
A p0lémiéa de quen constru~ a incin_eradora 
- fa¡ esquecer o seu perigo· 
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A Feira ·Mundial da Pesca será testemuña 
da recónversi~m do sector 
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Alexandre Gómez e 
Xúlio Rodríguez: 

11 Pésie ás vitórias, 

o atletismo está 
esquecido11 
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España contra Catalunya 
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Hernando Calvo, xorna lista colombiano: 
"Sen o tráfico de cocaina 

Miami desapareceria11 

------16~-~~~--
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Segundo un extenso inquérito que ven de publicar a Académia Galega 

0 _86,6% da povoación pede que se poténcie. o Uso do galego 
O terceiro e último volur:ne do Mapa Socilingüístico recén editado mostra unha actitude moi favorábel a que 
se incremente o uso _ do galega en todos os ámbitos (Xunta, meios de comunicación, publicidade, xüstiza, 

-· etc). Este estado de opinión poderia, de ter repercusións políticas e práticas, correxir o perigoso descenso no . 
· úso do idioma que foi detectado, sobre todo entre a mocidade urbana, no primeiro volume deste exaustivo traballo. 

A reforma laboral divide 
aos·-sindicatos o 1 de Maio 
A celebración do 1 º de Maio , 
está centrada este ano ho 
acordo que os sindicatos UGT 
e CCOO firmaron coa patronal 
española. Estes sindicatos 
estatais celebran esta data so
licitando medidas urxentes ao 
Governo central, que inGitou, 
apremiou e tutelou o acordo, 

para ·que se poña en funciona
mento o antes posíbel. CCOO 
e l)GT estarían dispostos a que 
o G-overno regulase este acor
de por decreto, frente a todos 
os partidos da oposición, in
cluído o PSOE, que pretenden 
debater no Congreso a cha
mada reforma laboral. (Páx. 12) 

A denunci~nte do empresário que solicitaba unha 
empregada e amQnte nega que fose unha broma 

De broma calificou o empresário, 
polo de agora anónimo, que inse
riu nun xornal un anúncio no que ·. 
demandaba unha empregad~ que 
estivera disposta a ser a sua 

dias consecutivos". A responsábel ~ 
sindical ere que se o caso non ti- < 
vera repercusión pública e non fo- 1...-::...::::...:;:.;;..o::.;.__.....:.:...:.~:;.:;...,;.~__;__~_.;___.;;;:..:........::....:__:.;..;;:::~:;;...c~~~~.:..;,._.:.;.=~~~ 

· amante. Para Rosa Garrido, res
ponsábel da secretaria da muller 
da CIG, non hai tal broma "xa que 
non teria inserido o anúncio dous 

se denunciado quedaria no es
quecimento. Nunha situación la
boral precária e desfavorecedo
ra para a muller, non se poden 
tolerar ofertas ás traballadoras 
a "amantes forzosas". (Páx. 5) 

OS OllOS DA SENTINELA 
Xesús Manuel Valcárcel 

De.spois de O capitán 
Lobo Negro (Premio da 
Crítica Española 1995), 
volve Valcárcel con 
catorce relatos de 
lectura desac'ougante. 

ga 1a 

O deterioro do ensino público convoca a máis grande mobiliiación contra Fraga. Nen a choiva nen a 
néboa impedíron que maís de 8.000 persoas de tocTa Galíza asistiran á manifestación convocada pota Plata
forma polo Ensino Público celebrada o pasado 26 de Abril en Compostela. Con esta mobilización demonstrá-. 
base a preocupación da sociedade galega pola situación do ensino público, contradicindo ao próprio consellei
ro que unha semana antes aseguraba que os sectores implicados están satisfeitos coa sua xestión. (Páx. 4) 

Manifestacións 
en Santiago e Vigo 
contra Fuiimori _ 
Arredor de cincocentas persoas 
se sumaron á manifestación ce
lebrada en Compostela o pasa
do Xoves 24. de Abril, en protes-

. ta polas rriortes provocadas pola 
intervención militar na embaixa
da do Xapón en Lima. Os parti
cipantes amosaron a sua indig
nación palas monstras de felici
tación. de numerosos mandatá
rios de todo o_ mundo e nomea
damente polas declaracións re
alizad as por Manuel Fraga e 
destacados membros do gbver
n o Aznar. Os manifestantes 
mostraron a sua incredulidade 
diante da versión oficial ofereci
da por Alberto Fujimori. (Páx. 17) 

A clase obreira no poder? 
"O Governo galego quere deixar constáncia do seu agradecemento 
aos axentes sociais polas mostras de solidariedade e responsabilida, 
de que acaban de amasar", di Manuel Fraga lribame na declaración 
institucional do 1 de Maio referíndose ao recente acordo entre a 
patronal e as centrais CCOO e UGT. Na mesma nota o presidente 
da Xunta arnosa "o seu apoio e adesión aos traballadores galegas": 

Poucas veces terán saido dun lider conservador palabras tan melin, 
drosas adicadas á clase obreir:a. EStes días ·tamén os secretários xe, 
rais das duas centrais estatais serán recebidos pala Rei. 

A que se debe este repentino achegamento instit_uci.on~l entre 
unha dereita fachendosa do seu poder e os representantes-sindi, 
cais mencionados? Aos é~itos da ,economía galega, a cada máis 
postergada e con máis parados? A desregulacióri que deixa aos 
trabaltadores sometidos a unha moderna excravitude? Toda pa, 

, rece indicar que a distáncia entre algúns líderes sindicais e a, si, 
cuación real está a facerse demasiado ostensíbel. Se non se con, 
virte en definitiva é. porque 9s meios de comunicación e unha 
burocrácia b~n engraxada encárgan_se por agora de impedilo. • 

' · _,, _____ __.__._ ----------~--,--~-------------- -.----- --~-- -----------
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA · l DE MAIO DE 1997 

A -maioria da povoación reclama unha postura máis activa do governo cara o idioma 

·O 64,8% dos menores de 25 anos considera 
que o galego é a Sua ímica línguG, 

pero na c_Oruña e Vigo só o fala o "10% 
>, ,; . ... 

-0- MANUEL VEIGA 

En cidades como a Coruña e Vigo só o -6,8º/o dos menores de 20 ahos ten como língua inicial o 
gal·ego. Era un dado do primeito vólume do Mapa Sociolingüístico, elaborado polo Seminário 

. de Soci.olfngüística; adscrito á Académia Galega, e do que xa informou no seu dia este periódi
co. Agora, a terceira· e definitiva entrega_ deste' macro-inquérito, mostra que esta realidade contras
ta clar_amente coa actitud_e moi favorábel que os ci~adáns teñen para ca· idioma próprio de Galiza. 

Os xóvenes perden o galega, pero a sua opinión é mqis favorábel a el ca dos vellos. 

58,4% dos interrogados consi
dera ao galego o seu idioma e 

galega afiánzase" máis nas cla
ses baixas (62,9) que na mé-

o 39,9% cita ao · , dia alta (45,9) e_ 
galega .xunto co 
castelán. Só o 
1,8% fai mención 
en exclusiva des Galiza é ainda 

unha sociedade o ta última língua. 
Esta actitude e 
ainda máis notó
ria entre os me
no res de 25 
anos. Nesta fran
xa, o 64,8% dos 
interrogados cita 1• 

unicámente ao : 
galega como lín- ! 
gua de Galiza. : 

máis nas per
soas sen e·stu
dos ·(60 ,2) que 
nas universitá
ria-s (48,2), o que 
pon de manif-es
to que pésie a 
notábel recupe
ración do prestí
xio do idioma, 
este segue a ser 
unha língua máis 
das clases bai -

Mesmo nas cida
d es a opinión 
monolíngüe en 
galega ascende 

1 

·suficientemente 
homoxénea como 
para que podan ' 
ser viábeis 
políticas 
globalizadas. 

xas e de arrabal
d o que das de 
alfo nivel econó-
mico. 

ao 48,8% dos habitantes, tres 
décimas por riba da bilingüe. O 

A maioria dos 
galegas pide que 

se poténcia o uso do seu idio
ma e rexeita nas suas respos-

A. IGLESIAS 

tas a créncia establecida de 
que o galega non é útil ou 
non é unha língua digna de 
ser empregada en calquer 
ámbito, o que non significa 
que non subsistan espá
cios de diglósia. Pero , os 
dados indican adema is 
que o apoio ao idioma in
creméntase ,entre os que 
xa o talan. E este sector, 
por outra parte maioritá
rio, o que demanda con 
máis forza a sua pre-
séncia nos méios de 
co·municación e nas 
esferas de poder en 
xeral. 

Opinións bastante 
homoxéneas 

Unha vez analisa
das, as respostas en 

i>as'a á páxina seguinte 

' ! ' t ... f t] 1:: " '• 
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O 4?,4 % c~qp,~ide.ra' que as medidas· ac1uais~ s~on .insuficientes 

O 86,6% da povoaCibn- .. . 
favorcib~r a que se poténcie o uso do galego 

. l . 

Todo o que vive en Galiza 
debe saber o galega? 

. \.. 

En desacorde ....................................... 4,8% 
Indiferente ............................................... 4% 
-De acordo .. , ............ ~ .......................... 91,2°/~ 

Cre que se debe potenciar 
o uso do g~lego? 

'Os nomes dos lugares e das ruas 
de Galiza deben estar só en galego? 

En desacorde ............................... : ..... 22,5% 
Indiferente ............ -.............................. 15,9% 
De.acorde ........................................... 61,6% 

AS .asignaturas diferentes de língua 
e literatura españolas . · 
deben· explicarse en galego? 

Ven da páXina anterior equivalente ao 1, 7% da povoa
ción galega maior de 16 anos. 
Pero, a experiéncia demostra 
que o uso do galego, segue 
senda diglósico (poucos se 
atreven a pedir traballo neste 
idioma, por exemplo) e que as 
actitudes favorábeis ao mesmo 
vense coartadas na práctica por 
un poder ainda hoxe profunda
mente monolíngüe e castelán 
talante. Abonda, para compro-

·En desacorde ....................... ................. 3,5% · -
función do tipo de habitat (ru
ral, urbano, vilas , etc) e da cla
se social sábese tamén que as 
diferéncias de opinión non son 
en nengun caso demasiado 
grandes, 6 que pon de mani
festo que Galiza é ainda unha 
sociedade o suficientemente 
homoxénea como para que po
dan ser viábeis políticas globa
lizadas, sen que nengun sector 
social se consi -
dere agredido. 

A opinión 
maioritariamente 
favorábel 
ao galega 
contrasta co 
monoli ngü ismo 
castelán 

balo con chamar 
por teléfono a 
calquer despacho 
oficial e mesmo a 
institucións de re
so náncia tan re
xam ente gale-
guista comq as 
fundacións Luis 
Seoane ou Rosa
lia de Castro. 

O máis notábel é 
con todo a opi- _ 
nión das xenera

Indiferente .......... .......................... ." ..... .. 9,9% 
De acordo .......................................... , 86,6% 

As medidas que se toman 
para favorecer 
o uso do galego parécenlle? 

Excesivas ....................................... : ... 10,3% 
Suficientes ......................................... 47,2% 
Insuficientes ....... : ........................ : ...... 42,4% 

Que a Xunta e os concellos 
usen o galego parécelle? 

Pouco ou nada axeitado ..... .. ............... 8,2% 
Igual ........................................... : .. , .... 21,5°/o 
Bastante ou moi axeitado .................. 70,3% 

Que lle parece que a información 
deportiva ou os sucesos dos · ·, 
periódicos esteña escrita en galego? 

En desacorde .......................... .. ......... 14,6% 
Indiferente ........ : ............................. · .... 23,8% 
De acorde ...... : .................. ................. 60,6% 

Ten que haber máis programas 
de rádio e Tv en galega. 

En desacorde, ..................................... 32,7% 
Indiferente .......................................... 20,4% 
De acordo ........... : .............................. 46,9% 

Como valora que haxa pais 
galego-falantes que lles falen 
aos seus fillos en castelán?· 

De acorde ....... -...................................... 21°/o 
Indiferente .......................................... 25,6% 
En desacorde ................................... .. 53,4% 

Quen fala castelán ten 
máis ~stúdios ca quen fala galego? 

De acorde ............ .' .. ........................... 12,2°/o 
Indiferente .......................................... 14,8% 
En desacorde .......................... .. ............ 73% 

Quen fala galego é máis accesíbel 
ca quen fala castelán? . 

En desacordQ ..................................... 38,9% 
Indiferente ....................... -............. ..... 24,2% 
De acordo ............................ : ......... .... 36,9º/o 

O castelán é máis axeitado · 
-que o galego para falar na cidade? 

Vália sinalar, en 
todo caso, a pa
radoxa de que 
hoxe a única 
"agredida" é esa 
maioria de habi
tantes que usan
do e senda favo
rábe I ao galega 
debe acudir a 
meios de comuni
cación, documen
tos públicos, des
pachos e centros 
de poder mono
lí ngües en caste
lán, máis alá dos 
recentes usos 
proto.colários. 

de despachos e 
meios de 

cións non educa
d as ao amparo 
do franquismo e 
que recibiron xa o 
ensino en galega, 
cando menos nal-

En desacorde .................. '. ............. , ...... 6,7% . De acorqo .......................................... 33,2% 

comunicación. 

Non está de 
máis , sen em-
bargo, relativizar 
estes dados, mália que non se
xa para poñer en cuestión esta 
sólida e amplísima mostra de 
38.897 inquéritos, a maior coa 
que se traballou até agora, 

g un ha asignatu
ra. A sua actitude 
fai concebir a es
peranza de que 
se cumpra aquelo 

das mil primaveras máis para a 
língua galega que decía Cun
queiro e de que o vertixinoso 
descenso de falantes poida ser 
revertido a tempo.+ 

Diminuen os f alantés-

Indiferente .................. ......................... 27,6% Indiferente· .... : ................... .. ................ 20,9% . 
De a·cordo .. _ ........................................ 63,6% En desacorde ..................................... 45,9% 

Debe usarse máis o galega 
na publicidade? . · 

Er:i desacorde ......... .. ................. : ... : ...... 6,3% 
Indiferente .......................................... 28,2% 
De acorde ........................... : .............. 65,4% 

á mesma yelocidade que . medra a simpatia polo idioma 
Cando se publicou o primeiro volume do Mapa 
Sociolingüístico, A Nosa Terra deu canta do perigo de 
desaparición do idioma en apenas duas xeneracións. 
Era a conclusión evidente daqueles dados exaustivos. 
En cidades como Coruña e Vigo só o 6,8% das 
persoas entre 16 e 20 anos tiña como língua inicial o 
galega. O naso idioma é ainda a língua inicial 
maioritária en Galiza (62,4%), pero ese resultado 
débese fundamentalmente aos maiores de 55 anos e 
ao peso das áreas rurais, en vertixinoso 
despovoamento. 

Neste terceiro volume observase que ante a pergunta: 
se se deixase de fa/ar o galego, a cultura e identidade 
de Galiza perderiase?, o 76,8% afirma estar de · 
acorde, o que pon de manifesto a enorme importáncia 
que os galegos 1.1e conceden á l'íngua própria. 

' 
Por outra parte, segundo as opinións recollidas neste 
extenso inquérito ~asé 40 mil persoas consultadas
, o 75,5% dos galegas consideran que o galega se fala 
:agora riláis que hai 1 O anos e. o 61,2~/o ere que se tala 

máis que hai 40, o cal é obviamente falso. Pode que a 
propaganda sobre a situación do galega acabe por 
ocultar, a ollas da maioria, a sua verdadeira situación 
ou pode -e isto é o máis probábel- que esta 
resposta deba ser tomada máis en relación coa 
recuperación de prestíxio do idioma que co número de 
talantes reais. 

Con todo, o máis importante deste terceiro volume que 
aterece o seminário de sociolingüística da Real · 
Academia Galega é que o 58,4% da povoación . 
considera que a língua de Galiza é o galega, o 39,9% 
afirma que o galega e o castelán e só o 1,8% cita ao 
castelán en exclusiva. De· escolmar a franxa de idade. 
de entre 16 e 25 anos resulta que os que opinan que o · 
galega é a língua de Galiza son o 64,8%. Por outra 
parte, o 86,6% dos consultados pronúncianse con 
claridade a favor de que o galega seña potenciado. 

l;stas respostas indican que hai unha forte diverxéncia 
·entre a práctica-do galego, que se reflexaba no 
primeiro volun:ie do mapa, e a actitude cara o idioma 

que se recolle nesta terceira entrega. A situqción 
pódese resumir decindo qué a grave situación pola 
que atravesa o galega pode ser correxida en virtude 
desa vontade favorabel que se observa entre a 
povoación, sobre todo entre a xuventude, como .se pon 
de manifesto nas próprias conclusións do estudo. · 

Non seria un paradoxo descbñecido no panorama 
internacional das línguas. Irlanda sófreu a maior ~ 
decisiva-= perda de talantes do seu idioma, o g_aélico, -
a comezos deste século, conforme aumentaba o 
número dos seus defensores e se iniciaba a loita 
definitiva pola independéricia. 

0-futaro do idioma está en mans da mocidade. É o 
momento de traducir esa actitude ao terreo das 
decisións políticas-, éxixíbeis ao governo, e tamén ao 
terreo da práctica real. Non é lóxico que este estado 
de opinión conviva cuns meios de comunicación 
maioritariamente en castelán e cunha actitude da 
Xunta xesuítica co idioma.+ 

ANOSA '!'ERRA 
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4 GALlZA 

A situació~ ach,al de deterioro do ensino· público provocou a máis grande mobilización que coñece o secf!)r. 

Manifestación en C~mpoSt~Ja para denunciar o apoio á escala privada 

Máis de 8.000 .persoas. reclaman da Xunta a defensa do ensino público 
*P. CASTRO 

Nen a choiva nen a néboa impediron que máis de a .. 000 perso
as procedentes de toda Galiza asistiran á manifestación con
vocada pola Plataforma polo Ensino Público celebrada o pa
sado 26 de Abril en 9ompostela. Con esta mobilización na
cional, directores, mestres, país, estudantes e organizacións 
sociais demonstraron a preocupación da ~ociedadé galega po
la situación do ensino público, contradicindo ao próprio conse
l~eiro, Celso Currás, quen unha semana antes aseguraba que 
todQs os sectores implicados están satisfeitos coa· sua xestión. 

Mentres os orzamentos para en
sino diminuiron en termos reais 
no último exercício, nos últimos 
sete anos -desde Manuel Fraga 
cbegar ao poder-, as subven
cións á escala . privada pasaron -
de 7.000 millóns a 16.000 mi
llóns. Estes dados e o progresi- · 
vo deterioro do ensino público, 
levaron a este sector a. ter a. 
convición ·de que a Xunta toma 
partido pola privada. 

- ' 

Milleiros de persoas percorreron 
as ruas compostelanas até o pa
zo de San Gaetano en demanda 
dun ensino público que asegure 
que a educación, pear básico pa- . . 
ra a construcción dun .país, sexa 
igual para todos. Na manifesta-:: 
ción houbo xenté de todas as ida: 
des, desde avós até meniños que 
non levantabañ máis dun metro 
do chan unidos por un obxectivo 
comun, -que os centros públicos 
. oferezan aes galegas os requisi
tos imprescindíbeis de calidade 
infraestrutural e didáctica. 

Esta non é a primeira mobiliza
ción en demanda dunha maior 
atención, _por parte da adminis
tración, do sistema educativo 
público. Nen sequer é a primeira 
á que se $Uman BNG e PSOE, 
as centrais sihdicais CIG, UGT 

, e CCOO, as asociacións estu-

diantis, as asociacións de pais 
de toda Galiza, os directores 
dos centros e os mestres, por
que os problemas do ensino pú
blico comezan xa no ano 1989 
coa chegada 9o PP a_o governo. 

Favorecer á privada 

Desde a administración vense 
favorec~ndo, desde aquela, ao 
ensino privado; através de axu
das . e subvencións. Os próprios 
director~s véñense qu~ixando 
pola. falta de orzament.os dos 
centros. Os cartos .que destina a 
adminis-tra_ción apenas chegan 
para pagar as facturas, mentres 
que as aulas envellecen. As bi
bliotecas das escalas abren gra~ 
zas á boa vontad~ dos profe so
res Ol:J das Al?AS, que dedican 
parte-dos seus t.lorários a aten
delas. Moitos centros. carecen 

_do material básico para .traballar 
ao tempo qble p_ara o ensino pri
yado medran os apoios econó
micos .. 

A estes problemas súmanselles 
os derivados dunha má planifica
ción na implantación da Loxse. O 
comezo do" presente curso esco
lar foi unha suma de c;:fespropósi
tos denunciados por todo tipo de 
colectivos. A federación de ensi
no da CIG ten m_anifestado en 

,numerosas ocasións, as dificulta
des coas que se atopan os cen
tros á hora de -aplicar as reformas 
curriculares que se exixen co no
vo modelo educativo, imposíbeis · 
de levar á prática,.¡r,ia maioria dos 
.casos, pala falta de dotación hu
mana, material e estrutural. 

Moitas das matérias específicas 
como educación musical ou 
idioma, qae aparecen como 
obrigatórias coa Lei Orgánica 
Xeral do Sistema Educativo 
L'oxse, están .se.ndo cubertas 
por profesorado. sen a formación 
axeitada e nen sequer se están 
cumprindo as condicións míni
mas qué se _recollen na lei. -Os 

centros carecen de aulas para 
música, educación ou plástica, 
non teñen aulas-taller nen labo
ratório de Ciéncias Experimen
t~is. Tampouco hai comedores 
escolares, cando a própria lexis
lación recolle que son obriga
tórios nos centros nos que se 
cursa a educación secundária. 

Afectada toda a educación 

Pero estes problemas non son 
exclusivos da primária ou da 
ESO. Tamén as universidades 
galegas quedaron este ano sen 
financiamento. Os sindicatos de 
estudantes, CAF, CAE e MEU 
teñen organizado numerosas 

A. EmÉ 

Abel t~-n o rabo na silveira 

O candidato do PSdG-PSOE á Xunta, Abel.Caballero, afir111a que 
non -lle fai falla programa. A sua estratéxia, de momento, consiste 
en darse a coñeéer á cidadania. Máis, cada vez que unha sondaxe 
chega á Executiva socialista, Caballero enzuca, -afirma11do que está 
mal feita. Cortizo . sorri e Laxe baixa a cabeza -~ enxerga aos seus 
con;ipañ_eiros coni ollos .remelados. Ambos os dous últimos seguen a 
ser máis coñecüdos polo eleitorado que Abel Caballero, pésie ás 

· duas rodas de prensa locais e unha nacional que dicta cada semana, 
prometendo -arráiitxar todos os problemas que lle apareian ao paso. 
Os meios recollen amplamente as suas pro'postas. Que 'é logo o é¡u.e 
falla?, perguntanse alguns ho PSdG,PSOE. Son moitos~os que o 
pensan, pero só §1guns se atreven a dicih o que falla é a - mensax~. 
Os estrategas puxéronse na percura dunha idea f arte que pu dese ca, 
tapultar ao candidato. O informe da Fundacións FIES, que retrata o 
retroceso da economía galega a . respeito das outras comunidades e 
rexións estatais e europeas, foi o escairo agardado para saltar ao eido 
da opinión pública_._ Abel Caballero reclamou eleicións anticipadas, 
na táctica de váiase, Señor Fraga. O problema é que _piou bastante 
tarde e, ademais, ten o rabo metido na silveira. • 

mobilizacións a causa da redu
ción dos orzamentos nun 2,3%, 
"xusto cando se fai máis nece
sário un incremento presupostá
rio para aplicar os planos no
vas", denúncian os Comités 
Abertos. Desde a administración 
nen sequer se lle pagaron ás 
universidades as débedas que a 
Xunta ten contraído con elas 
através dos incumprimentos dos 
planos de financiamento. 

Diante desta situación e da pro
gresiva privatización do ensino 
manifestáronse os milleiros de 
persoas que acudiron a Com
postela. No comunicado final, li
do por unha representante da 
Plataforma, membro da Nova 
Escala Galega amósase a indig
'nacfón polo constante recorte 
dos recursos. Desde a convición 
de que os que están en contac
to diário cos centros escolares 
son os que ' mellar coñecen a si
tuación que· atravesa o ensino 
denunciaron as palabras do 
conselleiro de ~ducación , Celso 
Currás, quen aseguraba, tan só 
unha semana ~ntes que os sec
tores implicados están satisfei
tos coa sua xc~stión. 

Pero a administración tiña xa a 
respbsta preparada. Máis de 
100 antidistúrbios da policía na
c,ional, moitos deles encarapu
ch.ados, esperaban. ás nais, 
p'ais, mestres., directores e me
niños diante do pazo de San 
Gaetano, acordoando as entra
das ces lanzapelotas ·.prepara
dos para evitar, se c~dra, ac
tuacións violentas por parte de 
fámílias completas que se ache
garon a Compostela para de
mandar tan só unha educación 
digna para os seus tillos.+ 
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Rosa Garrido, denunciante do empresário de ~Onteareas 
'Non se poden facer brornas éoa necesidade de traballo das múlleres' 

*A. ESTÉVEZ 

De broma ·calificou o empresá-
. rio, polo de agora anónimo, 

que insertou nun xornal un 
anúncio no que demandaba 
unha empregada que estivera 
disposta a ser a sua amante. 
Para Rosa Garrido, responsá
bel da secretaria da muller da 
CIG, non se trata dunha broma . 
"xa que non teria insertado o 
anúncio dous dias consecuti
vos". Esta responsábel sindi
cal tamén ere que se o caso 
non tivera repercusión pública 
e non fose denunciado queda
ría no esquecemento. Nunha 
situación laboral precária e 
desfavorecedora para as mulle
res, non se poden tolerar ofer
tas de traballo que reducen ás 
traballadoras a "amantes forzo
sas", segundo Rosa Garrido. 

"'Urxente, selecciono rapaza no
va para oficina e dependenta, 
que sexa discreta, liberal e boa 
presénc ia. Disposta a ser a 
amante secreta do xefe. Zona de 
traballo Ponteareas. Escreber to
dos os detalles e dispoñibilidades 
ao apar!ado de correos 24, CP 
36860. E necesário -enviar foto". 
Este era o texto da oferta de tra
ballo que apareceu os días 26 e 
27 de Abril no Faro de Vigo. Na 
CIG foi o Luns 28 cando adverti
ron o feíto e, asesorados xuridi
camente, decidiron denuncialo. 
"A verdade é que como unha es
tá acostumada a facer centos de 
denúncias, pensei que ia ser un
h a máis mália que me parecía 
vergonzante. Non pensei que ia 
ter tanta trascendénc ia nos 
méios de comunicación. O máis 
positivo é que vai servir de exem
plo", comenta Rosa Garrido. 

Na prensa é frecuente atapar 
ofertas de traballo para mulleres 
nas que se lles require discrec
ción , beleza , dispoñibilidade e 
nas que sempre é abrigado en
viar unha fotografía. "Estes 
anúncios, ainda que non tan ex
plícitos, agachan as mesmas in
tencións que as, do empresário 
de Ponteareas. E o mesmo trato 
que recebian as traballadoras 
nas fábricas do século XIX can
do tiñan que estar dispostas a 
facerlle favores ao xefe coa dife
réncia que se supón que teria
mos que ter avanzado algo", di a 
responSábel da Muller na central 
nacionalista. Engade que, mália 
o que agachan estes anúncios, 
non son material que se poida 
denunciar de maneira legal. 

Rosa Garrido espera que a Ins
pección de Traballo ~tope ra
zóns de abando para sancionar 
a este empresário. O certo é 
que, segundo o mesmo inspec
tor xefe da Delegación de Tra
ballo de Vigo, Xosé Maria Ca
sas, as conductas contra a líber~ 
dade sexual están·tipificadas no 
novo Código Penal e as san
cións . administrativas abalan en
tre o méio millóns e os qúince 
millóns de pesetas. "Primeiro te
rán que investigar a quen per
tence ·o apartado de correos e 
despois proceder contra el. A 

. verdade é que riunca ünha de-

" • •• 1, \ 1
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núncia deste tipo foi tan concre
tada", comenta Rosa Garrido. 

Arrepentimento e broma 

O empresário, anónimo, foi entre
vistado polo próprio xornal no que 
insertou o anúncio amasándose 
arrepentido e solicitando o per
dón público e especialmente o da 
secretaria da CIG, Rosa Garrido, 
coa que amosou a intención de 
comunicarse. A responsábel de 
Muller confirmou que si falou con 
ela ainda que non coñece a sua 
identidade. " Chamoume por telé
fono pero non se identificou. Dixo 
estar arrepentido xa que o que 
busca é que retire a denúncia 
posta na Inspección de Traballo. 
Ademais de que non é a min a 
quen ten que pedir perdón. Ase
gura que é unha broma pero eu 
penso que se quere fat::er chistes 
terá que facelos cos seus ami
{JOS, pero non nun anúncio de tra
ballo", · sinala. O empresario re
cuou na sua pretensión de bus
car "amante" e sinala que o que 
busca é unha persoa que atenda . 
o teléfono e se encargue das fac
turas dun fututo negócio que pen
sa montar con outro sócio. 

Segundo as declaracións do em
presário, chegaron duas cartas 
ao apartado de correos atenden
do á sua petiéión. "Haberia que 
ver as cartas, a6 mellar tamén 
son un ha broma"; di Rosa Garri-

. do para engadir que "o peor. de 
asunto e aqui xa non estamos de 
chiste é que se está xogando coa 
situación laboral das persoas e 
máis concretamente coa das mu
lleres. A xente precisa un traballo 

A. IGLESIAS 

de verdade. E un insulto para as 
rapazas ·que l:>uscan traballo co 
nivel de precariedade laboral e de 
paro que estamos a padecer. Só 
é unha anécdota do que realmen.
te hai detrás, xa está difícil aca
dar un traballo para que deterio
rar ainda máis as condicións de 
acceso a un", sinalª Rosa Garri
do. Segundo o empresário anóni
mo, a percura dt:.rilha amante res
trinxia a posíbel marea de carta? 
a receber para a oferta. "Se fas 
un anúncio simples aparecen cen 
ou duascentas mulleres", afirmou. 
A conselleira de Familia, Muller e 
Xuventude, Manuela López Bes
teiro, declarou qLI'e o anúncio " 
pretendía dar unha nota de hu
mor pero que se converteu nunha 
broma de mal gasto". 

A pergunta que queda no ar é 
. que aconteceria se eses empre

sários contratan a unha traballa
dora para o seu negócio. Se
gundo cent? Rosa Garrido, o 
acoso sexual oi.J os intentos de 
acadar das mulleres favores se
xuais a través de pr-esións está 
á arde do dia. "O que acontece 
é que como vivimos nun entra
mado laboral que atemoriza e 
presiona, as mulleres non de
núncian e desde a secretaria da 
Muller non podemos denunciar 
formalmente estes abusos. Oga
llá non houbera_ denúncias por
que non existen! Pero desafortu
nadamente enterámonos 'por 
amigos ou polo entorno desas · 
mulleres que_están senda pre- · 

: sionadas ou que nalgunha oca
sión os seus xefes fixéronlle su
xeréncias extralaborais", sinala 
Rosa Garrido. + 

', 

ANOSATERRA 

Ensinantes da Universidade 
de San Petersbu~go protestan 
por unha disdnción a Fraga -

O Sindicato de Ensinantes da Universidade de San Peters
burgo calificou de insulto á institucion a proposta de mem- . 
bros do claustro da Faculdade de Filoloxia de conceder a 

· Fraga un doutorado de honra. Nun documento que foi en
treg'ado o dia 29 aes correspondentes dos meios españoles 
en Moscova, o Sin'dicato lemgra que Fraga foí ministro dun 
governo fascista que paxera tropas ás ardes de Hitl.er para 
invadir o país e sinala "que non pode ser honra para nen-

gunha institución académica un 
pasado de represión da cultura e 
das lír:iguas do Estado español 
coma o de Fraga dentro do go
verno de Franco". O comunicado 
p·recisa que, senda ministro, Fra
ga considerara xusta a represión 
policial contra os mineiros de As~ 
túries, con torturas· e hümilla
cións; na f91ga de 1963, fai me
mória da sua directa responsa
bilidade nas matanzas de Vitó
ria e Montejurra e sinala que a 
Asemblea de Rexións Europe-

Manuel Fraga lribame. as reprocháralle o seu pasado 
· censor e fascista cando pre

tend~ra optar ~s ·eleicións á presid~ncia da institución.+ 

A U~iversi~ade dé San6~go substitue a 
traballadores por obxectores 

5 

Os estudantes antimilitaristas veñen de denunciar o 
aumento do número de prazas de Prestación Social Subs
titutória para obxector.es de consciéncia na Universidade 

. de Santiago. Até o de agora as prazas ofertadas pola ins
titución aeadémica eran 71, pero o pasado Xoves 24 de 
Abril a Xunta de Governo aprobou un aumento da oferta a 
144·, Os estudantes antimilitaristas aseguran que os 
obxectores están a desempeñar funclóns próprias de pro
fisionais e polo tanto, .ocupan postos de traballo remune
rados. Os sindicatos CIG e CCOO xa teñen expresado o 
seu descontento por esta situación, ao igual que o Colé
xio Oficial de Diplomado~ en Traballo Social e Asistentes 
da Ga1iza, que son os profisionais máis prexudicados. 
Outro dos colectivos que se poderian ver afectados por 
este aumento de prazas son os estudantes de terceiro ci
clo, xa que, segundo os prestacionistas, tamén están a 
realizar tarefas próprias dos bolseiros. + 

Aprazan sine d~e a implantación 
de Filoloxia Galega na Coruña _ 
O Consello Universitário de Galiza celebrado 'o Venres 25 
de Abril decidiu aprazar sine die a reimplantación da titula
ción de Filoloxia Galega na Universidade da Coruña, _unha 
licenciatura sen custe económico porque Xq está dotada de 
·cadro de profesorado, que nestes momentos está sen carga 
de trabarlo. A recla1J1ación da titul.qción fara apoiada polo 
próprio concello da Coruña meiante dunha_ res9l.ución nun 
pleno celebrado o pasado 13 de Marzo. Málía estar incluida 
no mapa de titulacigns, Fi_loloxia Galega fara eliminada da 
Coruña por intereses políticos do reitor Xosé Luis MeUán Gil, 
que queria despexar calquer oposición ao seu reitora~o. + 

A Xunta convoca as oposicións ~o 92 sen 
haber cámbios xurídicos 
Mália non haber modificacións no marco xurídico, ~ Xun

. ta decidio a convocatória das oposicions de ensino co
rrespondentes ao ano 1992, que foran impugandas no 
seu dia pola existéncia de vários recursos relativos á ba-

- remación dos in.terinos e á prot'ección dos· direitos 
fundamentais. As oposicións de primária celebraranse a 
partir do primeiro de Setembro (nunca antes) e as secun
dária a partir do primeiro de-Setembro cando as 
matérias coincidan cQas oposicións de 1997 e a partir do 
primeiro de Xullo cando non coincidan. -A Xunta promo-

. metérase verbalmente cos sindicatos nás mesas secto
riais a convocar as oposicións con tres .meses de 

. · diferéncia sobre as do ano en curso para q~e os oposi
tores pudesen preparalas, pero incumpriu o compromi
so. Ademais, a-Xunta contradiciuse éio convocar sen 
cambiar o marcó xurídico, xa que a principios de curso 
negouse a convocar porque quedan resólucións 
pendentes do Tribunal Supremo, resolucións ainda hoxe 
pendentes que desde 1996 se presume qúe avalarán a 
convocatória de 1992. O número de afectados son 569 
opositores para 2.999 prazas en· matérias non coinciden
tes coas oposicións de·1997, que .son 29, e 476 oposito- . 
res para 2.693 prazas nas matérias coincidentes. A CIG 
protestou pola excesiva coincidéncia de datas entre as 
oposicións de 1992 e as de 1997 e porque a Xunta desdi
ciuse e convocou sP.n mud_ar o marco xurídico. • 

( ~ L.4 ..... ... . c... . f.: 1 ª.. ' 1 ~' 
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OPtNIÓN 

ESTE MES DE MAIO CELÉBRASE NO CONCELLO DE POIO O CONGRESO 
' DE COMUNIDADES DE MONTES. ESTE TEXTO PRETENDE SER PONTO 

DE PARTIDA PARA A REFLEXIÓN FORESTAL ARREDOR DA MESMA 
CONCEPCIÓN E DO MESMO DESTINO DAS COMUNIDADES DE MON
TES. ESTE ESPÍRITO DE DEBA TE E DE CONFRONTACIÓN DE IDEAS RE
SULTA NE<SESARIO, XULGA O AUTOR, DESDE A PERSPECTIVA DO AR QUE 
SE RESPIRA NA ESCOLA DE ENXEÑEIROS FOREST AIS DE PONTEVEDRA. 

O DIA PROMETE 
}ESUS M. IRAGO 

Som as 8 da manham, enfrente da janela 
da minha cela, e sobre umha m~sa de for
migom, estou a apurar um copo de cáfé 
com leite, umhas galhetas e um iogurt, 

N.Á .PROCDRA ·DUN ·AR 
ANOVA.DOR NO RURAL 

_ através da janela podo ver upha terra chai
ra e umhas arvorinhas, mais bem parecem- · 
me matorrais. Lá ao fundo, no horizonte, 
nunha estrada, algi,im carro vem e vai.. O 
dia promete! -Um sol radiante, um ceu 
azul, vejo um grupo de cigonhas (7 ou 8) 
um sorriso aparece no meu rosto; tenhem 
um voar simpático, cansino e um bocadin
ho torpe. Estou contento, o di~ promete! 
Entre estas quatro paredes, eú sinto-rne 
livre! em equilíbrio, nada há no mundo 
que me poda derrotar. O dia promete! 

XóSÉ M; MERA IGLÉSIAS 

A a~álise abrigada da situació_ri actual dos 
.Montes Veciñais en Man Comú,n 
(MVMC) suxire numerosas interpreta
cións das que algunhas quizais se suscita
ran neste Congreso de Poio, mais non é ob
xectivo polemizar con elas se non realizar 
unha reflexión en alta voz arredor do des-
tino do noso. monte comunal. · · 

De certo que haberia que comenzar por 
consensuar a delimitación dun obxectivo 
para os M.V.M.C. e é precisamente este o~ 
xectivo o auténtico cerne das discrepáncias 
ou das diferentes interpretacións que x.er- · 
molan nas persoas implicadas neste sector. 

De facer unha sinxela análise do meio ru
ral onde se asenta a práctica totalidade das 
M.V.M.C. decatámonos dum importante 
envellecemento da . · 
povoación cunha fo-
x ida da xente máis 

futou a re-ler o Viageiro e a sua sombra de F. 
· Nietzsche, polo que sinto umha estranha 

debilidade. Estou contente, o día promet~. 

