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Os vellos de Vilcigarcia e Pontevédra din q·ue c6.nfiab~~"'nÓs, axentés do PP 
que lle reclamaban o voto e lle conseguian pensións. -~ 

'Preferirrios ir presos 
que o embargo1 

Manuel Ferreiria Chaparrita e Manuel Fernández Cid Rachote, ben _cpñe
cidos recadad.Qt.es de votos do PP, convenceron directamente ou por _meió . 
de axentes a 21 O persoas de 70 a 80 anos da Estrada, Pontevedra-_é Víla- ' 
garcía, de que tiñan direito a cobrar pensión. Abusando da confianza dos ve~~, . 
llos, inventaron condicións de retornados e falsearon idades nos expedentes -
das prestacións, coa compli_cidade dun funcionário do INSS. Para recuperaren 
o defraudado, xulgados do Social comezan a embargar pequenas propriedades. 

A estratéxia eleitoral 
do PSdG--PSOE 

l e ta campq.ña eleitoral na que xa estamos imerso tecnicamente, o 
P JG-P OE em lla que adoptou unha estratéxia moi arriscada. Nas 
~ mensaxe fálase de conquerir o Govemo e, ao mesmo tempo, re
x ·ita coma can doente calquer posíbel alianza co BNG, descalificand0 
glohalmeme o rograma nacionalista. e, por unha banda, concluimos 
que hoxe por h x imp íbel que o PSOE supere ao PP na Galiza, 
poi nada fa¡ r v r em llant cataclismo eleitoral, é ·obrigado deducir 
qu , para governar o P E, necesitad s votos do BNG. Nun gover
no de co lici n, u cun p i de lexi latura semellant.e ao de Pujol a 
A:nar, que ria o mellar dos e o para o PSOE, vai ter que pactar 
co BN n función do programa. e o descalifica agora rotundamen
te, como v i pactar 1 g ? Per hai utra explicad n para entender a 

trat 'xia de eñada por Francisco V ázquez. O que trata o PSdd non é 
de ban ar a Fraga, senón impedir que o BNG o avantaxe en votos. 
Esa fi i a e tr téxi marcada no Congre o. Vázquez pretende agardar 
outro catr ano , e daquelas apresentarase el como candidato, pero 
pr ci a mant r ao eu partido como a segu'nda forza política galega,+ 

A ROSA SEN PORQUÉ 
Antón Baamonde . 

Un suxerente itinerario 
pala literatura e a Jilosofía, . · 

o _amor e otempo. 

*. *• 
* >t 

O ~omaliskl 
· Boróbó, recentemente · 
galardonado -co .. 
Prémio Trasalba, 
comeza a colaborar 
en A-Nosa Terra 

O histórico. xor'nalista'. 
Raimundo Garcia 
Domínguez Boro
bó, que ven de ser 
galardonado co 
Prémio Trasalba 
que concede · a 
Fundqclón Ot,e're . 
Pedrayo, .lníc-ia 
-neste número a. 
sua colabora- .. 
ción f ixa, recu-
perando· a sua· . 
sección hístó- . 
rica ~nacos~ .. . ~· 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 15 DE MAIO DE 1997 

De esquerda á direita, Pilar Torres Buceta, Segunda Pérez Barcala, Petegrina Leal, Cannen Xestoso e Ramona Ares. Toda a sua relación co INSS redúcese a ter entregado unha có
pia da documento de:identidade e unha partida de nacimento á Manuel Femandez Cid Rachote. A. IGLESIAS 

Os i~termediários atribuíronlle e~cu~ertamente a condición de emigrantes retornados 

'Chaparrita e. Rachote · reclamábannos 
' . 

_300.000 pesetas para pagar unha débeda 
coa Se9uridade Social' 

-0- G. LUC~ 

Para _á xes~ión das falsas pensións d~ Seguridade Social; vellos de Vilagarcia, Lourizán, A Estra
da e Marin pagaran 300.000 pesetas. Os intermediários aseguraban que esa cantidade era .unha 
reclam·aci.ón do _JNSS .a .canta de contribuci.óos non pagadas. As primeiras_ or.qes. de embargo de 
xulgados do social; extenden o se.ntimenlo de inxustiza entre as vítimas · d<;> fraude das pensións. 

.... . ~-. 

ue nos leven presas; queremos 
m~llor que nos leven presas", 

. din Peregrina Leal , Ramona 
Ares~ e Carmen Xestoso. "Para. 

. tirarnos o pouco que ternos, an
tes preferimos que nos encerren 

. e que os nosos homes queden 

. de pensión". 

Ramona Ares, Vilagarciana de · 
de 71 anos, vivera emigrada 
desde o 1962 á 1990 na Arxenti
n a. Dos 21 o procesados nos 
xulgados do social por cobrar 
prestacións do INSS ás que non 
tiña direito, non é nen moito me
nos a única que poderia acoller
se a algún dos_convénios bilate
rais con paises americanos para 
o pago de pensións. 

Pero ela, como 

confiou nun lug_ar común: en-
. tregando cópia do' _carne~ e da 
partida de nacemenfo a Mano
IQ Fernandez· Cid Rachote, de 
a pouco estaría cobrando unha 
pensión. Para certificar esta 
afirmación· estaban- centos de 
perso~s que antes ~é ela con-

. fiaran os trámites á Rachote, 
un popular axente eleitoral do 
PP, tratante de gado, con casa 
grande en Bámio. 

Rachote aseguraba levar cinco 
anos cobrando e a seguir" cita
ba os nomes de coñecidos que 
eran pensionistas desde había 
ben tempo: Algúns deles desde . 
1980. E-como tacemos?, pre
guntabamos. Tráiame unha 
partida de nacemento e ünha 
cópia do documento de identi
dade, que deixo todo arregado 
nun mes". 

"Chaparrita é un home ben co
ñecido en todas a$ aldeas e 
chega a unha casa e entra pala 
porta .-di Xosé Barcala, de Cor
nazo- Que persoa vella non ha
bía confiar nel". 

"Manolo Fernandez Rachote vi
sitaba unha casa e preguntaba 
aos vellos pala sua pensión. 
Cando lle decian que non co.
bntban nada, parecía moi SQr
prendido -canta Xosé Maneiro, · 
que durante trinta anos perten- Peregrina Leal de Lá Torre, de 
ceu á Policía Municipal de Vila- Vilagarcia, explica que a pri-

ou 300.000 pesetas , segundo 
os· casos, entregábase a conta 
de cotizacións anteriores ade
bed ad as ao INSS. ·"Eran uns 
atrasos que tiña.mas que pa
€Jar, polo visto, para estar arre
glados coa seguridade social e 
despois de pagada esa débe
da ao Rachote, xa nos manda
ban á pensión á Caixa de Ato-

. rros". 

Morrer en paz 

"Que nos deixen morrer en paz", 
di Carmen, de Cornazo, que ten 
83 anos. Todos os que desde 
agosto de 1966 son apremiados 
polos xulgados para que volvan 
as pensións cobradas, son per
soas de idade que non se consi-

Pasa á páxina seguinte moitqs ,o,ut~o,s,,, , .9.qr~ia, ~ agor~ .está xubilado-. meira cantidad~,_ de 200.000 
1 ~ .; • l ) ~ f f ) ~ 1 l J ., .. : .J \ " ~ ¡ . \ ) ' .... .. , ~ ;,(d, \ .. , ' ..... / 1. \ ~ l. \. ' ) ~ :t iJ; { ... ' ' :t > ... ) .. l ... ,. • ~ 
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De esquerda á direita, Xosé Barcala e Peregrina Leal de la Torre; Pilar Torres Buceta, Xosé Rodrigue:z: Mosquero, X. Rodrigue:z:, Segunda Pére:z: Barcala, Carmen 'Xestoso Martíne:z: e Ramona Ares Crespo. No centro, Xo
sé Maneiro. ' A. IGLESIAS 

Ven da páxina anterior 

deran con forzas para afrontar 
un longo proceso. "Como non 
iamos confiar no Rachote se el 
mesmo tiña tramitado as pen
sión~ de algúns parentes 
seus?". 

/'. noticia de que a policia detive
ra á Xaquin Fernandez Tápias, 
o funcionário do INSS de Vigo 
que completaba as xestións pre
vias de Rachote e de Chaparri
ta, baixou como un arreguizo 
en Cornazo, Rubians, Traban
co-Budiño, Abalo, Cambados, 
Xallar, Meis, Caldas, Lourizán, 
Marin e a Estrada. A primeira vi
tima foi o próprio Manuel Fer
nandez Cid Rachote, que mo
rreu decontado dun ataque ao 
corazón. Moitos dos que foron 
interrogados deseguida por 
axentes da Brigada Anti-Fraude 
tiveron que visitar o médico. 
Nestes interrogatórios, os pen
sionados de~cobrian que esta-

ban inscritos no INSS como re~ tra os que se beneficiaron do 
sidentes da Arxentina, Venezue- · que non lles correspondía".' 
la ou Brasil e que as suas datas 
de nacimento foran retrasadas 
en vários arios. 

"Por facerlle caso a Rachote -
lembra Carmen Xestoso, de Vi
lagarcia, que ten 7 4 anop- hou
bo que deixou de cotizar e per
deu os direitos de moitos anos. 
Que mellor proba quer de que ti
ñamos confianza no que nos 
amañaba os papeis?". 

A directora do INSS para Ponte
vedra, Maria Rosario Puebla 
prefire reservar a sua opinión 
sobre a complicidade central 
que os afectados atribuen ao 
funcionário Fernandez Tápias e 
remítase ao segredo do sumá
rio. "Nós atopamos que persoas 
que non tiñan direito a pensións 
contributivas estaban cobrando . . 
Somos meros executores da 
norma e ternos que actuar con-

"Oito xulgados do social coin
cidiron en tallar que estes be
neficiários non tiñan razón"r si
n.ala Maria Rosário Puebla. 
"Claro que me caben as miñas 
dúbidas cando os beneficiários 
se chaman a engano. Nas ~I
deas todos saben que hai que 
pagar moitos anos para ter os 
benefícios da Seguridade So
cial Agrária; moitas destas 
pensións foran soiicitadas can
do ainda non existian as pen- • 
sións non contributivas·, que 
comezaron a pagarse a come
zos de 1991 ". A delegada do 
INSS precisa qtJe a média de 
devolucións esixidas é de dous 
millóns de pesetas, cinco anos 
de prestacións, xa que pres
crebeu o percibido con anterio
ridade. 

Para .David Veiga, advogado 

dos pensionistas, "Femandez 
. Tápias era o contacto da trama 

das pensión no INSS e a el en
tregaban os intermediários os 
documentos. Fernández Tá
pfas ingresaba .ao designado 
nun listado de pensionistas 
deritro dos reximes dalgún con
vénto internacional . Xa que la
go, agás algunha rata excep
ción, os afe.ctados non visita
ran na sua vida os paises do 
convénio, e moito menos traba~ 
fiaron neles". 

Veiga ·acrecenta que a maioria 
dos vellos que agora son obxec
to de reclamación por parte do 
INSS teria ·direito a unha pen
sión non contributiva. "Algúns 
deles non saber ler e a maioria 

· son xente que nunéa baixaba á 
vila por facer un papel. Agora 
embárganlles a casa na que vi
veron toda a vida e cando de 
aqui a dez anos se demostre a 
responsabilidade civil subsidiá-

ria do Estado, moitos deles xa 
non estarán aquí". 

Á estradense Felicísima Otero 
Arjones, de 80 anos, ven lle ·de 
executar o embargo da casa. 
Chaparrita está en liberdade . 
despois de pagar unha fianza 
de tres millóns. . · 

Desde a Unión de Consumido
res de Pontevedra dirixiron cin
co cartas ao presidente da 
Xunta para reclamar a sua in
tervención. "Non tivemos con
testacion negunha -explica Xo
sé Maneiro- e outro tanto nos 
pasou co Defensor del Pueblq 
de Madrid. Despois, O deputa
do do BNG Guillerme Vazquez 
fixo unha pregunta nas-Cortes; 
Maria Xesús Arrate Varela, do 
PSPE. tamén reclamou que os 
que tivésemos direito a outra 
clase de pensión non quedára
mos excluidos a pesar de todo 

. o proceso". • 

Os que pagan as.facturas .da corrupción da·democrácia 
Igual que na estampa de Castelao (1916) un labrego 
arrenega porque o cacique deixouno a pedir por 
portas, pero o que agora lle causa disgracia non é un 
intermediário do partido de Bugallal ou de Viturro 
senon de Fraga, un arrecadador de votos, coñecido 
por encher autobuses eleitorais para moderar a 
funes~a tendéncia rural ao abstencionismo. ' 

Dous coñecidos muñidores.de votos do PP, contar:ido 
alomenos coa colaboración dun intermediário • 
autorizado dentro do Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS), co·nvenceron a 21 o persoas de entre 
70 e ~O anos do rural de que tiñan direito ao cobro 
ounha pensión do Estadb, por efeito dunha nova leí 
que universalizaba o pago de prestacións públicas aos 
xubilados. Descoberto o fraude dentro do INSS, en 
Xullo de 1996, a Administración reclama a acción da 
lei contra os vellos e nestes días execútanse os 
primeiros embargos contra as propriedades dos que 
se beneficiaron de pensions sen teren direito a elas. 

O caso das pensións ten unha natureza política e outra 

. ' 

penal. Os intermediários do fraude son axenfes clásicos 
do caciquismo que tiran o seu poder da .frecuentación e 
do trato de confianza coas xerarquias e cargos públicos. 
Os vellos agora reclamados no seu cativo capital, 
confiaron en intermediários que estaban investidos de -
capacidade resolutiva demostrada ca·nda a 
administración pública, trato privilexiado por parte do 
governo da Autonomía e distincións de persoeiros do 
Partido Popular durante as campañas e xuntanzas 
eleitorais. A aplicación estricta da legalidade'produce 
unha inxustiza máxima porque ignora a responsabilidade 
dos altos representantes do.partido de Fraga que non 
dubidáron en refrendar~n coa sua actitude pública o 
poder dos inductores. E hipócrita que os que se 
beneficiaron eleitoralmente dun mecanismo corrupto de 
poder agora se distancien da traxédia colectiva dos vellps 
despbsuidos e sexan capaces de observar con 
tranquilidade de ánimo como os castiga a ~ei. 

Tarito a neglixéncia do INSS, ao non revisar o seu 
funcionamento interno, como o protagonismo inductor 
dos axMtes do caciquismo, rematarán por excluir de 

todá r,esponsabilidade penal aos 21 O pensionistas sen 
direitos, pero isto poderá acontecer cando a máquina 
de facer xustiza consuma ben anos. O tempo preciso 
para violentar os derradeiros anos de vida duns · 
cidadans que confiaron na faciana diária do poder, sen 
por iso aprobala moralmente, e vense agora 
violentados a pagar baixo espécie d~ embargo e de 
tortura moral. Nen a Xustiza nen a Administracion 
queren ver que o valor de cámbio das pequenas 
propriedades intervidas é incomparabelmente mais 
pequeno que o que realmente representa para 'as 
vidas dos vellos. No entanto, a máquir:ia do caciquismo 
non recibe no proceso máis dano que a sus~itucipn dos 
axentes descobertos mentres bw~ca, na véspera das 

- eleccións, novbs suxeitos de delegación de voto. Non 
se corrixe polo tanto a corrupción ·democrática senon 
que se castiga ás suas vítimas. A estafa política é, en 
todo caso, o antecedente deste engano e que a 
perpetua e un Partido Popular que vota 
sistemáticamente coñtra todas as propostas 
parlamentares para garantir_ o secreto do voto.• 

ANOSA TERRA 
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Vázquez non é favorábel ao porto de mineral pero non toma medidas meio ambierita'is 
. . . . 

Os pós de-carbón e de sé>xa ;\.: 

seguirán contClminando A Coruña pésie ·ás obras previstas 
-0- P.C. 

Os viciños dos bairros coruñe
ses próximos ao peitao de 
descargas de carbón e de soxa 
levan desde o· ano 92 solicitan
do das administracións estatal, 
autonómica e local solucións 
aos problem~s de contamina
ción e de saude que provocan 
as actividades nesta área do li
toral. Pésie ás suas protestas, 
non se adoptaron medidas até 
o ano 95, momento no que . se _ 
in(?ia a redacción dun proxécto 
para a ·construción de instala
cións anticontaminantes. O bo
rrador prevé un sistema semi
pechado de desembarco, co 
que persistiria a polución, non 
apresenta dados meio ambien
tais e poderia contradicer ao 
Plano Especial de Ordena
ción do Espazo Portuário da 
Coruña, ainda en elaboración. 

"Levamos anos protestando, 
aqui houbo mesmo manifesta
cións para que se puidera ver 
que a todos nos parece mal o 
da contaminación . Por serte 
non hai ninguén na família con 
asma, pero os viciños do lado 
teñen a ur:i nena que se pon 
malísimo. E polo pó que saltan 
no porto", conta Xosefa Loren
zo, viciña da rua da Mercede 
da Coruña. · 

Nas fachadas dos edifícios do 
bairro ainda cbntinuan pegados 
os cartazes que convocan aos 
viciños á manifestación en pro~ 
testa polos problemas de conta
minación. Máis de 3.000 perso
as sumáranse a aquela convo
catória celebrada en Outubro de 
1996, pero "as paredes das ca
sas seguen escuras polo pó do 
carbón e a roupa ponse negra 
ou marela segúndo estexan 
descargando mineral ou grao", 
asegura Antón LuaQes. 

As mobilizacións das aso 
ciacións da Gaiteira-Os ' e-as
tros, Eiris e As Xúbias, que for
man parte da Coordenadora 

contra as descargas no' porto, 
iniciáronse no ano 92, pero o 
cruce-de competéncias entre 
as distintas ·administracións 

· pro.vocou a indefensión da vici
ñanza. 

Sistema semi-pechado 

Finalmente, a Autoridade Por
tuária decidiu reali,zar obras de 
mellara e encarregou á empre
sa Ga/igraim a realización dun 
proxecto para reformar as ins
talacións do Peirao do Cente
nário, onde se realizan as des
cargas de graneis e un segun-

-do borrador para o desembarco 
de carbón. Ambos planos expu

. xéronse ao público o pasado 
mes de Abril. 

O sistema previsto para a des
carga é semi-pechado porque, ' -
segundo a Autoridade Portuária, 
doutra forma dificultaríase o de
sembarco doutros graos para 
comercializar. Pero con este sis
tema non se solventan os pro
blemas de contaminación meio 
ambiental porque continuan as 
ernisións de pó ao aire. · 

·Para o carbón tampouco é un 
sistema completamente pecha
do porque a descarga e recolli
da faise ao descuberto. Poste
riomente introdúcese nas tolvas 
-a meio dunha pá, pasa po~ unha 
finta transportadora e transláda
se en ferrocarril a Meirama. Os 
transportes do carbón e o grao 
teñen que ir cubertos, pero no 
caso do mineral non é asi por
que as autoridades aseguran 

- que, dese xeito,_ se corre o peri
go de acumularse gases. 

Tanto os viciños como o grupo 
municipal do BNG apresentaron 
alegacións aos proxectos por-

· que consideran que teñen im
portantes eivas. No informe fáise 
constante referéncia aos estu
dos meio ambientais pero nen 
se aportan dados sobre as emi
sións actuais nen sobre as pre
vistas un ha vez realizadas-as 

Desde 1992 os viciños levan demandando solución a emisión de pós. Na foto descarga 
de carbón. . - ANDRÉS PANARO 

obras. Tampouco se incorpora, 
no proxecto do carbón, o estudo 
da empresa danesa Ramboll, á 

que se fai constante referéncia, 
nen se aportan os informes epi
demiolóxicos. Ademais o modelo 

A. EIRÉ 

O BNG debe demostrar 
a eficácia 

O nacionalismo galega, e o BNG e¡i particular, foi asentándose na 
.sociedadeJ medrando organizativa e máis· eleitoralmente xeireando 
coa defensa ·dos intereses galegas en distintas loitas populares. Des
de Baldaio ~s Encrobas; desde a cota empresarial á cota do leite; 
desde a defensa dos estaleiros á da frota pesqueira. En. calquer con~ 
flicto, os viciños, os cidadáns, sempre recorren ao nacionalismo co
mo valedor e aos seus militantes ·para que os defendan. Convertidos 
t=:n opositare!) eficaces os do "non", en terminoloxia dos seus detrac
tores, tivo que andar o tempo para que quedasen tamén demostra
das · as suas análises. Asi , hoxe, desde o poder explícanse .os proble
mas describ-indo as mesmas causas que o BNG detallaba nas suas 
análises hai unha década. O equilíbrio na repartición da renda a ni
vel de Est(!do tamén evidéncia a necesidade de partid9s de ideoloxia 
nacionalista. Agora, ao BNG, quédalle por subir outro paso máis: de
berá demostrar a eficácia das suas proposta5. No programa ·recóllense 
de xeito permenorizado, situándoas nun prazo de tempo de catro anos. 
Contrastar a sua _bondade na práctíca, depende agora do povo. 
Nen o_ voluntarismo nen o tempo poderán darlle ou sacarlle a razón.• 

polo que se opta non está xustifi
cado economicamente nen ten 
contado impacto l)a costa. 

Vá:zque:z cámbia 
de súpeto de atitude 

O pasado dia 7 de Maio, repre
sentantes da Coordenaciora anti
descargas tiveron unha entrevista 
co alcalde da Coruña, Francisco 
Vázquez. No encontro, o rexedor, 
ademais de asegurar que estaba 
completamente de acorde coas 
demandas da Coordenadora, de
clarou que era contrário ao porto 
carboeiro. Vázquez sumóuse ta
mén á solicitude dos viciños para 
que se estabeleza un sistema de 
descargas en circuito pechado e 
insistiu na necesidade de que se 
axilice o proceso para que se 
construa na cidade un porto exte
rior para as descargas de produ
tos contaminantes, insalubres e 
nocivos para a saude. 

Rocfo Gómez, representante da 
Coordenadora e vicepresidenta 
da Asociación de viciños "Oza" 
da Galteira-Os Castros , conta 
que esta entrevista só se pode 
calificar como "histórica" porque 
é a primeira ocasión na que o al
calde decide aceptar a sua solici
tude. "Mesmo pediramos que se 
puxera á frente da manifestación 
que fixemos no Outubro pasado, 
como representante da cidade, 
pero non apareceu", asegura. 

O apoio amasado por Vázquez 
foi ben acollido pala Coordena
dora, que seguirá coa campaña 
de recollida de sinaturas -xa 
hai máis de 6.000- para "refren
dar a postura do alcalde diante 
da Autoridade Portuária, que in
siste en instalar un sistema de 
descarga semi -pechado". Pero 
os integrantes deste grupo 
manteñen as suas reticéncias, 
porque ao seu entender "se o 
alcalde é coerente ca que dixo 
non pode aprobar o Plano Es
pecial do Porto", indica Rocio, 
"porque prevé unha ampliación 
do peirao carboeiro". • 

-
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·15 DE MAIO DE 1 997 

ANOSATERRA 

Baltar menosprécia_ 
·ao Consello. de Contas . 

; 

Afirma Xosé Manuel.Beiras: 

O presidente da Deputación de Ourense, Xosé Luis Saltar, 
non pensa mudar o seu xeito de actuar na Deputación pé
sie á censura que o Consello de Contas realizou da sua po
lítica. Asi o manifestou nunha entrevista a · Onda Cero, na 
que nomeou .ao Consello, unha das principais instituGiÓns 
autonómicas, como se fose un funcionário. Saltar tamén 
manifestou que non se sentia "asustado", negando as .irre
gularidades e a existéncia dun. desfalco ·de 84 millóns de 
pesetas que aparecen no informe. do Cons·euo como diñeiro 
ga$tado sen xustificar, admitindo que podia haber algunhas 
"incorreccións intrascendentes". Saltar considera que se 
está a facer un ha, "utilización política do infor!'Tle"~ poñen-

O BNG a presenta un progrOma 'para 
governar non para contentar a outr~s forza.$' 

. do a Deputación como alg .fora da ·política e do control ' 
dos partidos· e, mesmo, das institucións autonómicas cria
das ao efecto, das que sempre pretenderon escapar as 
deputacións, maiormente as de Lugo e Ourense, que son 
as que máis mal paradas saen no Jnforme do Consello. • -0- PAULA CASTRO 

O BNG apurouse a apresentar 
o seu programa de governo 
para que "os demáis grupos 
dean a coñecer os seus e a ci
dada n ia poda comparar". O 
candidato nacionalista, Xosé 
Manuel Beiras, afirmou que as 
liñas fundamentais desta pro
posta de governo baseábanse 
nas iniciativas parlamentárias, 
polo que non entende que o 
PSOE descalifique agora o 
programa "cando votou sem
pre a prol da nosas iniciativas". 

Este non é un programa de go
verno elaborado tendo en canta 
o que pensan outras forzas polí
ticas , senón un programa para 
que o BNG poida constituir un 
governo no Parlamento", afirmou 
Xosé Manuel Beiras. O Candida
to nacionalista á presidéncia da 
Xunta explicou tamén que o pro
grama de governo non apresen
ta renúncias por parte do BNG, 
ainda que desde unha perspecti
va nacionalista "engadiríanse 
certos elementos se tivésemos o 
governo dun estado galego den
tro dunha confederación españo
la", ou se xa existise nestes 16 
anos de autonomía un verdadei
ro autogoverno". Segundo Bei
ras, o que se trata é de afortalar 
os obxectivos direccionais do 
BNG de cara a acadar unha 
"verdadeira madurez política". 

T endo en conta a actual conxun
tura social e económica, o BNG 
elaborou un programa de gover
no que sexa factíbel dentro do 
marco const itucional vixente , 
acorde co Estatuto e mesmo 
dentro do marco da estrctura 
institucional europea, ainda que 
desde unha perspectiva crítica. 
O partido nacionalista parte do 
princípio de que Galiza precisa 
dun governo axustado ás nece
sidades do país e non un gover
no que pase meses nunha seca 
absoluta de tomas de decisión á 
espera de que se modifique a 
estrutura do estado. 

O programa céntrase en cinco ei
d os temáticos fundamentais: 
apolítica ·económica; territorial e 
meio-ambiental; educativa e cul
tural a social, na que se incluen 
~spectos laborais, de saude e de 
s.ervizos sociais e a política instu
tucional. En cada-un deses apar
tados trátanse desglQsadamente · 
tres temáticas transversais que 
apresentan problemáticas espe
cíficas · pero que teñen. relación 
con todos os aspectos anterio
res: a problemáticá da muller, a 

· da mocidade e a lingüística. · · 

da economía galega dentro da 
economia galega". Ainda asi, a 
fronte nacionalista axustarase ao 
actual marco de financiamento 
autonómico, "para poder come
zar a governar ao dia seguinte", 
pero na perspectiva de que este 
modelo evolua dentro do marco 
autonómico cara "unha facenda 
pública própria dun sistema fede
ral ou confedera!". 

Mentres que en política eouca
tiva, no programa eleitoral re
cóllese o compromiso explícito 
de priorizar o sistema público 
sen atacar por iso ao ensino 
privado, no que respeita á polí
tica sanitárfa o BNG oponse á 
sua privatización, por entender 
que do que se trata é de "afor
talar a· sanidade pública como 
servizcr universal''. 

En política territorial define o A polítiq_a cultural e a política lin-
BNG as vias para vertebrar o te- güística: tefü3n un pormenoriza- , 
rritório atendendo aos modos de do tratamento. no programa. As 
ocupación, á cuestión do hábi- ·liñas que--se estabelecen _dirí- · 

Unha leitura positiva da Constitución 
permitiria a h'ansferérícia dos portos 
Unha leitura positiva do artigo 150.2 da Constitución per
mitiria a transferéncia á Galiza dos partos de intere~e xe
ral, segundo 11Janifestou o deputado do BNG no Congreso 
Francisco Rodríguez. Esta afirmación está enmarcada na 
defensa da emenda á totalidade de Rodríguez ao proxecto 

· de lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante. En Maio 
de 1994 o PP votou no Congreso dos··Deputados a prol 
dunha proposición de lei do Parlamento galegp en deman
da da transferéncia dos partos de interese xeral e agora, 
en troques, elabora untia "lei clatameñte centralista e uni-· 
tária que nega aós governos autonómicos toda capacida
de de control político e planificación sobre as instalaci~ns 
portuárias". Todas as emendas á:totalidadé a este proxec
to de lei, apresentadas por IU, BNG e PSOÉ, foron rexeita-

. das poi a maioria que sostén ao Gc:>venro centrat • 

O Estado non cuan~ficou o apoio a Sogama 
Que a Sodedade Galega de Meio Ambiente, S-ogama, aio
da non ten despexadQ o seu futuro próbao o feito de que o 
Governo central ainda non ten "cuantificado o financiamento 
de apoio ao Plano Sogama", como recoñ~ceu un informe do 
Ministério da Presidéncia que daba r.esposta a unha pergun
!a parlalllf3ntária do deputado nacionalista no Congreso Gui
llerme Vázquez. Esta resposta do Governo central contrasta 
coas afirmación oferecidas polo conselleiro Xosé Cuiña, que
asegurou que o. Estado aportaría ao Plano de Resíduos 
1"0.000 dos 40.000 míllóns que costará levalo adlante. Por 
outra banda, 6 Governo deixou entrevef que apoiaria as 
solicitudes para outras alternativas de tratamento de_ lixo 
formuladas por concelios, mancomunidades ou deputa
cións sempre e cando estes planos fosen aprobados polas 

. Comunidades autónomas. Mália que o Governo central 
apoia a incineración , tamén recoñece que "cada fase da 
xestión do lixo pode realiz;:lrse de diferentes formas e, ao 
tempo, combinarse entre si. Son posíbeis daquela diyersas 
alternativas tanto de eliminación como de tratamento". • 

O PSOE inicia· unha campaña_~ 
de captación de alcaldes independentes 
O_ ingreso no PSOE do alcalde da Lama e máis do seu 
grupo de governo e a incorporación a ese partido do ex 
rexedor de Soutomaior, FernandoPereira, supón o início 
dunha campaña socialista para captár candidatur~s pro-

,. gresistas independentés para acumulár poder municipal 
cara ás vindeiras elefoións ~utonómicas. Coa fichaxe do 
governo da Lama o PSOE contrataca ao PP pero con mé-
,fodos lexítimos. Mentres os populares recorren a · 
mocións de censura a méio do voto de tránsfugas, ca~Q 
de fledondela ou-as Pontes, os.socialistas prefiren reco- ' 
rr_er aos independentes.t . -- - · / . . . 

o: Plarió do tren, papel mollado ·, .. 
tat, os desertas demográficos xense cara a · "centrar en nós 

. que se están criand_o, á localiza- mesmos a información e a cultu- O Plano parlamentá~io do ferrocarril -de· finais de 1995 é 
ción do- aparello productivo da _ra, pero de _fiestras abertas ao papel mollatjo porque non tivo reflexo .orzamentário duran-
economia galega e · ao problema mundo", ·jndicabá Beiras. Un ha te os exercícios-de. 1996.-e, 1997. Os investimentos.·previs-

. dunha organización acorde· dqs . apos.ta dtj ~NG por "comezar _tos terian que ter chegado ·a 30.000 millóns de pes~tas 
servizos públicos "porque rion adquirihdo cémciéncia própria e nos anos 96 e-97 e r~forzarse no periodo 1998"-2001, se-
ten· sentido que ex_is'ta -un mapa identidad.e _para comprender gundo un_ plano cuatrienal anunciado po!o conselleiro Xosé 
sanitário por u nna. banda, un · desde aí o mundo~. - Cuiña. E~te incufnprimento· foi denunciado polos represen-

Redeseño da mapa escolar pola outra e que tantes da Mesa de Defensa do Ferrocarril, que calificaron 
·.a.Ita administración non coincidan para nada". . A activa .pramoci'órr désde as de "Rapel mollad0" o plano parlameñtário. En Xuño celé-

"' institucións da~n.ormalización brasa un foro sobre os camiños de ferro e a .Me?a.ter:i pre-
X:osé Mqnuel Beiras explicaba, Canto á política meio-ambiental·, do uso .. social. do jdioma_ é. - visto asistir para entregar a Guiña máis -de 10.000 sinatu-
na -ap_resen!ación oficial c;j0 pro- Beiras asegurou que o BNG re- prioritária para o BNG, perb · ras en apÓio .do Plano-: E s·i dunha ·banda incúmprese.· o 
grama, que o BNG ·pretende fa- tomará os pri11cípios recollidos "cun ·de.grao · de sensatez enor- compromiso parlamentário, os Governos central e g~lego 
cer un "redeseño dos órganos da na Iniciativa Lexislativa Popular me· tendo en conta. cal é a si- trouxeron ao país un.ha polémica se_n base ·real: eis o de-

~ alta a':fministración autonómica par¡:i. o trataniento do · 1bm, que tu.ación de partida", especificou bate do ferrocarril de alta velocidade por ·Oarense ou por 
para poder elaborar unha política foi botada atrás polo PP coa Beiras "'e para non provocar Monforte. Nen polo Sul nen polo Norte, os planos estatais . 

