouco propícias.
e alonxada da realidade. Con
Naquil ano, boa parte do seu
- potencial produtivo estaba
todo, a di.feréncia da polémica
ainda sen desenvolver e adoeque hai uns anos dirixeu e adcia de várias décadas de atraso
ministrou a prensa de Madrid,
á respeito das transformacións
desta é a prensa de Barcelona
estructurais que xa se tiñan re- a que asócia a nova iniciativa
alizado nas agricultura europelexislativa con conceito
, as. pesia a arneaza da cota, o
indesexábeis e xeradores de
desprestíxio: imposición , obri,
sector lácteo galega segue a
medrar( ... ) Pésia o se adoita
ga, sancions ( ... ) O fariseo
dicer, os dados <lestes últimos
escandalízanse ele sós. Comdez anos permiten afirm·ar que
prirá que a nova lei afecte ina agricultura galega é unha das trereses de toda das porque o
menos subvencionadas do Esque non e pode pretender é
tado". O conselleiro delegado
intervir para non modificar
de Pescanova, A lfonso Paz
nada. Non é po ibel dar
Andrade, coida que "o marc
entra la ao catalán naquile
legal para a criación. de empre- ámbitos nos que o eu u é
sas mistas con terceitos paises
ainda minoritári ou in ignifié agora moito pior para Galiza
cante, sen afectar intere e gr que cando o ordenamento xumiais, c rporativos,
rídico que rexia as sociedades
comerciais e económico . Un,
mistas na pesca pertencia aos
ha leí lingúi tica coma a que
direito español" .+
se propón ten que ocuparse de
c mo garanPL\NTIJ I LE MONDE,
tir os distintos usos lin:
guistico e
non pode estar pensada
para conciliar os intereses corporativos dos
xuices vallisoletanos
que aspiran a
. instalarse na
Audiéncia
de Barcelona, nen as
, lexítimas aspiracións dos
. cantantes de
rock en castelán de facerse famo-

Medrar
pésia Europa

A representación de Vilaboa

fo! unha da máis amplas.

A. PANARO

Vários centos de,·persoas maniféstanse
en cercedá contra da pranta incineraC:lora
das representacións máis ñumerosas foi a dos case_que 300
Centos de persoas chegadas
- · viciños de Vi~aboa, que- se desde concellos como Ordes, Car-- 0 responsábel de ADEGA maníprazaron até a vila para solidarihallo, Laracha, Silleda, Ribadúfestou ademais que a viabilidade
zarse cos viciños de Cerceda.
mia, O Carballiño e Vilaboa mado plano é discutíbel porque será
"Nos vimos aquí porque sabenifestáronse, o pasado sábado · moi dificil". realizar a recollida nas . mos o que é que: te vaian a- po19 de Abril, polas ruas da vila
zonas rurais e resaltou os efectos
ñer unha fábrica destas do ·1ado
para amosar a sua oposición á
negativos que se derivan da incida casa", comentaban._.
instalación da pranta incineraneraqión; que afectarán a Galiza
dora de Sogama. ·os participola emisión de máis de 85 .000
Pésie ás promesas realizadas
pantes apostaron pola reciclatoneladas de resídL,1os tóxicos.
desde a Xuntq., aseguran que
. xe e aseguraron que non aceinon hai nada que lles poidan
tan, como solución ao problePala sua banda, o toncelleiro do
aterecer para gue "a estas altuma do lixo, a incineración porBNG de Cerceda, Afonso Sánras cambiemos de opinión. Nen
que agrava o problema de conchez sinalou que Sogama está · queremos mellares acesos , .nen
taminación atmosférica e non
cometeñdo irregularidades, xa
parques empr~sariais nen trolas
que para transladar lixo procedesas", indicaba Amando Cinza,
asegura a eliminación de todos
da parróquia de Figueirido "adeos resíduos xerados en Galiza.
dente de calquera outra vila que
non sexa Vigo ten que pedirlle
mai s, se a empacadora é tan
Coa marcha ecoloxista convocapermiso ao concello, e através
boa como nos din por que non a
deixan en Vigo?", insis.tia.
da o pasado sábado en Cerceda,
dunha subcontrata desprazou a
volveuse a cuestionar a eficácia
Cerceda resíduos procedentes
da incineración dos resíduos sóliTras da manifestación, que rem¡¡de Pontevedra e Sanxenxo. O
dos urbanos como solución ao
grupo municipal do Bloque xa
tou n~ préiZá da vila coa leitura
problema do lixo. Manuel Soto,
pediu que se emprenderan acdun manifesto de Manuel Rivas,
Secretário de ADEGA deslacou
cións legais, pero o alcalde do
os participantes ·desfrutaron dun
que nen sequer os responsábeis
xantar-·e á tardiña visitaron o verPSOE, defensor da empacadodo plano Soflama saben como
ra, dixo só que haperia unha intedoiro. Un páseo impresionante
executalo, dadas as sucesivas
e desagradábel para a maioria,
vestigación aó respeito.
mQdificacións que se teñen realiao tempp que ilustrativo, porque
zado e que agora apontan a que
permitiu ,coñecer.de perta o que
Na manifestación, que pe~co
"só se inc.inerará o ·50% do lixo".,
rreu as · ruas da vila facendo un
se nos virá enriba cando o fume
co !=jUe se m\:lntén o problema
alto diante ~o concello, unha
da; inqineración ó.:-espal_le. •
-<>P.C.

para o resto ao non prever neng_un método de reciclaxe .

Retrato do alcalde de Pereiro de Aguiar escopeta en riste
•

1

Parábola·do bon caciq-ue que perdeu os nervos
-<> H. VIXANDE

Man de ferro, luva de seda. Elíseo Fernández Gómez (PP), alcalde de Pereiro de Aguiar, comparte perfil político coa meirande
parte dos rexedores populares
do rural galega: modos clientelares, carrexo de votos, opacidade
informat[va e xestión persbal do
concello. Cando o Xoves 17 de
Abril recebew a tiros a un piquete
sindical , fi xo un aceno inabitual
que puña de manifesto o seu carácter autoritário.
- Tras o incidente, Elíseo Fernán·dez, bramaba contra o piquete informativo nun ton con resábios do
vello sindicalismo vertical e proclamaba a amizade cos seus traballadores, moitos dos cales tan
de interventores populares nas
mesas eleitorais cada comício.

"Son cazador e non gardo a escopeta nun sítio no que entraron
a roubar unhas noites antes,
porque se marchan éon ela vou
ter problemas ; este estaba a
agardar polo -piquete", d.ixo. Isidoro Fernández , concelleiro do
PSOE en Pereiro de Aguiar.

lora a fidelidade dos seus. Garda traballópara os ámigos, asfalta os camiñ.ós dos seus votantes ·pero riega información
aos -s_
eus ápósitores.

Un ha anécci.ota: · Cando os. viciños do lugar d~ Monterrei. cdl')lezaron a perguntarse que era o
Elíseo Fernández foi antes do
grande edifício que. construían
CDS e de Centristas de Galiza e
nas imediacións , o alcalde non
rematou por recalar no PP. Cocontestou e, trece dias _despois
mo alcalde, colleita maiorias abdo conce lleiro do PSOE apresolutas das que en parte é ressentar denúncia por edificar sen
ponsábel o baile de coches ca.licénci·a, Benigno Maure , da
rrexando votos que a partir da
Fundación San Rosendo , solici primeira hora da mañá caracteritaba permiso para unha obra cazan calquer xornada eleitoral.
se rematada cuxo orzamento
, era de setecentos millóns de pe"É boa · persoa , ten bon trato
setas. O concello concedia a autorización e a Xunta regalaba os
cos viciñ os ", din as máis das
voces consultadas, "un chisco
máis de mil metros que faltaban
cacique , tal vez", engaden. Elípara cumprir o volume de edifiseo Fernández é home que vacabilidade da pa.rcela. +
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Sefi Garcia;

De que teñen que defenderse
· os xornalistas?
Pois, ,por exemplo, o pasado 7
de Marzo, cando os funcionários
_ montaron aquel .rebúmbio no
concello de Vigo, presionáronnos
para que entregásemos fotografias e imaxes para asi poder acusar a persoas concretas. A aso-·
ciación puxo de manifesto que
nos asiste o dereito legal a negarnos a tal causa. Outro casó:
cando se convocaron as prazas
para a RTV de Nigrán, enviamos
unha carta á Mancomunidade
exixindo que no tr-ibunal houbese
algun xornalista e conseguímolo.
No concello da Garda houbo
ameazas de proibir a entrada de
cámaras e fotógrafos nos plenos,
ainda que lago non se fixo.
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unha persoa. Eu, cando é asi,
pídolle antes ao entrevistado,
con toda sinceridade, que me
poña ao tanto. A cq.lidade depende, fundamentalmente, das
próprias cohdicións laborais. E
os cadros de persoal actuais son
moi ·curtos. As grandes estrelas
das que se fala son catro, teñen
, unha equipa e despois moita in-·
fanteria que cobra por convénio.
Nós, ás veces, talamos nas notícias de profisións que _se queixan e están·moito mellar ca nós.
Prodúcennos sana envexa. -

~

'Hái que deixarse qe elitismos, aúnica saída-para un xornalista
est$ en sindicarse'
~

"UN XORNALISTAÉ

MANUEL VEIGA

tJN TRABALLADOR COMA .OUTRO CALQUER. MESMO SE PODERIA DICER QUE, POI.AS

SUAS CONDICIÓNS LABORAIS, NON ESTÁ ENTRE OS MELLORES", AFIRMA SEFI GABCIA, PORTAVOZ DA

ASOCIACIÓN DE XORNALISTAS DE VIGO, UNHA ENTIDADE CUXA PRÓPRIA CRIACIÓN PON DE MANIFESTO
A DIFÍCIL SITUACIÓN QUE VIVEN ESTES PROFISIONAIS, A CONTRAPÉ DAS MODAS QUE FALAN DE ESTRELAS, DE CONTRATOS MILLONÁRIOS E DE POLÉMICAS SOBRE GRANDES GRUPOS EMPRESARIAIS.

Nalgunhas localidades, cando
hai un conflito, os xornalistas
son recibidos con asubias.
Non. Polo xeral somos ben recibidos, porque axudamos a q~e o
problema se coñeza. O que pode
ocurrir é que se alporicen contra
nós cando a administracióñ non
lles fai caso. Nese momento bótannos a nós tamén as culpas
porque xulgan, que somos parte
. dese poder. E o vello costume
de matar ao mensaxeiro.

Pero ás veces os méios de
comunicación son acusados
de manipuladores.

Antes criase que esta era unha
profision liberal, pero qgora vémonos como uns asalariados por
canta allea máis. Os_problemas
están a ser moi graves e iso provoca un cámbio de mentalidade.
A única defensa que pode encontrar un xornalista é a dun sindicato. Estase perdendo ese senfimento de estar por riba do ben e
do mal, de que se te afilias a un
sindicato logo valo favorecer cando das unha notícia. , Pero, tamén
hai que dicer que os sindicatos teñen medo a facer denúncias laborais nos méios de comunicación,
por se os poñen na lista ·negra e,
nalgunha medida, eles tamén viven da publicidade dos meios.

As fontes próprias eran as que
antes definian o xornalismo.

Se cadra, ás veces , un meio
manipula porque ten unha liña
editorial determinada. Pero, en
xeral , o que provoca o conflito
dos protago·nistas dunha protesta cos meios e o exceso de vio1én ci a. O que non se pode é
xustificar a violéncia desde nengún ponto de vista.

É unha cuestión de tempo. Eu
podo ter a pista dun asunto, pero
se conto cunha páxina ou cun espácio para cubrir, teño que ir ao
seguro e sei que coas rodas de
prensa encho. En cámbio, se vou
detrás dunha boa notícia perdo
dous-dias e non produzo o que a
empresa me pide. Levantar unha
.... boa información exixe ademais
cartas, ir ao rexistro, viaxar.

Os xornalistas non deben coidar a sua lingoaxe? Por exemplo, ao final dunha manifestación sempre escreben que
non houbo incidentes. Igual
que se facia con Franco.

Non ere que se abusa das rodas de prensa e do fax oficial?
Abúsase, pero aí tamén ten o
seu papel a picardia do xornalista para ver detrás do que che
están contando e para afinar a
información. lso pasou no caso de' Aproin e o concello de Vigo.
Quedaron . asombrados do lio
que se montou.

Eu non creo que iso teña que
ver con Franco. O que tratamos
é de tranquilizar á xente. En Vi go, por exemplo, nos nove anos
que levo traballando , vivin moitos conflitos . Cando decimos iso
é por destacar o positivo.

Cada vez abundan máis as
notícias que en realidade son
publi-reportaxes.

Pero, indirectamente, o que
están decindo é que toda manifestación alberga un alto
risco de violéncia, cando é un
acto cívico, recoñecido pola
Constitución.

É certo que- hai colaboradores
que se financian coa publicidade
que conseguen. Nalguns casos é
o próprio méio o que lle propón o
sistema. Pero a función e a ética
dun xornalisla non ten nada que
ver CC?a dun publicitário.

Por suposto. lso é fundamental.

Salários moi baixos
Que pensa cando escoita dice r que os xornalistas cobran moito, pensando nas
grandes estrelas da rádio ou
da televisión?
Eu riome. Agora·estamos a facer
un inquérito. Dos que teñen contrato, raro é o que cobra máls de
11 O mil pesetas. Raro é o que
ten pluses . Rarísimo o que só
traballa as 36 horas que marca o
. convénio. En realidade, non te-_
mos horário, nen pontes, nen
sa cada notícia que fai. Ainda
festivos. Se soa o teléfono saes,
por riba, no 90% dos casos non
pero lago non te vas cando cumlle dá o que cobra para coller a
priches as horas. O máis normal
tarxeta de autónomo. Ademais a
é o contrato-lixo. Cóllente pola
empresa exíxelle a exclusiva e é
categoria máis baixa, pero lago
a proprietária dq seu traballo.
fas as funcións dun redactor norCon todo, as últimas senténcias
. mal. Despois está a figura do coempezan a recoñecer o contrato
laborador que traballa tamén coverbal e a categoria e o salário
mo un redactor máis, pero non
que debiap cobrar polo traballo
ten seguridade social. Na teoría
que fan. Doutra parte, están os
é coma se lle venciese á empre-:

O xornalista c.~:msidérase un
traballador ou alguén que está por riba?
·

Que caracteriza á sua aso·ciación?

A. IGLESIAS

convénios coa universidade. As
facultades de xornalismo mandan bolseiros que en teoria veñen a aprender, pero que na
_práctica !?UStituen a un redactor
fixo e sen cobrar.

Os xornalistas son tachados
moitas veces de incompetentes,
de descoñecer o máis elemental
sobre o que escreben?

Non se ten en canta que traballan demasiadas horas e tocando todo tipo de temas. lso sucede sobre todo en rádio e televisión. Eu fago primeiro unha notícia de política, lago unha de economía e despois unha de sucesos. As veces confeso que va~
mos vendidos. Non seria a primeira vez qu~ chegas e non sabes de que lle vas a perguntar a

Que é· aberta e que está feíta
desde a base. Xurdiu non polo
interese de ninguén, senón por
pura necesidade laboral. As históricas asociacións da prensa
non resolvian os nasos problemas, nen se preocupaban por
eles: Estamos implantados pol,o .
de agora na bisbarra de Vigo,
pero queremos extendernos a
toda a província. Levamos un
ano traballando e contamos con
70 afiliados cotizantes. A ela poden pertencer todos os que teñen como principal fonte de ingresos o facer notícias. Na directiva non poden estar delegados, nen directores. Tamén ternos unha bolsa de ·paro. Se alguén busca un xornalista pode
dirixirse a nós. •
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Afirman que os profesores son os que manteñen adignidade do sistema educativo .·

A.Platalorma .pala DefenSa clo El1si~~i!:6&1ico

maniféstase o dia ~6Aen SantiagO~,;~ · · · ·
I

• -

,.,

I

/

·'>.·--

*A. ESTÉVEZ

Fermin Paz
.- Lamigueiro

O Sábado 26 de AbrH uoha
. manifestación percorrerá Santiago en defensa do ensino
público. A mobilización está
convocada ·pola Plataforma
pola Defensa do Ensino Pübli·co, que ven de reconstituirse /
e retorza"rse coa· ade$jón dd
·novos colectivos. A análise
·que tan as organizacións ~nte
gradas ·n.a plataforma· ten como conclusións o deteridro do
en.s ino público· e "o precarioproceso de posta e'I) .marcha
da LOXSE que est~· a . deixar
en nada a ·prometida modernización do si.stem,a'-educativo".
Os dous pontos. que encabezan
as reivindicatións da platáformá
- son a definición do mapa de
centros airn;Ja non publicado ofi:
cialmente e o maíor aporte orzamentário para o ensinó ºpúblit:o,
especialmente _atendendo ~ neces i dade de criar ou renovar
centros e infraestruturas como
se precisa para a reforma edu~
cativa. Sairán da Alameda de
Santiago no mediodía do Sábado representantes dos colectivos da plataforma: Asociación
Sócio-Pedagóxica Galega, Escola Viva, Nova Escola Galega,
CCOO, _
UGT, CIG, Sindicato de
Traballadóres de Ensino de Galiza, CAF, CAE, MEU, Sindicato
de-Estudantes, APAS do Morrazo , Federación Olívica de.
APAS , Federación provindal' de
APAS de Ouren·se e as de Ferrolterra. Ademais hai catro organizacións que apoian a mobilización: EU-EG, PSOE, BNG e
ANOC.
Os gastos de funcionamento
que levan mobilizado aos directores dos centros de Ensino
Meio desde hai dous anos e incluso con ameazas de demísión
en bloque, tamén están contemplados nas reivindicacións da
p1lat aforma. Os colectivos de
profesores e pais peden material: didáctico, deportivo e audiovisual. Tamén se reivindica "unlha ,escolarización adecuada no

(CIG das Pontes)

'O Plano de
Desenvolvimento prevé criar
700 pastos de traballo'
Como é o Plano de Desenvolvimento Económico e Industrial das Pontes?

Durante as s~manas pr:évias á convocatória de Santiago sucedéro~e as manikstación en defensa do Ensino Público.

sistema público do ensino, dinamizando e apoiando a oferta ae
postos escolares do primeiro ciclo de educación infantil por parte da consellaria de Educación".

Situación do profes~rado
Non se esquecen desde a plataforma da negociación dun plano
de financiamento plurian~al para as 'Universidades do país nen
das escolas rurais ·ou o uso do
galega no ·ensino. A supresión
das equipas de orientación psicopedagóxicas por parte da
Xunta é motivo non só de crítica
senón que se pede que se amplíen e afortalen. ·"Esta platafor- .
ma manifesta c¡ue .a pesares
do.s mencionadQs recortes que
inciden negativamente na calidade do ensino público , este
conta cos mellores centros e
profesionais da educación e son
fundamentálmente estes dous
factores os que ainda manteñen
· a dignidade do ensino público

frente ao despropósito da consellaria de Educación que aposta claramente· por modelos
eduactivos que _favorecen os intereses privados en contra da
verdadeira igualdade de· oportunidades", din. En relación ás
oportunidades tamén se pede
"unha oferta adecuada en toda
Galiza de todas as especialidades de bacharelato, dunha ampla gama de ciclos formativos
de FP e programas de garantía
social que resposten ás necesidades socioeconómicas e do
mercado e que facilite o acceso
ao emprego".
T amén estará presente na mobi lización do dia-26 a incorporación de prestacionistas no ensino xa que a plataforma reseña
que a Administración ten que
asumir as actividades complementárias como parte do proceso educativo "evitando a utilización da prestación social substitória en tarefas , específicas do

A. IGLESIAS

profesorado e do persoal non
docente". O colectivo dos profesores 13stá afectado por problemas relacionados coa estabilidade laboral: por un lado, están
os máis de 1.000 mestres suprimidos pola entrada da ESO e,
por outra, está a denúncia da
CIG sobre o posíbel impago por
pqrte da Consellaria de Educación das cotizacións á seguridade social do persoal contratado.
·Esta situación, recoñecida pola
Xunta, levou á central nacionalista a animar a apresentar denúncias individualizadas se os
interinos ou contratados comproban que na vida laboral o periodo traballado non coincide co
periodo cotizado.

A Plataforma pola Defensa do
Ensino Público lembra que o a
calidade do sistema educativo é
un problema do conxunto da sociedade e pediü unha resposta
contundente ás suas demandas
o Sábado 26 en Santiago.+

OMovimento Estudiantil Universitário ·defende a unidade·de acción cos CAF
A unidade de acción do nacionalismo de cara ás próximas elei.cións ao claustro da Universidade de Santiago e a consolidación
nos. distintos tampus-·galeg·os foron dous dos temas chave da 11
Asemblea Nacional que o Movimento Estudiantil Universitário
(MEU) ven de celebrar os pasados dias 18 e 19 en Compostela.
Sen que a unidade baixo as mesmas siglas das duas forzas estu-diantis nacionalistas nas universidades galegas sexa un fin en si
· mesmo, os Meu recoñecen a necesidade dun progresivo achegamento de cara a presentar unha
alternativa ao governo de Dario
Villanueva. Ante o convite dos
CAF para un próximo encontro,

membros da coordenadora recén
Entre os obxectivos comuns,
alén da própria definición como
eleita dos Meu sinalan que están
por "falar con todo o mundo pororganización nacionalista e de
que a prioridade é conseguir un- . esquerdas, os Meu"sinalan a neha alternativa forte para as eleicesidade de defender un modelo
cións ao claustro. Cos CAF endistinto ao. imposto por Dario Vitendémonos en distintas plataforllanueva, do que critican o fin da
mas e estamos condenados á
política social co desmantelaconfluéncia pero éando desapa- . mento do sistema de residéncias
rezan as causa,s que levaron á die a eliminación dos critérios de
visión unha delas, a sua instrucarácter económ_ico na busca
dunha Universidade de elite,._a
mentalización"_. Para os representan tes dos Meu a d ivisión non
falta de democrácia e transpa·provocou un descenso do núme- . réncia informativa e a escasa imro de representantes nacionalisplicación no conxunto da societas no's orgaos de governo unidade. Con este fin , os represenvers itários, senón que, ao seu · tantes de Meu confían na posibiver, "conseguiuse unha represenlidade de artellar unha alternativa sólida para o que fan un t:hatación no claustro entre as duas
organizacións como había moito
mamento á organización do sectempo que non se tiña".
tor do profesorado nacionalista.

Cunha maio~ presenza no campus compostelán -en espeeial
nas faculdades de Políticas, Filoloxia e História nas que son a
primeira forza-, os Meu valoraron. nesta asemblea a riecesidade de se consolidar en Lugo
asi como comezar a ter repre. sentantes nas outras univers·i. dades galegas. Para os membros da coordenadora sainte
Xosé. Mª Garcia Villaverde, Ana
Seixido e Narsés Mira "cor'nprobouse que onde existe presenza, nas eleicións auméntase
porque os estudantes quedan
satisfeitos coa forma de actuar
asembleária ·e participativa de
MEU, ademais defendemos un
·proxecto gal ego e de esquerdas que ten ·moito futuro". +

A grandes rasgos entendemos que un Plano de Desenvolvimento parte da existéncia de cartas públicos para inve sti me ntos en infraestruturas, por iso hai un capítulo
de obras en comunicacións
por estrada co Ferro! , Lugo e
A Coruña e de ferrocarril co
Ferrol que ascende a 32.000
millóns de pesetas.

Que outras medidas acompañan ao Plano?
Por problemas de futuro da explotación da mina de Endesa,
que ten, segundo a empresa,
un horizonte de vida do 2010 ,
precisamos conectarnos á rede de gas, que pasa a quince
quilómetros da vila. Pero tamén se contemplan outros investimentos como os 1.500 millóns para dotar de chan industrial , xa que está a esgotarse o
que hai. A formación tamén é
importante e hai unha partida
de 70 millóns. Por outra banda, haberá accións de Investigación e Desenvolvimento por
valor de 200 millóns e a construción dunha depuradora por
trescentos millóns.

E ás subvencións?
As axudas por criazón de emprego poderán chegar até o
50% do investimento subvenci onábel porque hai un obxectivo de criar 700 postos de
traballo en catro anos para
evitar que rache o equilibro
laboral na comarca.

Que instrumentos de control leñen?
Formamos parte da Comisión
Executiva do Plano e estamos
a incorporar mecanismos de
control porque ternos a experiéncia de que no pasado outros planos semellantes incumpríronse , Esta é a nosa
última oportunidade e o noso
seguimento é moi directo, un
exemplo é que a Comisión
formarase nunha semana e
durante este mes elaborará
un regulamento de control. O .
seis de Maio ternos unha reunión coa Consellaria de Obras
Públicas para ver como vai o
plano de infraestruturas. +
1
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C~MARCAS
Á esquerda
~dificio

en ~onstrución en
Sanxenxo,
·qü~:-sofre forte
presión
imobiliária.
Ao carón,
o alcalde,
Xosé l:uís

Rodriguez Lorenzo (PSOE).
.

OBNG asegura que oPSOE eo PP enténdense eos enfrentamentos son unha simulación

OPSOE anima aos popul~res a unha moción·· de censura•
despois de quedar e'1 minoria en Sanxenxo
-0- H.V.

A falta do apoio de tres concelleiros eleitos na lista socia1i sta á aprobación das Normas Subsidiárias Rurais de
Sanxenxo -rexeitadas no .pleno do Luns 14 de Abril- acelerou a crise do governo local
(PSOE) que, contodo, leva todo o mandado da corporación
gañando as votacións grazas
á abstención do Partido Popular, que apoia por pasiva a
xestión do alcalde Xosé Luis
Rodríguez Lorenzo WSOE).
O PSOE gañou as pasadas eleició ns municipais e fíxose coa
maioria absoluta dos membros da
corporación: nove concelleiros
frente os sete do PP e un do
BNG. Pero de seguido o edil socialista, Albino Rodríguez González, integrante da lista como independente, distanciouse do PSOE.
A continuación o concelleiro Xan
Miguel Carballa González comezou a comportarse de forma "ambígu a", retirando o seu apoio á
equipa de governo en várias ocasións. Por último, un terceiro, Xaime Corral Prieto , abandonou a
disciplina de partido. Con estas
fugas o PSOE perdía a maioria

absoluta e topábase con dificuldaque, por pasiva, o PP presta ao
des para governar, a resultas das - governo municipal. que non foi quen de aprobar os
orzamentos municipais dos anos
Por outra banda, o alcalde, des1996 e 1997. A conclusión é que
poi s de n·on conquerir o apoio
o presuposto de 1995 foL prorrodos tres concelleiros do PSOE
gado e vários empréstitos fican -apartados da disciplina de partido
paralisados por esta ra.Zón.
na· aprobación das Normas Subsidiári~s do Rural, anunciou que
O alcalde afirma que "o PP local
iniciará consultas co PP e co
está ·a desestabilizar pola inexBNG para facilitar a· governabiliperiéncia do seu xefe local", Ferd ade. Este último partido, que
nando Villaverde González. O
canta cunha soa concelleira, aserexedor tamén recoñece que "o
gurou que esta declaración é "só
PP galega non desestabiliza e
de cara á galería, o alcalde inclúenos para disimular, en realidade
mesmo está a dotar á vila con
obras de importáncia" através de
o PP e nós non podemos coincidistintos proxectos que en condir e co noso voto non abonda
xunto superan os mil millóns de
para governar. O alcalde teria
que tratar de negociar con eses
pesetas. Xosé Luis Rodríguez
tres concelleiros, -cos que en teo. recoñece que "hai quen comenta
que o PP e Guiña fanme as beiría ten maior proximidade política,
ras pero son rumores" e animou
e con nós, non co PP, a menos
a apresentar unha moción de que ha'x~ maior sintor:iia co PP".
censura, ainda que estima que o
PP local non asinará a mesma
Raiz dos enfrentamentos
porque seria especialmente ilexítima, "xa que o PSOE obtivo a
A raiz dos enfrentamentos en
Sanxenxo está na moción de cénmaioria absoluta".
-su ra que en 1993 apresentou o
Para o concelleira do BNG MaPSOE co apoio da concelleira
ria Luisa Aguin Martínez, os enindependente Dora Pérez e do
frentamentos entre o PSOE e o
BNG, que en POL!COS meses retiPP forman parte dunha "simula~
rou o seu apoio ao governo e
ción " e proba diso é o apoio
acadou pactos puntuais. Dora Pé-

Aobra foi mal realizada no seu dia por Dragados yConstrucciones

zón débese á sobrecarga de
area (unha capa de oitenta centímetros de grosor) no teito do
estacionamento. O chan cotnézou a ceder e o enlousado de
granito está rachado.
O alixeiramento do teito do estacionamento supqrá baixar o nível
do chan e realzar o concello
cunha escalinata. A obra complétase cunha nova iluminación da
praza e do concello e coa retirada
-de parte do mobiliário urbano. O
informe técnico sobre a situación
da praza tamén indica que alguns
elementos do mobiliário ihstalados no seu dia non acadan unha

calidade estética mínima.
O proxecto de obra do estacio~
·namento soterrado na praza de
Maria Pita foi -adxudicado á empresa Dragados y Construcciones e na sua realización .incumpríronse as medidas de seguridade relativas á resisténcia ante 1
a sobrecarga de peso. O grupo
municipal do BNG cuestionou
que teña que ser o concello
quen corra cos gastos de reparación e exixiu ao grupo de governo -que explique por que non .
controlou a calidade da obra.
Agora A . Coruña terá que de-

Dez concelleiros dos partidos
PP, PSOE e Alternativa Galega, que ocupaban o seu pasto
na pasada corporación munici-·
pal de Noia, foron xulgados na
Audiéncia da Coruña o Martes
22 de Abril por despedir a catro ·
empregados municipais cando
había informes que indicaban
que os desp.edimentos er~n ilegais. Os despedidos estaban
contratados como asesores do
alcalde, d~quela Bieito González (BNG),.que denunciou que
os despedimentos fixéronse
para ~cosalo e provocar a sua
demisión, en lugar de apresenlar unha moción de censura, xa
que o Bloque governaba e.n mi. noria. A acusación particular
pediu doce anos de
inabilitación e tres millóns de
multa por delito social, prevaricadón e malversación para os
_dez acusados, dos que catro
hoxe son concelleiros. O fiscal
non apresentou-cargos.+

rez formaba parte· dunha candidatura cuxo factotum era o promotor
Félix de la Calle Montalvillo. Este
último pretendía a.aprobación de
catro áreas rurais para ser catalogadas como Solo Apto para Urbanizar, SAU, que representaban un
importante negócio inmobiliário. A
A Consellaria de Cultura e a
operación enmarcábase dentro
Deputación de Ourense
da redacción ·das Normas Subsiasinaron un convénio para a
diárias do Rural, cuxos trámites
elaboración dun proxecto pacomezaban daquela pero que co- _ ra un centro cultural no Edifíñeceron un grande retraso que o
cio Simeón, pero previamenPSOE atribuiu á inminéncia da
te, o presidente
aprobación da Lei do Solo estatal
da Deputación,
e da sua adaptación na Galiza,
Xosé Luís Salque presumibelmente habían contar, tiña encardidonar esas Normas. A protegados traballos
ción que a Lei do Solo daba ás
pola mesma fizonas forestais abrigaba a apronalidade,
bar as Normas antes de entrar en
segundo
vigor a Adaptación Galega á Leí
denunciou o
do Solo, que se producía o MarBNG através
tes 15 de Abril. O voto en contra x.i.. Baltar.
dunha pergunta
o PP no pleno do ·Luns 14 supoparlamentária.
ria a venganza política deste gruO' Bloque manifestou a sua
po a Félix de· 1.a Calle, pero non
· preocupación porque a Xunta
impediria futuros entendimentos
remate pagando duas veces.
entre o PSOE ,e o PP. Quen sae
o mesmo traballo pola .
perdendo, ademais de de la Calle
"alegria na toma de'Cfecisións
son os viciños do rural de Sane· manexo de fundos públicos
xenx9, que quedan imersos
que pratica o señor Saltar". A
. nunha grande inseguridaqe xurícantidade a pagar pola Xunta
dica ao non dispar dun ordenapolo convénio subscrito coa
mento urbanístico en vigor.+
Deputación é de dez millóns,
cando á sua vez·a
Deputación abonou seis facturas por un valor total de
9~999.986 pesetas polo mesmo conceito. •

ADeputacióo de Ourense
repite gastos para
mesmo centro cultural

Oconcello da Coruña reformará a praza de Maria Pita
por razóns de seguridade
O forxado do estacionamento
soterrado da praza de Maria Pita, na Coruña, está sobrecargado por un chan que ten 80 centímetros de area e iso provoca
que nos momentos nos que se
produc.e n concentracións de
persoas haxa riscos de seguri- ·
dade. A obr.a de alixeirar o teito
do aparcadoiro custará 313 millóns ao concello porque no seu
dia a empresa concesionária realizou mal a obra.
·
.
As concentracións cívicas na praza de Maria Pitá fanse' a costa. dos níveis de seguridade, indicou un informe técnico. A ra-

Del ex concelleiros .·
de Noia xulgados
por catro despedimentos

sembolsar 313 millóns nunhas
obras de reparación estruturadas ·en catro fases, a primeira
delas de 131 millóns e a realizar
en 1997 e as outras tres por un
valor de 82 millóns de pesetas e
a completar todas ao longo de
1998.
Outra parte da obra en Maria Pita que está e.n malas condicións
é o túnel que comunica o bairro
de Monte Alto, cuxo sinuoso trazado discorre en parte baixo o
nível das mareas e que padece
inundacións. Porén, este vial
baixo chan non será reparado
nesta ocasión.•

·Cacharro aprobou
21 millóns · · ·
'de gastos irregulares
O presidente_da Deputación
· de Lugo, Francrsco Cacharro
Pardo convalidou o gasto de .
21 millóns de pesetas efectua. dos irregularmente no exercício de 1994, que a Deputación
vai aprobar o 28 de Abril -cun
- retraso de ano e meio respeito
aoque marca a lei-, segundo
denunciou o PSOE. Os 21 millóns destináronse a viais e hai
outros dezasefe millóns gasta-.
dos sen consignación ,
orzamentária que deberán legalizarse no pleno de aproba. ción dos gastos.•
-
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OSLG representa en Galiza aorgan~zaoión 1iin~emacional . Via C~mpesiña

OS movimentos de labregos _,. · -cObran auxe e1i todo o mundo
.