' vos~ fique perfectamente delimitadós os"~. 
usos do monte, tentando marcar a liña · 
que debe percorrer as sucesivas Xuntas 
xestoras. Este-Ordenamento debe ser es
pecífico de . cada Comunidad e· e deberá 
estar baseado nas posibilidp.des .do entor- . 
no (produq:ión de mádeira, ócio, pro_du, .- -
tos secundáriOs, cariteiras, cesións de te- -"'~ As 9, a porta da cela abre-se é a hora do 
rre.o,- .•. ). ~ O-éxito da xestión residirá :na . pátio. Como sempre acode a minha com-
agiideza- á -:4ora ·de deltmitar .a.~ posi~ilida: ,· panhia, um livro e 0 casetinho, escolho . 
deS< prior~tárfas do. monte da Comunida- ' umha fita, hoje apetece~me escoitar á 
de, de cónquerilo pbr fin estaríamos _en' -- Quinta do BiU, um· grupo portugues, muito 
dispbsición de acender · e~e ansiado motor bom. Se vostedes nom 0 conhezem, a pri-
da esperanza para o ta1T1pO galego. ~ ·~- meira ocasiom que tenham escoite-no, le-

ASESORAMENTO TÉCNICO. Sen lugar a :- ~ ·- varám-?e umha grata surpre'Sa. 

dúbidas partindo ,da concepción da CoÍJ1u-~c-. . ·. S~io da cela, dirijo-me ao pátio, o solé ra
nidade, d~ Montes como unha em~rt:;~a_po: .. __ . _-__ diante, 0 ceu limpo e azul, coloco-me <¡s 
pular e d1cer, govemaqa _polo propno po- · · ·· casquin,hos, 0 "trilho do sol" soa-rne como 

vo, esta deb~ beber nunca .. Decididamente, esta manham éstou 
daquelas fontes nas .- . -cornenrp.:Logo de dar umhas quantas_ vol-
que emana f~rz.~ :-de " tás arre4or do recinto, dirijo a mfuha vista 

moza cara os núcleos 
urbanos na busca 
dunha mellor calidade 
de vida ficando tan só 
o rural como referén
cia familiar e afectiva. 
Con esta perspectiva 
ameaza a acuciante 
pergunta Cara onde 
vai o rural galega 7 Eis 
a intervención na es-

'Compre a'intervención 
do motor forestal · 

traballo espec1aLizada a um v€itice do pátio. l}m ser humano em 
e o que é ·roáis impor- · crequenas, .chama a minha aten~om. A sua . 
tante., por vez primei- postura .semelha a duro cancinho sem _d0,-
ra, forza de traballo no, á .espera dumha carícia que nunca che- _ 
xurdida e .cofiecedora .. ga. o seu rosto tem , umha cür preciosa, · 

cea do motor forestal 
que reinície o move-
mento das aldeas. Se 
o obxeci:ivo a fü:ar pa-
ta as M.V.M.C. é xus- · 
t~mente este, o de re-
vitalizar_ o campo, o 
de ?Ctuar coma yerdá-
deiras empresas coo-
perativas cun póder 
decisório resid~nte 
nuns comuneiros 

que reinície . 
o movemento 

das aldeas" 

do próprio méio.ao. cal . achocolatada, o seu cabelo é negro como o 
debe:-servir. . . . --... . nosso azibeche, mordisqueav:a os beizos, de-

notava nervÓssisÍno, os ollios som inermes: 
MENT AÜDADE EM- obscuros, com um brílho especial. De aque~ 
PRESARIAL. Só desde les olhos saia umha mirada que desarmava 
unha perspectiva de _ ,que incitava á caris;ia e ao amor. Era um 
r~ildabilid~de ecó"pó- ,' , ser lrurñano q11e tran~mitía inocencia. - . 
mica con espírito::cóo- · ., · . ~ - - · 

perativo podemos aca- No economato, solicitei dois cafés com leite 
dar os obxectivos e fum ao seu encentro, oferecim-lhe um e 
marcados, ficarán sorrimo-nos. "Carlos" é de Xixom, está casa-
pois, desterrados con- do, e a sua companheira (por certo galega) 

.. c,eptos e p~ct.icas ~ue , . anda a espera _durri filho/a. Ao igual que os 
·por ser mqt estend~das · seus avós e pais·, Carlos era analfabéto. la ca-
non se po~e:'. c:o~s~de: ';; ·: 1'!1-inho qe Vill~ubla em Valla~olid, a ~u!Il
rar como 1??neas .. Asi '""' ·, ::.. plir umha condea de tres anos e uns meses. 
a co~cepcwn da Co~ O seu delito roubar. Mas as pipas tinham 

. . murnda~e como unha surpresa. Carlos acabava de cumplir 16 anos! 
en.t1dade da candade, onde as veces· sem.e-- ·· .. ~ 

O ceu cubriu-se de nubarrons, o sol deixou 
. de brilhar, a trevoada come<;:ou, os lastre-

gos nom' perdoavam. Carlos, tem 16 anos! 
Instintivamente pensei na minha filha, 

. ainda nom tem 2 anos menos. Erguim-me, 
mirei para o ceu obscuro, já n~m havia sol, 
os tronos e os lostregos eram os ,danos do 
ceu. Maldito! o juíz, que julgou e ditou o 
ingresso de Carlos ern prisom. Maldita jus
tiza! Uro no puxo-se-me na. gorxa e umha 
opressom no peito, produzia-me umha dór 
profunda, algo se desgarrava dentro de 
mim. Estava contente, odia prometía. 

, Som as 14 horas, de novo na cela. A comi
da sobre a mesa de formigom, non tenho 
fame, escoito o parte na radio ... As pipas 
traiam mais surpresas. 

Pedro foi-se de Cuba, em busca de terra 
prometida. Rematava de ser queimado na 
silha eléctrica, um falho na máscara de 
coiro, produziu um incéndio, o cheira a 
carne queimada, dizem as testemunhas, 
era espantossa. O Governador de terra 
prometida di que o reo nom sofreu, que o 
problema de terra prometida é que só pode 
matar desse jeito, mas estam a mirar o da 
injeq:om, é mais civilizado. As testemun
has dizem, que Pedro foi queimado vivo. 
O Fiscal de terra prometida dize, que assim 
melhor, <leste jeito, os delinqüentes "pen
.sarám,no muito mais". Pedro proclarnou, 
berrou, até o último instante da sua vida, 
a sua inocencia. Até a filha da vitima cría 
nel. A justiza nom. 

· Essa .justi<;:a que semelha um cam raibosso 
ante umha carneceria, o medo nom lhe 
permite avan<;:ar, o desejo impide-lhe re
troceder, o cam abre os olhos como se fos
sem bocas. 

Dizem que cerra prometida é o exemplo a 
·seguer .no mu~do. Em terra prometida ao 
exterrnínio-genocfdio dos seus primeiros 
habitantes chamaron,lhe coloniza<;:om, e 
aos campos de concetra<;:om reservas. 

Som as 20 horas a tormenta continua e o 
no na gorxa está-se~me a cooverter em um 
no corredi<;:o e ameaza com afogar-me. Es
ta va contento e o día prometía ... Hoje 

· convertiu-se num de es día , qu quigera 
configura-los numha folha de papel para 

·poder racha-la e as im evita-la na "n a" 
história da humanidade. 

Hojeé um dia que um acava por exclamar, 
ainda senda ateu: Meu deu !, té quando?, 
Meu deus! • 

}ESUS M. IRAGO PEREIRA é preso independentista 
en Valdemoro-Madrid 

concienciados e educados nas súas xentes 
e rexeitando a condea á convertir as alde
as en simples xeriátr'icos; desde logo é can- -
do ·emerxe o cobii:ado desenvolvemento 
do monte comunal galega. 

lla verse na obriga da.cesión de parré ·9;s -· 
súas rendas en proxectos ou iniciativas que 
competen a outros entes ou ben resultan 
ser diametralmente opostos á idea revitalí: 
zadora do meio rural galega. Hermo 

Chegados a este ponto, urxe construir un
ha casa común das comunidades galegas 
onde se comecen a coordenar accións con 

· auténtica mental.idade empresarial, onde 
por fin queden arreciadas prácticas carita
tivas que incluso chegan a sólapar ·compe
téncias dos próprios concellos (asfaltados 
de pistas1 cartas para o fútbol, ... ) e por fin · 
se realicen .investimentos no monte na 
procura dunha rendabilidade económica · 
que convirta ás Comunidades de Montes 
nos auténticos Motores que sex.an capaces 
de ofertar emprego e calidade de vida en- · 
frontándose a anteriormente nomeada fu
xida cara os grandes núcleos de povoación 
da xente moza. 

Para acadar estas cotas cómpre marcar un
has actuacións xenéricas prioritarias que 
serían: 

REDACCIÓN DUN PLANO DE ÜRDENA, 
CIÓN; no cal ademáis de fixar obxecti-

·:. i ! { ? ' • ~ J 

EmkACION '~Foirn~TAL. o envelleq~ ;; 
mento da i:fovo~ción .'do rural unido ao se- . 
cular atrasQ-.~cu1!ura1 ao que se ve sometida· 
fai urxeñte o artellamento de prograni.ás 
educativo-s -no; e ido forestal fundamen
talmente, roáis-tamén se debería acadada~ 
un abano roáis ampfo de disciplinas que 
doten á povoación das armas culturais n~
cesárias que lle poda servir para defender a 
súa veiga de pensamento e lle permita aca
dar cotas de xestión na súa anovada em
presa forestal. 

Baixo estas ideas principais debería xur~ 
dir _ese pulo que dea paso ao . novo ar 
anovador que tan .agónicamente o Monte 
~~-munal do noso pa_f? pt·ecisa. A qué 
agardamas?-+ 

XOSÉ M. MERA IGLESIAS forma parte da Comunidade 
de Montes de Mondariz e da Escola Universitaria de 

Enxeñeiros Forestais de Pontevedra . 

~ -... ~ ............... --
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C~nstenla reivindica. a• independéncicl do Consello de Cont~s 
O novo membro do Consello de 
Contas, Francisco Constenla, 
reivindicou na sua toma de po
sesión a "descentralización" das 
competéncias do Consello, a · 
sua "autonomía e independén
cia", asi como o princípio de_ "pu
blicidade" das actuacións admi
nistrativas como un direito dos 
cidadáns e unha contribución -ao 
reforzamento da democrácia. 

.-Consten la, profesor ·da Faculdade 

de Económicas de · Compostela, · 
facend)sta, prnmeteu o cárrego 
recordando a Alexandre Bóveda, 
asegurando que o seu p~sto "é · 
independente do color político da 
representación parlamentar que ci 
propuxo". Constenla ·referiuse ta
mén ao seu desexo de que se in
cremente a función de enxuiza
mento contábel do Consello. 

O presidente do Parlamento, Vi
torino Núñez, recordou no dis: 

curso de benvida, a viva discu- r 

sión que enfrentou ao PSdG
PSOE co PP e BNG, pala reno-· 
vación das duas vacantes do 
Consello de Cantas. Núñez mi
nimizou a polémica, asegurando 
que se trata dunha situación de 
"normalidade dentro do libre · xo
g o· das vontades políticas;'. O 
presidente do Parlámento ase
g u rou, a respeito da ne'g'ativa 
do.s socialistas de apresentar 
candidato que, segundo a lei, os 

pastos non renovados contin!Ja
rán en p·rórroga, polo que a si
tuación .non impede o "normal 
funcionamento da institución". 

Coa toma de posesión d.e Fran
cisco Constenla, á que asistiron 
representantes de todos os gru
pos parlamentários, ·incluido ,o 
socialista, · os nacionalistas en
tran a formar parte de· todas as 
institucións autonómicas, agás o 
ValeGlor do Pavo.+ 

Compraré un pracer 

Crédito Persoal Banco -Pasto-r ·. 
con xuros reducidos 

Con grandes vantaxes 

• Resposta no día . 

• Sen documentación á penas. 

•Ata 5 .000.000 de pesetas. 

• Ata 8 anos, con cotas mensuais. · 

• Financiamento do 100% da compra. 

Para máis información: 

· 8º~º Línea 
º~"""Pastor 
&l&•iii•• 

E fantásticos regalos 
Canto antes solicite o seu Crédito Persoal Banco Pastor, 
gozará de máis vantaxes. Se realiza a súa operación antes 
do 15 de xullo de 1997, ó firma-lo s~u Crédito obterá un_ 
magnífico regalo: 

• Para créditos a partir dun millón de pesetas, un Discman Sany. • Para créditos a partir 
de ~ous millóns e medi~ de pesetas, un Televisar color Block Trinitron Sony. · 
Pram,o~ión_ válida a la se es~ataren as existencias. 

' . 

Banco Pastor 

'· 

(*)TIPO NOMINAL: 8%. T. A E.: 9% para préstamos ·dun millón de pesetas a 8 ·anos, con cotas de 14.137 pesetas ó mes , c;on dornicilic;:¡ción de 
nómina , dous recibos básicos (auga, luz ou teléfono), 1:Jn plano de pensiqns,e tarxetas de crédito. TA.E.: 13, 13%, para préstamos dun mi.llón de pesetas 
a un ano, con cotes de 8.6.988 pesetas ó mes. A TAE. inclúe: COMISION DE APERTURA: 2% (Mínimo l 0.000 pesetas.) e GASTOS DE ESTUDIO: 
0,20% (Mínimo 3.000 pesetas .). · · 
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-As ~ v·o 1 tas 
que dá 
a vida 

N-os anos setenta era de 
abrigado cumprimen-

. . to para todo revolu-
cioµário disciplinado, praticar 
algó de entrismo, nimha ou vá
ri.as organizacióris .de masas . 
Asi producíronse casos cudo-

, sos; _o· militante que entrou na 
. equipa de fUtbof do báirro da 
Almáéiga en Compostela para 
facer proselltismo e rematou 
de centrocarripisi:a na segunda 
divi.sión, ou .o daquel membro 
das xuventudes comunistas 
que compartía borracheiras de 
xend5ta polos faiados do casco 
vello santiagués, co único fin 
de .atraer para ·a causa a un fato 
de rapazes descarriados. Non · 
conqúe.riu áumentar a afilia
Ción -pero ainda hoxe arrastra 
unha dependéncia insuperábel 
pala Fokin en vaso d~ tubo. 

N este ambiente de entrega e 
desprendimento, ·, alguns dedi
cábanse a teorizar sobre a ne
cesidade de abandonar os es
tudos universitários para esca
par dos peri.gas dun ensino 
alienante e colonizador; ou
tros incidían na ruptura de to-, 
dos os lazos familiares coa ex
cepción dos parentes na emi
gración, por aquilo .de estaren . 
máís explotados e. mentras 
non voltasen á· Terra. 

Co paso do tempo e unha vez 
superadas estas primeiras fó
bias, os ataques dialécticos 
.centráronse en causas munda
nas e tanxíbeis. Usar o-fax para 
enviar comunicados era de so
cial-dembcratas, ter -un despa
.cho para atender asuntos sindi
cais só o facia a pequena-bur
guesia, pintar unha pancarta a 

· várias cores era síntoma de in
fantilismo esquerdista e o col-
. mo de acatamento do sistema -' 
residia en posuir unha tarxe~a 
de visita cos dados persoais, 
cargo e telefone d~ contacto. 

As circunstáncias políticas e a 
táctica · combinada coa estraté
xia que dirían eles, deron por 
superadas todas estas etapas: 
Calquer dia de semana pode 
ver-se por San Caetano, aos 
antigos militantes da· ortodóxia 
de manual; todos acumulan 
presenza en dous ou tres orga
nismos paritários e ofícian de 
asesores en mesas específicas ad 
hoc. Agora dirixen as crítiq1s · 
contra os telefones móveis e os 
seus usuários seique forman 
parte. da oligarquía capitalista. 
Cada vez -queda-lles menos pa
ra chegar ao carro oficial. • 
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A otganización xuvenil da UPG celebrou Congre$O os dias 26. e 27 de Abril 

Paulo Carril eleito secretário xeral 
no XX aniversário da UMG 
Potenciar. e reforzar o papel 
·de Galiza Nova e incrementar 
a presenza da mocidade na
cionalista nos movimentos 
sociais foron as principais 
conclusións ás que chegaron 
os participantes no IX Congre
so da Unión da Mocidade Ga
lega (UMG) celebrado en Com-

. postela durante os dias -26 e 
27 de Abril e que coincide co 
XX ·aniv.ersário da organiza
ción. Un fin de semana ateiga
do de debates tras dos que se 
_escolleu ao novo Comité Na
cional e onde foi eleito Paulo 
Carril como Secretário Xeral 
en substitución Ele Roberto Vi
lameá. 

O Congreso da UMG, organiza
ción xuvenil .da Unión do Povo 
Galego, serviu de marco para 
debater e analisar a situél.ción 
da mocidade galega _e da pró
pria organización, os retos de 
cara ao futuro e mesmo os 
erros cometidos no pasado para 
evitar a sua reprodución. 

Manténdose fideis aos princí
pios do marxismo-le[ljnismo, as 
mozas e mozos participantes 
asumiron a necesidade de 
abordar desde unha perspecti
va realista os problemas cos 
que se enfrenta Galiza. Roberto 
Vilameá, encarregado de apre
sentar o informe do Comité Na
cional, fixo especial referéncia á 
importáncia de alonxarse "de . 
consignas ·desgastadas ou pro
postas inasumíbeis pola base 
social do nacionalismo" das que 
asegurou que máis-que. un erro 
son "un delito co povo g~lego". 

Das análises reallzadas ao longo 
do congreso tírase que para a 
UMG ten que ser Galiza Nova 
quen teña o protagonismo real 
na vida socio-política do movi
mento xuvenil. Por iso, asumíuse 

Congreso constituinte da Unión da Mocidade Galega en Agosto de 1977. 

a necesidade de centrar e mes
mo incrementar os esforzos par~ 
mellorar a capacidade organizati
va e de introducción social do 
nacionalismo entre a mocidade 
xunto coas demais mozas e mo
zos que conforman . a organiza
ción da mocidaqe do BNG. 

Acertos e erros 

Ta!Jlén se destacou a importán_
cia do traballo feito nas organi
zacións estudiantis é nomea
damente no ensino meio e no 
movimento antimilitarista, reco
ñecendo os erras cometidos en 
determinados eidos, como a ten
tativa de afondar na consolida
ción das estructuras sindicais 
xuvenis, tanto proletárias como 
agrárias. Neste sentido, a UMG 
comprometeuse _a apoiar iniciati.
v as, movin:ientos e propostas 
que ainda non partihdo da pró
pria organización sexan valora
das como positivas para avanzar 
no proceso de autodetermina
ción. 

Francisco· Rodríguez, convida
do nd ?Cto de apertura, amosou 

a sua satisfacción pola capaci
dade de traballo e de mobiliza
c i ó n dos militantes da UMG 
destacando o seu labor a prol 
da defensa dos valores cultu
rais e lingüísticos e por ter sido 
capaces de "transmitir á socie
dade o que esta pode asumir". 
Pola sua banda, Manuel Váz
qu~z, membro do Comité Cen-. 
trál da UPG, que asistiu ao pe
che do congreso, referíuse á 
iniportáncia das próximas elei
ci ón s e á necesidade de 

. concienciar ao povo para aca
dar un governo nacionalista. 

Paulo Carril Vázquez, eleito Se
cretário Xeral en Sl.lbstitución de 
Roberto Vilameá, resumiu os re
tos que se lle apresentan á UMG 
de cara ao futuro e ~s propostas 
de actuación, destacando a ne
cesidade de defender os secto
res p'rodutivos básicos e o ensino 
públíco. Carril sinalou tamén o 
rexeitamento do pacto polo em
preg,o, o rexeitamento do encoro 
dg Umia e o ápoio expre$O da 
organización aos viciños da co
marca e o rexeitamento do plano 
de incineración de resíduos. + 

Vidalquadristas ·e 

anti--catalanismo 
de esquerdas 

O xornalista Eduard V oJ.tas fala 
en LLUITA, voceiro do PSAN, 
do seu libro La Guerra de la 
Llengua, un e tud obre inicia
tivas a prol do castellano en 
Catalunya. "Podemos falar dun 
fío de continuidade entre o 
Manife to de 1981 e o que fixo 
T oleraneia no ano 1994. De fei
to dase unha coincidéncia ide
olóxica nos argumento de fon
do. Atópanse diferéncia entre a 
das de asinantes, 

-nomeadamente no 
encabezamento. No primeiro 
Manifesto habia persoas 
sobranceiras-entre os dez 
primeiros: catedráticos, intelec
tuais (Amando de Miguel, Ji
ménez Losantos, Salinas), xen- . 
te de primeira liña da intelec
tualidade española en Catalun
ya. En 1994, pola contra, 
asinan outtos máis descoñeci
dos: profesÓres de ensino 
secundário e xente de segunda 
e terceira liña no mundo políti
co e cultural de Catalunya. A 
conexión argumental é ben 
clara: a non aceptación dun 
proceso de plena normalización 
do catalán, adubiado con dife
rentes argum_entos coxunturai . 
A novidade do último 
documento é a de invocar a de
fensa dos direito individuais 
dos castellano parlante en Ca
talunya e reclamaren un trato 
de comunidade linguistica e -
pecífica''. Eduard Voltas di que 
a reivindicación do castellano 
en Catalunya deixou de ser ex
clusiva da direita máis teimuda. 
"Ainda así, compre explicar 
por que non é progresi ta a rei
vindicación do castellano en 
Catalunya, e hai que ser moi 
pedagóxico. Coido que se 
constata unha febleza 
importan~e no mundo intelec
tual e político deste pais á hora 
de respostar estes argumentos 
demagóxicos que chegan 

l DE MAIO DE 1997 

dunha presunta esquerda. O 
discurso desde o nacionalismo 

- catalán teria de ser moito mais · 
artellado e sólido, verbo da lin
gua. Polo que fai á filiación po
lítica hai militantes do PSC, de 
IC, obviamente do PP, e ex
militantes de CC.00. e de 
UGT, polo seu desaco.rdo coa · 
política linguistica que asumen, 
mal do seu vezo, as centrais 
maioritárias (. .. ) Hai moita es
querda de señorio, dos bairros 
altos de Barcelona, xente coa 
que poderia coincidir na maio
ria dos temas menos cando en- · 
tras a falar da nacionalidade ou 
da lingua. Exemplos claros po
den ser os irmáns Trias (Euge
nio e Carlo ); Pepe Ribas, 
director do Ajoblanco, Miquel 
Riera, director de El Viejo 
Topo; Lloren~ Gom is, e a Re
vista El Ciervo, a inda que non 
exan gauche divine; Victória 

· Camps, senadora ocialista ... 
Trát e de x nte de querda 
que u calificaría d 
vidalquadrista, de e rte 
ari tocratizante coma de Vi
dal Quadra ". + 

Noventa 
por cento de 
contratos--lixo 
"De vello estamo asistindo a 
unha lamentabel ituación na 
cal os empresários veñen apro
veitándose das facilidades para 
contratar persoal a baixo custe 
-escrebe Tintxu no IRIMIA-, 
con contratos-lixo que 
supoñen moito mais do noven
ta por cento dos novos empre
gados. Todo coñecemo múlti
ples empresas que só teñen tra
balladore con contrato tem
porais de práticas ou de apren
dizaxe. Todos coñecem 
tamén numero o caso de po -
tos cuberto con contrato rem
porai que e van ren vando 
até que o empregado ch ga a s 
tres ano de antiguidade; n 
momento non s ll r n va 
con trato a ese empr gado e 
empézase a me ma operación 
e n outr . Curi am nte, o 
roáis fero e rex dirixente da 
patronal galega son o · mái 
afervoado partidários de tas 
práticas. Nas diferente sedes 
de ta organización, eguramcn
te non chega ao dez por cento 
o persoal empr gad en c ndi
cions que se poderian c nside
rar normais- Is si, tal pr e der 
non lle impide ao señor Ramilo 
protestar todos os dias contra 
os abusos e irrxeréncia's da ad
ministración pública na vida 
economica e empres..arial".+ 

-· 
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Como comezou a história de 
· Alexandre Gómez atleta? 

Alexandre Gómez: O meu caso é 
peculiar. Era o típico rapaz de 
bairro ao que lle gestaba xogar 
ao futbol. Foi Xúlio quen se fixou 
en min nuns campionatos esco
lares e comprobou que non co
rría mal. Non foi a min· a quen lle 
rompeu a cabeza, senón aos 
meus país. lso nunca o entendin 
porque á família sempre lle gasta 
máis que o rapaz xogue ao futbol 
que sexa atleta pero foron os 
meus país os que se ilusionaron 
coa idea. En certo xeito, mercá-

-ronme porque eran tan teimudos 
que me regalaron un cabalo, que . 
era o que lles viña peélindo des-

. de tempo atrás. Era o ano 1982. 

Xúlio Rodríguez: Eu"xa o tiña fi
chado no coléxio pero cando dei
x ei de adestrar rapaces nese 
centro perdinlle a pista. Andiven 
na sua percura e como tiña unha 
praza vacante para a equipa ca
dete, fun a casa dos pais. Un Do
mingo que iamos correr a Monte
rrei, en Ourense, e estabamos xa 
metidos no autobus deime canta 
de que faltaba o rapaciño de Za
máns. Pero xa vin ao pai na porta 
do autobus con Alexandre. En 
Monterrei xa quedou cuarto. 

A.G: Ai comezaron os mellores 
anos da miña experiéncia deporti
va até que cheguei a senior. la
mas gañar pero aquelo era unha 
festa; sair de Galiza nun autobus 
que tardaba vinte horas en che
gar ao déstino e sair de carallada. 
Agora vou en avión, cóidome moi
to pero xa non é o mesmo. Da
quela disfrutaba moitísimo. Ade
mais, seguía xogando ao futbol e 
agachábame no campo de millo 
cando Xúlio viña buscarme a ca
sa. Porque ademais el adestraba 
só a mulleres, que eran un~as 
cartilleiras conmigo, e eu estaba 
acostumado a xogar cos rapaces, 
todos homes. Pero non puiden fu
xir do atletismo. A carreira que me 
marcou foi a primeira victória, en 
Alacante, que quedei campeón 
de España de cross. Foi nesa 
proba cando o meu pai, que nun
ca me dicia nada, comentoume 
que ai vanse mirar os campeóns. 
Lembro que me deixou desacou
gado e cain na canta das posibili
dades que tiña. 

Cal é parte menos bonita da 
adicación ao atletismo? 

A.G: Cando eu xogaba ao futbol, 
para mercar un pantalón levába
me a sete ou oito amigos para 
dar o visto bon. Cando me metin 
a fundo no atletismo, as causas 
cambiaron moito. Con 16 anos 
collin un avión e marchei a Suiza 
sen ter nen idea de idiomas. Os 
outros rapaces non o facian. Pen
so que espabilei antes. Os meus. 
amigos continuaron coa sua vida 
normal e a miña foise convertindo 
nun pequeno cautivério. Podo ir 
de discotecas un dia pero sei cal 
é a miña responsabilidade. Teño 
claro que perdo moitas diversións 
da mocedade. Nos deportes co-

. lectivos, pódeste pasar un pouco 
da raía porque o trunfo ou a de
rrota non depende só de ti. Pero 
se eu non esto u ben para correr, 
non podo pedir o cámbio. Supo
ño que o dia de mañán verei -re
compensado o sacrificio. 

Dentro da Federación 

Non estivo apoiado de abon
d_o para participar no maratón 
de Rotterdam? 

A.G: Pódens~ to·mar decisións 
persoais pero xa quixen participar 
nesta proba hai anos e proibíron-

GALIZA 
ANOSATERRA 

Alexandre · Gómez e Xúlio Rodríguez 
~Mália as vitórias o atletismo é a cincenta dos deportes' 

* ARANTXA ESTÉVEZ 

ALEXANDRE GÓMEZ VEN DE QUEDAR SEGUNDO NA MARATÓN DE RÓTTERDAM BATINDO A MELLOR MARCA DO 

ESTADO NESTA PROBA AD FACER OS MÁIS DE 42 EN QUILÓMETROS EN MENOS DE DUAS HORAS E DEZ-MINU

TOS. A FEDERACIÓN DE ATLETIS"'O NON .APOSTABA POR EL NESTA PROBA PERO APOSTABA O SEU ADESTRA

DOR DE TODA A VIDA, XÚLIO ROD.RÍGUEZ, QUEN. COÑECE AS POSIBILIDADES DO ATLETA VIGUÉS E QUEN SEGUE 

TRABALLANDO CON CORREDORES DE BASE. COA OLLADA POSTA.NOS 10.000 METROS DO CAMPIONATO DE ES

PAÑA .PERO COA MARATÓN NA CABEZA DE CARA Á OLIMPIADA DE SIDNEY 2000, ALEXANDRE APOSTA POLO 

TRABALLO EN EQUIPA E REIVINDICA APOIO PARA O DEPORTE QUE MÁIS VITÓRIAS ESTA DANDO NA GALIZA. 

serei eu máis o meu adestrados 
os que decidamos se participo. 

· X.R: Xa está decidido. Alexan-
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adestrarase para os campiona
tos europeos, no que unha das 
probas é o maratón, despois os 
mundiais e no 2000 as Olimpia
das. Eses son os seus obxecti
vos. A Federación é unha ·em
presa e Alexandre é un trabaUa-

.dor desa.empresa, que cobra 
polo-seu traballo. No meu caso é 
diferente. Eu _son un semiprofe
sional que non dependo agora 
mesmo directamente da Federa
ción. No momento en que a min 
me paguen_ cambiaría a miña si
tuación. Pero eu, aparte de 
adestrar a atletas de _elite, conti
nuo traballando en Vigo e Ponte
areas coa base, con rapaces e 
rapazas que comezan a correr. 

A.G: Xúlio cobrará a partir do 
ano que ven porque ? min me 
van conceder unha bolsa na 
que entrará o seu salário. Bolsa 
que, por outra parte, xa tiña que 
ter desde hai tempo pero son as 
cousas do atletismo. 

Xúlia Vaquero, Carlos Adán, 
Alexandre Gómez xa son figu
ras no atletismo. Percibe ese 
recoñecimento deportivo e 
social? 

A.G~ Nós non podemos loitar 
contra as masas do futbol. Pero 
si podemos pedir que os méios 
de comunicación non se fixen só 
en nos cando · non teñen f.utbol -
para cubrir as páxinas e enchen 
os ocas cos atletas. Necesita
mos o mesmo apoio cando esta
mos en baixa forma que cando 
gañamos as carreiras. Un pouco 
de atención pode ser unha inxec
ción de moral nun momento bai
xo. Ao fin e cabo, nós non pedi
mos portadas. A nivel . institucio
'nal, non hai apoios e un caso 
claro é o de Xúlio que leva toda a 
vida puxando pola xente oe base 
e facendo grandes atletas e non 
ten nengunha compensación nen 
nengun incentivo. Os nosos exi
tos son galegas e grande parte 
débense ao adestrador. 

· - X. R: Pergúntome se a cidade de 
Vigo é merecedora de ter os 
atletas ou os remeiros que ten. 
Son. os que lle traen éxitos. 
Cantos grandes xogadores deu 
o futbol? Non hai comparación; 
seguimos sendo a cincen,ta má
lia os trunfos, antes con Alvarez 
Salgado ou Carlos Pérez, agora 
con Alexandre, Carlos Adán ou 

. Xúlia Vaquero. · 

Precisamente Álvarez Salgado 
ou Pérez pasaron á política. 

X.R: Pero non son quen mandan. 

A.G: Ai discrepo de Xúlio. Se eu 
son deportista, intégrome nunha 
organización política e non me 
deixan traballar polo deporte, o 
que teño que facer é )evantarme 
e marchar. Para min · Alvárez Sal
gado perdeu P,orque -non .valen 
as prom~esas. E unha sorte ter a 
un responsábel de deportes que 
cóñece o mundo por dentro pero 
é un desengano comprobar que 
non fai nada polo atletismo. 

Os atletas queixanse das ins
talacións. Cales son os pro
blemas? 

mo. Na Federación non lles gosta 
que ti marches para o maratón 
cando teñen atletas bons nesa 
proba mentres deixas desanxela
da a de 10.000 metros, na que 
necesitan a alguén que a defen
da. Pero desta vez as probas de 
es.forza falab;:in por si soas e a 
posibilidade de facer unha .boa 
marca era factíbel. Os comentá
rios cambiaron a partir. do 20 de 

Abril e o máis gracioso e que 
despois chaman desde a Federa
cion dicindo que eles-xa sabian · 
que eu podía. facer esa marca. A 
Federación pode dominar a tua 
carreira pero chega un punto 
que, coas vitórias· na man, podes 
facer exixéncias. Por exemplo, 
agora queren que ·corra o mara
tón no Mundi_al de Atenas pero 
eu teño controlada a situación e 

. dre vai correr 10.000 metros en 
Atenas, non mg¡ratón. A inten- -· 
ción neste ano é preparar o 
campionato de España en 
10.000 e gañalo ainda que lle 
queda pouco tempo para p_repa
rarse. A partir do ano q~e ven 

A.G: O debate sobre a cesión 
das pistas municipais de atletis
mo ao Celta foi beneficioso por
que finalmente comprobouse 
que nen os deportistas nen os vi
ciños en xeral tragaban con iso. 
O Celta argumenta: que necesita 
as pistas e que alguén ten que 
perder pero o que está claro é 
que non sempre vai ser o atletis
mo. Somos os atletas os que ca
recemos de instalacións. + 
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.Uns herois con éinc9 expedientes por mariscar ilegal·mente 
1 

O naufráxio dun lanchG coruñesa ·. 
, . . 

fai aboiar unha rede de mariscadores furtivos 
-0- B. LAXE 

A história do naufráxio dunha 
·planeadora coruñesa· con 
tres tripulantes a bordo, co·n
vertidos en herois por aguan
tar dous deles 20 horas na 
aug.a e outro nadar durante 
cinco, destapou unha organi
zación de mariscadores furti
vos na que acusan aos náu-

. tragos de estar implicados. 

"Cando o tempo é tempo, todas 
as mañanciñas pasan en ban
dadas de catro en catro planea- . 

·doras, até vinte oü trinta, segun
do os dias, perta do Prioriño", 
afirma un pescador de Cariño. · 
Tan máis medo que dúbidas. 
"Seguro que non van á pes~§! 
submariña, son furtivb.s é non· é 
ao primeiro que ameazan. É me,~
llor ouvir, ver e calar, pois as de-· 
núncias que-fíxemos nunca vale
ron para riada". Uns mozos ·ae· 
Cedeira, praticantes de pesca 
submáriña, tampouco q·ueren ser 
moi explícitos: "nós non sabemos 
nada, é mellar non sabela, peró 
esas planeadoras da Coruña o 
que non veñen é á pesca subma
riña nen a praticar deporte. Al-

A Albatros IV, planeadora dos náufragos coruñeses, chega ao po~. da Coruña a bocdo do Serra de Santiago. XOSÉ CASTRO / V.N. 

. guns xa tiveron máis dun proble
ma con eles". López Pintos, res
ponsábel da CIG-Mar na comar
ca, e pescador na zona até hai 
pouco tempo, é moito máis explí
cito ao afirmar que "esa planea
dora forma parte da organización 
coruñesa que, desde hai uns tres 
anos, está a esquilmar os bancos 
de percebe de Cedeira. Todas as 
denúncias que fixemos non servi
ron para nada" . . 

En Cedeira explican o naufráxio 
da Albatros IV afirmando que 
volcaron por un golpe de mar ao 
verse abrigados a alonxarse da 
costa por mor de que saiu a lan
cha de inspeción pesqueira da 
Mariña luguesa, "porque á da 
zona nunca aparece cando an
dan os furtivos". 

Os náufragos Pinto Villasante, 
Fernández Antelo e Mahia Pedre, 
negan as acusacións que lles tan 

de adicarse ao furtivismo, afir
mando que ian na' percura dun 
motor ·que !les caera o dia ante
rior. Segúndo pudo saber a CIG
Mar, nas primeiras delcaracións, 
Mahia, o náufrago que nadou du
rante cinco horas, afirmou que vi
ñan dos percebes, pois foi acusa
do de narcotráfico. Desdíxose la
go duas veces, segundo esta ver
sión, para afirmar primeiramente 
que viña das pesca submariña e, 
lago, de buscar un motor. 

Segundo as investigacións feitas _ 
pdr Antón Luaces, xornalista de 
RNE na Coruña, especialista en 
temas mariños, os tres náufra
gos coruñeses teñen cinco expe
dientes por marisqueo furtivo, 
dous deles forori sobresaidos e . 
outros tres están ainda sen pa~ 
gar. Luaces tamén-pudo compro- -
bar como alguns restaurantes de 
moita -sana da Coruña e alrede
dores, mércanlle percebes aos 

· furtivos. Pintos, ex representante 
dos percebeiros cederiráns, de
núncia que a contraria nunca fixo 
nada pos peréebeiros, "só está 

permiti9o coller-7 quilos por per
soa e dia, perq hai alguns que 
subastan na lonxa máis de 30 
sen ninguén que lles diga nada". 

Un problema grande 

A contraria admite que o furtivis
mo é un grande problema, pois 

, "está a esquilmar a nasa riqueza". 
Un seu voceiro, ainda que non 
quer acusar aos náufragos coru~ 
ñeses, afirma que "isto non é 
máis que-a punta dun iceberg". 

Cada unha das planeadoras furti
vas, algunhás delas fondeadas ao 
carón das lanchas da inspección 
pesqueira, pode _sacar entre un e 
dous niillóns ao .dia, segundo o 
tempo que faga. "Se ternos en 
canta que, polo menos, mariscan 
1 O dias ao mes, da primavera ao 
inverno, un pode deducir a impor
táncia do negócio". Negócio lucra
tivo que xa viria de moito antes. 

. "As planeadoras da Coruña foron 
as que esquilmaron toda a Costa 
da Marte, cando remataron, mar
charon a outro lado", denúncian 

· de_sde Corme. En Vigo coménta
se-que son tamén da Coruña as 
que andan furtivamente aos per
cebes nas illas Cies. Taerian as 
lanchas nun remolque e botaría
nas ao chegar á ria. Nestas ope
racións, denúncian en Cedeira, as 
planeadoras están apoiadas en 
terra por outros membros da or
ganización. As lanchas levarian 
un motor compresor que, na vez 
de servir para encher as botellas 
de oxíxeno, como pudera pare
cer, accionaria un martelo neumá
tico _que desprenderia a piña dos 
percebes da rocha. 

A inspeción Pesqueira retivo 
cautelarmente a planeadora Al
batros IV, dependendo das con
clusión a que cheguen, levanta
rán unha acta de infración e abri
rase un expediente sancionador. 
A Consellaria de Pesca non qui
xo confirmar nen refugar o rumor 
da apertura de expediente a Xe
sus Espada, responsábel desta 
consellaria na Coruña, a quen 
desde o sector marisqueiro acu
san de acochar aos furtivos.+ 

Paz Andrade dixo na presentación que remataron os tempos das empresas asistidas - .. · . 
\ . , 

A cuarta Feira Munc:lial da Pesca será o do sector reconvertido 
Alfonso Paz Andrade, presidente 
da Feira Mundial da P'esca ·anun
ciou en Vigo a participación de 
setecentas firmas fabricantes de · 

· aveños de mar -de trinta paises, 
do 17 ao 21 de Setembro que se 
completará coa 111 Conferéncia 
de Ministros de Pesca que xun
tará en A Toxa responsabais 
deste sector de todo o mundo. . . 

A cuarta edición en Vigo da feira 
qu~ organiza desde hai 25 anos 
a revista londinense de pesca 
World Fishing (mundo pesquei
ro ), confirma a capacidade de 
atracción da industria de pesca 
galega á que hai que responsa-. 
bili4ar do éxito de convocatórias 
anteriores celebradas no bárrio 
de . Bauzas. Despois da exten
sión das augas territoriais a 200 

•• • ¡ 

millas, Galicia e Dinamarca fo
ron os dous paises continentais 
que mellar readaptaron as suas 
flotas pesqueiras, pala via da 
criación de empresas mistas, a 
compra de licéncias a terceiros 
e o melloramento- tecnolóxico 
con fortísima amortización de 
em preg·o a bordo e en terra. 'Có
mo p,arte do proceso de recon
versión, o pais criador desta fei
ra de pesca, Inglaterra, interesa
da na venda de motores mari
ños, equipa hidráulica, de trio e 
electrónica aos barcos galegas 
e bascas, xa non acode a Vigo 
como vendedora dos seus pro
dutos senon como sócio en moi
tos casos. 

O éxito de representación da in
dustria de pesca galega non 

'·. ' .. : '~ ' ~-1, • 

consegueu, con todo, a consoli
dación da convocatória con 
marca própria; como pediron 
desde o sector repetidamente. 
.Paz Andrade suxeriu que esta 
seria a derradeira edición da 
Feira da· Pesca en Vigo e ao 
mesmó tempo _ definiu en .duas 
senténcias a situación das pes
cas: "finaron os tempos do capi
tal'ismo asistido e non hai seito
res en crise ser:ion tecnoloxias 
süperadas". Paz Andrade é con
selleiro delegado de Pescanova. 

No comité executivo da feira fi
guran armadóres que en plena 

. crise da pesca criticaron con 
moita dureza tanto a política de 
exportación de capácidade pes
queira baixo capa das empresas 
mistas, como a conversión pro-

gresiva dalgunhas armadoras 
galegas a un modelo de inter
mediá~io comercial que cambia
ba a sua capacidade estractiva 
por importacións de paises pes
queiros do Sul. O alcalde Ma
nuel Pérez fixo un duro discurso 
universalista e liberal no' que 
asegurou que o futuro estaba na 

· industria de transformación e 
nas empresas mistas. 

O dele.gado do Governo de 
·Madrid abaneou a garavata de 
seda e chiscou tres veces os 
ollas ao saudalo Paz Andrade 
co_ma "delegado do Governo 
do Estado español na Galiza'.'. 
Diz Guedes ainda tivo tempo 
de $erenar e bridar cunha copa 
de champán pala saúde da 
Feita da Pesca.+ 
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. Felipe Suárez, 
autor.de. 
La operación nécora 

'1 nstitucionalmente 
os partidos 
non están manchados 
polo narcotráfico' 

Que grao de implicación te
ñen os partidos políticos no 
narcotráfico? 