., q:ytP.c~.nlcfl.P~gyE¡ :>J4J~ . Q lPQW.,..' .,.~~~-~Q·[~'1.m ii>~Qli~.Ú.•.~- .1A•.-t,'f.~~~~t.i.~i.IJY~Q'2i1~'1\t~· ~,.._ . .. ~•& '6 '0"6.'~~-i .. ~ltq. .. ~~!q'<!~~Q~ ~-~&~lj~~MYV'\9.~~é\ P€fe~&t (<~ .. .. t . 
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OS DIAS 20, 2 i E 22 CELÉBRASE EN LUGO O 1 SIMPÓSIO DIRIXIDO A TO
DOS OS PROFISIONAIS E COLABORADORES DOS SERVÍCIOS SOCIAIS. · 
ORGANIZADO POLA ero, CÓI,ABORAN NO MESMO A UNIVERSIDADE 
COMPOSTELÁ E A XUNTA DE GALIZA. NO SEGUINTE ARTIGO ANALÍSA- · 

. SE O PAPEL E OS PROBLEMAS. QUE ADOIT AN TER ESTES TRABALLADORES. 

SERVÍCIOS SOCIAIS: 
UNHA TAREFA QUE_DEIXA MARCA 

MANUEL FACORRO 

O abano que po;:lemos incluir nos Serví
cios Sociais é ámplio. 

Pódense iniciar no -momento dunha xes
táción indese~ada e poden c;:ubrir ate o 
rema"te na _terceira idade. Nese tramo 
cronolóxico, atopámonos con coberturas 
da infáncia, conduras de menores, ocu
pacións e problemas da xuventude, mi
nusvalías, drogodependén,cias, educa
ción especip.l,-satide mental, privación 
de liberdade, marxinados, migración, ét
nias, terceit:a idade ... 

Podemos concluir 'que servícios sociais,, 
abranguen todo aquelo no que, por razón 
de irn;:apacidade social, o .indivíduo precisa 
de apoio ·do resto da sociedade. 

Ao longo da história a prestación social 
foi evolucionando ·de ·xeito que pasou de 
ser un acto de caridade a un servício 
prestado a cámbio dunha remuneración 
económica. 

As diferentes administració.ns foron asu
mindo, segundo as suas posibilidades, e 
os seus intereses, diferentes. coberturas. 
Nos servícios sociais participan a Admi
nistradón local, a Provincial, a Autonó
mica e a Estatal. 

Un amplísimo anaco de prestación cú
breno ONGs e Asociacións sen ánimo de 
lucro. Na actualidade tamén exis.ten em
presas que realizan estas prestacións con 
fins produtivos. · 

Desde hai moitos anos, os profe~ionais dos 
servícios sociais estamos preocupados pola 
incidéncia. que ten o_ traballo, o naso tra
ballo realizado sempte con persoas e inci
dindo nas conduras das persoas, sobre os 
próprios traballadores. 

Ate a década dos oitenta, as prestacións 
estaban encadradas máis no rango voca
cional que profesional. 

A partires do ano S4, sobre todo, fóronse 
incrementando os servícios con profesio
nais, pero nunca se c;:hegou a análise, con 
profundidade, de como incide o desenrolo 

· prolongado e continuado da labor social 
no profesion'al que ·a desempeña. 

Os traballos en· Servicios Sociais, mar~ 
can fondamente a quen os desenrola. ·A 
c_ontínua absorción de problemática 
allea vai impregnando a persoalidade do 
traballador. 

Existe ' un exemplo mo.i gráfico que nos 
pode ilustrar es~a situación: A balleta. A 
balleta como útil .de 1impeza arrastra a su
xedade para depositala no caldeiro do li
xo, pero uhha parte da suxedade queda 
nela. Para rexenerala temas que pasala 
por un proceso de limpeza: este proceso si 
resulta exaustivo descontamina a balleta, 
pe:r:o tamén destrue parte do seu ccmtido. 
específico como elemento de limpeA. Po
lo tanto si queremos unha duración loriga 
con condicións idóneas de uso, temas que 

ser bos administradores do seu uso e da 
sua rexeneración. 

Aos traballadores de servícios sociais sucé
d e~os algo sem..ellante,' s9mos mé.ios de 
incidéncia para adaptar conduras a reali
dade social, para_ isa temq·s que ipvolucrar
nos nos problemas; iso "contamínanos" e 
pn~cisamos métodos de "limpeza" e rexe-. 
neración para poder seguir senda utiles, a 
pleno uso, moito tempo. - --. · 

Considéranse enfermidades pro:fisionais 
unha série de secuelas que produce o 
de'senrolo de determinados traballos. 
Existen: actividades labor~is que teñen 
a consideracióp de penosas, perigosas, 
tóxicas, especialmente dificeis; etc .. . 

Entr~ os directivos das grandes empre
sas. considérase o estres -como unha en
fermidade profesional. Recentes estu
dos descubren que o 20% da povoación 
padece es tres a1gunha _vez, ainda que 
non chegue 'ª combatirse -de xeito pro
fesional. 

O traballo continuado en Servícios So
ciais pode produdr efectos de enfermidade 

. profesional. 

Podémolo ana,lizar do seguinte xeito: 

-Son traballos tensos mediante os cales 
se teñen_que adaptar persoas a circunstán- -
cias que estas· non elexiron, ne_n desexan. 

.-Son tarefas nas que s~ acada un .b~ixo 
indice de éxito profesional. Son tarefas so
cialmel}te pouco re~onecidas. -

Porcentualmente os resultados acadados 
polo traballo realizado inclinan a sua ba

. lanw.-moi notabdmente a par_te do fracaso. 

-Dificilmente se poden tomar deci
siÓns,. das que o traballador se sinta res
ponsábel, e que polo tanto, o realicen 
profis ionalmen te. 

Estas condicións minan 
1

a persoalidade ' 
do profesional que dependendo do seu 
grado de inmunidade, da sua capacidade 
de rec;iclaxe e rexeneración e da interisi- -
dade do traballo poden convertilo nun 
traballador apático e 'desganado que se
gu indo un lento proceso evolutivo se 
convine nun profesional resentido e con 
tendéncia á depresión. Entramos no pro
ceso do coñecido como estres. 

Chegados a este ponto o profesional pouco 
pode aportar no seu traballo e diferentes -
sintomas físiéos ván denotando o seu esta
do xeral, dores sen causa fisiülóxica, etc ... 

N este simpósio ·pretendemos sacar ensi
nanzas e conclusións que has permitan 
atapar a postura máís axe_itada, coa fínali
dade de render profesionalmente, sofrindo 
a menor incidéncia negativa·.• 

MANUEL FACORRO CASAL é Secretario Comarcal 
pa CIG en Lugo 
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PRISIONEIROS DO DISCURSO 
CELSO ÁLV AREZ CÁCCAMO 

Aos desaparecidos 

Este artigo ia-se intitular, por exemplo, 
"A clandestinidade da literatura galega". 
Durante vários. dias alimentei a triviali
dade do tema', como se fosse interessante 
ou mesillo essencial. Percebim, nas min
has visitas a alguma livraria, a segregac;ao· 
dos volum~s e'm ghettos po!iticos (Ficción, . 
Viajes Gallego), e percebim a mimética 
reproduc;ao desta ..hierarquia na livraria 
galega que ex'iste: Poesia Navidades, numa 
mesa aparte Portugués . Polas manhas, 
através dos pátios interiores, escoitei 
mulheres de antiga estirpe camponesa a 
cantarem sevillanas, emulando lumino
sos concursos televisados ou a ilusao por 
urria triste filhfnha maquilada que apren
de a ser sexual .perante o poder fálico dos 
focos, perante Deus e a Monarquia. E po
los corredmes da universidade comecei a 
ver cartazes que anunciam os actos do 
grande Dia das Letras, a nossa miragem 
c;mual, com _os repetidos nomes de confe
rencistas sempre agrupados em triunvira
tos de amor pola cultura. Na letra peque
na dos cartazes figura muitas vezes o lo
gótipo do govemo que votámos. 

Nao estou satisfeito de como o narro, 
porque o significado <lestes feitos é mais 
amplo do que a minha for\:a de escrever. 
Mas, em resumo, eu quería falar do que 
já falei doutras vezes no generoso espa\:o 
que deixa e_sta revista liberal a dissensao. 
Quería dizer que o idioma verdadeiro do 
povo é cla.11-destino: é essa voz que nao se 
fala desde hai séculas ou acaso milénios, · 
des\ie que comec;ou a espolia\:ªº sistemá-

1tica da matéria na ordem militar das fa-
mílias. Queria dizer que se nao romper
mos urna vella fronteira interna, se nao 
hos aliarmos em favor da utopia, logo. 
nao. será legítimo protestar em gritos ri
tuais contra a desfeita. E fica póuco tem
po. Porque a inteligencia que nos resta 
apaga-se dia a dia observando saudosos 
d(! um o_uteirÓ a queda ·das casas de grani
to, o último caminhar dum animal carre
gado, a queima voluntária dos velhos 
manuscritos colectivos enqi..ianto canta
mos hinos nacionais. 

Tuda está conectado, se o contemplas 
durante muito tempo e és capaz de deter 
o pensamento fácil aprendido na escala, 
arrumar a lógica do aparente e dar passo 
a intuic;ao dos vencidos. T udo está co
nectado: a nova Língua convertida por 
un& e outros em objecto de culto e ins
.trumento de fama, o governo autónomo, 

a sistemática destruic;ao ecológica, a per
da das antigas imagens·, o difícil acesso a 
memória, a justificac;ao da ba'rbárie, o 
'voto aos partidos, os cárceres, a aneste
sia, as bombas, a heroína, a chamada to
lerancia, a gaita com flamengo, os actos 
de homenagem, o ataque ao lusismo, os 

. bairros crematórios de que fala Joao Va
leiro, os prémios literários, a falta de de
bate, o olvido de Gramsci. 

T udo está conectado porque a Língua é 
exactamente o Discurso, a transforma\:ªº · 
fascista da realidade e o sonho em argu
mentos . Pouco a pouco, como urna capa 
de lava fria e visgosa, desde hai uns anos 

. a Língua e o Discurso foram-nos envol
vendo a consciencia e retirando a utopia 
para-fazer fritadas de cara\:ªº e cérebro. E 
assim fornas caindo na trama do po sfvel. 
J á nao ge memos ao ver· a mao cortada 
dum réu porque o Discurso argumenta 
que os assasinos sao os outros. Pensamos 
que a Língua é o importante quando o 
importante é remover com compaixao os 
velh~s ídolos e situar nengum no seu lu
gar. E surpreendente constatar, quando 
já se encosta a madureza do corpo contra 
a imagina<;ao viva, como se foi impondo 
o_ poder capitalista sobre a consciencia 
para ancilosar-nos a criatividade, a capa
cidade de actuar. Agora aguardamos com 
ilusa.o infantil as elei\:5es, fito mediático 
na mediocridade diária, nova e limpa Re
vol ui;ao de Outubro. E após os mitins 
harmoniosos abra\:aremos os poucos re
presentantes eleitos com candor, quase 
com inocencia, enguanto á volta da rua 
cai a prumo urn esfarrapado bebado entre 
impreca\:5es ao céu para o resgate, palav
ras lúcidas que já nao compreendemos. 

Ontem a noite voltei a entender a natu
reza do capitalismo. Dentro do televisor, 
mimese do verdadeiro, vivia um país de 
prisioneiros carcerários, a imensa prisao 
Rikers de Nova lorque. Guardia.es negros 
contra réus negros, porto-riquenhos con
tra porto-riquenhps, presas grávidas de 
oito meses, homens que nascem de cracl<. 
na cadeia e morrem de sida na cadeia. 
Na obscura seci;ao para p ic ricos um re
cluso negro, paranóico e suicida re umi a: 
"Este é o corai;ao do monstr : E re é o 
mundo real". 

A vida diária é urna paráfrase do mon tr 
Por isso este artigo é sobre Língua. + 

CELSO ÁLVAREZ CACCAMO é pi:ofessor de Linguísti a 
na Universidade da Corunha 

Xosé Lois 

•' 1 • f' r 1 \ J 1 
( 1 ¡ · 

) ' 



7 

ª o 

é 
o 
t ~ 

a 
IS 

IS 

e 
a 
·e 

; . 

l. 

~: 

o 

:a 

ªª 

.GALIZA 
15 DE MAJO DE 1997 ANOSATERRA 

MEl9 AMBIENTE 

O 99°/o dos ·sufráxios en contra eíl duas-parróquias que votan ao PP 

Bértola e Figueirido din non á empcíCadora de·· VilaboG 
~H. VIXANDE 

O 99% dos votos emitidos no 
referendo sobre a empacadora 
de Vilaboa, celebrado o Domin
go 11 de Maio en contra da opi-

. nión do concello, expresaron a 
·oposición dos viciños de Bér
tola e Figueirido a esta planta. · 
A participación superou o 80% 
do censo das duas parróquias. 

Canda as eleicións, en Vilaboa 
non se carrexan votos con auto
buses. O PP local prefire os co
ches particulares ateigados de 
sobres con papeletas populares 
que entregar aos viciños trasla
dados. Pero no referendo sobre 
a empacadora non houbo nada 
diso. A participación de máis do 
80% do censo de povoación rea
lizouse sen as invitacións dos in
termediários. Con/ razón o viciño 
Alfonso Cerceda Acuña, no mo
mento de votar, dixo: "se chegan 
a ser asi todas as eleicións, a 
abstención non funciona". 

Bertola e Figueirido votaron e fi
xé ron no contundentemente: 
1.056 nones e 9 sies. Cando os 
xornalistas comprobaban in situ 
a masiva asisténcia á votación, 
trataban .de explicar o por que. 
Os dous coléxios eleitorais esta
ban concentrados eri un só e o 
horário de votacións só abran
guia a cinco horas, de nove da 
mañá ás duas do meio dia do 
Domingo 11 de Maio. Ao final, 
coñecido o recento, as porcen
taxes de participación esnaqui
zaban marcas anteriores e pu
ñan en evidéncia que por ali pa
sara máis xente que nunha xor
nad& eleitoral normal. 

Pero nada era normal. A consul
ta popular foi organizada pola 
Coordenadora Anti Empacadora 
e o concello puxo todos os 
atrancos do mundo. O alcalde 
pretendeu deslexitimar o acto, 
pero houbo de ceder o local , 
anexo á escala pública de Fi
gueirido, porque os viciños xa 
disfrutaban del como membros 
dunha asociación cultural. 

A consulta foi organizada sen 
meios; o concello opúxose e 
quedou á marxe. Houbo que 
conquerir o censo, megafonear 
as duas parróquias e enviar car
tas a todas as persoas censa
das. Elaborouse, a maiores, un 
censo de residentes, de habi
tantes de casas con fume na 
chimené, que viven en Bértola 
ou Figueirido pero que teñen fi
xada a sua residéncia nos con
cel:os dos arredores, principal
mente en Vigo ou Pontevedra, 
onde traballan. 

Lexítima ou legal. A consulta 
era alegal, como indicou, o histo
riador Dionísio Pereira, que esti
vo presente na mesa eleitoral 
en calidade de persoa indepen
dente. "Pero lexitimidade toda, e 
sobretodo, desexo da xente de 
autogovernarse", indicou o his
toriador. As consultas populares 
eran habituais no direito con-
suetudinário galega, ese direito 
usurpado ao país que agora aos 
poucos vai gañando prestíxio e 
espazo na vida xurídica. A notá
ria que deu f~ da limpeza do ac
to advertia que acción~ como 

A consulta transcorreu con calma e non hobo carrexo de votos. A. IGLESIAS 

aquela podian xerar xurispru-. 
déncia no futuro. O talante de
mocrático demonstrábao Ma
nuel Portela, viciño de Figueiri
do, que afirmaba, antes de co
ñecer os resultados: "Votos a fa
vor haberá, porque o voto é se
creto e por sorte ainda cada 
quen pode votar o que queira". 

dei pola parróquia a pedir o voto 
para el. Pero xa nos traicionara 
con anteriorida-

dos seus viCiños para defender
se dunha actuación que consi

. deran inxusta. 

Calma na votación 

de, cando deixou 
de ser indepen
dente e pasou ao 
PP, a pesar de 
todo votamos por 
el porque nos d_i
x-0 que tiñamos 
que confiar nel, 
agora non volve 
a ter o meu voto". 

Bértola e Figueiri
do deron ao PP a 
alcaldia de Vila
boa. O resto das 
parróquiás ainda 
teñen por cicatri-

As con~ultás 
eran habituais 
no direito 
consuetudinário 
galega 

Pero a empaca
dora serviu para 
algo, sementou 
en Vilaboa o xér
molo do ecoloxis
mo. A Coordena
do ra visitou as 
instalacións de 
Soga'ma en Cer
ceda e o.s s.eus 
membros volta
ron impresiona
dos. "O vertedoi
ro é total.mente 
incontrolado e 
non perm itiron 

A viciñanza votou con calma. 
Tamén o fixeron António Boullo
sa Acuña e Ramón Saavedra 
Touceda, número nove da lista 
do PP nas pasadas eleicións 
municipais e presidente do PP 
de Vilaboa respeitivamente. O 
Partido Popular local está dividi
do, a empacadora é a culpábel. 
O alcalde, Enrique Fernández 
Nogueira (PP) é tratado de Xu
das e de traidor. Dio Manuel 
Garcia, viciño de Figueirido, que 
afirma: "votei por Enrique e an-

zar as feridas da autoestrada, 
contra a que houbq unha mcibili
zació n xeral que, paradoxica
mente, foi encabezada polo ago
ra alcalde Enrique Fernández, 
que esqueceu a determinación 

acedermos á empacadora que 
teñen ali. En Catalunya meteron 
na cárcere a un empresário por 
verter líquidos tóxicos, aqui te
rian que facer o mesmo eon So-
gama", dixeron ao voltar. • ' 

O aforro dos recur~ 
sos públicos é un
has das asignatu

ras pendentes da xestión 
admini trativa. Oaquel 
funcionário encargado do 
material que contaba os 
fólios un a un, cada vez 
que unha secretaria lle pe
d ia papel con membrete 
ou do interventor que exi~ 
xia utilizar papel de calco 
para os triplicados e nada 
de enceder a fotooopiado
ra, xa non queda nen ras~ · 

Cutres 

todas as mañas recolle o 
ticket da cafetería e faille 
un parte de gastos ao ha
bilitado. E entraron xa na · 
lenda aquel conselleiro de 
Pesca que recibía da di~ 
rectora ._xeral de Forl!la
ción Pesqueira bandexas 
de camarons pelados ou o 
ordenanza que utilizaba o 
vale de compra 1o unifor~ 
me para vestir a un paren
te de segundo grado sen 
nada que poñerse para un-

tro. Fóronse xu bilando 
coa sua pertinente placa 
de agradecemento polos servizos prestados e o co
rrespondente alívio dos seus compañeiros, que 
vian aberta a posibilidade de levarse uns lapices, 
gomas de borrar e vários feixes de bolígrafos cos 
que poder rebaixar a conta de gastos no comezo 
do curso escolar. 

A palma da rofí.oseria tena un conselleiro. De vez 
en cando aparece coa coirespondéncia infantil dos 
seus fillos para que sexa selacia e enviada polo con
duro .regulamentário do "1seu" departamento. Pouco 
lle debe envexar o director de Obras Públicas, que 

. ha boda. 

Outros alívian a econo
mía domestica co uso "full time" de teléfonos, veí
culos da Xunta e persoal adscrito maiormente ás 
categorías de mantemento para chapuzas a domicí~ 
lio. Asi o destino de bens mobles e recursos huma
nos da administración süpera o institucional para 
temporalmente acollerse ao dereito privado. A difi~ 

, cultade mental en diferenciar o erário público do 
pecúnio persóal afecta por igual ao escalafon orgá~ 
nico. Pero como di un posto base ubicado en pro
víncias ; "non che é o mesmo pecado levar unha 
Gaixa de clips para casa que pofier o cazo nunha 

, caldeira de vintetres mil millóns de pesetas".+ 
:~-..- -
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Nova folga 
~os profesores interinos 

Despois da xornada de paro 
protagonizada, o Mércores 7 
·de Maio, polo profesorado non 

· :numerário, o Xoves 15 este 
colectivo leva a cabo o seu 
segundo dia de folga para exi-
xi r á Consellaria de Educación 
que se sente a negociar un 
acordo de,estabilidade e a 
modificación do actual sistema -
de aces.o á función pública do-

_. cent~. Sobre o seguimento do 
paro do Mércores 7, Consella
ria e sindicatos ofereceron 
porcentaxes ben diferentes. 
Mentres a Administración di 
que a incidéncia fo¡-nula, a 
CIG-Ensino asegura que o se
guimento na secundária aca
dou o 80% do profesorado e 
na primária, debido á disper
sión, a folga foi s·ecundada por 
máis do 50% do profesorado 
interino convocado.• 

Protesta nocturna 
en Santiago 
polo direito ao estudo 

As noites do 12 e 13 de 
Maio a faculdade de Direito 
da Universidade de Santia
go viviu unha protesta non 
moi habitual: os estudantes 
quedaron toda a noite na 
sala de leitura 
protagonizando as . 
Xornadas de Estudo. A pro
testa, convocada polos 
CAF, reivindica o que xa 
ven de vello: duas salas de 
leitura, untia en cada 
campus de Santiago, que 
estean abértas as vintecatro 
horas do dia en época de 
exames. As razóns que ar
gumentan son o feito de · 
compartir piso e o mal esta
do das vivendas. Polas noi
tes, tempo aproveitado po
los estudantes para prepa
rar os exames, só está aber~ 
ta a sala de leitura da 
residéncia Monte da Conde
sa, que se atopa saturada. 
Estas xornadas de estudo 
nocturnas tiveron un gran
de seguimento. A proposta 
dos CAF xa foi apresentada 
no Claustro pero rexeitada 
pola equipa reitoral de 
Dario Villanu~va. • 

Os aluno~ contra . . . , 
a 1mpos1c1on 
de ·decano en Socioloxia 
· Os representantes de alunos 
da Xunta de Faculdade de 
Socioloxia na Universidade 
da Corutla manifestáronse en 
contra da decisión do reitera
do de Xosé Luis Meilán Gil 
de impoñer un novo decano. 
A meiados de Abril 
celebráronse ás eleicións a 
decanato coa candidatura do 
profesor Benxamin González-. 
-Este non foi eleito: recebeu 
33 vo1os en contra e 16 a fa
vor polo que refüou a sua 
candidatura. Pero desde o 
reiterado forzaron· un ha 
segunda volta nas elei~ión na 
que volveron a inclui a candi
datura de González mália 
que non canta con apoio de 
abando no que os alunas ca
lifican dunha "imposición da 
Comisión Eleitoral da Univer
sidade á Xunta de : 
Faculdade". • 
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Extraviada a parte ~ue vai' de 1936 a 1970 

O arquivo pontevedrés cisé:ado por vários l~cais 
-A comunicación por parte do ar
quiveiío municipal de. Ponteve
dra, Henrique Sotelo, ao alcalde, 
Xan Luis Pedrosa (PP), de que 
parte do arquivo municipal está 
extraviado pu>Eo de manifesto as 
condicións nas que se atopa o 

-património documental da cidade, 
ciscado por vários edificios e en 
ocasións en malas condicións. 

No informe de 1995 Henriq.ue 
Sotelo xa avisara que a parte 
do arquivo depositada nos bai
x os do estádio municipal de 
Pasarón escapaba· ao seu con
trol. .Desde 1994 está rematado 
o edificio no que será deposita
do todo o arquivo pontevedrés, 
pero até o momento non se . 
produciu o traslado, ainda que 
si se decidiu facelo. Diferéncias 
entre o interventor municipal e 

o alcalde sobre as horas extra
ordinárias a cobrar polas perso
as que participen no traslado, 
impediron que se realizase até 
o momento, mália a decisión 
estar tomada desde o dez de 
Marzo pasado. 

A invasión sen autorización do 
local de Pasarán por parte de 
Protección Civil-, e o feito de mo
ver parte da documentación, 
contribuiu a criar máis confusión 
arreciar do paradeiro do arquivo. 
Fpi precisamente o -aviso por 

_parte do Sotelo o que-deu a aler
ta, pero o governo municipal, ·pa
ra eludir a responsabilidade polí
tica, acusou a Sotelo de mentir e 
-criar alarma. Sotelo, pola sua 
banda, preferiu non entrar na 
polémica e afirmou que "noh lo
calicei parte dese arquivo". 

Pola sua parte, ·o concelleiro 
do ·BNG Luís Bará trasladou 
várias perguntas ao pleno para 
interesarse polo arqui~o e lem
brou que as denúncias sobre o 
mal estado do mesmo sucé
dense desde~hai anos. "A do
cumentación de obras está en-· 
tre á ·parte do arquivo que es
capa _ao control do arquiveiro", 
asegurou Bará. 

- - ' 

Pontevedra de sempre tivo unha 
política arquiveira sen definir. 
Senda alcalde Xosé Filgueira 
Valverde habia unha -confusión 
total no sew uso e houbo que 
agardar á democrácia para .a 
criazón do cargo de arquiveiro, 
que desde o prin_cípio ocupa So
telo. Só a parte histórica do ar
quivo ten unha ubicación segura: 
o Arquivo Histórico Provincial.• 

O mesmo dia xulg~n a vários antjmi!itarista en Compostela p9r colar carteis 

'XUízo popular~. aos antimilitaris~s nos cuarteis · 
- J. • • .. 

O Xoves 15 de Maio ás seis da 
tarde na Escala Universitária de · 
Relacións Laborais de Compos
tela terá lugar o "xuízo popular 
aos insubmisos nos cuarteis", 
Ramiro Paz e Elias Rozas -que 
abandonaron o cuartel de mari
ñeiria do Ferrol a finais de No
vembr<r, que organiza a Asem
blea Nacional de Obxección de 
Consciéncia. No acto participan 
persoas representativas de diver
sos ámbitos sociais para esclare
cer "moitas das causas que moti-· 
van o militarismo e a seu respos
ta consecuente: o antimilitaris
mo". O xuízo popular é continua
ción dunha campaña enceitada 
pola ANOC a comezos de Xanei"' 
ro e que percorreu todo o país. 

O mesmo Xoves 15 de Maio ás 
once da mañá no xulgado de 
Santiago ten lugar a vista contra 
vários antimilitaristas da Asem
blea Nacional de Obxección de . 
Consciéncia acusados de deso
bediéncia por pegar carteis. Os 
incriminados denunciaron as 
''tentacións autoritárias" do con
cello compostelán. 

Os encausados estaban .a pe
gar carteis cando foron aborda
dos pala policia municipal que, 

Ra~iro Pa:z: e Elias Roz.as. 

-segundo fontes da ANOC, "ulti
mamente atoxiga a cer1os colec
tivos que utiliizamos un instru
mento tradicional da liberdade 

. de expresión: a pegada de car
teis". Os acusados aseguraron 

A. IGLESIAS 

qué a persecución contrasta coa 
- permisividade para coa publici
dade institucional ou a comer
cial e que "esta discriminación 
evidéncia claramente a intencio
nalidade política".+ r-----------------, . 
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Coritra o imperialismo a mocidade part1c1pa 1· 

1 
'O VENRES 16 DE MAIO, ÁS 21 HORAS, NA PRAZA DO IRMAO GÓMEZ DE COMPOSTEIA 1 
o AQuenlla 

o Skarnio 
o _Pepe Vaamonde 

o Os ·Carunchos 
o Os Papaqueixos 

o Os Me Arron 's 

:Organiza: 

1 
1 
1 

~1\COMITÉ NACIONAL . 1-
.// GALEGO PREPARATÓRIO 
·~ DO.XIV FESTIVAL 1 

E OS/ AS ESTUDANTES 1 
.. CUBA' 97 

L ·-
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MUNDIAL DA XUVENTUDE 

_______ ..J ---------

Catalunya 
independente 
dentro da UE 
Nunha conferéncia 
institucional que reproduce 
DEBAT NACIONALISTA, 
Josep-Lluis Carod-Rovira, 
portavoz do grupo 
parlamentar de Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC) define un programa 
de mínimos "por unha 
Catalunya independente no 
interior da UE, dende un 
indepedentismo de esquerdas 
e, polo tanto, democrático, 
moderno, europeista e sen 
vbntade de fronteiras, para 
avanzar cara níveis 
superiores de benestar 
material e capacidade de 
decisión política". Carod
Rovira invita a "afortalar a 
detnocrácia participativa con 
adopción de listas abertas, 
sequer nas eleccións locais; 
limitación de tumos -
presidenciais, transparéncia 
nas relacións entre 
administración pública e 
émpresas privadas, 
potenciación da iniciativa 
lexislativa popular e 
elaboración da Lei Eleitoral 
de Catalunya, pendente 
dende 1980; incentivar a 
economia produtiva auto
centrada para criar pastos de 
traballo con política de 
achego ás pequenas e 
medianas empresas; 
protección e reconversión 

. das empresas familiares 
labregas, comerciais e 
turísticas; ampliación e 
concreción -de medidas para 
o meioambiente e doutras 
para rematar coa 
precariedade laboral. 
Avanzar cara a soberanía coa 
culminación do Estatuto e a 

Carod-Rovira. DEBAT NACIONALISTA 

15 DE MAIO DE 1997 

trasferéncia de competéncias 
pendentes, nomeadamente as 
do ámbito socioeconóinico 
que afecten ao benestar; 
elaboración dun estatuto 
nacional de-autonomía que 
que estableza o caracter 
bilateral das relacións con 
España, partindo da 
personalidade nacional de 
Catalunya; adopción dup 
novo sistema de 
finanzamento baseado no 
concerto; 
institucionalización da 
presenza da Generalitat nps 
organismos da UE e a 
Unesco; fórmulas de 
CGlaboración institucional 
cos demais paises catalán 
para a configuración dun 
espazo catalán de 
comunicación é cultura; 
desaparición da e tructura 
provincial, recoñecemento 
constitucional do caracter 
plurinacional do E tado, do 
direito de autodeterminación 
e da opción de federar 
autonomia ". + 

Obrando 
na Académia 

Manuel P. Rua encrevista a 
Domingos Garcia Sabel na 
revista TEMPOS Novos. O 
presidente da Académia 
descrebe asi o estado da 
institución: "podo decerlle 
que está nun momento moi 
bon. Funciona un seminário 
de lexicografía que non 
existira nunca. Está 
informatizada toda a 
Académia e o arquivo, 
cando non habia nen tan 
sequer catálogo. Parece unha 
broma, pero levou tempo. 
Estamos obrando no oto, 
acondicionando .o arquivo, 
publicando o Atlas e os 
Cadernos da Lingua, do 
cales irnos apresentar dous, 
etc. De modo que eu creo 
que a Académia está nun 
momento rnoi bon e de 
grande fecundidade. Xa sei 
que iso choca co tópico de 
que a Académia n n val 
para nada. Pois ai a está: 
suprímaa vo tecle, a ver e o 
nota. E con poucos meio . 
T emos edifício próprio que 
viñeron a inauguralo os reis, 
e o Réi leu unha parte do 
discurso en castelán e a 
outra en galego. Empezou 
espontáneamente, que eu 
nada lle avisara, decendo: 
ábrese a sesión. E arrincou 
unha ovación. Iso quere 
dicer que é un organismo 
vivísimo. Estamos 
incorporando filólogos e 
historiadores moi sérios etc." 
O ex-delegado do Estado 
español ~a Galiza acusa de 
incoeréncia aos que 
criticando á Académia 
queren sentarse nela: "Esa 
imaxe interesadamente 
cultivada dos que. din que (a 
Académia) non val para 
nada, é moi curiosa. Hai 
cantidade de xenre que fai 
campaña contra a Académia 
e está desexando entrar 
nela". + 
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Tes a no·sa palabra 
En Caixavigo estamos comprómetidos coá modernización 

e co desenvolvemento económico de Galicia. 
Pero temas tamén outro compromiso, _se cadra, -

tan importante: a protección da nasa cultura e dos nos,~_s 

sinais de identidade. A protec_ción da- nosa lingua. 