.

. -., :.~.~:t;~:.:--

0 Sindicato J..,ab.rego ·Ga1é,.gci,
integrante da organiza'ción ·
Via Campesiña, anuncíou a
institucionalización do Dia lftternacional da Loita Labrega
en lembranza do asasinatcf de19 campesiños brasmi¡"nis
pe r.t ~ncentes ao· MST o ·-rz _de·
Abril do pasado anp. Seguindo a li ña desta:: organización
mundi a l , Lid ia Se n ra. d efendeu ·o d ireito dos povos á
soberania alimentária e .-anunciou que o SLG' chegará até ·as
últim a s consecu é nc.ia s na
sua defer:isa polo .dire ito· a producir dos gandei ros galeg as.

·-...

Xosé Manoel. Puga, vicesecretário de acción sindical do SLG e
representante"'·de Vía Campesiña
na Galiza denunciou a constante
represión "social e económica.
que sofren os· movim·entos labregos organizados" que en moitos
paises se traduz en matanzas
provocadas polas estruturas militares e paramilitares .-. En nome
desta organización internaciqnal,
Puga demandou a remuneracióndo traballo agrário, o acceso áJerra daquelas persoas que están
dispostas a traballala, un com$rcio internacional xusto, non rexido polas directrices económicas
neoliberais e amosou a sua disconformidade coas patentes, "en
auxe mundial" que impiden o libre
acceso aos recursos xenéticos.

-

-

-

Me.rios·· de 9·00·mil
MANUELCAO

.A cá.base de coñecér. o dado de q~·é xa somos menos de 900.000
os: trahalladores galegas. O esmorecemento da 'nosa economia
par~ce imparábel sen, albiscarse cal poida ser a maneira de crebar ~-esta tendéncia. E fác il a tentación de culpar aQ govem o
~espeitivo, nes te caso a Xunta, desta evolucióti regresiva, mái~
_tod9'- pareée indicar que o lombo dos x"estores da Xunta carga
con isto. e con moito máis sen a pen_as imutarse. N ótese que
,,\, par.a.o control eleitoral do governo vixente unha sociedade re.gresiva con illiñas de dinamismo nun océano de esclerose facilita enormemente as-cousas. Non é preci º'recorrer ao marxismo ·para darse conta de que a dinámica económica soe er fons
et origo dos cámbios político . Difkilmel'.te unha sociedad en
novos grupos sociais en a censo, incorporación decidida a n vas tecnoloxias, novas 'fonte de de envolvünento económico,
mobihz:;i.dora do recursos próprio u alleo , etc., pode tra ladar ao poder político cámbios qu en realidad n n exist n,
. nen son demandados pela sociedade civil.
Retóricas a parte, o grupo político actuante en Galiza tcñen un modelo económico moi semellante: a actividadc pública é a principal e case única capaz de criar acti idade c nómica na nosa terra. Asi, se o PP representaria a direita capitalista, en realidade, ven sendo unha maquinária de xesrionar
fundÓs públicos mellar ou pior, naturalmente no eu próprio
-benefício. O PSOE viria sendo o memo e non hai mái ca ver
_ o que fixeron os akaldes máis gloriosos para comprobar que to.do devén nun uso e disfroite das abondosas cantidades de diñeiro público que dispuxeron nalgun momento. Tamén o nacionalismo ten unha queréncia teórica inercial por e te modelo, matizaaa, n a -prática pola defensa decidida dos ectores pro-du t\ vos própr i os e
po l a confíanza nas
políticas mobilizaporas dos nosos recursos reais e financeiros.

O campesiñado segu~-~ ter un enonne peso er, amplas áreas do mundo. H. ZAMPAGLIONE
O peso do sector púAtravés- da 1nst1tuCionahzac-i~
ón~
do---~
- ---+-Oltco na economia
Dia Internacional da Loita Labreiso loitamos para -que se nos rexente dun banéo de terras que
galega é tan abraianga, Via Campesiña fai un chamacoñeza -o. direito á. producir", indipermitan dispar das terras improte, desincentivador e
cou Lidia Senra, Secretária Xeral - dutivas para ampliar a base terriesquilmante que somento aos-labregos para que defendan os seus intereses "mesdo Sindicato Labregb e membrÓ
torial das .explotacións e á proibifoca calquer posíbel
ción da forestación das terras
iniciativa realmente
moa- sabendas de que nos seus . da Comisión Executiva do CPE,
integrada en Via Campesíña. Un · agrícolas. A Secretária Xeral do
privada espantando
países se produz unha represión
constante", sinalou Puga, quen · direito que "está ameazado palas
SLG asegurou que desd.e esta
ao capital próprio e
políticas de cuotas, pala continorganizaéión següirase. a loitar
alleo. A certos níveis
asegurou que no Estado español,
pésie_a que non se sofre esta rexéntación das axudas · á renda ó
para que a administración crie un
a actividade pública
direito.de primas para vacQri ,-·oviforo permanente de debate e ne-·
exerce un efecto de
presión , téntase "desde a adm inistración que os labregos teñan
no ou caprino que nos coloca
gociación das políticas que afeecrowding out con ina menor organización posíbel".
nunha situ.ación de compéténcia
tan aos labregos e denunciou
dependéncia da bonque pésie á promesa do cansedade, mal dade ou
- desleal", sinalou Lidia Serna, ou
Para o SLG é imprescindíbel que
"palas importacións masivas''..
lleiro de agricultura, Tomás Pérez
grao de imcompeténse lles recoñeza aos pavos b diVidal, ainda non se celebraron
reitci á soóerania alimentária, "por
O SLG demanda a criación ur~
eleicións ás cámaras agrárias.+
ci a dos respeitivos
xestores. Recoñezamos que, hoxe por Concentración d iante do concello da Estrada.
hoxe, en Galiza os
n egócios pasan por
. unha privilex_
i ada re. lación coa Adminis·\·o·
tración pública: N on,
t en risco, é seguro,
.•
; non hai competénc.ia.
·-'
•)Maxi nen un empr e~
...
-·-. sário privado orienta- _
..do cara u mercado
·A economia galega fói'~ ~~~teir~ · nomías medraron moi~o por:en..ri- : un maior d~senvolvimentó.
'
~
mundfal e verán que .
bada média. Do informe. da FIEs-··
tjüe menos medrou_en 1996, ao
despréndese que esta regresión
ó estudo da fundación das cai - · y._ '.~exia esi:~pido ·se in:
aumentar o seú Producto 'Interior
·· ~estise en Galizá~ Eh
xas de aforro tamén pon de ..maeconómica non se lle pode atri· · Bruto (PIB) nu11- 1,85°!c,,, O 's~ctor
cámbio. poderia:n v.ir
buir ao sector primário, como de- -- • ·nifesto que a econ·omia galega
industrial galega é o ·qüintd;meaqui "-Empresários"
n os desenvólvido- do es·tado: ., fende ~ Xunta e algu·ns outros
empot.>receú· erí térm'inos de
·- ·,,:qüe' buscan:·gangas de _,
aportación a',protjúción éstatal.
Am'bos"daaos, tirados do -:¡n~or- . especialistas, pbis ó PIB non
agrário tamén ·medrou por debai- · A tendéncia e-·moi 'similar se a
mé -da Fundación FI~·$, ·pertéñe, _-,}~mpresas ..xa e ~ is- . : .
'. •. . _ · · . . · .
· '
-cén1e' ás caixas _de .afbrró~;, de- xó da média estatal. ·En Andali.J- comparamos'- cos quince 'esta- ;,:- , ") entes,J abeirondños e calo"teiriños diversos-que traran de acadar
cia, Castilla-La Mancha e Castilla
dós da UE. Neste caso, a- riquemo-srra que GaJiza- é cada vez
$UbvenFió~ dos organismos públ~céis -ou '.'empresários" que cop.e León foi a agricultura a que . za por habitante galega en térmáis-pobre,_au,menta:n'do ps de.tan con trato de favor _<la Administración para realizar. determi~
. seqú iíbrios"tanto coii_- o~tr~s ·z-qminos do, PIB e·ra tan só do
precisamente, contribuiu de xeito
-nadas actividades. Ninguén pensará que -deste xeito se· vai poñer
destacado ao aumento do PIB.
63,84% da média cornunitária~ A
.nas .do Estado comq c;t~; E_q ropa.
-~. remédio ao subdesenvolvimento ga nosa terra-. ·_ - .
-cuarta pior -é tan só superior en
duas décimas .á que existía en
Gal iza queda. por détr$s aa méSegundo unha parte do informe,
Ü evid ente ava:nc~ do nacional.ismG n a comprensión da .rea1993 . Ao finalizar o pasado
dia estatal no crecimento éconóelaborada polo ec"onomista Lólidade galega po_de dar un pasq máis nunha direciÓn que., poexercício, pésie ás tranferéncias
micp, na renda rexiongil bruta, en
pez Facal, a indústria galega é
l o demáis, n engun dos outros grupos ,seguirá po is séntense
menos productiva e xera menos - de fondos da UE e do Estado, a
renta por habitante e rro PIB per
cómodos
xestionando un país que esmorece económica, dere.nda dos · galegas : era a cuárta
cápita. Esta evolución contrasta
emprego que a média estatal ,
mográfica e·culturalmente. Xusto o que pretenderori e,.iso si, máis baixa de todas as comunicoa doutras comunidades popor -máis que cante cos recursos
mirando ao povo desde arriba.•
bres: Extreniadura, Castilla-La
naturais e con suficientes gru- . dades , ·equivalendo ao 84,4%
da média-estatal. •
Manc:;ha e Andalucía, cuxas eco- . pos. empresariais para acadar

Fo.i a antepenúltima en crecirnento e-a indústria está menas desenvolvida que amédia estatal

Un informe deis caixas de aforros ··-~-

'H_oxe por h oxe,
en Galiza os negócios
·pasan por unha
previlexiada relación
coa Admipistración
pública"

afirma
que.Galiza é cada vez má_is pobte,:,
-
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"Co~

Xabier Aboi, portavoz de c1G-Mar

Pujol non pasaria"

Fernando Santo Domingo,
·- proprietário do asteleiro ·1 · \
:r-:. , -'Y¡·ifu$s f!e. Vt:Jléa(ló .e Ant_~·nJ9 ·
Sangaoriel, presidente éfo éO'mité de· empresa da mesma·
factqria, coincidiron en.Slnalar
.·:·que !'istc:»non sucedería sé .. ~-:.

'A UE apqstapotas em.pre..~a~ mixtas:; aexportación.de capital ealiquldac.fón·déempre-ge' .> _
•

;

-

,,

'* G. LUCA
O IV Plano de Orientación Plurianual .(POP IV), acordado pola Comisión de Ministros de
Pesca da UE para governar a
actividade do seitor deica o
·2001 esixirá novas reduccións ·
á flota do Gran Sol, á bacalloeira é a conxeladora, que xa liquidaron repectivamente o'
36%, o 65% e o 58% da sua capac i dade por exixéncias do
proceso de integración. Xabier
Aboi, portavoz de de Pesca
da CIG-Mar denúncia o sacrifí ci o de pastos de traballo
que vai traer o novo Plano.

•

..

~

•

'!!!'.· - •

xeladores dunha flota que no ano
1990 tiña 220 e n€> Gran Sol xa
ternos máis dias de licéncia que
capacidade de pesca. Procurouse unha solución para _os armadores pero nón para os traballadores. Que industria nova se fixo
nas comarcas pesqueiras que
puidese dar emprego aos p_arados de~ta reconversión brutal?"

e

..

Membros do consello nacional
galego viaxaron a Madrid estes
últimos dias en várias ocasións
para informarse das matérias
aprobadas no pacto cos empresários. En Catalunya pronunciáronse a prol do acorde o
·. 60% ·dos membros do · consello ·
·: . . e o· 40°/o en contra. En Galiza o~·
·~ si ·acadou o' 86,3% das papef~tas, segundo fontes ·aficiais. :
•
·
Blanca Gómez, secretária de
formación e empr·ego da Confederac_ión estatal, que asistiu
convidada ao consello, resal- .
tou o "alto nível e calidade do
. debate habido". Gómez sinalou
ademais que "en Galiza o debate prodúcese coo limpeza e
a~ posicióris diversas . de-

.,

-

•

áquí go\1ef,.·

Máis de mil persoas .
m~nifestáronse o pasa.do
Sábado 19 en Ferrol en protesta polo mantenimento a
. Astano da proibición de producir buqués e pola posíbel
nova proibicióñ de que continue fabricando artefactos
para plataformas
petrolíferas. Oe ratificarse
esta doble decisión o asteleiro veriase abrigado ao peche.+

de feito do capital das empresas
pesqueiras que polo procedimento de investir en Marrocos e
abandeirar naquil pais conserva-

ran as licéncia·. A reducción de
emprego que . esta solución· vai
traer, será for:tísima e non ten
compensación nengunha".+

CCOO debate internamente a reforma laboral
despois de aprobada
féndense limpam-énte nun claro
exercício de dembcrácia e talante construtivo". A responsábel estatal de emprego cancelaba asi a polémica e a contestación interna que nalgunhas
áreas tiña provocado o 8:cordo.

.•

Traballadores de Astano
contra o peéhe

Oaumento de benefícios non xera emprego

O texto da reforma laboral, asinado pola CEOE e as centrais
UGT e CCOO, está a ser debatido palas bases desta última
central. Fontes próximas á organización indican que , nalguns casos , o máximo organismo de direción "houbo de empregarse a fundo'', para conseguir a anuéncia do restó do
sindicato. ·

-~

nase un
Pujol". Referianse á
posibi-lidade·
de que as
. caldeiras
para a incineradora ·
de Sogama
a instalar
en Cerceda
señan
F. Santodomingo.
importadas
de Norteamérica, en concreto da empresa Foster Wheeler. Santo Domingo considera que a oferta
da sua empresa está xa experimentada e.contamina
menos.+

Xabi~r Aboi critica a alta amorti-zación imposta aos arrastreiros
de litoral. As recomendacións
dos ministros de pesca da UE,
son as de rebaixar no prazo de
cinco anos un 12% de tonelaxe.
Tanto a consellaria de Pesca como a ministra din que esta flota,
con base en Marin, Ribeira e
Coruña, está formada na sua case totalidade por vellas sacas de
máis de 40 anos e consideran o
anúncio de liquidación subvencionada é unha boa nova.

"Quedo abraiado ao escoitar a
Carlos Príncipe que lle di noraboa
señora ministra á Loyola del Palácio polos acordes de Bruxelas -di
Abci~ Non comprendo como se
pode felicitar por un Plano de
Orientacíón Plurianual que exixe
novas reducións á flota do Gran
"Din que esa flota está vellla peSol, á bacalloeira é a conxeladoro non din que eles mesmos perra, que xa liquidaron repectivamitiron que avellecese. Nestes
mente o 36%, o 65% e o 58% da ' dias están entrando arrastreiros
sua capacidade por causa da inde Inglaterra tan vellos coma
tegración comunitária; para o futueses. Para os intermediários, esro, aposta polas empresas mixte e outros aspectos do POP ·
tas, pola exportación de capital e
son positivos; para os os trabaa liquidación de emprego".
lladores non . Os custes destas
medidas deberian compensarse
Os armadores coidan que o Conen todo caso con mellares consello de Pesca da UE tivo en condicións ·sociais para os traballata este sacrificio prévio e celedores , pero diso nen falan".
bran o desbloqueo das axudas
para xubilación de barcos e cámO representante da CIG-Mar ve
bios de arte da flota. "As patronos acordos dos ministros de
- nais estárr contentas-poto -que-- Pesca o respaldo das -empresas
consideran unha redución menor
mistas e a confirmación do trasda prevista pero non talan da repase anunciado na flota do Sáhaconversión salvaxe que xa cumra. "O 50% das tripulacións serán
priu por demais o traballo suxo
de fóra o que vai significar menqs
contra a pesca. Quedan 80 contraballo para nós e a exportación

;

da reforma laboral, que "se patronal e governo cumpren agora , as GOusas poden ir ·ben. Se

M.

non cumpren a sua parte do
tratq, _pagarán cara a sua incoeréncia:". +
VEIGA

A UE oponse ao plano

de reestruturación
deAlvarez
A Unión Europea proibiu á
Xunta que entregase o aval
de 2.500 millóns a Alvarez.
Pésie a que o conselleiro de
lndústria; António Couceiro ,
. asinara hai máis dun ano a cóncesión deste aval , o acordo co patrón e traballadores ,,
non se puxera en practica.
_Agora, coa decisión da UE ,
queda dE;ifinitivamente adiado.
Algu.nhas·voces xa
éJ.nunciaran hai anos que o futuro de Alvarez estaba condicionado ·pala presión cioutras
empresas europeas do
sector. Estas· afirmacións fa~ ..
ran negadas até agora. •
-'.

Cruyff·e a globalizadón. ' ,;.~ .,_ 'Récórfar a·ccipacidadé
_.¿·_........,

Alguns aspectos do pacto, como
a rebaixa da indemnización por
despido, están a dar pé á emerxéncia dunha liña crítica da que
participan as centrais np.cionalistas ELA-STV e CIG, asi como
sector.es de CCOO e U(3l

Beneficios
sen criación de empreg~
Máis de.dous biUóns d~ benefí~
do-. é o· resultado do exercício
- de. -1996 correspondente ás ·
, empresas que _9otizan ~n bol~ ·
sa. Pésie a este ~mportante vo· lume de gañár:icia, superior min
9,58% ao do cwo· anterior, este ,
conxunto dé empresas -unhas
350 en total- só criou 1.843
pastos de traballo.
Xesús Díaz, secretário xeral de
CCOO de Galiza, manifestou,
a respeito das consecuéncias

,

p~u6va

d-a -economia

-~ "Á'_capaddade . produtiva de
-.Galiza verase recortada", .
:· ."A'·~_n _ex.tr~~~~i;o~ ~P. o pudes {ichar c~~fo ~on o encontras no teu ·.
·segund,o un portavoz do ..
' páísi ou non O : J?UQ~cnes fabriqr por ti mesm9~',". aftnnp.ba recente: · .·aNG no Congreso dos ·
m~nte Johan Cruyff. D adestrador xulgq. que un·modelo cliso é a Ju, .
: Df!pvtados que ~omentaba,
a&.i o.plano de c9nverxé.ncia
~'Coi:tseguiron O que ~€~··moi P,OIJ.Ca ~ente: é unna ~quip.a ita.·
"para 1~97 apresentado o pa~ lia11a ·~fo-p~s a _c;,ab~_za. Só-fichan o que· ·lles falta, os. _
detalles, .:por
,.. · · sa~o di~ 21; polo vicepresi-_ _
~ ~emplO
Q fr:ancés:Zidane". . --::·
. .. ..... __
. ··
-:..
...
. . , derit~' ecoóómico. ~odrigo ~
Rato ..Os naciooalistas ga-le-..
Esta opintÓ.n~b~n ,~al~ para á eco~o~:i~-. en xerai. Desqu~ o comércio .'
· go~ bohsidera·n ·que·estas :'
'existe, os países ricos veñen poñ"endo 'en prática· a maxima' 'de
medidas. perxudica.A tamén
Cruyff. O proteb::ionismo foi sempre un dos alicerces das suas eco,
~specialmente aos traballa. nomias. Por iso non é casual que a frase proveña dun holandés e que
dores. O BNG foi crítico co
Lendoiro, por ex.emplo, opine o contrário. Xa o teñen dito eméritos
feito de que o governo ceneconomistas da Cepal: o liberalismo é unha doutrina moito máis se·
.tral "eludise o debate", ao
guida nas universidades de Latinoamérica que nas dos Estados Uni,
optar por analisar o plano
dos. A opinión de Cruyff ten o valor dunha confidéncia. Por iso
de converxéncia con Maasnunc.a·se publican cousas asi na sección de finanzas.•
tricht nunha comisión parlamentar e non en pléno. +
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NeRMALIZA~IéN LIN!OiSTl~A

¡
1

DA . ~
· .. . ·
TERRA ·

l~éxíos especialmente para duas
labores: bibliotecas e atención
± ' €~ ~oidado 'd'Gs al tinos cou ne' .. cesidades especiais. Este ano
ampliÓl,lse a proposta da Xunta•polo que a central sindical
naci.onalísta e a ANOC están
:, -iritensifica.n do á··e:ampaña ·c:on
charlas informativas "ante a
entrada masi.va de man de
obra de barata nos centros". O
que máís chama a atención
dos cursos que pon en marcha
a Xunta para os prestacion-istas é a condensación de co. ñecímentos nunha·s poucas
hor-as.
-

~seBALLADA .

D:e ·-_ ·.
ob-x ector
a-, rtlédico
·e n 8' horas

Contra o afinnado polo director da Telefónico en Galiza o servizo de ~onte~tador automático non está dispoñiibel en galego.
A. l~LESIAS

~ recibo pasa aser en .castelán,

Dous prestaciónístas abandoaron recentemente as fabores
que tiñan encomendadas ao realízár a PSS: un na Coruña e
outro no município lugués de
Castroverde. Este último argumentou que hon estaba capacitadu pa~a fac;er.se cargo dun
aluno dun cerHro de ·en_sino
que padece unha diminución
física. A Asemblea Nacional
de_Obxección de Consciéncia
e a CIG están a levar unha
campaña contra a u_tilización
de prestacionistas nos c:entros
, de ensino. A X.untá- ven de asi~
nar un convénió co Ministério
.de Xustiza para organizar cursos de' formación para os pies...t:ac ion is tas · que lles sirve, se-g11.mdo a CIG, para xustif'icar .a
cualificación dos mozos para
desem~o<lver as tarefas para as
iq¡ue ,están destinados.

ao igual que oG.Ont_
estadorautomático

Telefónica restrinxe

o uso do galego coa clientela
A clientela da Teletónica te·rá q,ue enviar unha ~rta á -compa-·
füa se quer ,q ue o seu rie cibo de 'p agamento sexa emitido engalego...A omisión da carta, segundo o monopóHo, moitiva que
o recibo estexa. en. castelán., Por outra banda, contraº' af1irmado en A Nosa Terra polo director de Telefó·nica de Galiza, o galego non está dispoñfbel no servizo de contesta.d or da compañia,,
Até agora o recibo 1eilefónico incluia. galega e castelán no noso
país, pero a Telefónica deoidiu
cortar con esta .prática ,e estes
dias está a comunicarllo á sua
clientela. A partir de agora, quen
queir.a o recibo en galegQ haberá comunicar.por carta o seu desexo á , Telefónica. O .resto da
clientela recibirá o comprobante
en castelán.
-

·e que nas guias tellefón icas e ·
nas páxinas amarel'as o gale g:o
sempr·e aparece en segt.1ndo
1

1

termo, contr:ariaimente ao que
acontece en Catalunya, onde o
catal!án ocupa un ~ugar preferente.

1

'"O probruema é que hai que co'~011Gl!'.l:lf pres'lta:.cionistas como seJ::a pomr i1so detidiron o pasado
ano 1qiue ·e ntraran nos centros
d.e enrs;ind", di Braulio Amaro,
.d.a C IG-Ensino. Cento setenta
e dous centros públicos e dez
p1 1r~\~adlos acolleronse á oferta
.de tell' prestaeinoístas nos co-

Servizo de ·c ontestador
Por outra banda,. º' servi1z o de
- contestador automático q1ue de·.rece a comp añia Te l1eU~niii,cai
através da ce111
tll'aliña, cionUrnt.ma
sen estár dispofi ~be l en ]di1Dma
galego, ao .contrá1r1io do que ~1u
cede co caste!lán o,n.1 co cata.lám..

Para a Mesa para a Normalización Lingüística, esta prática é
unha regresión intolerábel no
estatys do galego na Telefónica. "E un gravísimo paso atrás
na actuación idiomática desta
"No que fai1~ef1e, ré111d1 a á língu1a
empresa, que pasa de considerar o galega como unha língua
gal·e ga -aseg uro1UJ no· nú1m1ero
de segunda clase, de obxecto771 de A Nasa Tena, Xair111ie
·res lingüísticos". A Mesa anunGonzález Fernández , d irec1or
ciou á Telef1:mica que non ten · de Telefónica de Galiza, refemedo a futuras campañas en ---r índose ao serviz.o de· contestacontra desta compañia como a
dor-, foi tr~ducidla por persoall_
realizada frente á Seat, "incl.uso . n_ativo e especiaHzado ( ... ) esti1cuestionando ser clientes nas
mándose que, a partir dio 15 de
· franxas de mercado sometidas_, Abril, a opci.ón de idioma galega xa estará plenamente dispo_a competéncia".
ñíbel". ·
A Mesa recoñece o direito da ,
Telefónica para tomar ese tipo
O feito de non estar díspoñíbsl
de decisións pero tamén reclana actualidade, indica que, 00l!ll·ma a ·liberdade da cidadania pa- .tra o afirmado por Xai me Go.111ra exixir "o respeto á nasa línzález, a Telefónica non tíña pregua". Para a -Mesa a actuación
parada a incorporación do galego .ao servizo de ·contestador.
correcta seria ou ben que todos
os clientes tivesen que comuniautomático oferecido desde a
car o idioma no que queren os
centraliñ~.
seus recibos ou ben que preva- leza o galega e _quen queira a
Nen no número de atención ao
cliente, --900 611 611, centralifactura en castelár:i que llo cozado.en Madrid, nen no servizo
munique á compañia.
·
de atención comercial, localizaA Mesa tarnén lembrou -que
do en cada prÓvíncia, 004, te"despoís de 14 anos· de oficialiñen coñecimento da futura . imdade exclusiva dos topónimos,
plantación do galega nos serviTelefónica segue a usar forzo de contestador. A chamada
mas deturpadas . como "Santa
a ambos números é de carácEugenia de Ribeira", "Las Juter gratuito.+
bias", "Jobn( ou "San Mamed"
1

1

1

!'111.