Non se pode xeralizar, o que 
acorre é que determinadas per
soas cometeron erras . En 
Alianza Popular entraron vários 
narcotraficantes impulsados 
por Pablo Vioque e o próprio 
Gago (PSOE) chegou por pri
meira ve_z á alcaldia de Vilagar
cia apoiado pala CNG, detrás 
da que tamén estaba Pablo 

- Vioque. A caida e detención de 
Vioque é motivo de alegria, os 
partidos non deben tirarse os 
trastos á cabeza despois disto 
porque institucionalmente non 
están manchados polo narco
tráfico, a diferéncia do que aco
rre en Sicília ou Colómbia. 

Tivo presións para publicar 
o libro? 

Presións hai desde hai tempo e 
as ameazas continuan, pero is
to é inerente a unha investiga
ción na que estou desde hai 18 
anos . Houbo receos das gran
des editoriais españolas por
que incluia nomes de entre os 
seus accionistas ou porque o li
bro comprometia as subven 
cións procedentes de determi
nados estamentos que apare
cían mencionados. Tamén ti 
ven problemas de incumpri 
mentos de datas e de normas 
de estilo da edición. Todo isto 
provocou que o libro fose adia
do dous anos, algo que me 
obrigou a actualizalo durante 
ese tempo, pero eu non queria 
que saise edulcorado. O resul
tado final foi que o libro tiven 
que editalo eu mesmo. 

Como presidente da Plata-
. forma Galega contra o 
Narcotráfico, cree que a so
ciedade galega está concien
ciada? 

A sociedade non está prepara
da para loitar c;;ontra este pro
blema, ainda que ho~e a Plata
forma está consolidada. Hai 
drogodependentes e pais de 
toxicómanos que están con
cienciados, pero non todos, 
moitos seguen acudindo a lo
cais de narcotraficantes. Por 
otra banda, houbo cambadelas 
para evitar que a Plataforma 
botase a andar, pero conqueri
mos que teña unha representa
ción da sociedade galega.+ 

. .. t··'? ! . t 
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0' Direttor Xeral. de Universidades non.sabe nada do proxectó>do .Marcot~-en Ronteareas · 
- • • 1 • • • ' -

.'No.n · .iin_e>s:Ceder gratuitamente ·;:e:~.·< : ' 

as nOse1s terras para unha iniciativa privadG' 
-0- S.E . 

O alcalde de Ponteareas Xo
sé Castro chama indesexá
beis aos viciños que non 
queren ceder os terreos para 
a universidade privada men
tres Xosé Manuel Touriñán, 
director xeral de Universida
des, sinala que o Grupo Mar
cote ainda non cumpriu nen 
o primeiro dos trámites para 
apresentar o proxecto. Os vi
ci ños afectados eren que o 
proceso das expropiacións, 
cuxa recalificación de terreos 
xa foi aprobada en pleno pota 
maiorla popular, val moito 
máis axlña que a reatidade do 
proxecto. Touriñán acusou 
aos promotores da universi
dade de practicar a política 
de feítos consumados. 

Máis de corenta viciños asina
ron un manifesto no que peden 
unha información clara sobre o 
que vai acontecer cos seus te
rrees ; son os mesmos que ve
ñen de fo rmar unha cor:nis ión 
xestora de proprietários das pa
rróquias de Moreira e San Ma
teo, nas que se pretende insta
lar o complexo universitário. De
nuncian ademais que "non haxa 
unha orde lóxica na maneira de 
levar a cabo as actuacións. Sa
bemos que se van recal ificar 
máis de 72 hectáreas cando no 
proxecto inicial non pasaban de 

60 coa intención de expropiatas 
aos proprietários, particulares e 
comuneros, que o alcalde desde 
a sua televisión califica de inde- · 
seables por non aceptar as suas 
fabulosas ofertas, Jerreos rega
lados a 100 pesetas o metro ca
d rado a cámbio de pastos de 
traballo, bolsas ou accións das 
que nos enteiramos por terceir 
ras persoas sen que houbera 
nengun tipo de contacto oficial 
connosco", aseguran. Os mes
mos viciños declaran que non 
están en contra da universidade 
privada pero que "están dispos
tos a loitar polo direito á proprie
dade que a Constitución recoñe
ce, sen máis límites que os deri
vados da utilidade pública". 

Xosé Alberto Alvarez -Rodríguez 
é un dos proprietários afectados 
despois de que os seus pais re
partiran o capital hai uns anos. 
Sinala que non hai unha fin lu
crativa na sua reivindicación 
"pero o que non ·é de recibo é 
que veñan os topógrafos a me
dir sen ternos avisado nen dirixi-
do a palabra". Xosé Castro, o al
calde, reaccionou ante a protes
ta dos viciños de Moreira e San 
Mateo oferecendo a posiblidade_ 
de negociar os prezos. Os vici
ños saben que os prezos paga
dos na expropiación pola cons
trucción da autovia foron cativos 
e, ainda asi , non baixaron das 
600 pesetas por metro cadrado. 

As promesas feítas· polo alcalde 
a cámbio dos terreas son varia
das: posibilidade de estudar na 
universidade con bolsas de axu
da, traballo has instalacións e . 
accións na empr~sa Compañia 
Mercantil e UniYersitária do 
Atlántica. Desde o princípio, o 
apoio do alcalde a_o proxecto foi 
incondicional comp_rometéndose 
a conseguir os terreas de ubica
ción, construir os· accesos e exi
mir de impostas ·municipais á 
empres~ que lidera Fernando 
Marcote, A cám

1
bio e, segundo 

explica o alc~lde, a universidade 
traerá prosperidade á vila. "O 
certo é que no ce~tro que Mar
cote instalou en moodariz, os vi
ciños desta vila que cederan os 
terrees traballaron seis meses e 
despois ao paro", sinala Xosé ' 

cumprira un só tramite para a 
sua aprobación por parte da 
Xunta. Axiña contradiciuno Cas
tro dicindo que non era verdade. 
"Ante as declaracións do reP,re
sent~nte da Xunta· o único qu.e 
parece ben encamiñado é o trá
mite de expropiacións mentres 
que o proxecto de universidade 
non está nada claro", din desde . 
a cornisión xestora, que xa non 
ten. claro a "utilidade pública" da 
obra. "Non comprendémos· a 
sua insisténcia en negoc;iar un a 
un, cando sabe perfectamente 
que nos xuntamos para nego
ciar colectivamente. Non quere,, 
mos ser mal pens·á_oos, pero 
esa insisféncia lévanos ~ pensar 
que detrás se agacha unha_ es
tratéxia para presionar aos máis · 
débiles"~ sinalan . · 

Alberto Alvarez .. A- experiéncia Os viciños terán que sinalar a 
de Mondariz, a oito quilómetros un responsábel que negócie co 
de Ponteareas, non é uri exem- . concello o que eles consíderan 
plo xa que o complexo éducati- ' un prezo xusto polos seus terre-
vo ali instalado desde har cinco os. Cren ·que non teñen que ée-
anos non fixo qué abrira nen un- der unha propriedade privada 
ha soa libraría na vila. en favor doutra das mesmas ca

Contradiccións 
entre · X unta e co'ncello 

A preocupación dos viciños 
afectados incrementouse cando 
o director xeral efe Universida
des sinalou que non coñecia o 
proxecto da Universidade do 
Atlántico e que ainda non ·se 

racterísticas co 'medo engadido 
de que finalmente sexan expro-
piados e que a anunciada Uni
versidade do Atlántico non sexa 
realidade:··As aclaracións de Xo
sé Manuel Touriñán poñen en 
dúbida que a Xunta . estea inte- , 
resada en que a primeira univer
sidade privada de Galiza sexa 
construida en Ponteareas. + 

O apartidista Nieto Figueroa critica aos partidos 
por non reclamaren con el a quinta provincia para Vigo 
-0- G . L. 

António Nieto Figueroa, o derra
.deiro concelleiro de Vigo que 
formara parte da corporación 
polo tércio de votación franquis
ta, xuntou mil viciños na praza 
do Concello de Vigo para recla
mar a quinta província. 

Nieto considerou non seu dis
curso que os partidos políticos 
presentes no Conc;ello de Vigo 
non défenden como deben á ci
dade ao non respaldai:en un es
tatuto de cidade-província. O 
ex-concelleiro Agustin Arca, que 
como Nieto defende as virtudes 
berlusconianas da non filiación 
política, coa salvedade dos seus 
partidos personais, foi o Úflico 
aderente da causa provincial en 
nome da Unión d~ Vig.ueses 
lndependentes. O convocante 
da manifestación nen sequer 
exclue da sua crítica aos absen
tistas do PSOE, grup.o no que 
forma parte dentro do Concello. 

Nieto Figerou anunciou por duas 
veces· que a concentración teria 
de sofrer un retraso por causa do 
tránsito intenso do venres á tar
de. Algúns nenes brandian ban
dei ras de plástico · cos cuarteis 
bermellos e brancas do escudo· 
vigués mentres na megafonia 

unha gravación do tenor local 
Manuel Sirera repetía a estrofa 
Vigo, Vigo, miña cidade meu lar. 
O Tango V.igo de Pucho B~edo 
completaba a selección musical. 
Sobre o peitoril do auditório ·do 
concello, unha bandeira de .Vigo 
lucia a inscripción: Provincia. 

Tamén apoiaban a Nietn o pre
sidente do grémio de hosteleiros 
da cidade e o presidente da 

Asociación· de Viciños de Bau
zas ·e vários manifestantes ' lu
cian símbolos dé Deportes de· 
Praias, a organización que pre
side Nieto, do Real Sociedad de 
Donosti e do Barcelona . Non 

. había símbolos celtistas. 

Nieto dilatou o comezo do 'seu 
parlamento con dous extensos 
salaios e un acceso incoercibel 
de pranto, despois de articular a 

Nieto 
considera 
que 
os partidos 
condenan 
a Vigo á 
subsidariedade. · 

penas o berro Vigo!, para des
pois protestar pola desapariciófl 
recente do consulado de Cuba e 
das delegacións do Govemo 
central. O furor apartidista de 
Nieto mantiña a unha· parte dos 
seus simpatízantes nas varan
das da P~aza do Concello. O· 
próprio convocante invitounos a 
batxar á _ pista de losetas de gra- . 
nito que hai só cinco · anos era · 
un ha carballeira. + 
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-de:zasete vilas e cidades 
:- :D'e~asete co·nceUos ga,lego~ -
· ·están a.fectados pala reforma 

do catastro, que introduce un 
novo sistema de revisión que 
reparte a suba impositiva en 
dez anos para amortiguar o 
seu impacto-fiscal. En realida
de isto é. unha suba de.taxas 
disfarzada de incremento ate
nuado, xa que o Estado prevé-.' 
un aumento do 68% dos 
ingresos xerados através do 
Imposto de Bens lnmóbeis, 
181. Os dezasete concellos 
afectados -dun total de 14 7 
en todo o Estado- son: Lugo, 
Riotorto, Saviñao, Oleiros, 
Cambados, Ogrobe, Baiona, 
Barbadás, Carballeda, A Gudi-

. ña, Larouco, Monterramo, Pa
rada de Sil, Póvoa de Trives, 
A Rua, Rubiá e Vilamartin. + 

Pontevedra deitará 
· o lixo en Compostela 

só até o catro de Maio 
O problema do lixo .está a 
ter solucións ás veces paté
ticas .... Un exemplo é que.o 
conselleiro de Xustiza e In
terior, -e presidente da 
Sociedade_Galega de Meio 

Ambiente, 
Sogama, 
Xesus Pal
mou, apa
driñou o 
asinamen
to dun pro
tocolo de 
solidarie
dade entre 
o concello 

Xesus Palmou. de 
Composte

la e os de Pontevedra e San
xenxo, para que estes dous 
últimos municípios poidan 
deitar o seu lixo no vertedoi
ro controlado. de Santiago. . 
O acto, celebrado na mañá 
do·Luns 28 de Abril, foi 
acompañado de grande re
búmbio propagandístico, 
pero o alcalde de Santiago, 
Xerardo Estévez, matizou, o 
convénio só estará vixente 
até o 4 de Maio~ • 

Peden pasos agrícolas 
na autovia do Sul 

Un grupo de viciños congrega
dos pola Xunta de Montes da 
Gudiña protagonizou diversos 
incidentes na zona de obras 
da autovia do Sul ao atravesar 
o seu concello en demanda de 
pasos agrícolas neste vial de 
comunicación . Hai tempo que 
se producen cortes de tránsito 
na estrada N-525, ainda que 
até o pasado Martes non hou
bera enfrentamentos coa Gar
da C_ivil neri se produciran feri
dos. Esta vez o presidente da 
Xunta de Montes,_ Silvério Se-

-oane, resultou contusionado 
por unha carga policial. A 
Xunta de Montes acusa ao al
calde, Guillerme Lago Pérez 
(PP) de relaxamento na sua 
abriga de demandar estes pa- · 
sos ante o Ministério de 
Fomento e de enganar aos vi
ciños dicindo -que o concello 
quedaria ben comunicado coa 
autovía do Su l. + 
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A CIG critícao, mentres que .CCOO e UGT celébrano· como conquista 

O acordo dos sindicatos -estatais 
COCI patronal centra o 12. de Maio .' 
A celebración do 1 º de ..Maio está centrada este ano · no 
acordo ·que os sindicatos UGT e CCOO firmaron coa patro
nal española. Estes sindicatos estatais celebran esta data 
s.olicitando medidas urxentes ao G.overno central, que inci
tou, apremiou e tutel9u o acordo,, para que se poña en fun
cionamento o antes posíbel. CCOO e UGT estarian. dispos
tos a que o Governo regulase este acordo por decreto, fren
te a todos os partidos da oposición, incluido ·o PSOE, que 
pretenden debater no Congreso a ch_amada reforma laboral. 

A CIG basearán esta xornada 
reivindicativa na Unídade de 
clase (rente ao pacto social. A 
CIG afirma qwe existe unha 
"ceremónia de confusión" por 
parte_ das cúpulas patrnnais e 
sindJcais das organizacións 

- estatais, coa firma do chama
do "Pacto para a estabilidade 
no emprego e a negociación 
colectiva". 'Segundo o sindica
to nacionalista, "están perver
tindo e distorsionando o senti
do de términos como solidarie
d ad e ou moderniz.ación". A 
CIG acusa a ·cc-oo e a UGT 
de tentar "consolidar un novo 
retroceso nos direitos !abarais 
básicos", e de ,"venda dos _ tra
balladores". 

Para a CIG, esta nova reforma 
laboral reforza a firmada en 

1994 e ''avala á patronal e ao 
Gqverno de direitas". A primei
ra reforma só foi. apoiada por , 
UGT , en.'1994 xa a apoiou 
CCOO, e, agora, "ambé_l.s as -
duas centrais pléganse -a.os di
tados da patronal. O qüe xa foi 
cal,lsa de duas folgas xerais, 
agora é firmado: palas cúpulas . 

' de CCOO e UGT''. 

Por parte de UGT e CCOO 
culpan._á CIG da falta d~~"tmi-. 
dad~ sindical", 'que non s_~ pro
duce no 1 º de Maio desde hai 
tres anos. De_ xeito máis ou 
menos directo, acúsana "de es
tar ªº servizo de "forza"s na
cionalistas". Para a CIG estase 
a acochar e a esquecer, "non 
só as grandes diferéncias sin
dkais que hoxe nos separan", 
senón que Outros sfndicatos 

1º DE MAIO 

-,_ 

nacionalistas como ELA-STV 
ou LAB, rnaioritários en Euska
di1 tamén celebran por separa
do o 1 º de Maio e se opoñen á 
reforma. 

Outros dous sindicatos esta
tais, USO e CGT, tamén_ se 
mostran manifestamerite cron~ 
trarios ca acorde firmado pór 
CCOO e UGT1 criticando o "en
treguismo das burocrácias sin
oicai~ ªº liquidar as conquistas 
sociais". Estas duas centrais 
.tamén celebrarán os seus pró
prios actos. 

Por outra banda", o sector mi
noritário de ccop, contrário ªº 
acorde, asi como alguns líderes 
de Eu,- non participan na cele
bración co seu sindicato. Julio 
Anguita non ·só está a criticar a 
firma do acorde, senón que foi 
máis alá, e, insinuando que a fir
ma-se debe a que desde o Go
v e rn o teñen maniatados a 
CCOO e UGT por rnor das irre
gularidades na· financiación, re
clama un maior coritrol das can
tas das cenfrais e un finacia
inento semellante ao dos parti
dos políticos.+ 

BAIXO O SINO DÓ PACTO SOCIAL 
MANUEL MERA 

Despois de asinat un acordo vergoñento coa patronal 
que, segundo CCOO e UGT, tiña como contraparti, 
da facilitar a contratación indefinida, agora, cando 
non pasou ainda un mes, solicitan. das administra, 
cións, incluida a Xunta de Galiza, que subvencione a 
contratación fixa. Pero, non era o pacto o que asegu, 
raba un decremento dos contratos eventuais e ·da 
precariedade, favorecend~ ¡isi aos 190.0ÓO traballa, 
dores que hai en Qaliza nesta situación? Esta solici, 
tude por parte dos sindicatos estatais en Galiza, r~ali, 
zada polos secretários xerais destas centrais, amosa 
até que ponto o pacto non garante a criación de em/ 
prego, nen limita a precariedade laboral e, mozos, 
mulleres e ma.iores de 45 anos (os máis afectados po, 
la eventualidade e o desem, 

tento que en .cada proceso eleitoral sindical van per, 
dendo por abaixo). Ó demais é pura e simple propa, 
ganda, "nen todo está moi ben" como di a cotío Az, 
nar, nen iniciamos un desenvolvemento económico 
sen precedentes, concretamente o ano pasado cunha 
climatoloxía que axudou o seu, o crecemento estivo 

_entre o 2,2 e o 2,6% segundo as fontes, moi lonxe do 
5% que conseguiu no último lustro Irlanda, por non 
falar de China, Corea do Sul ou Túnez. 

Este pacto que divide aos traballa'dores con contra, 
to fixo '(un fracionamento máis), nos que van ·co, 
brar a razón de 45 días ou a 33 en caso de despido 
improcedente, que facilita o despido por. causas ob, 

xectivas, e que mantéµ as 
formas máis usadas de prego), ven como unha vez 

máis están a ser utilizados 
demag9xicamente. 

's · d · contratos_ €ventuais, ten 
e a criación - e emprego unha oposición tadical no 

d d d b · 1" · · sindicalismo nacionalista 
A eliminación do desempre, epen ese OS alXOS sa anos .(ELA, LAB, IC, CIG), en 
go, e a súa reduccióµ·, depen, Galiza estaría enea de indústrias" centTafS estafais como 
de doutros factores distintos · . USO e CGT, pero tamén 
aos que se trataron nestes nunha parte importante · 
pactos antisindicais. Por de CCOQ representada 
exemplo: i.,mha tecnoloxía por Agusün Moreno; e en 
moderna, ás boas infraestruturas, unhaformación labo, figuras como Nicolás Redondo, _considerada por 
ral axeitada, unha infonnación adecuada, redes comer, UGT como alma mater do sindicato. 
ciais ben desertvolvidas ... Se a criación de emprego de, 
pendese dos baixos salários e do abaratamento_do des~ 
pido, Galiza estar(a chea de indústrias, e en Africa e 
América Latina, non se diga. Ternos un exemplo den, 
tro do próprio entorno. Portugal ten uns salários máis -
baixos aínda que os nosos, pero contra a idea de ~oitos 
de que ía a encher Galiza de produtos a baixos prezos, 
o noso país exporta o doble de que importa e cada ano 
que pasa a balanza é máis favorábel a nós. 

Con estes acordos, a patronal consegue uns maiores 
benefícios (tal como indica todos os días a bolsa), 
tranquilidade laboral, e unha clase traballadora máis 
fracionada; o Govemo un apoio á súa política con, 
servadora e clasista; e os sindicatos unha centraliza, 
ción da negociación colectiva e posibelmente máis 
prebendas económicas (gañando así por riba un sus, 

Con estes pactos ábrense duas formas de sindicalismo 
que será moi difícil qué poidan voltar a realizar mobi, 
lizacións xerais unitárias. O vindeiro 1 º de Maio será 
a primeira p~ob~ de-fogo para "ver até que ponto os 
sindicatos estatais, os meios ·de comunicación, e o 

. aval do govemo e a pafronal, conseguen abrir camiño 
entre os traballadores a uns acordos antisindicais, rea, · 
lizados e asinados polas cúpulas. Pero tamén será un, 
ha data para valorar que forza ten o rexeitamento na 
clase obreira, e até onde o sindicalismo combativo foi 
capaz de chegar ·con meios máis escasos, pero maior 
corpo militante. Este s.erá un ponto de referéncia 
abrigado para preparar posteriores mobilizacións ou 
profvndizar no debate dentro das empresas.• · 

MANt,JEL MERA é Secreta,io Confederal .da CIG 
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Mellora rio c.omércio 
exterior 

MANUEL CAO 

A raíz da integración nas Comunidades Europeas en 1986, o 
comércio exterior español entrou nunha dinámica deficitária 
consecuéncia da liberalización comercial, do ciclo expansivo e 
dun tipo de cámbio sobrevaluado. Aparentemente, o sector in, 
dustrial ia ser o gran prexudicado, sendo as políticas de recon, 
versión e re truturación unha das formas de desindu trializa, 
ción da economía española que e quedaria in rme e en regre, 
sión contínua frente ao capital multinacional. O expeditivo 
Arzallus dicia aquelo de que "España corría o perigo de con, 
verterse nun pa:ís de camareiros". A economía fimmceira e a 
cultura do pelotazo primaba obre a produtiva a lombos da 
aplastantes maioria absoluta s cialistas. 

Como e sabe, o último dado da economía e pañola on o 
asombro de próprios e estranos e non con tituen excepción o 
do comércio exterior para 1996. Un déficit c m rcial de 2,5 bi, 
llóns de pta ., resultado dun aumento da exp rtacións nun 
13,2% e das importacións nun 7,8%, representa unha diminu, 
ción dun 13,5% respeito de 1995. A taxa de cobertura queda no 
83,4% amáis alta desde 1986. Por áreas xeográficas a UE egue 
a ser o principal cliente e fomecedor cun 71,4% e 66,3% do va, 
lor dos intercárnbios, pero obsérvase un maior dinamismo das 
exportacións extracomunitárias, cun aumento do 16,9% debido 
á evolución positiva da economía de EEUU, á recuperación de 
América Latina -as vendas á Arxentina aumentaron o 42,3%
e ao abaratamento dos produtos españois na área do dólar. A 
mellara comercial prodúcese, sobre todo, nos intercámbios non 
comunitários dado que as importacións da UE aumentaron un 
9,2% mentras as de terceiros pafses aumentan nun 5,1 %. 

José Maria Aznar. 

'Os últimos dados da economía 
española son o asombro de próprios e 

estranos" 

A evolución da balanza industrial nos últimos 10 anos permite 
distinguir uhha primeira etapa de deterioro que ten o seu mfni, 
mo nível de cobertura en 1989 (63,3%) partindo dunha taxa 
de 88,71 % en 1986. Desde 1990 a balanza industrial mellara 
producíndose entre 1992 e 1993 un aumento espectacular pa, 
sando do 68,25% ao 81,6% no grao de cobertura. As devalua, 
cións e o cámbio de ciclo, manifestado nunha forte caída da 
demanda interna, impulsaron as exportacións e .ralentizaron as 
importacións chegándose no ano 1996 a un déficit industrial 
de 1,5 billóns de ptas. e un grao de cobertura do 87,6%. A 
maioria do comércio exterior español ten c_arácter intraindust, 
rial e está ligado a empresas multinacionais orientadas ao mer, 
cado global, senda o caso máis significativo o do sector do au, 
tomóbil que aporta máfs do 28% das exportacións. -- -
Destes dados globais podemos con~luir que a posición competiti, 
va de España é sólida en determinados sectores que, mira ti, son 
insuficientes para aumentar o emprego total. Ademais, a activi, 
dade industrial exportadora localízase en moi poucas rexións, 
mentras o resto é case un deserto. En Galiza, a mellora do com<:fr, 
cio exterior foi. superior á estatal, é dicer, os sinais do mercado 
global internacionalizado .son ben recibidos polos nos9s sectores · 
produtivos. O problema de Galiza provén das poucas indústria5 
existentes, sendo perentório atraer investimentos. Este país non 
pode disputarlle a Ceuta, Mel_illa ou Extremadura o último posta 
no destino .dos investimentos estranxeiros -~irectos (IED).+ · 
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Promete ao SLG eleicións ás Cámaras, fi.~ das discriminacións .e ord~nación da política agrária 

A política .gadeira I . 

ponto prioritário do BNG no programa de governo · · 
-0-P.C. 

A problemática do agro galego ' 
e a sua repercusión no conxun
to da economia do país levaron 
ao BNG a elaborar un apartado 
específico no seu programa co 
fin de ter preparadas medidas 
concretas para aplicar no sec
tor no caso de formar governo 
logo das próximas eleicións. 
Para analisar estas medidas, 
·representantes do partido na
cionalista reuníronse cos res
ponsábeis do Sindicato La
brego Galego, o pasado Xo
ves 24 de Abril, para coorde
nar as accións sindicais e po
líticas na defensa do sector. 

Un 30% da povoación galega vi
ve do agro e, todas as políticas 
que se veñen aplicando desde 
que o Estado español entrou na 
UE, hai 11 anos, demonstraron 
que desde a administración cen
tral, autQDómica e desde a pró
pria UE máis que de favorecer 
ao sector do que se tratou foi de 
mermar a sua capacidade com
petitiva. Por iso, desde o BNG 
elaboróuse un aparatado espe
cífico, dentro do seu programa 
de governo, dirixido a solventar 
os problemas de xestión que a 
agricultura e, en concreto o sec
tor gadeiro, están a viver. 

Pero para encardinar o labor po:. 
lítico e institucional co labor sin
dical, os representantes do parti
do nacionalista apresentaron aos 
representantes do SLG os pon
tos que se recollen no programa 
ca fin de analisar polo miudo as 
prioridades do sector e abrir liñas 
de traballo comun. Lidia Senra, 
Secretária Xeral do SLG, resal 
tou a importáncia destes contac
tos e destacou a coincidéncia 
que existe entre o sindicato e o 
BNG tanto na diagnose da situa
ción que padece o sector como 
nas medidas a aplicar. 

BNG e SLG coincidiron na nece
sidade de que se recoñeza a re
presentatividade das organiza-

Un 30% da povoación galega Vive da agro. 

cións sindicais agrárias, que pa
sa pala inmediata celebración de 
eleicións ás cámaras agrárias. 
Xosé Manuel Beiras, candidato á 
presidéncia da Xunta, denunciou 
que o próprio conselleiro de agri
cultura, Tomás Pérez Vidal, se 
comprometera, ao comezo desta " 
lexislatura, a celebrar estas elei
cións pero que non se fixo por
que "os inquéritos dan que Xóve
nes Agricultores as perderían". 

lncapacidade na xestión · 

O desinterese do Estado español 
e da Xunta na defensa dun sec
tor prioritário na economía galega 
reflíctese na discriminación que 
sofre a _respeito doutros países 

A. IGLESIAS 

europeus, o que abriga, segundo 
Beiras, a "mudar de inmediato a 
situación". Lídia Senra asegurou 
que a mala xestión das adminis
tración¡ central e autonómica 
diante da UE ten provocado, polo 
de agora, perdas de "máis de 
6.000 millóns de pesetas". 

No ano 1992, na UE decídase 
reformar a política de vacun de 
carne através dunha baixada 
continuada dos prezos, polo que 
se estebelecen unhas axudas 
en conceito de primas de com
pensación. No caso ·galega, a 
diferéncia doutros países euro
peus, a nefasta negociación le
vou á perda de grandes cantida
des destas axudas. Lídia Senra 

explica que en lugar de cobrar 
por todas as vacas, Gal iza só 
cobrou palas vacas nodrizas, co 
que se perderon 3.500 millóns 
de pesetas ao' ano, ao que hai 
que lle sumar a perda das pri
mas para vacuns machos. Des
de a UE estabelecéuse destinar 
axudas nese conceito ªº vacun 
que estivera nas explotacións . 
até os 1 O meses, pero a vitela 

"' galega d~ c·alidade, con denomi
nación ae orixe, só está até os 8 
meses, polo que se perden 
1.200 millóns de pesetas. 

A maiores, cando comezou a 
conflito das vacas loucas, a caí
da do consumo ·e dós prez os · 
obrigou á UE a estabelecer axu
das á renda para paliar a crise. 
Novamente, a mala xestión le
vou a que se repetira a situación 
anterior, concedéndose as axu
das só polas vacas nodrizas e 
polos machos at$ os 1 O meses. _ 

Por isa, meotres que ao Estado 
francés recebiu 36.000 millóns de 
pesetas, ao Estado espa(lol só lle 
corresponderon 11.000 millóns. 
Os estados membros da UE de
cidiron que cada esJado concede
ria ao sector gadeiro a mesma 
cantidade e a ministra de agricul
tura votou a-favor. "O Estado 
francés puxo 36.000 millóns ca 
qtJ~ o seu· sector ·vacun recebiu 
un total de 72.000 millóns de pe
setas. Pala contra,. o Estado es
pañol dixo que non tiña cartas e 
só obtivo os cartas comunitários"; 
aseguraba a secretária xeral do 
SLG. As perdas erJtre vacas no
drizas e vacun macho asc.ende
ron a 860 millóns de pesetas e no 
caso do leite as perdas chegaron 
aos 750 millóns de pesetas. 

O BNG aposta pala áefensa do 
sector diante da UE e por abor
dar un cámbio na política agrá
ria tamén a nível interno, combi
nando a política sectorial cunha-· 
reordenación territorial en fun
_ción dos seus usos: agrícola-ga
deiros, foréstais ou de localiza
ción de indústrias. + 

. M. V EIGA 

Incineradora non, nen sequ~r en Vulcano 

A polémica obre a contratación da empresa que construirá o forno 
da incineradora de Cerceda está a ter a virtude de 'destapar alguns ta
bus. Por exemplo, a Telación que a Xunta mantiña desde hai máis de 
dez anos coa multinacional norteamericana Foster Wheeler. O conse
Heiro António Couceiro r'espondeu á información que neste sentido 
publicou Faro de Vigo sinalando que esta relación xa fora cortada hai 
un ano. Quizais o tempo necesário para salvar as apariéncias antes de 
iniciar novos vínculos. · 

A polémica destapa tamén sanos mecanismos de sobreyivéncia entre, 
. cando menos unha parte, do tecido empresarial galego. Esa actitude a 
prol de que a concesión vaia para a factoria viguesa e non para os nor
teamericanos e 'dun sentido comun que non sempre apoian todos os 
sectores sociais, sobre todo os meios de comunicación, afeitos, non se 
sabe por qué, a dar como positivo todo o que ven de fóra, ainda que 
señan resíduos químicos como os da planta de Somozas. 

: 1 

Por último, este debate pon de manifesto a condición pre-política do 
presidente da Xunta quen ven de afirmar que . el non tolerará "pre
sións" na adxudicadóñ das caldeiras. O seu coñecido machismo bate 
contra a lóxica da función de governar. 

Mais, a carón de todo o que destapa, esta polémica tapa tamén outra 
realidade máis grave: a de que a este país lle van colocar, grácias á in
cineradora, unha boina contaminante, que coineza a ser rexeitada en 
todos os países de Europa. A eleición entre Vulcano e a Foster Weeler 
oculta que a prol da incineradora só está a Xunta e Sogama ou, dito 
doutro modo, o PP e Fenosa. Nengunha outra forza política ou social 
apoia esta alternativa que nen sequer fo¡ debatida nas mínimas condi
cións exixíbeis en democrácia. A Xunta chegou mesmo a ignorar des
preciativamente a l.niciativa popular, av-alada por 30 mil sinaturas, en 
contra da incineración. 

Por 4ltimo, e en defensa de Vulcano, haberia que alentar a todos os 
que agora se solidarizan coa empresa, a que o fagan igualmerite cando 
se pede carga de traballo para os asteleiros e se denúncia a nova rees
truturación que está a piques de poñer e!'l marcha a UE no sector da 
construción naval, tanto pública como privada, e que o govemo espa
ñol fai cargar de novo, en importante medida, sobre as gradas galegas. 
Aclemais, Vulcano e outras empresas autóctonas sairían igualmente 
beneficiadas se a alternativa aos resíduos sólidos fose outra e non-a in
éineración. Todo iría mellor, en fi~, se Penosa non presionase tanto 
para poñer en marcha o seu plano antes das eleicións autonómicas.+ 

• • 1 ' 1 .. .., , ,, r ,. '! l ~ 1 • ( r- " 1_-r, ~. ' •• I~ J • t ~ .> j , 1 
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Irregularidades laborais 
• • • en empresas munrc1pa1s 

coruñesas 
A empresa é::oñcesionária da 
prestación de servizos de 
asisténcia no Teatro Rosalia e 
-no Forum Metropolitano da 
Coruña, organismos 
autónomos locais de 
titularidade municipal, están a 
rexistrar irregularidades 
laborais que provocaron a . 
intervención da lnspeción de 
Traballo e da S~gmidade 
Social. A concesionária do 
servizo, Iluminaciones 
Naveiro, S:L. é sucesora da 
prestadora do servizo orixlnal, 
José Naveiro Domínguez e 
realiza práticas que o BNG do 
concello calificou como 
inconcevibeis, ·entre as que e 
atopan despedimentos 
improcedentes dalguns dos 
seus traballadores ante a 
pasividade do concello, que 
('.Onsinte estas práticas. + 

Maquillaxe dos dados 
de incéndios 

A onda de incéndios que 
asola ao país poderia ter , 
consecuéncias moi 
superiores ás q~e se 
coñecen, cuns danos 
económicos maiores aos 
que recoñece a própria 
Xunta. Segundo as 
Comisións Obreiras, aos 
dados que facilita a 
Administración están 
falseados. A maquillaxe das 
cifras é unha vella prática 
.do Governo d~ Fraga, pero 
agora está a coñecer 

· dimensións inéditas. 
Mentres a Consellaria de 

- ·Agricultura di que se 
queimaron 22.000 hectáreas 
en toda Galiza no que vai de 
ano, as CCOO aseguran que 
só na província de Ourense 
arderon 25.000 hectáreas · 
desde o primeiro de 
Xaneiro. O sistema que usa 
a Xunta ~ considerar 
conatos os lumes de menos 
de unha hectárea -mália 
estaren moi próximos uns 
.dos outros- e a superfície 

· queimada nos con·atos non 
se contabiliza~ de xeito que 
milleiros de hectáreas -
desaparecen non -
oficialmente.+ 

Queren facer tributar · 
ás Xuntas de Montes 

A Administración tributária de 
Ribeira comunicou a alta de 
oficio no censo de 
empresários, profisionais e 
retenedores desde o 1 de 
Xaneiro de 1991 ás 
Comunidades de Montes 
Viciñais en Man Comun. lsto 

' significa que as Xuntas de . 
Montes ·terán que pagar o 1 VA, 

·O Imposto de Sociedades e as 
retencións por rendimento do 
traballo e todo isto con efecto 
retroactivo desde 1991. A 
decisión desta administración 
supón considerar como 
·Sociedades Mercantis ás 

· X.untas de Montes, unhas 
institucións típicamente 
galegas que apenas teñen · 
parangón no Estado, xa que 
aqui concéntrase máis do 
90% dos montes en man 
comun do Estado.+ 

t • J l f '~ .. l .... • : 1 , 1 ( ,, '/ • ' • t · •• 
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DEP2RTES 

Os bateis galegas lograron 14 medallas das 
1'8 posíbeis, entre elas as 6- de Ouro en desputa 

Remando co vento na popa 
-0- PUCHEIRO 

0$ bateis galegos conse.guiron as seis medallas de ouro nas e ursa 
seis finais de bateis disputadas en Castro Urdiales o 27 de Abril. 

. Pero a súa tazaña non quedou aí ao conseguir 14 das 18 peanas d llo 
· que estaban en xogo. Outras tres ·tripulacións galegas clasiticá- e ffie _ .fa 

ronse cuartas, das ! 7 que participaron. Só os semi-profisionais :: - ' ,-::-~.-
de Orio lograron ser terceiros en· seniors/homes e Castropol se- ' . . - 11; 
~undo en femina_s Infantil/cadetes. Estes resultados· veñen ~on- ;~.,. para a ffi U er 
~1rmar a progresión do remo galeQO, sobretodo1 de b~nco f1xo. _ _ -, . · · 

Quen ía dicir a fins da decada 
dos anos setenta, cando non 
habia suficientes tripulacións 
galegas para realizar unhs,i com
petición de trai.ñeiras, que, vinte 
anos despois, comenzarían a 
dominar ·o remo do Estado, su
perando non so a asturianos e 
cántabros, senón tamén aes 
bascas. Daquelas, as poucas 
traiñeiras de madeira que ·se, 
conservaban en_choupadas na 
ribeira (duas en Moaña, unha 
no Nautico de Vigo e outra en 

. Ca~o de Cruz) capaces ainda 
de manterse a flote, competi.an 
polas festas a xeito de demos- · 
tración, rerlutan-

tras ·eidos deportivó·s a espallar. 
O apoio que está tendo agora o 
remo conttástra vivamente con 
miles de millóns que a Xunta vai -
gastar en construir partos depor
tivos paré!_ di~frl!te dunha elite. 

o ca~peonato do_ Estad~ 

O recente campeonato do Esta
do, celebrado eh Castro Urdia
les, non foi algo anormal no re
mo galega, senón _a confirma
ción dunha xeira de recupera
ción que xa comezou hai tem
po. En 1993, 94 e ·1995 gaña
.ron os remeiros e remeiras ga-

legas catro títu-· · 
los dos seis posí-do a vellos pes

cadores que se 
negaban a que 
se perdese a tra
dición e que en
gaiolaban a al-. 
guns mozos con 
máis forza que 
técnica. · 

- (:lasificacións 
' 

lnfantis (H) 

111 Amegrove 
211 0rio .. 
.32 Vila de Cangas 
42 Mecos ,. 

Cando chegaron Cadetes {H) 

12 S. D. Tirán 
2º Amegrove . 

. Un 'boletín de info~aciÓn serna, 
nal da ConseÜaria de Famílía, 

·' Muller .. e Xuventude inclue entre 
as actividades a realizar un curso 
de Perfeccio'namento da Mul!er 
"enfocado a mulleres 'que queiran 
dar un toque de distinción á sua vi, 
d?"· As matérias que imparte son 
maquíll;µe, comportamento so, 
cial, pasarela de rua e nutrición. 

,- . 

O Centro .Coordenador de In
formación .de Documentación 

· - Xuvenil da Galiza, da Consella, 
ria de Família, foi quen incluiu 
o cutso no· número do 17 de 
.Marzo-de 1997 do boletín da 
Rede Galega de Información · e 
Documen.taci-ón Xuvenil. O 
curso está organizado e vai ser 
impartido pola académia .Perfil 
Atlántico 25.de Vigo. 

A surpn~siva inclusióñ deste 
curso ·no bol~tin -que informa 
tamén da realización de douto, 
radas en universidadés de pre~tí, 
xio-, motivou que a· viciña das 
Pontes Asunción Dans Domín, 

• 

guez e cincuenta e nove persoas 
máis apresentasen unha protesta 
por escrito. Os dicionários din 
que "perfeccionar é rematar algo 
que está pouco ou mal remata, 
do", daquela as asinantes do co, 
municado din que "pode ser que 
na Xunta pensen que as mulle, 
res galegas estamos mal remata, 
d~ e somos pouco distinguidas". 
Por esta razón, no documento 
tamén indican que "o estraño é 
que non se ' lles ocorrise facer 
antes un [curso] de iniciación" . 

Non. todas matérias a impartir 
foron -criticadas frontalmente, 
cursos de ll_l.aquillaxe e nutrí~ 
ción son factíbeis "para aquela 
xente que estexa interesada 
profisionalmente ou que sim, 
plesme~te q_ueira adquirir uns 
coñecimentos básicos dest'as 
matérias", indican as asinates 
do comunicado de protesta, 
"pero o Comportamento social 
témolo que aprender día a dia e 
no ensino público". "Da maté, 
ria de Pasarela de rua -enga, · 
den-, mellar non dicir nada, 
porque dá lugar a moitas e mal, 
pensadas interpretacións". 