Irnos facer de Galicia un gran País. Tes a nos a palabra. 

17 de maio · 
Día das Letras Galegas 

I · 
CaiXavigo 

_____ ,. Unha Caixa para un-País 
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O cámbio na UA 12 permite a edifiQación a mazá pe_cbada 

Un ex concelleiro do PP único beneficiado· 
. . 

pola recalificación · dunha~ zona de Pontevedra 
O ex concelleiro· do PP pon
tevedrés Bernardo López 
Abadin é o único beneficiá
rio por unha recalificación 
urbanística na Unidade de 
Actuación n.úmero 12, que 
pasa de permitir vivendas uni
familiares a mazás pechadas. 

O sector b da Unidade de Actua
ción número 12 do Plano Xeral 
de Ordenación Urbana de Pon
tevedra tiña unha calificación ur
banística que só permitla a 
construción de vivendas unifami~ 
liares. Unha recalificación levada 
a cabo meiante unha modifica
ción da Unidade de Actuación, 
permite a construción a mazá 
pechada, co que se autoriza a 
erquer edifícios. Dase a circuns
táncia que toda, a zona afectada 
-unha extensa finca- pertence 
ao ex concelleiro do PP local, 
Bernardo López Abadin. 

O desexo do alcalde, Xan Luís · 
, Pedrosa (PP), de promover a ur

banización dé toda a zona próxi
ma á Parda, motivara que a prin
cípios de ano el mesmo apadri
ñara unha operación para trasla
dar a Delegación de Facenda a 
esa mesma área, coa oposición 
do delegado deste organismo, . 
que queria que saise q~iante o 
proxecto inicial de facer a nova 
sede .nun lugar máis céntrico, 
concretamente na.outra beira do 
río Lérez., Precisamente as dis- · 
tintas posturas tomadas neste 
proceso provocaron un enfrenta
mento. no PP pontevedrés. 

O éámbio na focalización do 
novo edifício da Axéncia Tribu
tária beneficiaria á. fine~ de Ló
pez Abadin .e a outras duas 
propriedades: a finca .A Abun
dáncia (.vários de cuxo prqprie
tários -da mesma família- te
ñen proximidade co; PP local) e 
outro inmenso solar- dos des
cendentes do Conde. de. Bugallal. 

No proxe.cta municipaJ de-trasla
dar ás inmediacións da Parda a 

A pa~ela 'b' da Unidade. de ~ctuación número 12 é ~propriedade de Bernardo Lópe Abadin. A. IGLESIAS 

zona de expansión da cidade, o 
alcalde puxo espf?cial empeño, 

· e mesmo .chegou a ameazan 
con mudar o PXOU para impe
dir a construción da nova sede 
de facenda (para a .que hai -un 
proxecto e · construción -a co
mezar este ano- e un presupos
to de mil millóris) .e obrig,e~ á . 
Axéncia. dé Tributária a face·r o 
edifício na Unidade de Actua
ción número 14, onoe-está upi~c 
cada a finca A Abundáncia. 

O terceiro pé do 'pro~ecto urbani-. 
zador da Pard~ seria a surpresiva 
decisión de mudar o empraza
mento do Pazo de Xustiza, inicial
mente previsto construir no centro 
da 'c1dadé e finalmente trasladado 
ao s9lar que antigamente ocupa
ba a prisión da Parda. 

· A Deputación tamén comparte a 
idea de urbanizar a zona da 
Parda, por esta razón, est~ insti
tución máis o concello preten
den arranxar a avenida Conde 
de Bugaltal, xa. que esta zon·a. 
padece un urtianismo caótico 
que impede un aceso fácil para 
salvéi( ~a: quilómetro e meio de 
distáiícia que a separa do cen-
tro po!lt~vedré~. . .. ... 

-= .. ~ . .,. . -,_ .. 
LÓpe~ Abcidin 

O ex concelleiro e ex vicepresi
dente da Deputación de Ponte
yedra, Bernardo López Abadin é 
un médico tillo-dun destacado 
direitista en 1936 que deixou en 
herdanza ao seu tillo vários ne
gocios e grandes propriedades, 
entre as .que s'e atopa ~n pala-

cet.e con vários centos de me
~ cadrados no centro da cida

de. Precisamente, López Abadin 
fixo coindicir a sua entrada en 
política, hai sete anos, c_oa re
construción do palacete. 

As razóns para o concello recali
f icar a finca de López Abadin 
non hai que buscalas_ no paga
mento dun favor político. O ex 
concelleiro no mandado da ante
rior corporación municipal parti
cipo u na defensa co campus 
universitário de Pontevedra e a 
sua actuación , mália que feble, 

_ puxo en evidéncia as contradi
cións do PP local sobre a cues
tión. Foi precisamente ese com
portamento o que fixo que López 
Abadin quedara queimado para 
a vida política dentro do PP.+ 

15 DE MAIO DE 1997 

Carme Garcia Mallo, 
da Plataforma en 
Defensa do Ensino Público 

'O apoio da Xunta á 
escala privada é clasista' 

A Xunta está co ensino pú
blico ou co privado? 

A Xunta favorece totalmente 
ao ensino privado e prexudi
ca ao público. Nas escolas . 
públicas restrínxese o perso
al, ás veces faise que com
parta vários centros ao tem
po e críase unha sensación 
de inseguridade no profeso
rado que incide na calidade 
do ensino. 

Ademais non hai cartas para 
material e faltan aulas de de
portes, de música e laborató
rios. Mentrés, pumentan os 
orzamentos para a privada. 

Que efectos produce? 

Coa diminución de recursos 
para a pública, a Xunta pre
tende que se converta en 
subsidiária da privada ainda 
que a privada ten de plano 
menor dotación e piar calida
de porque está masificada. 

O que quer a Xunta é que 
haxa coléxios públicos ali 
onde a privada non pode ou 
non está interesada en che
gar. O rural quedaría esque
cido só teria un ensino públi
co devaluado por falta de 
meios. Esta é unha forma de 
incrementar as diferéncias 
de clase. Nos centros urba
nos , onde viven as clases 
meias, quedarán os centros 
privados mimados pola ad
ministración. 

Está organizada a socieda
de para denunciar isto"? 

Hai unha Plataforma eh De
fensa do Ensino Público que 
na Galiza agrupa a 15 aso
ciacións de todQ. tipo. e que 
apojan catro partidos políti
cos. Houbo unha manifesta
ción de grande éxito o pasa
do 26 de Abril en Composte
la e haberá outra en Madrid 
o vindeiro 1 T de Maio, ainda 
q u e s.6 b re i s to . .no n h a i a 
mesma, opinión. As orgáni 
zacións sociais nacionalis
tas non estamos por convo
car en Madrid porque o pro
blema témolo aquí coa Xun
ta; os outros participan máis 
das reivindicacións a nível 
estatal que no país, pero 
uns e outros estamos pala 
defensa dó ffnsino público 
porque é o único igualitário 
e porque pode dar verdadei-
ra calidade. • · 
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· c~lv,\ARCAS 

Por retirar cartos sen xustificar da caixa. de recadación O boicote impede .. , 
O Tribunal de Contas embarga o soldo do ex alcalde de_ Foz 

~ ' I • 

a ocupac1on 
do encoro do Úmia 

'* H.V. 

O Tribunal de Contas embar
gou o soldo do ex alcalde de 
Foz, Manuel Neira (PP), pola 
desaparición de perto de oito 
millóns de pesetas e por retirar 
irregularmente 810 mil pese
tas da caixa de recadación. O 
exorto xa chegou ao xulgado 
de Viveiro, que vai reter 23.400 
pesetas do salário de Neira 
como deputado provincial. 

O embargo do salário de Neira 
Rodríguez ten carácter preventi
vo. Por esta razón 23.400 pese
tas serán retidas do soldo que 
percibe como deputado provin
cial con dedicación exclusiva. 

Outros dous funcionários do con
cello teñen embargado o seu sol
do e o ex alcalde asegurou que o 
seu embargo debeuse ao desexo 
do Tribunal de Contas de "non 
discriminar aos outros dous fun
cionários da recadación". 

Várias denúncias 

Manuel Neira foi denunciado en 
várias ocasións pelas mesmas 
irregularidades que lle imputa o 
Tribunal de Contas, pero a Au
diéncia de Lugo arquivou o. caso 

ao entender que xa es
taba aberto un procedi
m en to administrativo 
contra Neira por parte 
do Tribunal de Cantas. 
Mália o arquivo do ca.
so, a fiscalía deste tri
bunal de segunda ins
táncia apresentou outro 
recurso contra un auto 
de sobreseimento e os 
grupos do governo 
muncipal (PSOE e 
BNG) , no momento de 
coñecerse a inibición 
da Audiéncia chegaron 
a talar de "interferéncias 
políticas nas .decisións 
xudiciais". Na actualida
de, o xulgado de Viveiro 
ven de admitir a trámite 
un recurso do concello 

mento de recadación e
posteriormente -unha vez 
apresentadas as denún
cias contra el- tratou de 
xustificar esas cantidades 
solicitando facturas a vá
rios empresários locais, . 

. entre os que están alguns 
que -se negaron a facelo. 

O boicote municipal e viciñal 
impediu, o Martes 13 de Maio, 
o levantamento das actas pré
vias para a ocupación das fin- , 
cas afectadas pola construción 
do encoro·do Umia, que afecta 
aos concellos de Caldas, Ma
raña e Cúntis. Máis de trescen
tos viciños destas loealidades 
concentráronse no lugar onde 
a foron citados os proprietários 
dos terreas a expropriar e im
pediron executar os trámites. A 
empresa encargada de levar 
adiante o proxecto, .Augas de 
Galicia, pediu ao delegado do 
Governo, Xan Miguel Diz Gue
des, a intervención policial pa-
ra seguir adiante co proceso 
expropriatório e para forzar ao 
alcalde de Maraña, Xosé Eiras 
Paz (PSOE) a asistir á execu
ción-dos trámites, xa que está 

de Foz contra arquivo Manuel Neira (PP) é un home de confianza de Cacharro Pardo. 

Manuel Maria Neira Ro
dríguez governou. a vila 
de Foz até as pasadas 
eleicións municipais e, 
desaloxado 'da alcaldia 
tras un pacto de governo · 
entre o PSOE e o BNG, 
pasou a ser un home da 
equipa do presidente da 
Deputación de Lugo, 
Francisco Cacharro Par
do. O ex rexedor de Foz 
saltou recentemente aos 
meios 'de comunicación 

a boicotealos e a sua presenza 
é necesária. • dunha denúncia polo 

mesmo conceito decretado polo 
o mesmo xulgado. 

O embargo do Tribunal de Can
tas estima o informe do avogado 
do Estado (que fai as veces de 
fiscal neste tribunal) , que afirma 
que Neira extralimitóuse nas 
suas funcións legais e detraeu 
cartas da caixa de recadación, 
cando a retirada de fundos do 
concello nunca pode facerse des-

de ese departamento, senón des
de a tesoureria e coa autoriza
ción de tres sinaturas de altos 
cargos do·concello. No procedi
mento seguido contra Neira e os 
outros dous funcionários da reca- , 
dación indícase que fáltan 
7.892.275 pesetas e o avogado 
do Estado imputa a Neira esta 
desaparición. Por outra banda, o 
ex alcalde retirou sen xustifica
ción 810.512 pesetas do departa-

_· despois de saberse que, como 
deputado provincial con dedica
ción exclusiva; cobrou dietas· por 
acudir a actos_ da Deputación, 
entre os que estaba trasladarse 
dunha sala da sede provincial a 
outra. O máis polémico acto por 
cuxa asisténcia Neira cobrou 
dietas foi un para exixir a liber
dade de Ortega Lara, o funcio
nário de prisións secuestrado · 
pala ETA.+ · 

Acusan a Paco Váique~ 
de estar detrás 
do hiper de Ourense 

O BNG de Ourense acusou 
a lrco, empresa d.o entorno 
do alcalde da Coruña, Fran
cisco Vázquez, cte estar de-

Naviera Mar de Ons com.eza a' prestación do seNizo este mes 

A Xunta permite a Vapores de Pasaje 
unha forte suba tras liberalizarse 

tras da 
construción 
do 
hipermerca
do que pro
move o em
presário e 
ex alcalde· 
ourensán 
António Ca-

f 

o trQnsporte na _Ria de Vigo ~ 
ride Tabarés (PP). O BNG ta• 
mén criticou o apoio presta-

, do polo PSOE local ao pro
xecto da grande superf ície • . 
Na construción do híper o 
concello vai .modificar o Pla
no Xeral de Ordenación Ur
bana dentro dunha · 
operación que o Bloque xul
gou como especulativa, xa 
que a zona xa ten a 
cualificación urbanística de 
uso comercial. O promotor 
asegurou que detrás non 
hainengunha 

Un fallo xudicial autorizando á 
Naviera Mar de Ons a prestar 
servizo de transporte na Ria de 
Vigo provocou que a empresa 
concesionária, Vapores de Pa
saje, subira os prezos para pre
sionar á Xunta para que dé a ar
de contrária e impeda a compe
téncia. A Administración galega, 
que ten as atribucións para fa
celo, permitiu a suba e non exe
cutou os embargos que, por va-·· -
lar de trescentos millóns, hai 
contra Vapores. 

Vapores subiu de 200 a 225 pe
setas o billete normal e eliminou 
o billete económico de 250 pe
setas ida e volta cando se collia 
de seis a oito da mañá. · Desta 
forma, os usuários teñen que 
desembolsar 450 pesetas para 
cruzar a ria e regresar a casa, 
duascentas pesetas- máis que 
antes da suba. 

A ' Asociación de Usuários · Ma~ 
ruxia ere que a suba é consen
tida_ pala Xunta e deu un prazo 
até o seis de Xuño para execu
tar os embargos palas débedas 
cohtraidas por Vapores coa 
Xunta, Facenda e a Seguridade 
Social e retirar o permiso de 
servizo a Vapores. 

Entretanto, a Naviera Már de 
Ons xa anunciou que este 
mesmo mes de Maio comezará 
a prestar o servizo. Contoc;lo, á 
As_ociación de Usuários Ma_ru-

xia asegurou, através do seu 
presidente Emílio Abalo, q1.,1e o 
seu desexo non é que haxa 
competéncia, senón que se re
tire o permiso a Vapores e que 
haxa un novo concurso para a 
concesión da prestaciór) do 
servizo a outra empresa por 
razón do interese social do 
transporte na Ria de Vigo. Es- . 
te argumento ven avalado por 
unha Orde da Dirección Xeral 
da Mariña Mercante de Abril 
de 1995, que abriu un .expe-
dente de retirada do servizo a 
Vapores. 

Despois do traspaso de ·com
peténcias á Xunta, este orga
nismo non seguiu adiante ca 
expedente de retirada da con
cesión e a Asociación Maruxia 
ere que é necesário mudar a lei 
para garantir un servizo en 
condiGións. "Pero non vai ser -
posíbel agora por falta de tem
po, até des_pois d.e· Outubro, 
pasadas as eleicións, non ha
berá nova leí", explicou Emílio 
Aba'lo, que tamén indicou que 
"terán que ser os concellos 
quen presionen". -

Os usuários do transporte de 
Ria teñen unha asembl.ea o 
vindeiro seis de Xuño para de
cidir novas po_sturas, pero indi- -
caron que se _non se r.esolve o 
conflito terán que convocar un
ha folga xeral' do transporte na 
comarca.+ 

transnacional. • 

Derruban edificacións 
ilegais na llla 

A dependéncia do concello de 
Vilanova de Arousa motivaba 
que na llla reinase a anarquia 
urbanística e numerosas edifi
cacións ilegais agramaban nas 
zonas das praias, especialmen
te nas de Carreirón e Espiñeiro. 
A cnegada da segregacién, da 
independéncia e do governo da 
Xestora, encabezada por Ma
nuel Dios, de Arousa Unida 
(próxima ao PSOE) facilitou 
que cámoien as tornas nesta 
localidade. Precisamente unha 
das primeiras medidas impor
tante? acordadas polo governo 
municipal ~ derrubar as edifica
cións ilegais que non sexan le
galizábeis. Esta medida súma
se á acordada polo concello ·de 
Cangas de proceder a axustar 
as construcións no litoral ao 
que marca a legalidade para a 
sua protección.+ 

' 
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Os traballadores do lixo de Vigo lamentan "a escasa capacidade de diálogo" da alcaldia. A. IGLESIAS 

É a primeira interve_nción_ do organismo galego de arbitraxe nun. con~lito laboral 

O concello de Vigo e a empresa 
da limpeza desobedecen o laudo--
Concello de Vigo e Fomento 
de Construcións e Contratas, 
empresa concesionária do 
servício de recollida de lixo, 
non están a respeitar o laudo 
emitido polo avogado Mo
desto Bárcia , mediador do 
Acordo Galega de Arbitraxe. 

O laudo critica a actitude da al
cald i a de dispoñer novas reci
pentes de lixo e de contratar a 
traballadores para sustituir ao 
plantel en folga. Tamén pide que 

. se retiren os expedentes contra 
os traballadores acusados de 
non cuniprir os servícios míni-. 
mos decretados unilateralmente 
polo concello, conforme acusa á 
empresa de pasividade e de es
forzarse pouco por resolver o 
conflito. O laudo marca dous dias 
de recollida á semana er:i cumpri
mento dos servícios mínimos .. 

Cheiros e ratas infestan algúns 
lugares, a medida que a folga se 
prolonga sen visos de nego
ciación .. Turistas do trasatlántico 
Gamberra fotografábanse a pa-' 
sada fin de semana diarite dos 
recipentes ateigados de lixo. 

Numerosas folgas 
desde a privatización 

mínimos .do 80%. Posteriormen
te unha senténcia xudicial deu a 
razón aos traballadores que pro
testaran contra o que considera
ban unha limitación do dereito 
de folga. Este ano o ·governo 
municipal decretou o 50% e ex
pedentou a vários traballadores 
que se negaron a cumprilo por 
xulgalo excesivo. O número de 
servícios mínimos que marca o 
,laudo está próximo á postura 
dos traballadores e á senténcia 
mencionada, pero foi boicoteado 
polo concello e pola empresa 
concesionária que están a facer 
caso omiso do mesmo e tratan 
de que o número de camións de 
recollida seña moi superior ao 
habitual. A empresa chamou a 
traballar nas últimas horas a to
dos os empregados, sen distin
ción dos que estaban de baixa e 
de vacacións. 

· O comité de folga ameazou con 
recurrir a maxistratura se conce
llo e concesionária non respeita-

. ban o laudo. Esta experiéncia · 
cobra importáncia por tratarse 
do primeiro caso no que inter
vén o organismo galega. de arbi
traxe, criado a instáncias da 
Xunta e dos sindicatos· e xa imi
tado a nivel estatal. 

O cumpriménto dos s.ervícios A desobediéncia ao laudo dela-
· mínimos fóra xa polémico en taria a atitude-"impositiva e pou-
conflitos -anteriores. O ano pa~a:._ _ co respetuosa coa lei" por párte . 

' do-ó PP marcara uns servícios; -·do concello e da em~r'esa,. en 

. opinión do comité de folga. Fon
tes dos traballadores eren que 
esta impunidade contrasta coas 
.duras acusacións da fiscalia con
tra un enipregado que-foi detido 
por tratar de impedir o traballo 
dun grupo dé esquirois. 

Concello e Fomento de Constru
cións e,Contratas presionan ta
·mén contra os traballadores que 
viven unha apurada situación 
económica e resisten facendo 
quendas na nave da empresa . 
Fontes sindicais critican a estra
téxia de nerviosismo que tratan 
de provocar a empresa e a al
caldia "con reunións inúteis e 

· convocatórias de madrugada". 

A orixe da folga encóntrase na 
equiparaCión salarial co resto dos 
traballadores do concello, solicita
da polos empregados do lixo, en 
base ~ perda de 40 .mil pesetas 
de s.alário padecida en 1989, 
cando o servício foi privatizado. 
Nunha folla repartida aos cida- . 
dáns, os traballadores aproveita
ron para poñer de manifesto que 
as subidas do recibo efectuadas 
desde 1989 non se deben ao in
cremento dos seus salários. 

Os empregados destacaron ta
mén que o gasto do concello en 
novas recipentes de lixo para 
remediar a auséncia de recollida 
é' rnaior do qu_e supoñeria a 
igualación- sálarial -solicitada.+ 

'.:Múlf:as de cii'tco -a del mil pesetas en Sántiagé> por baixar o lixo 
-, 

·_.sofléitár·a colabof.ación,de:s cida-- .. :en\?iou a·través dá pr'ensa- ·ª Os servizos mínimos estabele-
-dán.s ante os~fectós da .tolga éJe· arñeazá de sancionar economi- céronse en Santiago de tal xeito 
Uxo -é· p prime,iro que fan os res- camente a calquera viciño que que as duas .zonas nas que divi-
ponsábeis políticos- nós canee~- .. non cumpris~ co hor?rio de _bai- diron a cidade, casco vello e en-
11.os» No caso.·de Santiago, Xerar- xar o.Jixo, ~ partires g~s n9ve da ~ sanche, tiña recollida de lixo dia 
do Estévei tiña unha dobre pré=- noite, .e con depositqlo dentro · si dia non. Desde o concello 
OCUf)aéión ~n,te .a fol_ga de cinco dos e,nvases corre$pOí)dentes. "pregou.se" que non Se botase O 
dias que· protagonizaroh os tra~_ · ·. Ao segundo dia de .paro dos,_-tra- .. lixo as noites _qae non houbese 
bailad.ores de Regasa, empresa·--,· bailadores, os recipentes do lixo servizo, senda responsáb~is os 

··privada concesjonária da· recolli- estaban ateigados e os suple- viciños e viciñas de agachalo na 
··da do. lixo e pertencente ao gru- mentários non daban abasto co casa. As multas non evitaron 
po Onix, pola cofncidéncia coa lixo producido só polos estabele- · que as ruas estiveran cheas de 

. celebración da Ascensión, cuxas cementos comerciais. A ameaza lixo ainda que conseguiron que 
·festas duran do 5 ao 11 de Maio. cumpriuse con xa unha decea os viciños baixara:n as bolsas 

_Na sua coñecida teima pala ima- de multas coñecidas de entre percurando non ser vistos pola 
)(~ da qi9atje, n~~te caso suxa, c!n~o e 9~z mil pesetas. policía mun·c·ia~I. t 11 t1 ~ ins~ 1.llHHi1~ 
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·Cartülos 
MANUELCAO 

Globalmente, a calidade do galego falado habitualmente na nosa 
terra é boa. Probábelmente, haberá algúns que coidan que dicer 
"carallo" e meter qlgunha palabra que outta é suficiente para se 
considerar un galega falante homologado, vamos un "galega co, 
ma ti". O galega hq.bitual nos méios políticos e institucionais soe 
ser bastante mao, sinal de moitas causas. Unha delas é a escasa 
incidéncia e relación cunha sociedade civil que conserva canti, 
dade de palabras e xiros que poderían pasar ao acervo colectivo 
con significados análogos, pero asociados a actividades ou obxec, 
tos modificados 'polo avance científico, tecnolóxico e mediático. 

Un dos síntomas ilu trati.vos da desvertebración cultural do país 
é o feito de que boa parte dos que se adicaron a escribir a nosa 
história, construír a nosa língua e interpretar a nosa realidade 
non proceden dela. Dificilmente, un castelán poderia ser o cria, 
dor e normalizador da língua vasca ou catalana. Aquf, en troques, 
un asturiano foi o criador do actual galego normativo. Os galegas 
estivemos e estamos ausentes do devir donoso idioma. O proprio 
galega falante non e considerado debido quizái a impo ibilidade 
de darlle cursos de galega. O cantante Serrat, a soprano Caballé 
ou o futbolista Guardiola eran utilizados para atraer a inmi, 
grantes cara o catalán; en Galiza pode acabar pasand que un 
paisano de Chantada que apenas sabe o español sexa ensinado 
por un español falante a falar ben o galega. E ademai cobrará 
dietas, sumará pontos e acadará prebendas a costa do paisano. 

PORR\ÑO 
OURENSE 
ORENSE 

A NOSA TERRA 

'P . ocle acabar pasando que un paisano 
que apenas sabe o españo 1 sexa 

ensinado por un español falante a falar 
ben o galego. E ademais cobrará dietas, 

sumará pontos a costa do paisano" 

Os gal~gos falantes teñen comprobado que nunca este feito foi 
valorado positivamente polos memb~os da elite dirixentc gale
ga. Neste contexto, cada palabra perdida e cada expre ión de
turpada é un ponto máis a favor dun "bilingüísmo harmónico" 
que fai esmorecer a nosa língua pouco a pouco privándoa de 
sentido, utilidade e consisténcia interna. A recente interven, 
ción de F. Rodríguez en Madrid sobre os topónimos deturpados 
en Galiza pon de manifesto que a asimilación do autóctono é 
dificultosa para un poder só lexitimado pola violéncia pero en, 
fron tado coa intelixéncia. Pode ser unha estupidez ou un crime 
filolóxico chamar Sanjenjo a San Xenxo ou Arteijo a Arteixo 
pero pm causas destas podía un ingresar na ,cadea e levar unha 
malleira noutros tempos, adeinais de quedar fichado. Despois 
da guerra éivil, eliminados ou depurados os mestres máis pre, 
parados, foron sustituídos por outros que exibían como princi, 
pa1 atractivo curricular o ser membros activos do Movimiento 
chegando os máis decididos a demostralo colocando unha pis, 
tola enriba da mesa. Esta elite rapaz e indocumentada non tiña 
tanto idioma como poder e velaí como moitos din aínda San
jenjo someténdose ao poder político e administrativo que non a 
un poder filolóxico e científico que para nada interesaba. 

Ao idioma galega axéxalle o perigo de algo parecido ao imitar 
unha língua deturpada introducida por vía política, económica e 
social, · falado polo poder pero en aberta contradición co idioma 
real do país. Saben moi ben os cartolas pero pronto ninguén sa, 
berá o q~e son: os dicionários modernos xa suprimiron esta pala
bra, logo morrerán os paisanos, desaparecerá o t:1so oral, etc.• 
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A dir~cción gal,ega ~meaza con.dimitir 

CCOO asina en Madrid o convénio de cefalópodos 
en contra .da opinión da ex~utiva galega do mar 
Ramiro Otero e Xoel Vázquez, 
secretário xeral da federación 
galega do mar de CCOO, ame
azaron con dimitir despois de 
que a direción central do sin
dicato, através de Jesus 
Cuesta, secretário estatal de 
acción sindical, asinase o 
convénio de cefalópodos, en 
contra do acordado pola fede
ración galega. 

O pasado Xoves, 8 de Maio, 
CCOO asinaba o convénio co::. 
lectivo da flota de cefalópodos 
que traballa no banco canário
sahariano nas Palmas. Mari
ñeiros e familiares acusaban 
dias despois á direción desta 
central de asinar o convénio ás 
agachadas. 

Xoel Vázquez argumenta, sen 
embargo, que o representante 
do seu sindicato na negociación 
colectiva, Jesús Cue·sta, non 
respeitou os acordos adoptados 
pala federació_n galega. 

Ramiro Otero e Xoel Vázquez 
afirman que en dias pasados o 
secretário estatal de Acción Sin
dical Jesús Cuesta, asistiu a Vi
go a unha reunión interna de 
Comisións Obreiras onde se 
discutiu a postura ante a nego
ciación. Cuesta, segundo Otero, 
aceitou a plataforma sindical 
criada palas tres centrais, pero 
á hora da verdade non a de
fendeu na mesa negociadora. 

Xoel Vázquez anunciou a dimi
sión da maioria da executiva ga
lega saida do último congreso 
se o secretário xeral estatal, Pe
dro Muñoz, non toma medidas 
de rectificación. 

Os dirixentes do sindicato do 
mar de CCOO afirmaron que o 
convénio colectivo asinado non 
recolle as peticións dos mariñei
ros e baséase no acordo de efi
cácia limitada acadado hai dous 
anos por UGT e Anacef, ainda 
que con pequenas mellaras. 

O choque entre a federación 
galega e a central ven sumarse 
á recente destitución dun dos 
líderes de CCOO no mar, Se
rafín de Saa. • 

O conRito da Rota de cefalópodos que opera no banco canário·sahariano prolóngase desde hai vários dias. As centrais estatais Ira· 
taron de impedir a preséncia da CIG na mesa dé negaci~ción. A semana pasada, familiares de mariñeiro.s protestaban pala actitude 
de UGT no conRito. Agora a polémica chega 09 interior de CCOO. A. IGLESIAS 

M. VEIGA 

O voluntariado 
O voluntariado é a alternativa de Clinton e Blair á 
de igualdade crecente nas sociedades capitalistas. 
A atención a vello , nenos, marxinados ou persoas 
con minusvalía , lacras que asolaban as grandes ci
dade á par da primeira revolución industrial, fora 
progresivamente absorbida polo estado, dando lu
gar a que hoxe e denomina servícios sociais. 
Tanto a "e querda" norteamericana, como agora a 
inglesa, aceitan a demolición do estado de benes
ta r, pero non oferecen unha proposta novidosa, 
porque o voluntariado é un modelo de ax.uda con 
cen anos longos de história. T rátase, nen máis nen 
menos, que de retomar, con nova fasquia, a vella 
beneficéncia que, nos ámbitos máis selectos, veicu
lízase através das fundacións. Pero abonda con ler 
os libros de história para comprobar que a catidade 
foi sempre escasa, irregular e discriminatória, amén 

de patemalista. O seu envés é o servilismo ao que 
·non poucas veces se ve abrigado quen a recibe. Os 
servícios sociais, pola contra, son universais, e 
constituen un dereito dos cidadáns. 

Clinton e Blair aceitan a crítica neoliberal de qu_e a 
centralización das pudas por parte do estado bene
factor xenera custosos vícios. Esquecen ambos que 

, existen xa institucións públicas próximas ao cida
dán, e polo tanto roáis fiscalizábeis por el, como é o 
caso dos concellos. Os novas líderes da esquerda 
anglosax.ona parecen querer correxir os desequilí
brios sociais sen molestar as rendas máis altas. Non 
deixa de resultar paradóxico, por outra parte, este 
recurso á sociedade civil, cando no ámbito das res
tantes decisións económicas é a cada máis evidente 
a tendéncia ao monopólio. • 
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CIG e ELA presentan 
un voto particular / 

ao ditame do CES sobre 
a _reforma laboral 

Os sindicatos CIG e ELA 
presentaron conxuntamente 
várias emendas ao difame 
solicitado por Aznar ao 
Consello Económico e-Social 
sobre o acorde de reforma 
laboral. 

As emendas pretenden 
sustituiros .apartados 
ferceiro e cuarto do pacto · 

. por considerar que este 
abarata o despido, non 
aumentará a contratación 
indefinida, non eliminará OS; 
centratos lixo e avanza na 
centralización da · 
negociación colectiva. 

Para o caso de que as -
emendas non prosperen, 
CIG e ELA decidiron xa 
emitir un voto particular en 
contra do ditame, a fin de 
aclarar a sua non 
participación nun novo 
"contubérnio entre cúpulas" 
que erosiona o~ dereitos 
laborais e sindicais 
existentes a cámbio de 
"co.ntrapartidas de maior· 
poder para as cúpulas 
dirixentes das organizacións 
asinantes do pacto".+ 

A-banca presionou 
á prol da reforma laboral 
para preparur 
a sua reconversión 

"Fronte ap que poidese 
parecer, a maioria dos . 
empresários industriais son 
conscentes das· vantaxes da 
continuidade da relación 
laboral", afirma o economista 
Xavier Vence no ultimo 
número da revista Tempo. 

Quen son logo os interesados 
na reforma laboral? Pois, 
afirma Vence, "seguramente a 
banca. Esté é un·dos sectores 
que se verá_sometido nos 
próximos anos a un forte 
proceso de reconversión, que 
seguramente se traducirá 
nunha importante reducción 

·de cadros de persoal: Por isa 
a AEB (Asociación Española 
de Banca) ten sido a máis 
belixerante neste tema dos 
despidos".+ 

-. 
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Unha profesora dun instituto de Ferrol négase a correxir. un exame por unha anotació_n persoal do aluno 
' ' . 