Uns 500 ·prestacioñistas pode:
rári participar nos cursos que
están divididos en vários módulos. En 3 horas impártese o
de incéndios urbanos: identificar tipos de incéndios, o material a utílizar, valorar os riscos
e coñecer os incénd íos en automóbiles de mercádorías perigosas. As actividades prácticas
non se definen. O curso de incéndíos forestais tamén dura 3
horas e abrangue, entre outros
aspectos, a extinción (ataque
directo e indirecto), as liñas de
defensa, a planificación,' os
. méios e a queima controlada.
Archivístíca e biblioteconomia
son_impartidas en 2 horas: ademais de aprender a catalogar os
libros e organizar fundos bibliográfkos, hai que coñecer a
rede bibliotecaria e as técnicas
de P!omoción_ de leitura. Un
temário semellante fo¡ o estu~
dado na oposición da Xunta do
, pasado Sábado_12 de Abril.

Eri 4 horas soluciónase a falla
de cuálificación do~ prestacionistas para atender a alunes con
necesíqades especiais no. módulo Atención a diversidade. As
emerxéncias médicas explícanse en 8 horas nas que se estudan
as chamadas de socorro, a eva_luación das vítimas, a reanimación cardiopulmonar, as feridas
e hemorráxias, as queimaduras
e conxelacións, os traumatismos, os accidentes de tránsito,
, os abafamentos, as electrocucións, as intoxicacións e o coñecimen to dos helicópteros
medicalizados. +

VE IGA

Spic.e Girls e Chill Out
o

1

En Castro de Lea tivo lugar pasado dia 18 un concurso de imitadoras do grupo británico Spice Girls no que tomaron parte máís de cen
rapazas, todas elas menores de vinte anos. Ao acto, celebrado no Pa. villón Pol,ideportivo, asistíron unhas cínoocentas persoas.
Dous dias. despois; tiña lugar en Vigo unha das primeiras demostracións da.moda chill out. Música ambient, prog!amación de videos e tono relaxado, acompañado ~e v_elas e consumo de zumes 1 doces ~ chá.
A moéidade é o sector máis sensíbel ~ modas. Sobre todo a aqueias
que consisten en divertirse e en non quedar'o Domingo en casa vendo a televisión cos país. A dífei:éncia coa mocidade doutras épocas
está en que hoxe existe unha poderosa indústria do entretenimento,
de tnatrí.z anglosaxona, encarregada de asexar os novos gostos e os
cámbios cíclicos para cor:ivertilos en mercancía e royalris.
Hoxe o que non está comercializado está demonízado. Véxase o
concerto que a Asamblea de Parados tratou de organizar a pasada se-·
- mana na rua .dos viños de Vigo e inmediatamente interrumpido pola
policía que tomou nota do texto das pancartas penduradas no local. '
Se es mozo e queres lanzar algunha mensaxé progresista pide, cando
·
. menos, que cha patrocine Benetton. •
-.

Detido un insubmiso
en Compostela
· Asier Rodríguez, insubmiso en
busca e captura d~s-de o pasado 7 de Novembro-ainda que
· a orde emitida.no xulgado non
chegara ás comisarias-, foi detidó en Compostela na tarde do
Luns 21 de Abril. Asier era
insubmiso á mili e fara condenado a unha pena de dous
anos, catro meses e un dia de
prisión polo antigo Código Penal. Nas principais cidades galegas, ás 11ove do serán do
· mesmo Mércores 23
producíronse concentracións
en apoio a Asier e aos outros
· d.ous fnsubmisos presos na Galiza: Xoán Manoel Bello Losada
e Manuel Caride. A Asemblea
Nacional de Obxección de
Consciéncia denunciou a persecución que está a levar o Estado contra os pacifistas nunha
estratéxia militarista de pr-ofisionalización do Exército sen sobresaltos. Por outra banda, o
Xoves 24 de Abril ás doce da
mañá celébrase, no xulgado de
Vigo, a vista contra o insubmiso
á míli Luís Villaverde Cavide. +

Sae á rua a revista
Tempos Novos
O proxecto de
comunicación-Atlántica, encabezado por Luís Álvarez
Pousa, xa deu o prhneiro
froito: a rev~sta Tempos Novas. Tanto Alvarez Pousa
como os dous redactores
deste nova
publicación,
que
aparece u
nas librarla
odia 19 de
Abril, Xosé
Antón Neira
Cruz e Pancho Tristán
levaron a desaparecida Gal/cía Internacional.
Cunha liña editorial
semellante ainda que cun
formato e papel diferente,
Tempos Novos aglutina a
121 xornalistas, escritores,
profesores, avogados,
arquitectos ou políticos no
proxecto. Cunha coidada
parte gráfica, os temas deste número cero .van desde o
debate sobre posíbeis pactos PSOE-BNG ate o proxecto europeu pasando por unha ampla reportaxe sobre a
vida coa SIDA.+

Catorce persoas viven
na casa do cativo morto
en Baiona
. David Garcia Piñeiro, de ano e meio, faleceu o Sábado 19 de
abril no Hospital Xeral de Vigo
despois de inxerir un grolo da
metadona que os seus pais tomaban para desintoxicarse da
heroina. O cativo, cuxos pais
xa perderan a·custódia dolltros
tillos, vivia no bairro da Anunciada na vila de Baiona, nunha
vivenda que compartia con catorce persoas entre avós, pais
e nenos. A consellaria de Família axiña'indicou que David
Garcia non estaba suxeito ao
·control dos servizos so"ciais
ainda que as catorce persoas
viven dos ingresos dunha avoa
que traballa como limpadóra. +
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OBNG recoñece:~ue· as conquistas obtid~s até ode agora son.moi.. fráxeis ·

~ ~udiéncia di

que
nohtpode probar
·as gcusacións
contra Pepe Rei

Aalianza.de CiU e.PNV co PP
permite avances na normalizoéián Gngüística

A Audiéncia Na.cional
a Pepe Rei do delito
. de colaboración con banda ar,.~ ITiaj~ aó non atopar probas
nos de ~studo- era · por~ ·":-· do -xo~nalista pasar
_-* MANUEL SEOA.NE
que,
a
difer~nza
d
cainformación
para
outros
come...
9
talán e 0 eúskara, non
terea delitQ~, como pretendera
A UNED vai incluir. por
'habia- a· suficiente dea· consellaria de Interior do
fin o galego no seu
Governo Basco. A senténcia
programa de estudos.
··_manda de alunas poten(Hq· !JS.ós informes sobr-e o esO 'Governo instará a
.d ais. O argumento non
·
se
tiña
en
pé.
De
verdataddiiñanc~iro de empresas
Correos e Telégrafos a
"de acredita vo_
stede que
s.olicit9dos polo egin á consulque respeite a toponi0 ewskara .interesa máis
tora (ncresa, serveron a ETA
mia oficial de Galiza.
río Estad-o Español do
para extorsións. No xuízo, un
Os galegofalantes da
que unha língua romanrepresentante de lncresa dezona occidental do
clarou que os informes
ce como o galego portu.Bierzo receberán aulas
gués?, perguntei-lle, e
comprados por Egin era norda sua língua nos cen. ao cabo 0 señor decano
mais nimha empresa de infor:.
tros oficiais de ensino.
remato u por recoñecer
ma9jón e _gue se servían por .
A Cámara Baixa adhique 0 rrasfondo da
suscríción a milleiros de negóri u-se á Declaración
cuestión era puramente
cios. Rei pasou tres meses na
Universal de Direitos
político. lsto é: os direicadea por orde do xuiz Carlos
Lingüísticos. Abondou
tos lingüísticos s~ efecti~
f3ueren. un ano de lexislatura,
catro proposicións
vizan ou non en función
da correlación dé {orzas ·:{ .. "Trátase dunha senténcia polJnon de lei e unha de
no conxunto do Estado, ·
tica e non xurídica", dixo Reí a
lei para que o nacionapouco de coñecer o fallo. O ·
en función de se 0 teu
lismo galega fixera pod' · -.. .xornaltsta: leíJ1DJGJJ. qu~ o tribu:.
síbeis os devanditos
pa1s esta en con _ICl0F1$- ~ . naÍ~spedaJfixo 'caso o'(rfso _,;
avanzos na normalizade· influir políticamente
dó anónimÓ distri6uidÓ p
'
ción lingüístLcá. O
ou non", acrescenta
.
~
Francisco
8odríguez.
Cote1ct1~0
de
Af~cté!~C?s
po: InBNG xa acadou a una< • ~ •• ·
.. ·- - ';
·•
~>:..;. : • ; ·. ~- .form?ctones ~d_~J"
Egm, :• 1
nimidad e da Cámara
· " Kfo~ : po-Ocás ·retfo:é.&ias ~:---::~Citádé.fn~ xuízo; qué :-·,,-· t~-·
Baixa para catro das
amosaron tamén os dedem~straba o él:ceso aos
suas iniciativas parlaputados dos grupos pararq~1~os d~ Egm po( parte da
mentares coa língua
lamentares estatalistas
Pollera Autonoma Basca.+
como pano de fundo.
.. per-ahté a' proposición.
~- · ._,··
· •
_-.rion ·{je lei apreseAta-~a · : · : · .:. ; ·
· ,,. "'·:
Porén, o deputado
Francisco Rodríguez
.J iolo BNG :para-o estup_o·· ~ o
do gal_
e go na ·zona ma1s; · · -_ "' - - · · . _ · _ chama contra a eufória:
"Todas estas son conotciderifal ·do 'Bietzo. A
OUtro .;, - 1 ·-prnposta ':foi:· tf'ansacdo- ·. . .
.
e .,
quistas moi fráxeís. O
que se percebe no amnada co pp e finalmen-:
te r-ecebeu o. apoio un'á- ~
· ·
biente non é precls.amente nada favorábel anime- éiá com'i-sión deUn t~ibun~J militar condeña. .Ed u cación ·- e .. Cu !tura ...;
unha conceición plur'ra aó"sarxernto Juan Carlos-_
Porén, os- P-Opvlares. to ó<.
lingüe do Estado'' di o
Mirávete a unhá pena de un .-,
nacionalista Francisco
Iteren toda posibilidad€.
arfo de prisión menor·e ca·-_ ._,
-de o ensino .'d a-nosa Hn: ·
Rodríguez-facendo retro:mmons ~e pesetas
~ gua tamén se espallar a·.
fer$ncía a que a dialécindemnización por un delit.ó·. ·
tica política -un Goveroutras zonas limítrofes
de imprudéncia puníbel co_
n' con -. Galizia, ~: nomea
no central apoiado por
r"e súltado de morte áo matar .
damente aos núcleos
sócios nacionalistasun séu compañeiro en 1984:
· galegofalantes ·da pre- f avo rece a curto prazo
A brevedade da condena· ·
o éxito de propostas le- "A cuestión da língua é decisiva porque reflexa o cerne da ideoloxia do Estado" afirma o deputado na- vincia de Zamora,. "Fixe.; .:
per.mitiu ao sarxento conti- ron todo o posíbe~ para
xislativas que tencionan cionalista Francisco Rodríguez.
fluar no Ex'e rcito. _O Sábado
restrinxir o ámbito terria normalización lingüís·19 de Abril .do ano que
to ria I da prop·osición
tica no contexto dun Es·and~mos Miravete matou a·o _
Francisco Rodríguez, e ante a
te en sumamente fráxeis os
non de ·lei" salienta o deputado·
tado plurinacíonal. Toda reforcab_o Samuel Ferrer cando _
apresentación da proposición
avanzos acadados no que ledo BNG. O parlamentário na-'·
mulación do Estado Español
.a mbos estaban, acompañanon de lei para que a UNED
vamos de lexislatura", advírte o
cionalista aceitou acotar os terdirixida ao recoñecimento do
dos· de máis soldados, no
impartíse ·cursos en galega, o
voceiro do BNG.
mos da proposición para obter
, .
seu carácter plurinacional ten
bar do destacamento da Es'. decano dc,i Universidade quíxocando menos un compromiso
que partir necesariamente
cola Militar de Alta Montaña
me convencer de que se a noAtrancos hóuboos e de diverso
formal da Cámara Aa d.írección
dvnha revisión por parte das
e Operaéións 'Éspeciais de
sa língua non figuraba nos plarelevo. "Por exemplo , relata
do recoñecimento· paseniño- de :
forzas políticas estatais da sua
Candanchú. O cabo Ferrer ·
que o galega .debe ser -cooficial
política lingüística. Tal é a anápretendia rf¡!engarcharse ab
na comarca do Bierzo".
lise de Francisco Rodríguez ,'
Exército despois dé·remafár
B. LAXE
'
para quen "a da língua é unha
a míli.+
cuestión decisiva, porque afecA batalla dos topónimos
ta ao cerne da ideoloxia do ac,,.
tual status quo".
O outro campo de batalla ten
que ver coa falta de respeito- poCatro aprobadas e outra
i a toponímia oficial de Galiza-,
moi perceptíbel nas publicapendente de discusión
As Xuventudes do PNV xunto a Jarrai; Eusko Alkatasuna·, con Serücións de diferentes organismos
deak; Izquierda Unida ·eón dirixentes de HB; Xes_toras pro Amnistía
ou irístáncias oficiais dependenO BNG apresentou até o de
tes da Administración Central. ·
con Xesto pola Paz; ELA~STV e· LAB e "moita xente solidária cos
agora cinco iniciativas parlaUn exemplo: -o Governo indicoumentares referidas a cuestións
Como paso prévio á constitupresos, pero contrária á estratéxia da violéncía", segundo palabras
lle esta mesma semana ao BNG
lingüísticas. Fica pendente de
ción -dunha forza política unitáduri antíguo militante de ETA, déronse citá en Ge~o o 19 de Abril
que · a utilización de.'topónimos
discusión a proposición de leí
ria, as einco formacións intenunha iniciativa sen precedentes en Euskadi . Os pacifistas con lazos
híbridos e deturpados para se
formulada polo BNG para que
gradas na Coalición Canária
azuis pasearon xunto aos abertzdles· para reivindicar o achegamento ·
referir ás vilas e ás cidades de
os galegas nados após de
-Agrupacions lndependentes
dos presos bascos a· Euskadi. Respeitáronse as consignas e ·respeitáGaliza é unha práctica xornalís1977 poidan gal-eguizaren o
de Canárias, Centro Canário
ronse uns a outros._Moitos dos participantes, ex militantes de ETA
tica
e literária xeralmente aceitaseu nome no Rexistro Civil. ·
Nacionalista, Iniciativa Canáou HB, próximos á afremativa de .Elkarri, soñan con que un movida, cando menos nos círculos
ría,
Partido Nacionalista Caná- "Algún pode correr o risco de
mento de ficha política de KAS permita a apertura dunhas novas
castelár;-falantes. De acorde co
rio e Asemblea ·M.ajorera- depensar que foi doado obter o
condicións nas que o diálogo poida abrir fiestras na sociedade polas
critério do Exetutivo, perfeitacidiron criar unha federación
apoio dos grupos parlamentaq'ue entrasen ventos de pacto. Realistas, cavila!' que a iniciativa da
mente compatíbel o respeito e a
res estatalistas a estas proposdé partidos. Segundo os seus
plataforma Getxorantz, foi un xesto positivo pero único. KAS segue
admiraCión a reo de topónimos
tas. Non é asi en absoluto. O
estatutos, xa aprobados, a feapostando .pola presión como único xeito de conseguir un acordo e o
deformados tais como Puentederación ten como fin
que súcede é que o PP está
PP pensa que a firmeza fronte a ETA segue a darlle votos. Con estas
cesures, La ·Toja ou La Lanza"defender e constituir a
condicionado pola sua alianza
análises é difícil un cámbio de estratéxias e, menos, que poda apare~
da, mesturados con outras fornacionalidade canária para
conxuntural cos naciona·listas
cer unha terceira vía que rache a dinámic2. actual.+
mas si legais como Pontevedra,
bascos e cataláns. Este· mesacadar maiores cotas de autoOurense ou Rianxo. ~
mo carácter coxuntural convirgoverno". +
~ absolveu

or un '

º'ª"º·

sarxento Mitavete ·_·: . _:
··xta matara a
soldado hai trece anos
•r

•

•

-

•

r

Xestos .positivos

Coalición Canária ·
será unha federación
de par6dos

e
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Os reféns sabian da acción:peroaos guerriUeiros peruanós ·calleunos por surpresa
1

Ovoceiro 'do MRTA afirma
queso estaban preparados nuri ·50°/o.para un asalto
#

económica, pero non tentaron
en nengun momento actuar de
xeito violento contra deles. Velasco afirmaba que o MRTA era
consciente de que, calquera
morte "serviría para provocar unha intervención militar", non só
na embaixada xaponesa, senón
tamén nos cárceres e nas zonas
máis pobres do Perú .

eC> B. LAXE

O asalto a residéncia do embaxad or xaponés no Perú,
onde o grupo MRTA mantivo
retidos durante 126 días a
72 reféns, rematou cos catorce guerrileiros mortos. Tamén morreron dous soldados e un secuestrado, resultando feridas 25 persoas entre civís e militares. A operación, da que estaban avisados
os secuestrados, colleu de imprevisto aos guerrileiros que
coidabari que ·a ocupación _
ía rematar en negociación.
Un dos militares secuestrados foi
-o que lle .deu a orde de ataque
- ás forzas especiais peruanas, integradas por membros dos tres
- exércitos e policía, para entrar na
embaxada do Xapón en Lima. A
operación viña senda planificada ·
desde había tempo, tanto desde
o exterior como or alguns dos
próprios secuestrados. Alguns
·dos negociadores fa.cían de correos e tiñan perfeGtamente informados ao mando operativo do
Exército dos costumes e hábitos
dos membros do MRTA.
que estaba moi canso, polo que
fixeron as forzas asaltantes foi
voar o cuarto. Os asaltantes quequería retirarse. Segundo inforOs servícios de seguridade sabídaban, deste xeito, sen dirección , man xornais latinoamericanos,
an que o xefe do comando, Cere moi minguados de efectivos.
· "xa percibir.a que algo s~ prepa:pa Cartolini , só facía guardia duraba". Outros, pala sua banda,
rante a mañán. Pala tarde remPola sua banda, os reféns foran
acúsa110 de ser o correo que inplazábao, Roly Rojas, O Árabe.
informados 1O minutos antes da
formaba a Fujimori, de quen é
Os demais guerrilleiros erarí na
operación, "de qu~ ían ser soamigo persoal. Desde o dia ansua totalidade menores de 20
corridos, pedíndolles que non fiterior estaban tamén acuartelaanos, rapaces procedentes da
xeran nada, que unicamente se
das topas as tropas de Lima. O
miserenta Selva Central. O 22
tiraran ao chan", en palabras
fin de semana .anterior, o Ministro
de Abril, ás 22,30, hora galega,
dun dos liberados.
do Interior e ci Xefe da Policía re· os responsábeis da acción guenunciaran aos seus pastos. Afirrrilleira .atopábanse xogando ao
O operativo chamado Chavin de
mase que non querian asumir o
fútbol con outros compañeiros
Huantar (denominación dunha
risco de que a operación de asalnun cuarto grande da residén:oia.
ou'llma prehrspánica do Norte do
to resultase un fracaso.
IP1erf1) eria sospeitado, cando non
Un tunel de 200 metros , const1micoñeoido, por alguns dos negoliHaberá g~erra"
do polos servícios de int1elixén ciadores. O embaixador canadiacia, que o mesmo Gartioiini de1110, Anthony Vicent, saíra uns miO voceiro do MRTA, Isaac Velasnunciou na primeira :seliJíll ana dle1 m.1 tos arntes de oomezar o asalto.
co, recen chegado a Hamburgo
Marzo, chegaba até o mes1rno piO bii:spo Ju an Luis Cripriani,
da sua visita a· Galiza, onde foi
so da habitación na que .Xiogaban
membiro da comisión de garanentrevistado por A Nasa Terra,
os guerrilleiros. O prtmeiro ,l!..le
tes, fixera coñecer o dia antes
declarou telefónicamente que o
1

Só desde ese convencimento de
renunciar á violéncia para conseguir os obxectivos se explican as
sucesivas liberacións de reféns
ou que, pésie á rápida e sorpresiva intervención militar, os 1 O
guerrilleiros sobrevivintes do primeiro asalto, alguns 45 minutos,
non matasen a máis reféns . A
determinación de eludir as martes , semellaba ser forte dentro
do grupo guerrilleiro, algo que os
reféns tamén tiveran tempo de
percatarse. Por outra banda, un
voceiro militar peruano afirmaba
que, "cando se produce un resgate, non se callen prisioneiros".
LAU RA BUGALLO

seu grupo non está acabado, senón que conta "con unidades listas para lanzar novas ataques",
sentenciando que "haberá guerra
no Perú". Isaac Velasco responsabilizou a Alberto Fujimori da
masacre, insistindo en que "o
ataque multiplicará a violéncia",
advertindo de que non só dispoñen de efectivos listos para entrar
en acción "senón de obxectivos
perfectamente determinados".
Tamén afirmou que a operación
militar os tomou por surpresa,
pois "nun 50% estábamos preparados e noutro 50% non" . Das
declaracións de Velasco despréndese, o mesmo das que realizara unhas horas antes na sua
visita a Galiza, que agardaban
por unha solución dialogada. "Pésie a todas as dificuldades e a
qu-e se afirmaba que as negociacións racharon o 12 de Marzo,
nas últimas semanas había avances, até o ponto de que o próprio
ditador manifestou que habia posibilidades dunha vía pacífica".
Nas áeclaracións realizadas na
Galiza, Velasco afirmaba que "o
que se apresenta ante o mundo
como unha longa e difícil negociación, non é máis que unha
estratéxia de desgaste, pero os
integrantes do comando Edgar
Sánchez, levaban · moito tempo
preparando .esta. oéupación e
están entrea.ndos para r.es istir
todo o tempo que faga falta".

Non matar aos· reféns
Tanto do que se · desprende da
entrevista mantida con Velasco,
como da própria actuación dos
integrantes do comando Edg.ar
Sánchez, semella que o MRTA
non queria de nengun xeito que
houoese martes. Velasco afirmaba que "os ·prisioneiros de guerra" servian como instrumento de
presión para acadar a liberación
. dos seus 400 presos, ou, cando
menos a .saídá da celas tumbas ,
asi como o compromiso expreso
do Governo de mudar a política

Velasco tamén recoñec ía na
sua visita a Galiza, convidado
polo COSAL, que se podería
producir uha imediata intervención. "Non sabemos en que pode acabar esto, pero non ace itaremos- unha solución intermé. día, nen se tomou a residéncia
para conseguir o as ilo político
en calquera país. Agradecemos
a posibilidade que nos dan os irmáns cubanos pero mantere mos a firmeza até o final ".
Velasco tamén era pesimista sobre as negociacións, afirmando
que nen sequer os interlocutores
estaban dispostos a levar a cabo
nunha negociación eficaz . Velasco aseguraba que "a maioria
limítase a ser uns simples transmisores da información proce dente do Governo. Fujimori non
aceitou a proposta do MRTA de
que foran as organizacións humanitárias as encarregadas de
mediar na chamada "crise da
embaixada xaponesa". Pala con tra, impuxo a persoaxes como o
bispo Cipriani, destacado membros do Opus Dei e amigo persoal do presidente, prescindindo
da Cruz Vermella segundo se
achegaba a data da interven ción, que os negociadores d.e
confianza parecian saber.
Tanto o Xapón, como os EEUU ,
aos que o MRTA acusan de facilitarlle toda a infraestrutma militar aos asaltantes, afirman que
non coñecían "oficialmente"
con anterioridade o operativo
asaltante. Ainda sí, a maioria os
paises, incluida Canadá, que,
de non saber nada, sería enganada como garante da negociación, congratuláronse do fi nal da ocupación da embaixada
xaponesa. Tamén o governo
español se felicitou por este fin al. O BNG, pala sua banda ,
"considera desproporcionado e
inxustificado o asalto", . afirmando nun comunicado que "ninqún
país democrático pode felic1.tar
ao mandatário peruano por ter
encabezado semellante asalto,
cando a comunidade internacional sempre abogou por unha
solución negociada".+
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Milléiros de persoas maniféstanse na ca_pitai contra da.política ne,oliberal_de ~ardoso eos asasinatos de labregos
-

Os Sen Terra ~enúncian que só ..
300 proprietários detentan ~ metc;lde
do
Brasil
;
'

*P.C.

O Movimento dos Sem Terra
de Brasil mobilizou -a milleiros de traballadores e campesi ños que colapsaron a capital do país, Brasilia, para
amosar a sua oposición á política neoliberal de Cardoso e
en comemoración do asasina'to de 19 campésiños o 17 de
Abril do pasado ano a mans
da própria policia governamental. Coincidindo con esta
protesta interna, representantes do MST puxéronse en
contacto con parlamentários
galegos coa fin de que presionen ao presidente da república para que remate a violéncia.

Mentres José María Aznar
aconsellaba a Fernando Henrique C~rdoso eliminar as barreiras comerciais e afundar na po1ítica neoliberal en Brasil, milleiros de traballadores uníanse
nas ruas da capital, Brasília, aos
campesiños pertencentes ao
Movimento dos Sem Terra que
chegaban á capital culminando
diste xeito unha marcha de protesta duns 1.300 quilómetros
comezada hai dous meses.
O MST quer amasar con esta
mot;>ilización , na que participaron máis de 80.000 persoas, a
sua oposición á política de privatizacións que -ven aplicando
Cardoso no país e á necesidade
dunha imediata reforma agrária
que posibilite aos milleiros de
campesiños brasileiros acceder
ás terras improdutivas. A data
de chegada a Brasília coincidiu
co cabodano do asesinato de 16

labregós, pertencentes ao MST, a
mans da policía do
estado. .
·
Reforma agrária·

Nun país que supera
os 8.500 quilómetros
cadrados de superfície, só 300 proprietários teñen máis da
metade da terra.
Arredor de 65 millóns
de brasileiros, · dun
total· de 250 millóns,
viven por baixo do
umbral da pobreza e
pasan fame. A violéncia, tanto nos centros urbanos como
no agro é habitual.
Moitos dos asasina:
tos són responsabilidade dos grupos paramilitares custeados.
polos facendeiros
para defender as
suas propriedades ,
pero o MST asegura
que a policía estatal
tamén actua con total impunidade.

/

.
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/

lén,cia policial, o
. MST considera que
a reforma agrária é
a única solución "tal
e -como se ten demonstrado nas ocu·pacións e nos asen ~
tamehtos das famílias_que conquistaron a terra, grácias
ao qúe diminuiu a
niiséria, as irixustizas sociais e a violénbia", · afirma José
Roberto.

Europa mantén.·
o direito de asilo político
O Governo español cedeu
ante a Unión Europea e_ acordou permitir que o diréito de
asilo político para cidadáns
dos estados oe Europa continue vixente, ainda que ~n determinadas condicións. A nova proposta de Aznar significa que o estado perdeu a batalla contra a U E e
nomeadamente contra Bélxica, que acolle a várias persoas acusadas de pertencer á
organización independentista
basca ET A. Inicialmente España defendia a-supresión do
direito de asilo na UE. Os casos flOS que Aznar .consintiria
o asilo político serian cando
hai estado de excepción, sé
un estado viola a democrácia .
e se un estado asi o decide
por un espazo de seis meses.
Vários estados son reticentes
á limitación do direito de asilo
que contén a proposta rebai~
xada de España, trátase de
Finlándia, Austria,
Dinamarca, Suécia e Grécia.
O Reino Unido tamén formula.
obxeccións. +

A visita dos representantes do MST á
Galizá ·resposta a
unha campaña organizada a ·nível inter- ..
-. nacional através da
que tenta poñer en :
coñe9imento. dos· go- .
·vernos de todo o
mundo á situación .
na que se vive no Chirac repite lexisla~vas
ffrasil. Mano et P.
dez-meses despois
Andrade., memoro
da coordenadora do
de celebrarse
Partido dos .Trabalhadores en Lisboa,
O primeiro ministro francés,
explica que o que
máls dano lle pode -~ Alain Juppé vai revalidar a
sua política liberal despois
Tras da sua visita ao Terra, trabalho e paz pe:den os nenos campesiños do Brasil. DOUGLAS MANSUR facer a .cardoso é
do presidente da República,
Parlamento galega,
un cámbio da imaxe
Jacques Chirac, convocar
que a nível mundial ten a sua
José Roberto Brisa, membro da
capital nacional e internacional,
lexislativas só dez meses
Coordenadora Nacional do MST,
nomeadamente aos EEUU "que · política. Entre os primeiros trundespois de celebrar.se. Sob
aseguraba que nos últimos 20
manteñen nunha situación de
fos internacionais do MST, o reexcusa de negociar_mellor o
anos teñen constatado máis de
presentante do PT sinala o presubordinación ao Brasil e son
aceso á
1.650 asasinatos, "pero a xustimio concedido aos · Sem Terra
contrários a un proxecto de deúnión
za brasileira non recoñece a sua
pala Fundación Rei Balduino o
senvolvimento para o país".
Económiexisténcia". Só 1O dos casos fopasado 8 de Marzo, "que provoca e
ro n xulgados e unicamente 2
Alén dun cámbio na política gocou problemas diplomáticos enMonetária,
condenados. Brisa acusa ao governamental, que pasa por asutre ambos países e mesmo obriChirac
gou a cancelar a visita do Prínmir a sua responsabilidade nos
verno brasileiro e ao próprio Carquer aprodoso, ao sistema xudicial e· ao
asasinatos e por permitir a viocipe belga.a Brasil".•
. veitar uns

-

pron~sti- ·

Jacqu~s Chiraé.

eleitOrais favo- rábeis _.::mália que a direita
liberal e gaullista perderá en
total 150 escanos, segundo
as s9ndaxes- para atopar
refrendo ás suas medidas
de reforma, que non
conqueriron reducir o paro
- e a .atonia económica. A clave é que a coalición de governo toma a decisión cando a e~querda, que denun.ciou o fracaso da xestión de ·
Juppé, non está preparada
para uns comícios. +
COS

-

J

Sandinistas é. governo
acordan o fin da folga
en Nicarágua
O Sábado 19 de Abril rematou
a folga xeral que paralisou Nicarágua desde o Luns 14 de
Abril en defensa da reforma agrária sandinista. o remate·
da protesta foi posíbel grazas
a un acordo emre Daniel Ortega e o presidente do país, Mateo Alemán. Ambos líderes tomaron a decisión de iniciar un
diálogo nacional p.ara qu~ sexa a Asemblea Nacional quen
proceda a resolver o conflito
das propriedades con.tiscadas
durante a reforma agrária en
lugar de facelo por via
administrativa.+
·
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Os que ~os gardan.
..
os cartas

talmente; a própria creatividade.
Gostaria-me =-"q ue se tivese en
canta esta reflexión para que
non se sigan discriminando estas asigna1uras como se fixo ata
o de agora.+

~

Os meus cativos diñeiros gárdoos
en Ca:ixa G~l_i9ia, onde~os supuña
ben gardados, -agor:a vexo que
non. Teño alí domiciliadd todo o
que ·se paga regularmente nunha. .
cas-a, e resulta que calquera '
acreedor habitual pode retirar da miña
conta .un diñei- Non entendo .
ro indebido
sen que logo . que Caixa
se me permita Galicia aporte a
recuperalo.