An_te esta situación, a deputada 
do BNG Pilar García Negro 
apresentou unha pergunta par
lamentária para que a consellei
ra de Família, Muller e Xuven
tude, Manuela López Besteiro, 
explique por que apare~e este 

_ curso nunha publicación oficial 
aa Consellaria. Na liña de de
nunciar a política sexista da. 
Administración galega, o · depu, 
tado do BNG Bieito Lobeira 
apresentou outra pergunta par
lamentária para explicar a conto 
de que se dá unha subvención 
ao Salón da Moda de Marin. • 

·á alcaldía de 
Moaña . os na
cionalistas, o re
xedor Xavier 
Abalo tpmou a 
d~cisión de im
pulsa.- este de ~ 
porte con pro
fundas raigañas 
na tradición ma
riñeira galega. ó 
concello' nórl' só 
axudou aos clu- . 
bes, financiou a 
merca de barcos 
e o m p e t i 1 i v o s~
q ue pesaban üff 
tércio- m·enos 
que os vello·s, 
de' (emos axeita
dps , s·enón que~·; 
promoveu com- · 
peticións e ·esta
leiros de ribeira, 
animou :aos . x-ó~ 

311 S.D. Samertolaméu 

. beis. O ano pa
sado xa gañaron 
cinco dos seis 
que estaban en 
xogo. Outro' dado 
a significar nesta 
edición é qüe 
tanto o Clube de 
Regatas de Peri
llo, como ·a S.D. 
Tirán, \!enceran a 
Orio na categoría 
seniors de ba
teis. Até de ago
ra os. reriieiros 
galegas viñan 

Pasarela de r.ua como as que promociona a Consellaria. 

. · venes e difundiu 
o Clepo'rte nou- · 

Xuvenis · (H) -· 
1ºS.D. Tirán 
2º Robaleira ' : 

32 Vila .de Cangas 
: 

- - " . Sénior~- .. ··-· --
' 1"º C. Regatas de·Périllo 

'2º S.D.'Tirán 
·3º Orio 
4. C.R. Cedeira 

,. 

·'::· lnfaotis/Cadetes (F) . 

· 1 º. Robá:leira 
. 2º Casfropol . -
.. 32-Remo Celeiro : .. 

. - : Xuv~ni.s/Séni'ors (F) 

1º S.D. Tirán 
.;e ... 

2~. Vila de Cangas .. 
' 

' 3º C: :R. Chapela 
: 

' 
. ~ " 

" 

•• ··1' 

·' 

.,. 

·-

· despuntando nas 
. categorías infe

riores, primeiro 
er:i infantís, lago 

. en· cadetes, des·-
· .'pois en xüvenis, 
p·ero os b9.·scos 
sobranceabán en , 
séniors . Nesta 
ocasióR, en ba

·teis seniors com
peti'rón catra re
me iros de trai
ñéiras en · ca<da 

-· barco, ·polo que a 
vitória de Perillo, 

'· can menos de ·un 
. seQ'un·do .p'or . 

FERNANDO CARBALLA 

' tros concell os 
do litoral men- .-· 
tras recababa o 

: 

· diari"te·- de Tirán, 
ten ·ainda moi(o 
máis valor·. Non 
se pode esqué-
cer tampouco 
_que a traiñeira da 

País Je peqlienos 
. / . . . 

.ap9io de institucións púbUcas e 
privadas. 

Pouco a pouco os bateis e as 
traiñeiras forqn ir:izando todo ·o li
toral, mentres miles de afeizoa
do·s povoaban as ribeiras e os 
peiraos nas principais. competi
cións, movendo máis xente que 
os partidos de futbol. O rexurdir 
do -remo galego de banco fixo, 
coma o da gaita, é unha. mostra 
da . recuperación ~ultural que se 
pode levar a cabo cando hai un
ha verd?deira vontade política e 
se conta cun mínimo apoio. De
portes como a chave ou os bo
los celtas, que pratican miles de 
persoas e. permañ,ecen case nó 
anomimato mediático, son ou-

t. ... ~- .. : 1 ;.~ \ ¡ :; :.. 1 ;. e 1 ! ~ 

S.D. de Tirán-xa foi o.ano pasa
do a campeona estatal, estándo 
.a ponto de gañar ·a bandeira 
máis prestixiosa, ·a da Cor:icha:. 

p-ropr1etar1os 
\:·• 

A demanda de ,vi'.ienda está en horas baixas. Hai menos .xente con 
É tamén significativa a irrupéió'n · - gañas ou c~s posfueis necesários para ·mercar un piso: ,Os expertos 
de' novas clubes dé remo CO(l .e pergúntans~ poi;:gtf~~non ba1xan os prezos, De acordo .coas leis da 
forte potencial, como Robaleira: •· oferta e da demandi; do, mercado libre e da man invisíbeT, isto é o 
da Guarda, o Clube de Remo de :c¡ue debería ocw:rir;ágo.ra, pero non ocurre. 
Cedeira ou Remo Celeiro. Os .. · ·. " · -~~-.:~;-~ ... _ 

. da Guarda non só foron recibí'- ~ Á e~plicación hai quf · buscala. en que este non é un país de peque, 
dos á sua chegada á vil a· por ;_. nos proprietfücs, cómo se p.doita a pregoar: O que di a inmobilidade 
média povoación, nun frie men~ · dü-prezo d,os- pisos ~ ·que existe unha importante concentración do 
cer, senón que colleiraron os · capital e o cfo1.tefrb 1grupado non necesita realizarse: está cómodo á 
m,a,i~res aplausos do numeroso'_ espera de qu~ os pre.?os ,vol van subir para vender. 
publico conc;;entrado en Castro · ~ 
Urdiales. A sua superioridade foi :- ·, ~ algo que sempre ... s~".'soubo. O prÓprio do c~pitalismo non é o 1?-er-
tan manifesta que, na tanda cla- . cado, senóri 0 i'n.onopólio. • _ _ _ . . 
sificatáoria, dedicáronse a re-
mar de brazo_+ 

,' 

1 DE MAIO DE 1997 

·Telefónica leva 
o catalán aos móbeis 

Os servizos de Moviline, a 
división de teléfonos móbeis 
da Telefónica, oferécense ao 
público que o desexe · 
integramente en catalán, 
como anunciou a compañía co 
gallo do 23 de Abril, Dia de 
San Jordi. O monopólio 
telefónico no Estado ven de 
demonstrar asi que ten 
capacidade plena para manter 
todas as suas relacións coa 
clientela na língua .que desexe 
~sta última. Pero para poder 
desenvolver esta posibilidade, 
é necesário que a Telefónica 
manifeste unha sensibilidade 
que ten en Catalunya pero 
non na Galiza. O presidente 
da Mesa para a Normalización 
Lingüística, Xosé Manuel 
Sarille, manifestou que a 
organización que preside vai 
pór todo o seu empeño en 
conquerir que a Telefónica . 
abandone a. sua prática anti
galega e que respete a nosa 
língua. • 

Peden declarar as Cies 
. Parque Nacional 

A proposta feita por Carlos 
'Príncipe (PSOE} no Senado 
para declarar ás lllas Cíes 
éomo Parque Nacional 
coincide coa estratéxia da 
Xunta de facer un grande 
Parque Nacional nas 
principais illas do litoral 
galego. A medida teria 
grande impacto 
propangandístico e apenas 
nengun custe social ou 
económico, xa que case 
todas elas están 
abandonadas. A cámbio, a 
Xunta poderia ter unha nula 

política 
ambiental e 
de 
protección . 
doutras 
paraxes 
naturais, 
cuxo 
manteni
mento si 
ten custos 

Carlos Príncipe. porque· 
están 

habitadas por povoación 
que demanda 
contraprestacións que 
compensen os sacrifícios 
que implican os espazos 
protexidos. + 

A Pardela embaixadora 
honorífica de Oleiros 

O Governo municipal de 
Oleiros levou a pleno unha 
moción 'para declarar 
Embaixadora Honorífica do 

. Concello de Oleiros á ave 
paradela, en vista de que un 
exemplar desta espécie visita 
a vila tpdas as primaveras 
para· pasar grande parte do 
ano neste concello. A 

·-paradela é orixinária das 
Azores, Norte de África e 
Portugal. "A Paradela, ao igual 
que fixera o golfiño Nina, 
contribuiu a difundir o nome e 
as singularidades do naso 
concello entre os distintos 
povos de diferentes países do 
mundo", indica a aeelaración 
de embaixadora honorífica 
para xustificar a concesión 
desta distinción.+ 
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Ofensiva ultra-española nos Rdí~és cat~l~ns 
,, . . ... . :., , : .~ -~ 

: 

. \. ·. 

. _:~..: 

·A toupa norte·~mericana 
do 25 de Abril _ 
volve a _Portugal 
· Frank_ C_arlucci , b embaixador 

9* l.V. 

As Cortes valencianas apro
baron o 29 de Abril .unha pro
posta de resolución de Unión 
Valenciana na que se afirma 
que o idioma valenciano é dife
rente do catalán. O mesmo dia, 
un fato de denominados inte
lectuais cataláns deron a coñe
cer un manifesto a favor do ca
tellano. A par disto, sobre todo 
nas llles, os movimentos máis 
ultras estanse a agrupar co 
antica1alanismo como nexo. 

A Sala Segunda do Tribunal 
Constitucional sentenciaba que 
a Universidade de Valéncia está 
lexitimada para denominar cata
lán ao idioma que se tala en Va
léncia. A reacción non se fixo 
agardar. O Consell da Generali
tat Valenciana auspiciou o deba
te nas Cortes através dunha pro
posta de resolución apresentada 
por Unión Valenciana. "O idi9ma 
valenciano é o idioma de todos 
os valencianos, diferente e dife
renciado de todas as outras lín
g uás do Estado· español sen 
nengunha ambigüedade, matiz 
ou asimilación con outras lín
guas amparado en critérios aca
démicos, científicos, o calquer 
outros alleos á legalidade vixen
te", afirma o texto aprobado. 

Por outra parte, o Foro de Babel 
difundiu un manifesto no que se 
opoñen ao principio de disponibili
d ade lingüística, que obriga a 
centros privados e comércios a 
ter personal para atender ao pú
qlico en calquer das duas línguas 
oficiais, defendendo aos espa
ñois-falantes e pedindo a liberda
de lingüística. Os asinántes, entre 
os que se atopan Terenci · Moix, 
Eduardo Mendoza, Eugenio 
Trias, Félix de Azúa, Goytisolo, 
Rosa Regás, ... até 14 escritores, 
que utilizan o español, rexeitan 
toda leí reguladora e din que os 
poderes públicos só poden incidir 
co fomento dunha língua. O pro
motor é Francés Carreras, próxi
mo a Iniciativa per Catalunya. 

O PP catalán tamén se sumou á 
febre dos manifestos, cun docu
mento no que se pede que a lín
gua se utilice "como ferramenta 
de comunicación e non como 
obxetivo político" e que non s·e 
impoñan sancións polo uso 
dunha delas. Os socialistas, pa
la sua banda, rexeitan a elabo-

A Jaume Martorell, presidente do Centro Cultural Mallorqui, parécelle moi catalanista 
Vidal Quadras. - · · 

ración dunha nova leí. 

Estas tres iniciativas xurdiron des
pois de que a Generálitat anun
ciase que estaba a estudar unha 
nova leí de normalización lingüís
tica. Os bispos de Girona, Vic, 
Solsona e Tarragona, pediron 
nunha folla parroquial que os cas
telán-falantes aprendan o catalán, 
"o mesmo que tacemos nos co 
español". Pouco tempo despois, 
saiu á luz o "Manifesto dos 350" 
(ver páx. 6 do número anterior) 
reivindicando un cámbio de lexis
lación capaz de facer do catalán a 
única língua de Catalunya. 

Ofensiva anticatalanistá 

Pero a ofensiva anticatalanista 

onde máis fo'rte se· mostra é nas 
llles. O pasado 21 de Marzo, 

. nun, acto celebrado en Palma, 
auspiciado pola Plataforma, ao 
que foi convidado o dirixente ca
'talán do PP, Alex Vidal Cua
dras, e que tiña que convertirse 
nun acto anticatalanista; rema
tou nun tremendo follón ao ser 
acusado ocpróprio conferencian
te de imp_erialista. Ao berro de 
forq cataláns, numeroso público 
abandonába a sala ao contestar· 
o· 1ider do PP ~ un ha pergunta, 
feíta en ·mallorquín, en catalán. 
Entre os alborotadores estaba 
Jaume MartoreÍI. Martorell, un 
vello franquista, presidente do 
Ceñtre Cultural Mallorquí, foi 
condenado polo atentado a un 
repetidor de TV3 en Alfabia, que 

B. LAXE 

.Adeus 
aos governadores civis r 

O 30 de Abril reuníanse por última vez cos gove'rnadores civis os 
ministros Maior Oreja e Mariano Raxoi, Interior e Administra
cións Públicas. Esta figura vai desaparecer a próxima semana para 
dar pa o a un novo cárrego, o de sub-delegado do govemo. A po
lémica sobre o papel <lestes substitutos, centrada en se van ter ou 
non mando sobre as forzas de seguridade do Estado na sua respec
tiva província, semella unha cuestión sen importª-ncia. Pero non 
o é. Se a teñen, quedaría en evidéncia que os sub-delegados son, 
na realidade, governadores civis acochados baixo unha nova de
nominación. Polo tanto, a tan celebrada desaparición, froito do 
pacto PP-CiU, seria papel mellado. De momento, desde Madrid xa 
se apuraron en comunicarlle aos govemadores galegas que van se
guir todos nos seus pastos baixo a nova denominación. Supoñemos 
que se seguen a ser aptos, os cometidos tamén serán semellantes. • 

--
ten á illa sen poder ver a televi- . 
sión catalana. 

O Centre informou ·no seu boletin 
dunha campaña-contra os-catala
nistas que tiña como principal ob
xectivo facer pintadas nas viven
das dos .membros.do govemo ba- . 

· lear e dos seus famili'ares máis 
directos. En Eivissa-comezou ta-

· mén a funcionar publicamente a 
denominada Asociación de De
fensa del Castellano. O obxetivo 
xa está reflexado no s'eu nome. 

- norte-americano en Portugal 
que apoiou o amordazamento . 
da Revolución dos Gr.avos o 
25 de Abril de 1974, volveu a 
Portugal da man dun 
proxecto imobiliário· de . 
22:000 millóns de escudos a 
investir no concello de 
Amadora. A pretensión 
declaráda do proxecto é 

. "participar no esforzo de 
- desenvolvimento do noso 

país no seo da Unión _ 
Europea e das suas relacións 
con Estados africanos". 
Sobre os obxectivos reais 

É préc:isamente o governo bale- deste investimento nada ·se 
ar e.alguns concellos, -tamén en sabe, p~ro no mesmo tamén 
m_ans do pp, os que est$n a re- _participa un ex candidato 
cibir os m_aiores ataques_ por _ repu.bl!,ca~o á vice 
parte ·destas asociacións, nos - _ pr~s1denc1a dos Estados 
que están .memb.ros, 90 pártido . Unidos.• 
de Aznar e Canellas~ entre eles 

. o ex dirixent~ Joaquín Cotoner. 
Te!ltabar;i en primeiro lugar . que 

_o govern0 balear sacase un 'de
creto no que se deixaba absolu

_ O. BNG propon a 
. exclusividade dos 'eventos 

ta !iberda,de pa_ra elexir a língua d . I · 
nó.ensiQO.-. Canqo_pensabar.i que . -r e 11'.'fere~ Xera nas· 
-O tiñan cons~gui_do, -o governo_ .~.- ~e·V1·5·10' ns a·. utono'.m1·cas· . 
saéo.u un .decreto. no que _asegu- _ 

~r~ un mínim_g do-50% das asig
na_turas en catalán. 

Estas <:>rgani:Útcións estftn. moi . 
Felacionadas co.s ambientes ·· 
máis ultras madrileños e contan 
co ABC como o· seu voce.iro 
rn-áis c_ompromei ido, mentres 
que a totalidp.de da prensa das 
illas, bastante lrgada ao PP, criti
ca estás informadóns ás que ca
Jiljca de manipulacións eviden-

. tes. Neste senso; é diferente o 
comportamento dos médios de 
Mallorca, corno os do Principat, 
.aos que teñen a maioria dos 
meios galegos cando o ABC ata
ca o noso idioma. Aos defenso.:. 
res do catalán nas llles califíca
nos como "infiltrados de HB, cos 
que forman un marco tora do na
so ordenamento institucional, 
traballando de xeito claro pola 
independéncia dos Pa"isos Cata
láns e a imposici'ón do catalán 
como única língua, con exaxera
das subvencións de diñ_eiro pú
blico". En suma, que estas aso
ciacións, semellantes á AGLI 

· que opera na Galiza, apoiadas 
polos ult.ras españoles, utilizan 
os mesmos argumentos que na 
Galiza, ·tentando criminalizar aos 
defensores do idioma próprio. 

· Ainda que nas llles hai un dato 
significativo, ta.mén acusan a 

-.membros do Governo do PP de 
ser infiltrados de HB.+ 

a 
EDICIÓNS 
AllOSAUBBA 

No proxecto de lei de _ 
retransmisións deportivas 

-~debatido por primejra vez 
.- no Congreso o Xoves 24 de 

Abril-, o deputado do BNG, 
~ Francisco Rodríguez, 

- defendeu unha emenda para 
_ que as televisións 

autonómicas poidan 
retransmitir en exclusiva no 
seu próprio território os 
eventos deportivos de 
interese xeral. O proxecto 

. de lei do Governo central 
pretende regular a 
transmisión dos partidos 
futbol -como sinalou 
Francisco Rodríguez-•. "para 
facer inviábel do ponto de 
vista económico a · 
explotación dos direitos 
televisJvos do futbol por 
parte do grupo de 
_comunicación liberado por 
Prisa". Mália apoiar ao 
Governo, CiU poderia 
provocar o adiamento da lei 
até o ano 2003 Pára · 
preservar os intereses .. da 
TV3, sócia de Prisa na 
compañia que explota os 

· direitos televisivos do futbol 
· profisio~al.. • 

Alemaña recoñece 
a· culpa no bombardeo 
de Gernika 

O .sesenta aniversário do 
bombardeo e aniquilación da 
povocación basca de Gernika 
serviu para o embaixador 
alemán en Madrid, Hening 
W~gener, no nome do seu 
Governo, recoñecer a culpa . 
do seu país no bombardeo 
dá cidade por parte da 
Lexión Cóndor. O bombardeo 
.foi o primeiro ataque aéreo 
masivo que se realizou 
contra unha pova.cación civil 
e constituiu un fito histórico. 
Durante o aniversário, o 
alcalde da vila, Eduardo 
Vallejo, exixiu que o Governo 
español rexeite a versión 
oficial franquista, que 
acusaba "aos viciños e-aos 
roxos de ter incendiado a 
emblemática vila basca".•. 
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Hernando Calvo, xornalista colombiano 

'Os narcos colombianos non existirian sen a contra nicaraguana que a CIA financiou'" coa droga' 

* G. LUCA ción segue coma sempre. · tado; Pérú si que o é, desde o antes da invasión de Panamá, 
asesor do presidente Fujimori até Noriega recebe- unha carta (que 

O xornalista Hernando Calvo A atención céntrase sobre as o complexo da base militar do foi publicada) do director da DEA 
Ospina, de 36 anos, foi detido drogas. Callao que é uriha estación de norteamericana na que lle agra-

. e torturado no seu país por de- comércio de droga. A droga ser- dece o ·envío dunha foto asinada 
nunciar abusos de poder e por Non coñezo maior mentira que ve ao.mesmo tempo de pretexto polo.xeneral. Ao ano seguinte de-
investigacións que revelaban a a bendita guerra da droga de para preparar intervencións mili- tivérono. Na invasión de Panamá 
relación entre o Governo e os Colombia, por exemplo. Hai un- tares. Estados Unidos tala de experimentaron con armamento 
narcos. Asilado na Franza es- ha cuestión que pouco se sabe:. mandar unidades· da ONU á Au- novo para atacar centros urba-
crebeu Salsa: 500 años de op- o ex axente da DEA Michael ravala, a conflictiva zona bana-, nos. lsto non se ten publicado. 
timismo e Escobar, vida ·e Levy escrebeu 'que tanto o gol- neira na extrema con Panamá. 
marte dun narcotraficante. A pe de Estado da coca de Boli- Cal é a situación de Colómbia? 
editorial basca Txalaparta pu- via, o de Garcia Meza, que deu Está a dicer que unh.a soa 
blicou no 94 Perú, los sende- a CIA, como a chamada guerra man (Estados Unidos) admi- Primeiro está a violéncia institu-
ros posibles (escrito en cola- da coca de Colombia son andró- nistra a un tempo a infracción cional: a esquerda legal foi arra-
boración con Katlijn DeClerq) menas. De · non exist,ir a guerra (o narcotráfico) e o castigo (a sada. Despois está a guerrilla 
sobre a xénese do movimento contra os sandinistas, non terian intervención militar). sen a que o pais xa se teria con-
dir'ixido por Abimael Guzmán. ap;;i.recido os carteles colombia- vertido nun caso semellante ao 

Os problemas de Latinoamé-
nos da droga. Foi a CIA nortea- A droga sérveu no caso de Co- de Haiti ou da República Domini-
mericana, e toda a estructura lómbia e o Perú para militarizar a cana. Dentro da guerrilla estan os 

rica xa non s-e publican en anti-sandinista da Contra, movi- sociedade. Citarei só unha per- factores externos e os erras que 
Europa. da desde o Departamento de sonaxe: Richard Secord. Este come.teron coa poboación. Por 

Defensa dos Estados Unidos, a home foi veterano da invasión d~ veces, as FAR entraban nun po-
Dentro dos intereses xeo-estra- que permeteu que o cartel de Bahía Cochinos en Cuba e des- boado e ao labrego que tiña tres 
téxicos de Europa, América Lati- Cali e o de Medelliñ tivesen o pois foi ~o Vietnam onde partici- vacas levábanlle unha. Non ca-
na ocupa, de feito, o derradeiro que chegaron ter. Foron eles os para nas f orzas especiais que se lumnnio a ninguén. Non demora-
lugar; primeiro están os paises que entregaron a droga á CIA finanzaron cos cultivos de ador- - ron en chegar os soldados regu-
do Leste, despois Africa e Orien- para exportala; a cámbio, os mideira e tráfico de hemina das lares que 11,e ofereceron protec-
te próximo. Estamos a ver como norteamericanos déronlle armas tribuos Meas, no triángulo forma- ción e os narcos que lle propuñan 
os Estados Unidos están a por- . e información e puxeron ao seu do palas extremas de Cambodia, gañar cartas cultivando coca e, 
fiar en Africa por territórios que dispar as bases' militares de T ailándia e Vietnam. Posteribro- como era de esperar dixo que si. 
eran intocábeis para Europa Miami e Texas para introducir a mente asesorou ás dictaduras No Sul do país, nas zonas coca-
desde hai un século. Ao mesmo droga no mercado norteameri- militares de Arxentina e Chile e á leiras, as FAR asaltaron un ba-
tempor a UE i"nviste eri Arxenti- cano. Asi pasou tamén co Perú_. de Somoza en Nicaragua e de a tallón de entrenamento contra-
na, México, Chile e o Perú para pouco aparece no grupo clan- guerrileiro e levaron como reféns 
contrarrestar a Norteamérica pe- E as campañas para acabar destino que finanza a Contra co a setenta e dous soldado. Des-
ro estes investimentos poden coa droga desde a presidén- tráfico . Norteamericanos e pe- pois está a delincuéncia común, 
perigar polos movimentos popu- cia norteamericana? · ruanos montaron na área da co- que é grande pala falta de traba-
lares e guerrilléiros. Polo de ago- ca unha base- militar e policial es- llo que hai nun pais tan inmen-
ra do que máis. se tala é de Mé- Quen ignora que houbera unha pecial e, quen a dirixe? Richard samente rico; está o narco, que 
xico porque ren relacións cos guerra da droga, centrada sobre Secord, que manda sobre forz_as na sua parte principal traballa en 
Estados Unidos no Tratado de todo en Colómbia? Reagan de Marines e da DEA. Xa hai xa conexión coas forzas armadas; 
Libre Comércio e de Cuba por- presentouse coma o Sheriff anti- tres bases fortificadas no pais. existe o paramilitarismo, que é o 
que se,gue a ser o único centro droga por exceléncia cando na mesmo exército e a intervención 
stalinista, como din eles. Mexico realidade estaban eles mesmos -Quen governa a economía do des grandes ºterratenentes por 
ascendeu a pais do primeiro finanzando este comércio. Por tráfico da coca? outro nome.Outro problema é a 
mundo así que se declarou a re- - que . mataron a Pablo Escobar? información. Hai xornalista exce-
volta de Chiapas, pesia a canti- Porque confrontou ao Estado Se nestes momentos parase o lentes pero comprados. Hoxe pu-
dade de martas de fame que es- sen ter medida da sua forza. Nos tráfico de eoca, e economía de blican que a guerrilla masacrou 
tá condenada a ter. Tanto no ca- comezos, fíxera de intermediário Miami desparecería. A cocaína é quince labregos e tres dias des-

! so de México como no do Brasil, entre a CIA e a droga, pero des- o primeiro negócio do terceiro pois a guerrilla emite un comuni-
o costume dos meios é mitificar pois negouse a seguir; os Ochoa mundo pero quen o manexa son cado no que nega a información. 
a sua potencialidade económica sí se prestaron e despois de cin- os Estados Unidos. Cando rema- Nos diários aparece en diuas li-
e especular con horiiontes _de co anos na cadea comezaron a tou a guerra fria, para os paises . ñas : "As FAR aseguran que non 
des~nvolvemento que logo se sair. Non me parece certo íso de pobres inventouse como recám- foron eles". A información que fi-
demostran un chasco. A explota- que Colómbia sexa un narco-Es- bio a guerra das droga. Un ano ca é a1xrmeira. • 

1 DE MAIO DE 1997 

Unha milicia direitista 
pede a independéncia 
de Texas 

A meio do secuestro de duas 
persoas, a milícia ultradiretista 
República de Texas pediu a 
independéncia deste estado 
norte-americano, que foi unha 
nación libre o século pasado. 
Pero nos Estados Unidos non 
só se dan este tipo de reivindi
cacións independentistas de 

·signo direitista, tamén hai ou
tras de orientación claramente 
progresista, como a petición 

·das comunidades latinas de 
reintegrar a México os 
estados que foron da sua so
beranía, a demanda de criar 
uAha república de persoas de 
color ou exixéncia índia de de
volverlle as terras que foron 
invadidas polos colonos ou 
polo exército. • 

Os galegos da Arxentina 
protestan a lunar 

O presidente do Governo 
español visitou Arxentina 
na terceira semana de Abril 
e topou que non todo era un 
paseo eleitoral entre a 
coniunidade de inmigrantes. 
"Frente a vários milleiros de 
persoas -informa o diário 
Clarin-, Aznar tamén escoi
tou onte [polo Domingo 20 
de Abril] os reclamos de so
lidariedade que realizou o 
presidente do Consello de 
Residentes Españois na Ar
xentina, o galego Francisco 
Lores. «Este povo non ten 
recursos mínimos para 
viver con dignidade. Hoxe, 
unha grande cantidade dos 
españois na Arxentina non 
viven ben», dixo".+ 

A esquerda reforzada 
nas municipais italianas 

A Refundación Comunista 
saiu reforzada as eleicións 
municipais italianas 
celebradas o pasado Domingo 
28 de Abril. O principal partido 
da coalición governante Olivo, 
o Partido Democrático da Es
querda, sofreu un pequeno re
troceso, ao igual que a coali
éión direitista Polo da Liberda
de, dirixida por Forza ltália, do 
magnate Silvia Berlusconi e 
integrada tamén polos fascis-

tas da 
Alianza 
Nacional. 
A Liga 
Norte, o 
partido se
cesionista 
padano, 
tamén re
duciu os 
resultados. 
Unha ex
trapolación 
do voto 

Romano Prodi. daría de 
novo a vi

tória á coalición de centro es
querda Olivo, ainda que o go
verno estaría condicionado en 
maior medida pala 
Refundación Comunista. O 
Polo da Liberdade seguiría a 
ser a segunda forza no Parla.
mento e a Liga Norte resultaría 

. afectada polo aglutinamento 
da direita no Polo das Liberda
des, algo que limita as posibili
datjes·de pacto da Liga.• 
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·O governo alemán ameaza de expulsión a Isaac Velasco 

O MRTA afirma que a 'calidade humana' 
do$ guerrilleiros foi 'unha bofetada contra os xenerais xei1ocidas' 
-0- M.V. 

O governo alemán proibiu a Isaac Velasco, representante do 
MRTA para Europa e residente en Hamburgo, facer declara
cións sobre o seu país. En caso de desobedecer perc;teria o 
estatuto de refuxiado político que actualmente .posue en Ale
maña e seria deportado ao Perú. O governo xermano respon
de así ás peticións de Lima que mostrara ás suas queixas po
la intervención de Velasco a semana pasada nos meios de co
municación. O MRTA fixo público un comunicado no qu·e si
nala que a "calidade humana do obreiro comandante [Nestor 
Cerpa Cartolini] foi un ha bofetada para os xenerais xenocidas". 

Fujimori débelle a "vitória" aos 
guerrilleiros do MRTA que deci
diran non~ disparar sobre os re
féns . De tela feíto, o resultado 
do ataque teria sido unha masa
cre de altos cargos da socieda
de peruana e o rexeitamento 
tanto interno como externo da 
medida de asaltar a embaixada 
teria sido grande. O ministro de 
Agricultura peruano , Rodolfo 
Muñante, explicou aos xornalis
tas, unha vez liberado, que el e 
outros 20 recluidos estiveron a 
tiro dos guerrilleiros, xa comeza
do o asalto, pero que en nengun 
momento fixeron intención de 
disparar sobre eles. 

Os soldados recibiran ardes, ás 
avesas, de non facer prisionei
ros . Várias testemuñas informa
ron a xornalistas extranxeiros 
de que cando menos catro 
membros do comando anuncia
ran en alto a voz de rendirse e 
mesmo foron detidos, á vista 
dalgun dos reféns , pero logo 
apareceron mortos. 

O único retén falecido foi o xu
rista Carlos Giusti. O maxistrado 
do supremo español, Francisco 
Martín Pallín, declarou que era 
amigo de Giusti e que lle pare
ceu moi extrana a sua marte a 
máns dos militares, porque 
Giusti resultaba unha persoa 
moi incómoda para Fujimori. 
"Era ---<lixo Pallín- o que máis 
tiña denunciado o sometimento 
da xustiza polo seu governo". 

Algunhas persoas afirman, ou
tramentes, ter visto que alguns 
dos soldados de cara pintada, 
deixaban albiscar unha parte de 
cabelo loiro, por baixo das suas 
boinas. · 1sto viria acrescentar a 
suposición de que no asalto 

participaron forzas especiais de 
vários paises extranxeiros. En 
todo caso, si está admitida, con 
carácter extraoficial, a interven
ción dos Estados Unidos, Ingla
terra e Israel na operación. O 
MRTA denunciou nun comuni
cado a complicidade do governo 
xaponés e norteamericano. 

A intervención de monseñor 

Fontes peruanas indicaron ta
mén que unha das claves do 
asalto tora a intervención de 
monseñor Cipriani, amigo de 
Fujimori e membro do Opus Dei, 
que fixo de mediador e filtrou 
material que per:mitiu coñecer 
en cada momento a situación e 
actitude dos secuestradores no 
interior da embaixada. Precisa
mente a actitude dos mediado
res internacionais foi posta en 
entredito neste conflito, visto o 
resultado final e a falta de res
peito ás garantias pactadas. Hai 
que lembrar que o delegado da 
Cruz Verme/la internacional en 
Perú fora expulsado semanas 
antes do país por Fujimori baixo 
imprecisas acusacións. Agora, 
as fontes peruanas máis críti
cas, acusan ao governo de ter 
eliminado ao único posíbel me
diador que non se dobregaba 
aos seus fins. Pero, o certo é 
que, antes de desembocar no 
asalto, Fujimori tivo que desti
tuir, por razóns igualmente des
coñecidas, ao seu ministro de 
Interior e ao xefe de policía de 
Lima. 

O M RTA afirmou, nun comuni
cado, que continuará a loita 
contra "o neoliberalismo", con
forme se reafirma no seu obxeti
vo dunha "sociedade de paz con 
xustiza social".+ 

G. LUCA DE TENA 

Tony Blair, ·para un remédio 

Margaret Thatcher prometera ao eleitorado de Gales, Escócia, Ingia~ 
terra e o Ulster (o Reino Unido) un tempo de becerros de ouro a 
canta de saldar as garantias de empregó, ensino e, sáúde saidas da. 
guerra contra os nazis. Situacións de priviléxio en Africa e América 
e outros restos da Pax Victariana, relevada en Ialta, (a bolsa dos me~ 
tais ou as compañias de seguros de Londres, por exemplo), xeraban 
plusvalias abando para repartir un anaco aos traballadores. Para 
Thatcher era socialista aquil EstadQ de beneficiéncia µiarxinal e invi, 
taba ao eleitorado a un futuro de riqueza a condición de dinamltar os 
seguros contra a pobreza e de liquidar as empresas do Estado. O re~ 
sultado daquela operaciqn é unha libra fortísima nunha sociedade na 
que as diferéncias sociais multiplicáronse, con máis paro e menor 
renda. O voto aos laboristas castiga o fracaso daquil crecepelo famo~ 
so,. consistente en aumentar a nómina dos ricos para que houbese 
máis riqueza pata todos, que a Thatcher vendia co apoio afervoado 
de Fraga. Vinte anos despois, Inglaterra ten, sobre todo, 111áis pobres 
e m'esmo o' corazón financiero do ex,ifnpério pédelle a Blair que apli~ 
que árnica para que o destrozo non comprometa a todo o Estado.• 

Indignados polas felicitacións a Fuiimori 
-0-P.C. 

Arredor de 500 persoas sumá
ronse á manifestación celebrada 
en Compostela, o pasado Xoves 
24 de Abril, en protesta palas 
martes provocadas pola inter
vención militar na embaixada de 
Xapón en Lima. Os participan
tes amosaron a sua indignación 
palas monstras de· felicitación de 
numerosos mandatários de todo 
o mundo e nomeadamente pa
las declaracións realizadas por 
Manuel Fraga e destacados 
membros do governo Aznar. 

Os manifestantes mostraron a 
sua incredulidade diante da ver
sión oficial aterecida por Alberto 
Fujimor1. Coreando "Fujimori 

golpista, ti es o terrorista", un
has cincocentas .Persoas dirixí
ronse ao -edifício no que reside 
o representante do governo pe
ruano en Compostela, onde 
efectivos da policía nacional 
amasaron a sua dispoñibilidade 
para actuar contra dos concen
trados con lanzapelotas .e de
mais material antidistúrbios. 

As organizacións convocantes 
denunciaron a falta de vontade 
negociadora do ditador perua
no e as constantes violacións 
dos direitos humanos nun país 
no que o 70% da povoación vi
ve condenada á pobreza, o 
analfabetismo acacia cotas des
proporcionadas e apenas se 
'canta con cobertura sanitária. 

Aspecto da mobili:z:~ción contra o asalto á embaixada celebrada en Santiago. 

As organizacións convocantes 
lembraron que Fujimori "talaba 
de solucións dialogadas men
tres preparaba a ocupación mi
litar" e criticaron o "cinismo" 
dos governos de Xapón, Esta
dos Uriidos e, sobre todo de 
Fraga e Aznar, quen se apre: 
suraron a felicitar ao ditador 

, peruano polo resultado da ac
ción "co número menor de víti
mas posíbeis" sen faeer a mí
nima alusión ás circunstáncias, 
ainda non aclaradas da morte 
dos guerrilleiros. 

O Martes dia 6 está convocada . 
en Vigo outra manifestación de 
repúdio que sairá da Porta do 
Sol, ás 20 horas, e finalizará na 
sé do Partido Popular.• 

A. PANARO 
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e .u? e:J.lti do~a"ocaadÓ-
1 ' .? A Aol:/UV' Felicidad~s, . 

Nun museu dos 
Estados Unidos, 
adicado ao 
xomalismo, está · · 
inscrita a máxima 
seguinte: "O 

•• 1 xornalismo é .o 
priníeir.o borrador da. 
história". É certa. Pero 
tamén neutro sentido. 
o xornalismo borra a 
história porque Ós. ~ 
titulares .non sempre: 
con'tan ·º 'qu_e. sucede_. 
Entre 1-983 e 198]. no 
Estad~ ~~spañol. ,: 
primaba a moda, o 
deseflo, 'a arquiteétufa, 
o melior dos munºd6s 

I· posíbeis e, sen 

Alexandre Gómez .e 
. X~~io Rodríguez 

En .f:iotterdam · (Ho!C,lnda) escri
bi~~se unha extraordinária páxi
rja na história atlética. Os que 
seguimos os pasos-dos atletas.. 
sabemos do enorme estarzo e 
sacrifício en silenzb hai detras 
destes logros. Moitas veces sen · 
o -apoio e colaboración dos que 
r_ealmente están abrigados. 

Parece coma se os nosos atletas 
~_stiyesen a!ia,dos/compenetrados 
cós -éxitos~ r)OS· últimos. témp_OSr . 
máis despois da desagradábel 
problemática xurdida hai uns me
ses co estádio de atletismo de 
Balaídos_ Primeiro Xúlia Vaquero 

··-e agora Al~xandre Gómez. 

lndependentemente do resultado . 
do Marathqn, esperanzador sen 
dúbida algunha· para un debutan- · 
te, está o comportaínento do Ale~ · 
xand-re Gómez nos · distintos 
niéios._ de comon-icación, onde 
amosa a sua 
condición de 
grande persoa 
e gran referen~ Alexándre foi 
te positivo s_o-
cial, xa que a _ solidári~ cos 
diferéncia de 
ouíras "estre-
18.s'', reivindica· 
a · su_a co·ndi- -

seusmáis 
estreiios -·-1 embargo, a notícia ~ 

1 estaba nas. cloacas, ·-
1 nos Gal. 

. · ción de traba- colaboradores, 
s9bre todo nos 

Néstf;>r_ Cerpa 
Cartolini, responsábel 
do cpmando do MRTA, 
~xplicara várias 
semanas atrás, nunha 
entrevista,· porque 
tomara a decisión de -
ocupar a embaixada 
do Xapón en Lima. 
Dixo que era por amor, 

1 ., porque que ria volver a 
1 ver á sua muller, presa 
1 desde hai séte anos , 
1 nos cárceres-tumba de 
1 Fujimori, os cárceres 
1 c.onstruidos con ... 
· I -tecnoloxia española 
1 
1 (da etapa socialista). 

1_ ~erpa decia que 
1 quería vo·lver a tocar á 
1 sua muller, a 
1 - conversar con- ela, que 
1 a extrañaba moito. 
1 Cerpa morreu o 
1 pasado día 22, xunto 
1 con trece 
1 compañeiros. Deixou 
: · escrita unha carta, de 

1 
amor, que publicou en 
parte, a prensa 

: internacional. 

1 
1 

·• 1 
1 
1 
1 

DentrQ_ de, se cadra, 
cinco, dez ou vinte 

·anos, haberá 
reformas no Peru, no 
Brasil, en 

.· llador· e de 
compartir o momentos 
seu éxito co 
seu entrena- maos. 
·dor, Xulio Ro
dríguez, a sua · 
familía, médi- _ 

- co, .O Bruxo, COIJ1pañe_iros, etc., é · 
dicer, os seus. E a diferéncia en
tre unha persona conscente das 
suas orixes, "o galgo de Za
máns", e outras que unha vez ob
tido un importante· éxito· esquecen 
o secreto do mesmo. 

Para min confeso que hai moito 
tempo que este detalle non pa
sou desapercibido, xa que en di-

. ferentes ocasións Alexandre foi 
solidário cos seus máis estreitos 
colaboradores, sobre todo nos 
momentos maos e acalarido car
tas aves de rapiña que como en 
todo eido social existen, que 
obedecen a intencións expúruas. 