Noné para tanto, Coño 
Os alunas e alunas do instituto 
de · Bacharelato de Canido, en 
Ferrol, concentráronse durante 
duas horas o dia 13 para protes
tar contra a decisión dunha .pro
fesora de non ·correxir o exame 
dun estudante ao non gostarlle 
unha anotación que este fixo. 
Francisco Pazo Couto escrebeu 
na folla de textos e perguntas a 
expresión non é para tanto, cQ
ño, non é para tanto. A profesora 
negouse a correxirlle a proba e 
avaliouno en base a un traballo 
voluntário feito con anterioridade. 
O resultado foi un suspenso. 

A inspección dá arazón ao aluno 
despois de que os seus pais de
nunciasen e exixisen, en Educa
ción, o seu direito a ser avaliado 
.polo exame xa que esta proba 
corresponde á segunda avalia
ción. Tamén están de acordo a 
sua titara de COU, o director do 
centro e a AP A pero a · profesora 
de História, Uxia Fernández Cu
beiro, négase a facelo. Os CAE 
comezaron unha campaña de 
apoio a Francisco Pazos ao con
siderar que non se poden tolerar 
as actuacións arbitrárias e autori
tári as dos profesores. Ademais, 
a calificación de suspenso nunha 
rnatéria de COU é decisiva para 
acceder ou non ás probas. de se
lectividade e á Universid.ade. 

Os compañeiros· no instituto de 
Canido manifestáronse diante do 
centro ferrolán porque eren "que 
unha anotación pers0al do aluno 
non afecta ao labor corrector da 
profesora, que se ten que cinguir 
ao comentários e as respostas 
elaboradas polo aluno"-. · Cren 
que se están conculca.ndo os di-

reitos a ser aváliado con obxecti- ' 
vidade, á sua dignidade persoal . 
e á liberdade de expresión. A 
protesta ten .un motivo que, se
gundo o lema dos CAE, si que á 
para tanto, coño, J si que é para 
tanto. Tamén van repartir mani
festos polos. centros da comarca. 
para denuncia_r o que cons_ideran 

unha actuación intolerante e anti
pedagóxica. Os compañeiros e 
compañeiras de Francisco no 
instituto de Ferrol acudiron masi
vamente á concentración do dia 
13 xa que a ·decisión desta profe
sora é coñecida e rexeitada non 
só entre os estudantes senón ta
mén entre o profesorádo.+ 

PucHE IRO 

O encontronazo 
' . 

B~r~a--Real Madrid 
· As directivas insúltanse no palco de autoridades e desde as..iilstras dos 

meios de comunicación. Eles son asi. Na maioria dos casos, uns siarei~ 
rqs ególatras que pretenden chuchar o protagonismo dos xogadores, os 
artistas do e.spectáculo, porque o qúe procuran é notoriedade social. 
Os xogadores métense o dedo no traseiro en cada maréaxe; o cóbado 
no ollo, nas ventas ou nas costelas en cada salto; a punteira no norte~ 
llo ou no calcañar; os tacos nas canelas; os esgarros nas camisetas e os 
insultos nos mio los ... Eles cobran centos de millóns de pesetas e son 
profisionais, pero esquéceno. Os treinadores ... Capello, na vez de re
.tirar a Ro.berta Carlos, que andaba coma lebreu tras de calquer barce
lonista, deixábao ir cobrando peza: Giovanni, Nadal..., até que come
tou o penalti que lle custou o partido. Robson, arreándolle máis leña 
ao lume, decidiu pór no campo a Stoitchkov, sabendo que é como a 
gabela de toxos. E o público ... Os espectadores son os mesmos desde 
Grécia ou Roma; se non hai espectáculo, peden sangue. • 
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Cazolada 
contra a norma 
do gasóleo 
en Lugo 

Cazoladas, cadeas humanas e 
wncentracións de centos de per
soas teñen lugar en Lugo en pro~ 
testa contra unh.a orde da Xunta 
sobre modificacións nas calefac
' cións de gasóleo. Grande parte 
dos manifestantes son persoas 
maiores que se sinten as máis 
afectadas pola medida. A orde da 
consellaria de Indústria data de 
Febreiro de 1995 e foi correxida 
posteriormente no mes d~ Xuño 
dese ano. Daba un prazo de dous 
anos para que os tisuários de ca
lefaccións de gasóleo fixeran as 
obras ·oportunas para acomodarse 
á normativa. Agora c;:ando van 
mercar gasóleo atópanse con que 
non Hes suministran se non te~ 
ñen o c~rtificado de lndústria. 

Os afectados de Lugo, ainda que 
a,orde afecta a toda Galiza, solici- · 
tan que a orde se aplique sen ca
racter retroactivo; é dicer, que se 
exixa ás calefaccións que se J1sta~ 
lan agora. Para instalar un siste~ 
ma de calefacción nunha casa ti~ 
po hai que pagar ªº redor de me
dio millón de pesetas. Os cám-

~ ' f 
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Xuízo a tres insubmisos 
nun dia 

Manuel ,Carvalho, insubmiso á 
. PSS, será xulgado o Venres 
16 de Maio ás once da mañá 
no Pazo da Xustiza da 
Coruña. A AMI, organización 
na que milita Carvalho, convo
ca unha concentración de 
apoio diante dos xulgados pa
ra protestar pola represión 
contra a mocídade e 
solidarizarse con este mozo 
que se declarou insubmiso en 
1994. Tamén ese dia, no mes
mos xulgados, terán que com
parecer Elias Rozas e Ramiro 
Paz, os dous insubmisos arou
sáns nos cuarteis. + 

Condean a unha membro 
da Plataforma 
-en Defensa do Miño 

O xulgado do penal número 
1 de Lugo emltiu unha 
condes de sete meses de pri
sión menor e un arresto de 
seis dias para unha ecoloxis
ta por lesionar a un policla 
local. Sira Alvárez Fernández 
está condeada por golpear a 
un axente cando os 
membros da Plataforma acu
diron a un pleno municipal 
para entregar un escrito de 
protesta ao alcalde Xaquin 
Garcia Diez.• 

bias que se lles peden teñen un 
prezo que abala entre as 30.000 
pesetas e as 200.000 pesetas que 
moitos lugueses non poden 
afrontar. Adaptarse á norma sig~ 
nifica separar depósito e caldeira 
de que estar xuntos, cárnbiar o 
zinc polo alurnínio, instalar depó~ 
sitos con menos capacidade etc. 
Moitas das empresas que instala
doras incumpriron a norma in
cluso despois da orde da consella
ria. Hai instalacións feítas hai 
ano e medio nas que o depó ito 
está aterrado, que está proibido. 

O afectado protagonizar n un
h.a das concentración mái nu
merosas dos últimos ano o pasa~ 
do mes que culmin u coa entr 
de 12.000 sinaturas. O plen d 
concello apro u por unanimid -
de a proposta de solicitar da Xun
ta que a medida ó e aplique a 
partirc de ag ra. As c ncentra~ 
cións están apoiadas polos grup s 
da oposición: IU, PSOE e BNG. 
O feíto de que as protestas salten 
en Lugo ten que ver con que sexa 
unha das zonas máis frias do país. 
A xente de máis idade non está 
disposta a facer obra na casa e 
gastar carros que non ten xa que 
só facerse co certificado de lndús~ 
tria custa perto de 10.000 pesetas. 
O Luns 12 transmitiron ao Vale~ 
dor do Pavo as suas protestas. 

.O problema chegou ao Parla~ 
mento da man do BNG mália 
que . ainda non foi debatido..:. Os 
nacionalistas deslexitiman á 
Xunta "para exixir o cumpri
mento de normativas de menor 
importáncia cando o descontrol 
en matéria de vivencia é tal que 
.nunha cidade como Lugo hai 
máis de 1.000 reclamacións na 
Delegación de Vivencia por in~ 
cumprimentos gravísimos dos 
contruto~es ou promotores". + 

• ,,' .. t .. 1'". 1
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Os principais grupos económicos enfróntanse polo control da comunicación Triple modelo de Estado 
. u . , . . 

O nacionalismo ,español 
:< p~ra n.o . ,,· 

abanéase ante a confl~uéncia · európea 

Unió Democratica de 
Catalunya, sócio da coalición 
que mantén no poder no 
Governo central ao PP, pediu 

,axustes constitucionais para 
recoñecer o feito diferencial 
do Estad9; no que subsisten 
catro nacións: Catal_unya, 

-0- A. EIRÉ 

O PP usou como principal re
clamo eleitoral o fin da crispa- · 
ción política se chegaba ao 
Governo. A promesa foi incum
prida. Un ano despois, os en
f rontamentos PP-PSOE son 
máis féridos e duros que na 
precampaña eleitoral. Felipe 
González, até de agora entre o 
eixo e a roda, acamboa as de- ... 
núncias contra o Governo. No 
PP divídense entre os partidá
rios do consenso e os do en
frontamento para conseguir a 
maioria absoluta. As ondas ar
boradas da política son causa
d as polo mar de fundo dos 
grandes grupos empresariais 
que se cotentan ou se xunguen 
para atopar un lugar axeita
do no Europa de Maastricht. 

As vagas que abalan a peneda 
da política española están pro
ducidas polo vento privatizador 
que sopra desde as altas pre
sións do centro europeu, traen
do á península poderosos gru
pos transnacionais que entran a 
operar con forza nos mercados 
españois, enseñoreándose das 
principa is compañías até de 
agora en mans estatais. As di 
rectrices de Maastricht están es
nafrando o monopolio informati
vo estatal. Estas vagas encara
piñadas que vemos na ~uperfí
cie política en forma de Alvarez 
Cascos, Felipe Gonzá,lez, José 
María Aznar e, mesmo de Jesús 
de Polanco, Asensio , Cebrián 
ou Migue l. Angel Rodríguez , 
acabalean impulsadas polo mar 
de fondo do capital. 

Na superficie podemos detec
tar facilmente unha manobra 
do PP que pretende o desgas
te de Felipe González, impli 
cándoo dunha vez nos GAL, 
como único xeito de conseguir 
nas próximas eleicións unha 
maioría absoluta que lles per
mita levar a cabo unha política 
que aparecía xa dalgún xeito 
do seu programa de governo, 
pero que, até de agora , non 
puderon poñer en marcha. O 
pacto real entre González e 
Aznar , con Suárez como árbi
tro , está a ser rachado por un
ha parte do PP, a máis derei
tista, con Cascos á cabeza, es
quecendo a promesa de Aznar 
de "non ollar para atrás ". As 
liortas da Audiéncia Nacional 
\leñen propiciadas por este en
cirramento, uns por cumprir o 
seu deber, outros por intereses 
espúreos ou por asañamento, 
combinándose con liortas co
mo a de Sogecable. 

Felipe González decidiu contra
tacar. Despois de asegurarse 
unha maioría cómoda no próxi
mo congreso do PSOE, preten
de sacarse aquela imaxe de.se
ñorito que nunca se luxa. El é 
agora G¡uen vai dirixir a batalla 
para conseguir eleicións antici
padas e, mentres tanfo, pór de -
manifesto o incumprimento das 
promesas de Aznar, carregand6 
na sua canta o tensionamento 
político, apresentado como con
frontación social. Sabe a fórmu-

· ~uskadi, Gal iza e Castilla . . ,_ 
Conforme a esta definición, o 
Estado teria que ter unha 
triple configuración: 
confeder.al ·no relativo ás 
identidades nacionais 
(língua, cultura e direito) , 
federal en matéria 
económica, e autonómico no 
resto, ainda que de forma 
non simétri.ca para evitar o 
café para todos. 

Ademais, Unió propón que as 
- catre nacións teñan direito de 
veto en aspect.os de 
importáncia decisiva así 
como a posibilidade de 
federarse várias 
comunidades autónom.as, 
opción hoxe expresamente 
proibida. A proposta de Unió 
é un novo paquete 
reivindicativo do 
nacionalismo catalán.+ 

· A oposiCión denúncia 
a impugnidade· policial 
en Portugal 

Miguel Ángel Rodrigue:z, xunto a ~nar ~a foto, está chamado a ser o sacrificado para a cantinuidadé do pacta cos catal~ns •. 
A oposición social-

. ; demócrata dénunciou a 
impugnidade da violéncia 
policial en Portugal, onde a 
lexislación "non-protexe 
debidamente ás vítimas 
dos abusos e a violéncia 
policiais". A corrupción 
policial levou á criazón, en 
Febreiro de 199J>, dunha 
Inspección Xeral da 

la: CiU non vaL apoiar a un go
verno que se salte as liberda
des máis elementais. Nos últi
mos días, en diversas declara
cións foron moi claros a este 
respeito . Se segue asi , o PP 
perderá o seu apoio, como xa o 
perdeu o PSOE ao final da pa
sada lexislatura. Pero Molíns 
deixou no ar outras duas afir
macións como quen non quer a 
cousa: que os principais grupos 
económicos están preocupados 
e que son os nacionalistas cata
láns os garantes ante as chan
cellerias europeas do programa 
económico, prometéndolles o 
sostén do Governo. 

Controlar os aparatos 
do Estado 

Esnaquizando os apoios do 
Govemo, González pretende 
retomar o control dos aparatos 
do Estado, de grande utilidade 
para afrontar os sucesivos xuí
cios dos GAL, alguns con su
m ári os ainda non abertos . 
González vius~ na abriga de 
adiantar nun ano a sua ofensi
va. O motivo: Aznar non é 
quen de cumprir o pacto ante a 
presión partidária e de elemen
tos externos é vai sacarlle ao 
home de consenso real, Eduar
do Serra, o control dos serví
~ios segredos para darllo a 
Alvarez Cascos. Por iso ·come
zou a disparar a sua artilleria 
precisamente contra Cascos . 
Pretende desacreditalo para 
que non asuma o control do 
novo CESIO. Fontes próximas 
ao ex presidente afirman que 
"sabendo o tacañ'o que é Gon
zález á hora de gastar muni
ción política, está claro que 
nesta ofensiva vai empregarse 
a fondo" , poñendo de manifes
to que o PSOE ten ain·da moita 
máis información sobre certos · 
membros do Govérno , "infor
mación política e tamén perso-

al, se chegar o caso". 

O incumprimento das promesas· 
de AZnar débese a que, como lle 
demostran os últimos inquéritos, 
seguindo está política non vai 
poder acadar a maioria absoluta · 
que tanto arela Pé!ra governar -ao 
xeito da dereita. E precisamente 
a dereita española máis resesa, 
representada polo ABC, a que 
non se sinte contenta coa. políti
ca do PP. Hai outra dereita, a 
enfurruñada, desilusionada, re
presentada polo El Mundo e a 
COPE, que reclama uns privilé
x i os que consideran merecer 
despois, pensan", de ser os artífi
ces da vitória popular. 

Os sectores económicos 
nacionalistas 

Detrás de ambas e duas corren
tes, que engradan cada vez que 
pensan que a governabilidade 
estatal depende dos nacionalis
mos periféricos, están :os secto
res económicos máis nacionalis
tas estatais, nun tempo peanas 
da socialdemocrácia á par do 
capital trasnacional, pero, ago- -
ra, doidos por non poder sacar 
maior beneficio nas distintas pri
vatizacións, pala enxurrada -de 
capital transnacional. -

Hai que ter en conta que estes 
benefícios non son para reco
ller nun día. Estasne a privati
zar sectores estratéxicos, o 
máis importante a longo prazo 
o da comunicación. Así, para 
explicar secadra a treboada po
lítica, chegaría con ilustrar só o 
choque que se produce entre 
dous dos grupos económicos 
máis importantes na loita polo 
segundo operador da telefon.ía: 
Retevísión. 

Endesa e o Banco Central His
pano, que antes· cor:npartían o 
núcleo duro de empresas como 

Airtel, de telefonía móbil, ou 
Telefónica, compiten agora 
abertamente polo- control da 
primeira empresa. Pero non só 
iso, están tamén enfrontadas 
nunha dura batalla por conse
guir facerse co outro operador 
de. telefonía, Retevisión. Esta 
empresa competirá con Telefó
nica da que ambas empresas 
son accionistas . A empresa 
elécriea conseguiu xa o apoio 
de várias caixas afins ao PP. 

Hai que ter en confa que Ende
sa vaise privatizar pero que, 
agora, está dirixida por xentes 
do PP, sendo o seu presidente 
o ex ministro Martín Villa. Pala 
sua banda o Banco Central 
Hispano semp·re foi un dos 
apoios fundamentais do PSOE 
nos últimos trece anos. Un 
banco que ten uriha .conexión 
directa co Grupo Prisa, a besta 
negra do Governo , __ e forma 
parte tamén do accionariado 
de Antena 3. 

A loita, que semella ser unha ba
talla mediática, televisada, radia
da e reportaxeada dia a dia, 
acocha outras tomas do posicio
namentos. Non hai que esque
.cer ·que Prisa é un dos grupos 
máis fortes de comunicación, 
mercaduria estratéxica. A léria 
que venden sobre a libertade 
atacada, ou sobre o monopólio, 

., cando non sobre a necesidad e 
do PP para desfacer o grupo Pri
sa, para pod~r conseguir algun 
día unha maioría absoluta, teñen 
a sua parte de verdade, pero, no 
tondo, son fume de carozo que 
impide ollar a combustión ínter-

. na das contradicións do capital 
español. E o capital non necesi
ta foles que lle sopren á borrala 
e se vexa o li/me onde am:>ra só 
aparece moito fume. Neste con- -· 
texto é no que se entenden as 
entrevistas entre Pujol e Aznar e 
Aznar e González. + 

Policía, que-recomendou o 
endurecimento das penas e 
a próxima reforma do 
Código Penal e o réxime 
disciplináfro das forzas da 
orde pública. O último 
capítulo do enfrentamento 
entre a policía e o Govenro 
por estas cuestións 
saldouse cun expedente 
di.sciplinário, o Luns 12 de 
Maio, contr~ 30 policías 
que reclamaban a 
legalización dun 
sindicato.+ 

I 

Francisco Alvarez, 
o policia implicado 
nos GAL, 
reintégrase en Interior 

O ex-comisário e ex-xefe da 
loita antiterrorista no périodo 
crítico dos GAL, Francisco 
Álvarez, solicitou o reingreso 
no carpo e está á espera do 
destino que lle conceda· a 
Dirección Xeral da Policía. 
Álvarez está incurso nos 
procesos principais dos ·GAL 
e tamén o estivo no caso de 
espionaxe do Cónde de 
Godó, através da sua 
empresa de seguridade ·que 
empregaba a ex axentes do 
CESIO. A notícia apenas fo i 

. destacada, apesar de supor 
o primeiro caso de volta ao 
servizo dos policiais 
impl icados nos su mários da 
guerra suxa. • 
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. William Grisby, director de rádio ID Primerísima de Nicaragua 
• • 1 

'Se a alianza democrática non -derrota a Alemán, o povo volta ás armas nuns meses' 

~ ARANTXA ESTÉVEZ 

Cal é a fin desta xira de confe
réncias por Galiza e o resto 
do Estado? · 

Veño como director de radio La 
Primerísima, unha emisora dos 
traballadores. Xurden as confe
réncias porque a rádio está pon
to de pechar pola asfíxia econó
mica desatada polo Governo de. 
Alemán e buscamos un xeito de 
recaudar fundos~para sobrevivir. 
A nasa rádio non é unha coope-' 
rativa senón unha ONG. Non 
hai lucro, só queremos manter · 
os postes de traballo cunha po
sición abertamente sandinista 
ainda que distanciada da Frente 
como partido. 

En Nicaragua non hai cartas pú
blicos para os méios pero as insti
tucións do Estado dan publicida
de e estes ingr.esos convértense 
nos máis importantes porque su
poñen o 40% da publioidade total. 
Hai uriha orde rotunda de Alemán 
de eliminar aos méios sandinistas 
ou pro-sandinistas do pastel pu
blicitário. lsto, de por si, é un gol
pe durísimo pero ademais tivo un 
efecto de rebote xa qué hai uns 
dias a directiva da Patronal nica
rag uana emitiu un comunicado 
exortando aos empresários a non 
anunciarse nestes méios de co
municación . Ainda que moitos 
non coincidan coa medida pre
firen ser cautelol?_Os para non cair 
en desgrácia coa cúpula. 

Teme·Alemán a influénda dos 
méios críticos? 

No caso de Managua os méios 
sandinistas cóncentran o 70% da · 
audiéncia pero o ataque diríxese 
a todas as frentes: pequena em
presa pola via · dos cretas, aos 

- camp~siños pola retirada das te..:_ 
rras etc. Os cinco meses de ne
gociacións das ·centrais sindicais 
fracasaron; a situación camiña , 
inevitabelmente ás armas.de no
vo para defendernos destes ata
ques. Probabelmente non sexa 
unha loita guerrilleira pero empe- . 
zarán a xurdir accións de autode
fensa de aquí ao verán. O prdble
ma da propriedade sempre foi 
fundamental no país e as trans
formacións levadas a cabo polo 
sandinismo son cuestionadas po( 
Alemán. Non se tratq só de recu-
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William Grigsby é director d~ radio L!J Primerísima, un méio de co
municación abertamente sandinista que está atravesando unha 
grave crise. O governo de Amoldo -Alemán é, como el mesmo 
anunciara nas últimas eleicións nicaraguanas, implacábel cos que 
disinten; ven de retirarlle ~ publicidade institucional aos méios de 
comunicación sandinistas. O xornalista William Grigsby veu a Ga
liza a talar da volta ao somocismo en Nicarc;¡gua· da man de Ale- _ 
mán e a dar a coñecer a crise económica e social en Nicaragua 
ante o que considera un "bloqueo informativo internacional". 

perar as terras senon de vingarse Se Alemán é o somocismo, 

¿<olle tender unha trampa á poli
cia introducindo cocaína e armas 
para ensuxar a imaxe e cortar 
cabezas. Ai a policia comezou a 
tomar distáncia do Governo. Pe
ro ademais está a conxelación 
salarial nos dous carpos. 

O governo anterior é un governo 
de centro direita, que resposta
ba aos intereses da burguesia 
conservadora, · mentres que este 
é de extrema direita, cuns inte
reses xa non tanto estadouni
denses como próprios, dunha 
burguesia radicada en Miami 
cun estreito vencellamento ao 
capital cubano de Mas Canosa, 
quen non ten base de opera
cións nen mercado en Nicara
gua. Alemán . fai unha operación 
de apertura de espazos que 
despraza ao capital nicaraguano 
da burguesia conservadora. Vio
leta Chamorro e Antonio Laca
lle, máximos representantes 
deste sector, están posiciona
dos contra Alemán, o mesmo 
que a família Pelas, a máis po
derosa do país. Pero o governo 
ten un ·grande aliado na lgrexa 
católica, facendo proselitismo 

. claro incluso en periodo de si
léncio eleitoral. Os púlpitos son 
caixas de resonáncia da política 
do governo. Por iso é importan
te que se forxe unha alianza 
contra Alemán e o somocismo. 
Tanta os contras como os repre
sentantes da burguesia coinci
den co sandinismo nesa frente. 
Se esta aliartza fose tan sólida 
como para presionar ao presi
dente, poderia evitarse o conflito 
armado pero desde:o meu pon
to de vistá non é fácil. 

do que el considera un roubo aos haberá grandes diferéncias co Qu,e significa Estados Unidos 
proprietários somocistas. Xa se governo de Chamorro. hoxe en Nicaragua? 
deron desaloxos de cooperativas _ .. 
de campesiños en todos os de- O modelo que desemtfocou Actuan como unha metrópole so-
partamentos. Outro gran proble- riunha guerra _qué durou vinte- bre todo en Centroamérica e Mé-
ma é a taxa do 62% de paro e a cinco anos áté de'rr.ocar· a Somo- . xico; en calquera decisión anda 
política de cretos, xa que o -mo- . za estase /éstaura~do. Pero ten · -polo méio o embaixador nortea
delo do Fundo Monetário eleva o un ~l~cnenló cualitati~ó1diferente~ ·. mericano. Pero, despois de tantos 
valor do diñeiro con intereses do . norí feri- nas Sl:las mans-ás. for., anos para impoñer o seu modelo 
18% ao 33% que en cretas de ,, -_,zas .armada?. O-ex$.t~iió_ié~a ·po- de desenvolvimento en Latinoa-
longo prazo chega até o 42%. ' ' licia son · fillo'.$~.da revolución san- mérica, non lles interesa un confli-
·sinxelamente impagábel. Ag9ra ·; dinist.a e nb'n teñer:i .. nen a filoso- to armado en Nicaragua porque, 
mesmo hai 13.000· produto;fes ·1¡~~men -os inter~~~~rdo somocis- baseándonos nos feítos históri-
pendentes de per-der as prqprie-: mó.,,pór un_ha-'parte, pertencen cos, poderia extenderse a outros 
dadas por non poder -pá~a.(aos ao apara,tq-~.do Estado pero por paises. Probabelmente presiona-
bancos. Enténdese.:entóEl que.:..hai outra Aíenián está entrando en rán a Alemán para que negócie, 
un mes unha;_prgte§t~2~~-=-ci~~Q. ,_,_ ~ copt~adiccións coa policia e o pero iso non é garantía de nada e 
dias paraliiasa~'ó:-_ p.aíS ·:-r»ara pre,., · e-xéreito. O ministro de Governa- nós non irnos esperar que nos 
sion§l~ . ~º:.président~·~:"·: .. ;,. __ '-_:i:'.éfffn Jose António Alvarado quí- _ marque o paso Estados Unidos.+ 

-~-1 ~,r .. -t: .• t.. 
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A esquerda gaña 
• • • • • , as mun1c1pa1s parc1a1s . 

en ltália 
A coalición de centro esquer
da Olivo e.o partido Refunda
ción Comunista gañaron -:-en 
solitário ou os seus votos su
man a maioria- a segunda 
volta das eleicións municipais 
parciais celebradas en ltália o 
pasado .Domingo 11 de Maio. 
A consulta afectaba a 77 con
cellos e nos dez principais en 
disputa o Olivo e o Polo das 
Liberdades, do direitista Sílvio 
Berlusconi, empataron ao 
conquerir catro alcaldías. As 
duas restantes foron para Liga 
Norte. Milán era a grande 
cidade máis disputada e, ain
da que non gañou o Olivo, os 
votos desta forza ·e os da Re
fundación Comunista superan 
aos obtivos polo Polo das Li
berdades e a Liga Norte.• 

O golpismo turco 
aliado de Occidente 

O laicismo do Exército tur
co está a ser empregado 
como xustificación por 
Ocidente para avalar un 
golpe de estado encuberto 
contra o governo naciona
lista de Necmettin 
Erbakan, eleito democrati
camente. A intervención 
dos altos cargos militares 
contra o governo lexítimo 
fundaméntase "na necesi
dade de frear o ascenso do 
islamismo".+ 

Mobutu resiste 
para amañar o exilio 

As tropas nacionalistas de 
Kabila preparan o asalto á 
capital, Kinshasa, e a comu
nidade internacional apadriña 
un governo pro ocidental que 
presidiría o arcebispo católi
co Laurent Monsengwo. A 
cada que se suceden os dias 
revélanse notícias sobre o 
réxime de Mobutu e a impli
cación de Ocidente no seu 
sostenimento para alimentar 
a guerra fria en Africa; o últi
mo dado indica que o Fundo 
Monetário 1 nternacional sabia 
que o meio billón de pesetas 
dos cartas para 
desenvolvimento no Zaire fo
ron directamente ao peto de 

,Mobutu.+ 
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A algunhas cidades hai que poñerlles subtítulos 

para aprecialas, ·sentílas, oílas e disfrutalas. 

A VIGO só hai que que· coñeéela para querela. 

Pide sempre a Versión Orixinal 
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No ·taboleiro· hai· un 
anúncio escrito a man 
de alguén que procura 
piso de alugue'r. 
Chama a atencíón a 
xíria na que ,explica os 
detalles do que 

1 necesita: "Tres habitis, 
dous tigres, salón 
tocho. Busco. Tlfno. 

1 

" 

Deixan de pagarlle á 
lgrexa através da 
cuota do IRPF. Os . 
galegas son dos que 
menos J:iagan. 
Apóntanse a Canal 
Satélite. A soíución 
segue no ceo. 

Xerardo González 
Martin repasa en Faro 
de Vigo (5 de Maio) a 
lista de governadores · 
da. proví ncia de 
Pontevedra. De 
Gonzalo Acosta di só 
que "cesou o 1:9 de 
Xullo" de 1936. O 
dado non podia ser 
máis exacto,. pois o 
goVernador fo'ra 
fusilado-aquel mesmo 
d.ia pola mañán. 

Torrente Ballester 
ven de presentar un 
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Declaración 
en galega' 
Mergullados· xa nestas datas de 
facer a declaración da renda diri
xínme ao estanco 'da· miña rúa e 
pedín "un sobr.e para a abrevia
da". A estanqueira entrégame moi 
amabelmente a versión .castelá 
dos impresos sin.alando, logo de 
llo requerir, que non recibira so
bres en galega. Con certa preocu
pación por ,non poder GJ.,Jrñprir coa 
demanda ra- · · 
zonábel do 
cliente, e laian-
do.se.·da falta Efectivamente 
de informa- ' 
ción, a mullet · alguén sabía das 
oriéntame cara caixas da 
a outro estan-
co. Comenzou edición galega 
daquela, unh?- no almacén . 
devota peregn-
nadón pola ci-
dade da Coru-
ña na procura 
do devandito sobre. As respostas 
dos estanqueiros foron múltiples 
e variadas, mais todos eles ama
saron en maior ou menor medida 
a súa preocupación por non po
der atender axeitadamente ao 
cliente. 

Sendo sinc~ro vou engadir que 
a miña porfía en percorrer os 
estancos tiña antecedentes no 
exercício anterior. O ano pasa- : 
do rematei na oficina da Axén
cia Tributária de Santiago onde 
me informaror;i primeiramente 
que non se fixeran os impresos 
en galega. Ante a miña teima, o 
funcionário foi facer as súas 
pescudas e voltou todo sorrinte. 
Efectivamente , alguén sabía 
das caixas da edición galega no 
almacén, das que despois dun 
bo anaco conqueriron rescatar 
un exemplar para mo vender. 

Este fe.ita fai rE1bulir en min ~1-
gunha pergunta desacougante. 
Cando veremos as estatísticas 
da baixísima porcentaxe de de
clarantes, en galego e o carísimo 
que resulta dar esta opción? Non 
-asemella isto o secuestro dunha 
publicación "proibida", ademais 
dun fraude aos galegas? 

Coido tremendamente grave que 
se dean situacions como esta, 
canc;lo aos nasos persoeiros polí
ticos se !les enche a boca talan
do da n9rmalización lingüística, e 

- das mareas de cartas ctue se in
visten nela. Perm ítaseme convi
dar ao seu xornal e a calquera ci-
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dadán que non acredite nestes 
feítos que proben en por ~les.+ 

SANTIAGO MOROÑO ARENAS 
. (A CORUÑA) 

Fole pide perdóD. 
polo seu galego 
Na soleira dos seus Contos da 
néboa, a voz de Fole, sorneira, 
dende o alén estralampa: "Pido 
perdón polo meu .xeito de es
cribi-lo galego, inque sabendo 
que non teño por que pedilo. 
Sempre teimei de escribire un 
galego que fose galego talado. 
E conserva-la stia fonética, 
non alter ala na escritura. ( ... ) 
Arrepresenta-lo galego asegún 
se tala é unha procura vella en 
min. ( ... ) Nunca fun defensor 
do galega puro; máis ben un 
defensor do galega vareado, ri
co, tal como aínda se tala hoxe 
en ºmoitas comarcas. Coas sú
as síncopas, paragoxes, afére
sis, enclitismos, proclitismos e 
apócopes carauterísticas . ( ... ) 
E tamén' conservo as antigas 
metátesis". 

•
• . 

· . . ·"~ . 