Alcampo anúncia o

VíTOR

RODRÍGUEZ BARCA
(COMPOSTELA)

A minha era unha familia emigrante. Comesforc;o o meu páe fixo caso daquel home que tentava
vendernos a enciclopédia, cha. mábase facta, alí asinabam os
mais importantes do momento,
jornalistas, ex-ministros do Régime, entre eles dom Manuel. Tinha
eu interese em conhecer da minh a Patria, tam longe daquela
(anos 60), e botei umha olhada
para a Geografía, encontrei que
em Espanha todo o mundo falava
espanhol , agás uns poucos que
nas montanhas facíano em catalam e em vascuence. Vivíamos
em Madrid, Galiza tínhamola a 1O
h. em auto "dos daquel tempo", e
case 12 h. em "tren". E na minha
casa os meus pais facíano em
galega. Sempre. Onde eram os
pais que eu
tinha? Nom
pande á dirección do ce,ntro. Es:.
mal de cáda dous meses, e outou aqui para rexeitar o despre-· existía eu? Era
tra cousa non teño.
·
zo oo.. que -o seu- periódico ·trata
um sonho? Alprimeiro que
a asi1gnatura que eu imparto.- guém mentía
-Ah no se preocupe. Nosotros
Trans.cribo;.. o par-ágrafo que · i n t e re s ad a - fixo foi
le hacemos una certificación de
--,/ '. ofendeucnon só a miña sensibiJiese pago~ ·- .:_. ;: -·
mente? . Cada esvairlhes umha
dade, se11ón tamén a doutros
vez ma1s , eu -'b"
odiava ao Ré- paga, pro1 n1hes
compañeiros de" profesión cos
E fixéronma"·moi~ atentos. E_inC'
Velaí un atraca a mansalva; p_ois
cluso me· desexaron sorte ·na ' que comentei o feito:
gime. Na épodireito á folga
ca de procurar
que xa se conta coa compraaen- · miña xe~tión > aniablés ..que "SOn. cia do .caixeiro, .Sentíndome víG'T .. ) o feíto de exi_stir, nos pri- um trabalho
Con ese documento . ando a: ver
Manuel·Fraga ven de . tima dunha situación que· nin o. , se o abuso . se:dtrarnañado ~ e -o· meiros ciclos, só catre áreas de dei cumha empresa na cidade de Coslada: T y
se8or Kafka ·seria-quen de ,ima-coñecimerito :-:-Coñecimento do
asunto -aínda: está en veremos:
entrevistarse cura - ·.' .. ,
E S.A. Ao talar ce director técnico,~ xinar, -boteime a µn .viacrucis re:= .
Méio, - Matemáticas, ·Plástica e
representante do
soubo das minhas eriges galegas,
EdücáÓión ' Físfca- facilitou a
.. clafT1ato.ri0 polos despachos da.· Eu .'podo entender que unha p·ogoverno iraniano.
mesmo de Lugo , e despois de
Cai.xa ata' chegar ó.:máximo-nivel · derosa .compañía eléctrica, .leva,.
picaresejl ·ge. e_scoller ·a Plástica
Deberia,·se ·cadrá;.{}íz ,_._ posible, que é onde~· sernoberna · da pola- súa cQbiza ·recaudatoria:, cu a Educación Física como a pousar umhas folhas numha mesa de escritório grande dixo que
outra :·áreédfo cbñe.cimento imo aquel das domiciliacións. Polo
faga · prome5as\-éngaiolan'tes paGuedes investi'gar: as
as traducira, era imprescindível
partida en _galega, en lugar de
visto· rriái:s .ar.riba no.n hai ninra engarichart~ ·n-un pr6xecto
1
para ocupar o poste de trabalho,
relacións~ · · ·
gLJén disposta a escoita-las queique non chega-a realizarse, e.se . elixir as Mat~máticas".
vinham em inglés e por riba mais
apresure a cobrar rgual un serviconcomitáncias é ~~ ~- 1 4 ~ r~ xa~ . d1:m.cliente. expoliado_. , ·
ca técnico. Na mesa, a direita, e
Se realmente queremos para os
cio .que: nonJixo?- Pero o- que non
posíbeis apoios que
bem-á vista umhas tarxetas de vialumnos e alumnas un .desenAlí ·había dous señor.es importan,. · entendo·· é .qu:e· Caixa Galicia
sita: D. Manuel Fraga lribarne
volvemento harmónico, completes, ·que se .aplicaron -un e mailo
aporte a complicididade necesaese país-integrista
(Consejero, ou algo polo estilo).
to, non podemos conservar ideoutro a conve.ncerme esgrimindo - · ria· para que Fenosa, con énteira
presta a Mulleres ·: .. ·
Depois de alguns minutos volveu
as ta desfasadas como as que
argúmentos irrebatibles: .
impunidade, poida ·entrar a saco
' Rurais, Opus Dei e ,
o home agardando que eu lhe di":
.·,
·· ·,
na -conta-dtm. siarairo .que1en alí · se amasan no citado parágrafo.
Nuevas Generaciones? ·- -Nosqtros -no podemos hacer as. suas pe.setas, -lsto é mbito A sua conducta non é máis que xese algo, penso eu que preten-;
un· reflexo_ da ignoráncia con
día que talara do persoeiro, pela
máis g-r-ave : xa :que se trata
nada.-' Es .que ni siquiera vemos
.
contra nom dixem nada, e funme,
_resp!3ito a duas matérias tan imesos recibos, ya que todo nos
dunha .entidade de .aforro -creada
,, ..
portantes como -a educación físinom me interesava o pesto nesas
viene _en un disquete que se . para: o servido· da.xente, con cacondic;óns.
rácter .benemérito dende .a súa , ca e a expresión plástica. Nunca
mete al ordenador y opera auto~
1.: As
de :
pens.ej ·que nun -periódico que
máticamente.
fundación', sin accionistas nin di: investir_en pintura. _
presúme de aberto, tolerante e
Anos despois dei umha volta pola
videndos. Toda ,unha institución
fábrica
El Aguila na autoestrada
prngresista
E
ante
as
miñas
obxeccións
aíndisque
sen
ánimo
de
lucro
que
1\ , §oPÍ:~ to.~;to. oe_~é} _, :.- ~ . da engadía o cutre, aportando g. polo menos está, debería estar, se ptJ'xese de
de Burgos, agora é Heineken, ho'.~ p~ntura qüe .de ~- .
1
landesa, falei cum dos empregaraz_qn d~ !Jláis peso: .
para ,ter ·canta dos intereses dos . manifesto un1;~vangardaJ:iasoJ'~~ s~r~ ..
dos e contoume que Fraga fora
seus depósifa'ntes. • '
~ ' -: h a· ·c·a n d uta Nunca pensei
presidente, deste geito foi posivel
tan retróga1 .,-~Q~SQt.?ciQn . ·qe .t~qt,9 ": ~ --.~ - / fenga en cuenta que además
a recalifica9óm de terreas para a
MANOEL RIVEIRO LOUREIRO -. da. De seg u- que nun
ese disquete no nos !o mandan de
1 repetirse, pero que non aquí, sino que viene de ~adriá.
amplac;óm da fábrica; dixo ta(A Co~UÑA) ": ro ,q1:.1e ~oí.tos- ·· periódico que
1 expresa nengun
,
:
dos.-,lectores : .. .
·
mém que o primeiro que fixo foi
1
~
'
- ,,; do-· JJerFóaiico,· presume.de
esvairlhes umha paga, proibirlhes
l. sentimento, un requisito i D.e Madrid! iA arde vén nada
o direito"3 folga e montou um far- .
rn~nos que da Unión Fenosa
~'.. sobre tudo o.s ·aberto e .
1 que Luis Seoane lle
·
· · ·)· , · · · ·
que -se- ad1. .
de ·Madrid! Perante tamaña rete control sobre os trabalhadores .
can-ªº ensi-· ._progresista se
1 pedía a un ha. obra para a~idade todo acatamento é po~ 
Agora, a automática fixo que
c9,,:
así
que
boca
abaixo
.e
c.ala1 · gue poidese ser
Na edición
dia 13
os trabalhaqores só -se adidrño. Emporiso recoñeceron o
:
marzo, aparecia un artigo ·ande... importáncia mamfesto unha
quem a varrer pois as máquime_u dereito a intentar 'µriha reclamación nas oficinas de Fenas fan-o tuda.
se .falaba da denú.ncia teitq pela ~· t~ñen a plá?- conduta'tan
1·
n0sa,
xa que logo me inforMesa pola Normalización Lin- ";. t1ca e a edu,_
".
maron debidamente:
güística contra tres coléxios pe~ --~ c·ación física retrógada.
Lémbrome dum proxect0 que foi
1
Caixa
GaliCia
nen
lo seu incumprimento do decre- ''· · como as mao
do Aeroporto d.e T enerife, coi- .
1
~Bueno , puede usted ir allí con
t~e ensino e,f!. galeg~.
· te m á ti ca s .
do que se chama Los Rodeos.
sequer
atende
os
1
ese recibo, a ver si. ..
Forom os alemáns quem desenRecorden
.
.
1 pequenos detalles e
Eu son licenciado eh educación - - que ambas son as únicas matévolveron a suá construcc;óm.
. Pero ·como ningún atracador
fí sica e,' casualmente, profesor · rias do currículo escolar bnde q
Tinha que se coordenar a parte
1 insiste en colocar os
che
dá
un
comprobante
do
seu
nun deses cen'tros. Non ·escribo - alumno pod~ actuar con certa lialemá e a ·espanhola, e os pla1 topónimos Orense e
atraco, fíxenlles saber que o tal
estas liñas para pronunciar-me
b_erdade, sen permanecer . sen- - nos vinham em língua alemá. Os
1 La Coruña nos seus ·
recibo non existe. Feriosa man- - sobre o cumprimento ou non de ·tados, desenvolvendo non só o
espanhois nom compreenderom
doume soamente o recibo nordita decreto, xa que iso c~rresseu carpo, senón, fundamenque o Xis no mapa quería dizer
1 catalogas de
r ~ •

~
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Fraga e
o seu pasado laboral

seu Día del libro e a .,
-oferta de títulos, vixente
entre o 14 e o 26 de
Abril. Máis de 70
. : . ,. .,- ..... ,coll)pli,cidad~
autores aparecen
P,oñ$.nd:~ - - p"·;neéesarlct"'pára
· d1a a mma h-· -1 · refr.exados nos. folletos- breta de af o- que Fenosa, con
1 que__distribt:Je, ..
rrq atopeim~. : enteira
.
coa sórpresa
. ..
1 ..pertencentes a case- , de
que Ferio- impunidade,
unha dúcea.de -: .
sá, ain.ais d_o ' 'd
t
.coleicións; desde o. ;· . . . recibo normal poi aen rar.a
me á> b r a b· ~ sáco na conta
.libro infantil" e xuveniloutro '· de
aos de plantas - .·
-~ 11.578 pese ~ ·
medicinais ou de· ,. tas absolútamente inx1:1stificado. Fun á ·ca¡.:·
gastronomia; pasando
xa para avisar dese- pago indepalas guias e .as _,,:· .
bido H para que de contado se
me repopña-na canta a cantidanove.las. -Nen un só:en
de substra:ída,- pero -alí"·dixér_on- .
gale~o ..Menos mal· que
-~ me que_. iso no_
n' é posible, que á multioacionai:. "·. " :
non hai erro ningún- nin hai nada
que facer. A Caixa non acredita
francesa; con cinco·, :
... nas· miñas : r.a~óns porque-toda a ·
grandes cent~os ·en,.
sú~ fe está p0sta en Fenosa.
..
Galiza, non se lle. '.'.
-NÓ
señor,
no:
si
Feaosa
·se
Ío
ocurriu traelos en . ,
cobra bien cobrado está:
francés.
.··.
t

Respeitq A _'. - .
Educáción Física

d:~ - p~sado

considerad~ ~-r~e.

e

e
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1 exposicións que,

-1 outramentes, están
1

r~dactados por

completo en castelán. _

Que opina d~s ipauguracíónS deobraS públicas?

Reúnense nunha

mesa redonda, na
Faculdade de Direito
da Coruña, para debatir
situación actual da
crítica teatral. Un dos
temas que máis
devanoü os sesos dos
partiCipantes foi o_de
determinar cal debe ser
ó espácio físico do
crítico: butaéa, cenário
Uxio
Helena
Martin Vale
Virxínia
Rafael Fontán
ou·redacción. Tamén
Administrativo
Comercial
Parada
Parado
Secr'etária
se perguntaron, na liña
filosófica iniciada por
Non sei, pero hai moitas
Se fan cousas non creó _Se o fin é·bon ... Pero se
Posibelmente se inaugure
Fano para apont~rse un
Colón,.se o crítico de~e
que as inauguracións seina4guracións e ás veces
se inaugura várias veces
tanto político. E unha
demasiado. Non sei se
algunha obra inaugúrana
xan demas,iadas, pero se , parecé- broma. Creo que
hai quen inaugura máis
forma de proceder que
ser primeiro
duas ou tres veces e queseguen todos os políticos
inauguran o que xa está - é porque teñen que apreque os mitres. Pero creo
comunicador·
e despois
feito paréceme fatal. Ta- , sentar resultados diante
dan tan frescos. Iso é haigual. Fraga inaugurou
que, por exemplo, o Parde
teatro ou
entendido
bitual, todos os governos
mén me pareceu mal o
tido P.opúlar clase dema- ~
un polideportivo en Vida opinión pública. Tofan igual, supoño que é
siado autobombo. Faino
que fixo Fraga de inaugo que non estaba remados fan igual, non ~e desviceversa. Dores
unha cuestión política e
tado, iso paréceme mal,
gurar un polideportivo
taca ninguén. As cousas
para gañarse á xente por
Vilavedra fixo a sua
eleitoral. Pero é posible
hai que inauguralas, pero
razóns eleitorais. Se ca- ·
como tamén me parece. que estaba por rematar,
aportación
científica ·
que o PSOE inaugurara
mal que inauguren algo
claro que Fraga gosta
cando están rematadas e
dra se fixeran máis -obras
máis que o PP, como o
comentando que,
sen repetir. É un proble-· e menos propaganda o .
várias veces En calquer
moito cliso de inaugu~r.
caso de alguns treitos das
caso, todos inauguran
Contodo, o PSOE tamén- ma qe cbstume que xa
noso país iría moito mesegundo un estudo, o
autovías. •
inauguraba moito. +
ven de atrás.•
llor e funcionaria. •
máis do q~e fan. •
40% dos estudantes
non saben o que
1 significa CDG. O
que aí nom se podía construir, o
lleg·o" ou como estoutro, o Sº,
se coñecen sobre este probleapertura á realidade da nosá
órgano que reune aos
·
único lugar na ilha onde por cinma. O Centro Galego, .que du- · terra.
"~I socio puede ser elector y
críticos mencionados
cunstáncias atmosféricas nom
eligible para cualquier cargo, .
rante anos estivo presidido por
Lobo Montero (hoxe presideflte
se devía construir. A ignoráncia
Negociamos a _entrada sen que . siempre que sea nacido en Gachamarase ECRIT,
de honor) , ten-se caracterizado .houbera apenas nengún profixo que entendesem o contrário
licia o descendiente -directo de
siglas que
por estar fechado totalmente
e come9aram a construc9óm,
blema. As dificultades virán logallegos ... ", que, na apariéncia,
cando os alemans decataram, ja
ás actividaparece contradicer o anterior.
go cando realizamos 9,Ctividaprobabelmente
tinham gastado umha boa parte
des, que o Centro Galego ·non
des cu lturais
Pensemos por un momenfo
tampouco cheguen a
do presuposto, e remataron o
a prol da Gaapoia economicamente. O preneste ponto e veremos que a
coñecer nunca os
aeroporto. Anos despois fíxose,
l iza. Semensidente di-nos q1,Je iso é causa
afiliación masiva. si a poqen facomo é bem sabido o aeroporto
tes servia pa- Resultaria
cér eles -se de leito non a lenosa. O primeiro acto realizado
universitários.

a

Reina Sofía, no sul da ilha, despois do acidente de dous avions
que deixara bem mortos.

Quero eu dizer que a ignoráncia
é a pior conselheira, o pasotismo
político, a deixadez fixo, fai e fará
que D. Manuel volva á poltrona.
Um posto que é de servi90 entendido por um político de honra,
pola contra pode ser entendido
por outros como um motivo mais
para continuar cachondeándose
dumha na9óm eterna, que nunca
parece cansar de que malhem
nela, que perde os seus territórios e cala, que bota aos seus filhos longe , e cala, que deixa
queimar a súa nafureza, e cala,
que deixa emporcalhar as súas
terras e cala. E de manual de direito político. Non é umha garantía, pero a transforma9óm dumha
nai;óm em Estado é o primeiro
paso, nomo derradeiro.+

ra intercam. biaren impre- interesante facer
s'tó ns m i 1ita - acomprobación
res afectos
ao Rexime das cantidades
coas señori- recibidas do
tangas
de
Madrid. Máis Govemoda
tarde teria Galiza.
unha etapa
de apertura
cando presidia dito centro Cimadevila, un home conservador, pero que chegou a
facer certas cousas interesantes para o País. Desta época merecen especial atención
as conferéncias pronunciadas
por B9-utista Alvarez, Marcial
Suárez ou Xosé Manuel Beiras. lsto foi posíbel, en parte,
pola teimosia e a capacidade
de negociación de António Liz,
daquela responsábel do BNG
na emigración .

polo grupo "Adiante" foi unha
conferéncia sobre a situacLón
da muller na Galiza, dada m~
xistralmente por Lupe Ces e Pilar Patiño , das Mulherés Na- ·
cionalistas Galegas (MNG). A
partires deste momento comezan as recriminacións por parte
da presidéncía. Avisa-nos que_
vaiamos con "ollo" porque xa
sabe quen somos. Ante isto e
outro tipo de accións, decidimos a nosa saida desta institución, pensando que isto o teñen atado e ben atado, seguramente cos artigos dos seus estatutos, como este: "Artigo 3 "...
no es requisito exigible en el
peticionario la condición de ga-

varon a cabo xa-, a través de
determinados sectores ou organ izacións nas que -militan ou
coas que simpatizan.

A todas luces, resultaría interesante facer a comprobación e
escrutínio das cantidades recibidas do Goveroo da Galiza.
Quizais levásemos unha sur.prespl É curioso ver o que di o
artigo primeiro dos estatutos do
Centro: " ... no tiene fines de ltJcro y con objetivos de natu'raleza filantrópica, ·social y cultural
exclusivamente, con Galicia como aglutinante de sus actividades ... " E, sen embargo, s~ po.de permitir o luxo de ter un bin-

Cuiña pelexa polo
ferrocarril" titulou o
Venres 18 El Correo
Gallego. "A cautela
rodeou a. entrevista?'
escrebiu a Voz.
Tradución dos textos:
Álvarez Cascos díxolle
a Cuiña que_nones.
· Pero este, que é
raposo, e ante a
previsión dunha

.

(MADRID)

Alternativa
ao Centro Galega

de Madrid

Cando parecia que i·sto se ia
abrindo haciq. a Nosa Cultura e
o· N·oso País, máis unha vez,
da-~e- un. grandísimo pas·o
atrás coa chegada á présidéncia de Luís Blanco Vila, ainda
hoxe no cargo : O presidente
rodea-se dunha caste de xenerais pertencentes á "antiga escadra", para empregarmos· un
eufemismo.

CANTINA
MEXICANA

En referéncia á columna escrita brillantemente por Manuel
Neste momento atopamo-nos
Cao neste semanário (Ver número correspondente ao 26 de · cando uns galegos e ·galegas
con inquedanzas culturais e
Marzo), é encomiábel a análise
moitas ganas de traballar decifeita sobre os posíbeis pasos a
· seguir para democratizar o . dimos crear unha asociación
(máis tarde chamada "AdianCentro Galego de Madrid. De
te"), que serviria como motor e
todos os xeitos, quixese dar
unha· série de dados que non ··re v u1siv o ri o Ce nt ro e tentar ia ·a ~ ·

O segredo dos zapa

O segredo
dos zap·atos e .
outros contos

e outros contos .

Fernando Cabeza Quiles
OSCONTOS
DO .FIN DA TERRA.
CONTOS DIVERTIDOS
PARA NENOS
DIVERTIDOS.
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RUA MARTIN CODAX
VIGO
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1 negativa, xa levaba
1 prevista ou.tra petición:
1 a da supresión da
1 peaxe nas
1 circunvalacións de Vigo
1 e da Coruña. Asi,
1 cando menos, podía
1
1 volver con .algun éxito.
1 Pero Cascos 1 ·endosóulle outra
1 negativa. Velai que os
1 xornais informan, pero
1 hai que saber
1 interpretar.
1
1
1
1 Que ten que ver a arte
1 ·contemporánea coa
1 língua? A resposta
1 encóntrase na nota que
1 envia o _Oentro Galega
1 de Arte
1 Contemporánea para
1 presentar o taller do
artista catalán Zush. As
duas primeiras liñas
veñen en galega. As
trinta sete seguintes
en castelán. E as sete
últimas·outravolta en
galega. Debido ao
· internacional que ·é o
artista que ·motiva o
texto, aparecen tamén
vários insertos en
inglés e francés.
Poder.íaselle chamar a
isto un collage
lingüístico, un tuti-fruti,
un poupurri,_pop-art,
-- -- 1-- Pf1rtor_IT]_an~8:_?__ __ ____ .

e

1
1
1
1
1
1
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1
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go na rua máis cara de Madrid,
a Gran Via. Polo contrário , non
é capaz de responder á deman_da da xente que qúer ,estudar
gaiego na capital do Estado.
· Para rematar, coido que seria
. bon pór en prática a proposta
da CIG na· emigración feita ao
grupo "Adiante": "Creación da
federación de sociedades Ga· legas, de carácter patriótico,
cuxo eixo sexa a defensa dos
direitos dos emigrantes, da Cultura Galega e do Noso País".
. Nesta federación, claro está,
non deberia incluir-se hoxe en
día o e.entro .Galega, mais si o
colectivo "Adiante".

em ·coerencia com o que pensa. Sinto todo iss.o que acabo
de dizer e sinto muitq máis, e
nom porque acredite qüe o seu
caso seja umha odisea singular. Por suposto que há gerite
·que vive em condic;ons muito
peores, e sern- ir mais longeabonda com 1embrarmos aos
presos do EG, ao resto dos
presos independentistas, aos
presos do GRAPO, etc. Todos
eles cidadaos galegas que. se
' atopam privados de liberdade a
centos de k·i lómetro dos seus
fogares e nom num orfanato,
precisamente.

diante dos nossos fozinhos e
os culpaveis andam tam tranquilos pala rua, e nós ternos
que ver como vivem felizes ·e
protegidos polo sistema, porque numha cidade pequena como _C orunha o dificil O.infamé
e nom cruzarte c o m e 1es . de todo isto é

complicidade dos médios de
comunicac;om, que , por suposto, na sua gran maioria nem se
dam por enterados.

J~ vám seis meses e a causa
· vai pa~a longo .polo que. se ve .
E, insisto, . eu sei que este caso, por desgrácia, nom tem nada de singular. A polícia continua a pressonar ás famílias
dos moc;os independentistas
Som cidadaos que aconteceu
para que !hes impedam assistir
a actos reivindicativos, para
de · bem, só- mesmo diante
que lhes cont~oie~ as amiza.cios do Dé- dos nossos.
por, corunhedes ... e aqu~ nom passa nada,
porque isto nom sai na imprensistas entu - fozinhos
sa nem se a·lha polo tele-jornal.
siastas , som eosculpaveis
Por isso a senhora López Beso·grave do caso nom reside em da nova maioPolo. dito, seria bo suspender
teiro pode fazer como que n'em
abso1uto nas condic;ons vitais que
ri a, som dos andamtam
se enterou da movida. Por isso
toda axuda e ap-oio a este Cenesta rapariga tem de suportar a
que
levam t
.1
azul, ranquios
umha cidadá galega está agora
tro até non s·e alcanzar a de- · consequencia da sua situac;om, . lac;o
privada de liberdade e torturamocrácia interna. Ainda que isainda que de todos os jeitos nom
som
dos pala rua.
bóns, vaia.
da psicológicamente -quem
to vai co-star, se continuaren
deixam de ser umhas condic;ons
sabe se com o tempo chegaas·í as causas ... Polo tanto,
duríssimas: estar fóra' do país,
ram as torturas físicas- sem
Existem resconstruamos esa Federación
num ambiente hostil, longe do!?
ponsá veis directos da sique as instituic;ons do seu próde Sociedades Galegas p.olo · teus companheiros e amigos ...
ben da Galiza ·e dos que, debituac;om de Ana, claro . Eles
prio país fac;am nada por ajupertencem a essa maioria que
dá-la. Estou , como cidadao
do á calamitosa política econ_
óO infame e insultante de todo
deste país -Porque eu som
venho ·de mencionar, mas nós
mica do Governo, tivemos que
isto é que aconteceu mesmo
emigrar.+
um cidadao galego, há um Essabemos quem som. Existem
uns familiares que durante
tatuto de Autonomía que me
mais dum ano vinheron argalMANUEL CAMIÑO Mouzo
concede essa condic;om- indignado e farto de tanta impu . (MADRID)
hando o tema mentres torturavam e agredian a Ana impunenidade e de tanto silenc;o . A
mim que nom me digam que
está ·aberta as vos as
mente, existe umha funcionáestamos num país livre . E a
ria -a assistenta social Carcolaboracións, débense incluir
men Souto- que nom cumpriu
mim que nom me venham com
o nome e apelidos.
coma sua .obriga quando era o
lac;os azuis. A classe política
Os textos non deben exceder
momento e existe tambem umdeste país sempre nos anda a
as 45 liñas.
meter polos ol hos o famoso
ha responsável política -a ultra-fascistas Conselheira de
lac;o , quando aquí os únicos
Envios a:
Família, a señora López Besque sequestram , torturam , exA ALDEA GLOBAL
teiro da que aínda estamos a
torsionam e ameac;am som já
ANbSA TERRA
agardar que se pronúncie púse sabe quem ... quando acontecem cousas como estas , o
Sinto mágoa, sinto raiva e sinto
Apart. 1.371 36200 Vigo
blicamente sobre o tema, para
nojo . Já .vam seis longos me- ou através do Fax:
quando, sen hora Conselhei- · lac;o azul semelha mais umha
brincadeira macabra que outra
ses de vil sequestro dumha
(986) 22 31 01,.
ra?- que se agacha como a
companheira independentista.
covarde que é, igualinho que
cousa. •
Dumha jovem galega cujo únise agachou com o caso dos inco, mas polo que vejo imperdofantários, igual que se agacha
RAMIRO VIDAL AL V ARINHO
áv-e-1--de 1ieto, - é--pe risar EH:l e1tJaF--· - a=-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;;;;;;;;;:;t--s-e-ml* e-;~t o 8-o .i s t-o--ee m- a - - - -- - fbt-ANs-ÜI:EIROS)

Ana _Hortas:
A História ·
silepciada dumha
tortura infame

Pintaron en Vigo os

valados con lemas
contra o paro. En
poucos lugares. Unha
anécdota. Pero as
brigadas de limpeza
inteNiron lixeiras. En
apenas trinta e seis
I·
horas xa non se podia
ler en nengun sítio:
·
"traballo temporal, máis
paro, igual a
excravitude". No utras
ruas permanece
inscrito·, desde hai
cinco anos: "Puta
Coruña".

ANXEL FOLE EN A NOSA TERRA

A luz da fala
A NOSA CULTURA 17
Á ve nda a pa rtir do Mércorc · 30 de Abril.

T~tula _ La Voz de

Galicia, en páxina, de .
privilé~io .(Luns

21 ), que

"España é o país_da _
-UE que máis lava
I, ro,,upa, con 22 ·colada~ ·
: •. .·aci;ijl-es·por fogar". A . .. ., <,, · · ·
1.. fMC!to Galega,tamén:se-· ,.,
1 int~resa pola riotícia e .
•• entrevista a un directivo
1
.:1 de .Ariel, multinacional
1 que fixo o estudo no
1 que se basea a
1 información. Neste
1 caso o xabón dérono
1 os xornalistas·. •
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cartafolio galego·
PRENSA E -CRIACIÓN 3
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A.NOSA TERRA

·GuieirQ·
CULTURAL
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Por baixo desta toxeira
hai un monumento histórico:
o castro de Elviña. A torre de Fenosa,
chantada no meio, ten orde xudicial
de retirada desde hai 32 anos.

U nili~güisrno
!.

~ Ví1:0R V AQUEIR9

.·
&aia 16, cúartafeira, do mes ·que .
andamos, 350 persoas, entre? as que
se achan escritores, bispos,'
dentistas, reitores de universidades ;
públicas e privadas, intelectuais ·e ._
. políticos de CiU, PSOE, ERC e IC,'
todo o abano parlamentar, agás a
vergoñenta auséncia do PP, viva
Lerrou-x, apresentaron no
Parlamento catalán un manifesto
no que reclaman a consideración
para o seu idíoina de ser a única ·
(sic) língua oficial de Catalunya, ao ~
tempo que esixen que se teñan en
canta Úitérios de territórialidade
frente os actuais pontos de vista,
alicerzados sobre a base dos
pretensos _direít<?S ind ivid118.is.