Xúlio Rodríguez pertenece a ese 
_ grupo de traballadores/as do de

porte en xeral que están facendo 
unha formidábel Jabor na. cantei
ra.· Hai duas semanas fun teste- '" 
muña no Parque de Castrelos do 
seu traballo nunhas probas atléti
cas para nenas/as organiiadas 
por un coléxio vigués. Alí estaba 
o Xúlio e outras persoas traba
llando coa base, mentres outros 
'nas cúpulas ou conspirando.,. 

Polo tanto, moitas gracias Ale
xandre, Xúlio, .:., e todas as per
sonas do deporte que traballades 
con honradez e fieis aos princí
pios éticos e solidários.~ Seica pa
rece que non está de. moda nesta 
onda de neo-liberalismo·, confeso 
que estou con vos a tope e sei . 
que somos, afortunadamente, 
moitos e moitas os que.así open
samos. Ah! E soñamos qüe na 

· próxim~ cita olímpica de Sidney 
(Austrália) a bandeira galega es
tea presente na volta a pista.• 

XOSÉ CARLOS SOLLA LAGO 
' (VIGO) 

. · A NOSA TERRA 

Daniel 
- -~~~~~~--~ 

. -
Grupo Calificación Distáncia 

en Km . .. 

ETA ,,. Asasinos para.nóicos 700 
1 ~r; 

GIA Alxéria ~i' Terroristas 1.500 

IRA Exército Republicano 2.000 

p·a1estinos lntifada 3.000 

MRTA e EZLN Guerrilleiros 6.000 

FRETIUN:;~&- Movimento 15.000 
:'}\'• de Liberación Nacional 

- ''- - - '. 

Qalego ~~n ZamÓta 
É unha enorme. satisfacción a 
nova da aprobación no Congreso 
do _ ensino do Galega no Bierzo. 

Viví.n e fun .. docente, tamén de 
galega, -'nesa zona, e constatar 
a existéncia-alí da nosa/súa lín
gua, non pode ser por ninguén 
obviado e menos negado. 

Pero o que f9,mpouco se pode 
· facer, é esquecer ás outras dú
-as zonas de Astúrias e Zamora, 
onde. o Galega -é tan real como 
na Galiza. · 

Traballei tamén como mestra itine- -
rante no Centro Rural agrupado 
Túela-Bibei, que abrangue os con-

. cellas galega talantes de-Zamora. 

- Ou es xordo, ou non queres en
tender·. Alí case todo o mundo, 
nen os e· vellos~ talan gal ego; un 
galega realmente fermoso e ben 
conservado. 

Pero qµero remitirme ao Proxecto 
Educativo de Centro, elaborado e 
aprobac;fo no curso 1994-1995, 
polo claustro de profesores/as e 
refrendado polo Consello Esco
lar. Oeste Proxecto E.C., quero 
reflexar algunhas conclusións do 
apartado Situación Sooioeconó
mica e Cultural da Zona: 

"Realizamos un- estúdio porcen
tual sobre a língaa que máis 
usualmente utilizan os nosos 
alunas para expresarse, obten
do os seguintes resultados: 

-Barxacova: O 100% dos al u-
nos tala galega. 

-Hermisende: O 95% tala galega. 
-L..:ubián: O 90% . . 
-Chaos: O 100%. 
-Hedradas: O 100%. 

::-Vilanova: O 100%. 
-Pías: O 100% . 

De todo o anterior dedúcese 
que a língua materna e prioritá
ria dos nosos alunos é o. galego, 
ainda que esteñamos nunha zo
na de influéncia castelán, en
contrándonos pois cun proble
ma de bilingüísmo". 

No apartado Notas de ldentida,, 
de, destacamos: 

"Obrigatoriamente no naso colé
xio a língua de aprendizaxe será 
o castelán, non oustante tendo
en canta as características lin
güísticas da zona: 

. -Permitiremoslle expresarse na 
sua língua materna. 

-Permitiremos que aqu.eles pro:
fesores que o desexen, poidan 

- comunicarse con aqueles alu
nas que queiran na devandita _ 
língua. . 

-Realizaremos actividades nes
ta língua. 

-Poñer.er:nos á sua disposición 
materiais nesta segunda lín
gua. 

-Evitaremos actitudes e comen
tários que a minusvaloren. 

Foi o que puidemos facer e non 
sen estarzo. 

Pero sería de 
desexar, en 
nome da coe
réncia, do de
reito á língua 
propria; inde
pendentemen
te das raias 
administrati
vas, ás veces 
tan hiprocrita-
mente usadas; 

Dedúcese que a 
língua materna e 
prioritária dos 
nosos alunas é 
ogalego. 

que os nenas/as, meninos/as, 
da Zamora galego-falant~, asi 

Suso Sanmartin 
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como os de Astúrias e León , te
ñan o dereito a estudiaren a súa 

·1íngua materna, por enriba de 
calqueira condicionam~nto. 

... 
Mentres isto non se cumpra, es
taremos asoballando un dos 
seu·s .dereitos fundamentais. • 

CONCHA RODRÍGUEZ 
( Ü BARCO DE V ALDEORRAS) 

EUA e Xavier 
Ferreiro 
O calvário que supoño estará a 
pasar a família do empresário 
coruñés Xavier Ferreiro é froito 
dunha situación esperpéntica 
desde o meu ponto de vista. 

Nó meu país (algo máis respe
tuoso cos dereitos fundamentais 
e humanos que os EE.UU.) a un 
cidadán non se lle pode aplicar 
unha medida cautelar provisional 
como é a detención e ingreso en 
prisión se non é dentro dun pro
ceso coas debidas garantías. 

Pois ben, parece ser que neste 
caso optouse por aquelo que 
existía en España antes de 
1978, versus pres!Jnción de ino
céncia, funcionaba o princípio in
quisitorial de "xustifíquese" vos
tede de que non cometeu acto 
delitivo, que é o que se presu
mi~, que un fose delincuente. 

E aproveito isto porque ademais 
non creo que exista delito algún 
no comércio. Haino si se trata 
de sustáncias perigosas para a 
sáude (drogas, .... ). 

É pois mi non esperpéntico que 
até se equivocasen na califica
ción, ademais da falta de pro
bas, ao denominar delito o Co
mércia de alimentos? Os que 
non somos inocentes acertaría
mos na calificación ben seguro : 
"Preso Político", non sei que 
opinan o resto dos leitores de A 
Nasa Terra. 

Reitero que xa por este feito, ao 
non estar ben calificado, xa non 
debería nen abrirse o Xuizo oral 
(polo menos iso sucede nos paí
ses democráticos, non sei se 
EUA entra nese grupo ... ). 

Isa sí, os EE.UU nunca dubida
ron en, xa non apoiar, senón fi
nanciar ditaduras da extrema di
reita como as de Arxentina, Uru
guai, Chile ou fenómenos como 
os da Contra en Nicaragua. 

Sirva isto de contestación ás de
claracións do noso representan
te máximo de Asuntos Exterio-

- res, que non se lle ocurriu me
llar causa, nos almorzos dunha 
Cadea de Rá-
dio, que dicer 
que o de Cu-
ba era coma a O EE UU 
ditadura de s . nunca 
Pinochet. d~bidaron en 

financiar · 
E non ten o 
menor escrú- ditaduras~ 
pulo cando un 
cidadán espa-
ñol como Fe-
rreiro está a pasar unha situación 
vexatória e ate esperpéntica, e a 
diplomácia española sen mover 
un pelo. Esperemos que espabi
len ou serán 6 meses moi amar
gos de verdadeira inxustiza. 

Só me move un forte sentimento ) ! 
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Reformas sociais para 
conseguir un maior 
benestar e para 
reducir o poder das 
oligarquias. O povo 
estaralle _agradecido. 

·Que pensa do 9esenlace do secuestro do Peru? 

X osé Maria Miguel , Maria Xesus Mariela 

Penlionilta Enfermeira Profesor - Sanitária Administrativa 

Fixeron o que tiñan que 
facer porque senon que, 
rian que lles meteran 
man como 11es meteron, 
que non fixeran o que fi, 
xeron. Se ica a policia 
matou a todos, pero se, 
n ón pasaria igual que 
aqui pasa coa ET A. Moi, 
tas veces hai que actuar 
asi. Din que alguns mo, 
rreron a sangue frío , pero 
iso había que velo.+ 

Estou asqueada por todo, 
por como foi, por todo ... 
Non sei como terian que 
ter procedido, pero creo 
que os direitos humanos 
están moi desprotexidos. 
Fraga defendeu a Fujimo, 
ri, pero hai que pensar 
que Fraga é unha persoa 
moi intelixente pero que 
xa está nunha idade na 
que xa non coordena o 
que di.+ 

Parécéme que utilizaron 
métodos moi expediti, 
vos, pero Peru ten un ré
xime moi especial no que 
non hai democrácia. A 
solución tiña que ter sido 
negociada e sen mortos 
en nengun caso. Penso 
que Fraga coas suas de, 
claracións-' apoiando a 

Creo que é un verdadeiro 
escándalo. Penso que es
tamos tolos. A comuni, . 
dade internacional aplau
diu a medida, pero é un
ha selvaxada, ninguén 
ten direito a acabar coa 

Penso o q~e case toda -a 
xente, co terrori~mo h.ai 
que rematar, cos secues
tros tamén. Lamenta, . 
belmente sempre ten que 
morrer alguén. Creo que 
os terroristas tamén ma, 
tan a san~e foo e ternos 
que calar, 'eles teñen li, 
berdade e nós andamos a 
formulamos -o direito q\Je 
ternos para lle quitar a 

de solidariedade coa família e 
especialmente, con ese empre
sário que é unha vítima máis da 
"ditadura" americana e do seu 
sistema xudicial inquisitivo des
pois da normativa Helms-Bur
ton. Non se preocupan sen em
bargo_dos grandes problemas 
que teñen no seu território os 
próprios ianquis : auxe do Ku
klux-klan, da pobreza ou xa "mi
séria", da violéncia, ... En fin ... • 

XEsus V ÁZQU EZ 
(COMPOSTELA) 

O terrorismo de 
Estado de Fujimori 

· Fujimori sacou o aceno 
autoritário d~utras épo
cas que ten oculto. + 

· vida doutra persoa. Fraga 
tamén dixo que Fujimori 

:fixo ben, pero con todos 
: os respetos para o noso 
pr~sidente, creo que está 
equivocado.+ . vid~ a alguén. • 

ba de demostrar ao mundo a 
sua debilidade por xogar a gue
rra é por ser soldado da repre-

. sión, masacrando sen contem
placións aos verdadeiros repre
sentantes do povo oprimido, 
que dende un primeiro momento 
estaban polo dialogo e unha sai
da negociada. Pero el preferiu 
lanzar contra a Embaixada nipo
na os seus cans cerveiros de 
cara pintada, co fin de esmagar 
a resisténcia do comando gue
rrilleiro do Movemento Revolu
cionário Tupac Amaru (MRTA), 
que desde o pasado ano ocupa
ban a Embaixada xaponesa. 

que os dit~dores carecen de 
sentido comun é moito menos 
de saidas pacificas e :civilizadas. 
O Samurai preferiu arazar coa 
embaixada é · os seus ,resis
tentes, sen darse conta de que 
co elimfna-
mento físico 
dos membros 
do MRTA es- A povoación 
tábaos trans-
f orm ando en peruana vive 
mártires que unhaestrema 
van servir ain-
da máis, para 
concenciar ao 
pavo peruano 
na sua loi1a 
revolucionária, 
por derrocar o 
ditador, que 
só entande de 
auto -golpes , 
b al 1 o ne1as., 

probeza,careee 
de. liberdades, 
cunha repre5ión 
que está a orde 
do día. 

masacres, moi proprias dos . que 
sofren a esquizofrénia de man
terse no poder por médio da for-

sa internacional adicábase a po
ñer nun altar ao Samurai. Se
gundo eles·, por ter acabado cos 
terroristas, cando en reálidade o 
.único terrorist~ é Fujimorl e o 
sey . Exército represor, pero as 
afirmacións da prensa capitalis
ta non me estrañan no máis mf-
nimo, xa que semp.re se distin
guiron por escribir para o millor 
postor e para os poderosos que 
oprimen a0.s povos dq. terra, dis
f arz~mdo a realidade dos feítos. 

Coma se pode chamar democrá
tico a un presidente dunha na
ción candó sabém9s qüe a po
voación pe.ruana yjv~. unhá es- . 
trema probeza, carece de liber-

. dades, cunha represión que está 
a orde do día,· c.unha ·guerra su
xia que xa custou milleiros de vi
das humans é_ onde _os presos 
políticos son recluidos en cárce
res de éxtermínio: Esta é a de-

.. mocrácia de Alberto Fujimori e o 
respeto polos dereitos humanos. 

1 
1 
•• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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•• 1 
1 
1 
1 
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· ao presidente. Pero 
eses cámbios, esa· 
vitória, ·non será froito 
do azar, senón da 
acumulación xa 
insoportábel de 
derrotas anteriores, 
como est~ de "-agora. 

Un deputado 
popular le o nome 
dos .asiste.ntes ·á 

. 1 
I · 
1 
1 
1 comisión 

· I parlamentar: "Fulano, 
1 zutano, Benito 

- 1 Lobei ra ... " .. O 
1 deputa.do do BNG 
1 toma a palabra: "O 
l. meu nome non é 
: Benito, s~nón Bieito 

1 -.. e asi_ figura no 

1 re)(isto. Fagan o favor 
1 de ·mo respeita~. Non 

· 1 hai razón para 
1 traducilo". O 
1 representante do PP, 
1 Xesus Palmou fai 
1 acenos 
: · despreciativos, bota 

gargalladas e rosma. 
: Bieito Lobeira toma 

1 de novo a ·palabra: 
. 1 "Señor Palmou, se 
1 vostede teima en 
1 traducir o meu nome, 
1 . eu, -de_ agora·en · 
1 diante, farei o mesmo 
1 · co· seu e :chamareille 
1- Jesús .Ya Murió". 
1 ~ 

1 
J 
1 
1 
1 

O pasado día 22 de Abril o dita
dor Alberto Fujimori voltou a se
mentar no seu país a violéncia 
militar, tan despreci ada pala 
maioria dos latinoamericarios. 
Por desgrácia no naso continen
te ternos que soportar os ener
gumenos ditadores, cando todo 
funcipnaria millar sen eles. Con 
esta a sua última actuación aca-

Para tal ataque desesperado 
despregou gran parte do seu po
tencial bélico ca propósito de re
matar coa vida de só 14 guerri-
11 ei ros que lle qu itaron o saña 
durante catro longos meses. En
tre os puntos que reclamaban os 
membros' do MRTA estaba a li
beración de 400 compañeiros da 
orgaización revolucionária e a 
repartición de vivares ~ medici
ñas entre os habitantes máis 
probes de Lima, pero xa se ~abe 

. za é contra a vontade do povo. 

Ao día seguinte do;brutal ataque 
a Embaixada xaponesa, a pren-

Coina: bo_ ·1atinc>americano ·que I 
son é con concéncia revolucio-· 

1
1 . 

nária, debo suliñar qLJ.e sinto na 
- ~ ~ ~ • :e- ~ • 

·Cándido Méndez 
(UGT) ampara a 
reforma· laboral na 
constíudón -europea: 
"Ese proc_esq pódenos 
colocar nunha mellor 

. ;;.confúndete:.coa··· na'tureza!Í 
· coas· camisetas de 

: AN"~ T~ 
agora á venda en Vigo en 

Álvarq, Cunqueiro 14 e 

- - ~ . -
- - - - - ,.. - - - - - - - -- - - - - ... - .... - ., -- ---- -- ------ ·------·--- f •• ~ i ~ ,- • ;. i .. 
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_l situación", afirma. A 
1 pergunta é: que di 
1 Xesus Mosquera? A 
1 UGT de Galiza pensa 
1 o mesmo? 

Alina Castro tala do 
seu pai Fidel. 
"Tiñamos na casa un 
frigorífico de General 
Eléctrica, dos anos 
cincuenta ... J'. É unha 
crítica, pero aquí, onde 
existe a convición de 
que todos os políticos 
rouban, seria unha 
loubanza. 

1 En Baiona, no.bairró 1 
da Anunciada, morreu 1 

1 un neno de 16 meses 

1 por consumir 

1 metadona. Na casa, 
1 unha vivencia de 
1 protección social, de 
11 85 metros cadrados, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·I 
1 
1 
1 
1 

vivian catorce 
pérsoas. Dous nenas -
máis están no 
hospício, pero 
pasaban tamén na 
casa os fins de 
semana. A Conselleira 
de Família 'di que non 
é asunto dela. O dela 
é vixiar que a xente 
non peque, que se 
cumpra a moral 
conservadora. A quen 
lle importa o que 
sucede nunha família 
de drogaditos. Están 
condeados, serán 
culpábeis antes de 
nacer. 

lnquérito na 
universidade: O 15% 
dos estudarites 
pertencen á clase 

· -baixa ou média baixa, 
o 40% á média ·e o 
45% á alta ou media 
alta. O ensino reflexa 
e reproduce a 
sociedade de clases, 
affrmou, hai máis de 
vinte anos, o mellar 
sociólogo francés: 
Pierre Bordieu .· lsto 
nón importa 
demasiado, porque 
incluso os analfabetos 
poden votar cada 
catro anos e hai un 
. parlamento e tres 
poderes -e liber.dade 
de expresión. 
Ademais~ se os tillos 
dos labregos fosen á 
universidade, 
inventariamos un 
master privado e 
cobrariamos tres 
millóns de pesetas 

1. pola matrí_cula. • 
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ialma a. perda inrreparábel do 
comandante guerrilleiro, Nestor 
Cerpa Cartolini é as do resto 
dos compoñentes do comando 
guerrilleiro do MRTA, que resis
tiron heroicamente ate · o final, 
por defender o povo oprimido, 
para· eles o meu-máis sinceiro 
saudo revolucionário coma la
tinoamericano.+ 

HUGO BENTANCOR 
( SEIXO~ MARIN) 

O planeta americano 
~ 

Cando se le o libro El planeta 
americano do alacantí Vicent Ver
dú non· se pode1 quedar indiferen
te. Desde unha óptica moi. aguda, 
esta obra incide nun tema que 
nos -debe preocupar a todos pola 
trascendéncia cada vez maior 
que ten nas nasas presentes e fu
turas sociedades: o american way 
of fife, o xeito ae vida americán. 

Desde o concepto c;te trunfo da
quela sociedade, a adoración do 
dolar, o pánico á seguridade, as 
prisións inhur:nanas, a alimenta
ción obscena, o odio . aos inte
lectu ái s, a 
ruptura da fa-
mília, as cida-
des desper- O 20% 
soalizadas, 
as relixións e dos nenos 
sectas' a cu 1-" norteamerjcanos 
tura do lecer, 
os plans de viven 
estúdio, a era en condicións 
informática e 
telemática, to- de pobreza. 
do pasa nas 
171 p~xinas 
deste libriño 
condensado e 
sintetizado ate nivéis máximos'. 

Algúns dados e cifras da obra po-

ANOSATERRA 

· den ilustrar me.IÍor que nad:i o 
seu .c;ontido: 27 millóns de analfa
betos, 35 millóns de desampara
des, morte de dúcias de recén 
nadas nos hospitáis públicos de 
Nova lorque por falta dunha asis- _ 
téncia debida, tasa de homicidios 
en USA de 21,9 por cada 
100.000 habitantes/ano (Canadá 

· 2,9 e Xapón 0,5), censo peniten-

Erades auga de vida 
no relanzo ·humilde do corazón, 
chorima que agroma ergueita 
para entregar~se ao mundo. 

· Erades o balbordo 
imenso da renacéncia popular, 
presenza que vai dévalando 
com~ rios de utopía armada. 

Erades coma un abrente . 
sobre as marél> perdidas, 
reclamación de pátria que vai 
ser lume ou bocarribeira. 

Por iso vos mataron. 

Tiñades un futuro de silenzo 
e unha frouma pe miséria 

ciário dun millón e médio (se a 
tendéncia se mantén igualará aos 
estudantes universitários), os ne
gros son o 50% da povoación pe
nitenciária (un de cada catros ne
gros entre os 20 e 29 anos atópa
se en prisión, en liberdade condi
cional ou en procesamento) , o 
20% dos nenas norteamericanos 
vive en condicións de pobreza. 

MRTA 
baixo os pés. 
Medrastes na expoliación 
concentrada do Sol, 
un a un esparexidos 
como a semente de Tupac. 
E tostes labregos do medo, 
obreiros do pó e da acedume, 
trabadoira triste 
da negación do pan. 

Pero vos dixestes 
NON 
o erguestes puño no lombo 
das antigas dores. 
E remontastes no ayllú 
comunal do cóndor 
a Serra Maestra 
cie todos os dias. 
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tmi.~fi~ pro. isfo? 

O libro é moi pedagóxico e 
aleccionador, e a tese que 
mantén Verdú é a de que te
rnos que frear a euxurrada 
para non caer , ao menos to
talmente , no planeta america
no.+ 

MIGUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
(ALACANT) 

Por iso vos saudamos. 

Porque non estades sós, 
porque ainda somos 
Moitos 
Rebeldes 
Tenaces 
Armados coa vosa palabra, 
irmáns do vento de abaixo 
no amor, 
na loita 
e na metralla. 

Erguidos cara o porvir, 
guerrilleiros da esperanza. 

XAN GARCIA LóPEZ 
(FERROL) 

ANXEL FOLE EN A NOSA TERRA 

A luz da fala 
ANOSACULTURA 17 

Xa á venda. 

Cartafolio galega ·· 
PRENSA E CRIACIÓN 3 
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Matusa Barros, organizadora do ciclo, á esquerda, xunto ás vídeo-criadoras de Portugal. 

O vídeo sae · á rua 
para construir o universo en f eminino 
O IV Ciclo de Videocriadoras adícouse a G~leusca e Portugal 

-0- ARANTXA ESTÉVEZ 

As criadoras de vídeo queren dar a coñecer o seu traballo ao públi, 
co. Despois de tres décadas de utilización do vídeo como instru, 
mento de criación artística~ a sua difusión ainda é a dun méio no, 
vo e marxinal cun público minoritário. Criadoras de Caliza, Eus, 
kadi, Cataluña e Portugal xuntáronse en Vigo no N Ciclo de Vi, 
deocriadoras para intercambiar os seus traballos, descoñecidos de 
xeito recíproco. Catalanas e bascas mªrcaron as diferéncias en canto 
á superación do meio como atranco para a difusión das mensaxes. 

Un público minoritário per inte, 
re ado no vídeo foi o espectador 
do cido de envolvido en duas 
xomadas, Sábado e Domingo, cu, 
xo horario non invitaba á asistén, 
da. As ruas ainda están baleiras ás 
once da mañá na fin de semana 
ainda que i to non impediu o in, 
teres por estas proxeccións, que 
como lembrou a profesora de Au, 
diovisuais, Sol Alonso, non debe, 
rían converterse en citas anuais 
enón que o ciclos de vídeo de, 

berian estar normalizados. Pero o 
certo é que a criación en vídeo 
goza ou padece dunha "eterna xu, . 
ventude" que, por unha parte, en, 
gádelle interese ao público e, por 
outra e menos positivamente, 
condiciona ás criadoras. 

Puidéronse ver mesturados traba, 
llos de mulleres profesionais ·e sen 
experiéncia, norr¡eadamente as 
que ainda traballan en escolas e 
faculdades. E é que o vídeo ná 
Galiza é máis unha matéria uni, 
versitária que artística; a activida; 
de de criación viodeográfica está 
concentrada na faculdade .de Be, 
las Artes de Pontevedra xa que a 
Escola de Imaxe e Son ten a sua 
ollada máis centrada no cinema. 
''.Hai que eliminar a idea de que o 
vídeo é restrinxido, non é perife, 
ria, non é alleo a outras artes .. Es, · 
tabelece lazos con ootros méios 
convencionais como a fotografía, 
a pintura e a escultura, o cal lle 

outorga unha garantía de futuro", 
explica Sol Alonso, profesora da 
faculdade de Pontevedra e enea, 
rregada da selección de traballos 
galegas proxectados no ciclo. 

As vídeocriadoras galegas .recén 
saidas de Belas Artes ainda pade, 
cen os efectos do rexurdir do ví, 
deo; a ferramenta convértese 
moitas veces nunha mensaxe pa~ 
ra a que o espectador non ten re, 
feréncias de ahondo. Entre ou, 
tras, Sonia_ Omil e Begoña Paz, 
apresentaron un traballo de títu, 
lo Cóntame un canto, no que re~ 
núncian ás histórias relatadas 
con tópicos, Diário Falso, de Sil, 
via Garcia, rexeita aos demais na 
construcción dun universo pró, 
prio, Carapuchiña, de Xema 
Aguilar, reflexiona sobre a sumi, 
sión da muller ao home nos con, 
tos e na publicidade e Neno Gua~ 
po, de Celeste Garrido, modela 
en plastilina o adeus á masculini, _ 
·dade. Para Sol Alonso as novas 
vídeocriadoras inStálanse ·~na es, 
tratéxia do ferninino como au, 
téntica categoría estética e inte, 
lectual". Explica que "o feminis, 
me» da diferéncia non é o contra, 
ponto aos homes senón que esta, 
belece unha estratéxia de cómu, 
nicación para as mulleres que 
precisan que se continuen tras, 
mitindo as denúncias. Estes · tra, 
ballos removen as conciéncias 
dentro do ámbeto feminino". 

• 1 

Conxugar 
mensaxe e méio 

Nos créditos dos traballos das ví, 
deocriadoras bascas e catalanas os 
departamentos de Cultura dos 
Governos autónomos estári pre, 
sentes. Tanto en Porttigal como 
na Galiza as circuntáncias son 
ben diferentes. Ana David, do 
Porto, quen apresentou o traballo 
Fronteiras no ciclo, explica que 
nos anos 70 houbou un_ grupo im~ 

_portante de pintura e poesía ven, 
cellado ao vídeo. Despois veu un 
paro nesta actividade e nos anos 
90 un rexurdir que se concentra 
nas escolas artísticas de Lisboa e 
Porto e no que as mulleres teñen 
un forte protagonismo na vídeo, 
danza. Sinala que as axudas ofi, 
ciais son inexistentes. Sol Alon, 
so, pola sua parte, · indica que o 
vídeo n;i G,aliza sofreu .un aban~ 
~dono desde "os anos 80. "Algun, 
has concellerias comezan a inte, 
resarse agora pero o rexurdimento 
desta actividade t~n· a sua parte 
desfavorábel, non é o momento 
máis idóneo e bai que ter en con, 
ta que o pr<?ceso' -cJ.e crhiciÓn ~n 
vídeo é cus-toso. O seu financia, 
mento non está recollido en nen, 
gun plano", ·co~enta. · 

As tres déé;das~de::\r.ida ~da vídeo, 
criación non son reais ña GaliZa e 
Portugal pero si no Pais Base~- e 
Cataluña, onde hai mulleres con 
moitos anos de exper\éncia ás 

· costas. Non só se aprecia no 
apoio institucional e méios mate, 
riais senón.no xeito.de concebir a 
arte. A selección de traballos fe¡, 
ta por Begoña Vicario, profesora 
na Universidade do Pais Basco e 
recén premiada co Gaya de ani, 
mación, e da catalana Nuria Font 

·amasan unha fase adiantada: o 
achegamento ao póblico a través 

de referéncias compartidas. "As 
criadoras bascás e catalanas con~ 
xugan a realidade coa tecnoloxia; _ 
as imaxes naturais coa cámara. 
Iso significa un grao de desenvol, 
vimento porque todas cando co, 
mezamos neste terrea vémonos 
envoltas polos méios e rola nosa 
própria subxectividade. O tempo 
fai que o vídeo saia cara fóra", si, 
nala Matusa Barros, organizadora 
do ciclo. 

O traballo mellar aceptado polo 
público foi o da catalana Susi 
Marques. Les ciutats invisibles é 
unha ticción,documental que re, 
flexiona sobre a imigración pa,· 
rancio a cámara nas diferentes 
mulleres que habitan o mundo. 
A rapaza protagonista camiña 
coa sua mala a través das ruas de 
Marrocos, Sevilla, Itália, de-cicla,_ 
des latinoamericanas e estadou, 
nidenses, dos bairros afri::anos e 
chineses. Idenrifícase constante, 
mente coas mulleres doutras na, 
cionaliclades cedendo, ao remate 

· do traballo,_-a. mala a unha árabe. 
Susi · Matqu~s ·surprende ao final 
ao a:cl~r f]ue. todas as imaxes es, 
tán rodadas 'en Barcelona. A 
grande via.Xt::- resultou curta e o 
espazo -urbano converteuse nun . 
microcosmos no que a identifica~ 
ción éntre mUlleres é inevitábel. 
.. _; t 

Tanto~Matusa Barros como Sol 
Alonso reí-Vindicaron un espazo 
para o vídeo,arte nas e'xposicións 
ou nas galertas. Sé-. co apoio tanto 
do público como das institucións 
o vídeo.n(! Galiza-pode deixar de 
ser "o início de posibilidades 
criadoras" para converterse 
nunha ferramenta máis de expre, 
sión ao xeito que é concebido 
polas videastas neutros paises co, 
mo unha plataforma para mensa~ 
xes artísticas e activistas á vez .• . 

Tamén hoxe: 
guerrilleiros 

~ PILAR P ALLARÉS· 

~ aqui a, unha semana, cando 
estas liñas saian· á luz, han,se 
coñecer -iso é segoro- ainda novos 
dados que aumenten a ignomínia. 
Removerá,se, se cadra, un pouco 
máis a consciéncia de algun 
occidental. Cuestón de formas: non 
se trata agora de pensar que ~les, os 
xovens guerrilleiros de T upac 
Amaru que 'resistían desde o 1 7 de 
Dezembro na embaixada do Xapón 
en Lima, tivesen razón nas suas 
esixéncias. Reclamar a libertazón de 
460 presós do MRTA enterrados en 
vida en cárceres dos que nunca 
sairán -xa o advertiu Fuj imori- e as 
mudanzas nul'.lha política · 
económica que mantén a maior . 
parte do povo peruano na pobreza 

' extrema, só pode ser cóusa de 
terroristas. O bon occidental non 

· discute a senrazón destes e as altas 
razóns do presidente para -
salvagar.dar o Estado. Tampouco a 
perversón da linguaxe, porque xa se 
sabe que guerrilleiro é só 
terminoloxía sentimental do 
pasado, inxenuldade ideolóxica de 
cando se tiñan vintepoucos anos. 

~sacouga,o,,iso si, un pouco o 
·exceso de sangue e saña, a auséncia 
dunha dose mínima de piedade, a 
fachenda de Fujimori 
imortalizando,se dianté das 
alimañas abatidas. Hai ademais o 
desas duas fotos: son do mesmo 
xornal, pero pertencen a mundos 
infinitamente distanciados. O máis 
parecido son os cadaleitos, a 
xeometria dos cadaleitos. O do 
refén, un señor xuiz da Corte 
Suprema, é máis luxóso, claro. 
T amén as roupas dos que o 
acompañan, as· coroas de flores, a 
exibizón dador: ao cabo,_ un mórto 
pola Pátria. Os outros, os que 
enterran o "Comandante Evaristo",·· 
son máis austeros no ademán do 
sofrimeo.to. A.prenderon a viver nel, 
a fazeMe fortes alimentando,se del. 
Son superviventes. Ao fundo, as 
Jiñas de casoüpas que medran cerro 
acima, a xeografia eterna da 
miséria. Contra esa etemigade . 
loitavan os seus mortos._ 

· ~a semellante a eles·, aos seus 
rostas de cholo, o do cacique pataxó 
Galdino dos Santos~ queimado vivo 
en Brasília por matóns de favela que 
o confundiron cun indixente máis? 
Dormia nunha paraxe de autobus. 
Estava na eidade para participar na 
marcha dos Sem Terra. A sua foto, 

-vendado de pés a cabeza, coincidiu 
nas páxinas dos xomais coas do 
asalto á embaixada. O mesmo 
horror, os mesmos opresores. . 

'C-L? . 
· Je Ó meu pai esti:vese vivo, 
defenderia o sistema cubano, pero 
estaria en calqúer outro país, a · 
loitar á par dos.oprimidos". Oizia,o 
hai uns días a filla do Che Guevara, 
de viaxe por Galiza. Se o Che 
estivese aqui, agora seria talvez un 
dos guerrilleiros asasinados· na 
embaixada ·xapone~a. • 

' 
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descobrfrase unha placa 
conmemorativa.no Auditorio de 
Galiza "no lugar preciso onde 

~ :············~·····~····~··~····,;····~·················~············~······························~····· . . . . .. .. • Campaña -pala gal~guización do ~nsino Médio 
· hai vinte~Jnco anos int.erpret'o_u 
por prim~ira vez nun acto . 
público.Grandola, vila morena" .. . 
No acto, no que intervirá o 
alcaldé coinpostelán Xerardo 
Estévez, a .B~da Municipat de 
Música interpretará a canción.+ 

A recollida de sinaturas centra a 
campaña de galeguización do 
Ensino Médio que están a levar 
a cabo a sección xuvenil de A 
Mesa,{Jola Narmalizcuión · 
Lingüística, Galiza Nova e os 
Comités Abertos de Estudantes. 
Dez·mil trípticos e·d6us.mil 
cartaces distribuiranse nos · 
centros de ensin6 coa fin de 

·: concenciar ao estudantado da 
• importáncia de reivindica~ o . 

galego e co ánimode apresentar. -
as sinaturas na co.nsellaria de 
Educación ao rematar Maio. A~ 
organizaciqns qu,e desenvolven a 
campaña solicitan o 
cumprimento do decreto que . , 
regula o ensino en.gaJego, a 
edición en galego das bolsas de 
axuda ao estudo con respeito da 
toponírr,lia, o exame monolingüe 
en ·galego na selectividade 
dáquelas disciplinas que o 

qecreto estipula qu~ hai que 
impartir en galego e bilingüe no 
resto e a galeguización plena de 
boa·parte dos institutos do~ país 
sendo o galego a língua veicular 
de cadanseu Proxecto Educatj.vo 
de Centro. Pódense enviar 
sinaturas ou denunciar o 
incumprimento da legalidade no ·: 
Enderezo da Lír;igua, apartado • 
247, 15705 Santiago de 
Compostela.• 

~ ~~ ·f·' -

•Os' ·°Íliversitários 
denllntían 

.-

.. ································································~···························~··········· . o paro na . 

Anibal Otero Álva~. · 

•A·AGAL· 
lembra 
a Aníbal Otero 
Os dias 2 e 3 de Maio celébrase 
en Riberia de-Piquín un encontro 
cultural adicado a Anibal Otero e 
organizado por AGAL no coléxio 
público "Chao do Pousadoiro". A 
análise da sua obra, as lembranzas 
da sua vida e unha oferenda floral 
forman parte do programa <lestes 
dous dias. Anibal Otero nasceu 
en 1911, despois de estudar en 
Lugo e Valladolid, ingresa na 
Universidade Central de Madrid 
colaborando no Centro de 
&rudos Históricos que dirixe 
Ramón Menéndez Pidal. A raiz' · 
da Guerrá do 36, é encarcerada· . 
ate 1942. Despois de adicarse á 
agricultura máis de dez anos, 
traballará na faculdade de Letras 
de Lisboa e dirixirá as 
publicacións do Centro de 

Estudos Filolóxicos. Eri 1964 é 
nomeado metnbro da Real 
Académia Galega ainda que 
nunca ocupará a sua cadeira ao 
non ter apresentado o Qiscurso de 
ingreso. Morreu en 1974 na sua 
aldea natal.• 

•Homenaxe 
a J ose ·Af o~so 
en Santiago 
Co lema 25 anos de Grandola, 
Vila Morena, unha comisión 

promotora-organiza unha · 
homénaxe a Jose Afonso que 
comezou cunha charla o 28 de. 
Abril.sobre vintecinco anos de 
movimento estudantil. Forman 
parte da coÍhisiÓn x ·esús Alonso 
Montero, Isaac Dia:z Pardo, Uxio 

· Novoneira, Ramón Villares, 
Benedicto García, Arturo 
Reguera, Lu~s Rivero de Aguilar 
e Xoán Guitián. As librarlas de 

. Santiago adican os seus trinques 
- ao cantautor portugués e a 

faculdade .de Ciéncias 
Económicas adicará a: sua aula 
magna a Zeca Afonso cunha -
placa de Acisclo Manzano.~o 8 
de_Maio, as sete da tarde, 

Festa do Escámio 
Os alunas e alunas da faculdade 
de Ciéncias da Universidade de 
Vigo ~elebraron o 29 de Abril a 
Festa do Escárnio , que chegou á 
cuarta edición. A festa tivo lugar, 
no parque forestal de Beade e, 
ademais da parte lúdica, a 
reivindicación centrouse no paro 
vencellándoa ás marchas 
europeas contra o paro que 
comezaron o 12 de Abril e 
rematan o 14 de Xuño. Viña do 
país, menus vexetarianos e 
carnívoros máis unha 
representación teatral so~re o 
paro completaron a festa.• 

• Berrogüetto participa nos· maios de Pontevedra 
O grupo folk Berrogüetto continua apresentando o seu traballo Navicularia pola Galiza e clesta vez participa 
na celebración dos maios en Pontevedra. O 1 de Maio ofeiece o seu espectáculo na praza da Ferreria desta 
cidq.de, no que participarán. con eles as pandereteiras e cantareiras de Cap.tigas e Agarimos, que colaboraron 
no seu disco, e o gaiteiro Femando Pérez do grupo Afolíes de Vigo.+ ,r 

ANOSA TERRA 

Manuel Maria. 

•1 Prémio 
de Poesia Manuel 
Maria en Marin 
Coa intención de fomentar a 
criación e difusión poética, a 
libraría Casalderrey convoca a 
primeira edición do Prémio de 
Poesia Manuel Maria, dotado 
cunha escultura 
conmemorativa e 50.000 
pesetas. Ademais o certame 

· con~empla duas mencións 
especiais para os alunos e 
alunas matriculados nos 
centros de Marin, comarca do 
Morrazo e Pontevedra 
consistentes na escultura e nun 
lote de diccionários, atlas e 
libros de leitura. O prazo de 
admisión remata o 13 de 
Setembro e os poemas, en 
galega e con ou sen rima, terán 
entre seis e setenta versos 
mecanografados a dobre espazo 
con temática e composición 
libres admitindo un poema por 
participante. Os traballos 
teñen que enviarse á libraría 
Casalderrey na rua Jaime Janer 
7, 36900 de Mar in ou 
entregarse persoalmente. Os 
poemas deben concorrer baixo 
lema, indicando tamén o título 
correspondente e nun sobre 
pechado aparte, incluirase 
nome, apelidos, enderezo e 
teléfono do autor, 
mencionando no exterior o 
lema aplicado ao poema.• 

Denúncian a exclusióti _de Pontevedra dos circuitos teatrais 
Teatro do Noroestetivo que suspender a sua moritáxe~o. non dispar de-data e local 

A compañia .Teatró do Noroeste 
representa pola Galiza a ·sua 
montaxe Unha rosa é unha rosa, 
cuxo autor é Suso de Toro~ En 
Pontevedra non puido levar a 
cabo· a montaxe despois de várias 
anulacións e cámbios de datas. 
A ~uspensión da obra finalmente 
ponde manifesto as caréncias e a. 
escasa préocupación do concello 
no que se refiré ao teatro. Ponte, 
vedra está, fóra da Rede Galega de 
Teatros e Auditórios, circuito es, 
tabelecido para as representa, 
cións teatrais de 15. compañías, 
do que forman · parte A Coruña, 
Ferrol, Narón, Santiágo, Ouren, 
se, Vigo e Vilagarcia. 

A partir da anulación da monta, - -
xe de Teatro do Noroeste, o BNG 
de Pontevedra denuncia "a cur, 
tedade de miras e a falta· de pla, 
nificación con que se desenvolve 
a,programación cultural do con, 
cella e o que resulta máis grave, 
a clara falta de sensibilidade cara 
ao teatro galego, sen dúbida un 
dos eidos máis produtivos do no, 
so p·anorama cultural". Qs ,na, 
cionalistas recoñecen que se fixo 
un esforzo por incluir a Ponteve, 
dra nos circui'tos musicais se ben 
"os ciclos de jazz, música étnica e 
clásica abs.orveron en catro me, 
ses o 60% do orzamento anual 
do Teatro Principal". A cambio, 

din desde o BNG, Pontevedra 
está. incluida nos ·circuitos. musí, 
cais. Sen embargo, o caso do tea, 
tro é ben diferente xa que non só 
está o feito ·da anulación de Un, 
ha rosa e unha rosa senón que a 
última montaxe do Centro Dra, 
mático Galego, O peregrino 
errante .que cansou ao ·demo non 
·pasará por Pontevedra e si será 
apresentada en Santiago, O Bar, . 
co, Lugo, Ourense, A Coruña, 
Narón e Vigo. 