Eu pre min que Ánxel Fole vaga 
polos esfragadoiros do lncio, na 
friax do escuro, antre as tébre
gas dunha néboa que pare pan
tasmas e os arrepiantes brúos 
do paxaro laión. No cerne da cul
tura viva da terra, arreciado da 
teima pola sonada propia obra; 
e, outramente, lonxe das pros-

- madas· de escritores paletos, se
ñoriteiros de 
vila e filisteos 
de toda crás 
que tentan de A ametencia do 
esborrallar a 
voz dun pavo. léxico, a 
Enodio estas enxebreza da 
entroupelean-
tes cirimonias 
das "Letras 
galegas", man
turio de léco
ras que ama
san galochas 
vernizadas co
mo proba de 
firmedume no 
amor aos de-
vanceiros . 

sintaxe, dos 
xiros, da 
expresividade ... 
parez non 
intresara 
ninguén 

Enodio dos cancerbeiros do 
Averno das normativas dunha e 
doutra cor, porque o seu ouveo 
fai tremer a lingua viva na boca 

dun povo asobqllado, agora ta
mén, simplesmentes pola teima 
da grafía. A ametencia do léxico,· 
a enxebreza da sintaxe, dos xi
ros, da expresividade ... a prácti
ca oral, a fonética, a\ conserva
ción dos arcaísmos, da varieda
de local. ... parez non intresar a 
ninguén. ¡Xiquera !les intresara, 
poño por caso, aos mestres de 
galega! ¡lnque sóio conquerisen 
aprenderlles aos nenas e mozos 
a sentir a ,fala, a gastar dela con 
honradeza e arruallo, xa terían 
feito dabondo!. Ninguén gasta da 
literatura marta, dos coñecemen
tos pasivos, do galego señoritin
go que se avergoña das ghea
das e seseos dos nasos. Na pe
dagoxía do galega falla o forne
cer do amor a unha cultura rural 
e de arrabaldo que non arrene- . 
gue das súas orixes, que poña a 
pucha como Fole, con fachenda 
do seu, sen medo dos que inda 
hoxe nos berran: ¡aldeano! e 
eren que é unha aldraxe. 

Sóio unha ves fun quen de que os 
meus escolinos do Ferrol arrene
gado aturuxaran coa lingua. E foi, 
mesmamente, cando coñeceron 
a Fole representando o seu can
to, pre min, máis paveiro: O docu
mento de A lus do candil. A parti
res daquel día, pra aqueles ne
nas, a actitude cara o galego me
llorou. Fole fixo os hachizos. Seus 
fermosos cantos agardan que nós · 
lles demos vida, e non que os so
terremos baixo un día de noxen
tas e moinas cirimonias. • 

IOLANDA TEXEIRO REI 
(FERROL) 

Ese son eu 
Eu son dos que aparezo na "1e
le" todos os meses, como míni
mo, aínda que normalmente as 
miñas aparicións son bastante 
máis frecuentes . Tamén falan 
de mín as emisoras de rádio de 
ámbito estatal, autonómico e lo
cal; e a prensa escrita adícame 
columnas enteiras, con ou sen 
fotos, sesudop artículos de opi 
nión máis ou menos fundados 
(máis menos que máis) e mes
mo seica son grave motivo de 
preocupación para os políticos. 

Provoco reunións a auto nivel, 
cúmios mundiais, continentais, 
internacionais, interministeriais e 
interdepartamentais. Tamén son 
tema destacado, senlleiro ou re
corrente nos informes, memó
rias, ponéncias, dossieres, notas 
e documentos das organizacións 

confúndete coa· natureza!! 
coas camisetas de 

·A N"4A TtlVlA 
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Qu·e -"é o · dia das Letras? 

Alberte Martin Máximo Teresa 

Parado Estudante Estudante Opositor Parada 

É unha data moi sinalada É o dia no que os galegas Conmemora aos escrito- O Dia das Letras é un dia É o Dia de Galiza? Non 
por todos os galegas d~ facemos unha homenaxe res que morreron e escre- no que homenaxeamos á sei a quen llo dedican es-
e pecial ignificación. E á nosa língua através beron causas importan- lingua galega através dun te ano. Será Larca? Sei 
unha h menaxe aos es- dun autor que xa mo- tes para que cada escritor au~or xa falecido, pero que non é gal ego, pero 
crítores ilustres mortos. rreu. Este ano ese autor é galega teña a sua home- neste momento non sei como van programar un-

Ánxel Fole, que escre-A sua eleición foi por naxe por ter escrito algo quen é o escritor ou es- ha série de obras suas pa-
unanimidade para dar á beu A lus do candil e Te- importante. Es~e ano es- critora qÚe se homena- ra a semana que ven, sei-
data máis importáncia. rra Brava. Escolleuse o tá dedicado a Anxel Fo- xea. Sei que todos os 'ca será ese. Non .sei por: 
En concreto non sei por- 1 7 de Maio para celebrar le, que escrebeu Á lus do anos dedícase a un autor que se escolleu o 1 7 de 
que se escolleu esa data o Día das Letras conme- candil. Non sei porque se distinto. O que tampou- Maie para o Dia das Le-
do 1 7 de Maio e tampou- morando a publicación escolleu a data do 1 7 de co sei é porque se esco- tras, sei que é unha ver-
co que persoa é a home- de Cantares Gallegos de Maio para cel~brar o Dia lleu a data do 17 de Maio gaña dicelo pero rion te-
naxeada este ano. + Rosalia de Castro.• das Letras.+. como Dia das Letras.+ ño nen idea.+, 

in1ernacionais, organizacións 
non gubernamentais, comités, 
subcomités, petit--comités, comi
sións, subcomisións, mesas (bi
partitas, tripartitas, multipartitas, 
mesas-camillas e mesas de ca
f ete ría), troi-
kas, consellos 
de anciáns e 
equipos uni ou Falan de mín as 
multidiscipli-
nares de go- emisoras e 

mesmoseica 
son grave 
motivo de 

bernantes, sa
bios, expertos, 
xestores , cien
tíficos sociais 
(sic) peritos , 
técnicos e tec- preocupación 
nócratas, es- l't' 
p e c i a 1 i s ta s , para os po 1 ICOS 
xene ralistas , 
directores xe-
rais, subsecretarios, asesores, 
fontaneiros, diletantes, mexapi
las, transeúntes e outras herbas. 

A miña mención caL1sa reac
cións emotivas en cadea, que só 
se conseguen a través da direc
ta apelación ao cerne da xenti
ña. Xustifico cuestacións de da-

mas e lacrimeiros festivais folcló
rico-benéficos. Son quen de mo
vilizar ao meu pral aos colectivos 
sociais máis dinámicos, cons
cientes, lúcidos e solidários, co
mo por exemplo o tuncionariado. 

Chego, en fin, a competir en im
portáncia cun partido do Depor, 
coa película dos Venres noite 
do Canal+ ou mesmo co Qué 
me dices. E todo iso, e moito 
máis, aínda que son un simple 
díxito, algo anecdótico, cando 
non insignificante. 

E é que son un parado.• 

X.M.C.V. (A CORUÑA) 

Sobre as elei\:5es 
de Outubro 
No vindoiro mes de Outubro os 
cidadáos galegas estamos cha
mados ás urnas para eleger de
mocraticamente um novo parla
mento, de cuja composic;áo sairá 
o executivo galega.para os próxi-

mos quatro anos de legislatura. A 
candidatura nacionalista com 
melhores perspectivas de suces
so eleitoral é a conformada pelo 
BNG: urna frente de partidos na
cionalistas que abrangem o arco 
político da direita á esquerda e 
que no seu conjunto articulam uín 
projecto nacional galego pe corte 
original e progressista. Quando 
no conjunto da Europa as forc;as 
políticas de inspi(ac;áo progres-

está aberta ás vosas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 
Os textos non deben exceder 

as 45 liña$. ' 

Envios a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 

Apart. 1.371 36200 Vigo 
ou através do Fax: 

(986) 22 31 01 

sista estáo a recuperar _o espac;o 
cedido despois da queda do mu
ro de Berlim _--Portugal, ltália; 
Grá-Bretanha e bons aügúrios na 
Franc;a- na Galiza, depois de · 
várias legislaturas de governos 
de centro-direita espanholista é 
desejável pensar que a tao ne
cessária alternancia no poder de
ve produzir-se, nao sabemos se 
nesta ou numa outra eleic;áo. O 
que sim é de.,. 

· sejável é que 
a· tal alternan-
cia, consubs
tancial a um 
sistema políti
co democráti
co, se produza 

. cada certo 

Oquesimé 
desejável é a tal 
alternancia, 
consubstancial 

tempo de jeito . a um sistema 
que se pos-
sam ensaiar democrático 
urnas políticas 
ou outras de-
pendendo de 
qual for a mais ajeitada em cada 
momento ou, em . definitivo, da 
vontade maioritária dos cidadáos 
expressada livremente nas urnas. 
No seio de urna sociedade plural 

1 libro no que recolle 
1 os artigas que 
1 -publicara no Faro de_ 
1 
1 Vigo. Di que se 

r desencantou de 

1 Franco no 42, ainda 
1 que problemas non 
1 tivo até vinte anos 
1 despois. 
1 Sobreenténdese qu.e 

entre 1936 e 1942 
· estivo encantado. 
Pero o seu estilo 
literário non é 
conservador. Nos 
seus FragfTJentos de __ 
apocalipse desvea os 
trucos da escritura, 
como, de outra 
maneira, fai Joyce no 
Ulises. Torrente 
detecta, con bon 
naris, o grande 
caudal literário que 

i hai en Galiza. Na 
1 Saga-fuga, a sua 
1 obra maxistral, e a 
1 falta doutra solución, 1 
1 acaba por imaxinar 

que a cidade se eleva 
até o ceo. Unha 

• proba de inventiva e 
de i mpoténcia para 
entender o país. 

Cando alguns meios 
de comunicación 
suben de tono as suas 
críticas ao 
nacionálisrno, os 
dirixentes do Bloque 
responden ce refrán 
de don Quixote: 

1- "ladran, lago 
1 cabalgamos! Despois, 
1 cando o trato me llora, . 
1 exclaman: "Vese que o 
1 
1 estamos a facer ben 

1 que xa nolo 
1 recoñecen !" O 
1 sistema non fatla. 

Se no porvir se fala ;Q~ ~~ultura gal~ga, verase 
que xermolou a(~l:{9r da nosa Hngua. 

·~~··~·~' 
<~· 

CONCELLO DE ALLARIZ 
CO.MISION DE CULTURA 



1 Os Estados Unidos 
1 
1 

-• 1-

non toleran que en 
Cuba non se cumpran 
os de(eitos humanos. 
Pero admiten que a 
lexislación israelí seña 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

a única do mundo que 
recolle a práctica da 
tortura como. método 
para obter 
información. Xa o 
decian de Somoza: "É 
un tillo de puta, pero é . 
o naso tillo de puta". 

O ano pasado 
rexistráronse en Vigó 
1200 bodas e 900 
divórcios, a metade 
contenciosos. No que 
vai de ano os divórcios 
superan aos 
compromisos. As 

1 separacións non 
1 serian tan traumáticas 
1 se algurts non 
: seguisen repetindo 

qüe o matrimónio é, 
necesariamente, para. 

-toda a vida. Ademais, 

-1 
1 

. 1 
1 
1 
1 

•-1 
1 
1 
1 
1 
1 

Valéncia está chea de 
médias laranxas. 

Telefónica envia 
unha nota aos 
clientes na que 
amenaza con que se 
non se lle envia unha 
carta a un tal José 
Maria Muñagorri que 
é o subdi rector xeral, 
especificando que un 
quere os recibos en 
galega, a partir do 
próximo mes 
-"entenderemos_-que 
opta pouecibir a sua 
factura en castelán". _ 
Asi é como interpreta 
a telefónica a 
igualdade de 
dereitos. Recorda o 
chiste aquel dun 

1 

avión no que hai · 
exceso de peso e 
compre tirar-a un 
pasaxeiro. Para 
escollelo o p~loto vai 
facendo unha 
pergunta: "Cál é a 
capital de Inglaterra?" 
"E a de Fráncia?" · 
Cando chega a un 
neg-ro interroga: 
"Cantos habitantes 
ten a China?" "Mil 
douscentos millóns", 
responae o negro. 
Pero· o piloto non sé 
conforma: "Os nomes, 

20 
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como a galega é lógico que exis- . 
tam diversos pontos de vista no 
momento de administrar a causa · 
pública. Com quase duas déca
das de parlamentarismo moderno 
galega o nacionalismo está en 
condigóes de fornécer políticas de 
cambio que surtam o efeito dese
jado e se reflictam num maiot 
bem-estar dos cidadáos e num 
maior grau dé auto-estima e de -
recuperagáo dos direitos históri
cos como pavo diferenciado. Se, 
indubitavelmente, isto é o que 
persegue urna torga quando pede 
o apoio da cidadania, isto e náo 
outras consideragóes é o que 
mais peso deve ter no momento 
de urna eventual negociagáo para 
formar um governo estável. Assim 
o entenderam cataláos e bascas 
para o seu proveito na confor
ma@o de diferentes governos. 

Se conseguirmos implementar o 
maior número possível de políti
cas ajeitadas ao desenvolvimen
to da nagáo mediante pactos de 
legislatura, desde lago sempre 
cedendo todas as partes na ne
gociagáo, como se pode a seguir 
explicar ao eleitorado náo ter feí
to o possível nessa direcgáo? 
Com certeza que a argumen
tagáo terá de ser muito clara pa
ra todos os cidadáos a entende
rem e validarem. E isto é de apli
cagáo tanto para o BNG como 
para o Partido Socialista, cujas 
declaragóes, deste último, náo 
se ajustam ao que propriamente 
é a política. Por que, se náo, pa~ 
ra que se está na política?• 

ESTEVO DÉDALO (MARIM) 

Maos tratos 
nas prisóns 
Des_de o passado 1 de Maio, a 
presa independentista Oliva 

ANOSATERRA 

Rodríguez Valhadares está a 
realizar um acto de protesta 
consistent~ num "éhapeo" 
(permanencia durante 24 h. na 
cela) de carácter indefinido. 
Este "chapeo" realiza-o con
juntamente com o resto de 
presas e presos políticos da 
cadeia espanhóla de Villanubla 

(Valladofid) onde se encentra. 
Os motivos dos actos de pro
testa som o incumprimento 
constante por parte da di
rec9om da cadeia dos autos 
dictados polo Juiz de Vigian9a 
Penitenciária de Valladolid re
xeitando os contínuos abusos 
e humilhagons a que som so-

, 15 DE MAIO DE l 997 

metidos/as, nomeadamente: 

-'Cacheios com desnudo inte-
gral. 

_:.Tratos vejatórios por parte 
dos carcereiros/as. 

-Obriga de compartir cela com 
outros/as pre-
sos/as. 

-Pátio in
frahumano: 
dimensións 
red u c i'd as, 
sem lugar de 
abrigo e com 
reixa por aci
ma. 

Em resumi
das cantas , 
condic;ons de 
vida e insta
lagons degra
dantes que 
vulnéram o 
mesmo regu-

Som sometidos 
a cacheios com 
desnudo 
integral. Tratos 
vejatórios por 
parte dos 
carcereiros. 
Pátio 
infrahumano. 

lamento penitenciário e os di 
reitos humanos. Recentemente, 
Oliva Rodríguez foi castigada e 
sancionada em regime de ail 
hamento ao negar-se a com 
partir cela com outra presa que, 
palas condi9ons em que vinha, 
mais devia estar num hospital 
que na cadeia. 

As Juntas Galegas pala Amnis
tía (JUGA) queremos denunciar 
as denigrantes condigons de vi
da que se estam dando nas pri
sons e os contínuos abusos e 
maos tratos que se impohem, 
sobre tudo aos presos e presas 
políticas. Ao mesmo· tempo, re
clamamos o traslado á Terra de 
todos os presos e presas inde
pendentistas da Galiza, como é 
o seu direito. • 

HENRIQUE N UNES (FERROL) 

ANXEL FOLE EN A NOSA TERRA 

A luz da fala 
A NOSA CULTURA 17 

P R E 5 E N T A C .1 Ó N 
EN 

CARBA.LLO 

VENRES 16 AS 20,30 HORAS NO CASINO, COA INTERVENCION DE 

CESAREO SANCHEZ IGLESIAS 

. LOIS DIEGUEZ 

Organiza a A. C. Lumieira 

Cartafolio galeg~ 
P~ENSA E CRIACIÓN 3 
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A NOSA TERRA 

Dá a sensación que neste an~ o 
Dia das Letras Galegas está máis 
rebai.xado nas celebracións. 

A figura de Fole está totalmente 
apegada á sua própria persoalida ... 
de: discreto, solidário, retraído, 
sen ambicións mediáticas nen 
vaidades mundanas. Por iso non 
se presta aos fastos, porque as ho ... 
menaxes, dicia, gostábanlle sem ... 
pre que non llas fixesen a el. Se 
en vida non gostou das homena ... 
xes por iso as de agora teñen máis 
un senso lLterário, ideolóxico e 
humano e menos espectacular, 
porque non está en consonáncia 
coa sua figura. En contrapartida 
estase producindo un grande 
avance no que se publica sobre el, 
con menos problemas que nou ... 
tras ocasións, porque houbo desta 
volta menos oportunismo que ou.
tros anos. Era frecuente que xen ... 
te que non tiña nada que dicer 
sobre as persoalidades do Oia das 
Letras, por fas ou por nefas ou por 
sair na fo to, xeraban cousas la ... 
mentábei e repetitivas. Ese fenó ... 
meno apenas se dá e te ano e sa ... 
tisfaria a Fole ao que lle daba no ... 
xo o oportunismo. 

A Fole, por compronÍiso políti
co, o 36 supúxolle un corte vital 
e criativo. Como inflúe na sua 
reivindicación e na sua obra? 

Dieste, Seoane e Blanco Amor 
tamén es taban marcados polo 
mesmo e as ce lebracións non 
sofri ron por iso. Fo le foi unha 
vítima da guerra e da Ditadura, 
non só literária tamén huma ... 
na, porque chegou a estar deti ... 
do, os seus irmáns fo ron repre ... 
saliados, e v1v iu nun dima de 
terror: fuxido, saindo só de noi ... 
te, agachado na casa de Luis p¡ ... 
rnentel. Me mo a guerra lle foco 
perder o pul o e a sua letra infa ... 
me ten aí a orixe, igual que os 
seus pesadelos crónicos. 

Na act ividade artística influiu , 
porque el antes do 1936 tiña un ... 
ha olvéncia económica aceitábel 
e n e momento desaparecen os 
lu ar ond traballaba (El Pueblo 
Gallego u a Axencia Foebus, on 
incautadas; pecha a académia na 
que daba clase ) e é per eguido 
endo como era ecretário do Par.

cid Galegui ta. Por menos foron 
fusilada ou paseadas moitas per ... 

as. Tivo que adicar e a dar d a ... 
e para p der air adiante 

A excentricidade da que se fala 
ou a marxinalidade era máis 
protección que atitude vital? 

Moita xente que se vai do rego é 
porqu e ali non hai lugar para 
eles, e é unha maneira de protes ... 
ta por non querer entrar nun xo ... 
go antidemocrático.' Na sua obra 
a guerra incide porque ,interrom ... 
pe a sua produción en galega, e 
tardará moito en recuperala. Ti ... 
ña un- libro para editar no 36, 
porque as imprentas onde ia fa ... 
celo (Nós e Villamarin de Lugo, 
cos proprietários ·morros ou ·exi ... · 
liados) desaparecen e con elas os 
orixinais do libro Auga lizgaira, 
.dos que el resgatou despois tres 
dos contos porque se publicaran 
na revista Nós e en EL Pueblo 
Gallego. Até 1953 non reaparece 
o esFitor galego, coa-publicación 
de A lus do candil. Esa reaparición 
corno autor ten unha orientación 
clara: o sentido político d~ res ... 
taurar a éultura galega nos difí ... 

GU.ieitQ· 
CULTURAL 

Claudio 
Rodrígue.z-Fer 

'Fole escribia consciente 
de-formar parte dun_ pro~ecto 

de nación e colectivo' 

'* XAN CARBALLA 

Neste Ano Ánxel Fole, o escritor e crítico Claudio Rodrí .. 
guez Fer está sendo o motor prin~ipal das publicacións e os 
encoritros que reivindican a figura do autor de T erra Bra .. 
va, un escritor para quen se chegou a estimar a posibilida .. 
de, nos últimos anos da sua vida, de propor para o No bel. -
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El era un home con conciéncia 
ga,legu is ta desde 19 3 5, cando 
despois de circular por várias op ... _ 
cións, entra no PO, que será o 
seu partido até a morte, mesmo 
cando a organización deixara de 
existir. Esa opción implicaba pa ... . 
ra el un proxecto de nación e co ... 
lectivo do que· se sentía parte, e a 
sua obra formaba pare consciente 
desa engranaxe. Cando fai os }Í ... · 

bros de contos nos 50 (Á lus ·do -
. candil e Terra Brava) sabia que 

estaba restaurando o relato breve 
galego porque había que encher 
ese oco e habia que facelo cone_c ... · 
tando coa tradición popular, que · 
estaba vivindo, e tamén porque 
coidaba que era o que lle convi ... 
ña á cultura galega, para conec ... 
tarcos leitores tanto polos recur ... . 
sos narrativos éomo polos temas. 

, No campo literário é un home 
monolíngüe? 

Praticam~nte, porque os matices 
a esa opción exp1ícanse histori ... 
camente. No xomalismo a lín ... 
gua principal foi o castelán por ... 
que era un imperativo da situa ... 
ción política, aiµda que ten un ... 
ha produción relevªnte taméh 
en galegq, ( máis dun cento de 
artigos que se publicaron agora 
no Cartafolio Gal.ego e na Obra 
Galega Completa) . No literário 
foi na poesía unicarríente onde 
utilizou o castelán, pero nunca 
decidiu que se publicase. Os seus 
libros, articu1ados consciente ... 
mente, foron· todos en galega. 

Dous contos de Fole foron le
vados ao cine. A sua obra ten 
unha proxección audiovisual 
sinxela? 

El era moi afeizoado ao ciné e o 
cine a bon seguro que operaba na 
sua recámara criativa. Cando el 
fala de Pauto do Demo di que se 
parece rnáis a un filme humorís ... 
tico qe a unha obra de teatro. 
Por iso se proxectaron O Docu ... 
mento, ¿Decímolo ou non o deci ... 
mas? e agora, na TVG, O tesauro. 
A sua narrativa sintoniza con esa 
proxección audiovisual pero só 
un pouco máis que a maioria dos 

_, narradores contemporáneos nos 
que ten un peso notório ·o cine. 

ceis anos da posguerra, cunha vi ... 
sión humanista, galeguista e con 
valores democráticos de esquer ... 
da. Iso vese na obra literária gale ... 
ga e nos seus artigos de prensa en 
castelán, que teñen grande irn ... 
portáncia porque no seu rhomen ... 
to mantiñan viva a rnemória do 
pasado democrático, que tiña si ... 
do barrida do mapa. El lembraba 
quen fora Castelao, Julián Bestei.
ro ou Ortega Gasset e isto, para 
rapaces novos coma min, erq. moi 
importante, porque sabíamos 

· destas cousas por eses artigos sen 
aparente intención política. 

Nas entrevistas e nos prólogos 
dos seus libros Fole amosábase 
cun fondo ·sentido compromiso 

· intelectual .• 

Tiña un claro compromiso co 

A. IGLESIAS 

ser humano e el poñiase a ca ... 
rón dos débiles e en contra. da 
prepoténcia dos poderosos, par ... 
ticularmente, µaquel contexto 
das ditaduras. Sempre se mañti ... 
vo nesa posición, ·peró na'" sua> 
literatura non era-un e·s·critot. 
"protestatário", s"obretodG na 
madmez, porque de nóvo_ fixo 
unha póesia. rev.oJt.iCionária e 
obreirista, hifluid~/ p-ot Maia ... 
kowski, de signo comunista, da 
que despois repudiou porque lle:- -
parecia demagóxica, Pero foi 
un home dunha solidariedade 
de estirpe machadiana que 

... mantivo até o flnal. -

Tamén falaba da utilidade da 
literatura, mesmo- se burlaba do 
escritor que tiña máis .prisa .por 
trunfar fóra do que influir no 
seu país. 

Que caracterización fai vostede 
, da literatura de Fole? 

A obra de Fole ten unha vonta ... 
de claramente realista nun sen ... 
tido integral, porque trata de dar 
unha imaxe de Galiza na sua 
comple~idade. El centrouse na 
Galiza rural, sobretodo no Sur 
da província de Lugo (O Cefo ... · 
rel, () Incio e Quiroga) que é 
onde está a sua triloxia dos anos 
50_. Pero es~ Qaliza é unha me ... 
. tonímia de todo o país, que é o 
que.lle interesa a el. Non reduce 
.a sua temática a unha bisbarra 
senón· que profundiza nela para 

, .dar claves _do conxunto. Cando 
·Fofo vol ve-a Lugo cidade empe ... 
za a escreber unha narrativa de 
rnrte ·m.~.is urbano, que é o am ... 
-biéMé,·ñe ·q':le vive e refréxase 
nos libros Cantos da néboa e His ... 
torias que ninguén eré. En todo 
caso é un escritor de Lugo <;orno 
se pode dicer que· Blanco Amor 
o é de Oureme, pero por iso 
mesmo é un autor galego e uni ... 
versal. Como Fole dicia, desque 
fo¡ a unha reunión das lrmanda ... 
des da· Fala de neno, "lucense 
quer dicer galego de Lugo". • 

O tesouro 
que se foi 

j Lms DIÉGu~z 

&Erro canto de F: le, ~Tesauro, 
vai ser téma dunha próxima pelícu ... 
la. A decisión é acertada. O noso 
ai'.itor -dixo.-se xa rnoitas veces.:...., 
escrebeu cenas cunha grande voc.a ... · 
ción cinematográfica .. Era un apai ... ' 
xonado, tamén, desta arte. Coi<laba 
os detalles, a cenografia, e nela, a _ 
paisaxe, os monumentos, conver ... 
ten.-se nunha personaxe máis mtro.
ducia no ser e nó espíritu da obra. 

-~be;ia ter en conta isto. quen 
decidiu facer de O Tesauro unha 
película. Xa é tarde para o pedir, 
ben sei, pero ao menos que quede 
mostra de tal feíto. 

A cenografia do conto é Hospi ... 
~al de lnció, unha paisaxe única, de 

- grande forza e barroquismo. Desde a 
encosta arborecida que baixa ao 
Cabe, ollan.-se os cumes de Santa 
Bárbara e Monteagudo, sempre pre ... 
sentes nos contos de Terra Brava. 
Logo est_án esas carro partes dun 
mesmo conxunto arquitectónico: o 
Pazo dos Quiroga, a lgrexa, a Torre 
das Campás e a que Fole charnou no 
seu conto a do T esouro e hoxe é 
mausoleo onde os Quiroga enterran 
os seus morros. 

g,alas do Pazo narnorou.-se 
Henri de Folch, o cabaleiro templá ... 
rio que fuxia da persecución do rei 
francés Felipe IV, da bela e doce 
Dona Violante, e ali, o seu home, 
Diego Moscoso, mata ao cabaleiro. 
Nesa lmda lgrexa románica de már ... 
more azul do Incio , o narrador do 
canto, ve como os personaxes me ... 
dievais saen das suas tumbas para 
reviver a história -alí está soterrado 
Don Álvaro de Quiroga, figurado 
tamén en conseguida sepultura na 
pedrada zona-. Desde o campaná ... · 
ria disparan, xa no século XIX, os 
galegos de Hospital contra o invasor 
francés,· e na Torre do Tesouro dia ... 
logan coa grácia característica e 
aguda dos labregos, Don Xan Maria 
Somoza e o vello criado Ramón. 

~scindir <leste entorno, ainda 
que poda oferecer problemas de ca ... 
rácter técnico, é comezar mal. É 
como prescindir da vestimenta que 
situa a unha personaxe na sua épo ... 
ca. o entorno xa descrito uniría a 
própria alma do conto coa técnica 
do cinej aspectos fundarnentais para 
que esas duas linguaxes non se en ... 
fronten. Dificil será gozar do conto 
nun outro lugar tan diferente e tan 
pouco adaptado ao que a história 

, desenvolve, -como é o castelo de 
Soutornaior. Levará isto a inventar 
cenár.ios ou, mesmo, a lles dar outra 
configuración e, xa que logo, outras 
interpretacións. 

~ ter~rnos·, pois, os lu~enses, - . 
as de Hospital, a alegria e a identiff ... 
'Cación. cóa película de O Tesauro, ; 
mm o restci da xel"\te se poderá fami ... 
liarizar cori ese entorno de luxo · 
-desapareceu xa da Galiza costeira, 
por mor dos rnostruosos cucaliptos
que chamaría, por outra _banda,· a 
visitá.-lo. Tampouco neste aspecto 
acompañou á Fole iso que chaman: 
sorte. A TVG non o respeitou. Bo ... 

, tará.-lle flores estes dias de homena ... 
xe e festa, mais iso nunca soe probar 
que se está realmente coá persoa a 
queti se louva. Demostrado queda.• 
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• Escritores ,e depo~istas na carreira pala língua 

A Mesa pola Narmalización 
Lingüística convoca unha carreira 

, "na que gañamos todos" para o 
Dia das Letras Galegas en Vigo. 
Esta competición popÚlar pola 
defensa da língua sae de Castre, 
los as dez e media da mañá pet> 
correndo Travesas, Coia, Balai, 
dos e-rematando outra vez no 
parqu'e. No fin de carreira, acle, 
mais da entrega de prém1o_s, terá 
lugar a actuaci<)n do grupo Miga, 
llas no marco dunha festa -
apresentada por Xurxo Souto, 
dos Diplomáticos. Empresas edito, 
riais, discográficas ou deportivas 
como o Celta e o clube de remo 
de Tirán apoian esta iniciativa á 
que tamén·se aderiron, entre ou, 
tros, deportistas como Xúlia Va, 
quero, Alexandre Gómez, 
Vicente, Nacho, Otero, Michel, 
escritores como Agustín Femán, 

dez Paz, Manuel Rivas, .Méndez 
Ferrin ·e Suso de Toro e músicos 
como Uxia e Reixa para amosar 
que "somos moitas as persoas que 
eremos que se pode correr po\o 
muhdo coa nosa língua". 

Segundo Conchi Costas; meffi, 
bró da Mesa e unha das organi, 
zadoras da carreira, espéfase un, 

. ha participación masiva na ca, 
rreira, que é a primeira vez que , 
se c~lebra en Vigo. Participarán 

moitos cativos xa que están 
convocados os centros de ensi, 
no do Sul da província e pode, 
rán correr á beira da atleta Xúlia 
Vaquero que participou na apre, 
sentación da proba.• 

Vicente, Xúlia Vaquero, Suso de Toro e Manuel Rivas son alguns dás personaxes aderidas ao acto. 

., . 
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• .Ciclo 
de História 
en Cangas 
O ciclo de História de Galiza, 
que organiza a conceUeria de 
cultura de Cangas, chegou xa ao 
século XX coa celebración de 
conferéncias que ilustran o pasa, 
do recente. Despois de que o 
Martes 13 Lois Obelleiro falara 
de Galiza no cámbio de século, 
o Xoves 15 Xavier Castro fai 
unha Panóramica de Galiza e do 
Morrazo nos anos 30 e o Martes 
20 Bieito Alonso dará unha 
conferéncia co título A actULlli, 
dade. Os actos teñen lugar na 

' Casa da Cultura ás oito da 
tarde.• 

• Os Prémios da 
Crítica nomean 
"Galega Egréxio" 
a Díaz Pardo. 
A Fundación Prémios da Crítica 
fallou os seus galardóns o·Sába, 

. do 10 de Maio na sua vixésima 
edición. Ao igual que nos 
prémios da Crítica española, o 
Livro das d:evoracións de Pilar Pa, 
llarés levou a distinción de cria, 
ción literária. No apartado mu, 
sical, foi distinguido Carlos Nú, 
ñez· polo disco A irmandade das 
estrelas e no de Ciéncias e Artes, 
o arquitecto Manuel Gallego. 

. T amén se fixo mención neste 
apartado a~ Centro de Estudos 
Fotográficos de Vigo. Dous en, 
saistas foron recoñecidos pola 
Crítica: Antón Figueroa pola 
obra Lecturas alleas e Patrick 
Flanagan por Xeografia histórica 
de Galicia. O galardón no terreo 
de iniciativas cultura.is recaiu en 
Vieiros, o bairro galego en lnter, 
net. Xa no campo da• investiga, 
ción ·o traballo As augas de Gali, 
cip., coordenado por Francisco 
Diaz,fierros Viqueira mereceu o 
prémio. 