~esulta

confortábel constJ tar o
fei to de como cidadáns e cidadás
pouco suspeitoso d~ esquerdismo
ou aventureirism('.) poñen en
cuéstión b feito do tan ca.carexado
bilingüismo harmónico, polifónico
· e melódico. Quen a'sinan o.
documento decatan<se e enúncian
de maneira conclumte a realidade
de que non é posíbel a convivéncia ·
de duas línguas, de que unha
situación na que dous idiomas se
achan
conflito, compre non .
perder este dado de vista, leva o
correlato do desaparecemento, o
prazo é o de· menos, dunha das duas
línguas. E nesta dupla opción as e os
asinantes·do texto, sen
ambigüidade, reclaman para a sua a
consideración de única língua
t
nacionaldeCatalunya.Aopróprio
·........__.__.~~<-A-.._,,..._.-_.....,,-.....-'--'-'-~~~-"--'~~L>.ó"""""'-----+....,e-mposu1s1 man o carac r

en

O emblemático Castro de Elviña
en estado ruinoso e de abandono

_Monumento bistÓrico..-attÍStlCO desde O J962 illOITe entre
*PAULA CASTRO

Pésie á declaración de Monumento Histórico Artístico no ano 1962, o
ca tr de Elviña, un do · conxunto culturais máis ricos da cidade da
Coruña, non é mái que unha morea de ruinas tapadas polo mato. Os
últim traballos de con olidación e limpeza remataron no ano 85 e
d de aqu la, castr d fénde e d intru o acubillado tras das xestas
e do toxo
rel gado a e quecimento polo desinterese dun concello
que venera o mod
auditório e de preza a sua própria história.

e tad n que
r p Ca tr de Elviña é tan lam ntábel
qu nen equer fom capaces
achegarn s a l cand rentabam c mpr bar en' qu ituación e atopa. Os toxos e as xesta teñ n pechados o camiños
de accc e nen un ó inal indica ao visitantes por onde chegar. Tamp uco hai un só indicador de se trata dun Monumento
Histórico Artístico e moito menos un cartel no que se explique
a datación cronolóxica ou os
fins que tifía ·O emprazamento . .
O único que se aprécia ·claramente é a torreta eléctrica que
Fenosa chantou no medio do
- xacimento e que ainda ·segue aí
pésie a que unha Senténcia do _8
de Novembro de 1965 obiiga á ·
compañia eléc(~ica a quitala.
O arqueólogo e T ~cnico de Xes"'
tión Cultural da Deputacion
Provincial da Coruña, Felipe Senén, responsabiliza do estado. de
abandono do Castro de Elviña
ao concello da Coruña, xa que
deberia ter sido o' encarregado de
poñerse en con~acto coas autoridades competentes para que se
destinaran os recursos necesários
que permitiran conservar este

M numento. enén a egura que
de intere e amo ado polo re ponsábeis do concello débese a
que "non hai respeito pola memória hi tórica", e moito menos
interese por manter "os sinais de
identidade da cidade".
En calquer caso, como Monumento Histórico Artístico e unha vez transferidas· as competéncias á Gal iza no ano 1979, a
Conselleria de Cultura e, nomeadamente Patrirp.ónio poderian
ter amasado interese por conservar o castro á vista de que o
concello non se facia responsábel, pero o seu estado demonstra
que non foi asi.

Á vista das cousas, Felipe Senén
asegura que, a situaciórt na que
se a.topa actualmente Elvifía é a
·mellar posíbel, porque como
rion se ten prevista nengunha
actuación imediata, "cando menos a··fiatureza encarrégase de
agacha{ este monumento" protexéndoo de posíbeis atentados
arqueolóxicos. ·
A ubicación do castro fai perigar, se cadra ainda máis, o feble
es,t ado no que se atopa. A cidade

da Coruña non pode medrar cara o mar e a ú-nica saída que lle
queda é ensanchar a ua áre_a de
acción cara esta zona, na que se
entrecruzan intereses comerciais
e urbanístico , quedando á marxe os interese hi tórico , cultu- . . .
rais ou mesmo paisaxísticos.

función do castro a militar ouestratéxica nas rotas qLLe levan
da costa cara ao interior.

A importáncia dos restos atopados e o interese histórico-artístico esixirian actuac ións irnediatas
que pasarían, segundo Felipe Senén, pala sensibilización e divulAs investigacións
gación da importáncia do xacimento na sua área imediata; a
Felipe Senén aconsella prudéncia
abertura dos trámites· de exproá hora de datar cronolóxicamente
piación como tarefa fundameno asentamento de Elviña, xa que
tal para calquer outro traballo;
garantir a vixiáncia e lirnpeza de
se realiza en función da5 estrutuxeito permanente; consolidar as
ras e dos artefactos extraidos das
excavacións que se realizaron
estruturas excavadas nas. primeinunha parte moi pequena do·períras etapas; iniciar a revisión da
cultur.a ca.s trexa e da romanizametro. O p.rimeiro respons-:ibel.
ciÓ.n do NO peninsular; retirar o
das intervencións realizadas no
ten-didó @léctricq, tal e como se
conxunto, Xosé Maria Luengo,
estabelece na· sentencia; criar
aseguraba que
se trata dun
unh~-~(:~ia-obradoiro para tareasentamento
.:;- . fas de 'c.ot:1solidación; abrir áreas
iniciado no
'" .~ -tl.é tr1vestigaciÓp arqueolóxica e
século IV an- /·
"---· cleixár tntermite,P.temente espátes da
·
~;; ~~~~dos~ vir~é.s'.p~ra -excavacións e
' ·- · re\risióris-4utu.fus ademais da criaera.
_ ¿¡óft~utl: mus~~ de·sítio.
Estud~s pos- ;:.
tehores, :·én: f.
De realizar est~s actuacións A
tre os que
.~~ ~~Corun~,~oderia gabarse de tet
, ·~ un·· dos . máw·~·ornpletos parques
destacan os
de Calo Lou- Felipe Senén.
arque.o l_óxicos de grande iJ:!terese
r.ido poste.rcultural e didáctico, colaborar
- gan o asentamento até o século
na investigación da sua própria
.J a.n.e. pero, segundo .Senén, a
história e aportar un novo atrac. estratigrafia permite estabelecer
Üvo turístico á ddade. Ao en·unha datación que o levaria ao,
t~nder de Senén, en lugar de opséculo III ·a.n.e. palas 'estruturas
tar por esta via, o concello corucurvas dos muros. As investigañés prefire seguir inaugurando
cións evidéncian que a presén- museos do mar, de ciencias e decia romaña en Elvíña data do
. mais, m_entres a sua história apos.éculo 1 a.n.e. Bárallase como
drece co paso do tempo.+

e,5tatuto terrÍtorial, non individual,
que compre ter en canta. Neste
caso, e sen que sirva de precedente,
Fichte coinciqe con eles, e con nós,
ao supór de que ali onde hai unhCJ.
língua de seu hai un povo
diferenciado. Outros estados da
Europa Ocidental decataron-se do
feito, un dicer, a Suiza, onde p país
se enconfra dividido segundo
critérios· lingüísticos, onde cada
território é estritamente unilíngüe e
onde os catro idiomas -alemán,
frances, italiano e retorromanoposúen o estatuto de
territorialidade 1 desenvolvendo-se
todas as actividades, escala, meios
de comunicación e/ou dominación
de masas, comércio, sanidade, na
língua de cadanseu cantón.

~bon decatarino-nos de~de

xa, que chegará algún dia, non por
cerro lonxíncuo, no que o povo
. galega terá de pronunciaMe verbo ~
do porvir que desexa para a sua ·
língua. P.ara·alén do~ qµe proch;1marr
a posibilidade de coexisténcia pacífica de línguas nunha
comunidade que eles chaman
bilingüe e que, compre dice-lo; non
son quen de. aportaren un só dado na História, nen da História das
língu~s·,. que rebore a sua hipótese, ~
porque· é falsa, só·duas perspect.ivas
se-abren perante nós:· constituirmos:
o galega como a (jnica língua da
Galiza, ou aceitarmos o feito de que'
sexa o español quen ocupe o lugar : que ogipou o naso idioma ao longo
dun milénio.' As camadas
lingüísticamente máis conscientes
de-Catalunya veñen de asinalar-nos
o camiño.+
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•XoanXosé
Piñeiro gaña o
prémio li~erário

• Videocriación de -mulleres
·de Galeu5ka e Portugal:

Carvalho Calero

F. Rañal é o autor de Coruña imposible.

• Curtametraxes
galegas
en Medina
del Campo
Carro curtametraxes galegas
participan na décima edición da
semana de cine de Medina del
Campo, que com~zou odia 18 de
Abril e remata o 26. Das oitenta
e duas curtas enviadas ao
· certame, foron seleccionadas
vinteoito, o que amosa ·a alto
nivel competitivo da última
producción galega. Sin motivo
aparente, de Eduardo Gabin,
Afonía, de Cherna Gagino,
Coruña imposible, de Paco Rañal e
Paranoia dixital, de Anxo da Cruz,
son as fitas que representan ao
país. Esta última fita tamén fo¡
seleccionada para o Fecime, o
festival de cine da localidade de
Menorca. Os dous primeiros
prémios do festival de Medina, de
500.000 e 250.000 pesetas, serán
concedidos polo público, mentras
que os restantes galardóns son
adxudicados por un xuri. +

Coa lei de costas é o títufo do li,
bro de relat9s coque Xan Xosé
Piñeiro Cachón ven de gañar o
prémio Carvalho Calero, que or,
ganiza o concello de Ferrol e a
asociación Medúlio. Nesta obra,
o autor retratao ambiente dos
xulgados e da delicuénda con
grandes doses de humor e páró,
dia que reivindica como un sub,
xénero. Segundo o autor, a xus,
tiza hai que tomala con humor
precisamente pola sua auséncia.
O prémio Carvalho Calero ~on,
leva·a publicación desta média
dúcia de relatos.+

• Sae un novo
número do

Galicien. .Magazin
Sae a rua o número'J da revista
Galicien,Magazin que o Centro
de Documentación de Galiza da
Universidade de Tréveris, ·en
AlemañQ., publica no nome da
Sociedade Galego,Alemana. Co
seu director Dieter Kremer e
tedactor Franck Meyer a revista
está consolidándose como foro
de intercámbio entre galegos ~
alemáns, ao ser unha
publicación periódica única-no
seu xénero. Prestaselle moita
atem:ión, como nos outros
números á actualidade galega,
xuntando os dous idiomas,

o

A NOSA TEiffiA.

•
:
:
·:
•
.. :
:-

Trinta e-oito autoras
apreserifah os seus traballos
no· IV Ciclo de
Videocriadoras, que se
celebra en. Vigo os días 26 e
2 7 de Abril baixo Q título de
Galeuska.e Portugal; nove
son portuguesas, trec~ de
Galiza, dez~de Euskadi e seis
de CatalÚña. A organizadora
<leste ciclo, Matusa Barros,

1

reseñou que-servirá dt: _.
intercámbio entre as
,
diferentes' videocriadoras xa
que en c-asos concretos como
. o de Portugal hai un gr;,md~ ·
descoñecimento sobre o que ·
se está a realizar no campo
da vldeocriaciÓn. Na mostra
poderanse ver traballos da
... faculdade de 'Belas Artes de
.Pontevedra. •

. ...................................................................
....

galego e alemán. O terna central '
deste terc"eiro número é o d9s
estudos galegos nas
universidades alemanas. Na
sección de literatura c9labora
Suso de Toro con Literatura
esquizofrénica e publícase un
estudio sobre o panorama
editorial galego. Ademais,
aparece unha entrevista a
Antón Santamarina e_a
-traducción de poemas de Maria
Xosé Queizán e un texto de
Castelao. Na Galiza o Galicien,
Magazin pódese mercar na
libraría Couceiro de Santiago.•

• Xenreira remata
a xira pala Galiza
O Xoves 24 o grupo da Estrada
Xenreira pecha a sua xira galega
cun copcetto na sala "!;Jasa para
apresentar o se disco Erguete .
Para esta actuación o grupo ten
preparado un espectáculo ·que

meio formativo, queremos
dotar aos alunas de ferramentas
de expresión, a ser posíbel
relacionadas coa nosa cultura.
O teatro non é só literatura
senón expresión corporal e uso
da voz en relación coas
referéncias culturais próprias",
explica.

inclue a todos os músico? que
colaboraron co disco, a unha
banda teloneira e a un grupo de
disc,jockeys. +

• Mostra
internacional
de teatro
universitário
Do 26 de Abril ao 7 de Maio
celébrase en Vigo a Mostra
Internacional de Teatro
Universitário que reun_e a grupos
de Ourense, A coruña, Vigo,
Alicante, Brasil, Cuba,
Arxentina e Lisboa. A
directora do ciclo, Maribel
González Muñoz, salientou o
obxectivo -didáctico e de
intercámbio que inspiran estas
aulas de teatro. "Ademais de
.. facer da prática do teatro un

O Dia 26 ábrese a mostra co
Grupo de Teatro de Letras de
Lisboa, que representa a obra
Cerimonial para um masaére, de
Jorge de Lima Alves
no auditório Salesianos. A Aula
de Teatro de Ourense
representa no mesmo auditório
· o dia 28 Hamlet de Shakespeare
coa dirección de Femando
Acosta e o 29 o grupo da
Universidade Nacional do
Litoral da arxentina Santa Fe
apresenta La cantante calva, de
Eúgene Ionesco. Ao dia
seguinte, na faculdade de
Económicas e Empresariais o
grupo de teatrao universitario de
La Habana representa a Antón
Chejov coa peza La Obra de ·
Arte. O primeiro de Maio, no
auditório Salesianos, o grupo de
Alicante amosa unha obra de
Agustín Moreto en versión de
Juan Luis-Mira titulada El lindo
Don Diego e ao día seguinte a
Aula de Teatro da Universidade
da Coruña elixe para a sua
_representación a obra de
Euloxio R. Ruibal A enchenta. O
3 de Maio, no auditorio
Caixavigo, a aula da
Universidade de Vigo apresenta
Prohibido suicidarse en primavera,
de Alejandro Casona e, para
pechar a mostra, o dia 7 de
Maio, os brasileiros da
Universidade de Campinas
aparecen coa montaxe O Rei da
Vela, de Oswald ·de Andrade. +

• Xa hai
g~ñadora para

o certame Corre
coa túa líng~
Unha aluna do Instituto de
Bachare~ato Meixoeiro de Vigo,
Margarita Alonso Soliño, foi a
gañadora do certame Corre coa
tua língua, convoéado por A
Mesa pola Normalización
Lingüística e a editorial Xerais. O
cartaz deseñado por Marga.rita
Alonso será utilizado para
anunciar a carreira popular en
defensa do idioma galego que
te.rá lugar o 1-7 de Maio en Vigo
despois de ser seleccionado
entre tres mil traballos. O xuri
estivo formado por Fedra
Alcaraz, Pepe Carrei~o, Xavier
Femández Comesaña e Miguel
Vigo. Para a carreira son
numerosas as empresas e persoas
que prestan o seu apoio como
Uxia, Xosé Luis Méndez Ferrin,
Manuel Rivas, Antón Reixa,
Suso de Toro, Xúlia Vaquero,
Agustín Femández Paz, Michel,
Vicente, Otero, Nacho,
Alexandre Gómez e Carlos
Adán, entre outros. Ao rematar
a carreira, haberá unh~ festa
apresentada por Xurxo Souto
coa actuación do grupo infantil
de teatro e música Migqllas. +

• Contando cantos. por todn o país
O que nasceu como unha iniciativa ligada
ao pub compostelán Atlántico e á narración
de cont:'os nas noites desta cidade convértese
·agora nunha xira por Galiza con dei
contistas profesionais. Do 12 ao 25 de Maio,
a Asociación Amigos do Contá, constituida
recentemente, preve 59 actuacións en 16
vilas. A metade dos contacontos son galegos:
Quico Cadaval, autor de, textos para teatro e
cinema que dirixiu a última rrtontaxe da
Compañia de Maria_s A voda dos Moinantes,
Candido Pazó, de Ollomol Tranvfa; Xosé Luis
Bemal "Farruco", humorista e narrador oral,
Paula Carballeira, contacontos das

bibliotecas de Boira, Redondela e da Nova,
33 de Santiago e Ana Cristina López, de
Sarria, con histc?rias "surrealmente reais".
,.Tamén pa;ticipan nesta xira de
contacontos Marisa Amado e Magdalena
Labárga, ·de Perú e Canárias, cofundadoras
do grupo Palique experimentadas en narrar
histórias en· maratóns, mostras e fes ti vais
ainda que traballan normalmente en
Madrid . Outro narrador é·o mexicano
Roger Colom, que chega con histórias da
rua desde a fronteira do seu pa'ís con
Estados Unidos, ainda que xa percorreu

Galiza con Quico Cadaval, que tamén
descobriu ao colombiano Felipe Fernando,
cunha técnica de contador desc.oñecida na
Galiza. As histórias brasileiras e portugues·as
chegan da mán de Junior Sampaio, de Sao
Paulo, que xa coñece Galiza onde veu
representar as suas últimas montaxes ·
teatrais. Por úftimo, tamén se une ~o grupo
· Tim Bowley, contador de cantos de fadas e
de relatos de indios americanos; xunto a
el, Casilda Regueiro, que non só traduce ·
simultaneamente ao co~tador inglés senón
que escenifica e representa de xeíto
persoal os seus relatos.+ ·
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canta de libros

-Leituras
cada unha das cordas do violino.

Sherlock
Hólmesno
Rio de Janeiro
imperial

O hurriori.st,a -e com~qiante Jo
Soares e.ra coñecido pelas súas series para, televtsiQn (como a famosa Viva o Gordo) ou polo seu
labor de dramaturgo e escritor
(O Flagrante, O Astronauta sem
Regime) ata que en 1995, a tres
anos duns meritorios e aprove1tados sesenta de vida, publicou con
· enorme éxito este seu primeiro e
excelente 'romance cómico-detective,sco': O Xango de Baker
Street. Indice externo, mais non
sempre seguro, das .súas cualidades foi a aparición, con non menor repei;cusión,.na primavera de
1996,_ da 'v~rsión' -portuguesa e
da .tradución en diverso~ países
da Eur_opa e da América. ,

Título: O Xangó de Baker Street.
Autor: Jo Soares.
Editorial: Companh ia das letras (Brasil) /
Presen~a (Portugal).

- Anees, tenho que ver qua! é o ceu orixá
de cabefa, meu filho -explicou, alud.indo
aos santos que, segundo a religitio lorubá, regem e protegem a vida de cada um .
Pegou as conchas e, num gesto largo, atirou-as na sua frente, confiando a S~r lock : - Tu és filho de Xangó. - Pegou
uma guia colorida de cantas marrons e
brancas, e passou-a no pesco~o de Holmes : - E para usar sempre essa guia, meu
filho . Nunca te esquefas: Xangó é teu
pai. Xango é teu prot.etor. •
Palabras do • babalorixá
Obá Shiré lJI ,. n'O Xango de Baker
Street de Jo Soares

A Study in Scarlet, escrito por
Arthur Conan Doyle en Marzo e
Abril de 1886, apareceu no «Beeton' Chri tmas Annual» para
1887, dando a coñecer o racionalista xenio da dedución ao mundo, o detective Sherlock Holmes,
e o eu in eparábel interlocutor, o
Doutor Watson, nos ambientes
míticos e vitorianos dun Londres
decimonónico. Como acontecera
coas continuacións medievais do
inacabado Canto do Grial de
Chretien de T royes, de de xa antes do verán de 1930, en que o
eu escurecido autor faleceu, multiplicáronse o pastiche e as parodias do 'novo caso ', do 'arquivo ecreto ' ou das 'decoñecidas aventuras' que, con diferente
fi rtuna, prolongan (e eguirán a
prolongar) o mito do morador do

221B da rúa Baker Stre~t en tantos e tantos saudosos 'sherlockia. nos' de tocfo o mundó. Mais faltaba por coñecer a máis divertida e
inesperada investigación deste
criminólogo violinista, ac_ontecida na "Belle époque" tropical de
Rio de Janeiro nos tres meses seguintes ao seu 'riacemento privado', entre Maio e Xullo dé 1886,
explicando definitivamente para
n ós -que non para o «estúpido
irigle,s»- a 'auténtica' identidade
cañoca do criminoso Jack, 'o Estripador' («O Destruidor, o Exterminador», «O Oluparuh» na lingua lorubá Nago), que, arredor de
dous anos despois, aterrorizaría
cos seus estarrecedores asasinatos
os baixos fondos londrinas.
Case un éculo despois do seu 'nacemento público', o carioca Jo
Soares felizmente tiraba á luz a
historia «do escabroso caso que
nao conseguiu resolver» o "Irregular" cocainómano de Baker Stre-

et, a pesar da súa 'agudísima' capacid ade dedutivq., nin puido
contar o narrador Watson, a pesar
de seguir «o conselhd de madame
Sarah Bemhardt» pára «passar a
escrever todos os sern¡ -casos», por
prohibición expresa do propio
Holmes: «Mas esta hist6ria passada em terras brasileiras;é a única
que voce jamais. poderá contar».

_ Esta obra supón a 'canibalización' fluminense do canónico
Holmes vitoriano, retratando
extdordiha;famgnte ben o Río
do_"Segundo Reinado" prerrepublicano, en' humorísUco ·paralelo
ca retrato do caótico Río contemporáneo do .grande
pblicial ·Rü bém Fonseca, devorador antropófago do .detective
moderno 'chándlertano' e un
dos grandísimos escritores actuais ·aeste contradltoriamente
atracti.vo país-continente.

Desta maneira, a convite da
atractiva figura histórica do
"Imperador filósofo" D. Pedro II,
seguindo o conselho da divina
actrii francesa, Holmes chega ás
terras brasileiras para investigar
o. roubo á baronesa de A varé do
último violino fabricado por
Stradivarius, regalo do impérador a esta súa amante. Porén, o
caso a que se deberá confrontar o británico mudará en "serial killer", porque .algu·én come za a asasinar cruelmente
mu lle res novas, cortándolles as
orellas ·e deixándolles no pubi~

Xa na primeira metade do século
XIX dicía o ~filósofo alemán Schopenhauer que «no que se refire ás
nosas lecturas, a arte de non ler é
sumamente importante. Para ler o
bon, unha condición é non· ler o
ruín: porque a vida é curta e o
tempo e a enerxía escasos ».
Concordando totalmente, é por
isto que decidín falar aqui desta
moi divertida narrativa paródica
que, daquda, me reconciliara co
'romance p_olicial brasileiro', pois,
pouco antes da súa lectura, gastara as miñas escasas enerxías e as
miñas pouco numerosas ne_uronas

autor

NARRATIVA

Noites ele papel: as miraxes ele Lourenzo
NARRAT IV A

23

Dezanove relatos que son outras tantas miraxes, outras tantqs perspectivas
do mundo que somos. Os personáxes de Lourenzo bulen, odian, aman,
asómbranse, choutan dun relato a outros dando chimpos, como coeflos tirados
do chapeu dun prestidixitador.

Prémios Dublin
-de narratiya curta
Apar~cen xuntos os prémios Dublin de
. narrativa dos anos
.· 95· e 96 publicados por Xe:-- ·
· .rais. Noites de .
~pel, de Ma- -· ·
Ií.uel Lourepzo ·
Gonzál~z, con' tén deianove
relatos polos que
desfilan diferentes' persoryaxes:
un xoi:nalista suicida, un profesor ·
de filosofia que
explica a Kant
ou un meniño .
que descobre a
soedade. O úlÜmo prérriio
fo¡ o concedido a Anxo Angueira por Bágoas de
facer illas, o seu prirneiro i:rabá1lo rÍarrativo, unha hist6ria ei-1 tres· actos.•

Bramido Maino,
escreber abs; 13 ~os
parti~ipou

en
concursos literários. Bramido
Maino, o seu se~
· gundo libro de
narrativa publi- ·
cado despois de A
pedra de Seixo, está orientado para
cativos. A autora
defíneo como "unha sinxela história
que escribin aos
trece anos na qué
reflexo as miñas xentes e ás paisaxes rurais coas que disfrutaba".•

N egan a neutralidade
da ciénda
De Darwin ao ADN é un ensaio sobre
as ·implicacións sociais da ciéncia do
profesor de Bioloxia
Daniel Soutullo.
Os textos reunidos
neste libro que
edita Laiovento supoñen unha
visión crítica do
determinismo
biolóxico ao longo da h istória:
desde a teoria
da evolución de
Darwin até as
técnicas de fecundación asistida. Como conclusión, Soutullo
argumenta que a ciéncia non é neutra
xa que está sostida por persoas e institucións con ideas, crenzas e intereses. •

NA MESMA COLECCIÓN

Duas xeracións
·de poetas lugueses ~

.NOITES DE PAPEL
M. Lourenzo González

Premio Café Dublín, 1995

XERAIS

~~

- ~~

BÁGOAS DE FACER ILLAS
Anxo Angueira
Premio Café Dublín, 1996

O ESPÍRITO DE BROUSTENAC
Alfonso Álvarez Cáccamo:
p·remio Manuel García Barros 1996 ·

Manuel Maria comezou os Sonetos á
Casa de Hartas no 1991 e rematounos
recentemente. O poeta chairego tenta
"contar e cantar os traballos e os dias dunha
ca~a labrega de bon pasar" a través da.estnitura do soneto, pecha como o mundo da sua ca. sa natal en Outeiro de
Reí. Figuras masculinas
de meio-corpo é un poemárÍO doutro lugués, de
.Sárria, Antom Forres T arres, 40 anos, a sua
prirneisa publicación.
X.M<! Alvarez Cáccamo
defíneo como "un dos.
retábulos má is sedurores
de cantos a vontade criativa da nasa literatura ten dado nos
últimos tempos". El'l Espiral·Maior. •
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viveza do diálogo áxil cos outros
É así que tamén ·presenciamos,
moitos personaxes e cos innúentre sorprendidos e encantados,
meros tipos locais - en que a ver- ·
Bonassi, aproveitando, "ad usum
as transformacións sofridas, para
sión acompaña ªº feito histórico
incauti", para pouco caritativaalén das producidas polo can~
( «Como ' dizia um dos nossos
mente - desculpe o bondadoso .
domb,lé, polos "Irregulars" britágrandes políticos, Be~jamin Disnicos: a mudanza de vestimenta,
lector- os anatemizar.
raeli: 'Se a versao é mais pintoen Holmes, para o tropical liño
resca do que Ó fato, conte-se a
branco desprezado polos europeiMais voltemos ao romance que
versao'» )- e, por outro lado, por
motiva estes parágrafos. Unha
zados bohemios de Rio, e, en
medio do continuo deslocamendas razóns do interese desta ficWatson, para o cheirehto coiro
to polos diferentes e pintorescos
de bode no chapeu e nas sandación radica quizais na importancia da ambientación (alicerzctda
l'ias de vaqueiro nordestino; a tro- - ambientes cit<!-dinos e imperiais
(teatros, "boteqüins", quiosques,
nunha rigorosa e selectiva bica do «hábito nocivo da cocaína
palacios e mansións en Rio e
pelo efeito suave da erva» 'e o
bliografía que se reproduce ao fiPetrópolis, o hipódromo, o "nenal do libro) e da 'invención'
gusto pala « cacha~a», isto é, pola
crotério '1, parques, rúas, a Bi"camnabis" ou «pango » e pola
que a conforman: non parte de
blioteca Nacional, etc:.), permiaguardante de coana de azúcar; a.o
ningunha das mendóns a casos
tindo así · tantÓ o retr~to colorinon narrados que Watson realiespectacular
.' do do imaxina:rio.c;ultura1, bohe'cambio' de
zou nas cincuenta e seis narramio, artístico, cortesán ou popunacionalidad e
cións curtas ou nos catro romances canónicos, nin pretende
lar do feliz Rio de Janeiro oitode Holmes, de Para
centista, como a súa convincenemular a estrutura, o estilo e a
inglés por anexpresión 'sherlockiana'; ponto
te ambientación s0cia1 e históritonomasia a calquera
«portuga», lector de
de partida e pretensión que, por
ca (a culinaria, o candomblé, o
mercé a un Conan
veces en feliz combinación, texomalismo, a política, a escraviñen dado algunhas· excelentes
tude e o abolicionismo, o racisdos ~eus estra·Doyleserá
ños e portenmo, o teor afrancesado das elites
historias 'a serio\ como as seis
contidas en The exploits of Shertosos saberes, . perceptíbel
cultas ou as limitacións dunha
'cosmópole' nacente con catrolock Holmes, surxidas cfa colaboo de se expre- que O
sar «no mais Xango,
centas mil almas). ·
ración entre o fillo máis novo
do novelista, Adrian Conan
fino portugues
Para alén do papel doutras moilisboeta» ata aproveitando
Doyle, e o prestixioso escritor de
no «carregado as potenciatas personaxes tiradas da realidapoliciais detectivescos e desigual
sotaque», lidades
biógrafo 'oficial' do mesmo,
de do pasado, Hohnes intégrase
ria "turma" -ou "malta"- literaaprendido en
John Dickson Carr.
ria, musical e bohemia oI).de con. Macau cun humorísticas
experto en da personaxe
viven figuras históricas (como o
Para calquera lector do conxunvenenos· lis- mítica,
extraordinario sonetista do sento da obra narrativa do avanzaboeta; a transsualismo marmóreo Olavo Bilac,
do detective científico escrito
só en parteé
formación ...
a 'dedutiva' compositora Chipor Conan Doyle -facilmente
debedor
accesíbel na moi avanzada e requinha Gonzaga, o n?J!ador naturalista P.ardal Mallet, o poeta
Ben é certo do Canon
cente versión galega da coidada
_parnasiano Guimaraes Passos, o
'Biblioteca Sherlock Holmes' da
que os «caipi- orixinal.
verista e folletinesco José do Paeditorial Galaxia- será facilras» do noso
trocínio, o mestre do realismo
mente perceptíbel que O Xangó,
Xang6 e do
impresionista Coelho Neto, etc.)
-menos no- ·
_
aproveitando as potencialidades
e incontábeis e impagábeis persohumorísticas e hilariantes da
so- vaqueiro Watson c01:_responnaxes de ficción (como, por citar
_personaxe mítica, só _en parte é
den ·ªº seu tropicalismo, invensó un exemplo, o delegado politando , nunha divertidísima sedebedor do Canon orixinal, reicial Mello Pimenta que relega ao
vindicando con ambición a loucuencia medicinal, a "caipirinha"
cura e o humor -intelixente co-¡ nin máis, nin menos!, báquico
fiel esculapio Watson como
compañeiro de investigación do
lector.
mo coordenadas básiq1s que pre. siden este romancé -xa desde as
detective ha perigdsa saga).
Non hai dúbida, das innúmeras
dúas citas introdutorias de BauAntes de concluír, vítima da esparodias que se teñen escrito por
delaire ( «Nós somos todos mais
ou menos loucos! ») e de Wittvolta de· Baker Street, incluída a
crupulos~dade, comprensivo lecgenstein («Humor nao é um estor, véxome na obriga de coúnica que escribiu Conan Doyle
tado de espírito, mas urna visao - no caso denominado The Field
mentar un aspecto a que antes
de mundo»).
fixen referencia. )6 Soares retraBazaar, publicado en l896 na
revista The Student da Universita cunha grande potencialidade
É .así que acompañamos, entre
humorística e discursiva a un
dade de Edimburgo, é firme a
Holmes !'portuga", falando un
fascinados e estarrecidos, os delimiña convicción de-que·, moi diperfecto portugués lisboeta -farantes pensamentos e o horren- . ficilmente, poidamos encontrar
lar que, con todo, é máis explido sadismo do cultivado, mórbioutra tan ben sucedida como esdo e antropófago psicópata.
cado polo n arrador do que reta, polo feito de constatarmos
flectido nos parlamentos .do briprogresivamente na·nosa lectura
É así que as istimos, entre 'estánico. A case sistemática 'verque «o encanto dos trópicos hasión' na edición portuguesa para
pantados' e 'deliciados', aos
via feito mais urna vítima».
a modalidade lusitana das 'pecucontinuados fracasos do · 'infalíliaridades' lingüísticas brasileiras
bel' investigador do Támesis: á
Mais, ademais do terror e do horror da desatada loucura, .non é
(gráficas, morfolóxicas, sintáctifrustración das varias e diverticas e ·léxicasf apagan, desafortusó o modo paródico_ou n cómico
dísimas tentativas para perder a
·súa «inefável virgindade», connacfameh.te, grande parte _das
das situacións o que provoca en
- servando "malgré lui" a «sua
connotacións e dos efe~tos amnós fodos os efectos posTbeis -da
bientais, estilísticos e narrativos
inexpugnável castidade» perangargallada incontrolada ao sorriconseguidos polo autor que, adete os embates e desatados dese.so irónico, pasando polo _malvamais, teñen moi importantes rexos q~e lle 'levan ta' a' fermosísido .sarcasmo ou pela benhumopercusións no intelixente enigma mulata 'palindrómica' Anna
rada broma-, é así mesmo o
ma que se pon ao lector na intrigrande cúmulo dé alto e baixo
Cmdelária; á derrota da súa capacidade de «ex:ímio 'boxeur' »
burlesco, de humorismo verbal e _ga. Oeste xeito, para o aprehender na súa totalidade, sería preperante a superior loita da «ca- . ata de ironía socrática, que perpoeira»; á inutilidade das 'porf eríbel, aínda que non imprescorre subterránea e implaGabelmente· toda a movida narración .
cindíbel', ler o romance pola edi. rentosas' capacidades de disfarción brasileira. Como _galega rece perante o caníbal Aderbal
Camara, «vate, alienista e alie·A canibalización tropical do desúltame difícil de entender esta
nad o», ou de deducíón do
innecesaria 'teima facilitadora'
tective inglés acaba por secunXang6 londinense perante o dedas versións entre as modalidades
darizar a observación análítica e
safío das · pistas deixadas polo
lingüísticas do por.tugués que,
o pensamento dedutivo en estaOlupá.run carioca que 'inventa'
do de inmobilidade que lle son
non impeqindo a comprensión,
o "serial killer" (o «sirialquiler»
característicos, primando, polo
nivelan empobrecedoramente a
abrasi leirado e o «zirikili » do
plu.ralidade e a riqueza da lingua.
contrario, a acción e o moveiorubá); ao fracaso ...
En fin, recuperar e 'escalpelizar'
mento, por un lado, a través da
nuns fracos e 'turísticos' Crimes
Conjugais do paulista Fernando