Os nacionalistas sinalan que as 
companias galegas que qµeren 
actuar no Teatro Principal ato, 
pan noitas dificultades, mália ter 

solicitado o espazo con antela, 
cióh. Ao concello isto non lle 
supón nengun desembolso eco, 
nómico. "Resulta eyidente que 
non ·se trata de programar teatro 
galego en exclusiva senón traer 
a Pontevedra unha oferta teatral 
variada na que haxa unha pre, 
sencia destacada do 'teatro pró, 
prio e na que teñen cabida as 
compañais de fórá'', ·din referín, 
<lose a que o concello promoveu 
e pagou as actuacións de grupos 
madrileños como Inchicos e Bar, 
sant y el Gad con 580.000 e 
1:'023.000 pesetas respeitiva, 
mente. Reseñan que o Teatro da 
Pedreira recebe unha "miserenta 

subvención~' de 150.000 pesetas 
para tres representacións nas 
festas da Peregrina. 

Para Q BNG as deficiéncias do 
Teatro Principal están na cá, 
réncia de persoa'l, na concesión 
do teatro ·con critérios· non cla, 
ros e a falta dunha entidade in, 
tegrada por institucións publi, 
case privadas, como Caixa Pon, 
tevedra,· para desenvolver a pro, 
gramación cultural. A Aula de 
Teatro do campus de Ponteve, 
dra e os grupos afeizoados son os 
únicos que "permiten ollar o fu, 
turo con espezanza", segundo os 
nacionalistas . + · 
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oa· escrita 

náufraga 
na terra e 
nos inf ernos 

Título: Náufragos do Paradiso. 

Autor: Lois Pereiro. 

Editorial: Luzes de Galiza (Ediciós do Castro). 

Rexéicase a presencia da morte, da dor, 
do fracaso. E refúgase con temor a posi

ble intimidade de enfrontar con calma , 
no noso interior, os pequenos dramas e 

esforzos que todos padecemos. Dá a im
presión de que a case ninguén Ue importe 
a crueldade e a esforzada dureza da súa 
propria supervivencia, e moico menos a 

que !les é a lle a. 
Palabras de Lois Pereiro na súa derra

deira entrevista 

Na segunda semana de Abril saíu 
á luz postumamente -e por se
gunda vez nesta maneira crue l, 
tras o seis "Poemas póstumos 
( 1992-1994 )"- unha novela iné
dita e inacabada de Lois Pereiro, 
Náufragos do Para.di.so, no número 
vinteoito da ''Revista de liberda
de , crítica e cultura", Luzes de 
Galiza, acompañada, para alén de 
varias reinvidicacións e sentidas 
evocacións, da "derradeira entre
vista" que, poucos días antes do 
eu falecemento, lle realizara o 

seu director, Manuel Rivas. No 
mesmo mes en que a novela co
meza ( «Unha noite de abril. A 
segunda lúa de abril cravada ... ») 
e unhas seis semanas antes de que 
se cumpra un ano da Morte do 
autor que non apagou unha das 
mái caracterizada , ingulares e 
auténticas voce poéticas de tes 
no os último lu tro : "Para um 
tao tri te fim, tao leda a morte! / 
Para um tao largo amor, tao curta 
a vida!' , u ando do último ver-
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Lois Pereiro. 

sos dunha adaptación camoniana 
do seiscentista portugués Francis
co Manµel de Melo. 

A pesar da habitual banalidade 
con que se usa un termo -tan gas
to e tan trivializado no ámbito do 
literario- como 'descubrimento', 
acho que con esta publicación 
atinxe exacta significación por
que a novela, mesmo inacabada, 
prolonga substancialmente os lí
mites cualitativos do feroz e co
rrosivo legado do autor monforti
no, mentres que na excelente en
trevista podemos acompañar o 
pensamento dun home lucida
mente reflexivo e emotivamente 
intelixente ("non hai intelixen
cia sen emoción'', dicía Pound) 
perante os tráxicos (pre)supostos, 
vitai e mortais, da súa tortuosa 
creación e non menos plenamen
te consciente das bases literarias e 
estéticas da súa furiosa escrita . .. 

Aproveitaremo este 'acontece-

mento ' para tentar unha abs 
tracta i;adiografía da obra poéti
ca do autor da novela, dado que, 
abordando aquela, comezaremos 
a explicar" tamén esta narrativa 
polas estreitas rela,cións, polos 
comúns presupostos · e -polas in-· 
tencións semellantes que apro
ximan unha e outra. 

Nos menos. de cen poemas· que 
coñecíamos de Lois Pereiro, re
collidos polas Edicións Posivitas 
en dous volumes, Poemas 
(1981/ 1991) e Poesía Última de 
Amor e Enfermidade ( 1992- -
1995), vaise irregularmente de, 
señando-unha escrita pqética 
'persoal' sen disfarces e subxecti
va sen ambigüidades, negango -a 
contracorrente da mascarada e 
omnipresente poética 'imperso
al' - a afirmación niet:z.5chiana de 
o eu do poeta lírico saír desde as 
profundidades 
do ser do cre-
ador cunha 
'subxectivida- Non 
de, no senti
do da estética 
moderna, vo
l un tariam en -
te ficticia e 
pluralmente 
diluída. Ben é 
certo, con to
do, que esta 
negativa é, 
parcial e epi, 
dermicamen
te, revisada 
coa dramati
zación lírica 

" .,, «no ennu1 
que crea» da 
narrativa ago
ra coñecida. 

Pereiro, nun 
audaz esforzo 

coñecín do 
poeta Lois 
Pereiro máis 
do que a súa 
obrá e sinto 
agora unha 
moi triste 
ausencia do 
home que, 
«cegamente 
e sen 
medo», 
desgarrada .. 
mente a 
escribí u 

para conciliar a antítese básica da 
vida distan te e da morte próxima, 
sitúase -especialmente na poesía 
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final, reforzando tendencias da 
.irregular ~scrita inicial é ultrapa
saµdo 'poses'- nó . territorio de 
ningures que é a súa contraditoria 
e espida subxectividade («en so
ños defininme como unha apari-
. ción / que se abre .as veas en pú
blico»), transmitídonos poética e 
violentamente a experiencia do 
abismo e a vivencia da continua 
desttución ( escribindo «os diálo
gDs . da' morte» ), a recuperación 
do «amor resucitado» ( «conxu
gando os verbos vivir e amar / en 
primeira persoa.do plural/ reduci- , 
dos a5 formas do presente»), e, es
pecialmente, legándonos de ·ma
neira repetida o seu saber esen
cial, despois da súa «morte so
brevivida», sobre o que era -¿é?
a vida: «amar e ser amado». 

Por u~ lado, aterra non pouco, 
lector amigo, lera morte nós ver
sos dos seus derradeiros anos, 
porque, neles, Lois Pereiro, «des, 
pois de ter sobrevivido», non só 
falou da «inoportuna / groseira 
inculta e pouco delicada», vi una 
tamén, sentiuna e resistiuna na 
súa ~rueldade, ?eguiu en desigual 
combate as súas sifentes e inexo: 
rábeis pegadas, desafiouna, .máis 
aínda, e, sobre todo, coñeceuna 
ben e foi lúcida e emocional
mente escribíndoa. Por outro la
do, non menos estremece, humá
no lector, a ferocidade contra o 
propio pasado («os erras cometi
dos na vida a contrafío?> ) desta 
camoniana e «fatigada ruína na
morada», que . - tal vez sen o ter 
desexado- duplicou para nós un
ha outra traxectoria épica e re
voltada de 'bicho da terra' a 'se, 
mideus' de que, por ve~es e como 
en moitos dos seus poemas, se re
veste a auténtica: -por vivida e 
por asumida- «revolta literaria e 
vital» da poesía. 

Aqt,iel terror ou este estreme
ce~ento son produto_ da súa sen-

Figuras da nación reune doce ensaios relativos, case todos, á historia cultural 
e política de Galicia . A evolución do pensamento de -sinalados devanceiros 
da nosa cultura preside moita-s das pasaxes deste libro, pero a súa análise faise 
reparando no contexto económico, social e ideolóxico que lle.s tocou vivir. 

NA MESMA COLECCIÓN 

FIGURAS DA NACIÓN X-ERA.IS 

~" .~~ 
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Ramón Máiz 
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Un novo autor para 
a narra ti va xuveníl 
Paf Xarope é unha novela escrita por 
Manuel Darriba, de Sárria, que ademais 
de xomaJ.ista, xa se iniciou na poesia 
mália ter vintetrés anos. O Xarope é o 
pub dunha vila na que os 
seus habitan
tes non están 
a pasar por un 
bon momento: 
peche de fábri
cas, paro e abu
rrimento. Un 
crime fai que as 
personaxes que 
desfilan polo 
Xarope teñan 
unha saída á mo
notonia. Esta no- _ 
vela está editada ' 
na colección Do
cexVintedous de·- · 
.Sotelo Blanco: -
Non hai capítulos s1=n.ón fl~h~. + 

Hospital das letras 
O libro de Carlos ~:

Paulo Martínez - -
Pereiro Hospi
tal das letras · 
subtitúlase 
In( ter) vencións e 
ensaios literários 
e nel reune· seis 
estudos que polo 
miudo entran na 
obra de escritores 
galegas e 
portugueses con- · 
temporáneos. A 

' n ovela Xente ao lonxe 
e o seu autor Eduardo Blanco Amor 
son obxectos de análise do texto que 
abre o libro ao que lle segue un 
ensaio sobre a viaxe de Ramón Otero 

, Pedrayo. Vicente Risco, António Pe
dro, Ricardo Carvalho Calero son as 
outras voces que estuda Martínez Pe
reiro asi como unha reflexión sobre a 
narrativa actual. + 

Os libros do 
-Centro Dramático 

Autores de distintas épocas 
protagonizan os 
tres últimos li
bros do Cen
tro Dramá
ticó Galega 
publica-dos 
en Xerais: 
As alegres 
casadas, de 

· W illiam Sha
kespeare en 
versión·de 
Eduardo Alon
so e Manuel 
Guede, A festa 
da malla, de Antón 

. Vilar Ponte, unha edición de Noemi 
Pazó e Dolores Vilavedra, e Unha rosa 
é unha rosa, de Suso de Toro.+ 

O segredo dos zapatos 
-'·'Aquela mañá un suceso extraordina
rio viñera rompe-la monotonía da vila 
chamada Fin da T erra. A pequena em
barcación Volveré chegaba a 
porto cun car
gamento inu
sual". Oeste 
xeito comeza o 

.- primeiro relato 
-do libro escrito 
por Fémando 
Cabezas Quiles 
O segredo dos 
zapatos e outros 
cantos. Son ca
torce histórias 
con paisaxes ache- '""""''~""'""" 
gadas, o mar e o 
rio Miño ao fundo, 
recomendadas para 
leitores a partires de 9 anos. Edita N o
roeste Infantil.+ 
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canta de discos 

A enfermidade 
do'bolero 
Título: Boleros enfermos de amor (Vol. II). 

Grupo: Corcobado e Cria Cuervos. 
Edita: Triquinoise. 

O pranto que se desprende do bolero é 
fermoso para Javier Corcobado e por iso 
no ano 1993 gravou aquel primeiro rra
ballo de Bo~os enfermos de amor, do 

que agora aparece un- . 
ha segunda parte, re
collida entre 1994 e 
1995. Se na primeira 
ocasión, só se atre
veu a compoñer un 
bolero, o resto eran 
versións, nesta ln
clue ·q1tro compo
sicións próprias: 

Madre, Aquel tren, nada con
vencional, e Desde tu herida, tema apai
xoado que non desmerece das cancións 
alleas. Como no primeiro volume, este 
está pensado para lucimento da voz de 
Corcobado que, sen embargo, non está 
á altura do anterior. O son é bastante · 
peor mália que os prime iros boleros es- · 
taban gravados nun dez pistas na casa 
de Justo Bagüeste, produtor e m'Qsico 
·cria corvo. Do compositor Acereto ver
sionea nesta ocasión Escrito está despois 
de facer o próprio con Pánico e continua 
as adaptacións con boleros coñecidos 
como Btavo, Sombras, gravada en direc
to, e Amarga Navidad. O piano de Susa
na Cáncer contribue ao ar fúnebre, tris
te e enfermo deste canto ao desamor e 
ao sufrimento. Anúnciase tamén en vi
nilo pero debe estar agachado nalgunha 
gaveta xa que só se aropa en CD.• 

Viaxando por Galiza 

Título: Un viaje por Galicia. 

Intérprete: Nani Garcia. 

Edita: Clave Records. 

O piano é a base deste disco que puxo 
música ao documental Un viaje por Gali
cia, realizado en 1929 por Luís R. Alonso 
por encargo das deputacións, que foi res
taurado en 1991 polo CGAl e a Filmote
ca Española. Foi nese ano cando Nani 

García, cí músico de 
jazz. fundador do gru
po Clunia, compuxo 
os seis temas deste 
disco. Ainda que a 
partitura orixinal 
era para piano, flau
ta e clarinete bai
xo, nesta 
gravación amplía

se ao piano eléctrico, tecla
dos, saxo e gaita irlandesa' O resultadq é 
un son coidado, preciosista, que recorre á 
música tradicional como un appio S'ecun
dário. Desde a primeira pez3..Nada _· 
salvaxe, na que a ffauta.convértese en voz 
até a última, Trio n º 2 ,· que bebe do jazz., 
advírtese o traballo de Nani García, ano
vador e inaudito no naso país.+ 

Elemental fusión 
de estilos 
Título: Elementa Latina. 

Grupo: Elementales. 

. Edita: Resistencia. 

O terceiro disco dos Elementales é un 
compéndio de quinc_e temas dificilmen
te clasificábeis. Este traballo instrumen
tal (a única voz que se escoita é a dun 
cativo ao comezo do tema El azul de 
nair) reincide na fusión de estilos xa ex
perimentada nos anteriore~: Elem~ntales 
e Al bano Maria. Fusión que correspon
de á traxectória <leste cuarteto: José Luis 
Ordóñez "Josete", guitarra de tablao, En
rique Valiño participou con músicos tan 
diferentes como Amáncio Frada até Di-
namita palos pollos ou Ñu, ]osé Enrique 
Perdomo Bruja foi percusionista de Xa
bier Cugat e <le Jerry Lee Lewis e Mar
cos Herrero, baixista de Bilbao. Desde 
Madrid, onde se formou en 1991 o gru
po, Elementales non se esquecen da mú
sica celta e do océano Atlántico neste 
disco como tampouco dos ritmos 
latinos, do jazz e incluso do tango.+ 

ANOSA TEERA 

~-~~[~IJ ~Le~~uras~JI[~ ~~-
tida visión poética ( «unha carni
cería no cerebro») que non é tan 
subxectivamente pesimista como 
cósmica e fatalmente tráxica, que 
non é tan equilibrada como tensa 
na relación entre a negación ex- . 
trema que enfronta e a afirma
ción radical que defende. Son ta
mén resultado da xeografía litera
ria e vital que percorremos na 
lectura, porque, como o exipcio 
Anubis ou o grego Cerbero, este 
. escritor do lncio conduce a si.la (e 
a nosa) 'alma' simultaneamente 
ao mundo subterráneo, ao mundo 
inferior, aos baixos fondos, aos 
infemos do Hades, isto é, ao plu
ral "unterwelt", por dicilo nese · 
idi9rÍla alemán e por situafo nesa 
cultura centro-europea da .trise 
(da pei;soa e da posguerra) que 
tanto alimentou a súa poética. 

Mais regresemos de vez á novela 
que xera estes parágrafos, pregun
tándonos sobre o seu lugar COJ;l · 

relación ao corpus do autor. Falei 
antes da prolongación e~alitativa 
que, á resP,ecto da súa obra coñe
cida, supuña para min este ensaio 
narrativo. -Especificando máis, di~ 
go qi:e a novela 'prolonga' no 
sentido en que desenvolve nou
tro formato expresivo constantes 
tanto da súa escrita poética -es
peciahnente da máis irregular. do 
seu primeiro libro- como do seu · 
coherent~ pensamento vltal a 
qu~ está lndisolubelmente ligada. 

Nótese que o seu tít~lo, Náufra~ 
gas do Parad.isa, recolle en modu
lación plural o verso final ( «náu
frago da expulsión do par.aíso») 
do poema "Se xa morto de qué 
naval qué mar. .. ". Repárese na 
Ómnipresencia da obra-vida dó 
austríaco Thomas Bemhard («es
critor único e inimitábel, sen su
cesores nin escola» ), a quen dedi-

- cara a "Elexía a un espírito irmán. 
Pasa tempo por orde alfabética", e 
os ·filtrados rastros de Wittgens
tein (na novela máis do que ,«un 
vestixio, Bemhard, de Wittgens
tein en ti»), respectivamente, por 
un lado; no ridículo que deriva 
das coñecidas palabras b~rnhar-

- dianas "todo é ridículo cando se 
pensa na morte", no propio 
protagonista Bemal (e, atraizoa- ~ 
do, «Bemald») -¿ata que punto 
trasunto intencional do austría
co?- , ou no inserimento referen
cial no discurso de citas textuais 
do mesmo, e, por outro lado, no 
narrar 'mergullado no horror e nas 
marxes só do que o artista pode e 
debe, isto é, do que ben coñece, 
ou no papel central que atinxen 
simbolicamente as cores (e o 
ollar, e as olladas) e a súa xeome
tría nas personaxes e no conxun
to desintegrado c;la narrativa. 

Obsérvese, para alén. dos pun
tuais exemplos concretos ante
riores ou do 'embrión narrativo 
do poema de Xullo de 1995" 
'~Comedias ou proverbios ou un 
con to moral", a sarcástica adap
tación da 'macbethiana' defini
ción da vida no capítu\o final1 o 
teor 'hamletiano' e 'senequista' 

- que tinxe toda esta disección 
discursiva da vida na esteira da 
«anatomfa da vida» que, para 
Pereiro, reside na escrita do isa
belino autor dos 'sonetos escu
ras' ... En fin, sinálese a feliz cita 
ou a sincera canibalización -fa-

. cilmente localizábeis para cal
quera frecuentador da súa (del e 

dos outros) obra- de Celan, Va
len te, Doblin, Valery, Lean, 1 

Bousoño, Joyce, Rohmer, Genet, 
Duras, Holderlin, ... narrativa
mente paralelas á mecánica de 
'motes de referencia' e 'glosas 
poemáticas' que estruturan .con 
precisión a maior parte das series 
poéticas do seu segundo ~ mellar 
1ibro public~do. 

Co mosaico referencial integra
do na novela a que vimos de alu
dir non se trata de utilizar culta e 
intelectualmente os discursos 
dos outros, trátase máis ben da 
vampirizar interior e emotiva-: 
mente o xa expresado. por 'espí
ritos irmáns' que Lois Pereiro re~ · 
escribe coa forza coincidente da 
súa experierrcia real porque acre
dita en que; .como dixera o es
céptico Bemhard, "no fondo, to
do o que se di é citado". 

A novela, por outra parte, pre~ 
senta fragmentaria e fundamen
talmente, a· través dunha desata-

- da linguaxe de imaxes poéticas 
de ton irracionalista e expresio~ 
nista - por veces de estética 'mar
xinal-punk'- , a torturada interio
ridade do espectral Bemal e a súa 
viaxe para a marte, por medio da 
exposición subxectiva'ou das sú
as relacións coas demais persona
xes éstremas ou, inclusive, entre 
elas mesmas (o vello e «escuro» 
Aián, e a5 trés mulleres: ·«a livia
na, fráxil Lisania» instalada no 
medo e na loucura, a Mirrisi «co
mo bañada de música d~ We
bem» e a «intensa', sabia, senti
mental Helena»), coa ambienta
ción nocturna, suburbial e depre
siva dun «mundo sen dioses»: 
entre a 'terra' e o 'infemo', apare
cendo de novo Bemhard como 
referente necesario coa súa-obra 
poética de fins da década de cin
cuenta Na Terra e no lnfemo. 

As anécdotas do que vai 'oco
rrendo' son os esvaídos alicerces 
dun discorrer mental en que al
ternan os capítulos primeiro 
( «lncerto e atractivo») e quinto 
( «Contaxio» ), -respectivamen
te da presentación de Bernal e 
do seu confronto coa infancia 
na visita a Bricéis, ao lncio- cos 
aconteceres vitalmente infernais 
e intelectivamente cont~mplati
vcis dos seis capítulos restantes. 

De todas as maneiras, nunha no
ve la incompleta en que non 
achamos os (pre)supostos con
vencionais da narrativa, ou non 
os achamos máis que desintegra
dos e ultrapasados liricamente, 
sería absurdo continuarmos para~ 
fraseando moitas outras das súas 
características; digamos, por tan
to, como explicación maior, por' 
analoxía, que os Náufragos son un 
exercicio incompleto -e en oca
sións rudimentar- de ética verbal 
e vital e de ló~ica poética·-próxi
mas da linguaxe elemental da
quela "écriture blanche" de que 
falara Barthes-, perseguindo, a 
pesar da súa incompletude, captar 
aquela verdadeira vida ausente 
que para Rimb~1.Ud. 11on está neste 
mundo: a plenitude paradisíaca 
qu~ encaman o soño e a reinven
ción do amor, a rebeliéu:t e o exi
lio como exercicio -interior co mí
tico e ( in)útil sentido de recupe
rar para os homes -deambulando 
entre a térra e. o infemo e náufra
gos del- o paraíso dos deuses. 

En fin, eu, que non cóñecín do 
poeta Lois Pereiro máis do que a 
súa .obra, sinto' agora unha moi 
triste ausencia do home que, 
«cegamente e sen .. medo», desga
rradamente a escribíu e defendo 
con todo o poder de convicción 
de que ~on capaz a exactitude e a 
x'usteza da (des)mesura con que 
del, e das virtudes e das limita
cións da súa escrita, teño falado. 

Para finalizar, pennítame, pacien
te lector, unha consideración que 
achq ben oportuna. Preguntábase 
retoricamente hai poucos días 
unha voz nun acto público se al
gúns escritores galegas resistirían, 
ªº exportalos a outros ámbitos, o 
confronto do alleamento da cul
tura que lles dá sustento e mais 
eco. Sen pretender tirarlle a ra
zón ao interrogadór nalgúns ca
sos, ·sei, atento lector, que é unha 
pregunta o suficientemente xené
riea como para exixir dunha ma
tizada e detida resposta; non obs
tante permítaseme responder afir
mativamente -para alén doutras 
consideracións pertinentes como 
que non hai así tantos escritores 

. galegas xeniais como, ás veces, se 
nos quere facer crer, ou que o va
lor da obra literal'ia non se mede 
pola unanimidade no sufraxio, 
nen polo éxito internacional ou 
publicitado- agora que veño de 
falar do conxunto dunha obra 
(entre outras varias e relativa
mente non poucas das nasas le
tras) diáfana e exemplarinente 
evidente na autenticidade e na 
vivencia dos seus revoltados valo
res poéticos. + 

C.P. MARTfNEZ PEREIRO 

como entidade autónoma dén
tro ·da súa Facultacle de Filolo
x í a, do Galicien~Zentrum ou 
Centro de Documenta-ción de 
Galicia. Para xestionalo fúndase 
a Sociedade Galega-Alemana 
que preside o pro'feso~ Dieter 
Kremer e canta, entre os seus 
membros, con Ramón Lorenzo 
(vicepresidente), Johannes Ka
batek (secretario), Ute Hafner 
(tesoureira), Frank Meyer, Be
goña Bas, Anxo T arrío, Sabine 
Albrecht·, Jorh Gruber, Jens 
Ludtke, Marga Romero, Helena 
Villar Janeiro, Axel Schonber
ger, M_ Xo~é Queizán, Zarko 
Muljacic <?U Mª Xesús Lar,na. 

O Centro de Documentación de 
Galicia nace co obxectivo de ser 
un foco dinamizador que dea a 
coñecer a cultura galega en Ale
maña orientando, ba icamente, 
os seus esforzos cara o fomento 
dos estudios obre a nosa realida
de cultural en ámbito univer i
tarios. Para isto crean un lecto
rado que, actualmente, asume 
Marga Romero e reunen unha 
biblioteca especializada que 
posibilite o labor de todo o que 
desexen unirse ó proxecto. 

Ao mesmo tempo organizan ou
tras actividades destinadaS"'a fa
cilitar o contacto directo do pú-_ 
blico alemán co no os e crito
res (Manuel Rivas, Xosé L. 
Méndez Ferrín, Mª Xosé Quei
zán) ou profesores (Car1os L. 
Bemárdez, Xosé Manuel N úñez 
Seixas, Ramón Lorenzo, Adolfo 
Lozano Bravo) . Todos eles te
ñen impartido na Universidade 
de T réveris charlas sobre temas 
diversos relacionados coa lingua 

e a literatura (as vangar-
das, a literatura actual, 
etc.), a historia (aldeas 
prerromana en Gali
cia ou os movemen
tos nacionalistas) ou 
a cultura galega en 
xeral tanto dentro 
como fóra do país. 

Per quizais exa a 
edición da r vi ta 
semestral Galicien 
Magazine, que 
vén de acadar 
número 3 (Marz 
1997), a fac ta 
mái coñecida 
para nós do la
bor <!lUe e vén 
de envolvendo 
en Tréveris. 
Dirixida por 

~ •• ¡¡ .. ~ Dieter Kr~-
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·Mitteleuropa . 
achégase a nós 

Título: Galicien Magazin. 

Editorial: Galicien Zentrum. Universidade 

de T réveris. 

En 1992 a sinatura dun Conve
nio entre a Xunta de Galicia e a 
Universidade alemana de Trier 
(Tréveris) permite a --~reació~, 

dacción e 
composición a cargo de 

Franck Meyer, a revista destaca 
polo seu formato bilingue en ale
mán e galega, linguas que convi
ven nas súas páxinas· da man de 
colaboradores de ambas as na
cionalidades e que amasa ás cla
ras a pretensión de crear un mar
co de normalidade comunicativa 
entre Fisterra e Mitteleuropa. 

Na portada do número 3 do Ga~ 
licien Magazine 'campa un mapa 
alemán de Galicia, realizado no 
século XVIII, que lle acae per
fectamente ao tema central <les
te número: "Os estudos galeg~s 
nas univ-ersidades alerrianás". 
Nesta sección monográfica ato
pa~os interesantes artigas que 

L ------ ---
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nos falan tanto da interrelación 
entre a romanística alemana e o 
galega (Dieter Kremer), como 
das cantribucións alemanas á 
Lingüística galega (Johannes 
Kabatek) e estúdanse os casos 
das universidades de Heidelberg 
(J ens Lud tke), Paderborn (Jo
hannes Kabatek) e Tréveris 
(Franck Meyer). 

Despois <lestes artigas monográ
ficos -que no número 2 ( octubro 
1996) se centraran na recepción 
da literatura galega en Portugal 
e Alemaña- sitúase o apartado 
Literatura que se orienta cara o 
debate da nasa actualidade lite
raria e an de c laboran Suso de 
T or e Franck Meyer. 

Unha entreví ta de Maria Xesú 
Lama con Antón antamarina, 
fa land sobre a vimecinc anos 
do ILG, dá paso á sección Varia 
- nd 
atende á ac
tividad 
mat alicn
table a re -
pecto da cul
tura galega
q ue, ne te 
número, re
colle a prepa
ración do "5º 
Congre o In
ternacional 
de E tudios 
Galega ". O 
evento, a ce
lebrar en oc
tubro en T ré
v eris, xirará 
arredor d~ 
'A imaxe e o 
concepto de 

Quen 
desexe 
achegarse a 
esta 
magnifica 
mostra de 
interrelació 
n cultural 
pode facelo 
na Libreria 
Couceiro de 
Santiago. 

gal.ego dentro e fóra de Galicia" 
atendendo á ección de Lin
guística (onde participarán Ro-
aria Álvarez, Pierre Bec, Oieter 

Kremer, Jen Ludtke, etc.), Li
teratura (B ilio Lo ada, Walter 
M ttmann, Giu eppe Tavani, 
entre utr .), Hi t ria Cien
ci iai (e n Klau Herbers, 
Margarita Led Andi n, Adolfo 
L zan Luí R drígucz Ennc ) 
e Arte (I aac Oíaz Pard , Anna 
Turbau, te.). 

i nun d ap rtad 
mái inter ante do Galicien 
Magazine, de Traducción que e 
cupa de verqu r ao al mán rex

t de autore gal ga , na úa 
mai ria p r primeira v z. Ne te 
c c n r t , ección abran
gue unha Cou a de Castelaa ver-
¡ nada p r Franck Meyer e dous 

poemas de María Xosé Queizán 
traducido por alumno da lecto
ra Marga Romero. O volume re
mata con catro Recensións sobre· 
obras galegas recentes como son 
o volume Parado na tormenta de 
Suso de Toro, o ensaio Carlos 
Velo. Cine e exilio de Miguel An
xo Femández, a Gramática histó
rica galega de Manuel Ferreiro e 
o poemario T artillas para os obrei
ros de Fran Alonso. 

O Galicien Magazine leva un ano 
publicándose e xa nos deu tres 
magnificas mostras de interrela
ción cultural entre Fisterra e 
Mitteleuropa e así non nos que
da máis que felicitamos por dis
poñer dun foro estable de debate 
e difusión da nasa ·realidade. + 
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Os maios qlie librou Don Rufino 
Hai máis de 100 anos que setenta_ salvar a festa en Pontevedra 

* XOSÉ ENRIQUE ACUÑA 

Moito tivo que facer Don Rufi
no Rivera para que os maios de 
Pontevedra volveran ser o que 
eran. Ofereceu aos rapaces parti
cipantes naquel pioneiro con
curso de 1888 uns engaiolantes 
e sabrosos prémios: torta de do
ce en forma de maio para o ga
ñador, botellas de xerez amonti
llado, roscóns, pezuñas de por
co, bolas de pantrigo, unha re
doma de viño branco e vários 
centos de reás a repartir. Como 
para coller os gañadores unha 
pándiga para arder nun candil. 

Organizara a festa desde as páxi
nas do xomal O Galiciano que -el 
dirixia, tratando de salvagardar · 
unha celebración que segundo 
afirmaba Alfredo Vicenti en La 
Ilustracion Cantábrica no 1882 ba
bia vinte ano qúe desaparecera. 
Vicenti, certamente progresista 
noutros eidos, celebraba daqueles 
nenos, que se detiñan ás portas 
dos ricos e do pobres coas suas sal
módias, se fixeran homes e rene
garan do seus costumes. Segundo 
el, odia dos maios pasaba xa desa
percibido "porque la mayor cultu
ra general, implacable y rígida 
aún más que la verdad y que la lf
nea recta, desecha, por --0scuros, 
los símbolos, e invalida por inúti
les las tradiciones". Rivera Losa
da, entusiasta dos costumes enxe
bres, puxo todo o empeño rexio
nalista en desfacer tal diagnóstico. 

Artellou xunto ao "médico dos 
probes" Xosé Casal un certame 
para dar cachete aos "mayos" de 
cartón que facian "befa ou mofa 
das co turne dos nosos antepasa
do ". O poeta Javier Valcarce 
Ocampo sumábase co tempo á 
petición de desterrar da nosas 
ruas e as "grote ca paródi.as de 
nu stra Marina, con barcos de 
pap l pintado con albayalde y al
mazarr n, y u coro de marinero 
de La Gran Vía". Criticaba, ao 
igual que b n de Don Rufino a 
"zarzuelización" da cantiga e o 
abandono do fiuncho, varais, 
pampillos, vos e laranxas do pó 
por e trutura "fallera " impul a
da por elementos maragatos e 
españoli ta que impuñan aos ne
na coplas patrióticas en castelán 
do estilo de: Guerra compañeros 
guerra/viva el General Macias/que 
anda a matar rifeños/con todas sus 
compañías. 

O antigo director de O Galiciano 
e A Tía Catuxa marcha destina
do a Madrid -era. funcionário 
de Camiños- e o seu labor verí
as e continuado por Francisco 
Portela Pérez quen organizou o 
sonoro concurso de 1904 anima
do polas sociedades Liceo Casi
no, Recreo de Artesanos e Liceo 
Gimnasio e que gozou no xurado 
coa preséncia de Said Armesto, 
Renato Ulloa, Perfecto Feijoo, 
Casal, os responsábeis dos xor
nais locais, Xosé Millán e An
drés Landín, todos eles posuido
res da memória decimonónica. 

A opinión de Rivera Losada ante 
o certame chega desde Madrid a 
xeito dunha copla titulada O meu 

. voto que se publica na prensa e 

pola que insiste nas suas vellas 
teimas: ¡Aquiles si que eran 
maios/parésce:rne estalas veñdo!/Cu
bertiños de fiuncho/de tan perfuma
do cheira. T eima por salvagardar 
os maios que na localidade de ori
xe de Rivera -Ourense- medran 
arredor de homes comprometidos 
co teatro galega como Xavier 
Prado Lameiro ou Hixínio Arnei
xeiras e servíndose-das páxinas de 
O Tío Marcos da Porte/a. 

Semellantes problemas aos de- -
nunciados no seu dia por Porte
la, Rivera e Valcarce en Ponte- -
vedra xurden en OureRse ante 
os despropósitos duns maios ex
cesivamente cristianizados - en 
forma de Santa Cruz- e conver
tidos en decoracións de "batallas 
de flores" segu~do denunciaba 
Alexandre Rodríguez Veiras na 
temprana data de 1925. 

Volvendo á cidade do Lérez, un 
cronista anón,imo do diário Pro
greso abraiábase no 19 31 de co
mo mudaban os tempos para 
lembrar que o maios "anteriores 
a la República eran una florida 
cruz que lanzaba versos místicos. 
Máis alto que la cruz, naaa". Sau
daba, póla contra, que nos maios 
"de este ano se yerá flota~ hoy 
más alta que la cruz una bandera, 
que es la misma que preside los 
destinos del estado republicano". 
Os rapaces do maio da Virxe do 
Camiño daban boa canta do no
vo réxime nas suas cantigas: Va
mos dare a despedida/como se debe_ 
de dar/dando vivas á república/e ao 
pavo en xeneral. 

Remataba neses anos a censura 
prévia da Ditadura e o mesmo 
cronista advertía que no 1 2 de 
Maio ante_rior, coas referidas can
tigg.s, os rapaces levaríanse unha 
boa malleira "en salva sea la par-

- te". Tempos estos tamén do certa
me na Praza de T ouros con Bibia
no Osório Femández-T afall no 
xuri e coa novidade de libros de 
Ramón Cabanillas e as Causas da 
vida de Castelao co~o prémio. Só 
un ano despois alguns dos canta
re; remataban ritualmente cun .. . e 
que viva Franco o noso Xeneral, e 
as coplas eran seladas na cabecei
ra co obrigatorio ¡Viva España! 

Con todo foron as humildes vo
. landeiras dos maios un dos esca
sos recunchos onde se refuxia a 
língua galega co permiso das no
vas autoridades e onde os direitis
tas pontevedreses colaboracionis
tas co franquismo e antes valedo
res do idioma e do galegu ismo 
buscaron o fío co pasado. Homes 
como Filgueira Valverde, Juán 
Novas, Iglesias Vilarelle tentaron 
relanzar o concurso cos apoios de 
Minina Cuquejo desde a Sección· 
Femenina ou Marcelino J irnénez 
desde o Frente de Juventudes. 

Poetas como Cuña Novás ou o 
próprio Celso Emílio Ferreiro de
ron pluma a moitas das-cantigas 
dos anos cincuenta para os esca
sos maios que .saían á Praza da 
Ferreria. No 1962 participaron 
tres únicos maios. e no ano se
guinte sementes o fixeron dous. 
A crise era ben séria pese a saída 
obrigatória e vergon;~nte dos 

hospicianos do Maio do Hogar 
Provincial. Fi_lgueira afirmaba 
nµn inquérito realizado no 1963 -
que non se perdera "la raíz si no 
los ramallos". Surprendentemen
te o falanxista Del Castillo afir
maba que a causa da perda da 
tradición debíase á "absurda ver
güenza de considerar lo propio 
corno inferior ·a lo Clemás". Pala 
sua banda Juán N~vás botáballe 
a culpa ao TBO, ao "twist" e ao 
"madisón", Marcelino Jiménez 
ao Festival de San Remo e á Co-

- pa de Europa e Alfredo Garcia 
Alén -máis cos pés na terra- á 
elevación do nível social e á in
tervención oficial. N engun deles 
falaba da censura nep do patema
lismo das autoridades franquistas 
ante uns maios considerados po
los poderes locais como extempo
ráneo divertitnento dos nenos 
dos bairros popqlares ou das pa
rróquias do rural e contraditório 
coa Pontevedra desnortada que 
acababa de sumarse ao carro do 
progreso coa instalación da Celu
losa na Ria. O mesmo Filgueira 
-Dbviamente protexido pala cen
sura prévia- alcalde da vila nese 

· tempo impulsou un prémio á co
pla que mellar criticara o seu la
bor. Mais sempre había unha fen
da que abrir e foi a que encetaron 
os nenas do Maio Os Cir¡.co Lati
nos no certame de 1963 cando 
colaron aos censores: Xa ternos a 
Celulosa/que é unha peste das máis 
grandes/rondo empeza a traballar/xa 
non hai bicho que aguante/C_and.o 
veñan aquí os turistas/a esta bella 
capital/con ese cheira que hai/xa 
non queren volver máis. + 

Debuxo ·de Agostiño Portela representando os maios 
de Pontevedra nos anos SO. 

... 
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A FALA~ÍA DO GALEGO--PORTUGUÉS 
Chárn~r: galega-portugués .á nosa lingua medie;·" goñóns, •Raimundo, que casa con Urraca e Hen
val e polo tanto á lingu~i'na que están escritas as _M_ª_X_ o_S_É_Q_ U_E_IZ-AN-, - . rique, con Teresa. Con motivo do matrimonio 
magníficas .cantigas dos séculas XII, XIII e XIV · desta última, que contaría uns tes anos cando ca-
ou a prosa des.a época que dura ata o S. XV. As sou, créase o Condado Portucalense, no ano 
seguintes consideracións pretenden demostrar 1096, na Galiza de alén Miño. Pero dependían 
que esa terminoloxía é errónea e se presta .a da autoridade de Urraca e Raimundo que gober-
confusións. Debe ser substituída· en todos os li- naban o Condado da Galiza. Como xa sabemos, 
bros pola de_ Galegb Medievat ··~·/ . · ~ fillo de Teresa, chamouse Afonso, como o avó, 

Hentíq~ez;· fillo de Henrique, e só tiña tres anos 
O binomio galega-portugués ~~ -~- ~ftÍ:rn~ción de cando morreu o pai. Xa a nal e o pai -renegaran 
que a lingua galega non se distinguía do portugliés · 'B . da autoridade de Urraca e Raimundo.' Consegui-
está introducido en todos os libros de texto, tanto ron a obediencia directa do rei Afonso VI e am-
de historia -da lingua com_o de literatura galega e .é · ódese bicionaban a independencia do seu Condado. 
interpretC!;do polo aluml)ado coma se-fose a unión . Será Afonso Henríquez o que se enfrontará pri-
de dúas linguas, o galega e o portugliés, qu6logo, afirmar que, . . meir'amente coa nai, Teresa, que mantiña rela-
coa independencia de Portugal, se separan. Como . coas lÓxicas e :cións co fidalgo galega Fernando Peres de Trava, 
o portugués é unha lingua oficial, unha lingua de a queri. vencerá na batalla de S. Mamede, e ex-

normais l Estado, con un statµs superior ao galega,· nesa . pulsará do Condado. Despois oitará contra o seu 
unión galega-portugués, o galego é minorizado, e · evolucións . currnán, Afonso VII de León, e conseguirá a . 
considerado dependente do portugués. O esplen- propias· de toda independencia do Con-
dor da lingua e literanii'a na época medi@val, a dado Portucalense. Será · 
partir <leste criterio, &·be.ríase fundamentalmente .- Lingu_a:viva, recoñeci<:io . rei . por 
ao portugués, · que é a lingua impórtanté: EStes, e 0 q~(/~haqian · Afonso. VII e logo polo 
outros entortas semellantes, ternos que .ir desfa- · l Papa Alexandre III no 
cendo,- ano tras ano, nas aulas, o _grofesprad9 de · portugués actua ano 11 79, ·-cando 'queda 
Lingua e ·Literatura Galega: O:mfosi6rrs" repfro~ -· segue senda a fundada):i Nación Portu-
fomentadas polo binomio ~alego:portugués. lingua orixinadá guesa. E a partir desta 

data que· se'-pode falar da 
Contra~iamente', oi libros ~Óito~ese5 acostliinan '· ~ · :t!ª GaJ.laecia existencia de Portugal. 
a falar de portugués medieval ou portugués arcaí- romana a partir · . Antes de finais do S. XII · 
co. Non fixen, porque non é ese o obxectiyo deste d l _, l . é, pois, incongruente 
traballo~ un recorrido polos libros portugueses. o atln vu gar. ~~ ·mencionar a lingua pm- -
Con algunha mostra, abortqa. Di, por exe~plo, -- · -O galega" tugu.esa, -· 
José Joaquim·Nunesl0 , ao comentar que o portu
gués procede do latífi'e,as alteracións conseguin,tes 
desde o latín_ vulgar: "E impossível, a falta de pre
vas, seguir passo a passo a evolw;ao do l?tim vul-

. gar; desde que os soldados, colonos e coniertiantes 
romanos o trouxerarn á Lusitania até se· tomar a 
língua hoje falada em Portugal. A existencia,· po
rérn, do portugues já no S. VIII é-nos atestada pe~ ' 
los documentos dessa época, escritos-ero latirn bár
baro ... " A esta etapa chámalle protohistórica,para 

: distinguila da etapa do S. XII en adiante en que 
aparecen textos, que será o-portugués histórico. 