A Fundación nomeou ademais 
Galego Egréxio a Isaac Diaz Par, 
do, escritor e alma·do complexo 
Sargadelos, reseñando a sua 

permanente atitude positiva ca, 
ra Galiza e a sua exemplaridade 
"polo compromiso profundo, 
desinteresado e permanente co 
páis nas dimensións persoal, ar, 
tística .e empresarial".• 

·• Fuxan os Ventas 
cantaron en Lugo _ 
con outros 
históricos da 
canción galega. 
Fuxan os Venws volveron a can, 
tar as suas históricas cancións, 
máis unha nova sobre o 
estraperlo, nun festival que se 
prolongou das sete ás 12 da noi, 
te. Foi o 1 O de Maio no Auditó, 
rio municipal Gustavo Freire de 
Lugo e o peto conmemoraba o 
XXV aniversário da asociatión 
Auxilia, xérmolo do grupo. Ha·, 
bia máis de dez anos que os seus 
componentes non se réunian. A 
agardada actuación prestoulle ao 
público, ainda que a média hora 
de Fr~ire, Teresa, Maruxa, 
Afonso etc. no cenário soubo a 
pouco. Con Fuxan estivernn ou, 
tros dos símbolos da canción ga, 
lega: Xoán Rúbia, Maria Mano, 
ela, Suso Baamonde, Pilocha, 
Tangaraño, Saraibas, etc.• 

·· • José Af o ns o 
lembrado 
no Auditório 
de Galiza 
Había 25 anos que o Zeca Afon, 
so cantara Grándola Vi/a Morena 
en Santiago cando os pav-illóhs 
do Burgo eran' máis que unha re, 
feréncia estudantil. Desta vez no 
Audttório de Galiza celebrouse 
na noite do Xoves 8 de Maio 
unha hqmenaxe ªº cantautor 
portugués, no que estiveron pre, 
sente o alcalde compostelán Xe, 
rardo Estévez, Xesus Alonso 
Montero, Benedicto García, Xo, 
án Guitián e Zélia, a muller do 
Zeca.t 

• A Feira do Libro Infantil e 
Xuvenil de Chantada estrea 
un pr~mio para ilustradores 

Na praza do Cantón de Chantada librarías e casetas expoñerán as 
navidades literárias para cativC>s e xóvenes do 22 ao 25 de Maio no 
marco da IV Feira Internacional de Literatura Infantil e XuveniL. Edi, 
toriais galegas, catalanas, bascas, cubanas, colombianas, alemanas, 
francesas etc que sobrepasan as sesenta estarán presentes nesta edi, 
ción que estrea páxina en Internet: htt//www.jet.es/filix. Sempre 
co obxectivo de converterse nunha plataforma estábel do panora, 
ma internacional de literatura infantil e xuvenil, a Feira de Chan, 
tada recebe neses dias a milleiros de visitantes. Ademais da mostra, 
son numerosos os escritores que pasan por Chantada para 
intercambiar impresións co público máis novo. · 

Este ano estréase un prémio para ilustradores, que se falla o Sábado 
16 0 mesmo que o prémio Rañolas ao mellar libro, en colaboración 
con Galix e que cumpre tres anos, o cal recaiu na pasada edición 
en Cartas de inverno, de Agustin Femández Paz. A diversidáde cu}, 
tural e a solidariedade son valores a fomentar na Feira, cuxa orga, 
nización é coordenada por Manuel Figueiras. t 

· il ~er~ame nacional de regueifas 

Desde o 12 ao 18 desénvólvese o lI Certame Nacional de Regueifas, 
que organiza o Cen, 
tro Cultural do bai, 
rro de Valadares de 
Vigo. O Veñres 16 
no Planta Baixa ac, 
tuan os r-imadorés 
de hip,hop do Co, 
lectivo Urbano de 
Santiago, de 
Kontainer de Lugo e 
outros grupos. A 
mostra de cantos e , 
desafio ten lúgar no 
Centro Cultural 
Caixavigo o Sábado 
1 7 con Alexis Díaz 
Pimienta, de Cuba, 
José Treverso· El Re, 
puntin das Alpuja, 
rras de Murcia, Cal, 
viña de Tallón e 
António de Zara 
de Bergantiños· que' 
ao igual que os por, 
.tugueses Delfin e 
Marinho xa partid, 
paron noutras edi, 
cións. O Domingo 
18 haberá un de, 
safio de baile gale, Pinto d'Herbón. 

go e músicas improvisadas de folk. Completarán o dia Pinto 
D'Herbón, Riberia de Louzarela e outros regueifeiros. • · 

A. IGLESIAS 

ANOSA TERRA 

· • Ailalá: unha 
. . ,. 

asoc1ac1on f)ara 
,. . . 

as artes cen1cas 
A finais do pasado ano eh Vigo 
comezouse a argallar unha aso, 
ciación cultural enfocada ás ar, 
tes cénicas. Ailalá xa ten uns ob~ 
xectivos e un programa que ofe, 
recer: cursos de danza contem, 

· poránea, danza clásica, 
expresión corporal e talleres de 
voz. Queren ademais servir de 
apoio a proxectos cénicos e para 
Xuño teñen programado unha 
sesión de conta comos. Hai uns 
teléfonos de contacto: (986) 
203772 e (986) 212879. • 

•Os museus 
contra a venda 
do património 
Celébrase o 18 de Mai o Dia 
lntemacional do Mu eus co l , 
ma Contra o tráfico ilícito de bens 
culturais e naturais, seleccionado 
polo Consello Internacional de 
Museus para con cienciar da im, 
portáncia da "grande colección 
cultural e natural que é de 
todos". Na Galiza, o Museu Qui, 
ñones de León de Vigo orienta es, 
ta xorhadas aos máis novos con 
actividades didácticas como gui, 
ñol, conta contos e obradoiro. • 

• Escritores 
na faculdade 
de Ciéncias 
da Educación da 
Coruña 
Mamai á escola no vou de certo, 
eu non entendo non vallo para 
eso, f alas estranas, estranos lerios, 
do meu non me f alan, f alan de le, 
xos. Con este texto de Fuxan os 
Ventas ilustrouse a I Semana das 
Letras Galegas na Faculdade de 
Ciéncias de Educación da Co, 
ruña, que se celebrou do 12 ao 
14 de Maio. Por ali pasaron 
Carlos Casares, Xose Luís 
Barreiro, Xesus Alonso Monte, 
ro, Miguel Anxo Femán Vello 
e Ana Romani como tamén o 
grupo de gaitas Santa Maria de 
T orás e A Quenlla. • 

•Homenaxe 
. ,. 

aos trmans 
Alvárez Blázquez 
O 17 de Maio descúbrese unha 
placa de lembranza aos irmáns 
Alvárez Blázquez na Biblioteca 
Central de Vigo, un dia despois 
de que un encontro de poetas 
rinda homenaxe a un deks, Xo, 
sé Mª. Neste recital do Veni-e's 
16 participan Alfonso, Celso e 
Xosé Mª Alvárez Cáccamo, Mi, 
guel,A~xo Fernán Vello, 
Ramiro Fonte, Bernardino Gra, 
ña, Maria do Carme Krucken, 
berg, Maria Xosé Queizán, Xa, 
vier Rodríguez Baixeras e Vítor 
Vaqueiro.+ 
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Un lu~o, 
Dario 
Título: Dario a diario. 

Autor: Xela Arias. 

Editorial: Edicións Xerais. 

Que si, que si, que cho digo eu 
e aqueles de longa barba bran, 
ca e pelo cano dih que teñen a 
imaxe da sabiduria; e se eu es, 
tou asi por responder a unha 
imaxe, cómo non estarás ti que 
lés un libro e es protagoni ta e 
hai que ver cómo te queren. 
Chegarás aos meus anos e ve
raste nel, e nel verás a cautiva
dora en ibilidade da túa nai 
Xela. Porque o libro é is , en, 
ibilidade pura, ábia ensibili

dade p rf ctamente medida e 
expresada cunha valentía e efi, 
cácia f'ra do comun. Porque, 
verá , cómpre er m i valent 
para rec ñecer na causas do 
dia a dia aquelo que é inmor
Lal. Vémolo todo pero preferi, 
mo contemplar a sucesiva su, 
ce ión de imaxe e son do tele
visor e non paramos mentes na 
importáncia de cando dixeche 
ma,ma,má, e aca o tomámolo 
a chi te. 

Leitor, ben ves que estou impre-
ionado e quixera que ti o esti

veras coma min. Aparentemen
te, os versos escritos a un recén 
nado semella que non deben 
mover tan grandemente a febra 
do corazón, tan afeites como es, 
tamos á bágoa fácil de seríais 
ñoños e americanos. Pero, como 
ben di o refrán, todo é empezar. 
E eu convidote a que te poñas. 
Quizá lendo o segundo poema 
me mires de reollo e me chates o 
dito de esaxero. O que pasa é 
que, ainda que o teu duro entir 
non madurecera, é nece ário. 

Xela Arias. 

Segue e vólveo reler cando re
mates, xa ten outro sentido. Eu 
ainda che concedo que tanto es-

- te como o primeiro están un 
chisco forzados pola evolución 
lóxica do que é un diário. Pero 
hasme conceder ti que en nen
gun momento se perde o ton 
gardado nos restantes poemas, 
esa sublimación da sensibilidade 
perante as cousas aparentemen
te máis insignificantes pero fi, 
nalrnente tan trascendentes. 

Mira, pouco a pouco hei ir dei
xando lastre emotivo. Non debe 
parecer, baixo ningún concepto 
que os xuizos que emito non 
parten da racionalidade, fria e 
obxectiva. Este libriño, porque é 
pequeno, tan ben coidado e de 
presentación suxestiva e agradá, 
bel, non debe, pasar polas libra
rías e catálogos como un libro-

homenaxe simplemente. Que 
iso non nos predetermine por~ 
que, do contrário, -hanos pasar 
por diahte dos ollos un extraor
dinário exercício poético onde, 
coa brevidade necesária e o rit
mo preciso se pintan as emo
cións da vida vivida e da que vai 
vivir e o que entre si entretecen. 
Eis, pois, unha dimensión ina
gardada: a universalidade, 0u iso 
quixeramos_ crer que di tiren as 
bandeiras e entre si os ríos. 

Precisamente pola sua dimen
sión ·eu definiríaos como ora
cións cósmicas, breves oracións 
de significado fondo. É raro o 
poema longo, pero tanto nuns 
cóma noutros Xela Arias apre
séntase como unha moi hábil 
poeta manexando os recursos de 
que , bota 
man. As ve-
ces hai unha 
breve, pero O libro é 
intensa des- sensibilidade 
crición, para 
acabar con
clusivamente 
como todos. 
E en todo ca
so o dominio 
do ritmo e a 
precisión do 
pensamento 
discursivo 
son excelen-

pura, 
sábia 
sensibilidade 
perfecta-
mente 
medida 

tes. Que é Xela muller valente e 
mostra o seu interior sen ambi, 
guidades, logrando unha mensa
xe universal; creo que xa o di
xen, ben está repetilo. 

O que aquí non atoparás, leitor, 
é palabras vacías e bonitas, retó
rica do prec;iosismo fútil. Todo o 
que está, está, porque ten que es, 
tar o ten que estar porque ten 
algo que dicer. Non se debe ler 
o poema e pasar a folla.• 

XOSÉ M. EIRÉ 

Se guindo 
as pegadas . 
da marte 

Título: O asasino estrábico. 

Autor,: Anxo Quintela. 

Editorial: Edicións Xeraís, colección Abla

tivoAbsoluto. 

Cawrc"e anos despois de Á som
bra dos pavillóns<ll e sen ter dado 
a coñecer neste tempo niáis que 
algúns textos espallados, volve 
Anxo Quiñrela á escena poética 
cun novo libro O asasino est:rábi, 
co. É este un dos catro- volumes 
primoxénitos da colección de 
poesía "Ablativo Absoluto" cre
ada hai un~ meses pqr Xerais. 

O asasino estrábico divídese en tres 
partes de desigual marcadas por 
unha forma métrica que unifica o 
poemario: textos de once versos á 
· fnaneira das décimas brancas pero 
con cesuras violentas que rompen 
a forma establecida. A un tempo 
fóxese da mensaxe aséptica e en
gárzanse os poemas -case fotos dun 
mundo diverso e poliédrico- me
diante unha certa narratividade. 

Na primeira parte, "O asasino e 
o seu dobre", apreséntase ao lec, 
tor o personaxe que dá título á 
obra pero xógase a· escandelo 
baixo múltiples 'máscaras. Ci:e
mos albiscalo mais a p.ercepciqn 
tómase falsa e tómamos por rea
lidade o que só era unha sombra. 
Neste xogo de despistes ten un 
papel relevante ese ti invocado 
directamente no primeiro poema 
que filtra a información "O teu 
labor é só agacha-las probas. / 
oculta,las pegadas, que· me perda / 
tódolos rastros", e se _fai á vez 

(Pasa á páxina seguinte) 

TA-PRESENTACIÓN 

XERAIS 
~~ -

~·~ 

. SANTIAGO 

.Martes, 20 de maio 

21ªº horas 

Casa do Patín - Estrada de Noia -;;· 

A CORUÑA 

Mércores, 21 de maio 

20°0 horas 

Pub Dublín -. P·anaderas, so 

· VIGO 

Venres, 23 de maio 

20ºº horas 

Café Universal - Alfonso XIII, 32 
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canta de libros 

O terror de Gárgo"la 
en galega 
A obra coa que Carlos Vila Sexto ga
ñou o Prémio Rua Nova no ano 1993, 
Gárgola, aparece agora publicada en 
_galega por Galaxia. Con 
ela, o autor 
retrata a in
fluéncia do 
medo nos 
comportamen
tos humanos, 
desde unha 
perspectiva rea
lista, pero sen 
esquecer a 
estreita relación 
que ten este sen
timento con todo 
o que sexa sobre
·natural ou inexplicá-
bel. O terror, a fantasía e o mistério te
ñen un preséncia constante na produc
ción do autor.+ 

Retrato 
da cluitarra social 
O mundo imaxinativo. e emocional dos 
mozos~ a sua posición diante da vida 
aparecen retratados na 
obra de Roland 
Limacher Chata
rra, que ven de ser 
publicada na 
colección de narra
tiva para xente no
va Docexvintedous 
da editorial Sotelo 
Blanco. Con esta 
obra, o autor cues
tiona os obxectivos 
dunha sociedade pe
chada a todo o que 
diferente e que mesmo 
impide á mocidade esco-
ller o seu próprio futuro con liberda~e. 
A traducción é de Maria Xesus 
Lama.+ . 

Significados de nación 
Aparecen sim~ltaneamente en Xerais 
dous ensaios a redor do con-
cepto nación. 
O escrito por 
Ramón Villares, 
catedrático de 
História 
Contemporánea 
e ex reitor da uni
versidade 
compostelana, 
reune doce textos 
relativos a este sé
culo na Galiza e 
titúlase Figuras de 
nación, percorrido · 
pala evolución do 
pensamento políti
co. Pola sua parte, 
Ramón Máiz é o 
autor de A idea de 
nación no que 
confronta este 
concepto con outros 

A IDEA 
DE NAClÜN 

como Estado ou mesmamente na
cionalismo poñendo de manifesto as 
coincidéncias e desacordos entre dife
rentes pens?dores. + 

Mátria da néboa 
Un novo libro de poesia publícase en 
Ediciós do Castro co titulo Mátria da 
néboa, de Xosé C ar
los Gómez Alfara" 
ainda que a nove
dade non é tal se 
se ten en canta 
que recolle versos 
desde 1970 até 
1992. Este canto á 
terra, apresentado 
por Xesus Alonso 
Montero, é a última 
obra do autor-de Ri
badávia, que publi
cou nos últimos dous 
anos As labaradas da Iembranza, Alba 
plena do Alén e Os ciclóns do sino.+ 

... , 
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(Ven da páxina anterior) 
cómplice e víctima dos crimes. 
O asasino asume distintas formas 
-a memoria, o tempo, o amor, o 
sacrificio,_ a ausencia, o desampa, 
ro ... - e esgrime, en consonancia, 

· armas diversas: o cínife. a gaivo, 
ta, a muller, a tristeza: 

Tralo mar, de lembrares. lembra a luz 
e afiando a mirada preme as pálpebras. 
Debuxa o seu perfil. a sinuosa. 
liña da luz atardecida. 

Vexo 
o escintileo mudo 1 o seu refiexo 
nos xestos que acompañan as palabras 
que nunca nos-diremos. Acontece 
unha carencia: os-olios desollados 
da gaivota voraz que nos atrapa. 

Mentres, se desenvolven_ os cri, · 
mes, o lector fica fascinado por 
esta figura 
q!:!e xa se fai 
familiar e re, 
mata,· aguillo~ O asasino 
ada a súa cu, 
riosidade, por 
convertirse 
nun público 
fiel que esixe 
n ovos asasi , 
natos. Con f¡, 
na ironía, o 
crim in al de, 
dará o seu 
coñecemento 
<lestes feitos 

aume 
distinta 
formas: ' 
a memoria, o 
tempo, -o 
amor, o 
sacrificio ... 

pois sabe da nosa atención vo, · 
yeurística polos eus pasos: 

Arrastro. cando menos, seis cadáveres 
ás miñas costas. Un por cada día 
da semana. Os domingos. como o resw 
dos crimina is. descanso. 

Decidín 
o luns. por puro tedio. comezar 
a cacería e abatín un home 
con chapeu dmare1o. Da cl1isteira 
voou unha pamba. ¡Mágoa de plumaxe! 
Morreu o mago, matei tres coristas 
e un locutor de voz atmmentada. 

O meu publico espera un novo crime. 

Pero 'entón volve encubrirse coa 
máscara, coas rotas ás dese anxo 
que nos anuncia xa a segunda par, 
te do- libro ("o dominio dos a_n , 

xos").. Engana e reconfSlrta a pri, 
meira imaxe <leste novo treito: 
"Abrín a porta e vin pasar un anxo" 
pero, de seguida, se nos adara que 
este é un ser impuro, caído. A ~ 
identificación do eu poético con 
el é fascinante e anunéia un esta, 
do interior de rebeldía latente: 

o anxo caído ergueu a súa bágoa. 
só a súa soa bágoa. pra acabar. 
dun pranto. 

X l i\J. l .S 
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semellante a dos que , rota a 
ncmez (evocada como un tempo 
feliz onde o ser carece de verda
d1úra identidade), deben asumir 
a súa pertenza a unha raza espu, . 
ria, sen fillos que a salven, sen
irmáns que -a liberen. Neste mo~ 
mento, o asasino tómase múlti, 
ple e volve, en masa, na terceira 
parte: "As hordas": 
Para acabar con todo non fixamos 
hora ningunha. V eunos dada a cifra 
ignorada da grande conxunción. 
Nun só segundo. 

tódalas alannas 
da cidade sa ltaron no alarido 
máis,agudo que nunca se escoitara 
Como atraídos polo riso bébedo 
duns ratos, xigantescos,.os que amaron 
un dia o soño e a palabra, armados 
de sombra e da memoría dos fracasos. 

entregáronse ó ;ezo e á pillaxe. 

As fronteiras entre ben e mal di, 
lúense agora. Para defenderse há.i 
que matar. volverse un tamén asa~ 
sino, asumir a pel do anxo caído, 
ser horda que aniquiia antes de 
que a devoren. Pero antes débese 
enterrar en lugar oculto o tesauro, 
ese último rastro capaz de devol, 
vemos á condición humana: 

Non hai quen.Iiea xa cos grans .de pó. 
a exacta referencia nos arquivos 
da amizade e a dor 

Manta Raye 
Corco.bada 
xuntos no ceo 

Título: Dim inuto cielo. 

Grupo: Corcobado e Manta Ray. 

Edita: Astro Discos. 

G~~O 

para atapar 
a cruz so'bre o papel onde enterrar 
a pá do legón, a última esperanza .. 

ForQn tantas as agresións que o 
asasino, baixo múltiples formas, 
imprimiu sobre· o eu-víctima que 
este xa coñece a súa verdadeira 
identidade. Só falta_ entón saber 
cando ases_tará ~ pegada definitiva: 

Ca~uera dia pode se-lo día 
menos pensado. Porque sen pensar ~ 
pasan as causas. marren os amigos, 
creban as carnes, vánseche as mulleres 
mesmo as que non amaches-" e rebentan 
as costuras que prenden a mem01ia . 
( ... ) 
Ca~uera día; 

colw a vía marta 

a unha estación de tren deshabitada .• 

TERESA SEARA · 

(1).- Colección Esquío de Poesía. Fe
rro!. 1983 

_Na percura 
dun anaco de 
papel impreso 

f~tulo: A prensa de. mulleres en Galicia, 

1841-1994. 

Autor: Xosé Vicenzo Freire Lestán. 

Editorial: Edi\:6es U ni versitárias Lusófonas. 

O estudo A prensa é1e mulleres en 
Galicia amo~a as poucas cabecei, 
ras que con esa ftn sairon á rua 
no· último século é rrtédio; condi, 
ción agravada polo esquecemen, 
to das mesmas,' eiva que empeza 
a solventarse con LTaballos como 

· o de Xosé Vicenzo Freire Lestón, 
que é documentalista na conse
llaria de Educación e responsábel 
do Cen~rp de Estudos Galegas na 

canta de discos 

' Universidade Lusófona de Hu, 
manidades e T ecnoloxias de Lis, 
boa. A concepción destas publi, 
cacións non só como produtos 
cukurais do seu tempo senón co, 
mo fontes para construir a histó, 
ria das mulleres lanzan como 
conclusións tanto a dificultade 
destas para criar voceiros pró, 
prios como os atrancos, incluso 
en periodos dlinha proclamada 
liberdade, para incorporarse con 

·todos os seus direitos á sociedade. 

O ermo das publicacións para 
mulleres ten características cha, 
ves até a os anos da marte de 
Franco e da democracia: ate ese 
momento non houbera publica, 
cións femininas como tales xa 
que ,xurdian ao redor de movi, 
mentas católicos ou partidistas , 
co obxectivo do adoutrinamento 
~ . debido ao momento histórico, 
cunha difusión máis que pobre. 
Hai que sinalar que ao longo da 
história que nos lembra Freire 
Lest6n , atopamós moito ·homes 
agachados en nemes de muller 
oü pseudónimos que rnantiñan a 
sua identidade no an onimato. 
Paradoxas de tempos nos que o 
deoate xiraba ao redor de se a 
muller tiña direito a sair da sua 

peso de Javier Corcobado déixase 
sentir e estabelece un ha enorme 
distáncia ehtre este disco e o de 
Manta Rayen solitario. As letras 
de Corcobado continuan 
alimentándose dos buratos negros 
da vida e o seu misticismo lévao 
agora a versionear Getsemani, , 
daquela opera-rock Jesucristo 
Superstar , cuxa vers ión castellana 
popularizou Camilo Se to h¡:¡i 

Xúntanse o eterno aspirante a unha chea de anos. Radio, Cine 
coa raíz apodrecida 

das vinganzas antigas e aprazadas. 
cantante de voz profunda e afectada de verano e Cadalso de amor y 

. co grupo de Xixón que máls gosta en odio son canc ións a ter en 
·: -Madrid nun traba1lo gravado nuu _ con ta. Apresentaron Dimjnuto 

__}. ~:~:: e;ll]er~e de Nava, eaAst.úri~:. ·<. ' ~ . , ~Cielo na Gal iza, oportunidade 
Con tan que· nQn t~ñen tré!J{ectóüas' _ . . _ . . - '. · .. :'""·_-,..- para confirmar que ós sons do ba.ixo 

· ,. · 'l"d · d , da ·· =.· .; .. ..:,comuns a inda que· están vencél.ladoS, ':.:'· ~, :- · ,,.. -~ ~ ·, _-: · _ · · ·,distorsión, meralófono, guitarras e . quzza1scnsa1 a.enmta oam . ·> ,,::-;(.... 1 . . · d . b. . , . - ,~·, .,, 1 - - o· '· · ¡ - - ·, - \l · ·t1 · d M · t R 
'· ··, , - ··. -~· ¡.;v•O seu -xe 1to . e. conc~, ir -a Ji1Us 1ca. ,:; .. t.· ms- ue neste immuto cie o pero non _uema1s arn er~a os an a ay son 

. · - 4{ ~!: Xa,grav.ar-an· Corcobado e Manta Ray- · _' ,_ n9 compacto qüe se atopa 1ias tendcts_. .un bon espectaculo.t 
A funa de quen, expulso do pa::;c.' ·' 9.tema.EI crack para o CD Canciónes_ As resppnsabilidades de música e 
raíso, busca o seu propiq -Jugar_~·~. , ._·"~de~ cine .. -e~~año l ( 1896..-1.996) que~::;_ - ~ ie~ras ·ñan eStán rePartidas pó,r i.gual; o · ·-

( ... ) 
Quéroté derrotado. pero altivo. 

A. ESTÉVE_~· 
_, 1 ..,.._ ... 

_, 
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casa con todas as consecuéncias 
(conversas ainda hoxe frecuen, 
tes). Asi no pioneiro El Iris del 
Bello Sexo, aparecida en Santia, 
go en 1841 e que publicará oito 
números até converterse en El 
Iris de Galicia, terá como reda, 
rores aos irmáns Alberto e An, 

- tonio Camino, que se agachan 
tras os ·nomes de Enarda e Gala, 
tea. Serán xornalistas homes os 
que tamén a finais do XIX apare, 
cerán travestidos en La Estrella 
Galaica.· En vísperas da II Repú, 
blica aparecerian bciletins vence, 
Hados a Acción Católica cuxo ei, 
xo tematico era o esmagamento 

- a través da fe das reivindicacións 
de iguald ade ao tempo que xa 
existían publicacións pr pria, 
mente feministas en Lisboa ou 
Barcelona. Este domínio de pu
blicacións para mullere de de os 

·sectores reaccionários dá lle pé 
ao autor para a mái que di cutí, 
bel tese de que a promoción de 
asociacionismo feminino ven 
exclusivamente da Igrexa. 

Haberá que esperar a finais dos 60 
para atopar Alborada e Mullere 
Loita, órganos clandestinos, na 
Coruña e Vigo re peitivarnente, 
dos Movimento de Mulleres De
mocráticas nos que a problemáti, 
ca feminina queda diluida na 
obreira, en xeral. Na década d 
80 chega o compromiso de AncJai, 
na, publicación da Asocilldón Ga
lega da Muller, de A Saia e A Festa 
da Palabra Silenciada, das Feminis
tas lrulependentes, e de Área, ven
cellada ás Mulheres Nacionalistas. 
En calquera caso, nengunha e tá 
consolidada e moito menos ten a 
periodicidade desexábel. T areixa 
Navaza, lsaura Graña, Nanina 
Santos, Aurora Marco, Margarita 
Ledo, Encar, 
na Otero, Ma-
ria Xosé Quei, 
zán, Maria 
Xo é Porteiro, 
Ana Romaní, 
Guadalupe 
Ces, Eva Mo, 
reira ou Palo, 
ma Rodríguez 
on só algun 

do nomc 
que fan po í, 
be l que cxis, 
tan esta re-

As 
publicación 
promoVidas 
pola lgrexa 
sepultaban á 
muller na 
família 

vístas e o eu vencellamento ao 
méio de comunicación, á lit ra, 
tura ou a política dan coma da 
complexidade Ja militáncia fe, 
minista no país e, á vez, da au, 
séncia até agora (vense de con , 
tituir a asociación Mulleres Ga, 
legas da Comunicación) dun co'. 
lectivo de xornalistas que, per, 
tencendo ;:i méLos non diri:xidos a 
un público ~specificamente femi, 
nino, cuestione. á construcción 
da información e o papel da mu, 
ller como traballadora e suxeito 
da comunicación.+ . 

\ 

A.ESTÉVEZ 

oc1u~abe . ~tlec1cd·:'~aeltca 
un -ha n- ova 1 m ax e p ·Ora O_ deporte 
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CHOUTEIRA 
"Chouteira" 
OF 001. cd(mc 

O son· de Chouteira resulta da 
emprega de instrumentos e rltmos, 

. da traaición galega, pero non C<?r\ 
voritade purista> senon · polas 
Himitadas posil:>ilida(l~ qu(} ofre~e , .~ · 
o son resuftqnte; Fresfo e· ori ,r 1 

' ' 
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·O Fole guionista de cine 
Os relatos O cadaleito; Q documentó e · 
¿E decímolo ou non o decimos? foron levados ao cine 

-
-0- A. ESTÉVEZ 

Os contos de Anxel Fole son unha estupenda fonte de guións cine, 
matográficos, .segundo coinciden os autores de curtametraxes base
ados nos setis textos. A asociación Valle Inclán de Lugo proxectou, 
nos hai uns dias nos actos de homenaxe a Anxel Fole e algun deles 
non voltará a verse na cidade desde o seu estreo. Enrique Rodrí
guez Baixeras gravou nos anos 70 O cadaleito e O documento, Ma
nuel Yáñez, en 1985, optou por ¿E decímolo ou non o decimos?, e 
Xaime Fandiño está ro.dando actualmente O tesouro para a TVG. 

As escehas descritas polo escritor 
de Lugo tanto en A lus do candil 
como en Histarids que ninguén ere 
situan ao leitor na paisaxe, nas 

S~per oferta 

corredoiras, entre os viciños, 
dentro das tabernas e incluso nas 
ramas do freixo ao que se sube o 
Manueliño por amor en O docu, 

mento. Enrique Rodríguez Baixe, 
ras rodou esta curtametraxe en 
1970. A sua idea· era levar a cabo 
ünha triloxia cos relatos de A lus 
do candil que ao final non puido 
rematar. "Estudaba cine daquela 
e cría que Fole era un dos autores 
que mellar se daba para rodar", 
explica Rodríguez Bixeras, que 
estivo en Lugo no acto organiza, 
do pola asociación Valle lnclán 
ainda que há.í "ános que . vive en 
Madrid e xa non ·está vencellado 
ao cinema. Lembra que O doc~, 
mento pasouse o mesmo ano d~ 

rodaxe nun ciclo cine~atográfi, 
·co de Ourense e mentres se pro, 
xectaba, a policía interrumpiu, 
levouse as fitas e ao autor á comí, 
saria. ·"Realmente os policías non 
sabían porque me levaban pero 
había un governador civil moi 
tolo en Ourense, que se puña· 
moi nervioso con estes actos. O 

. contido do relato non era dos. 
que eles considerabn s~bversivo 
pero estaba feito en gal ego", ex, 
plica Rodríguez Baixeras. · 

Anos máis tarde Fellini r'odaria 
Amacord cun escena case igual á . 
que Fole descrebeu en O docu, 
mento e que Enrique Rodríguez 

· 1evou á pantalla. O mozo empo, 
leirado nunha árbore ameaza con 
matarse por amor mentres toda 
unha comunidade reínese ao se4 
pé convencéndoo de que non o 
faga. 'Seis ahos máis tarde, Rodí
guez Baixeras rodaría O Cadaleito 
baseado no relato A caixa do mor, 
to, unha história de ladróns do 
rural que na percura do ouro das 
casas utilizan cadaleitos como ta, 
padeiras. Com_o o anterior, ta
·mén foi gravado na costa de Lu
go e en 35 mm, formato de cine. · 

Esta história que Fole concebiu 
desde o ponto de vista dun neno 
abraiado tamén estaba na mente 
de Manuel Yañez, que actual-

-mente traballa na TVE en Pon
tevedra. En 1985 realizou a cur, 
tametraxe ¡E decímolo ou non o 
decimos?. "Pensaba gravar o Ca, 
daleito pero entereime de que xa 
se fixera e decidime por outro xa 
que non había problema, Fole 
ten moitos cantos que esperan 
ser levados á pantalla"_, sinala Ya
ñez que, o mesmo que Rodríguez 

ANOSA TERRA 

Baixeras, defende o potencial ci, 
nema~ográfico do e~critor lugués. 

"Apresentei o meu guión no 
concurso da consellaria de Cul
tura e foi aprobado para levalo a 
cabo. Graveino en Pontevedra, 
collendo ruas e interiores que 
non foran infieis ao relato de 
Anxel Fole e incluso escollendo 
a alguns vellos de taberna que 
daban moi ben 'o papel", si Ya, 
ñez quen reseña que os actores 
non eran profesionais ainda que 
si as dobraxes feitas por algunhas 
das voces máis coñecidas do tea
tro do páis. En ¡E decímolo ou 
non o decimos?, a Xusto, o prota
gonista, "un devance iro dos mo, 
zos de hoxe", persíguelle o fata
lismo. Unha reunión nocturna, 
un disparo, unha morte e unha 
luz nunha fiestra on os elemen, 
tos desta história incríbel que Fo
le ideou e que Yañez e colleu 
porque, ~ntre outro a pect , 
era fácil de levar á pantalla. O 
proxecto exibiu e nalgun festival" 
e foi emitido pola TVG. Yañez 
non sabe se este ano sairá d cai
xón para mái proxeccións. 