con vitalidade un imperialmen;
te dourado Rio de Janeiro oito.centista "que foi, mas nao é
mais" (adaptando ·o «Curitiba
foi nao é mais» do iconoclasta
narrador' Dalton Trevisan); recrear e tropicalizar o 'noso' británico Holmes de maneira xenial, paródica e ~aliciosa; propor e construír honradamente o
desafío dun atraínte e intrigaJ;lte
enigma detectivesco ou unha
·intelixente construción narrativa, unha riquísima expresividade e mais un moi divertido discurso para o noso desfrute: estas
son só algunhas das múltiplas
'razóns' que poderíamos aducir
para lle recomendar vivamente,
caro lector 'branca e azul', a lec,
tura apaixonante deste invulgar
romance 'verde e amarelo'. +
C.P. MARTfNEZ PEREIRO

ráfrase do mito de T ristán e !solda, o autor, acada certeii:o o deli,
rio, se se quere, barthiano: A

marte lihérase ·de morrer / por de,
sesperación / por goce.
Pese á aparente frialdade, só aparen te, digo, hai unha emoción
na idea que describe, capaz de
nos trasladar a peqüenos mares
de tenrura, a melancólica identificación so sexo coa desaparición, coa pulsión de morte que
se sabe e se agacha na ferida, na
sinécdoque: O namorado posúe /
a súa soidade. Porque tamén engade o poeta que O que fire / son

as formas de relación / as súas imaxes. E a imaxe pode con tituír de
seu, estar roáis que ser, que na,
morado proclama na ínsua de si,
ausente corpo, n labarada e deexo, o obxecto que recorda como recordaba no memorial: En-

tre a mina pel e a túa, / entre o teu
cOYpo e o fneu,/ algo pútrido campaba: /o tremendo espanto / dunha
conciencia aterrecida.
E para isto, o poeta sabe e deixa
constancia desa confrontación
inequívoca co escuro como imbo li zador da marte: Historica-

mente / miles de amadores / traxeáronse / perfumáronse / sufriron /
suicidáronse / escribindo / como se
fosen W erther.
E a paixón, afirma na recreación, na homenaxe interpretativa do discurso barthiano, xera o
vocábulo en función da miraxe,
o inexpresable, segundo rnanifesta noutra construcción: Mito
socrático, /amar xerar significa . E
decátase que a linguaxe sensual /
non ten necesidad.e / de se explicar.

Maximino Cacheiro.

.Travesía
polo Tremar

do amor
Título: O tremer do amor.

Autor: Maximino Cacheiro Varela. ·
Editorial: SuaveR, Vigo, 1997.

O profesor Cacheiro

Varela, de
quen recentes fo¡ traducido ao
ruso o seu poemario Memorial de
exil(o (A Coruna, 1994), vén de
presentar, agora, un · novo libro:
O 'tremor do amOY. Autor de títulos corno O mar na poesía galega
(1985), Poetisds galegas do século
e América na poesía galega,
ademais de numerosGs traballos
publicados en prestixiosas revistas e xomais. Nesta obra-procura·· unha recreación poética a
partires de textos de Roland
Barthes, a dialéctica desmitificadora do obxecto e do ·desexo.

xx-

A travesía, con axeitadas ilustracións de Antolín Cacheiro, enceta clarificador e certamente
oportuno: -Sucumbir de amOY / e

aniguilarse / desvertebrar a conciencia / tristanizarse / amar a marte /
sa_índo de si /na éxtase. No remate
deste primeiro poema, como .pa-

Hai nesta entrega de Maximin
Cacheiro, de verso curto e implacable, case da demorada lectura que el fixo de Luis Cemuda,
pois non en van, realizou a úa
tese de doutorament arr d r da
obra cemudiana: L'aube dudé ir .
O lector non aviad , cand inicie a ingradura de te volumc que
comentamos, quizais n n p rciba
a contida emoci 'n que nchoupa
a palabra do vate e m a ch iva
molla a terra (simboloxía corpórea) desexante. E deste
xeito resulta
clarificadoraa
·recreación no Tras a
pensamento, aparente
case heurísti- frialdade hai
co de Roland
Barthes, aí unha
onde calle os emoción na
r-eferen tes de idea que
Sócrates, Dudescribe,
parc, Platón,
o heroe de capaz de nos
Gradiva, ou tra~ladar a
cando no re- pequenos
cordo, a propós ito dos mares de.
ciumes que, tenrura.
para Hiperión, a celosía

é unha tristeza
sen límites .
Interesante travesía, pois, esta
- viaxe de Maximino 'Cacheiro
Varela potas páxinas menos explicadas do P1:.n sador francés.+
RUBÉN QUINTE
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Lente animal
Autor: Vari Caramés.
Lugar: Círculo de Bellas Artes, Madrid.

Vincent Yang Gogh confesáballe
nunha carta ao seu irmán Theo a
admiración que sentía polas pin,
turas xaponesas, porque dicía que
estaban realizadas coa mesma sin,
xeleza que o feíto de respirar.
Esa apariencia de simplicidade, á
que custa tanto chegar a· aproxi,
marse, tamén se advirte no traba,
llo do fotógrafo ferrolán Va~i Ca,
ramés. A complexidade formal
queda nun cgundo plano á hora
de plasmar as ob esión que per,
seguen a Caramés ao longo da
úa xa exten a carreira. Dende
que e inici u na ~ tografía, na
d 'cada d 70, o eu traballo des,
taca pala mi tura do elementos
fantástico c naturai que ten a
vida. O ~ nómeno mái extra,
no non é nece ario bu calos en
grande aventuras inter,planeta,
rias, nin é preci o deixarse o pes,
cozo por achegarse a esas historias que o arti ta e compromete
a alcanzar. Porque detrás do fogo
que albi camo no medio da ·
montañas, detrás da roupa colgada de calquera barrio urbano hai
uce o que e tán agardando a
que alguén chegue para contalos
aos demais. Caramés é un deses
tipos. Para dar coa realidade máis
alucinante chega con prestar
atención ao pequeno aspectos
que nos rodean, a esas situacións
cotiáns que non reparamos na
úa maxia ata que a úa chi pa
explota no no o ollo .
Se hai algo que está marcado, de
maneira preci a, no labor de Ca,
ramé , e que fumo eguindo a
travé de importantes convocara,
rio como a Fotobienal de Vigo ou
o Outono Fotográfico de Ouren e,
é unha retina que e p u a bre
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A lente de Caramés serve para
expresar toda unha morea de
imaxes e de pensamentos. O ar,
tista fai unha reportaxe do seu· ~
tempo e tamén un retrato de si
mesmo. A postura estética que
adopta o _fotógrafo. é a de situar
os seus ollos como espellos, en
numerosas ocasións distmsiona,dores, sobre o camiño.
Caramés expón no Circulo de
Bellas Artes de Madrid. Esta
mostra xa se presentou. na compostelana Casa da Parra o pasado verán e rebelanos a súa mirada que, segundo o poeta Xavier
Seoarie, se define polas súas au,
sencias, polo seu misterio e pola
penumbra dun cristal embazado.
A exposición ten por significa,
tivo título "Visión animal'', que
resposta moi atinadamente ao
discurso artístico que se plantexa na mostra. A sala Minerva
convive con
cans, cadeli,
ños e porcos.
Son ao redor A postura
de 40 foto- estética que
grafias que
xurdiron de adopta o
vivencias fotógrafo é a
persoais des- de situar os
poi:s de andar
seus ollos
moitas rúas.
como
Con esta ex,
posición Ca- espellos.
ramés retor,
na á tradi,
ción de retra,
tar animais, rnoi antiga tanto
no mundo da pintura corno no
da fotografía.
Hai que lamentar que o catálogo
ten algúns erros tipográficos como a unión indiscriminada de
palabras. A sala tampouco se po,
de dicir que sexa a más axeitada
ao ser excesivamente pequena
provocando a redución de mate,
rial, de indudable interese, in,
cluído na mo tra anterior.
Apréciase nas obras unha soidade
do eu protagoni ta , un punto
de vi ta de penumbra que reflexa
un estado de ánimo que non sei se
é o do fotógrafo, pero que se traslada ao e pectador. A conexión
do círculo das soidades. •
PEDRO RIELO LAMELA

Rachando
co rock
de rima fácil
Título: Non!
Autor: Korosi Dansas.
Editorial: Chorima.

Aos korosi Dansas non lle gosta
que o rock en galega se reduza a
dicer caralla, collóns ou_festa rachada. Aseguran q__ue este típo de
música é a que o ten máis fácil
para superar os distintos filtros
de poder, sexan institúcións ou
méios de comunicación, xa que
a fin última é non dicer nada. Os de Vilagarcia, ademais de querer
dicer algo, eren que é posíbel ex,
perimentar co rock sendo a suas
influéncias máis que amplas:
non só musicais senón filosófi,
cas, literárias e políticas. O resul,
tado pódese comprobar neste
novo disco Non! que vai desligando aos Korosi do rock de ba,
tea do anterior traballo Cordura.
Adicado a toda a xente que ain,
da ten o valor de dicer non, o
disco resulta difícil de mastigar á
primeira audición ainda que a
esa altura xa vai deixando poso.
Coa produción do siniestro Segundo Grandio, o primeiro a re, _

señar de Non! é que non se seme,
suas obsesións e teimas impreg,
lla a nada do feíto na Galiza até
nan o disco: en Buratos ·Negros
agora mália o. toque resentido, ain,
diserta sobre a parte _máis escura
da que máis acelerado, do tema
das persoas, a que as pode- con~
Parto, o máis escoitado polo de
ducir á irracionalidáde, Asi esta
agora nas emisoras. O segundo as,
mellar, no qué afon,da no agóbio
pecto é que se trata dun disco de
cotiá, Amén, no que invita a
Cuspir ao pecado e a amar ou
adultos e é que Roberto Camba,
Placer, que volta ao sexo, tema
}osito Porto, Xurxo Romero, Marecorrente, ainda que resulta a
nuel Seixas e o saxo e teclados
Santi Frutos non teñen quince
canción máis tópica do disco.
anos. Non pretenden facer unha · Tamén compoñen os outros
música fácil nen para os ouvidos
membros ·de Karosi e o seu renen para os estómagos éomo
pertório xa se está a instalar deamasan er:_i. Chemobyl,Po_
temkim,
finitivamente no galega (só hai
un tema ace,
dous temas en castelán) por "ra,
lerado que
zóns histórico-cerebrais".
narra o horror
Non! é un disco para escoitar
e no que din As teima~
cantar en ru, de Manuel
máis de unha vez; os temas lon,
so. A confu,
gos, os text9s densos e as guita,
sión e a inco- Sixas~
rras de Xurxo Romero e Manuel
Sei:xas camifü::l.Il contra o estabe,
municación profesor
voltan estar de Filosofia,
lecido. Esa é a filosofía do disco,
presentes en
nada de facilidades. Jasan, o per,
impregnan
sonaxe d' A matan.za de Texas,
Gran Via, unha canción todo
. convértese no símbolo da repre,
que pode pro, o disco.
sión sexual e Ela (a muller tamén
vocar un riso
ten a sua cuota) continua sumida
no escravismo decimonónico. O
patético, un
mundo, segundo Korasi Dansas, é
berro ao estar
unha merda e unhas das alterna,
inmerso no
caos da cidade con xe.n tes que
t-ivas para atur<;llo é a música ou a
literatura ou a filosofía ou o sexo.
non.perciben nengunha presenza
Din..que hai un mundo precioso, alá
máis alá dos seus pés.
Manuel Seixas, autor do libro A
velocidade do frio e profesor de
Filosofía, é o compositor de oito
dos catorce temas do disco. As

tralo arco da vella, mundo perfecto,
sinceiro, f ermaso, hai cantos dos
que estou farta . •
A.ESTÉVEZ
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Fuxan os Verltos oferecen
uri concert9 en Lugo
o 10,de Maio

AJ

•

O XXV aniversário d~· asociacion Auxilia .
.reune-de :novo ao g~po. :_~ .:·· :; ,;- .
A comemoración do XXV anim,.én vencellados a Aux.ilia: -A
versário da asociación'Auxilia dé · Qienlla, ond~ están dous memLugo é o motivü" p9to que se
pms de Fuxan, Maria Manuela,
reunen os rnembros. de·· Fuxan os , -que tamén ensaiou nos locais da
Ventas para dar: u11 d:mo:er~ó o·· ' asoc:iación, Suso Vaamonde, Sadía 1O de Maio. Desd'e -l 989 -o ... raibas e Xoán Rubia, que desengrupo non actua regul~rmente e-.' - v.oly~u o seu traballo en Lugo.
a razón desta actuac;ióp é d for:. \
te vencelfo que
·
'"'

e
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11

t•

c
c
11

f
c
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u

Os futbolistas
cantan ,p ola Selección galega

os une a asociación, na que comezaron a
ensaiar da man de Xesus M ato,
máis. coñecido como Padre Mato. "Comezamos ali nun coro
que dirixia el e incluso alguns ·de
nós demos clases na asociación .
anos ·despois. Dese xeito estabeleceuse o nosü' nexo. de unión'~,
comenta Xosé Luís Freire, un
dos integrantes da formación
que estará .no concerto, que,
probabelmente se celebrará no
auditório Gustavo Freire e no
que participan outros grupos ta-

músicos, ·que esperan o resultado da
actu;:tción do 10 de
Maio. Segundo
Xosé ,Luís Freire,
a actuación non
dur~rá máis de
. vinte minutos xa
que comparten
cen.ário ·con .ou-.
tros grupos riun festival que se esp.e ra dure várias horas. Apresentarán unha peza nova, que ainda non der.o n a Goñecer, seguida .dun popurn dos seus grandes éxitos. Aden:iais engadirán un par de cancións moi co ..
ñecidas para o seu público . .Ain-.
da qué cada un ·dos in'embros de
Fuxan ten a sua vida estabelecida fóra xa da ·música, este con- .
certo está a criar unha grande
expectáción xa que é un.ha
oportunidade para asistir .á reu- .
nión do grupo de Lugci, que -tan:· -..
to significou. para a música galega durante os anos 7.ü e 80. t

PRESENTACIÓN

ANosa Literatura
S A N ·J t A G .o
Na Faculdade de Filoloxia.
Mércor~s, 29 de Abril ás 20 horas.
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Nacho, Xosé Ramón, Fran e Michel participan no disco Selección Xal
1
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bastante xeito nos estudos de
Por que non á selección?
.gravac-iór:i-.- "Són unha mo~tra .da
O primeiro número da revista
Os ·xogadores. de.- futbol Nacho,
solidariedade e do desinteresados
Xosé Ramón, Fran .e Michel · que so~ tendo colaborado para
terá como tema e trela a elecconvertéronse. en cantantes por
este proxecto desde o princípio'',
ción galega de futbol. A portaunhas horas con motivo da grada, de Miguel Anxo Prado,
sinala Souto, ql:le -i ndica o difícil
vación do disco· Selecciórl. Xa! · que o teñen os xogadores galegas
manipula o escudo de Castelao
coa frase "Denante mortos
Este compacto que ·sairá no me·s
para entrar nas equipas. "Quen
de Maio coa nova-revista Bravú
sabe se Fran, se agora ·tivera 18
que goleado ". Para Xurxo
reivindica a formación da selecanos, poderia xogar?", pergúntaSouto a reivindicación ten unción galega de futbol e nel cola- · se. ·" A canteira está depapeurada
ha grande carga simbólica e
boran Xurxe · So.u.to, Manu
considera "de afortunadas" a
e este discm tamén serve para reiChao, Mercedes Peón, Xenreira
declaracións do secretário gavindicar aos nosos xogadores. Por
e Korosi Dansas . .Vintecinco milega para o Deporte Eduardo
outra parte, ·é un xeito de loitar
Lamas. "Di que non apoia a enutos de músrca cmi tema dance
contra os odios localistas que tatitulad-0· ArséniO in- da hoµse,
lección galega porque os clubes
mén son fomentados polos .méios
que recolle declaracións do ex
xa teñen moitos problemas na
de comunicación. O protagoniscesión de xogadore para que
adest_rador. O berro que semmo é dos r~paces que van ás grase lle engadan máis. Pero el
pre estª- pre~e!1te:. Yivq_a selec- _. das bar;:1.tas e .montan festas, non
que é? É un delegado para o
liortas entFe cidades que
cwn·galeg<J;, p~ .é o:qué. oydea• •. para
só benefícian aos caciques de caclube ou defende o deport
ga lega?"
"Somos xentes moi diferentes
da lugar", engade Xurxo Souto.
.,
unidas pola emoiión e polas gaO· disco s·elección
- ñas de·reivindic;ar o queás-institucións .semella non importarlle'',
Xa! é un apéndice
' comenta Xurxo Souto que reseña
do primeiro númea espontaneidade e solidariedade
ro da revista Bravú,
do disco Selección Xa! que tamén
que co apoio de
recolle o miwliño ei;itonado polos
Xerais, sairá en
participantes no encontro que se
Maio. Ao redor dedisputou na Estrada en Xaneiro.
la reúnese un con"Xa que o compromiso adquirido
sello de redacción
pola Fede¡ación Galega vai para
composto por Malongo, pois nós·afüáñtamonós con
nuel Rivas, Xosé
este disco", di o cantante de Os
Hermida, Santiago
Jaure.guizar, Xurxo
Diplomáticos. O ·compostelanista
Nacho uniuse ·ao grupo Xenreira
Souto, Santiago
na canción Selección Ska; Xosé
Roméro, Manu
Ramón e Fran entonaron A lume
Chao, Richi Rastre~
. de biqueira fon Os Diplomáticos e
ro e Manuel Seixa.5.
O director da revis'- · Nacho, acompañado dos Xenreira.
Michel, que do Celta foi traspasata é o ·xornalista
do ao Salamanca, sumouse aos
Xosé Manuel Pereiro que define o
Korosi Dansas.' Mercedes Peón in~ara Xosé Manuel Pereiro, que
tei;preta u1Y tema mesturado por
proxecto como unha conxunción
tamén vestiu a equipaxe galega
de "diversión, leitura e formación
Manu Cha0 cun partido de futbol
no encontro da Estrada, o debate
fictício entre Galiza e Brasil no
que racha cos notícias aburri9as e 1 están en "por que non? Os futboque non interesan a ninguén que
que a primeira equipa dalle unha
listas queren e o público disfrutanormalmente enchen os xornais".
malleira aos cariocas que é retransriá máis que nun partido contra a
mitida polo xornalista -Moncho
Segundo Pereiro, Bravú é anovadroga. As únicas mensaxes desde
clora non só na Galiza "xa que as
Viña. Pcir último non podia faltar
as institucións son contrárias e,
Arsénio que seguramente non es~
revistas xuvenis convencionais reademais, s·en razóns . Non entenperaba escoitar a sua voz nun tematan por ser plataformas publicido como Fraga non se dá canta
ma ácido e discotequeiro titulado
tárias e aqui o que se trata é de
de que a mellar embaixadora paArséri.io in da house.
mesturar rock e literatura e recora Galiza seria unha selección de
ller un fenómeno sócio-cultural
futbol como acontece en Brasil",
O resultado é surprendente, seque se está a dár no páis e que por
di o xomalista, quen espera que
gundo Xurxo Souto, que sinala · primeira vez racha con dicotomias
xa se poida escoitar Selección Xa
que os futbolistas ainda teñen
como a de rural-urbano".
a meiados de Maio. •
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O galega retrotedé nas escalas ante a inibición da Xunta
A asisté~cia ás_VII Xorrtadas. da CIG.e a AS?G
p9n,- á vista_o interese polo .debate sobre língua e .literatura
.
•,

*

,,,,....

CARME VIDAL

O interese polos debates sobre
língua e literatura quedou á vis,
ta na multitudinária asisténcia
ás VII Xornadas da CIG e a
ASPG, que se veñen de cele,
brar os dias 18,19"e 20 de Abril
en Compostela. A Coordenado,
. ra Nacional de -Equipas de Nor,
rnalización Lingüística aprovei,
tou o amplo foro ·-máis de seiscentos participantes- para dar a
coñecer a sua campaña de reco,
llida de dados nos centros co
fin de ofrecer á Administración educativa a análise da situación de incumprímento de
uso do galego no ensino, cons,
cientes de que todos os pasos en
canto normalización déronse até
agora "de abaixo para arriba".
"A administración non quer
eses dados pero irnos pórllos
diante'\ dixo o representante da
Coordenadora, Xosé Luís Bauza
na apresentación da campaña,
que consiste fundamentalmente
na recollida de datos nos centros, poñelos en coñecemento
da dirección e remitilos á Dirección Xeral de Política Lingüística e á inspección. Deron canta
tamén do papel de velar pola legalidade sen ser recoñecidos pala Administración, que alega
non teren entidade xurídica,
chegando a casos como o de
Cee no que se tiña programado
unha experiencia para normalizadores que tivo "resposta positiva por pane dos concellos pero negativa de Polftica Lingüística, que dixo que non eran entidades legais e recomendaba
que non se fixera".
No entanto, as equipas de normalización conqueriron mover
ao responsábeis da política educativa, xa que por vez prímeira
remitir n unha ·carta ás direccións indicando a abriga de acatar decreto que regula o uso do
galega, unha vez recibíra a Conselleria utra mí iva da equipa
denunc~ando o seu incumprimentq. E, para Alberte Ansede,
da ASPG, "a primeira vez que a
admin itración moléstase e
mándalle unha carta á dirección
na que pede que se arbitren ás
medidas para que se cumpra o
estabelecido no decreto e inmediatamente apareceu tamén unha persoa da inspección". Ansede di que, ante a pasividade das
autoridades educativas, "hai que
tomar man desta sfruación; o
debate é necesário e pode come- ·
zar a· modificar' a situación que
chega a un incumprimento total
da legal'idade con moitos centros nos que non se imparten
matérias en galega".
A análise da normalización lin-.
. güística foi un dos eixos das xornadas e, en palabras. dun dos organizadores, secretário de Renovación Pedagóxica da CIG, Anxo Louzao, non se quixo "deixar
de .reflectir a diferéncia entre o
que se ·di e o que se fai en normafización'_', unha -vez sinalou
que ·a situación non estaba para
.. "compartir o optimismo da ad- ministración".

Nas Xomada1 denunciouse que até o ele agora a normalización fíxose ºde abaixo a

Terceiro volume do Atlas
O profesor Xosé Ramón Freíxeiro Mato falou de normalización
desbotando o prexuízo de que o
galega tivese sempre unha história conflitiva. Para o profesor da
Universidade da Coruña -que falou de cinco séculas de conflito
lingüístico-, a imposición do castellano, "faise por un dese_ño de
poder, non existe convivéncia
pacífica". Freixeiro Mato confiou
nos avances do nacionalismo pa~

~rriba".

ra garantir un mellar futuro para
a língua, xa que "sempre estivo
na vangarda da normalización".
A pesar do seu optimismo,·os dados indican unha caida de falantes ou da sua presenza testemuñal
-por 206 misas en castellano hai
7 en galega na Coruña, citou-,
isto levou ao ponente a criticar a
"autocompracéncia da adminis.'.'"
tración política". Como telón de
fundo da situación estivo a recente publicación do terceiro volume do Atlas Lingüístico, no

A. PANARO

que se constata a consciéncia favorábel nunha elevadísima porcentaxe para o uso do galego.

convidados a Francisco Femán. dez ·del Riego, Chus Pato e Manuel Rivas.

Os seminários e relarórios que
completaban o programa das
Xomadas deron ademais un percorrido, coa part ~cipación de
numerosos investigadores, por
temas de renovación didáctica,
análises literária e lingüística
xunto coa tradicional sección de
"O(a autor/a fala da sua obra",
que nesta ocasión tivo .c omo

Xa próxima a conmemoración
do Dia áas Letras, o e~critor Anxel Fole fo¡ lembrado entre outros por Claudia Rodríguez Fer
na conforéncia inaugural e por
Cesáreo Sánchez e Lois Diéguez
na apresentación do monografi- co de A Nasa T erra e polo coñ~ tacontos Quico Cadaval nunha
recreación da literatura oral.+

Literatura ou caixón de·xastre
Foi a mesa redonda "Novas
rumbos da literatura galega" a
que máis espectación levantou a
poeta Pilar Pallarés, que comezou a publicar por volta dos oi-.
tenta situou arredor de fin dos
setenta a ruptura- na nasa literatura "tanto no plano estético
coma no institucional". A autora sinalou a falta de perspec.tiva
para analisar o que está a acontecer nestes momentos. Pata Pallarés, a novidade <lestes tempos
é o discurso das mulleres, que se
construe-para eludir o antropocentrismo. De forma paralela ao
feíto criativo está a primacía das
editoriais nun tempo de comercialización no que,"para a poeta,
"o papel. do criador está senda ·
substituido polo dos editores, ·
que .son quen ~eterminan os xéneros e escritores que teñen que
promocionarse".
T ampouco Aifonso Álvarez Cáccamo quíxo falar de novas rumbos para a literatura e preferiu
quedar, a meio dunha metáfora
da navegación, en "máis arrisca-·
das viaxes". Cáccamo, que recoñeceu a existéncia de polémicas
~as mellares literaturas do níundo, veu dicer que todos Ós camiños estaban xa encetados, con

obras de grande calidade e unha
ristra de autores que nomeou un
a un. Optimista porque, viviu
"épocas piores", Alfonso Alvarez
agradeceu que os "críticos e cítricos" deixaran de esperar pola
grande novela en galega e reclamou da admmistración máis axuda e compromiso na promoción
da literatura.