Para este coñecido e prestixioso filólogo, como 
para outros, a lirigua fórmase na Lusitania. Noff 
falan da Gallaecia romana c::¡ue é onde, verda
deirame_nte, se orixina a lingua. O que fan é , 
pontear o· galego, ignorar' á Gallaecia. Tornan 
corno punto de partida o latín e' por termo. de 
chegada o port.ugués. Na Hª da Literatura Portu-
guesa<2> len:ios: "Do latim provern entre outras 
língúas novilatinas, o -Portugues". Non citan pa
ra nada: o galego. Esta é a tónica das historias da 
lingua en Portugal. . 

Sabernos que a realidade é outra. Lembremos su
cintamente a historia: A Gallaecia romana incluía 
o qúe rnoito ·máis tarde se chamará o Condado 
Portucalense (de porto Cale). A capital da Galla
~ia do Sul era Bracara Augusta, _Braga. Neste ~e- . 
rritorio da Gallaecia r9rnana, máis extenso, claro. 
está, que a Galiza actual, foise orixinando o galega 

·desde a caída 'do Imperio Romano, a principios do· 
S. V. A través de documentos en latín bárbaro, x-a 
no .S. VIII, como tamén explica Nunes, enxérgase 
o romance na súa formación. Pero non o· irnos en~ 

. eontrar escrito ata o S. XII, coincidindo, por outra 
parte, con outras linguas neolatinas. As linguas 
neolatinas, que se consolidan no norte da Penín
sula, irán avanzando cara o Sul, seguindo o cami
ño das conquistas aos mouros, os rriusulmanos . 
asentados na Península e.ase oito séculas. Así, o 
catalán extenderase pgr L~vante e as illas do Me
diterráneo; o castellano avanzará, como di Me- · 
néndez Pidal, en forma de cuña, collendo terreo 
aos lindantes; e o galega avanzará polo seu carrei
riño-ata o Algarve. Así foi. Pero lendo a Nunes di
rlase que foi ao revés e que a lingua parte da Lusi
tania para 'arriba; en sentido contrario. 

Os portugueses cae'n no absurdo ao falar de por
tugués antes da existencia de Portugal. Volvamos 

. á historia. Encarcerado o Rei García, Galiza, na 
Idade Media, pasa a depender do rei de León. 
Afonso VI, rei leonés, casa ás súas dúas fillas 
Unaca e Teresa (ilexítima) con dous irrnáns bor-

Á direita, edición das 
Cantigas d' escarnho e -

ele _tri.al di:cer 
~de M. Rodrigues Lapa. 

~ . .-E mesmo despois. Os se
gu i iú es ser'án anos de 
conquista, tempos de 
guerra, con reis e nobres 
-analfabetos nos ql,.le non 

. se pode· esperar preocu-
pacións idiomáticas. Tal 
vez o primeiro rei cunha 
certá cultura pola' súa 
procedencia fose Afonso 

· IIl o Boloñés, famoso nas 
cantigas -políticas de es
carnho por usurpador. Este, 'adernais de conquis

" - taí o Algarve, convoca Cortes en Leiría onde ad-
- mite representantes do pobo, no ano 1254. Póde

se xa entrever unha constitÚción política da na
ción de Portugal. Durante todos estes anos, a lin
gua que falan segue sendo o galego. Ata mediados 
do S. XVI este galega non empeza a subrneterse á 
disciplina gramatical nin a ter escalas. Ata ese · 
momento, a lingua, insisto, O galega, decotte hO 

período arcaico. A partir do XVI xa se pode alu
dir ao control língüístico do Estado portugués so
bre a lingua galega. 

Hai intentos, e non só de estudiosos portugue
·ses, de. infravaloiizar o galega. Di, por exemplo 
Bellermann: "A língua das Can~oes de Ajuda 
tinha aspecto mais árcáico, comparada com os 
documentos em prosa do tempo de Sancho I;· e a 
veídadeira razao do faeto estava ·ern que os poe-

- tas' port;ugUeses _ utilizavan o velho dialecto gale
ga,· de honrosa tradis:ao literária". ¿Quere dicir 
que o-galego é dialecto do portugués? Canto aos 
arcaísmos existentes nas cantigas ou as diferen
-cias entre a lingua da poesía e da prosa, están 
dabondo estudiados, son normais noutras litera
turas e nada teñen que ver co afán de subordinar 
o galega que ten este e outros autores. Isto négao 
M. Rodrigues Lapanl. Di Lapa: "A poesía e a·ver
sificas:ao enq:mtrou uma língua rica en gra
da~oes e c0rnbina~6es vocálicas .... Assirn, a mé
trica dos trgvadores é un :instrumento precioso 
para o estudo fonético do portugt.ies(?) ... O ins
trumento· do que se serviarn os trovadores era 

, urna língua estilizada, que pairava por drna das 
varia~oes di'alectais. N isto incide famén Vossler: 
por riba ·da igreja natal e do castelo do senhor". 
Lapa in siste: "a estiliza~ao ... da cultura e da cor
tesía, non afectou á estrutu~a da língua". Ou se
xa que, cándo no -S. XII comezan a escribir as 
cantigas, a lingua tiña xa unha estructura e unha 
entidade que posibilitou a grandeza literaria dos 
escritos. Isto non se elabora da noite para a ma~ 
ñán e require unha tradición, cando menos oral, 

-anterior. Ou sexa-que o galega xa tiña unha lin
gua d'abondo elaborada para dar lugar ás .xoias da 
literatura medieval. Tampouco se pode ignorar 
algo que foi fundamental no desenvolvemento 
cultural e económico cÍe Galiza: Santiago de 
Compostela como meta da cristiandade e como· 
centro cultural. Sen a existencia de Santiago 
non se pode comprender o fenómeno cultural da 
nosa Idade Media. E durante todo ese tempo 
non existía nin o nome de Portugal. Insisto, 
chamarlle portugués a esa lingua é unha falacia. 

Os propios historiadores portugueses entran en 
contradicións ao respecto. Os mesmos que ase
guran que o portugués provén do latín, ignoran
do o galega, unhas páxinas máis adiante escri
ben: "A Reconquista do Ocidente peninsular 
traduziu-se, lingüisticamente, por unha ex
pansao para o Sul da fala galega e da sua apa-

rentada de Entre Mon
dego e Minho a custa 
dos falares mozárabes 
que o dominio árabe in-

• fluenciará lerjcamen
te ... " Será despois, unha 
vez conquistado o Al
garve e establecida a ca
pital en Lisboa cando, 
afirman, haberá unha 
influencia meridional 
no idioma. 

Pódese comprobar que, 
ou falan de portugués 
directamente ou se alu
den ao galega non din 
lingua senón dialecto ou 
fala . Non cabe dúbida 
de que os portugueses, 
por razóns históricas e as 
correspondentes conse
cuencias psicolóxicas, 
por outra parte explica
bles, teñen serios pro
blemas en recoñecer cal 
é o seu idioma. (Com-

probárnolo cando veñen ao noso país, e mesmo 
escritores, artistas ou fadistas, queren sempre fa
lar en castelán. Pretenden delimitar a barreira 
lingüística e néganse a falar como na casa. Para
lelamente a isto está o seu esforzo por falar ben o 
castelán así corno a admiración por España, a 
súa rival pero tamén unha oponente de pre ti
xio. Galiza é a parente pobre que cómpre negar 
e ocultar. Os portugueses teñen, agás honr sas 
excepcións, un evidente autoodio en relación co 
galego.) 

Contrariamente á negación do galega, os filólo
gos portugueses acostuman a destacar a inciden
cia no portugués _das falas do Sul. Que os con
tactos lingüísticos deixan pegadas e que o galega 
que levaron ata o sul teña sufrido modificacións 
desde a Idade Media, é algo tan lóxico que nin 
se discute. Pero, de ser tanta esa influencia, non 
'entendo como a desaparición dos hiatos medie
vais, a modificación dos timbres vocálicos de 
certas' termin~ións, a diferenciación canto a xé
nero dos nomes terminados en -or e -ol, a xene
ralización do xénero feminino dos nomes rema
tados en -age~, o sistema dos demostrativos, a 
eliminación dos posesi~os femininos ma, ta, sa, 
etc, ou sexa, os cambios en relación coa lingua 
medieval, se producen tamén aquí no norte, sen 
esa influencia das falas do Sul. En realidade, as di
ferencias do idioma actual, do galega usado en 
Portugal, coa lingua medieval .non son demasia
das. Ademais ·das anteriores, os estudiosos afir
man qué houbo pou<;as alter!:lcións fonéticas 
desde o S. XVI. Citan a palatalización do -s .final 
(que tamén encontramos en falas dialectais de 
Galiza) . ou o r velar actual. Pódese afirmar que, 
coas léxicas e normais evolucións propias de to
da lihgua viva, o ·que chaman portugués actual 
segue sendo a lingua orixinada na. GallaeCia ro
mana a partir do la~ín vulgar: o. galego. 

. En realidade, o galégo é o nome da lingua e o 
(Pasa á páxina seguinte) 

/ 
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OPtNIÓN 

(Ven da páxina anterior) 
portugués é o nome político, derivado do Estado 
de Portugal. Ou sexa que o galego é ao portu, 
gués o mesmo que o castellano é ao español. 
Portugués e Español son nomes polJticos deriva, 
dos do norne do Estado; o galego e castellano 
son os nornes da lingua e do lugar onde se orixi~ 
na. A diferencia está en que en España non se 
nega o nome de castellano para a lingua nin a 
procedencia da mesma ·do norte, das montañas 
de Castela. Ningún espáñol, sexa da Mancha, de 
Andalucía ou As Canarias, ten problema en 're, 
coñecer que a súa lingua, mesmo con rasgos ben 
distintos e fonéticas moi diferemes, é o castella, 
no. T arnpouco o teñen-en Suramérica, e a pesar 
das diferentes falas, colombianos, cubanos, pe~ 
ruanos, etc, escriben en castellano. Se, pola con, 
tra, os portugueses negan que a súa lingua é o 
galega, é por clarísimas razóns políticas. 

Tarnpouco en España se discute que a lingua se, 
xa o castellano polo feíto de que hoxe se encon, 
tren diferencias co Poema do Cid, por exernplo. 
O castellano medieval foi evolucionando ata o 
actual. Pero pódese ler e comprender o Poema do 
Cid igual que os portugueses poden ler e co¡n, 
prender as Cantigas Galegas medievais. (Mellar 
ca nós palas razóns anteriormente expostas) 

••• 
Agora ben, se digo que o idioma de Portugal é o 
galega e sen embargo observamos moitas qife, 
rencias co idioma que se fala na Galiza, ¿que 
idioma é o noso? 

Na He da Uteratura Portuguesa antes citada le, 
rnos: "Por inicios do séc. XV os próprios poetas 
de Galiza están sensivelmente castelhanizados e 
a sua fala [¡outra vez fala!J antes tan florescente, 
transforma,se en dialecto arcaizante de urna pro, 
víncia de Castela". Ou sex:a, segundo isto o gale, 
go actual é un dialecto arcaizante do propio ga, 
lego anterior e florescente ou ben dialecto do 
castelán. Non ten sentido. 

Pero, o que non podemos n·egar é que Galiza pa, 
sou a ser unha provincia do Reino-de España, pri, 
meiro, e do Estado Español, despois. O galego, 
aqui na Galiza, sen cultivo literario, sen Gramáti, 
cas ou Diccionarios, sen Escolas, vai diferencián, 
do e das súas orbces. Parale, 
lamente, a pre ión do cas, 
telán, lingua do poder polf, 
tico, da administración, da 
escola, da cultura, da lgre, 
xa, lingua de tatu uperi r 

d pr tixi , é en rme e 
vai pr du ir erias interfe, 

lfngüf ticas n gal , 
xa qu gal g 

güístkos correspondentes foron estudiados con 
ácerto e precisión pola Profesora Pilar Vázquez 
Cuesta<4>. · 

Os feitos son os que son e non podemos cambiar 
os feítos do pasado. Si podemps influír no futuro. 

••• 
Se ben a perda do poder político sumiu a lingua 
na escuridade, nos Séculos Escuros, e a coloniza, 
ción foi interferindo ne1a, na Galiza non I)OS en, 
centramos na mesma situación lingüística de ou, 
tras linguas colonizadas. Nós ternos o ptj.vilexio 
de termos aquí ao fado, en Portugal, a norma 
culta da lingua galega, wnservada; .normativiza, 
da e adubada durante séculas. lsto é algo dun va, 
lor incalculable. 

O Brasil, Angola, Mozambique, etc, con culturas 
moito máis distantes e distintas, non teñen co, 
rno lingua o brasileiro, rnozambiqueño ou ango, 
lano, senón o galega, que eles, polas razóns polí, 
ticas anteriormente e_xplicadas, chámanlle por, 
tugués. Din que falan portugués aínda que as sú, 
as fonéticas, vocabulario, usos, etc, son ben dife, 
rentes dos da lingua padrón. Poden, e de feíto fí, 
xose, discutir sobre a normativa oficial e interfe, 
rir nela, pero en ningún momento se lles ocorre 
alegar "e que nós non pronunciamos iso igual" 
ou "nós chamásmolle a tal animal ou tal trebello 
de distinta maneira", para concluír que se fafa 
~nha lingua distinta, como se alega desde as pos, 
turas· illacionistas ou cantonalistas galegas. 

Os nosos prexuízOS en relación con esa lingua pa
drón son absurdos. A lingua do colonizador é o 
castelán. A nosa lingua, sen es"! pegada coloniza, 
dora, é o galega de Portugal. Alí seguíu a súa an, . 
ciadura libre e normal debido á independencia PQ' 
fítica. Considerar que a evu lu.ción (de · termos 
aquí, na Galiza, participado desde a Idade Media 
nos cambios lingüísticos) non sería exacta1 que 
certos extranxeirismos serían distintos ou certos 
rasgos fonéticos, etc, non afecta fundamentalmen, 
te á lingua e á súa estructura. lso é aneqiótico. A 
lingua de Portugal e das excolonias é o galego. 

Segundo isto, cis presaxios que agoiran a desa, 
parición do gale.go equivócanse. O Galego, co 
nome polítko do Estado Portugués, é unha das 

linguas máis vizosas na 
actualidade. Non ten vi, 
sos de extinguirse, serrón 
que rnedra_e se amplía ca, 
da vez máis. 

afásta d idi ma medie, 
val e c ntarnfna do outro 
idi ma, ca telán. Orixf, 
na a í unha m tura lin, 
güí tica derivada de éculos 
de colonización. A isto 
cháma elle crioulo. Esta 
palabra non debe ter unha 
interpretación pexorativa. 
As influencias e as deriva, 
cións lingüísticas, así como 

Músico na igrexa de Santa Maria 
de Caldas de Reis 

Concluíndo: Non existe o 
galego,portuguÚ (sería 
como dicir castelán,espa, 
ñol). Portugal debe supe, 
i:ar o autoodio, o medo a 
recoñecer os principios e 
admitir orgullosamente 
que fala Galego, o roman, 
ce derivado d0 latín vul, 
gar. Orgullosamente, tan, 
to porque. a eles, ao teren 
conseguido a indep·enden, 
cia de Castela, se debe a 
permanencia do. idioma e 
a eles tamén a súa conser, 

as colonizacións forman 
parte da historia de todos 
os países. Todas as º linguas 'O 

. , vación, exten~ión e presti, 

u sexa que o galega é ªº 
as tiveron. O que lle con, 
cede prestixio a unha lin, 
gua é a consideración 
socio,política e o poder 
económico que mantén o J 

portugués o mesmo que 6 
castellano é ao español" 

xio. Aquí na Galiza debe, 
rrios superar a mentalidade 
colonizada e adoptar a po, 
sición frute . f!roclamar 
que o galego é a .lingua de 
rnillóns de persoas en va, 

país que a usa á manee das 
diversas interferencias lin, 
güísticas que tivera. Son razóns políticas e non 
lingüísticas. Pensemos que se a historia fose dife, 
rente e quen se rebelase contra o Rei de Castela 
no S. XII fose Urraca e Rairnundo de Gallza, ou o 
.seu fillo, en lugar de Afonso Enríquez, non existí, 
ría o "portugués" e o.galega que falasen no Sul, no 
caso hipotético de o conservaren, estaría tan de, 
turpado ou rnáis que o nosó. Tamén se pode corn, 
probar a influencia que tivo o castelán en Portugal 
durante o reinado de Felipe II cando foi anexiona, · 
do por Castela. Esta etapa e os resultados sociolin, 

ríos continentes, con cul, 
tura e literatura importan, 
tísirnas e unimos a elas, fa, 

lando como falamos. O Gobemo Galego ten a 
obriga de publicalo, de difundilo nos. países onde 
se usa, e de normal4ar a situación.• 

1) Crestomatía Arcaica. Dr. Jos~ JoAOUIM NuNES . Livraria 
Clássica Editora. Lisboa. 

' 2) História da Literatura Portuguesa. ANTONIO JosÉ SARAIVA 
e óscAR LOPES. Porto Editora, Limitada. 
3) Lil;óes de Literatura Portuguesa. Época Medieval. 
Coimbra Editora. 
4) Hti de España fundada por Menéndez Pidal. Dirigida por 
J.M. Joves Zamora. "El siglo del Quijote" (1580-1680) VoL2. 
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A. IGLESIAS 

Xan Xosé Piñeiro, 
gañador do prémio Carvalho Calero 

. 'O humor é a billa do noxa' 
*A. ESTtVEZ 

Xan Xosé Piñeiro Cochón ven 
de receber o prémio literárió 
Ccirvalho Calero que concede 
a asociación Medúlio e o con
cello de Ferrol. A obra gafta .. 
dora é un conxunto de sete, re
latos co título De costas á lei 
na~ que Secu~dino Sabuguei
ro, un. avogado, relata. en pri
meira -perso~ histórías dif eren .. 
tes cá comun den·ominador. do 
humor. A xustiza e os tribu
nais están presentes nalguns 
dos relatos non exentos de 
cepticismo e crítica . . "Hai que 
tomar mán do humor porqu~ é 
o estado de excepción do ca .. 1 

breo permanente", di o autor. 

Mália se~ ·xomalista e avogado, 
Xan Piñeiro di que non hai ,nada· 
de autobiográfico nestas sete his, 
tórias. "O que acontece é que hai 
certas experiénc;:ias que vives ou 
que escoitas que se van acumu, 
lande. Son como berzas que vas 
botando a cocer nq caldo'', di.. o 
autor quen coñece tamén os 
meios de comunicación, entre 
eles A Nasa Terra, nos .que traba, 
llou- e colaborou desde hai anos . . 
"Non ceño constfucia á hora de 
escreber como lle acontece. a ou, 
tras persoas.- Ao non ter tempo,· 
se non fose polo ordenador no · 
que gardo os textos, non poderia 
escreber porque non lembraria as. 
ideas, as personaxes etc. Estes ·re, 
latos comecei a escrebelos hai 
dous anos e rematéinos hai po~, 
co", explica. A personaxe vai 
contando as histórias de presos 
preventivos, as conversas cunha 
procesada ou as frustracións dun 
busca.:prémios literários. "O ton é 
de humor e hai que sinalar que as 
histórias, ás veces, fuxen da reali, 
dade, son esaxeradas e rozan o es, 
perpéntico. A clave do huinor é 
que a unha personaxe lle aconte, 
zan feítos ariómalos qu~ a leven a 
unha situación ridícula; canto 
roáis cirscunpe~ta e digna de re, 

verérn::ia sexa esa persoa, a situa, 
ción cómica é maior. As persona, 
xes destes relatos están envoltas 
por determinadas circunstáncias 
contrárias e as normas existentes 

. viránselle en contra", con ta. 

Leitor dos autores británicos, de, 
les admira a ironía e o humor ¡¡, 
terário nomedamence erl tempos 
nos que ~"o humor semella o feu~ 
do da televisión e das personaxes 
graciosas que contan chistes". Se, 
cundino Sabugueiro, letrado do 
tumo de ofício, enfréntase ás his, 
tórias destas p<!xinas con sarcas, 
mo ante un panorarq.a desco!azo, 
nador. "Un bon exercício para 
darse conta disto seria ler as sen, 
téncias emitidas por un xulgado 
durante un mes e comprobar as 
barbáries que se cometen. A úni, 
ca confianza seria nun apaño su, 
perior, non terrestre, que poña 
freo a est.e desati.np", di Xan Pi, 
ñeiro. Para este xornalista e avo, 
gadq, o humorismo é unha licén, 
cia que permite "dicer o que non 
se pode e non retratar as cousas 
fielmente", ademáis de ser "un ar, 
ma nos estados de a batimento". 

.O prérnio Carvalho Calero per, 
, mitiralle -a Piñeiro publicar este 
libro de relatos despois de alguns 
textos en volumes colectivos e 
alguns prémios gafj.ados, .como o 
de Vilalba en 1994.; que ainda 
non se plasmaron en papel. "Ca, . 
da vez é·máis difícil publicar, so, 
bre todo se se compa!a con hai 
10 anos. Hoxendia ou tes certo 
nome ou gañas o p~émio dunha 
editorial, e hai. que contar que a 
q1.da certame se apresent~ moi, 
tísimas ·obras. Por iso é de agra, 
decer que entidades como con, 
cellos ·funcionen corno edito, 
res", di Xan. Xosé Piñeiro, que 
adica un dos rdatos aos prémios 
literários e faise a pergunta de 
como os xuris poden enfrentarse 
a dúceas de obras nas semanas 
que van desd~ o prazo de admi, 
sión e a data do fallo . • 
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Galicia 'Road 'Illovie' 
En vísperas elect~rais, un exér, 
cito de lagoeiros tecnificados 
traballa, día e rí.oite, na cons, 
trucción de estradas. Érgueste 
pola mañá e onde había unha 
ccirredoira a Carriariñas encon, 
tras un empalme coa Ruta 66 
que leva a California. No lugar 
onde había un pontello· atopas 
un escaiectric con elipse e-todo. 
E cando preguntas por onde se 
vai a Cuspedriños a xehte ofré, 
ceche un abanó' de posibilida, 
des que nin o mapa Michelín 
par¡i entrar en Bruxelas. 

Amaquinaria está a tope. Ga, 
licia enteira é unha road 
movie. Nas salas de arte hai 

moito decorativismo desapegado 
da realidade. A v·angarda pura e 
dura está na rúa, Galicia perfo, 
manee, con ·Cuiña exercendo de 
Jakson Pollok do chapapote. · 

o empreg9 vai mal agás no sec, 
tor que Antón Reixa chamou 
homes semáforo, os sofrido.s ope, 
rarios portasinais. As veces, can, 
do atraveso na soidade das estra, 

das montesías, xurde entre a bré, 
tema, un ·<lestes obreiros hamle,, 
tianos, co ser ou non se~ da fo:!, . 
cha e o stop. Coa súa -neo,enxe, 
bre roupa de augas marela ou 
verde, entre a estética de Mari, 
ñÓ Efectos Navais S.L., un filme 
estrada de David Lynch ou as 
Crónicas marcianas de Ray 
Bradbury, a min semellame sem, 
pre unha aparición filosófica. O 
home semáforo galego, _co seu . 
dilema de ftecha ou stop, parece 
un existencialista subcontratado, · 
un persoaxe· de Samuel Beckett 
á .espera et~ma do carro de Go, 
do~. Cando me dá o paso, agra, 
dézollo moito cun pequeno to, 
que de· claxon, como quen saúda 
a un aduaneiro do Alén. 

Antón Reixa, a quen deberí, 
an facer doctor honoris 
causa por Soc~loxía, · ten 

falado tamén das curvas como1 

parte da nasa identidade. Os ca, · 
miños galegas, tamén os do pen, 

· s.amento e os da fala, están feitos 
de curvas. Recordo unha viaxe 
periodística polos Cárpatos con 

Antonio Gabriel~ gran fotógrafo 
xa·falecido·. Na mestura de vér, 
tigo e mareo, o ·companeiro 

- mandou parar.ao chófer rumano 
e díxolle: "¡Xa está ben, deixe 

_que conduza o galego!". 

Q eixa, ~ste naso intuitivo 
sabio underground, laiase 
dunha conspiración tec; 

nopolíticá contra as curvas. E 
certo que se nota moito nos de, 
señas da concentración parcela, 
ria. Fan as pistas con tiraliñas, 

_esnaquizando a obra milenaria 
dos nosos camiños de .remem, 
brement, camiños do recordo, 
que é como chaman ás corredoi, 
ras os franceses. ¿Por que non se 
poden facer corre.doiras futuris, 
tas, con bo firme, inais tamén 
cos seus sebes de lourélros e gari, 
mosas curvas?. Non falernos xa 
das pontes e viaductos. Compa, 
ren a vella Ponte do Pedrido coa 
cagarrata que están a construir 
agora, na autoestradá a Ferrol. 
Debería ?er abrigada a· poesía, a 
antropoloxía e a ·arte nas carrei, 
ras de enxeñieiro~ de camiños. E 

O b-atán 
A ciencia e a técnica, sobre to, 
do nos derradeiros anos <leste 
século, evolucionaron tan rapi, 
damente que, aparellos como o 
batán, que aínda non ha¡- trinta 
anos pod~an verse e oírse: en 
moitas bisbarras de Galicia, ho, 
xe xa son cousas do pasado e to, 
talmente descoñecidas para un, 
ha boa parte da m9cié1ade. 

Os batáns deixaron de ser 
cando se prescindiu da 
tea de liño _como pano 

usual nos fogares e no vestido, e 
os campos destinados ao .seu 
c;;_ultivo, acolleron a s·emente de 
productos máis vendibles ou fo, 
rraxe para o gando. 

Así, cos novas mod~s no · ves, 
tir, todo o instrumental usado 
para o tratamento do. liño, na 
volta de _poucos anos, pasou de 
ser ferramenta habitual, para 
entrar a formar parre dos muse, 
os, oú para decorar as paredes 
das. adegas típicas. 

Peites, éardos, rocas, ripan~ 
zos: .. todos d'oados de ato, 

hoxe só saberiamos deles por de, 
buxos, eséasas fotografias e pou, 
cos . anacos ruin osos espallaclos 

- polas ribeiras ou o f6ndo dos rí, 
os; cándo, un ' ilustrado como 
Luc;as Labrada; .. 'a finais do sécu, 
lo XVIIr, na súa- obra Descrip, 

_ción Económica del Reino de Gali, 
· · cia, citaba, como· indicativo eco-, ~ 
; nómico dalgunha bisbarra o nú, 
-mero de batáns cjúe esta posu(_a. 

. par r¡eses lugares destina, · 
dos á .lembranz.a_ do pasado; só o 
batán, pola súa apararosidacle' fi, 
cou esquecido a carón 'dos ríos 
nos que estaba instalado, e un, 
has veces ·a hurriidade, e outras : 
os leñeiros, deron contra del; e 
se non fose por iniciativas como 
a do Concello de Vimianzo, que Pero, para que ·servía esta ·ma, 
tratou d~ recuperar os batáns do .. ' ,r quii!.aria de pesados madeiros 
Mosquetín, conservados dentro movidos pala forza da auga? 
de edifitacións de pedra e barro - · 
c,on teito de tella do P_3:ís, _que ·-. 'Atea de liño, polas caracte,_ 
lle deron fama á bisbarra ·de So, . .rís_tica$ da súa fibra é áspera 
neira, ou este dos propietarios · e incótnoda, os seus fíos p·i, 
'da finca A Galea; no Valadou, s:an en. contacto coa pel e no

1

n 
ro, que se conserva ao aire libre, ~e acaban de amoldar totalmen, 

( 

t~ ao c~rpo; ··p0lo que, cando se 
elabora para ·ser utilizada. como 
roupa °C,ie ¿ama? Óu de vestir, an, 
tes de darlle o uso para o que foi 
confeccionada, . hai que mollala 
e hatela forternente durante 
longo tempo, ·co fi~ de que as fi, 

· bras se aperten l]en e lle caian 
os-fíos que producen o picor. 

·para este efect?~- ~s te.as lé, 
· . vanse aa, bata~., e nel co~ 

· lócanse na p{a, unha ca, 
vidade que hai na parte central. . 
Gando a auga do rí-0 ou da re, 
presa cae sobre as paletas do' ro~ 
dicio,.que aquí vai colocado el) 
posición vertical, este xira e por 
médio dunhas chavetas instala, 
das no eixe, fai mover uns tab_o, 
leiros que· á 'súa vez desprazan e 

MANUEL RIVAS 

que, pola contra, os de Belas Ar, 
tes tiveran unha asignatura so, 
bre a 'técnica do Chapapote. 

Unha das rniñas ilusións é a de . 
chegar algún día a ser quen de 
escribir un ensaio_ sobre os cami, 
fios, a súa historia, a súa estéttca, 
a súa cultura . . E a súa política: 
Porque tamén hai distintas ideo, 

- loxías dos camiños e das estradas. 

Un dos capítulos debería ir 
adicado a ese costume. ga, 
lego de construir na beira 

· das estradas e coa fachada mi, 
· rando sempre a porta o paso dos 

vehículos. leño a miña teoría. 
O galega, como o home semá', 
foro, está a eterna espreita do 
Alsa para Suiza, do auto de Go, 
dot, do cabalo de Artur. Asoma 
á fiestra ou ao banco de pedra e 
canta coches como quen conta 
ovellas nun soño. Teño que 
consultar esta teoría co catedrá, 
tico Reixa. Creo que non o fai 
para durmir senón para estar 
desperto. Para que non lle bo, 
ten chapapote na harta. + 

FRANCISCO A. VIDAL 

deixan caer de golpe contra a 
pía e o que alí haxa colocado, · 
unhas pesadas mazas chamadas 
manlles, que son as que o caer 
mazan ª§ teas, as cales, por ou, 
tra banda, son malladas cons, 
tantemente por un chorro de 
auga que se desvía da me~ma re, 
presa para este fin. 

. Dª tosquedade desta má~ 
. quina, ademais do peso 

· de ~ada uriha das _súas pe, 
. zas e a elaboración pouco púlida 
das mesmas, fálanos o feito de 

. que na .éonstrucción e xuntura · 
de cada unha delas non se usen 
nen puntas, nen cravos, se non 
que todas van encaixadas entre 
si, ou unidas con cuñas da mes, 
ma madeira.+ 

·' 

ANOSA TERRA 

Agtistin 
Fernandez Paz 
'Hai que transmitir 
aos no vos leí to res os riscos 
do pensamento único' 

Estou na metade de Mister 
Vertigo, de Paul Auster, que tra, 
duciu ao galego Xosé Antón Do, 
bao en Sotelo Blanco e rematei 
de reler o libro de Edgar Allan 
Poe Narración de Arthur Gordon 
Pink, que me gostou tanto como. 
cando o lin por primeira vez. E 
voltareino ler agora que sei que 
sairá publicado en galego. Hai 
unha escea que para o público 
novo é imborrábel: trátase de 
cando o grupo de rapaces vense 
obrigados a praticar canibalismo. 

Que leituras recomenda? 

Acon~ello dous santos da mma 
devoción: o poeta ]ose Angel 
Valente e Xosé Luis Méndez fe, 
rrin. No eido da literatura infan, 
til,xuvenil recomendo dous li, 
bros que corren o risco de pasar 
desapercibidos: Los niños numera, 
dos, de Juan Farias, escritor gale, 
go emigrado que de envolveu a 
sua obra en castellano. Con este 
libro gañou o prémio Ciudad de 

· Oviedo no ano 1964 e ag ra ree, 
ditouno a editorial salmantina 
Loguez. O libro descrebe a vida 
nun correcional e e tá inspirado 
nun centro galego polo que ten 
un grande valor testemuñal da, 
queles anos. Despois aconsellaria 
Bloque 12, 2!! esquerda, de Alice 
Vieira, que apareceu en galego 
en Galaxia. Por último, non p , 
do deixar atrás a Miguelanx 
Prado, do que se acaban de reedi, 
tar as primeiras obras, que son 
magníficas, Fragmentos da Enci, 
clopedi.a Délfica e Stratos. 

Seica vai publicar unha novela 
proximamente. 

Cci"ido que será en Xuño. É o libro 
no que máis me implique desde un 
ponto de vista persoal e iso que xa 
levo uns poucos. Está orientado a 
un público novo ainda que vai ser 
discutíbel sé é unha novela xuve, 
nil ·ou adulta. Nela, que se titulará 
O centro do labirinto, parto da miña 
~preocúpación pala mundialización 
ga ideas, pÓlo p·tmsamen·t¿ úni9o. 

.,E :inreresarité. transmitir a· preócu, 

.. pación 'pola nasa cúltt'tra abs .leito, 
rn.s: roáis povos e o desexo de·, co, 

- mó 'dicia a'Xeración.Nós,'··.que Óa, 
. liza sexa ünha peza máis no mosai, 
co das 'Culturas.+ 

bciitór. Vilalba (1947) . 
_,Obras máis importantes: A cidade dos de, 

sexos, As flores radiactivas, Cantos por pala._ 
· bras., As tundas do corredor, Trece anos de 

Branca, Cartas de inverno e -Amo1: aos quince 
anps, Marilyn . 
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O Trinque · 
O problema españo-1' 

O madrileño Alberto Arana 
é o autor de El problema espa~ 
ñol, un libro que desmitifica a 
história de España contada 
nas escalas e nos manuais. O 

pasado de Castela ou o de ga~ 
legos e bascas aparece aqui 
descrito e analisad~. con bre~ 
vidade e lucidez. Editoriál Iru. 
Coleción. Las Otras Voces.• 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

····························~····· ·································~········· 

O Barco 
•TEATRO 

Ü PEREGRJNO 
ERRANTE QUE 
CANSOU AO DEMO 

JI 

A comédia máis recente do 
Centro Dramático Galega, 
dirixida por Andrés Pazos 
a partir do texto de Xavier 
Lama. Os dias 2 e 3 na 
Casa da Cultura. 

Burela 
•TEATRO 

CARA UN TEATRO 
PERRALLEIRO 

O Xoves 8 ás 22,30 na Za
randa, Mofa e Befa xunto ao 
doutor Breogán Koch Sabell, 
fan un repaso pola história 
do teatro en clave de humor. 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

ARTE GALEGA DOS 
ÉCUL XIX E XX 

Até odia 11, de 12 a 14 e 
de 18 a 21 h, na Estación 
Marítima. Comprende fun
dos da Colección Caixavigo, 
cun total de 200 obras en
tre cadros e esculturas, que 
van desde Jenaro Villamil, 
princípios do XlX, até Ber
ta Cáccamo. Os centros de 
ensino poden peder" vi itas 
no (981) 20 01 02. 

A,NTÓN SOBRAL 

Até ·,9 dia 5 na Biblioteca 
i· ¡, •• l. 

·Carteleira .· 
~, 

~ O NEGOCIADOR. Eddie 
Murphi interpreta a, un policia en

carregado de negociar en ca~os de se
cuestro. Procura non matar a ninguén 
(ás avesas de Fujimori) e respeita a lei 
ante os perversos malvados. Non apta 
para os que durmen nas persecucións de 
coches polas ruas· de San Francisco. 

Realización orixl.nal é ben levada, quita- · 
do na segunda parte do filme; na. que o 
directgr deixa yer a SUq in.expériéncia. ·- · 

l@f', SECRETOS 'bo CORAZóN~ . 
Filme· do basco Montxo .Armendá-

. riz, .ben a1nbi.en1ado nos anos sesénfa. 

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

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

Tensións e ·problemas famíl ia'res van 
saindo á luz através da ollada aun neno. 
Sensi.bi lid ade ~ valores dramátic;.os 
nunha.obra que está moi por riba da mé; 
dia do cine español. · 

lf?i". KANSAS CITY .. Repaso á so
ciedade nortearnericaná de tempos 

· de Roosevelt, ben levádo por Robert 
Altman. O jazz. preña toda a pelkula. 
Interesante o carrexq de votos en fur'go
neta e outros paralelismos. 

IJdff' ROMANCE EN NEW YORK. 
A antiga cineasta de vangarda 

Chántal Akerman vaise a Nova lorque 
para dirixir unha comédia tópica, á que 
aporta a sua particular linguaxe cinema
tográfica. O máis interesante é a deco
ración dos apartamentos de W. Hurt e 
J. Binoche. 

IEir_ A SOMBRA· DO DIAÑO. Un 
novo exemplar da xa extensa ºsérie 

,.. de filmes relacionados c-0 IRA. [nterpre
tada por dous guapos: Harrison Ford e · 

IJdff'_ O PACENTE INGLÉS. Sobre Brad Pitt. . -
todo unha história de amor. Am

bientada no Exiptocolonial, xusto antes 
do estoupido da Il Guerra Mundial. Duas 
horas, con algún momento de lentitude. 
Mensaxe: a entrega ao ser amado e máis 
importante que calquer pátria. 

~ DONNIE BRASCO. Ahistória : 
dun·membró do FBI que.se .infiltra . 

nunha máfia camiño da decadéncia: Boa _,. 
interpretación de AI Pacino. . - -

~ TESIS. A película de Amenebar 
provoca o debate sobre os filmes 

de crimes reais ante as cámaras e, en xe~ 
ral, sobre a violénci.a no cine e na tv. 

Pública Miguel González 
Garcés. 

EN GALEGO, NORMAL 

Até o Venres 9 no lngabad. 
(Pepin Rivera, s/n), a 
Equipa de Normalización 
Lingüística ten aberta un
ha mostra de apoio ao idio
ma, con traballos feitos por 
diferentes entidades a prol 
da normalización. Recolle 
material de várias edito
riais e institucións e de 30 
centros de ens ino. Tamén 
mostran várias campañas 
de promoción do euskera e 
catalán. Abren Luns e 
Mércores á tarde, e Martes, 
Xoves e Venres á mañá. 

•MÚSICA 

W ALLANCE RONEY 

O Martes 5, ás 21 h. no Te
atro Rasalia Castro, o trom
petista de jazz norteamer'ica
no actuá dentro do e.ido 
Música con raizes. Entradas 
entre as 2.000 ás l.000 pta. 

SINFÓNICA DA GALIZA 

O Martes 6 ás 20,30 h, no 
Teatro Rosalia Castro, con . 
Antón de Santiago coma 
director artístico e xunto á 
Agrupación Lírica de Ofélia 
Nieto. Levan zarzuelas de 
Barbieri, Sorozabal, Serra
no, Vives, Chapi e Lleo. , 

CORCOBADO& 
MANTA RAY 

O Veríres 9 ás 12 da noite 
no Playa Club . 

Fe·rrol 
•MÚSICA 

KOROSI DANSAS 

Dan un concerto na sala 
Santa Compaña o próximo 

Venres 2 ás oito da tarde. 