Por último, e xa com proxecto 
máis ambicioso e caro, a TVG 
está gravando O Tesauro, que 
dirixe o realizador Xaime Fandi
ño. Esta é unha história, tamén 
de A lus do candil, pero con 
maior complicacións: hai voltas 
a épocas dos templário e Irman, 
diños, interiores de templos e 
traxes de época. Anxel Fole 
amasa unha vez máís que os seus 
cantos son guións cinematográ
ficos, non en poténcia, senón xa 
pulidos, con personaxes e cená
rios perfectamente. descritos.• 
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A publicación da Obra galega Completa 
centra as edicións de Fole' 
O Congfeso sobre a sua figura celébrase do 22 ~o 24 de Maio en Lugo 

Redescúbrese no ano da sua ho, 
menaxe o Fole narrador, b Fole 
xomalista, o Fole autor teatral e 
incluso o poeta. Tamén neste 
ano os estudosos da sua obra pu, 
blicaron os _seus trabaflos, · análi, 
ses dos temas, das paisaxes e do 
compromiso de Anxel Fole coa 
língua e a cultura galegas. A obra 
do narrador de Lugo atópase na 
editorial Galaxia: os contos de A 
lus do candil, Historias que ninguén 
ere, Cantos da Néboa e Terra Bra, 
va. A peza de teatro Pauto do De, 
mo foi reeditada na colección 
Árbore para leitores máis noves, 
na que tamén apareceu A vida de 
Anxel Fol.e, de Carlos Casares. Es, 
ta é unha versión adaptada ta, 
mén para un público xuvenil das 
entrevi tas mantidas polo autor 
con Fole en 1984. Entrevistas 
nas que, entre unha morea de as, 
pectes a reseñar, chamaba a 
atención o anecdotário de Anxel 
Fole sobre feítos e persoas coas 
que se atopou na sua vida. 

go, La Noche, Faro de Vigo ou A 
N osa T erra. Ha be ria que reseñar 
que o seu nome estivo detrás de 
publicacións como Resol, Yun, 

queria avaliar a recuperación da 
literatura. galega durante o fran, 
quismo. O director xeral do xor, 
nal El Progreso· Xosé de Cora sú.: 
maseªº áno ·de Fole no que con: 
sidera unha obriga co Diccionáno 
de Fole, un percorrido polas vilas, 
bosques, persoas e obxectos -que 
tiveron significado para o home, 
naxeado o Dia das Letras Galegas. 

dos de Armando Requeixo, que 
ademais de ser coautor xunto a 
Luis . Al,onso Girgado de Anxel 
Fole e A lus do candil .aparecido
en N igra, tamén é responsábel de 
Anxel Fole. Aproximación temáti, 
ca á sua obra narrativa en galega e 
publicado en EdiciÓns do Cúmio. 
Neste traballo, o autor, un filólo
go de 26 anos inmerso na obra 
dos clásicos do páis, propúxose 
soterrar os mitos ao redor da obra 
do lucense c:unha revisión do seu 
universo litetário. 

· que e Horizontes. 

J 

T amén nas librarías está o libro 
que en 1995 publicou ~Edicios do 
Catro Parlamento de las Letras 
Gallegas cunha edición de Mª 
Xesus Amado Silvar, teimuda en 
non esquecer esta sección que en 
1961 Fole ideou para El Progreso. 
Polo seu parlamento pasarian Fer, 
min Bouza Brey, Ramón Otero 
Pedrayo, Álvaro Cunqueiro, Ma
nuel Maria, Francisco Fernández 
del Riego ou Salvador Garcia 
Bodaño. O xornalista e escritor 

Xerais apresenta unha fotobio, 
grafia promovida por Rodríguez 
Fer e que recolle as instantáneas 
que nos lembran ese home dis, 
tinto, .de abrigo longo e cigarro 
nos beizos; mesmo autor e edito, 
rial -para outro libro, Anxel Fole. 
Vida e obra. Hai que citar os estu-

Congreso Fole 

Os dias 22, 23 e 24 deste mes 
ten lugar no Salón de Actos da . 
Biblioteca Púbhca de Lugo o 
Congreso Ánxel Fole, un encori
tro organizado pola Dirección 
X eral de Cultura, ·no que se de
baterá sobre a obra do escritor 
lugués en clave científica e de 
lembranza persoal. 

De calquer xeito, Galaxia ven 
de apresentar os dous volumes 
da Obra galega completa, com, 
péndio dos libros anteriormente 
citados así como de contos sol, 
tos, poemas como O merlo e o 
sapo ou Cántiga do Nadal e arti, 
gos xomalísticos nunha edición 
de Claudio Rodríguez Fer. Preci, . 
samente a vertente xornalística 
é a que motivou o libro Cartafo, 
lio Galego, editado por A Nosa 
T erra, que reune os artigas pu, 
blicados en galego, incluindo o 
discurso na Real Academia Ga, 
lega e a rec1pción do Pedrón de 
Ouro. O traballo de Fole na 
prensa empre estivo emsombre, 
cido p la sua criación narrativa 
ainda que tiña sitlO" máis exten, 
o. Ademái do vencellamento 

xomal da ua cidade El Pro, 
greso, F l tr ball u colabor u 

n La Provincia, El Pueblo Galle, 

ÁLVEZ 

Interveñen na inauguración 
Claudio Rodríguez Fer e Ar, 
mando Requeixo, abordándose 
na sesión de tarde do primeírn 
dia diversos aspectos do Fole ar
ticulista; respeito ao celtismo 

. (Maria Lopo ), á muller, o femi
nismo e. á política (Carme Blan, 
co) ou á preséncia de Lugo (Isa, 
bel Gómez.Rivas). 

En suces!vas charlas e conferén, 
das intervirán persoa§ que co, 
ñeceron e trataron a Anxel Fo, 
le, desde o ex alcalde Vicente 
Quiroga, a xentes como Francis
~o Fernández de1 Riego, Sixto 
Seco, Carlos Casares, Benxamin 
Casal, Xosé de Cora, Paco Mar, 
tin ou Xesus Alonso Montero. 

O Congreso concluirá cunha rota 
foleana, que percorrerá as ruas 
má\s familiares de Lugo e as terras 
do lncio, Courel e Quiroga. • 

BRAVURA, MISTÉRIO E GALEGUIDADE 

F le e traeu d s pai anos e das' taber, 
na de Quir ga e o Íncio un mundo li, 
terário. A estatura acadada polas suas 
obras lembra que as contradicións hu, 
manas repít~nse en cada lugar e en ca
da persoa. E mérito do escritor saber 
afondar para encontralas, ter a pacién, 
cia de constn.lir o pozo, ainda que nas 
primeiras escavadas n~.n sáia auga o su, 
ficientemente limpa. E algo que coñe, 
ce calquera escritor dunha cultura nor, 
matizada, pero non era esta a situación 
de Galiza nos anos cincuenta: Fole 
aprendera iso na escota galeguista da 
república e estaba alí, coas suas rarezas 
e o seu exílio interior, para restaurar a 
obra derrubada pola forza. -Blanco 
Amor acompañábao, escrebindo de 
memória desde a Arxentina. Fole, co, 

-mo ~ un antropólogo, .observaba ªº pé 
mesmo dos paisanos e estraia o elixir 
do seu im~xinário colectivo. 

Nesa conciéncia que ainda ..quedaba de · 
Galiza, sen nomeala, encontrou claves 
definitórias do carácter da sociedade 

Fole 
chamoulle 

brava a 
unha 

paisaxe · 
que outros 
teimaban 

en calificar 
de oronda, 
fe.minina e 
gariinosa~ 
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galega, hoxe xa en grande parte desapa, 
reciclas. O trasmundo de Fole era o tras, 
mundo dos nosos paisanos. As panta
sias de Fole eran os contos de todos os 
¡:Has e de todos os invernos da xente do 
común. Aquel imaxinário pode ser xul, 
gado como pantástico desde as nosas 
créncias actuais, pero a transcripción 
literária que do mesmo fai Fole é realis, 
t.a. As testeinuñas do medo ao loqo que 
recolle en várias ocasións son case 

. apontes de xornalista á beira do cami, 
ño. Un dos últimos agasal.los que rece~ 
biu por certo, segundo teño entendido, 
foi unha pensión por ter exercido esta 
profisión. Se cad'ra .o mundo de antes 
era máis imaxinativo ou quizais compre 
agí'ndar para ver se os nosos descenden, 
tes non descubren moita pantasia no 
que hoxe eremos verdade a pé dereito. 

Fole, en todo casó, e. pésie a semos prac, 
ticamente contemporáneo por idade, é 
~nha voz que ven do pasado,_ porque es, 
taba a cabalo de dous mundos: o rural 
que xa desap:areceu e o de hoxe. Fole, 

... 

sen embargo, non é vello na forma · de 
narrar. Unha proba é a de que ? sua pro, · 
sa económica e precisa é apta para o ci
ne. Pero o seu esforzo co idioma - ás ve, 
ces caricaturizado polos seus dl'alectahs; 
mos, poccertas etimoloxias que .non ca, 
dran- vai moito máis alá. Fole cha; 
moulle brava a unha paisaxe que outros 
teimaban en calificar de oronda, femini, 
na e garimosa, na liña do folclorismo to, 
lerado polo réxime, pero que Franco 
non inventara. O ruralismo de hórreo e 
castañola viña da restauración e da crise 
finisecular. Unha teimosia minorizante 
que só o galeguismo as;ertara a crebar 
tempo:almente. 

Os amigos das -análises anacrónicas de, 
ben saber que Fole non era un escritor 
bilíngüe. Era o máximo que se podía ser . 
baixo a potestade de Rivera Manso ou 
de Eduardo del Rio lglésias, militares e 
governadores civis da província. A sua 
mensaxe deixouµa clara ao escoller a 
língua galega como veículo da sua bbra 
con vontade de pirmanecer. • · 

15 -DE MAi.O DE 1997 • Nº 778 2 7 

BOROBÓ 

Un vello · 
suscriptor de 
.A Nasa Terra 

Ao facerme suscriptor (e 
colaborador) de A Nosa Terra 
sentín upha entrañábel ledkia; 
coma cando a lembranza do 
tempo perdido e tan forte que 
semella ·que aquel.vol ve outra 
vez. Pois volve A Nosa Terra á 
·miña casa de T revonzos, do 
mesmo xeito que chegaba á casa 
de Lozano; á do meu pai, don 
Victor, o médico de Cesures, 
hai sesenta e tantos anos. Alá, 
nos anos da República ... 

Meu pai, Vic;tor García G. 
Lozano, fora do seu traballo de 
médico rural, de Valga e 
Setecoros, de Cordeiro e Xanza, 
·tiña unha chea de hobbyes, 
ainda que entóf.l non se abusaba 
diste anglicismo, mais, o seu 

- violín de lngres favorito foi, na 
sua longa maturidade, o · 
modelado en arxila. 
Ocorréuselle esta distración 
cando seus veciños Uxio 
Escuredo (o sogro de Cond~ 
Corbal) e Ramón Diéguez 
criaron a cerámica artística deº 

. Pontecesures. Don Víctor quixo 
cooperar naquela insólita 
iniciativa artesanal, 
aproveitando as suas innatas 
aptitudes artísticas. 

A ~aior- parte. das pezas de 
molde da Cerámica Celta, tan 
váloradas hoxe, sairon das suas 
mans. Adoitaba interpretar 
escultoricamente, no húmido 
barro, ~ gloriosas figuras do 
Mestre Mateo; ou ben os 
dibuxos que lle brindaban os 
artistas inxeis que eran vellos 
amigos de me~ pai e _ 
simpatizaban moito ca sua 
labor: Castelao, Sobrino, 
Maside, Ses to ... 

Castdao singularmente. No seu 
ir e--vir polas estradas de Galiza, 

' na sua incesante acción política 
e cultural naqueles dias; en. cada 
ocasión que pasaba por ' 
Pontecesures, parábase na 
Cerámica e dáballe consellos e 
dibuxos a don Victo[, seu 
antigo compañeiro nas aulas de ' 
Fonseca. O dibuxo que gañou 
maior notoriedade foi o do 
cabuxo que 'meu pai, ªº 
modelalo en arxila, convirteu 
na peza máis famosa e rara da 
Cerámica Celta. Tanto que ten 
a honra de ser atribuida ás 
próprias mans de Castelao. 

Aquela relación tan frecuente 
vinc1,1lou politicameQ_te a 
Ramón Diéguez e Víctor Garcia 
con Castelao, até o ponto de 
que cando se fundou o Partido 
Galeguista ambos cesureños 
ingresaron nel. E, ·~ 
naturalmente, recebiron desde 
ese intre A N osa T erra nos seus 
fogares. E, por iso foi, co El Sol e 
o Pueblo Gallego, a .miña leitura 
cotián e fe11orosa de rapaz.• 

/ 



, 28 15 DE MAIO DE 1997 • Nº 778 

Q GA1TErL2° c~PUTAQ1º 

Tres peixiños con bufanda. Dúas 
rás con calzondllos. Chícharos 
na cama. Estes ·son os títulos dal
gunhas das obras dun dos máis 
inquedantes e suxerentes artistas 
dos últimos tempos, o norteame
ricano Bill Scanga. Se a arte non. 
está feíta só para adular os senti
dos senón tamén para incomodar 
a mente coa "outra verdade", ve
laí un caso logrado. Scanga viste 
con roupas humanas en miniatu
ra a animais ou vexetais de labo
ratorio, metidos en tubos de en
saio con alcol. O efecto é unha 
mestura de humor e espanto. Es
ta corrente artística ben merece 
a consideración de vangarda. 
Trátase da "bio-perversidade''. 

D. as reproduccións da obra 
de bi 11 Scanga pasei ás 
páxinas do xomal do día._ 

T opei cun abondante material 
de bio-perversidade política, 
comezando polo embalse do 
Umia e rematando co_ plan de 

· tratamento de residuos que se . 
vai impoñer en Galicia. 

Na política medioambiental, 

A bio--diversidade 
Galicia debería ir por <liante . 
Ser unha vangarda. As razóns 
ecolóxicas son claramente no 
noso caso tamén razóns econó
micas. a mellor marca de Gali
cia· é a de ser T erra Verde. Pero 
en lugar de tomar medidas 
exemplares, en lugar de dár un 
xiro histórico que nos reconci
lie dunha vez coa Galicia T erra 
Nai, en lugar d~ .sem·entar esa 
conciencia, desde os poleiros do 
poder non se fai .outra cousa 
que 'agrandar o mapa da bio
perversidade, mentres se publi
cita, iso sí, como paraíso verde. 

Cando o director de cine 
José Luis Cuerda vel1 bus
car localizacións para O . 

·bosque animc40, levouse o gran
de chasco. "E terrible", comen
tábame, "case non quedan -fra
gas en Galicia". Non, no país 
dos bosques, ~case non quedan 
auténticas fragas e as que hai 
son manchas que esmorecen. no 
mapa, rodeadas de bio-perversi
d ad e. Mentres os fondos de 
pensións do norte de ·Europa 
destacan comQ_ un dos capitais 

máis seguros os bosques de ma
deiras nobres e financian a súa 
expansión, administración au
tonóm,ica fomenta activamente 
o monocultivo do eucalipto . 
Ninguén expliea nada. Ao con
trario, os sefvicios forestais es
tán a actuar en moitos casos co
m~ insrrumentos da destrucción 
paisaxística de Galicia. 

O utro caso grave de bio
perv:rsidade é ese P.lan 

. de residuos que, en rea
' lidade, é un plan semiprivado 
de producción enerx'ética e de 
miles de toneladas de cinzas de 
lixo tóxico. 

O partido gobernante vai facer 
a súa convención electoral co 
lema "Cara o séc~lo XXI". A 
xigantesca incineradora de Cer
ceda nada ten que ver con ese 
anceio futurista. É unha ficción 
arqueolóxica, precipitadamente 
construida sobre un debate en
ganoso. A pretendida solución 
ao problema do lixo vai ser un 
regalo env~nenado para o sécu
lo XXL Vai ser O'Problema, 

·CAMIÑº VdJD·C0 NO:::t\)TRA NoVA · 

Para franquear o acceso aos en
cantos da persoa amada, e que 
esta sinta igual paixón, o "Ci
prianillo" recomenda capturar 
un lagarto de lombo azul, metelo 
dentro dunha pota sen máis ado
bo que a súa soidade, e asalo nun 
forno ata que quede ben tostado 
e seco; logo só é cuestión de re
ducir ao animaliño a pó e botar 

· esas partículas na bebida da per
soa desexada. Con isto, o lagar
to, ese animal feo e repulsivo 
.que non move a ninguén á com
paixón, ábrelle as portas do co; 
razón ·pretendido a quen faga uso 
de tan esotérico remedio. 

8abido isto, á vista dun peta
dor como este da foto, con 
figurá de saurio, calquera 

copiprende que este animal, na 
súa fealdade, chega a ser un ·be
cho cargado de emocionantes 
predisposicións para a felicidade. · 

Hai un conto popular que fala 
dun descomunal lagarto que, 
asollando sobre un.ha pedra, non 
se decatou da presencia dun ca
zador que por alí pasaba, ate que 
xa estaba no punto de mira. 

Por un lado, o cazador vía · 
naquel extraordinario be-

. cho o terror, e o animal, 
paralizado fronte á a'meaza do 
paisano, sentiu o medo ao duelo 
sen armas; pero tanto un coqia o 
outro, teñen sangue no seu cor- · 
po e cadanseu corazonciño con 
sentimento, e o monstro, sentín
dose ameazado de morte, rogou
lle ao home que agardase, que 
non lle disparase, que total o la
garto non se come, e se el quería 
podían facer un pacto con moito 
ouro polo medio. E o cazador, 
sen deixar de apuntar, perrnitiu-

Petador con .lagarto 
lle que fixese a proposta. 

Teño. suficiente riqueza 
como para facerche rico 
a ti e a túa familia, pero 
para iso ten que vir unha 

. aas rúas fillas, que só un
ha moza valente e sen 
maldade será quen de 
desfacer est'e meigallo 
que me enreda e acadar 
o maior tesauro que poi
das imaxiri.ar. 

Qeceou primeiro o 
bo do home da ra
reza daquela pro

posta, a ver que ía pintar 
alí, <liante daquel tre
mendo animal unha das 
súas rapazas\ pero o sau
rio faloulle con boas pa
labras, facéndolle ver 
que non pretendía nada 
malo, e o cazador, facen
do das tripas corazón, 
quiX:O probar fortuna. 

Foise o home á casa e 
propúxolle ás fillas se 
querían participar naquel 
pacto, no que só ' a inse
guridade, era certa, o de
mais, como todo na vida, un ris
co ao que se hai que enfront_ar. 

C-laro que, facerlle caso a 
un lagarto xa é de por si 
unha tolada, pero cando -

ademais é un animal de propor- · 
cións que meten medo, é unha 
necidade. Por iso é comprensi
ble que só unha das rapazas, 
precisamente a máis -nova, 
aquela que por idade serrtella 
non saber medir ben os límites 

· entre a prudencia e a temerida- . 
de, aceptou o risco de enfron
tarse ao lagarto.· 

Mirábao a rap~za con certo re
ceo, pero o becho ·sacoulle·'medo. 

.::...Tan monstro .son .eu para ti co
mo ti para rñ.in. Se para ti é raro 
qu~ eu teña rabo, para min éo 
que non o teñas ti; e se eu che 
parezo feo porque non teño pelo, 
a min parécesmo ti por ter tanto: 

E escoitou a proposta do réptiL 

Escudada cunha cuhch~ que el 
lle dou, e lle permitía facer as 
paces onde antes había gue

rra, a mociña ti~a que cruzar a 
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.como foi a celulosa para a ría de 
Pontevedra. Senón, ao tempo. 

Mentras _se discu'ría a adxudi
cación a unha ou outr"a 
empresa, nada se dixo de 

que a xeneralización de prantas 
de reciclaxe e de_ compostax~e 
crearían moitos máis empregos e 
de carácter duradeiro. Falouse 
¡noito como pantalla propagan
dística das incineradoras que 
funcionan no mµndo e ríadá se 

· dixo de que é unha saída aná
cronica, que vai de arrecú e moi 
seriamen'te cuestionada polos 
organismos intemacionais da sa
úde. Cómpre recordar que a in
cineradora de Cerceda está moi 
perta do embalse que abastece 
de auga á área metropolitana da 
Coruña. Desde 1985, multíplí
canse os países e cidades que a 
probaron moratorias para frear a 
construcción de incineradoras. 
Suecia, Flandes, Rhode Islands, 
Ontario, Baltimore ... 

A bio-perversidade de Bill 
Scanga é un arte. Aquí e toda 
unha política.• 

FRANCISCO A. VIDAL 

fraga e chegar a unha casa 
na que habfa~. de pór a to
dos os que alí moraban a 
ben, e despois de que na
quel fogar non houbese 
máis liortas, ao cabo dun 
ano había de volver para 
recoller o seu premio. 

E así fo i, a rapaza 
cumpriu o seu san
to cometido de po

ñer a ben a país con fi
llos e aos irmáns entre 
si, e conseguido o man
dado regresou ao pene
do no que asollaba o 
monstro para darlle 
conta de todo. 

A rapaza faláballe sen 
ousar mirarlle para a ca
ra, ata que o becho, des
pois de oíla, meteuse pa
ra detrás da pedra, dicín-

. dolle que agardase un 
anaco que axiña He traía 
o prometido. E así foi 
que, ao pouco, saíu no 
seu lugar un mozo alto e 
guapo, con ganas de ca
sar, como en todos os 
contos que acaban ben, 

e cargado cun saco de moedas 
de ouro, para que a vida da pa
rella, saída de tan monstruosa 
relación, . entrase polas portas 
da gloria . . , 
E sabido que a rapaza que tan

ta repulsión sentía polo he
cho, aceptou os bicos e 

aloumiños do mozo. Unha cou
sa non ten que ver coa outra. E 

. é que ás veces, o máis temible 
dos monstros pode ser, no fon
do, o máis galante e amable dos 
seres, que che abre a porta e 
che deixa pasar <liante.• · 

ANOSA TERRA 

.Xosé de Cora 

'Fole criou unha morea 
de seccións 
en El Progreso facendo 
o que lle petaba" 

Estou lendo un libro dun xomalis
ta e escritor de Lugo , Prudéncio 
Iglesias Hermida, qu e chama 
Semblanzas de mi tiempo e que foi 
editado en 1910. Fágoo por m ti
vos profesionais xa que estou pre
parando un . traballo sobre el; é o 
único libro que puiden atopar. Era 
un personaxe violento, moi coléri
co, desos que insultaba facilmente 
e partíase a cara con todo o mun
do. Foi o primeiro escritor de folle
tóns nos periódicos en Lugo e o 
seu estilo era moi de Veme, via
xeiro e aventureiro. T runfou con 
folletón ainda que non noutros te
rreos por iso desprezaba ao resto 
dos humanos. 

Que leituras recomenda? 

Aproveitando es~es d ias, penso 
que se debe ler a Anxel Fole, cal
quera dos seus libros. 

Que trata no libro que ven de pu~ 
blicar sobre Fole? 

Chámase Diccionário de Fole e 
conta con entradas e voces co 
nomes próprios das persoas ·obre 
a que el escrebeu e da per oa 
que escreberon sobre el. Cítan e 
os libros e cabeceira que tiver n 
un significad na ua obra a i co
mo ruas e vilas. Tamén teñen ca
bida os bares e tertúlias na qu 
participa Fole. A utilidade d li
bro está implícita no subtítulo do 
libro Guia par,a navegar pPla vida e 
obra de Don Anxel; polo de agora 
os contados leitores que a viron 
sinalan que, mália ser un diccio
n ário, é moi entretido. Era un 
obriga ·sentimental miña e, ade
ma is, cubre un oco xa que non 
había nada publicado <leste xeito. 

Como foron os vencellos de Fole 
con El ·Progreso~ 

O seu primeiro artigo para o xor
nal data de 1929, cando era estu
dante. Despois, nas segun.tes déca
das terá colaboracións intermi
tentes até 1954, que se convirte 
nun colaborador remun,era até a 
sua morte, en 1986. Facia o que lle 
petaba e· criou infinidade de sec
cións literátias como -o Parlamento 
das Letras Galegas nos anos 50 ou o 
suplemento literário T áboa Redon
da, nos 70. O 80% da sua obra xor
nalística está en el Progreso. 

Xornalista e escritor. Lugo (1951 ). 

Obras: Panfletos y prensa clandestina, Homes de 
F ole, Barreiro contra Barreiro e Pecados manuais . 
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O Trinque 
Dia das Letras 

Paga a pena sair de, casa para 
asistir aos distintos actos do Dia -
das Letras. En Vigo, o mesmo 
17, celébrase a Carreira Popular 
polo Idioma ". Pero hai outras 
moitas charlas e festas nas dis-

tintas localidades, .ás -que tamén 
poden asistir os cativos. Consul-' 
te os programas de actos. Non 
espere por Canal Plus ou pala 
CNN para manter vivo e sano 
o naso idioma.• 
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u 
actos comezan ás 20 h. no 
local da asociación: Linares 
Rivás, 49-1 º . 

NORMALIZACIÓN E 
- CONFUTO LINGÜÍSTICO 

' 

Debuxos de 
Xosé Luís de 

Dios nas 
galerías 

Tri5quel e 
Meáuliode 

TUI. 

Burela 
•CONTOS 

CONTA CONTOS 

· Na Zararu:la o Xoves 22 ás 
22,30 co portugués Junior 
Sampaio e o colombiano 
Felipe Fernando. 

Car hallo 
• DIA DAS LETRAS 

CURRUNCHO 

Lumieira celebra un currun
cho o V enres 16 en horne
naxe a Ánxel Fole coa pro
xec ión do curto de Ma
nuel Yáñez Castro basado 
n como de F l , Decímolo 
ou non o decimos (ás 20,30 
no Casino). De s guido 
apres ntarase o especial das 
lécra d'A Nasa Terra. Na 
mañá do ábado l 7 cele
bran un concurso infantil 
de pintura, fan a presenta
ción das páxinas en galego 
da inte-rede, unha repre
sentación teatral e un con
certo para cativos. Rematan 
o Domingo 18 ás 21 horas 
no pub Silfo coa sesión do l . 
Encontro Internacional de 

contadores de Contos a car
go de Cándido Pazó e o 
portugués Junior Sampaio. 

LÍNGUA E ENSINO 

Mesa redonda ao redor do 
Uso da língua nos centros de 
ensino, organizada polos 
CAE, Galiza Nova e A 
Mesa pala Normalización o 
Venres 16 ás once da ma
ñá no Instituto de FP. Par
ticipan representantes da 
Mesa, editorial Espiral 
Maior e o do periódico A 
Nasa Terra. 

A Coruña 
• DIA DAS LETRAS 

ÁNXEL FOLE 

Ciclo adicado a Ánxel Fole 
pola Agrupación Cultural 
Alexandre Bóveda. O Luns 
12 ás 20 h. está Carlos Ca
sares para falar dos Aspectos 
humanos. Ao día seguinte, 
Armando Requeixo farao 
sobre os escritos. O Xoves 
15 celebrarán unha mesa 
redonda sobre o uso do ga
Lego nos meios de comuni
cación coa participación 
de representantes de d is
tintos xomais. Todos os 

O Martes 20-ás 20,30 h, en 
Unión Fenosa, Xosé Ra
món Freixeiro Mato da 
Mesa pala .normalización 
Lingüística, fala sobre o 
conflito do idioma. 

·• EXPOSICIONS 

PICASSO 

O Museu das Belas Artes 
expón o cadro Caricatura 
dun torero e un cura, de.Pa
blo Picasso. 

}OSÉ Mª DE LABRA 

Cadros abstratos e xeomé
tricos <leste pintor coruñes 
(1925-1994) na Sala de Ex
posicións de Caixagalicia. 

•MÚSICA 

AUSTRALIA:N BLONDE 

O conxunto de rock astu
riano, actua no Playa Club, 
o Venres 16 ás 12 da noite. 

ERNfE HAWKINS 

Un bluesman ianqui de gui
tarra, o Luns 19 ás 21 h. no 
Rosalia Castro. Entradas en
tre-as 1.200 e as 900 pta. -

ANiVERSÁRIO DA OSG 

O Sábado 17 ás 20,30 h. 
no Pazo de Congresos, coa 
Sinfónica da Galiza, a Sin
fónica de Tenerife e o Orfe
ón Donostiarraf baiJco a di
rección de Víctor Pablo. 
Tamén estará a soprano 
Gwendol yn Bradley e a 
mezzosoprano J adwija 
Rappe, sobre composi
cións de Mahler e K. Hu
sa. O Orfeón e a Sinf óni
ca Galega farano ao dia 
seguint~ e á mesma hora, 
sobre zarzuelas de Chueca, 
Soutullo, Moreno e Soro
zábal. 

•TEATRO 

FÁBULA 

Áncora Produccións pon en 
cena unha cornédia sexual; 
do 15 ao .17 de Maio no 
Teatro Rosalia Castro. 

,. · ~ú:~RIATURAS FEROCES~ 'Hulnorístka · 
. ; ; ~ ~l~gda ~~fáfqrª <;lo ne(i;!i~ti!Hsrno. Ppla . . ~ TES~S.'Apehculá de A.;nepebar-provoca . 
eqqJpa 'de JJn'peixé .chamcul:o \\7,an&i ·Unh~ multi- ;_ :~ o debate:. s.obre OS' filmes de e.rimes reai.s 
nac'ional dedícada' á ~j)e¡;uláción ·a;dqµire un IOte ' _Mt~: i.5 c;ámaras· e, e_n xeral, sobte ~ violéncia no 
de empresas, nas"qúe 'estfinqlµido Únzo6. .. cJ'. ;dne"'e:na·,;.t\r:'':f{ea11z~tión. Orix.inal e beri levada, · 

. ·. . • T , . '., ... •· J:. . : · -~ ,; q_uitii,do Q-a seg:Unda -parte dQ filffie-; M que O di.-- . 
~• O Sí\~!'º·.Y€fsi9ri qá t]íÍsica pé,µc~la " rect(>r deixi' vei'a: sua in~xperién;cia. · · · 

, . de t(!levis1on.:p.a gue Ul:'f. ~adn:~n Bon, enfrerl.- > :,, .... '> , . ,:. .. . . , .,_, ,,. ,. . . 
· tase aos ininiigos·do benestar~ . qué queren . .róub¡:¡t /· ~SECRETOS DO CORAZON. Filme do : 
unha fórmu1a qoe propórciona-enenda de' balde.· .··: basco Montxo Ar.rnendáriz, ben ambienta- · 
Caída a-Unión Soviética, oi'ma:os tívetoñqueser , : d0 nos. anos s~enta. Tensi.ó.ns e prob1em~:fami~ 
os mafié>sos rusos. ' . , ~ 1iareS van samdo "á ttiz através:da ollada dun nene: 

,,. ,.Sensi.bilidácle e vhldres draináticós nunha obra 
~O NEGOCIADO.R.''Eddfe Murphi 'in- _que está ~oí - por>Tiba 'da m.édia ;do eme español. 

terpret:a a un policía enc~egado di ñe-
gociar en casos de secuestro. ·Proctl.ra non mat:frr ~ A SOMBRA DO DIAÑO. Un ·novn' 
a ninguén {ás (lVesas,.-c{e Fujimori) e t~speita · a , · . exetnphir .da xa ext'ensa série_de filmes rela
lei ante os perversos Il'.lálvados. Non:. 'apta para · donados to IRA. Interpretada por dóus guapos: 
os qu!! <lurrtfen nas pers:et\!ció.ns dé coches pola~ ; Harrison ~ord e Brad Pitt. • · 
n,ias de San Fraq.ci§co. .., - ···e :~ ' ·· ·• ·· 

·, · • >· ~ DóNNIE BRASCO. A história dun -· 
. tr?f'_· NO AMOR -E. NA ÚUERRA. As tÓ- . : .· .· m~fubro do ,FBI que ~ infiltra: nunha má.-

·. · rreri.as ·do esc:ritof: Errt~st I:ieqijnw~y ans io~ .. · fí~ c_am íño . da ;qec.adénc iá ." Boa interpretación ' 
so P?r viver. ave:nturas durante a Prime~¡i gu;erra' .· ·. de Al Pacino"• · · 

Fer-rol 
• EXPOSICIÓNs· 

Ü DESE);O DA PALABRA 

Urza apresenta unha série 
de pezas en arxila na galetia 
Sargadelos. Até o l de Xu
ño, de 11 a 14 e de 1 7 a 22, 
Domingos de 12,30 a 14;30. 