Debate e peneira
Foi Xurxo Borrazás quen insinuou que a riqueza da literatura
infantil en língua galega pode
ser debida a un "estancamento
intelectual", ao facer constar tamén que áo "99% dos escritoresnon lles deu nunca por escribir
Hteratura infantil, nen Borges
nen Kafka tiveron esa necesidade". Borrazás criticou tamén
que non se distinguise "entre o
perecedeiro e o perdurábel como se fai neutras literaturas
normalizadas". Con tres libros á
venda, Borrazás lamentou que
haxa "máis gañas de pubhcar
que de escribir, máis gañas de
publicar que de ler".
A falta de peneira literária foí
tamén o ponto de· arranque de
Xosé Manuel Milláh -máis pró-

ximo ás teses de Borrªzás e á · ten ta é para el "unha equip~", no
sentido técnico do termo, que reidade da xéración dos 80, segundo sip.alem-, crítico e escri- -calle entre _outrás acepcións a de ~.
"ocupar o cenário" marxinando
tor que frente a.o concefro de literatura preferiu falar dun "coroutras propostas que impedirían,
pus literário no que está todo
para o último part-i'cipante na
nun caixón e todos · teñen a
mesa redonda, que nesa altura se
deran· obras como
mesma vali-a",
as de Anxó Annunha forma de
asumir "acomplegueira ou Chus
papel
xadamente" o paPato. En canto aos
sado que calificou__
máis novos, o cride prexudicial pa- : do criador
tico e escritor afirra as nasas letras. ~está senda
mou: "estªmos fa- cendo o que nos
"Por sanidade in- : SU StltUl O po O compre que é petelectual haberla : d
.
d
"
tar na mesa." Habia unha situación
que substituir o : os e itores
consenso por un : PILAR PALLARÉS - de calma chicha
debate sano", dixo
que ~era necesário
romper".
Millán, para afirmar que xa era hora de comezar a
A literatura ocu"atar cabos sobre o
pou outros espazos, mentres Fernoso pasado literario, pero sobre o
nández del Riego
presente ten que
se laiaba da falta
haber debate". Para Millán a úlde compromiso, o escritor Lois
tima xeración ¿;que se pode faDieKuez puxo tamén a atención sobre os prexuízos da rápilar con distáncia é da de Ferrin,
da tirada en español de libros
Mª Xosé Queizán e· Cribeiro, entre outros, e, despois dela, só _ publicados en galego que están
a "rachar o mercado na Galiza,
existen "mtiltiples tendéndas
conthbuindo ao bilingü ísmo
que se irán perfilando ca tempo".
Asi, a chamada xeración dos oiharmónic.o". •
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. MANuEL RIVAS

Deus perdoe aoS' cufks
Os CUT-as; algúns curas, estanse .
vol-ven.do un p'ouco raros. Na
mesma se.m ana lin dúas novas
que daban conta desas extrava,
gancias. Un cura da parte de
Fonsagrada vendeu a pfa; o ·al.,
tar e mai la Santa da parroquia.
Outro, o de Seoane, na parte de
Monforte, subiu ao campanario
e bateu 'cunha aixadí?. nun niño
de ci~oñas.

A

Televisión de Galicia tiña
que chuparlle a audiencia
ao padre Apeles contra,
tando de inmediato a estes dous
ministros. Na vez de Mauros e
Cristianos o programa podería
chamarse Curas e Cristianos.
Quen é quen de vender a pro,
pia Santa e quen lle tumba o
niño a unha especie protexida
ten que ter uri discurso rnoi me,
diático, moi elaborado.
Nós o que pasa é que desapro,
veitarnos a materia prima, os re,
cursos n aturais, o producto n a,
cional bruto.
Por exe rnplo, un de.ba te con

Karina· e, monseñor Gea Escofa,,
no de figuras estelares daría pa,
ra ·unha horiña ben apañada de
televisión. Pero nón. Aquí, no
xacirnento audiovisual, todo se
lles vai en expl'0;tár a don Ma,
nuel Ffaga, que ásí anda o ho,
me, que ·só durme na estrada e
nos ·cutrt.J.nchos, corno os pobres
mohinari..tes ·que andan coas
atfaccións de feira. Dise que
Fraga utiliza os medios de co,
municación pero eu estou ern,
pezando a crer que é unha·vícti,
ma dG seu propio lobby. O día
en que pase as minutas por de,
reitos de irnaxe no Telexomal
non vai chegar o presupost6 do
ente público.

V

olvendo ao terreo espiri,
tual, as rarezas dalgúns dos
nosos curas reflexan unha
-curiosa inversión no comporta,
mento social. Segundo as vellas
crónicas , nas vísperas da ante,
rior fin de milenio- era a .paisa,
naxe a que andaba moi desnor,
tada polos ·apocalíptkos- agoi,
ros, e a lgrexa marcaba un rum,
bo ; bo ou malo, pero era un

rumbo. Agora-:s1:1.cede ao c©ntra, - · Vender a. Santa -e os ferramen,
tos da misa é algo así como o
rio. A xente agarda a fin de mi,
revés da parábola. Como se
~enio coa pa_<;hqn~.9-t gµ~I! asís,
te a unha emisión extra do .-. ·Cri~to, ·na.vez de parar a trebog'
da, afundira a barca adrede. Un
Luar. En cambio, ·hai curas que
signo · de apocalipse traxicómi,
venden o altar e a Santa su,
ca. ¿Onde irá parar a Santa da
mándose á febre privatizadora,
Fonsagrada? fmaxínoa percocorno quen vende a un anticua,
rio un anaco da Endesa da al, - rrendo Europa, de anticuario en
anticuario. Será escrutada, apal,
rna. E mentres lgrexa catalana
pada, taxada. ¿Quen a mercará
fai pastarais para bendecir a lin,
finalmente? ¿O dono dun Me,
gua e o patrimonio cultural, en
Donalds , o xefe dunha mafia
. Galicia os curas andan a estacarusa, un fabricante de perrucas
zos coas cigoñas que aniñan no
sintéticas ¡Quen o sabe!
c;ampanario como andan a paos
coa verbá galega que aniña na
-uizais algún día, nalgún
gorxa do seu pobo.
altariño dunha residen,
cia luxosa, en Viena ou
u sei que o oficio de cura é
Nova o , a melancólica Sanmoi duro. Hai que ser bo e
ta lembre a aldea da Fonsagra,
_adeinais parecelo. De feíto,
da, as mans do artesán que a finori. son anti.clerical por princi,
xo, os rostros das mulleres que
pio. E admiro a algúns dos ere,
lle rezaro n e o día en que foi
gos que coñezo. Na Terra de
vendida polo prezo que se paga
Soneira temas dous que son
por unha serra eléctrica nun hi,
persoas exemplares e queridas, o
permercado.
de Berdoias e o de Cereixo. Pe,
ro, en xeral, a Igrexa galega é
Agora entendo por que cho,
tali carca que chega xa aos lími,
ran bágoas de resina algunhas
tes do ridículo-. E uttha Igrexa
· estrafalaria. Carne de talk show.
santas. •

a
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FRANCISCO

an dG.. non chove,
o pi:1~he das cas~s
marm euas tarnen
é o lugar· escolleito polas
mulleres para outear o
mar mentres agardán a
volta dos barcos que ve,
ñen de sucar o Atlánti,
co, este noso mar, confín
de vellos pobos limitados
polo infinito.

C
,

As mulleres mirando ao
horizonte forman unha
estampa propia das terras
ribeiráns, agardal;'ldD al,
gún regres·C) polo incerto cami,
aquela pola 'que viñeron ata
ño das inseguras viaxes, das for~· , ~ ·Baiona _as primeiras novas do
que ·se agoch'aba detrás da mis,
tunas e das miserias.
teriosa liña do horizonte.a comentei nalg.u nhp. .
Por ~l subiron a buscar repouso
~casión que o Atlántic_o
e o mar no que se xestou · · nesta terra o_Sánto Após~olo, a
Virxe da Barca, o Santo Crisro
a: nosq. "odisea", unha aventura
de Fisterra ou o Ho~e. Santo·
que se continúa. no tempq, én.
.que navegou deh.fro do seu q).,cada épóca_~ cos matices qµe
.esta··1k dá; · é o ma't da · descu,~.
daleito de ·pedra ttaballada ata
bért::Ld·é Lth cando outemi ás,:;
cheg~r á Mariña lugü~Sá. .. :' .
térras_ .ltlanda desde a torr~
que s~~ pai, _Breo'g án, posuí.á · p
~-. or el fix~~¿n_ a súa fortu1!a
- h.a lgún puntq costeiro; fo i o. ·
hom~s como T ucho, ho,
... xe Don' Antonio·, que
carriiño da vin.g ativa . vi axe de· .baixou · incontables veces ata
Hércules perseguindo a XePortugal, para subir.coa súa dor,
rión, foi a rota que seguiu Paio
na chea de ázucre e aceite. E
Gómez
Cha riño,
o
por el volveu aquel' patrón de
alrniran.te,poeta de Rianxo,
costa dunha viaxe polo Atlánti,
capitaneando dezaseis velas
co co seu sextante en bandolei,
cara a conquista de Sevilla, ou

X

de

VIDAL
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O p inche é a parede que
protexe a casa da beira,
mar dos ventos máis, for,
tes e predo minantes; é
un muro cego e sen ocos
que se abran a ese lugar
xeralment e enfrontado
ao mar.

;.

A.

. ,

ra, que despois de apostar que,
de chegar con dous días dé ·afi,
telación ás Canarias, el e o seu·
se:~:tante, ., qµ~J le permitiu viaxar pofo i amlfio marcado ·polas
es.trel.as, seliíap. convidados a
unha copa sempre que. entrara
nun bar, e ·desde aqueta, eCéó .
' seu sextanté
bandoleira an, ...
, dou polo pobo.'a~eptan:do as in-:
. vitadÓns ·p'or'par~s, ··· "
· '·
, .
.
. ~ .
'•
-..--·E qué_o sextante non ~en . boca: ·.
'
.
'' . .
este··noso:·ma.r· .xerárn~se
milleiros de pequenas len,
das e mitos que falan do es,
pírito·. das xen tes que habitan _as
súas ribeiras.
·

en

N

Pero a este océano de grandes
aventuras t a mén mi ran as

mulleres da beirarnar
cos crus rostros da rea,
lidade, como estas que
Seoane puxo nun pin,
che de Corrne, ao so,
cairo dos infortunios,
outeando o mar dos
medos e da morte,· pero
tarnén das aventureiras
fortunas e dos camiños
da ilusión e da esperanza, son esas caras sen
acenos, esas grande
·masas en branca e ne,
gro, "viúvas de vivos e
nais que non teñen fi,
llos", son os 'r ostros da
muller qüe agarda, rostros sen definición, sen
expresión, porque men,
tres non regresa o que
falta non saben se rir
ou chorar, nin se este
mar de dúbidas e inde,
cisi.óns lles reserva a
boa ou a mala ventura.

N

estas mulleres retrátase o
desconsolo, como o de
aquela esposa que viu par· tir ao home que busca.ha ,fort11, .
na ·na outro lado dq Atlántico,
deixándoa cun cativo que.aínda
non sabía andar, e cando o ne,
no xa se fixera 'home e se vía
aboeado a ·seguir o carnifio do
p~i, reci-bjr.on.,unha cai:,ta na que.
· se lles comunicaba que ·o efui,
grado yolvía sen fqrtuna pai:a-'
ser enterrado'·nas~a terra. . ··
Ou· o de aquela outra que un día
viu partir ·a ·doma do seu home ws
dous fillos e nunca máis volveu.
As mulleres de Seoane son almas
de esperanza e de incerteza. +

Xosé Antón
Neira Cruz
"Os novas leitores teñen
que coñecer aos
escritores sen tópicos"
Estou ler un poemário de Fran
Alonso que se titula Cidades e que
está orientado para n v leitor ,
nunha co lección x uvenil, ainda
que a min non me gosra e a clasifi,
cación e adernais estes poemas er,
ven para todos os leitore . Lino dun
tirón e agora estou volvendo obre
os poemas que máis me gastaron.
T amén estou con O vaw de Manse,
lle, de Anxo Angueira, un poemá,
ria moi &esco en canto a comido .
Recupera un mundo moi esquecido
que é o do agro rexeitando unha vi,
sión tópica. Fala de como vi e a
xente e dos traballo comunais; do
problemas e das posibilidades cultu,
rais a través da construcción dun
valo. Por último, e do me mo au,
tor, leo xa en narrativa Bágoas de
facer illas. Anxo Angueira está en,
-c10 un auEéñt!co d colJrimei:m). Recomendaría algunha leitura?

Non son partidári de recomendar.
A leitura é unha de cuberta per oal.
Publicou as biografía de Ro alía
e Castelao na colección de Xerais
Así viviu. Como xurdiu a idea?

Nasceu na biblioteca Nova 33 d
Santiago e trátase de contar a vida
obra dos autores dun xeito di tinL .
Realmente aburriame escreber unha '
biografia c i t ma de dado tras dado, ano tras ano, que tamén aburri,
ria ao leitor. Busqu i unha linguax
e un estilo máis axeitado a un pú lico novo. Escollin un enxeñ ir que
viaxa no tempo e qu é o fi q ue
descobre as vidas de Rosalia e astelao. T amén hai un ordenador que
lle procura ~ados biográficos. As
viaxes no tempo e a informática son
familiares para os leitores e leitoras
máis novas. o resultado son duas
novelas que relatan as suas vi~én,
cias porque, por outra parte, eu non
poño na boca dos escritores o que
non dixeron ou escreberon. É un
traballo de documentación a través
dos escritos e artigas. Máis adiante
sairán as vidas _de Pá.io Gómez Cha-·
,.
riño e Ánxel Fole.
.Cos autores que. terµos canonizados
funcionan ü's tópicos e a idea de Asi
viviu é rachalos. Resalla é:'unha mulie-r tremendam~n~e-~topfz~da, sem,
pre so&mdo e laiándose; mentres na
realidade foi unha loitadora SQcial
por ser muller, galega e escritora.+
Narrad~r e xornalista. Santiag_
o (1968).
Obras: O outro lado i:lo sumidoiro, Mala-

nio e os paxaros e Os gatos de Ve!l"ecía.

O Trinque
Obra completa de Alfonso Sastre
Un a un, van sairido n a editorial Iru os escritos que o
dramaturgo ' madrileño,
afincado en Euskadi, deu á
luz desde hai máis de co;:trenta anos. Obra~ de teatro,

29

-

x ·I'-..

X 0-

0~

z<(

debedoras de Brecht,· análises da xíria madrÚeña, ensaio~ sobre o realismo en literatura e outras moitas ideas <;iun_, dos mellores auto.res
vivos en casrelán. +
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O Barco

Cartelefra

•MÚSICA

0

CAIMÁN 00 Rro TEA

O Mércores 30 na sala D Cine a banda de Pontear_eas
apresenta as cancións-do que
será o seu segundo LP.

'

,c:.X.LÓPEZ-P~z·os '

IEif'i

SECRETOS DO CORAZóN.
,traJ1$n:Ü~ir. pasión er: ,nengú:J:i momento, o
Filme do b~sco Monctto Armenque pata o cine é sempt'e un fracaso ;
dáriz, ben ambientado nos anos sesenra.
.r;s;:.> 'DONN1E BRASCO. A história '
· Tensións e problemas fam iliares van
saindo á luz através da ollada dun nena. - ~ dún .inembro do FBl que se infiltra
Sensibilidade e valores dramáticos
n.unha máfia camiño da decadéncia. Boa
nunha obra que está moi por riba da mé- . interpretací.ón de~Al Pacino.
dia do cine español.
-JEF'. O PACENTE INGLÉS. Sobre
~ KANSAS CITY. Repaso ºsotodo unha história de amor. Amciedade norteamericana de tempos
bientáda no Exipto colonial; xusto antes
de Rooseve lt, ben levado por Robert
do estoupido da II Guerra Mundial. Duas
Altman . O jazz preña roda a película.
horas, con algún momento de lentitude.
Interesante o carrexo de votos en furgoMensaxe: a entrega ao ser amado e máis
importante que calquer pátria. r
neta e outros paralelismos.

a

Bue u
•MÚSICA
R EBELDE R OJITO
Concerro de Rebelde Rojit
no pub Acuruxo o Domingo
4 J Maio ás 20,30. Organiza ol ctivo O Rebolo.

llE_

A SOMBRA DO DIAÑO. Un
novo exemplar da xa extensa série
de filme relacionados co IRA. lnrerpretada por dous guapos: H arrison Ford e
Brad Pitt.

Continua
a comemoración .do centenário
do cinema en PONTEVEDRA. Ademais da proxección de
filmes. tamén se poden ollar unha mostra de prospectos e
as xilocromios para o cinema galego de Saul Otero.

mento dos sem terra, que s~

11§

MARTE ATACA. Marcianos
con escopetas de plástico de alto
poder destrutívó. Paródia da sonada O
dia da independéncia.
~ TODOS DIN

Cambados

~ NO AMOR

E NA GUERRA,

As correrías do escritor Ernest Heminway ansioso por viver aventuras durante a Primeira guerra mundial e os seus
amores cunha enfermeira.

•MÚSICA .
LATINO DIABLO
Rock diverso, o Venres 25
de Abril ás 11 da n o ite na
sala Alén. No mesmo lugar
o ábado 26 á mesma hora
actua o grupo de powerpop lnsanity Wave.

I LOVE YOU.
Musical de Woody Allen, coa boa
factura de rodas os séus últimos filmes,
ainda que o guión abunde máis na sup~r
ficialidade.

11§ MICHAEL COLLINS.

lf?f'.

TRANVIA Á MALVARROSA. Fresco dos anos do franquismo
en Valencia. Ben logrados os escenários,
pero tópicas as anécdotas. Non consegue

A história do fundador do fRA que logrou, nos anos vinte, declaración de Irland a como Es tado libre . Bi ogr afía
ver tixinosa, violenta e polémica. ~

a

~

•MÚSICApoden ollar na planta baixa
NJELS-HENNING
da Faculdadé de Veterinária. Até o 16 de Maio, dt{ " 0RSTED PEDERSEN
Luns a Ven.res de 9 a 21 h.
O trio danés actua no Festival de Jazz do Café Latino
•TEATRO
o Xoves · 1 de Ma io. Son
0rsted (contrabaixci) , Ult
CICLO UN!VERSITÁRIO
Wakenius (guitarra) e Jo nas Johansen (batería) . A
O segundo ciclo de teacr9
entrada val 500 pta.
universitário, oferece o Xoves 24 o pase <l' A Cantora
•TEATRO
careca de Ionescu, polo Ta11er de Teatro da Unive~sida
MOSTRA IBÉRICA
de Litoral de Arxentina.

Monforte

A segunda Mostra Ibéri,¡;_a
de Teatro Universitário pro-

• POESIA

•MÚSICA

grama pases a té o 30 de
Abril no Principal.

SEMANA CULTURAL

O CAIMÁN IX) Rlo TEA

A Asociación Cultural Santa Compaña inaugura a sua
Ill Semana Cultural cun re-

Dentro da Xira Be sta., e
xunto aos Heredeiros da
· Crus o Sábado 26 no Pavillón dos Escolápios.

)

no auditório do concello.
Participan Bernardino
Graña, Chus Pato, Fran
Alon o, Anxo Romeo,
H elena de Cario , Estevo
Creus e aluno e alunas do
m tiruto Ramón Cabanillas.
A mú ica é d grupo Airas .

•XORNADAS

lMPRENSA LOCAL

•COLÓQUIO
M ANUEL MARIA
O Xove 24 á 10 da mañ á
na Escala de Adultos,
contan coa pr senza do
n a rr ador, dr a maturgo e
p ta da T rra C há, Ma. nuel Maria, no espazo de
co nversa Café con ... que
celebran todo o ano .
Manuel
Maria é
convidado
do Café

A Coruña
• EXPOSICIÓNS

Xoves 24.

Luís SEOANE
Mater Galleciae é a mostra
que a Fundación Luís Seoane abre na sua sede cunha
escolina de 28 pezas, entre
óleos e debuxos, correspondentes ao período
1944-1978. A exposición
quer resaltar o significado
da muller na obra de "Luís
Seoane.

COROS POLIFÓNICOS

--------lle------ - - - -

BLOOD FILLOAS
La Voz de Ortigueira , a tra. vés da sua Fundación Cultural de Periodismo David"Fojo, - Chegan ao pub Uf! o Venres 25
artella as I Xomadas de lmpn:;nsa Local do Ven.res 25
ao Domingo 27 no T eatro
da Beneficéncia. A mostra
sobre David Fojo enceta un ,
res, 5 5), abriu unha mostra
programa de c~nferéncias
•TEATRO
sobre a relación do poeta
colóquios con Xosé López
Gan;:ia Larca coa Galiza.
•HUMOR
ESCOLA QE BUFÓNS
Garcia, Decano de Ciéncias da Infqrmación de
•TEATRO
XXII XORNADAS
Ollomoltranvia inte~reta a
Santiago, ou Xosé Cora
peza d~ Ghelderode, bai"o
Paradeta, director do ProÜNHAROSA
No M.useu do Humor, celeÉ UNHA ROSA
a dirección de Faboi Mangreso, entre Otltros.
bran as XX II Xornadas. O
golini. Hvmor e sarcasmo,
.
Xoves 2.4, pasan a curtame·o Xov.es- 24 ás 20,30 n o
- Comédia de Stiso de Toro ·
traxe Melodrama. de Rolan· ~u_r~e~·
._-.c-_~~-. Auditório Municipal.
que dlrixe Eduárdo Alonso · _o_
do Díaz, II prémio np Festi- ~.
<o interpreta ·Teatro do Noroval -de 'cinema da Habana. '
este. Xoves 24 e Venres 25 . • EXPOSICIÓNS.
O Sábado 26, derradeiro
ás 20 horas no TeatTo ]ofre.
dia, comeza ás 5 do serán
ZECA AFONSO
con rriáis curtos, Filminutos
•CINEMA
de Jorge Padrón, Mafaldá e
Até o 30 de Abril na Casa
Esposados. Deseguido un re- - -- - - - ·da· Xuventude abren unha
CEN ~ANOS DE CINE
pa~o d_!is causas que lle cau• EXPOSICIÓNS
mostra en recordo de José
san risa aos españois con
Afonso, cantor e poeta do
Durante todo o mes. O Xo- :
Moncho Alpu!;!nte, y usted
pAISAXES, .ENTROIOOS · 25 ge Abril.
ves pasan lvanhoe e Ben·
de que se rie. As l~,30 enE ROMARIAS
_ vido Mr. Marshall; o Ventregan os préínios da CuruMEMORIA DE LUZ
res A señora .Miniver, Ga.xa do Humor, e actua Jaco·
·
Baldorp.ero Moreiras exrras humanas e Roma citta
bo Pérez Paz. Du
_ rante toda
p.Ón acrílicos sobre o en ~ ' Din Matamoro .expón novas
aperta; segue o Luns 28 con
a semana exponen os traba- - '
O
B.
experimentos coa cor, nasaSete noivas par-a sete ir·
iJ
d
trot o en - urense na 1os apresenta os e os gana- · blioteca Pública Provinla Marisa Marimón. Pódese
máns, Sarxénto York e To
dores do ano pasado, Ma- ·
. 1 A ,
· ·
d
visitar até,o 17 de MaiÓ. .
be or not tQ be; para o
· l e- Enr1~ue
·
P'
p
cia .
e
dnga
erez . eM . · d teLO prime1ros
h
·
20
Martes reservan Surcos e·
nedo. Maior información
, ato, e
. · A noite de Cabiria; e o
no (981) 3424 OO.
- Mércores rematan con RoSEBASTIAO SALGADO
. hin ·do bosque, O tesouro
· da Serra Madre e Calle O fotógrafo brasileiro expón
Mayor . As sesións son ás
a série sobre o Movimento
18, 20 e 22 h. en Caja Mados sem terra, co que leva
drid e no Teatro Principal,
• EXPOSICIÓNS
traballando desde 1980. A
cun prezo de 100 pta. O Ci- mos tra recorda a masacre
ÜARCIA LORCA
ne clube Pontevedra, organidos labregos de Eldora do
E A ÜALIZA
'zador da celebración, ta dos Cara jas (Brasi l) en
mén abriu a mostra de XiloAbril de 1996. C incuenta
A galería Sargadelos (Dolocromias para o cinema galego
fo tografias,""cedidas ao Movi-

As Ponte·s

de en ino poden o licitar
visitas no (981) 20 01 02.
ANTÓN SOBRAL
Pódese visitar a obra deste
pintor até o 5 de Maio na
Biblioteca Pública Miguel

González Garcés.
LE CORBUSIER

con ... en
CANGAS o

•MÚSICA

O Venres 25 ás 21 h oras
no Auditório Reveriano Sou- tullo, acruan o seis coros fi. nalistas da mostta artellada
polo concello en colaboración coa Xunta.

Ortigueira

Can as

Ponteareas

A Fundación Barrié abre até
Malo unha mostra sobre o
arquitecto suízo, CharlésÉdouard Jeanneret Le Corbusier. Canta con planos e
fotografias de 25 proxectos
e alguns manuscritos.
•MÚSICA
N IELS-HENNING
Q)RSTEDPEDERSEN

Ó Luns

28 ás 9 da noite no
Rosalia Castro . O contrabaixo danés.fará jazz xurit'o
con Ult Wakenius (guitarra) e Jonas Johansen (baARTE GALEGA ·pcs
tería) . As entradas van das
SÉCUtOS XIX E XX
2.000 ás .l.000 pta e están á
Até o 11 de Maio, de 12 a _ venda no Teatro do 12 a
14 h . e a partir das 18 h.
14 e de 18 a 21 h, na Estación Marítima. Comprende
fund os da Colección CaixaPIMENTEIRA
v igo, cun total de 200 obras
entre cadros e esc ulturas, . O grupo galega de flamen co actua o Sábado 26 ·ás 20
que van desde Jenaro Villah, no Ce ntro de Estudos
mil, princípios do XIX, até
Caixa Galicia.
Berta Cáccamo. Os centros

Fene

e

~

_n_se
__

Pontevedra

L ugo

·a

ª

Ferrol

·

O coñec;iclo

fotógrafo
brasileiro
Joáo

Salgado
éolga as
suas imaxes
en LUGO.

~--

..;,

-

30
X !'-.
X O-

ANOSATERRA

o~

z·

·······················-··············~········~·····················~······

<{ 1:5
l.()==
"" <{~
z 1:5

·de Saul Otero e outra de

.Conv-ocatórias

Vellos prospectos de cinema
1930~1960 .

'<t
N

o

déncia naciofial bai~o título Semente
dumha Terra Llvre. As charlas ~epárten

, CAMPAÑA SOBRE
O .XOGO E O XOGUETE

•MÚSICA

construe na Internet un espazo para o
desafio en verso. As regueifas teñen
que ser improvisadas, o tempo de res- posta noh pode ser superior a 30 segundos, mínimo de 2 contendentes, e que
duren de 10 a 15 minutos (ou de 3 a 5
fólios). O prazo de recepción da convo. catória remata o 15 de Maio. Para
maior información pódese chamar ao
(986) 46 86 84 ·ou escreber a Estrada
Xeral de Valadares, 233. 3_6314 Vigo.

se do 13 ao 15 de Maio na Faculdade
de Xeografia, História e Arte de SanO concello de Vigo promove unha
tiag(_). Odia 13 ás 20 h. na Aula 5, Jocampaña sobre o xogo e o xoguete par.a
am Lopes Pefes e Bernardo Pertabade
advertir da. importáncia <lestes obxec_Rei falarán sobre Os alicerces do indetos ha asunción de roles e para potenpendentismo: de Galiza Ceive (OLN) a
ciar a-solidariedade contra a violéncia
e· di'scririi.inación sexista. Corno activi-' Assembleia do Povo Unido. Para o seguinte dia, á mesma-hora e na mesma
dade comple1nentária, rnlébranse unaula, tr~ a proxecciÓn dun vídeo, Anhas xornadas os dias 25, 28, 29 e 30 de
tom Garcia Matos na falar sobre @s
Abríl i-tü Instituto Municipal da Edupres@s independentist@s galeg@s e a luita
FESTIVAL INTERNACIONAL
cación e no Instituto de Bacharelato
ant-irepressiva. Finalmente, o dia 15 ás
DE REALIZADORES DE VÍDEO
Os Rosais. Hai 60 prazas nestes talleres
7 do serán na Aula 9, ocúpase do Movi~
cuxo obxectivo é potenciar a transversalidade a-través do xogo e o xoguete. - mento Guerrilheiro Galego: de Lf}R ao • O Institut de la]oventut de Valéncia recolle vídeos (producidos en formato 3/4
O teléfono do IME é. o (986) 2-04912. _ EGPGC, a través de Antom Arias
· Curto e José Manuel Samartin Bou~a.
UMATIC) dos nadas após o 1 de Xaneiro de 1962, para repartir un primeiCONCURSO DAS LETRAS
COMPOSICIÓN MUSICAL
ro prémio_de 600.000 pta. e un segundo
DA AGRA qü ÜRZÁN
de 200.000. Os interesados poden apreA Deputación da Coru~a convoca o
sentar a sua inscrición até o 30 de Abril
A Asociación de Viciños da Agra do
primeiro prémio de composición musi- , de 1997 no lstitut Valencia de la JocOrzán convoca un concurso de rracal Andrés Gaos, dotado dun millón
ventut: Jeroni de Monsoriu, 19. 46022
rración curta para estudant.es de ensiValéncia. Teléfono (96) 398 59 26 e
de pesetas e aberro. Onraballos deben
no primário. Pódese participar con
398 59 69. Fax: (96) 398 59 65:
presentarse por duplicado, baixq lema
escritos . de calquer tema, que chee plica,· antes do 30 de Maio de 1997,
guen por duplicado, e cos dados perna Deputación: Avenida Alférez ProBREOGÁN DE CONTOS
soais nun sobre pecho, antes do Venvisionál, s/n. 15006 A Coruña. Teléres 9 da Maio, ao local da A. 'VV. dá
fonq (981) 18 33 02.
XXX edición do Concurso de contos
Agra: Entrepenas, 38-baixo.
Breogán que convoca o Centro GaleDESAFIO ENTRE RIMADORES
ga de Bizkaia en Barakaldo. Recolle
SEMENTE DUMHA TERRA LIVRE
textos de 3 a 6 fólios, escritos a máquiNA INTERNET
na e a dobre espazo, por quintuplicaEstudantes In!fependentistas organiza un
do, antes do 15 de X uño de 199 7.
. ciclo de conferéncias ·sobre a indepen- -O Centro Viciñal de Valadares (Vigo)

NIELS~ HENNING

0RSTED PEDERSEN

O trio de jazz ven de Dinamarca de xira pola Galiza.
Son Cl>rsted· (contrabaixo) ,
Ult ·w~kenius (guitarra) e
Jonas Johansen (bateria).
O Martes 29 ás 40,30 no

Teatro Principal.
Músicos
NACIONALISTAS

O Xoves 24 ás 20 horas no
edifício Femández López do
Museu de Pontevedra, Juan
Bautista de Vega fala sobre
a música na Galiza. Ao re:
mate a soprano Mónica
Luezas e Demétrio J. Méndez, oferecen un concerto.
SANTACATABIRRA

O Xove~ 24 na Faculdade
de Ciéncias Sociais, celebran unha festa universitária coa actuación de Blood
Filloas e Papaqueixos.