Lug'--o ___ _ 
• EXPOSICIÓNS 

TERRA 

O coñecido fotógrafo brasi
leiro Sebasti.ao Salgado ex
pón unha série sobre o Mo- · 
vimento dos sem terra, co que 
leva traballando desde 
1980. A mostra recorda a 
masacre dos 19 labregos de 
Eldorado dos Caraja§ (Bra
sil) en Abril de 1996. Cin- . 
cuenta fotografias cedidas 
ao Movimento dos Sem Terra 
que se poden ollar na plan
ta baixa da Faculdade de 
Veterinária, até odia 16, de 
Luns. a Venres de 9 a 21 h ,; 

•TEATRO 

Ü PEREGRINO 
ERRANTE QUE 
CANSO(J AO DEMO 

O Centro Dramático Galego 
apre~enta en Lugo unha 
peza de 'Xavier Lama que 
dirixe Andrés Pazos. Do 7 
ao 9 no Gustavo Freire. · 

Ourense 
• CINEMA/VIDEO 

SOSTIENE PEREIRA 

O Xoves 8 ás 20,30 e ás 23 
h. ·no Teatro Principal, estre
an a 'adaptación da obr~ . de 
Tabucchi a cargo do dfrec-· 
tor Antonio Faenza e o ac-' 
tor Marcelo Mastroianni. 
Organiza o Cine clube Padre 
Feijoo e a entrada é de balde 
para GS sócios da Casa -da 
Xuventude que teñan as 
cuotas ao 9ia. 

ABRIL SOL!DÁRIO 

O grupo Augasquentes fai 
.retrospecdón do pasado 

Abril So!idário, o Xoves 8 ás 
20 horas na sala de vídeo 
Cla Casa da Xuvenh.ide, con 
iínaxes sobre o Sahara, Zai
re e Cli.iapas. 

• CONFERÉNCIA 

REINSERTAR ou 
CASTIGARt" 

O Luns 5 á tarde na sala de 
vídeo da Casa da Xuventu
de, Augasquentes en colabo
ración con PreSOS de San
tiago, organiza unha charla 
sobre a problemática' dos 
presos, fichas de seguirrfento 
especial e a SIDA no cárcere. 

•MÚSl~A 

' N lELS.,. HENNING 
0RSTED PEDERSEN 

O trio danés · actua -ñ.o Festi
val de Jazz do Café Latino o 
Xoves l. Son. 0r.sted (con-

, trabaixo) Ult Wakenius 
(guitarra) e Jonas Johansen 
.(bateria). Entrada a 500 pta. 

THE HANK ]ONES TRIO 

Concerto do ciclo· de jazz 
do Café Latino. Sera o Mar
tes 6 coa entrada a 500 pta. 

Los PoRRET AS 

O Venres 9 ás 23 horas na 
Sala Mandra. 

• EXPOSICIÓNS 

EsPAZOS NATURAIS 

Mostra sobre os espazos 
protexidos de Ourense ar.
te lla.da polo colectivo O 
Brote . .' Durante Maio ría 
Casa da Xuventude . . 

MEMÓRIA DE LUZ 

fios, cristais ou cordas, son 
alguns dos ·materia is que 

-emprega Maria Xosé 
Díaz, para conseguir unha 
obra de equilíbrio xeomé
trico e forte sensibilidade. 
Até o 11 de Maio na sala 
d~ Caja Madrid. 

•MÚSICA 

LONDON 
.Dfü Matamoro ex·póh no- C HAMBER PLA YER 
vos experimentos coa cor 
n a sala Marisa Marimón. A orquestra de cámara ac-
Até o 17 de Maio. _ · _ tuá o Luns 5 de Maio, ás 

- 20,45 h. na igre-xa de Sta . 
• FESTA Maria.. . 

Os MArós 

O Sábado 3 na ma do Pa
. seo . celebran, como todos 
os anos, a.Festa dos Maios. 

•VÁRIOS 

MAIOXOVE 

Dur_ante este mes, e por dé
cimo ano consecutivo, a 
Casa da· Xuventu:de artella o 
Maio Xove con máis de me
dio cento d~ actividades di
rixidas á mocidade: do xa
drez ao sknte, cinema, deba
tes; .teatro, rol, futbol, slot, 
cursos, fes~, xogos, ~xposi
cións, entre outros engados. 

Pont_evedr.a 
• EXPOSICIÓNS 

CONTENEDORES 

Terras, tecidos, pedras, 

•XORNADAS 

Ü FEITO RELIXIOSO 
NAÜALIZA 

A Depútacion de Ponteve
dra organiza a IV edición 
das Xornadas de História en 
Pontevedra do 6 ao .16 de 
Maio no Salón nobre do · 
Pazo Provincial.- O progra
ma anúncia a asisténcia de 

. J .L·. BarreÍro Fernáncfez 
("Relixión e polftica"), M. 
'Gondar Portasany ("As
pectos antropolóxicos da 
relixiosidad~ galega"), X. 
Xarro Otero (-"Relixión e 
mediciña. cura traumatúr: 
xica das enfermi~ades"), A. 
Torres Queiruga ("A con
t.estación social na igrexa. 
Das ardes mend\cantes á 
teoria_ da liberación"), 
Francisco Carballo ("Reli
x ión e educación") e. J. 
Contreras ("Formas de 
control social na história. 
A inquisición na Galiza"). 

Unha·ro5CI é unha roso, a comécSa de 
Suso de Toro que airixe Eduardo 

Alonso é levada ás táboas \ . -

Ainda se 
pode 
escoitarao 
triO do 
danés 
Pedersen en 
OURENSE. 
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polo Teatro do 
Noroeste. 
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Porto do Son 
• EXPOSICIÓNS 

-MADEIF0 
. ' 

" ·.• 

eonvocatórias 
pta. en material fotográfico, para a fo
to máis vo~ada polos visitantes. 

Xosé Manuel Maneiro-ex
póri ta!Ías de madeirn na· ·· 
Casa da Cultura. Até o dia 

. CARTAZ PARA A MQSTRART/97 

A Feira de Art~s~ia dá Coruña, Mos
trart97 convod··~n concurso do que 
saíiá o · seu cartaz -oficial. Os traballos · 
teñen 'que incluir o l)ome da feira, acle- · 

chegar á final.-No concurso participarán 
12 finalistas, 8 do prémiQ Con.Stantino 
Bellón e 4 do prémio V acaloura dirixido 
á emigración, que tocarán_o 31 de Agos
to én Ferro!. Hai un primeiro prémio de 
300.000 pta. e dous· accesits de 100.000 

MARXINACIÓN INFANTIL 

A Iniciativa Contra a Marxinación In
fantil (ICAM!); artella únhas xornadas 
sobre "lntervencióri socioeducativa· 
con menores e conflicto social", que 
van do 12 ao 1 7. de Maio con charlas 
ás 19 h. no Instituto Municipal de 
Educ?l.ción de Vigo . O programa vai 
ocupado por Enrique Martínez Re
guera ("Situación actual do menor no 
conflicto social"), a Asociación La 
Kalle de Madrid \"Intervención con 
menores en meio abetto"), M! Mar 
Lorenzo, Juan Antonio Terrón, Je
sus Medín e Alberto Per!!ira ("Inter
vención educativa con menores na 
Galiza"), e o Movimento Pioneros de 
Logroño ("Taller de recursos educati- · 
vos con menores"). Entrada é libre. 

s/n). Hai u~ primeiro prémio de 
500.000 pta. e un segundo de 250.000 
pta. Maior información no Patronato 
.de Cultura de Lugo: (982) 29 71 OO.· 

CARTAZES PARA 
11 de 20 a 21 h. 

•lEÁTRO 

ACTO 1MPREVISTÓ ~ 

Polo grup~ T~atro PiofanO., 
o Sábadó 3 ás 20,30 na Ca
sa da Cultura. 

Santh•go 
•COLÓQUIO 

COLECCIÓN ARCO 

O Xoves 8 ás 20 h. no Cen- · 
tro Galego de Arte Contem
poránea, falarán ªº redor da 
colección ARCO, o escul
tor Ulrich Rückriem e o · 

· crítico Alexandre Melo. 

• EXPOSICIÓNS 

ÜALEGOS NA DIÁSPORA 

Na Faculdade de Econó
micas ~s fotografias de 
Delmi Alvarez mostran os 
contrastes, da fortuna á 
loucura, que a emigraciól) 
lle reportou a moitos gale
gas. 

NIHILISMO BRANCO 

Álvaro Negro expón n.o
vos cadros na g<1.leria Sarga
delos. Até odia 25, de Luns 
a Venres de 10,30 a 14 e de 
16,30 a 20,30 h. 

Os AROMAS DE 
AL,ANDALUS 

mais de re~er-var un e~azo para encher 
posteriorininte con· infurmáción adi

. cional. As Óbras teñen'" qÚe chegar en 
·. soporte ríxido e baixo lerna.'e plica, an

tes do 20 de Xuño, á· ·Asociación Galega 
de Anesáns: Camirro :da lgrexa, 38. 
15009 A Coruña. Teléfono (981) 29 
36 88. As dimensións dos mixinais son 
libres, e "non hardirectriz sobre técnicas 
e materiais. A impresión será en cuatri
comia t;: o prémio ~ de 70.000 pta. · 

CONCURSO DE GAITA 
CpNST ANTINO BELLÓN 

·pta. O prémio Vaealoura vai. dirixido 
aos centrós gálégos ou-institucións da 
Galiza exterior, e.9-istribue catro prémios 
segundo área5 do exterior, asi 2 finalistas 
virán de América, outro de Europa e o 
cuarto de España: As bases do V acaloura 
son as mesma que as do Constantino Be
llón, pero as partituras e fitas teñen que 
chegar á Se{;refaiia, das C9munidades 
Galegas, e non ao Ateneo. 

fOTOGRAFlA _E MEJO AMBIENTE 

CIDADE DE LUGO 
DE ARTES PLÁSTICAS 

· A. FESTA DO CARNEIRO 

Aceita unha obra por autor, sobre pa
pel ou lenzo de 60x44 cm, sempre que 
leven a lenda "Dodro III Festa do Car
neiro, 29 de Xufio de 1997". Os envios 
han chegar baixo plica, antes do 23 de 
Maio, ao Concello de Dodro (CP 
15981 ) . O priineiro prérriio é de 
50.000 pta. Para máis información pó
dese chamar a Dodro: (981) 80 21 42. 

Luís KSADO 
DE CRIAZÓN FOTOGRÁFICA 

Até o 15 de Xullo fica abeno o prazo de 
inscrición para o VII concurso de gaita 
galega Constantino Bellón. O Ateneo Fe
rrolán, responsábel da organización, ad- · 
mite a participación con gaita grileira, · 
redonda ou tumbal. Os interesados han 
enviar ao Ateneo Ferrolán (Madalena, 
202. 1?402 Ferrol) unha fita baixo seu
dónim,o, gravada cÓa peza O meu toxiño 
de Xosé 1,-uís Romero, xunto á partitura 
orixinal dunha peza_inédita composta 
espresamente para o concurso e unha 
cópia da partitura de peza tradicional ou 
de autor. Estas duas panituras que non 
d~ben superar os 5 minutos en conxun-

Sétima edición do certame fotográfico 
para afeizo~dos, Medio Ambiente que 
éonvoca todos os anos o Ateneo Ferro
lán. Recolle fotos que teñan relación 
coa ecoloxia en calquer a~pecto, sem
pre que respeten o tamaño de 18x24 
cm, e chegtién montadas sobre unha 
cartolina de 30x40 cm, antes do 23 de 
Malo. Cada autor pode apresentar un 
máximo de 3 fotos, sempre baixo seu
dónimo (cos dados persoais ocultos 
nun sobre),' no Ateneo Ferrolán: Ma
dalena, 202-1 Q~ .15402 Feri;Ol. O 12 

prémio comprende 100.000 pta. e 

Aberro a galegas ou residentes na Ga- , 
liza, que poden apresentar un máximo 
de 2 obras nas modalidades de pintura 

Oferece un único prémio de 
l.000.000 pta, para séries de 6 a 12 
f~tos que garden relación con Galiza 
ou coa emigración galega. A Depura
ción da Coruña convoca por primeira 
vez o certame Luís Ksado e recolle as 
obras até o 30 de Maio, sempre que 
non sexan montaxes nen vaian mani
puladas dixitalmente. Tefien que ser 
de 30x40 cm. e chegar sen emarcar 
baixo plica, título e lema e co núme
ro que lles corresponda na série escri
to no dorso, á Sección de Cultura da 
Depuración: A venida Alférez Provi
sional, s/n, 15006 A Coruña. Teléfo
no (981) 18 33 02. • 

e escultura. O prazo para apresentar 
cadros xa finou, pero ainda se poden 
enviar esculturas. Han andar entre os 
0,5 m. e 2,50 m. en calquer dimensión, 

. to, son as deberá interpretar no caso de 

- máis unha cámara Olympus, o 2º 
50.000 pta . e trípode Star, e o 3º 
25.000 pta. e un bolso para Olympus. 
Tamén hai un prémio especial, 10.000 

e chegar baixo plica, do 20 de Ourubro 
ao 5 de Novembro de 1997, á sala de 
mostras Portamiñá {Praza do Carme 

Do t ARGóT1co Ao 
MANIERISMO 

Ou anelacións· entre a Ga
liza e Portugal, do século 
XIV ao XVII, a través da 
explicación de catro enten
didos galegas e catro portu
gueses, xunto cun fotógi:afo· 
por cada banda, fruito da 
colaboración entre o Mu
seu do Pavo Galego e a 
Funda~ao Calouste Gul
benkian. Até finais de mes 
de 10 a 13 e de 16 a 20, 
agás Domingos e festivos, 
no Museu do Pavo Galega. 

ÜRANELL E o TEATRO 

amáis recente do Decenário. 

NOVOA, ·TERRAGNI E 
CRIADO 

O Centro de Arte Con
temporánea oferece a mos
t ra do pintor Leopóldo 
:Nóvoa (até o 8 de Xuño), 
outra con bocetos e pro
xectos do arquitecto Giu, 
seppe Terragni (até o. 18 
de Maio), e tamén En tem
po furtivo ( pezas desde a me
siña de noite) con obra de 
Nacho Criado. 

•MÚSICA 

ROYAL CONCERT 
pEBOUWORKEST 

Interpretan obra de Rims
ki-Korsakov, Stravinski e 
Schnittke, co director 
Gennadi Rozhdestvenski. 
Será o 1 de Maio ás 21 no 
Auditório da Galiza. 

Tui · 
• EXPOSICIÓNS 

SEGUINDO 
AOPAIMIÑO 

A saga dos Quesada: Xa.ime, 
pai·e fillo, Fernando, Marie
ta . e Ana M' Legido expo
fien as suas pinturas nas sa
las Trisque! e Medúlio. Até o 
3 deMaio. 

FEIRA DE ARTESÁNS 

Mostra de artesania galega, 
do 1 ao 4, no Casco Vello 
da cidade. 

Vig_o ___ _ 
•CINEMA 

CERO GRAOS KEL YIN 

rez-Jofre, Juan Loeck, Al
berto Barreiro, Miguel Co, 
pón e Marco A. Valiño. 

SO ROLLA 

O centro Caixavigo expón 
obra en pequeno formato 
desde o realismo até a abs
tracción, do pintor valencia< 

- no Joaquín Sorolla, no pe
riodo 1876-1918. Até odia 
11, de 18 a 21,30 h., e de 12 
a 14 Domingos e festivos. 

case un cento de debuxos, 
apontes realistas ,que van 
desde o Val do Umia até 
un canal de Bruxas. 

ARANTXA ÜOYNETXE 
EARP RAPH 

Goynetxe apresenta Tres 
estacións e un dia e Arp 
Raph unha série de pintu
ra e escultura titulada De
trás do olla. Na Casa das 
Artes . 

Mostra patrocinada por La -

A Fundación Eugenio Gra
nel! mantén no Pazo de 
Bendaña, a mostia sobre a 
obra teatral de Eugenio 
Grane U. Tocios os Xoves, ás 
20 horas, fan visitas guiadas 
gratuítas. Tamén se poden 
solicitar visitas guiadas e 
obradoiros para grupos. 

SINFÓNICA DA ÜALIZA 
(K¡aerliguetens kji:itere. No
ruega 1995. Cor, 109 min) 
O Xoves 8, ás 20,30 h. no 
cine Ronsel, pasan iste filme 
de Hans Petter Moland. Ao 
remate o cine clube Lumiere 
celebra .o seu IV Aniversá
rio, con festa rachada, petis
cos e viños do país no vestí
bulo. A entrada para a pelí
c"ula custa 400 pta. 

Caixa no Coléxio de Fon- ANTONIO SAURA 
seca. lMAXJNA, 1956, 1996 

WILLIAM KLEIN 

Con obra feita en New 
York de 1954 a 1955. 
Aberra na Igrexa da Uni
versidade. 

O Auditório da Galiza abre a 
mostra retrospectiva do pin- -
tor Antonio Saura. Resume 
as duas etapas fundamentais . 
do artista: a gráfica en papel 
do Musée Rath de Geneve e 

O ESSUD2 DA GALIZA DE· 

SEl'IADQ POR CASTELAQ 

EN INsl!NIA QU ~ VEIRQ 

Insignia: 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta + 160 pta 

de gastos de envio 

O Xoves 8 ás 21 horas den-
. tro do ciclo de abono do 
Auditório da Galiza. Dirixe 
Daniel Harding, para in-. 
terpretar obra de Brahms e 
Bruckner. 

ÓPERA PARA XÓVENES 

O Martes 6 ás 11 da mañá 
no Auditório da Galiza: a 
Ópera Metropolitana de Bar
celona oferece unha actua
ción didáctica, sobre Il 
Giocawre de L. Cherubini. 

CORCOBADO& 
MANTARAY 

En directo, o Xoves 8·ás 12 
da noite na Casa do Patín. 

•TEATRO 

UBU 

• EXPOSICIÓNS 

PoRTELA. E R1os· 

L. Portela e X.F. Rios, pin
tores xeométricos, expo
ñen na Nova Sala Caixavigo 
(Policarpo Sanz, 26), até o 
dia 13. De Luns. a Sábados 
de 18 a 21,30. Domingos e · 
festivos de 12 a 

1
14 h. 

0CEANOS E MARES 

Arp R4:1ph ten pintura e escultura na Casa das A_nes de VIGO. 

Prezo 200 pta 
Pagamento a meio de selos de 
correos ou ingreso na conta 

de Caixa Galicia 

Polo Teatro do Morcego 9 
Luns .5 e Marres 6 no Tea

- tro'Príncipal.· 

LA CÁMARA NEGRA 

Pinturas de Rosa Vaz até o 
dia 3 no Reúaurante Sa
beBen. De Luns a Venres 
de 7 ,30 a 12, Domingos de 
11 a 15,30, e Sábados de 
mañá e tarde. 

ARTE E NIHILISMO 

MARIA XESUS CASAL 

Pinturas ao pastel, na Sala 
de Arte Caixavigo. Até o 
.dia 13 de 18 a 21 h, e Do
mingos de 12 a 14 h. 

•MÚSICA 

MARIAORÁN 

2091 0501 
683040001024 

Solicita a cantidade 
que desexes ao 
Apdo. 1371, 

36200 de Vigo. 

A peza de Eugenio Gra-
. nell, interpretada polo gru

po Minerva e dirixida por 
Roberto Leal. O Mércores 
7 ás 20,30 h. na Fundación 
Eugenio Granel! con entra
da libre. 

A Casa das Artes expón ista. 
mostra colectiva até o dia 

-11. Participan Fernando 
Casas, Ignacio Caballo 
Trebo!, Toño Barreiro, 
Alfredo 01-medo, Juan 
Carlos Meana, Ignacio Pé, 

ÜEBUXOS 

Do pintor galeguista Fran
~isco Lloréns ( 1874-1948), 
na sala de mostras da Fun
dación Caixagalicia. Recolle 

.Oférece un recital xunto o 
pianista Chiky Mar.tío, o 
Sábado 3 ás 20,30 no Cen-

. tro Caixavigo. c5 programa 
comprende a cantata Dopo 
tante é tante pene de Marce
llo ·ou Cinq mélodies populai
res grecques de Ravel, erítre 
outras. 
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Pinturas de 
Arantxa 

Goynetxe 
na Casa das 

Artes 
viguesa. 

An.úncios de bal.de 
· •Véndese temário de· oposicións 
.do ano 89 de língua·e literatura es
paífola, para o corpo de mestres 
agregados de bacharelato. Son 100 
cadernos pero faltan 15. Prezo a con
vir, ainda que económico. Interesa
dos/as chamada ao teléfono : (986) 
.43 89 12. Vigo. 

• Grande oferta de discos e case
tes. Prezos interesantes. Perguntar 
por Baños no (988) 21 05 85. 

• Está na rua o n2 4 do Abrente, vo
zeiro de Primeira Liña (MLN): 12 de 
Maio: Hai que reaxir!; análise sobre o 
Movimento Antimilitarista Galego no 
proceso de libertazón nacional; artigos 
sobre a situación das presas e presos 
independentistas galegos, e sobre a 
unidade territorial e a unidade lingüísti
ca galego-portuguesa; e un texto de 
Chus Pato sobre o livro de Emílio 
Arauxo Cinsa do vento. Lé e difunde a 
prensa independentista revolucioná
ria!ll Solicita-o de balde escrevendo 
para o apartado 760 de Compostela, 
incluindo o teu enderezo e un selo de 
35 pts (para gastos de envio) . Tambén 
números atrasados. Podes pór-te en 
contacto con nós tambén nos aparta
do 57 de Ferrolterra, 575 de Lugo, 569 
de Ourense e 3258 da Vigo. 

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

•Vendo vitolas (seles de puro). Inte
resados escreber ao Apartado 43 de 
Viladecans (CP 08840). Catalunya. 

• Traspados local en Vigo na zona 
do Corte Inglés-Hospital Xeral. Ra
zón no Tell. 41 03 21 . 

• Este verán vaise celebrar en Cu
ba o XIV Festival Mundial da Xu
ventude e Estudantes, do 28 de Xu
ño ao 5 de Agosto. Por primeira vez 
Galiza conta con participación artella
da no Comité Nacional Galego Pre
paratório onde hai organizacións xu
venis, estudantis e de solidariedade 
de todo tipo. O Comité ten a función 
de coordenar a delegación galega ao 
Festival, se che interesa a idea ponte 
en contacto na Ruado Vilar, 29-1 2 • 

15705 Compostela. O n2 de conta pa
ra aportacións solidárias é 2091 0000 
37 3002028160 de Caixa Galiza. 

• Comunicase a todos os músicos 
interesados en participar nunha 
experiéncia con sons improvisa
dos que poden acudir os Xoves a 
partires das 22,30 a A Gaita Grileira, 
na rua Chao, de Vigo, co fin de confi-

Lo PORRETA 

A tuan xunt cun gru 
invitado, o Sábado 10 á 
21,30 no Anoeca ( . Espi
n , 2). Ente' da a 900 pta. 

gurar un. núcleo de persoas disposto 
a aprofundar na .improvisación e ex-

, perimentación de cara ás xornadas 
que se celebrarán en Maio. Máis in
formación no telefone do .Centro Cwl-· 
tural de Val~dares (_986) 468684. 

• ·Ga/Jaecia, un espazo de 350 me
tros cadrados para espectáculos, no· 
cerne da Galiza histórica: a Baixa Li
mia Galega/Serra do Xurés. Rock, 
Folk, Música Popular, Cabaret, etc. 
Se desexa actuar neste local man
de información (qurrículum, maqúe
tas, CDs, videos, etc, asi como datas 
dispoñív~is e condicións económicas 
e materiais ... ) ao enderezo: Gallaecia, 
rua Joaquim Lourenc;o, 1-soto, Mu
gueimes _32880-Moinhos (Ourense). 
Absterse grupos que non fagan as le
tras ou diálogos en galego. 

•Merco concértos de grupos es
pañois anos 80 (La Mode, Paraiso, 
Polanski, Glutamato Ye-Yé, Aviador 
Oro ... ) Contacto: .Xabi. Telefone (981) 
178110 (de 15:30 a 19:30). 

•A Asembleia da Mocidade Indepen
dentista tem aberta umha conta de 
solidariedade com Ana Hortas. Faz 
a tua aportac;om solidária no número 
2091 0000 32 300 202 9070 de Caixa 
Galiza. 

• Nativa dá clases de francés a 
calquer nivel. Interesados dirixirse 
ao Apartado de Correos 709. 15080 
A Coruña, ou no telf. 22 80 33. 

• Sons de Jaita. Faite co catálogo da 
nova distribuidora de música indepe
nente e autoxestionada. Podedes ato
par ska, reggae, punk, rap, fusion , 
comprometida coa esquerda interna
cional, asi como coas luitas dos povos 
represaliados. Tamén autocolantes, li
bros, etc. Para recebelos escrebede á 
Caixa de correios 3242. 36080 Vigo. 

• Música. Preparación de oposi
cións. Ensino primário e secundário. 
(986) 23 54 72. 

• Vendo casa de pedra para desfa
zer en Cortegada da Límia. Paredes 
de granito gris con pedras de 50x100 
na sua maioria. Balconada artística 
de 25 m. Bon prezo. Interesados cha
mar ao (986) 42 20 93. 

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

• Xa á venda o novo CD de Sobre
karga. O seu título é Flores Negras, 

editado por Clave Records. Podes pi
llalo (1.900+gast9s), escribindo a: Xo
sé Manue1 Lema. Praza Maior, 8. Ca- · 
mariñas 15121. A Corúña. 

• Vendo accións de A Nasa Terra. 
a· 4.000 pta cada unha por precisar 
do ·diñeiro.Teléfono (986) 26 40 57. 

• Gra,ha, vahguarda .informativa, vai 
polo número 15. Ainda nom assina
ches? Nele incluí a reportagem "Cen-. 
tos d~ n'lanifestac;óes conforman a 
crise nacional", Expo 98 de Lisboa; 
MRT A: a rendic;om impossível, BD e· 
notícias de música, língua, etc. Apar
tado 678. 32880 Ourense . . 

• Oferécese autónomo reponsábel, 
preséncia agradábel , con coche e "ex
periéncia en Lugo, Coruñé!, e Astúrias. 
Pode ser días alternos ou fins de se-· 
mana. Teléfono (982) 33 17 00 , a 
partir das 9 da noite. 

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

• Mil-homes, Grupo Gai da Corun
ha esta a vossa disposic;om para 
qualquer informac;om ou segestom 
no apartado 24 .. A Corunha 15080. 
Solicitai-nos a nossa Ghaiseta e nom 
dubides de por-te en contacto com 
nós, ser:ás bem-vido. (Agradeceria
mos nos remessedes 40 pta. en se
los para gastos de envio). 

•Non te peches! O colectivo Gai de 
Compostela está ao teu servizo con 
información, apoio aos teus proble
mas e actos lúdicos. Deixa-te caer 
polo noso local para consultar os no
sos fundos, ver o noso voceiro S'Ho
mos, consultar a nosa biblioteca ou 
simplesmente talar. Podes-nos ato
par Luns, Martes e Xoves na Rua Eñ
tremuros, 16-baixo. 15780 Santiago. 
Ou ben escrebe-nos ao Apartado de 
Correios 191 , Santiago.15780. 

• Venden-se cachorros de boxer 
atrigado. Teléfono (986) 62 50 77. 

• Estamos a constituir non un gru
po gai máis, senón un espácio aberto 
para todos aqueles que non se senten 
identificados co éstereotipo. Para per
soas que manteñen unha actitude crí
tica ante os valores da nosa civili
zación. Queremos estabelecer un mé
dio para o diálogo para coñecermos e 
levar a cabo actividades en calquer 
esfera. Dirixím-onos fundamentalmente 
ao sul da Galiza e todo Portugal. Pon
te en contacto connosco: GAIAltemati
va apartado 3236. 36202 Vigo.• -

Publicacións 

ENORMIC BANDA 

As Equi/xzs de Nonnalización Lingüística do 
Salnés apr cntan outro ano máis a revista 
de banda de efíada Enormic Banda. Son 
48 páxinas n branca e negro coas 
h.istorittas d s alu
nas de ensi
no médio da 
comarca, que 
van desde a 
liña de lva ao 
trazo do rrian -
ga. Alguns títu
los son Apoca
hpse non, Aznar 
en perigo, ou Ma
falda, Snoopy e 
Pitufo, entre case 
unh.a' dúcea de si
naturas. A Presen-
tación de ofrendas é _ 
de Manuel Seixas, e a portada e a contra
portada son de Lois Magariños. • 

• CONFERÉNCIA 

LEITURA LIBERTÁRlA 
DA TRANSICIÓN 

O Venres 2· de Maio ás"Oito 
do serán apreséntase na 

Galeria Sargadelos o libro 
"Reflexiones para la acción 
(I). Una lectura libertaria 
de la transición" de José 
Luís García Rúa. O autor, 
catedrático de Filosofia ex 
secretário xeral'da CNT, 
estará presente para parti
cipar na charla-co lóquio. 

• REGUEIFAS 

CERTAME NACIONAL 

Do 12 ao 1 7 celébrase o III 
Certame Nacional de Reguei
fas que artella o Centro ,Vi- · 
ciñal de Valadares en cola
boración con outras organi
-zacións do país. O 16 e 17, 
Alexis Díaz Pimenta im
partirá un obradoiro de tea
tro improvisado. o día r6, 

ás 21,30, no Planta Baixa ac
tuan os Rimadores do Hip
Hop. O 1 7 de Maio ás 20 h. 
no Centro Caixavigo, ten lu
gar a mostra de cantos ao 
desafio, con -Alexis 
Pimenta, José Treveso El 
Repuntin (Múrcia), Calvi
ño de Tallón e António de 
Zara (Bergantiños), e Del-

1 fin e Mariril:i.o (Ponte da 
Barca. Arcos de Val de 
Vez). O 18, tamén ás 20 h. 
no Centro Caixavigo, cele
bran un d€safio de baile tra
dicional e un concerto de 

. músicas íi:nprovis~das con 
membros dos Carunchos, Re
trincos,, Noitarega, e Pinto 
Dherbón, Ribeira de Lou
zarela e outros regueifeiros. 
Maior información no 
(986) 46 86 84 . . 

., ... 

•TEATRO 

UNIVERSIT ÁRIO 

A Mostra Internacional de 
Teatro Universitário oferece o 
1 de Maio, ás 11 da noite 
nos Salesianos, El lindo Don 
Diego, de Agustín Moreto. 
O Venres 2, á mesma h.ora e 
-lugar, actua a aula de teatro 
da Universidade da Coruña, 
cori. A Enchenta de Euloxio 
R. Ruibal. Para o Sábado 3 
.ás 21 h. no centro Caixavigo, 
a aula da Universidade de 
Vigo coa peza Prohibido suici
darse en primavera de A. Ca
sona. Finalmente, o Mérco
·res 7 ás 21 h ., o Grupo da 
Universidade de Campinas · 
(Brasil) apresenta O Rei da 
Vela de Oswald Andmle. • 

EneruciHada XOAN CQSTA 

HORIZONTAlS 

l. En números romanos, tres~ · Ao reves, naquel lugar 
6. Alimento que se fai cocendo no forno unha masa 
preparada con fariña, auga, sal e lévedo. 8. Costume, 
práctica consagrada.. 10. 'A parte ancha do remo 11. 
No plural, de sabor suave e agradábel 12. Ao revés, 
prefixo con significado negativo 14. Suministro armas 
a alguén 16. Atrévase 18. Demostrativo 20. Cubriches 
con pintura 22. Espa2o que redea a T erra e onde se ven 
os astros 24. Proxecto ou intento 27. Barco que se usa 
para facer· viaxes de diversión 29. Nese lugar 30. Fei
tos, accións. 31. Vocais de astro 32. Conxunción que 
une palabras, frases ou oracións e ten· valor negativo 
34.' Pronome de terceira persoa suxeito 36. Desprázan
se a un lugar 3 7. Utiliza. 

1
VERTICAIS 

l. Desprazábase a un lugar. 2. Desprazándose 4. De 
Portugal 5. Carta da baralla 6.- Conxunto de dous ob
xecto's da mesma especie 7. Poliedro regular formado 
por 20 triángulos equiláteros 9. Illas situadas fronte á 
Ría de Pontevedra 10. Río e montes dé Cantabria. 
13. Moeda usada no Xapón 15.· Bruxa i7. Teólogo, 
entre os árabes e os turcos 18. Abreviatura de et cae
tera 19. Resonancia 21. Asociáción de pais de alum
nos 23. Pase a vista sobre un texto 25. Interpretei un 
texto 26. Novena l 7. Forma dialectal de eses 28. 
Forma parte dunha expresión que ·significa '.'ás cegas": 
33. En números romanos_ catro 35. Pelo da ovella e 
doutros animais. + 
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Non se representaba desde hai ·40 anos 

Teatro-Galileo leva ao cenário o 'Pauto do demo' de Fole 
-0-P.C. 

Pésie o Dia das Letras Ga
legas éstar dedicado a Ánxel 
Fole, a compañia Teatro Ga
lileo foi a única que se atre
veu a levar aos cenários a 
sua obra teatral. O lugar es
coll ido para a. estrea, des
pois de ter analisado a tra-

. xectória do autor, foi a cida
de de Lugo, onde Fole pasou 
a maior parte da sua vida. As 
dificúltades económicas coas 
que se atopou esta pequena 
compañia non for,on impedí!" 
mento para enfrentarse co re
to de transmi.tir ao público o 
que o próprio autor queria ofe
recer co seu "Pauto do demo". 

Lanzáronse a representar a 
obra sen contar con axudas 
institucionais ·que ao fin che
garon cando todos os gastos 
estaban xa feitos e a falta de 
dous dias para a estrea, o 2 
de Maio no . Círculo das Artes 

·de Lugo., Optaron por repre
sentar a Anxel Fole porque es- ,. 
te ano dedicábase o Dia das 
Letras Galegas ao autor, pero 
reafirmaron a sua intención 
cando , ao comezar a investi
gar a sua vida e obra, desco
b ri ron que hai máis de 40 
anos que hinguén lembra ter 
asistido á representación do 
"Pauto do Demo". 

A representación realizarase grácias ao esforzo do grupo e con seródia axuda institucional. TINO MARTÍNEZ 

Entenderon o reto como unha 
forma de recuperar o patrimó
nio e mesmo estabelecen unha 
clara diferéncia entre esta re
presentación e a de calquera 
·autra obra que teñan levado 
ao cenário. "Uns son espectá
culos teatrais, mentres que es
te deberia definirse como es
pectáculo cultural", explica o 
director da compañia, Pedro 
Rubin Garrido. 

Por iso, ao tratar de adaptar os 
textos e os personaxes ás suas 
posibilidades tiveron un espe-· 
cial coidado por respeitar a idea 
orixinal do autor. Rubin canta 
que o pauto do demo pasa nun 
lugar que nunca se ve, pero-pa
ra poder facer a representación 
tivérono que transladar abaixo · 

para que 6 público. puidera pre
s.enciar o discorrer dos aconte
cimentos. 

O número de personaxes ta
mén tivo que ser reducido ca
se que a metade, quedando en 
tan só sete. Para evitar que 
supuxese un]la variación da. 
trama,. Fefa Noia,- a encarrega
da de elaborar o guión, este
beleceu como critério o agru
pamento do_s mesmos en fun- · 
ción da sua proximidade. Ra
miliño, o tolo e Eleniña·como 
eixos condutores dos distintos 
planos nos que .se desenvblve 
a acción, D. Pancho e Lucrécia 
representan a todos os que 
desexan marchar da terra á 
busca das posibilidades que 
se lles oferecen nas Américas 
e o Epifanio e m.áis .a Nisclona 
son o seu contraponto de
fendendo a ultranza o valor dq 
terra na que viven. 

Pedro Rubin asegura que, un-

ha vez comparados ambos tex
tos, consíguese dar a mensaxe 
de Fole. Ao seu entender, o 
Pauto do Demo é unha história 
de amor na que se entrecruzan 
os sentimentos cara á terra, e 
asi téntase transmitir. 

Unha representació·n 

Pésie á axúda institucional re
cén confirmada, a única repre
sentación do Pauto do Demo 
nos circuitos culturais da Xunta 
será a de Lugo. Rubín asegura 
que os circuitos culturais de 
Galiza "non se sabe o que son''.: 
Nas suas conversas con outras 
compañías considérase que 
son uns privilexiados porque te
ñen un total de. 3 representa
cións. Para el a resposta está 
na falta de información da que 
dispoñen, "só conseguimos un
ha ·representación para a obra 
de Fole porque a apertura do 
prazo e o peche fíxose en 5 
días e n~s enterámonos por ca-

sualidade. Nen se tan públicas 
as convocatórias nen se sabe 
cando se van a abrir". 

O director de Teatro Galileo 
asegura que mesmo o listado 
de compañías elaborado pola 
Xunta para pór a disposición 
dos ooncellos está mal feito . 
Non aparecen todas as compa
ñias e mesmo entre as que fi
guran hainas profisionais que 
aparecen como afeizoadas. 

Pala contra, o circuito que de
pende da Deputación da Coru
ña é , segundo Rubín moito 
máis sério. As convocatórias 
pubJícanse no Boletin Oficial 
da Província, "estabelécense 
os critérios por escrito e sabes 
cando comeza e cando remata 
o prazo" . Grazas ·a estes ou 
tros circuitos, que non depen
den directamente da Xunta, o 
Pauto do Demo poderá re-

_presentarse tamén en Vilagar
cia e en Ordes. + 

•SUPER OFERTA e SUPER OFERTA • SUPER OFERTA • 
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Persíguenme 

XEJ,-ÍS DE TORO 

º
individuo de gabardi
na e paraugas, con 
sombreiro de feltro 

marrón, e unha carpeta debai
xo do brazo persígueme. Estou 
certo-a. Leva a trás miña un 
bo anaco. Cruzo u por onda 
min, colleu un tax i, e díxo lle 
ao taxista, sfgueo-a. Cando o 
meu taxi parou, o seu por su, 
pasto tamén, n on fa vi r tan 
lonxe para renderse no último 
mo men to . El per evará ata 
que consiga o que el! gard 
con tant ene n o. E unha 
loita sen igoal, a el páganlle 
por facer o que fai, eu ó gar
do o meu egredo por p lacer, 
e porque me peta, e porqu 
me peta e dá placer. 

Eu ás veces · on un "non e i 
n on contesto" outras veces 
son "non cho digo porque 
non quero", o xoves van ser, 
son, foron as elección britá
nicas e o meu segredo voto 
pa ará comigo a oleira da 
votacións. Eu on ·así de ma
lo-a. Son º'ª terror do on
deadore , .fágolle a vida difi
cil. Síntoo por Blair, Major, e 
Ashdown, é gracia a min 
que van ter que traballar ata 
última hora, ata que traten 
de peneirar o último voto . 
Pero eles ·son importantes to
da a vida, e eu só son impar, 
tante nestes días tan inala
dos. Persíguenme. Nas Clnte
riores elección fí'xenlla pa
sar mal a todo , e o pobre de 
Kinnock, o que ía ser pre ¡, 
dente l~bori'sta no 92, meu 
pobre, foi presidente p r dous 
días, desde o día do onde 
que lle daba maioría ata que 
dou días de poi· perdeu, fo¡, 
selle pé na pel de pláran 
que tan ben p ú adifia 11 
p lantei. Gúsrame er a í d 
malo-a . Eu on a f. N n ' 
maldade real, é maldadc si
mulada. En realidade nin u 
sei quen vou votar, todo d , 
pende n día das elección e 
me ergo co pé esquerdo u co 
dereito. ¿Aínda e ta aí? • 

VoLVER Ao REGO 

--

º 
1 de Maio a notícia es-
tá nas ruas. N as comí, 
tiv a's de Comisións 

Obreiras, pro ou anti reforma 
labóral. En Cataluña o 40% 
do. sindicato pronunciouse en 
contra. Ert Madrid a grande 
maioria a favor. En Galiza hai. 
máis unidade polo si e menos 
seguimento das directrices de 
Izquierda Unida que é suma
mente crítica co acordo asina, 
do por Méndez' e Gutiérrez . 
UGT firmara a primeira re
conversión, a do 84; CCOO 
sumouse na segunda, na do 88. 
CCOO fai homenaxes· aos 
se'us veteranos. Meréceno por 
ter loitado contra Franco. Fan
llos para xubilalos, para qúe 
non molesten agora.+ 