L ug.___o ___ _ 
• EXPOSICIÓNS 

TERRA 

O fotógrafo brasileiro Sebas, 
. tiao Salgado expón unha sé
rie sobre o Movimento dos 
sem terra, co que leva traba
llando desde 1980. Amostra 
recorda a masacre dos 19 la
bregos de Eldorado dos Cara
jas (Brasil) en Abril de.1996. 
Medio cen~o de fotografías 
cedidas ao Movimento dos 

· Sem Terra. Na planta baixa 
da Faculdage de Veterinária, 
até odia 16, de Luns a Ven
res de 9 a 21 h. 

•MÚSICA 

RAÑA~GONZÁLEZ 

Música infrecuente con 
este duo- o Xoves 15 ás 
20 horas no -Salón de 
Actos da Fundación Cai-
xagalicia. . 

Narón 
•TEATRO 

ANNUS HORRIBILIS . 

Comédia da compañia 
. Chévere, o Sábado 17 no 

, Auditório Municipal. 

Ourep.se 
• CINEMA/VIDEO 

SALOMON 

-Ás 20,30 e ás 23 h. no sa
lón da ·Casa da Cultura, o 
cine dube PQL].re Feijoo pasa 
iste filme de Agnieszka 
Holland sobre o antise
mitismo nazi. 

•CONTOS 

ENCONTRO 
DE CONTADORES 

O-Sábado 1 7 con Paula 
Carballeira, Candico Pazó; 
Junior Sam~o, Felipe Fer
nando, Marissa Amado e 
Ana Cristina López. E o 
Luns 19 con Magdalena 4-
barga e Marissa Amado. As 
17 horas no Concello, 

• EXPOSICIÓNS 

EsPAZOS NA TURAIS 

Mostra sobre os espazos 
protexidos na provfncia ar
tellada polo co.lectivo o 
Brote. Durante iste mes na 

' Casa da Xuventude. · 

- MEMORIA DE LUZ 

- Din' Matamoro expón no
vos experimentos coa cor, 
na sala Marisa Marimón. 
Até o 17 de Maio. 

FRANCISCO LLORÉNS 

Case un cento de debuxos 

Pezas en 
arxila de 
Ul'%CI na 
Sargadelos 
de ~ERROL 

11 
"f 

-XESTORIA BIEITO 

FISCAL ·co.NTABLE LABO.RAL MERCANTIL E JCESTIÓNS VARIAS 

CONTRIBUÍNDO A FACER PAÍS 
_! 

Rua do Pa~eo .22, Entrec~án-, Local 7- - 3200~· OURENSE Teléfo~o 25 35 88 Fax 23 85 60 
'" p' • ... • .. , i E - tt-. il ; ......... ~ •• J~·1 ..... d;,:.¡i .. 
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Cabaleiro 
mostra as 
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pinturas na 

. Casa de 
Cultura de 

SILLEDA. 

ANOSATERRA 

····················································· ·····················~· 
do pintor galeguista ( 1874-
1948) na Sala ·de Exposi 
cións de Caixagalicia. Até 
finais de mes 

• CONFERÉNCIAS 

-Os SEM TERRA 

Futuro e loita dun país, unha 
observadora galega do mo
vimen to brasileiro fala o 
Xoves 15 ás 20 h. na sala de 
víd_eo da Casa da Xuventude. 

TERTULIA FOL_K 

Cos músicos Xoán Carlos 
Fasero (Mutenrohi), Xa· 
bier Paz (·Bate Certo), Ma
nuel Brañas (Arco da Ve
lla), Manolo Garrido- (Xa
que Mate) e Toño Romero 
(Alecrin) . O Venres 16 ás 
20 h. na sala de vídeo da 
Casa da Xuventude. 

•MÚSICA 

TxELL SusT E . 
AUGUST THARRA TS 

O ciclo de jazz do Café La
tino pecha o Venres 16 cun 
concerto de balde na rua 
Coronel Ceano, do trio de 
Sust e '.Tharrats. 

XoAN RUBlÁ E SPHAlRA 

Música galega o Venres 16 
ás 22,30 no Café Borea (Cu· 
rros Enríquez, 31-baixo). 

• POESIA 

RECITAL 

O Xoves 15 ás 20 h. na Au
riense, aproveitan a entrega 
do prérnio Ramón Cabani
llas para ler uns poemas. 

•TEATRO 

_FABULA 

Por Áncora Produccións, o 
15 e 16 no Teatro Principal. 

A BERENGUELA 

Polo grupo Laxas do Seixo, a 
partir das 20 h. na Auriense_ 

Pontee eso 
•MÚSICA 

FESTIVAL POP·ROCK 
V AL DE PONDAL 

V emes 16 ás 2 3 hOFas, a 
A.C. Monte Branca artella 
o IV Festival por-rock Val 
de Pondal, con Sui Géne
ris, Kalimotxos, Trole· 
blues e Mr. Graham. 

ULTREIA E 
BÁGOA DE RAIÑA 

O sábado 1 7 ás 23 horas 
xunto _con X.M. Budiño 
e Mercedes Peón, outro 
festival que artella a A.C. 
Monte Branco polo mes das 
letras. 

Pontevedra 
•CONTOS "" 

ENCONTRO 
DE CONTADORES 

O Venres 16 ás 23 horas 
no pub A Farola, con Feli· 
pe Fernando e Junior 
Sampaio. 

•TEATRO 

A NOITE DAS TRÍBADES 

Polo Teatro do Atlántico , 
que cjirixe Xúlio Lago, a 
partir de textos de Per 
Olov Enquist. Xoves 15 e 
Venres 16 ás 20,30 h. no 
Teatro Principal. 

Convoc.atórias 

SIMPÓSIO DE 
ANTROPOLOXIA MARIÑEIRA 

Artellado polo Consello da Cultura en 
ho~enaxe a Filgueira Valverde, do 10 
ao 12 de Xullo en Santiago. A comisión 
organizadora está presidida.por António 
Fraguas Fraguas e coordenada por Fran
cisco Calo Lourido. Ten unha matrícu
la de 2.000 pta. que hai que pagar antes 
do 30 de Maio no Consello da Cultura 
Galega: Pazo de Raxoi, 22 andar. Praza 
do Obradoiro. 15705 Santiago. T eléfo
nos (981) 58 80 88 e 58 97 09. · :, 

FoToGRAFIA f MEJO AMBIENTE 

Séptima edición para afeizoados que 
convoca todos os anos o Ateneo Ferro-
1.dn, Recolle fotos que teñan relación 
coa ecoloxia, sernpre que respeten o ta
maño de 18x24 cm, e cheguen monta
das sobre unha cartolina de 30x40 cm, 
antes do 23 de Maio. Cada participante 
pode apresentar un máximo de 3 fotos, 
sempre ba ixo 15eudónimo (c~s dados 
persoais ocultos nun sobre), no Ateneo 
Ferrolán: Madalena, 202-1 2

. 15402 Fe
rrol. O 1 º prémio é de 100.000 pta. e 

unhacámara Olympus, o 2º 50.000 pta. 
e . trípode Star, e._9 32 25.000 pta. e un 
bolso para equipa Olympus. Tamén hai 
un pfémio especial, 10.000 pta. en ma
terial fotográfico, para a foto mái~ vota
da polos visitan_tes da exposición. 

GRAFICA 97 

O Centro Internacional da Estampa Con
temporánea (CIEC. Betanzos) artella a 
XIII edición dos cursos de verán Gráfi
ca 97, de Xullo a Setembro. Oferece 
obradoiros de serigrafia, gravado calco
gráfico, litografía, xilografia, novos pro
cesos, método Hayter, macrofotografia 
e electrografia. Máis información no 
CIEC: Rua. do Castro, 2. 15300 Betan
zos. Teléfono (981') 77 26 91. 

DIVULGACION AMBIENTAL . 

O Centro de Información e Divulgación 
Ambiental artella do 19 ao 23 de 
Maio un turso de Determinación de 
moluscos e crustáceos, e do 9 ao.13 de 
Xuño outro de Restauración ecolóxica; 
dirixidos a educadores, profesores e 
profisionais da educación meio-am-

biental. As duas citas terán lugar no 
Castelo de Santa Cruz en Oleiros, te
léfono (_981) 18 45 ~7. · 

SAFARI NA.COSTA DA MORTE 

Outi:o safári fotográfico da A.C. Ale
xandre Bóveda da Coi;uñ.a. A saída é o 
Domingo 18 por Muxia e o Touriñán. 
Información no (981) 24 43 55, ou 
ben en Linares Rivas, 49-1 º. 

Luís KSADO 
DE CRIAZÓN FOTOGRÁFICA 

Oferece un único prémio de 1.000.000 
pta,_para séries de 6 a 12 fotos que gar· 
den relación coa Galiza ou coa emigra· 
ción galega. Convocado por primeira 
vez pola Depuración da Coruña recolle 
as obras até o 30 de Maio, sempre que 
non sexan montaxes nen vaian mani
puladas dixitalmente. As fotos deben 
ser de 30x40 cm. e chegar sen enmarcar 
baixo plica, título e lema e co . número 
que lles corresponda na série escrito no 
dorso, á Sección de Cultura da Depu~a
·ción: Avenida Alférez Provisional, s/n, 
15006 A Coruña. Telf. (981) 18 33 02. 

Rl::DACCIÓNS SOBRE ÁNXEL'FOLE 

Aberto a menores de 14 anos e con:vo
cado polo Centro Galega de Barakal
do. Os textos ( 2 fólios por unha só ca
ra) tefien que chegar baixo lema e cos 
da.dos persoais nun sobre pecho que 
leve o mesmo lema, antes do 15 de 
Xuño. O prirneiro prémio é de 50.000 
pta e o segundo de 15.000. Envíos a: 
Galiza, 3 . 48902 Barakaldo. Bizkaia. 
Teléfonos: (94) 490 34 29 e 499 29 
92. Fax: (94) 485 03 90. 

CURSO DE VOZ 

A asociación cultural Ailalá de Vigo or
ganiza un curso de voz orientado ao tea
tro para os dias 25 e 25 de Maio na es
cola Danza. Cristina Domínguez Dape· 
na, especialista en traballo vocal e actriz 
e directora de Facroria Teatro, imparte o 
curso cos obxectivos do estudo do me
canismo vocal e o entrenamento da voz 
corno veículo expresivo. A inscripción 
está aberra na escala Danza da rua Lóri· 
ga a partir das seis da tarde do dias la
borábeis. Máis infonnación nos teléfo
nos (986) 203772 e (986) 212879.+ 

tempo. Até o 19 de Maio._ 

GALEÜos NA DIÁSPORA 

En tempo furtivo (pezas desde 
a mesiña de noite) con obra 
de Nacho Criado. 

ÁNXELHUETE 

expón na Casa da Cultura 
até o 25 de Maio. De 19 a 
21 h. Sábados e Domingos 
de 12 a 14 e de 19 a 21 h . 

Porriño 
• EXPOSICIÓN 

Os ARms DA DERROTA 

É o título da exposición d~ 
Rosa .Veloso no Centro 
Cultural municipal e que 
estará aberta até o dia 30. 

Rianxo 
• EXPOSICIÓNS 

PROFUNDIDADES 

Pinturas de Helena Gonzá
lez e esculturas de Roberto 
Abuin, na Cas{r do Coxo. 

• POESIA 

MARTIN VEIGA 

Participa nun recital poéti
co xunto cos gañadores do 
V Certarne de Poesía e Na
rrativa do Concello de 
Rianxo. O Sábado 1 7 ás 20 
horas no Cuartel.Vello. 

• LEITURAS 

CASTELAO, 
CONFERÉNCIAS E 
DISCURSOS 

Venres 16 ás 20 na Casa da 
Cultura, Hennque Monte• 
agudo apresenta o libm De 
viva voz: Cas~elao, confe
réncias e discursos. 

Santiag·o 
• CONFERÉNCIA$ 

CLASE MAXISTRAL 

Os Comités Abertos de Facul
dad~ organizaron do 12 a~ 
·15 unha série de conferén
cias que remata iste Xoves 
15 cunha charla de Miguel 
Anxo Prado. Será ás 11,30 
da mañá no salón de actos 
da Faculdade de Filoloxia.-

SEMENTE DUMHA 
TERRA LIVRE 

A derradeira conferéncia 
do .ciclo.organizado por Es· 
tudantes Independentistas 
cae no Xoves 15 ás 19 ho
ras na aula 9 da Faculdade 
de História. 'Falarán Antón 
Arias Curto e Xosé Ma
nuel Sanmartin Bouza so
bre O movime~to guerrilheiro 
galegd: de LAR ao EGPGC. 

ARTE CONTEMPORÁNEA 

O Mércores 21 ás 20 h. no 
Centro de Arte Contem
poránea Juan José Lahuer· 
ta (profesor de História da 
Arquitectura da ETSAB, 
Barcelona) fata sobre Me· 
tafísica e nova obxectividade. 

GUISEPPE TERRAGNI 

O ciclo do CGAC sobre o 
arquitecto italiano Terrag
ni, remata o Venres 16 ás 8 
do serán, cunha charla de 
Daniele Vitale sobre as re
lación-s do deseñador coa 
cidade ~ntiga . 

•DANZA · 

LA ROSA SIN PORQUÉ 

Do 15 ao 17 de Maio ás 22 
h. na sala Galán, a bailarina 
e coreógrafa catalana Mar
garita Guergué apresenta· 
La rosa sin porqué, traballo 
que leva representando por 
todo o mundo desde 1992. 

• EXPOSICIÓNS 

XOSÉ FREIXANES 

Cadros na. galería Trinta. 
Até o 15 de Xuño. 

KAFKA 

A Fundación Eugenio Gra
nel! abriu no Pazo de Benda
ña unha motrra sobre o es
critor checo presurrealista 
Franz Kafka e á Praga do_ seu 

Na Faculdade de Económi
cas expofi~n as fotografías 

. ·de Delmi Alvarez. Os con
trastes, da fortuna á loucu
ra, que a emigración lle re.
portou a ~oitos ga_legos. 

WILLIAM KLEIN 

Con obra feíta en New 
York de 1954 a 1955. Na 
lgrexa da Universidade. 

Do T ARGOTICO 
AO MANIERlSMO 

As relacións entre a Galiza e 
o Portugal dos séculos XIV 
ao XV1I, a través de carro 
entendidos galegas e outros 
tantos portugueses xunto 
cun fotógrafo por cada ban
da, froito da colaboración 
entre o Museu do Povo Gale· 
go e a Fundai;iio Calouste 
Gulbenkian. Até finais de 
mes, de 10 a 13 e de 16 a 20, 
agás Domingos e festivos, no 
Museu do Pavo Galego. 

GRANELL E O TEATRO 

A Fundación Eugenio Granel! 
mantén no Pazo de Bendaña 
a mostra sobre a obra teatral 
de Eugenio Grañell. Os Xo
ves, ás 8 do serán, fan visitas 
guiadas gra,tuítas. Pódense 
solicitar .visitas guiadas e 
obradoiros para grupos. 

AÑTONIO SAÚRA 
IMAXINA. 1956-1996 

O Auditório da Galiza rnos· 
tra unha retrospectiva de 
Antonio Saura. Resume as 
·duas etapas fundamentais 
do artista: a gráfica en papel 
do Musée Rath de Geneve, e 
a máis recente do Decenário. 

ÜSAROMAS 
DE AL·ANDALUS 

Até o 25 deste mes en Fon
seca os arrecendos andalusis. 

EMlLIA SALGUEIRO 

Pintura na galería Citánia 
até o 29. De 18,30 a 21,30, 
Sábados e festivos pecho. 

NóVOA, TERRAGNI E 
CRIADO . 

O CAGC ·oferece a mostra 
do pintor Leopoldo Nóvoa 
(até o 8 de Xuño), outra con 
bocetos e proxectos do ar
quitecto Guiseppe T erragni 
(até o 18 de Maio), e tamén 

Pintura na galería SCQ até 
odia 17. 

•MÚSlcA 

MORE EXPERlENCE 

O grupo sueco actua, o Xo· 
ves 22 ás 12 da noite na 
Casa do Patin. 

REAL FILHARMONlA 
DAGALIZA 

O Xoves 15 baixo a batuta 
de Gilbert Varga, e o Xo
ves 22 co director Helmut 
Rilling. Ás 2Q h. no Audi
tório de Galiza. 

· •TEATRO 

EscoLA DE BUFÓNS 

A nova comédia de Ollo· 
moltranvia chega ao Teatro 
Principal, os dias 15 e 16 ás 
10 da noite. 

CUARTETO 

Do 22 ao 24 de Maio, ás 
22horas na sala Galán, a 
compafiia madrileira La 
Esquirla interpreta a peza 
de Heiner Müller. 

Sanxenxo 
• CONFERÉNCIAS 

XORNADAS 
NACIONALISTAS 

Do 16 ao 30 no Hotel Justo 
baixo a organización do 
BNG. Comprenden tres 
conferéncias de deputados 
nacionalistas: o Venres 16 
con Francisco Trigo Durán 
sob o lema O BNG alternati
va de governo.en Galiza; o. 
Venres 23 con Xosé Henri· 
que; Rodríguez Peña sobre 
a Ordenación do territór.io, 
urbanismo,..e a leí do solo, e o 
Venres 30 con Guillerme 
Vázquez, que falará sobre a 
política do parlamento de 
Madrid. As .intervencións 
comezan ás 20,30 horas. 

Silleda 
• EXPO.Slci°ÓNS 

·CABALEIRO 

O pintor Eugenio Cabaleiro . 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

XosÉ Luís DE Dios 

Apresenta unha Pequ.ena 
colección de debuxos na ga
lería Trisque! e Medúlio. De 
18,30 a 21,30 h, todos os 
dias agás festivos. 

Publicacións 

GALIZA-BRE1ZH 

Chega ao número 8 e· cumpre dous anos. 
Na portada Salvemos a Casa da Botica!!, ar· 
tigo de Anxo Abelaira, reclama protec· 
ción para o que foi durante séculos o cen
tro social e económico da bisbarra de Bre· 
toña (Lugo) . Anúncia o programa das pri
meiras actividades da Imandade Galiza Bre· 
r.aña e dá conta do primeiro encentro en
tre a irmandade e o Comí· 
té Bretagne· 
Galicie. Ou
tros textos fa
la n do agro 
bretón (An
dré Pochon), 
do libro Le mi· 
racle breton do 
economista 
Yannick Le 
Bourdonnec, ou 
do irmanamento 
das Terras Atlán
ticas no que par.ti
cipa o Concello de 
Fisterra. Pecha a publicación a entrevista 
co gaiteiro bretón Patrick Mollard. Val 50 
pesos, e pódese mercar en Betanzos ( Old 
lnn), Bretaña (Comércio Siro), Burela (A 
Zaranda), Ferról (Grándola e Livraria o 
Falar das Fadas), Lugo (Clavicembalo, 
Erno e Paf), Mondoñ.edo (Barernoto), Ou
rense (Livraria Torga), As Pontes (Libre
ria clo Neno e Cafetería Marbella), Santia
go ('Casa das Crechas, Libraría Couceiro, 
Joam Arias e Rodas) e en Vigo (na Gaita 
Grileira) . Tamén se pode solié.itar no apar
tado 1176. 15080 A Coruñ.a. • ' 

Vil a boa 
• EXPOSICIÓNS 

CABACEIROS 

Considerado o antecesor di~ 
_ recto do hÓrreo, fo¡ substi

tuido por este polo carácter 
pere'cedeiro dos seus mate
riais. O reducido núrnero 'na 

~Galiza e sobre todo en Pon· 
tevedra convírteo nun casQ 

I 

.-
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· Anúricios de balde' 
• Licenciada en fíloloxia hispánica 
dá clas~s (EXB, BUP, ESO). Intere
sados contactar co teléfono 22 80 33 
da Coruña. Perguntar por Laida. 

• Merco fitas de vídeo de partidos 
históricos de baloncesto, por 
exemplo : a final da recopa na que 
Petrovic anotou 62 pontos . Se non a 
queres venqer fágolle unha cópia. 
Ghamade ao tel (986) 22 42 1 O, pre
guntar por Elias. 

•A Rádio Piratona, a rádio libre de 
Vigo, emite agora no 107.7 da FM . 
Para participar escrebede ao aparta
do postal 8278, 36200 Vigo. 

• O Verme Homicida, primeira ma
queta dos Skornabois. Ja a venda. Po
des encomendar a Medúlío Dístri
bu9oms. Apartado 19 de Mondonhedo. 

•Vendo Opel Corsa, curto, de cinco 
portas, en bon estado e a moi bon 
prezo (250.QOO pta). Baixo consumo. 
Interesados chamar axiña ao (981 ~ 
58 59 59. 

• O próximo 1 O de Maio, na Aso
ciación Máximo Gorki, iniciaremos 
o Torneo de Xadrez Amizade, a 6 
roldas. Trofeos para os 5 primeiros 
gañadores, e regalos para todos os 
participantes. Aberta a inscrición de 17 
a 20 h. de Luns a Venres, en Marqués 
de Valadares , 14-12, oficina 5. Vigo. 

• Véndese temário de oposicións 
do ano 89 de língua e literatura es
pañola, para o carpo de mestres 
agregados de bacharelato. Son 100 
cadernos pero faltan 15. Prezo a con
vir, ainda que económico. Interesa
dos/as chamade 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 reaxirl; análise sobre o 
Movimento Antimilitarista Galego no 
proceso de libertazón nacional; artigas 
·sobre a situación das presas e presos 
independentistas galegas, e sobre a 
unidadeierritorial e a unidade lingüísti
ca galega-portuguesa; e un texto de 
Chus Pato sobre o livro de Emílio 
Arauxo Cinsa do vento. Lé e difunde a 
prensa independentista revolucioná-

ria!!! Solicita-o de balde escrevendo 
para o apartado 760 d,e Compostela, 
incluindo o teu eñderezo e un selo de 
35 pts (para gastds 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 de Vigo. 

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

•Vendo vitolas (selos 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 Telf. 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 canta con participación artella
da no Comité Nacional Galega 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 canta pa
ra aportacións solidárias é 2091 0000 
37 30020~8160 de Caixa Galiza. 

• Comunícase a todos os músicos 
interesados en participar nunha 
experiéncia con sons improvisa
dos que poden acudir os Xoves a . 
partires das 22 ,30 a A Gaita Grileira, 
na rua Chao, de Vigo, co fin de confi
gurar un núcleo de persoas disposto 
a aprofundar na improvisación e ex
perimentación de cara ás xornadas 
que se celebrarán en Maio. Máis in
formación no telefone do Centro Cul
tural de Valadares (986) 468684. 

• Ga/laecia, 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 {currículum, maque
tas, CDs, videos, etc, asi como datas 
dispoñíveis e condicións económicas 
e materiais ... ) ao enderezo: 
Ga/laecia, rua Joaquim Louren<fo , 1-

soto, Mugueimes 328~0-Moinhos 
(Ourense). Absterse grüpos que . non 
fagan as letras ou diálogos en gale
ga. 

• Merco concertos de grupos es-· 
pañois anos 80 (La Mode, Paraiso, 
Polanski , Glutamato Ye-Yé, Aviador 
D ro ... ) Contacto: Xabi . Te le tone (981 ) 
178110(de15:30 a 19:30). 

•A Asembleia da Mocidade Indepen
dentista tem aberta umha conta de 
solidariedade com Ana Hortas. Faz 
a tua aporta(fom 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 loita. Faite co catálogo da 
nova distribuidora de música indepe
n ente e autoxestionada. Podedes 
atapar ska, reggae, punk, rap, fusion, 
comprometida coa esquerda interna
cional, asi como coas luitas dos pa
vos represaliados. Tamén autocolan
tes, libros, etc. Para recebelos escre
bede 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 prezq.. Interesados cha
mar ao (986) 42 20 93. 

• Espín Records distribue en ex
clusiva para a Galiza; o CD Silen
cio; do grupo madrileño de rock rei
vindicativo De Prestao; por só 1.800 
pta.+gastos, pídeo a: Espin Re.cords. 
Prazs Maior, 9. Camariñas· 15121. A 
Coruña. 

a Xa á venda o novo CD de Sobre- · 
karga. O seu título é Flores Negrás, 
editado por Clave Records. Podes pi
llala (1 .900+gastos), escribindo a: Xo
sé Manuel Lema. Praza Maior, 8. Ca
mariñas 151 21. A Coruña. 

• Vendo accións de A Nosa Terra. 
·a. 4.000 pta cada unha por precisar 
do diñeiro.Teléfono (986) 26 40 57. • 

dos máis interesantes da ar
quitectura tradicional. A 
Casa dos Druidas, en Acu
ña, acolle a mostra (foto
grafia, fichas, paneis e caba
ce iro) levada adiante por 
profe ore e alumno do 

los está no 24 de Douror Ca
daval, telf. (986) 22 00 50. 

Xavier Lemas, Magallanes, 
Laxeiro, Cabaleiro ou Min
gos T eixeira. · 

no Centro Caixavigo, ten lu
gar a mostra de cantos ao ' 
desafio, con Alexis Pirnen
ta, José Treve'So El Repun
tin (Múrcia), Calviño de 
Tallón e António ,de Zara 
(Bergantiños), e Delfin e 
Marinho (Ponte da Barca. 
Arcos de Val de Vez) . O 
18, no mesmo lugar e hora, 
celebran un desafio de baile 
tradicional e un concerto 
de músicas improvisadas 
con membros dos Carun
chos, Rerrincos, Noita.rega, e 
Pinto Dherbón, Ribeira de 
Louzarela e outros reguei
feiros. Maior información 
no (986) 46 86 84. 

oléxio Público de Baltar 
(Caldas de Reis) do 16 de 
Maio ao 2 de Xuñ 

Vig_o ___ _ 
•CINEMA 

TEÑO UNHA CA A 

(España 1996. 120 min) di
rixida p r Mónica Laguna, 
o Xoves 15 á 20,30 no cine 
Ronsel. A cguinte sesl6n se
rá o Xovcs 22 co Gatopardo 
de Luchino Visconti. Orga
niza o Cine clube Lu.miere. 
Entradas a 400 pta. 

• EXPOSICIÓNS 

HOMENAXEA 
]OHAN CARBALLElRA 

A galeria Sargadelos aco lle 
i.mha homenaxe dos Amigos 
de ] ohán Carballeira ao xor -
nalista e alcalde de Bueu, fu, 
silado hai 60 a nos. Unha 
mostra colectiva~ de 
Barreiro, Manolo Paz, Caa
maño Xestido, Posseu, 'Isi
dro Cortizo, Fernan\io Vila~ 
nova, Arturo Reboiras, 
Moldes, Raimundo Orozco, 
Lázaro Enríquez, Lito Por
tela, Agustin Bastóns, Xa
vier ·Fernández, Manuel 
Pizcueta e Arbones cunha 
poxa das obras o Xoves 16 ás 
8 do serán, para xuntar car
tos. para erixirlle un monu
mento en Bueu. A Sargade.-

FOTCXJRAFIA 

Na sala de exposicións de 
Caixagalicia de Yolanda 
Ferrer até odia 30. 

VIAXE 

Cadros de Din Matamoro 
na Casa das Artes, a partir 
do Venres 16. 

XAN V!DALES 

Óleos na Teteria Rosalinda 
(Rua Paraguai), até finais 
de Maio. 

ACHÉGATE A.ARTE 

Irmaslexos abri u na Aso
ciación de Viciños de Xoán
Poulo (Vista Mar, 6), unha 
mostra que conta con obra 
de máis de 20 artistas. Entre 
eles Acuña, Antonio Abad, 

•MÚSICA 

CARLOS NúÑEZ 

Toca coa banda, o Venres 
16 ás 22,30 no centro Cai
xavigo. Reservas telefónicas 
no (986) 23 80 51. 

AUSTRALIAN BLONDE 

No Nova Olímpia, o Sába-
do 17 ás 21,30. -

IGUANA CLUB 

Neste mes pasarán pala · sala 
El fantástico hombre bala 
(Venres 16), Buenas rwches 
Rose (Sábado 17), Choke 
Bore (Xoves 22), More Ex
periettce (Venres 23 ), Super 
Skunk (Sábado 24), 21 Ja
ponesas (Venres 30) e Yage 
(Sábado 31). Os concertos 
son ás 12,30 da noite. 

• REGUEIFAS 

CERTAME NACIONAL 

D0 12 ao 1 7 decorre o III 
Certame Nacional de Reguei
fas que artella o Centro Vi
ciñal de Valadares en cola
boración con outras. organi
zacións do país. Para 9 16 e 
1 7, o cubano Alexis Díaz 
Pimenta impartirá un taller 
de teatro improvisado. O 
dia 16 ás 21,30 no Planta 
Baixa, actuan os Rimadores 
do Hip-Hop, con inte 
grantes do Colectivo Urbano 
de Santiago, Kontainer de 
Lugo e outros ·grupos gale
gas. O 17 de Maio ás 20 h . 

Vilagarcia 
•TEATRO 

Ü PAUTO DO DEMO 

A nova montaxe de Teatro 
Galileo, na Casa da 
Cultura, o Venres 16. No 

' mesmo cenário, Xoves 22 
e. Venres 23, Pr.oduccións 
Teatrais do St<.r interpreta 
Sempre Ubu : 

Llaudio 
• DIA DAS LETRAS 

XORNADAS CUL TuRAIS 

O Centro Galego de Llaui
do celebra o Dia das Letras 
désde o 10 de Maio. O Sá
bado 17 fan unha comida 

·de irmandade ás 14 horas, 
e ás 1 7 teñen a actuación 
do humorista TinoPereira, 
e do Grupo de Gaiteiros 
do Centro GalegQ. • 

• 

Encnicillada XOAN COSTA 

8 

16 

HORJZONTAIS: l. Adverbio de lugar 4. Embutido feíto con xa
mon e lombo de parco salgado 9. Pingas de auga que caen das 
nubes 11. Existían 12. Variante de eira 13 .. Ao revés, nome 
dun emperador de Roma 14. Referentes á policía 18. Expre- · 
sión abreviada, co significado de parque zoolóxico. 19. Deno
minación de Buda na China 20. T ira a roupa 24. Bile, líqui
do que se produce no fígado para axudar a dixestión 25 . Parte 
máis dura do interior da madeira dunha árbore 2 7. Entregase 
28. Escorrentado,-espantado 30. A persoa coa que falamos 
31. Tecido liso, brillante e suave 32. Atrever 34. De estatura 
inferior ao común 35. Pon a súa sinatura nun escrito. 

VERTICAIS: l. O mesmo que acó 2. Placa de silicio que ser
ve de soporte dos componentes que forman os circuitos in
te!llOS dun circuito integrado 3.-Metal precioso 4. Ao re
vés, carta da barralla 5. Asunto complicado 6. Substancia 
mineral granulosa que se acumula nas praias 7. Expresan, · 
exteriorizan 8. Preposición 10 . .Zona por onde corren as 
augas dun río e dos seus afluentes · 13. Que non teñen nada 
dentro 15. Sufixo 16. Parte inferior do oco dunha porta ou 
xanela 1 7. Permanecerá, quedará 2 L Existan 22. Fonna 
,da linguaxe non suxeita ás leis da versificación 23. Daque
la 24. Confianza moi grande 26. Vocais de mesa 27. Un 
m;,iis un 29. Abelorio 33. Adverbio de afirmación: 

SOLUCIÓNS A ISTE NÚMERO 

·1s Tf voo ·6z snoo ·¿z v:i ·9z :id ·vz NO.L 
-N:i 'fZ vsrnid ·zz NVx:!S ·1z Vl!V::X:I 'll Vill:!10S ·91 Zl ·s-r 
SOJO TI 1VA. ·01 N:! ·g NV.lS3tllNVW ·¿ v:rnv ·9 onr:n ·s- vs 
·¡, rnmo ·r d!HJ ·z V'JV ·:r SIV:::>IDElA 'VNISV 'S'f NVNV 'tf 
wsno ·zf osVl:I ·1r 1.i ·or oav.ioxv ·sz :is:io ·¿z :!N1HJ ·s-z 
1'.H ·n :!dSI ·oz 0::1 '61 ooz ·g¡ SIVDl10d ·ty N:!'tlO '(~ VillV: 
·zr NW:! 'lI VNlH'J '6 :!WV1VS ·¡, 0-:JV 'l :sIV.LNOZnIOH 

--- ~O 
i:::: <( 
º' ::E 
z~ 

00 

l. . \ ~ . _.14-C¡o' . . 
. ~f' · . J ~ 

~~' do libro ~~ 
9nfantü e Xuvenil 

2 2 2 5 d e m a 9 9 7 

e H A N T A D ·A 

-

... 



32 
N2 778 -.ANO XX 

• 

ANOSATERRA 

AYid9tle 
tWYEL 
FOLE 

1 5 DE MAIO DE 1997 