,..

Santiago

Identificaranse cun lema que ha figurar na primeira folla da obra e cun sobre pecho cos dados persoais . O primeiro prémio é de 125 .000 pta. e o segundo de 25.000. O enderezo é: Galiza, 3. 48902 Barakaldo. Bizkaia, r os
teléfonos: (94) 490 34 29 e 499 29 92.
O fax é o (94) 485 03 90.
NARRAGION CURTA E POESIA

A A.VV. Nós (San Pedro-Cimadevila) de Cangas, artella un concurso de
poesia e narración curta para viciños
da vila. Os textos teñen que tratar sobre a Noite de San Xoán e chegar antes do 6 de Xuño de 1997, para competir en categorías que van de infantil
a adultos. Para calquer cuestión pódese pasar pala asociación: Palomar, 37. A. Cangas, telf. (986) 30 05 15 .
REDACCIÓNS SOBRE

Á.

FOLE

Aberro a menores de 14 anos e convocado polo Centro Galego de Barakaldo.
Os textos (2 fólios por unha só cara)
tefien que chegar baixo lema e coas
señas persoais nun sobre pecho que leve o mesmo lema, antes do 15 d Xuño de 1997. O primeiro prémio é de
50.000 pta e o segundo de 15.000. Envíos a: Galiza, 3. 48902 Barakaldo.
Bizkaia. Teléfonos: (94) 490 34 29 e
499 29 92. E fax: (94) 485 03 90. •

• CONFERÉNCIAS
ÜIUSEPPE TERRAGNI
A escalmo
das
fotografias
neoyorkinas
de WiHiam
Klein
pódese ollar
en

SANTIAGO.

ROYAL CÜNCERT
GEBOUWORKEST

O CGA completa a mostra
sobre o arquitecto Giuseppe Terragni, cun ciclo de
conferéncias doutros arquitectos achegados á obra do
mestre italiano. Álvaro Siza tratará Arquitectura e
proxecto o Xoves 24 ás 20
horas; Boris Podreca comentará as relacións entre
Terragni e a arquitec tura
centroeuropea o 7 de Maio,
e Daniele Vitale falará baixo o título Terragni e a cidade antiga, o 16 de Maio.

Interpretan ~bra dé Rimski-Korsakov, Stravinski e
Schnittke, co director
Gennadi Rozhdestvenski.
Será o 1 de Maio ás 21 no
Auditório da Gal iza.

-no concerto do Venres 25
no Metropol: Blood Filloas,
O Caimán do Rio Tea e os
Rastreros.

Vig_o_ _ __
•VÍDEO

PIMENTEIRA

VIDEO-CRIADORAS

Flamenco, o Venres 25 ás
20,30 na Aula de Cultura .

Sábado 26 e D_omingo 2 7
de Abril, ás 10 da mañá,
no centro Caixavigo, pasan
as fitas do cuarto ciclo de

•TEATRO

Vídeo-criadoras.
CURTOS DE TEATRO

• .EXPOSICIÓNS

Ü HOME DO ÜESTE

xa da Universidade.

· Os días· 29 e 30, ás 22 da
noite, a.sala Galán ocúpase
e.o XVII através da explica- guiadas pará grupos.·
da quinta edición dos Curción de catro entendidos gatos de Teatro galego : "lmlegos e outros tantos portu- . ANTONIO SAURA,
provisacións, bosquexos,
gueses, xunto cun fotógrafo _- lMAXlNA 1956~ 1996
proxectos no tinteiro. Propor cada banda. Froito da
postas de traballo indivicolaboración entre o Museu
O Audit6rio da Galiza abre
dual ou de · compañia.
do Povo Galega e a Fununha mostra retrospectiva
_M onstras ao público da
do pintor Antonio Saur·a'.
dac;:ao Calouste Gulbenkian,
criación sen o arroupamenpódese visitar 'até o 31 de
Resume as duas etapas funMaio de 10 a 1 e de 4 a 8,
damentais do artista: a grá- · to e cobertura dunha montáxe cénica".
agás Domingos e. festivos, no
fica en papel do Musée
- Riith de Geneve, e a máis
Museu do Povo Galego.
Ü PEREGRINO QUE
recente do Decenário.
CANSOU AO DEMO
GRANELL E O TEATRO

Do T ARGOTICO
AO MANIERISMO

A Fundación Eugenio Granel! ten no Pazo de Bendaña,

Ou as relació?is entre a Galiza e Portugal do século X1V

un ha mostra 'So bre a obra
teatral de Eugenio Granel!.
Pódense solicitar visitas

GALEGOS NA DIÁSPORA

Na Faculdade de Económicas
expoñe9 as fotografias de
Delmi Alvarez. Cheas dos
contrastes, da fortuna á loucura, que a emigración lle
aportou a moitos galegas.
WILLIAM KLEIN

Con dbra feita en New
York de 1954 a 1.955. A
, partir do Xoves 24 na Igre-

O

ES~UDQ

NóvoA,

DA GAL.IZA DE-

SE~ADQ P2R CASTELA2

EN INsliNIA 2.U SHAVEIR2
Chaveiro:
Prezo 500 pto + 160 pto
de gastos de envio

.

"'-·

TERRAGNI E CRJAOO :

o Centro Dramático Galego
O Centro de Arte Con"~~m
interpreta a obra de Xavier
poránea oferece a mostra do
pintor Leopoldo Nóvoa . - Lama, baixo a dirección de
Andrés Pazos.
(até' o 8 de Xuño), outra
con bocetos e proxectos do
TEATRO
arquitecto Giuseppe TeÜNIVERSITÁRIO
rragni (até o 18 d~ Maio), e
tamém. En tempo furtivo (peO Mércores 30 na NASA,
zas desde a mesiña de noite)
fan o derradeiro pase da
con obra de Nacho Criado.
terceira mostra de teatro
universitário.
LOMARTI

Esculturas na Sala de Arte
de Área Central. Até o 30 de
Abril, de L~ns a Domingos
de 12 a 14 e de 18 a 22 h.

•MÚSICA
lnsígnia:
Prezo 20Q pto
Pogomento o meio de selós de
correos ou ingreso no conto
de Coixo Golicio
1
2091 0501
683040001024
Solicito o contidode
que desexes oo
Apdo. 1371,
36200 de Vigo.

Até o Domingo 27 de Abril
ás 21 h. no Teatro Principal,

ce Sabe Ben. De Luns a
Venres de 7,30 a 12, Domingos de 11 a 3,30, e Sábados de mañá e tarde. e
de 7,30 a 12.

(Man of the west. USA
1958. 97 min), o Xoves 24
ás 20,30 no Cine Ronsel. O
Cine clube Lumiere el~xiu un
filme de Anthony Mann,
con Gary Cooper, Lee J.
Cobb e Julie London no reparto. Entradas a 400 pta.
• EXPOSICIÓNS

] OSÉ Mª DE LABRA

A Fundación Caixa Caliza
(Policarpo Sanz, 21), expón
durante o mes de Abril a
mostrado pintor José Maria
de Labra (A Coruña 1925Palma de Mallorca 1994).
Recolle cadros abstractos e
xeoméuicos de 1956 a
1990, exclue a primeira etapa figurativa relixiosa, xuntados de coleccións particulares e públicas.
ÜCEANOS E MARES

Pinturas de Rosa Vaz, até
o 3 de Maio no Restauran-

Pub licacións
DELIB~RADAMENTE

Mullieres Nacionalistas Galegas edita a
Folha informativa de activismo feminista. O
boletín ocupa a primeira páxina co 8 de
Marzo, Dia Internacional da Muller T raballadora, e o interior coa d núncia <la
discriminazón por motivos existas ou ideolóxicos: A conselharia de Besteiro abandona umha menor por ser independentista; a
detención de Oliva Rodrigues Valadares en
Ferro! por
"colaboración
frustrada co
EGPGC'~;

Oposi~om

ao
concurso de misses (Fcrrol); ou
Alcampo sexista.
T amén trata da
prostitución, a
postura dos políticos do PP, ou a declaración de Mulheres Nacionalistas como insubmi as. A úilima páxina oferece a axenda e informa do
novo colectivo femini ta de Lugo, Donas
de n6s, a libraria feminista de Compostela,
ou da fita Vozes contra o sexismo que editaron As Meigas. Mulheres en luita de Ourense. Teñen enderezo en Vigo (Apartado de
Correos 308. CP 36080), Ferro! (Estrada
de Castela, 110-1 2 . CP 15404. E Apartado de Correos 1073. CP 15406), Compostela (Poc;:a de Bar, l 1~2 2 F) e Ourense
(Apartado 481. CP 32080). •

Tu-i

---------• EXPOSICIÓNS
SEGUINDO
AO~AIMIÑO

XENREIRA
R~ck

ga lego indepeRdentista que ven apresentar o
seu novo CD. O Xoves 24
na NASA
REAL FILHARMONIA
DAGALIZA·

. O Xoves 24 ás 21 h. no Auditório da Galiza, baixo a dirección de Pawel Przytocki.

A saga dos Quesada: Xaime,
pai e filio, Fernando, Marieta e Ana M~ Legido expoñen as suas pinturas nas salas Trisque! e Mediilio. Até o
3 de Maio.

', •MÚSICA
XERACION XABARIN

Tres bandas de rock galega

Os cadros abstratos e xeométricos de José M 2 de Labra
penduran das paredes da Fundación Caixagalicia en VIGQ.

/
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•Vendo vitolas (selos de puro). Interesados escreber ao Apartado 43 de
Viladecans (CP 08840). Catalunya.
• Traspados local en Vigo na zona
do Corte Inglés-Hospital Xeral. Razón no Telf. 41 03 21.
• Este verán valse celebrar en Cuba o XIV Festival Mundial da Xuventude e Estudantes, do 28 de Xuño ao 5 de Agosto. Por primeira vez
Galiza conta con participación artellada no Comité Nacional Galega Preparatório onde hai organizacións xuvenis, 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 Rua do Vil ar; 29-1 Q.
15705 Compostela. O n2 de canta para aportacións solidárias é 2091 OOdO
37 3002028160 de Caixa Galiza.
• Comunícase a todos os músicos
interesados en participar nunha
experiéncia con sons improvisados que poden acudir os Xoves a
partires das 22,30 a A Gaita Grileíra,
na rua Chao, de Vigo, co fin de configurar un núcleo de persoas disposto
a aprofundar na improvisación e experimentación de cara ás xomadas
que se celebrarán en Maio. Máis información no telefone do Centro Cultural de Valadares (986) 468684.
• Gallaecia, un espazo de 350 metros
cadrados para espectáculos, no cerne
da Galiza histórica: a Baixa Limia Galega/Serra do Xurés. Rock, Folk, Música Popular, Cabaret, etc. Se desexa
actuar neste local mande información (currículum, maquetas, CDs, videos, etc, asi como datas dispoñíveis
e condicións económicas e materiais ... ) ao ender'ezo: Gal/aecia , rua
Joaquim Louren~o. 1-soto, Mugueimes 32880-Moinhos (Ourense) . Absterse grupos que non fagan as letras
ou diálogos en galego.

• Merco concertos de grupos españois anos 80 (La Mode, Paraíso,
Polanski, Glutamato Ye-Yé, Aviador
Dro ... ) Contacto: Xabi. Telefone (981)
178110 (de 15:30 a 19:30) .

•A Asembleia da Mocidade Independentista tem aberta umha conta de
solidariedade com Ana Hortas. Faz

Zw
<(

,..~

de ba-lde-

• Véndese planeadora-paseo con
motor foraborda (Jonhson 35 cabalos)
con remorque. Bon prezo . Interesados chamar de 20 a· 22 horas ao telf
(986) 30 1o 96.

0~

~

o

XOAN COSTA

a tua aporta<;om solidária no número
2091 0000 32 300 202 9070 de Caixa
Gal iza .
• Nativa dá clases de francés a
calquer nível. Interesados dirixirse
ao Apartado de Correos 709. 15080
A Corufia, ou no telf. ~2 80 33 .

• Sons de loita. Faite co catálogo da
nova distribuidora de música indepene nte e autoxestionada. Podedes
atapar ska, reggae, punk, rap, fusion,
comprometida coa esquerda internacional, asi como coas luitas dos pavos represaliados. Tamén autocolantes, libros, etc. Para recebelos escrebede á Caixa de correios 3242 .
36080 Vigo.

• -Precísanse 1 ou 2. persoas para
compartir piso en Ferrol , na rua Ferro Couselo . Perguntar no teléfono
(981) 36 34 72 ou no 36 35 67 , de 9 a
1 e de 3,30 a 7.

.\.

• Mil-homes, Grupo Gal da Corunha esta a vossa disposi(!om para
· qualquer inforilla(!om oú 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 . (Agradeceríamos nos remessedes 40 pta. · en selos para gastos de envio).

• Non te peches~ O c0lectivo Gai de
Compostela· éstá ao teu servizo con
información, apoio aos teus problemas e actos lúdicos. Deixa-te caer
polo noso local pará consultar os na• Música. Preparación ·de oposicións. Ensino primário e secundárío.
sos fund0s, ver o noso voceiro S'Ho-mas, consultar a nosa biblioteca ou
(986) 23 54 72.
simplesmente falar. Podes-nos ata• Vendo casa de pedra para desfa- . par Luns, Martes e Xoves na Rua Enzer en Cortegada da Límia. Paredes
tremuros, 16-baixo. 15780 Santiago .
de granito gris con pedras .de 50x100
Ou ben escrebe-nos ao Apartado de
na sua ma1oria. Balconada artísticá
Correios 19·1, Santi.ago 15780.
de 25 m. Bon prezo . Interesados chamar ao (986) 42 20 93.
•Venden-se cachoi'ros de boxer_
atrigado. Teléfono·(986) 62 _50 77.
• Espín Records distrib!Je en exclusiva para a Galiza; o CD Silen• Estamos a constituir non un
cio; do grupo madrileño de rock reigrupo gai máis, senón un espácio
vindicativo De Prestao; por só 1.800
aberto . para todos aqueles que non
pta.+gastos, pídeo a: Espin Records.
se senten identificados co estereotiPraza Maior, 9 . Camariñas 15121. A
po. Para persoas que manteñen unCoruña.
ha aétitude crítica ante os valores
da nosa civilización. Queremos es• Xa á venda o novo CD de Sobretabelecer un médio para o diálogo
karga. O seu título é Flores Negras ..
para coñecerrnos e levar a cabo aceditado por Clave Records. Podes pitividades en calquer esfera: naturellalo (1.900+gastos) , escribir,ido a: Xoza, espirito,, _cociña african~ . ·arte rusé Manuel Lema. Praza Maior, 8. Capestre na Am~z6nia, as línguas
mariñas 15121. A Coruña.
quimbundu ... Dirixímonos fundamentalmente ao sul da Galiza e to• Vendo accións de A Nosa Terra.
do PortugªI ~ Poote e.n i::-0otacto con- ·a 4.000 pta cada unha por precisar
nos co : G·A'IAller,nativa- apartado
3236 . 36202 Vigo. ,..
urxentemente o diñeiro .Teléfono
(986) 26 40 57.
• Precisase persoa para impartir
un curso: prático de elaboración de
• Gralha, vanguarda informativa, vai
polo número 15. Ainda nom assinacompost. 1nJe-re~dos chamar ao
ches? Nele incluí a reportagem "CenTlf. (986)-70. 85 ~2. Xosé Manuel, ás
tos de mañifestagóes conforman a -tardes.
crise nacional", Expo 98 de Lisboa,
MATA: a rendi<;om impossível, BD e
• Continua a-acción directa. Xa está
na rua o N.~"1 de- Feros Cocvos, bonotícias de música, língua, etc. Apartado 678. 32080 Ourense.
letín do Batallón Literario da Costa
da Morte. Quen o de$eX~ recibir que
nos escriba e envíe 32 pesetas· en
• Oferécese autónomo reponsábel ,
selos. Batallón Literario da Costa da
preséncia agradábel , con coche e experiéncia en Lugo, Coruña e Astúrias .
Marte. Rua da Pena 1. (15270) Cee.
Pode ser dias alternos ou fins de se• A Asociación Máxicno Gorki vende
mana. Teléfono (982) 33 17 00, a
proxector de cinema de 16 mm, novo, moi barato, fabricación rusa.
partir das 9 da noite.
(986) 22 44 57, de 17 a 20 do serán.

HoruzoNTÁrs
). Respiran ~on dificultade 4. Abreviatura de adverbio
6 : Suxeito con cordas 9. Desemboca alío Tambre 11 :Forma antiga de .pór lZ. No ta J:l1Usical 13. Tei:ias un'
muiño de ve{lto. ou. un ventilador. í5. Aó revés, nota.
musical 17. Remuíño que fan as. onda,s 19. A intelixen-'
· cia eterna 20. Utilice 21. En núm~ros rom;mos·, cin;:
cuenta e un 22 . Ao revés, .símbolo do sodio 23. Prefixo:
que significa anterioridage 25. ~loca.27. Ád~erbio delugar· 29. ConttaccióR de a máis .Q 30 .. Carabuña. 32,.
Batraquio moi fr>cuente en pozas, lagoas e reg_os 33 .:
Xera, funda 35. Masa de vapor de auga suspendida na
atmósfera 3 7. O que está encarregado d~ educat nenas;·
de xente ~ica. 39. VapGr, emanación 40.,.. ~e Suecia ..
..·. :-

.....

~"·

VERTICAJS

l. Río da provincia d~ Ourense 2. Del'}.omiñación de
Buda na Chiria.3 ..Aó !evés, emiten un son 4. Pequeno~
ato qu~_ se:pon nos dedos 5. Sentimento de pena, com;
paixon.' 7: Propome per~al 8. Reces 10: Coza sen auga
fun aceite H . Ahmertto que se fai cocendo no forno
unha masa preparada rnp fariña, auga, sal e lévedo. 12.
Calquera prenda ~d~ tela que serve-para se vestir 14. Coenrib.a 18. Ao revés, pronome persoal
lqcoó 16. Voa
· de terceii;a persóa·no feminino 20. Xunte, reúna 24. Instrumento que ·se usabá para fiar, formado por unha vara
fina .e un extremo-avultado en que se pon a la, o liño ou
· o que se fíe 25. Forma abreviada de para 26. Conxun.ción q1:1e une palabrfis, frases ou oracións e ten valor negativo -28. Consideras que algo é verdadeiro 30. A morada dos deuses 31: Líquido incoloro, sen sabor nin olor,
formado por 1\odróxeno e osíxeno 34. Sorrí 36. Nos ver-.
bos da prirneira conxugación, morfema de modo-tempo
do copretérito 38- Parte final da perna. •

por

-

Caldo de letras
Debuxos a
pluma de

AVILÉ
DETARAMANC

Grato Amor

en VIGO.

Na galería argadelos, e
até o dí a 28, permane e
aberra a mo tra adicada ao
poeta n ié que conra o
oporte fotográfico de Maria E teirán.

Relacións
• Desexarla Intercambiar correspondéncia con mulleres de 30 a 40 anos de
ideoloxia nacionalista, para facer amizade . Xesus González. C.P . 27655 Návia de
Su arna.
'
• Mozo de 34 anos desexa manter correspondéncia con persoas nacionalistas e ecoloxistas de Galiza para buscar
a dora á rodeira do coñecemento da meiga. Góstame a natureza, a vida no campo
e a cultura celta. Escrebede a: Gustavo
Marqueríe Morán. Calle Camino de los Vinateros, 101-2 2 C. 28030 Madrid.
• Mozo de 29 anos desexa amizade
con rapazas e rapaces, lesbianas e
gais. Deixade forma de contacto no teléfono 902-11 22 33, buzón 004356. Pedo e
dou total discreción.•

SOR OLLA

O centro Caixavigo expóñ
obra en pequeno formato,
<l sde o r alismo até a abstracción, do pintor valenciano Joaquín orolla, correspondente ao período 18761918. Até o 11 de Maio.

ARANTXA ÜOYNETXE
EARPRAPH

A pintora apresenta Tres
es tacións e un dia e Arp
Raph, unha série de pintura
e escultura titulada Detrás
do olla. Na Casa das Artes . .

mostra colectiva até o
11 de Ma io. Participan
Fernando Casas, Ignacio
Caballo Trebo!, Toño Barreiro, Alfredo Olmedo,
Juan Carlos M-eana, lgna..,.
cio Pérez·Jofre, Juan Loeck, Alberto Barreiro,
Miguel Copó'! e M~rco
A. Valiño:
ta

-

JAVIER

ÁLV AREZ

Cantará o Venres 25 ás
22,30 no Auditório do Centro Caixavig9.
XOVENES INTÉRPRETES

ARTE E Nll-IILISMO

A Casa das Artes expón is-

cer~os: Fromheadtotoe o
Xoves 24 ás 12,30, e lnsanity Waves e Latino Diablo
para Vemes 25 e Sábado 26
tamén ás ~2,30 da noite.

ANTÓNIO QUESADA .

Novas cadros e estilos, até
o 29 <leste me~ na Nova Sala Caixavigo. De 18 a 21,30
li, Dm~in.gos de 12 a 14 h.

Os alunas do Conservatório oferecen dous concertos
de clásica o 24, ás 20,30
horas, na Casa das Art~s.

POEMAS EN PEDRA

della porán en cena no
auditório do centro Cai- ·
xavigo·, a peza Ubu President. Será o Mércores 30
ás 21,30. Pódense facer reservas por no teléfono
(986) 23 80 51.
BALLET TEATRO
DE SAN PETERSBURGO

Clave e violins. Na lgrexa
de Santa Maria, a Concatedral, o Venres 25 ás 20,30.

•MÚSICA
•TEATRO

IGUANA CLUB
UBU PRES!DENT

Na Iguana para o que queda
de mes programan tres co·n· ·
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Els ]oglars e Albe1:t Boa-

A

TEATRO
.UNIVERSITÁRIO

A Mostra de Teatro Universi.táílo continua e desta
volta tócaHe o pase ao Teaero Vagalume. Vaí ser o
Sábado 26 ás oito e média
no Centro Cultural Cai- xavigo. •

p
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Trece pazos ~e Pontevedra.
SOLUCIONS A-ENGRUCILLADA

'3.d ·sr va·%
Actua iste ' Sábado 26 ás
oito e média -do ser:án no ·rn ·tf vonv ·rr sóD
Centrn Cultural C~ixavi . ·or S3."B::) ·sz NIN ·n
g;, baixo a direcció~.Q de
Boris Eif'man e para inSOLUCIONS
terpretar Os irmáns Karamazov, basada nos textos AO CALDO .DE LETRAS
de Dostoievski.

TRIO LITUANO

Debuxos a plumltla de G·rato Amor, até o 29 de Abril
.na Sala de Arte Caixavigo .

A

E

DEBUXO

Do pintor galeguista Francisco Lloréns (1874-1948),
na sala de mostras da Fundación Caixagalicia. Case un
cento de debuxos, desde o
Úmia até Bruxas.
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R~cuperar

D1RECJ'OR: Alfonso Eiré López EMPRESA XoRNAJ.i'11CA EonoRA: Promocións Culturais Galegas S.A. PRE.~m~NTE: Cesáreo Sánchez Iglesias
Príncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Telf.: Administración, Subscricións e Publicidade (986) 43 38 3o·. Redacción (986) 43 38 86 - 22 2~05. Fax (986) 22 31 01.

o sentidiño
XosÉ RAMóN PousA

P

asei caseque unha déca,
da escoitando reiterada,
m e nt e dos m aio res
aquelo de que "xa ch e v irá o
sentido cos anos. Son causas
da mocedade". Sucedfame a
min e a caseque todos os que
eramos mozos nos anos seten,
ta. Acontecía cada vez que a
un Cle nós se ll e daba por
amasar a idea acerca de r,
ganizar o país, de abordar as
relac ión sex uai , cle manifes,
tar a nosa oposición a scgu r
comulgando con roda d
muiño. Eran tempo nos qu'
o mínimo que te podía pa. ar
era que te mo
n a pau
nunha manife ración. E <lane
por contento.

O historiador Francisco CarbaUo,
p residente de honor da Fundación.
Á direita 1>S membros da fundación
no Claustro de San Domingos
de Bonavál.

Nace a Fundación A Nasa Terra
~o noventa aniversário da publicación
-

--

Promoverá estudos sectoriais eun centro de documentación
sáreo Sánchez lglésias, que
Nun acto celebrado no Museo
do. Pobo Galego, o pasado 19 ostentará a mesma condición
de Abril ficou constituida a na Fundación, e que presentou
Fundación A Nosa Terra, unos obxectivos da nova.entidade
ha entidade que promoverá
aos directivos e patronos da
nos próximos meses a cria- _ mesma. A vice-presidéncia
ción dun Centro de Estudos
asumiraa Manuel M~ria Fernandez Teixeiro, a secretaria
Nacionalistas e un Centro de
Docum entación. Durante o
Modesto Solla, e a 1esoureria
acto realizouse unha oferenXosé Fernández Puga. lntéd§l floral nas tumbas de Cas- grar-ise no patronato, con vocatelao e Rosalia de Castro, no ción de cobrir un ampro especPanteón de Galegos Ilustres.
tro de sectores ·dos que sé po- ·
da ocupar no futuro a Fundación: Marcial Gondar PortoDentro das iniciativas que se porán en marcha neste ano 1997,
sany, Maria do. Carmo García
no que se cumpren nove décaNegro, Ana Fernández Pu~rn
tes, César Portela, Manuel Pordas desque se edita, a cabeceira
A Nasa Terra, e ,vinte desta xeitas, Roberto Vilameá, Anselmo
ra democrática, constituiuse en
López Carreira, Xos-é Ramón
Compostela unha Fundación cuFreixeiro Mato, Xan Carballa,
xa presidéncia de honra, con caLois Diéguez e Anxo Quintana._
rácter vitalício , corresponde ao
historiador Francisco Carballo.
«A Fundación nace arredor dun
proxecto de comunicación. que
"
O acto de constitución foi con~
nuclea o semanário A Nasa Teducido polo Presidente de Prorra, e a editora, e tratariase de
moeións Culturais Galegas, Ceque ese: labor de investigación

que -se xera teña unha nova
canle. As comisions .que no futuro se vian constituindo terian
como intención incentivar a investigación en sectores das
ciéncias sociais, segindo na liña editorial que vimos desen'volvendo nestes», deélarou Cesáreo S. lglésías.

xe , nengunha entidade se te.n
adicado_ con vontade específica a facer este labor, que está
esperexido por múltiples lugares e particulares, e coidamos
que debe dárselle unha proxeccióR de futuro ».

A Fundación porase en contacto
con outros centros de documenCentro de Doéumentación
. tación , tanto para coñecer distintos procesos de constitución de
Actualmente os estatutos da
centros de documentación seFundación están en fase de tra- mellantes, como para estabelemitación polo que os ·próximos
cer liñas de colaboración e futumeses adicarianse a afinar unro intercámbio. «Nos próximos
tempos faremos un chamamenha das primeiras iniciativas que
quer levar adiante a Fundación •. to público através das páxinas
a criación dun Centro de Docude A Nasa Terra para achegar e
mentación Nacionalista. «A volocalizar eses materiais e poñecación é cobrir todo o espectro. los nas mellares condicións nas
temporal, pero consideramos
mans de investigadores e públique ten unha certa urxéncia a co en xeral,. Porque a vocación
recollida e sistematización de
dun centro destas característodo o esforzo documental e orticas ten que ser dinamizar e
ganizativo que- se ten xerado
non agachar e privatizar o que
arredor da idea de Galiza como
nunca se concebiu sen vontade
nación . Desde os anos 60 a hode sociali~ación ». +1 ·

•SUPER OFERTA e SUPER OFERTA e SUPER OFERTA e

Agora que xa e tiña que <lar
por segura a chegada do enti,
diño, resulta que ca eque ro,
do mudam os a lgo da no a
forma de pensar, pero en
cambios tan ignificativos co,
mo auguraban os maiore .
Cando un e tába e a preparar
para asumir as crítica do novo xove . De e que teñen
por diante un futuro laboral
incerto. De es que non teñen
pisos para vivir indepen,
dentemente a súa vida. Van
ele e convérten e -e tati ricamente ao menos- nos principais baluarte do con ef\'adurismo do goberno Amar.
Ne tes momento , a nivel de
E tado, o xove menare - de
25 ano re paldan ao cñor
·dos bigote . Tanto qu , da,
moro a contradi ción,
mozos son maioritariamente
con ervadore . A e te pas , a
terceira idade, que unha vez
que perda
ub ídio, xa non
vai ter nada que perd r, vai
er a da e revo lucionari por
exce lencia. En t• do ca o, ·a,
bendo que ainda quedan mo,
z con entido, algunha re,
flexión terán que fa er ns
partido de e qu rda para r ,
cuperar a confianza dun colectivo que lle pcrtcn e por
leí de vida. Ocurro mod ,
este pa o , xa me vexo rcpc,
tíndolle aquclo de "algún día
vo virá o sentidiño". •
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n h o mé ten un acci,
dente de automóbii\.
lngrésano no h ospital
de Verin, unha fundación pri~
vada que ainda h ai pouco o
ministro de Sanidade, Romai
Beccaria, cito u como modelo
para outras comunidades. O
home permc;i.nece nunha sala,
vestido apenas c unha blusa.
Esquécense del. A muller acude a buscalo. El quéixase coa
dor. Está mono de frio. Teñen
que levalo a· o utro hospital.
Alí encóntranlle várias frac,
turas . Pergúntanlle de onde
ven naquel estado. "De Verin", responde. "Ah, xa!", .. ex,
clama o médico.•

