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O direito a declarar a Facenda en galego é case descoñecido por falta de publicidade -

·
11mprésos da .renda en galego? Non temos' 

A Nosa Terra percorreu os estancos na procura de impresos para facer a declaración da rel)da e~ galega. Apere
grinaxe foi en grande parte en balde. En Santiago de Cinco locafs céntricos nengun contaba con impresos. En Co
ruña, ·de seis, nengun. En Vigo, de dez, tres. En ben de casos a existéncia de impresos en galego é descoñecida. 

O ÚLTIMO ADEUS 
Arthur Conan Doyle 

Oitavo título da 'Biblioteca 
Sherlock Holmes, con novos e 
intrigantes casos do detective 

máis famoso de todos os 
tempos. Traducción de Bieito 

Iglesias e Manuel Vázquez. 

ga . x1a 

A comisión do cacique 
Calquera problema pode tratarse desde a raiz, solucionando ás causas 
que o producen, ou ben actuando sobre os efectos. O lixo tamén pode 
deixar· de ser problema. Chega con universalizar cerras normas bási
cas, consistentes en separar orgánicos de inertes e levar canta de que 
cartón, vidro, plástico e ferro non deben mesturarse e poden reutili
zarse. Case o mesmo que se fai ainda en boa parte do pais, sobre todo 
no rural: separar o polvo e o entullo da lavadura. A Mancomunidade 
do Morrazo, con subvención da UE, vai tratar o lixo con selección 
prévia para reduciló, reciclalo e reutilizalo. É máis barato, eficaz e 
ecolóxico este sistema que o de SOGAMA, que a Xunta mete con 
calzador concello a concello. O do Morrazo trata as causas e o da 
Xunta os efectos; o do Morrazo educa á cidadania e invítaa a parti
cipar para que a factura final da recollida do lixo non sexa tan ele
vad~ para a natureza e para o orzamento; o de SOGAMA prémia o 
consumo e o reyoltallo, porque contra máis lixo, máis negócio pri
vado e maior garantia futura de aumentos de cota. O caciquismo, 
con remédios de raiz, desaparece. Necesita q9e o problema exista e 
que, a ser posíbel, medre e se complique para o caciqu.e aparecer 
de amañador imprescindíbel e para cobrar algo máis de comisión. + 

. 1 

A reforma 
laboral imposta 
por decreto·lei 
O 16 de Maio o Governo apro
bou por Decreto-Lei os ''Textos 
Normativos de Implementación 
do Acorde lnterconfederal para a 
Estabilidade do Emprego". As 
cen páxinas da Nova Reforma 
Laboral pactada entre CEOE
CEPYME e CCOO-UGT, que
dan agora, na sua transposición 
a norma, en tan só dez. Unha 
vez suprimido todo aquelo que é 
imposíbel casar coa natureza 
propria dunha norma, atopámo
nos de fronte coa verdadeira sig
nificación do pactado. (Páx. 12) 

Unha revolución 
popular pon fin 
ao neocolonialismo 
no Congo 
Trinta e seis anos tardou a guerri
lla do Congo en recuperar o po
der que lle tora arrebatado en 
1961, co asasinato dunha das fi
guras máis import,antes da des
colonización de Africa, Patrice 
Lumumba, a mans da CIA. A li
beración da capital encontrou es
casa resisténcia. O novo governo 
enfréntase agora á tarefa de po
ñer en marcha un país de enor
mes riquezas naturais, pero cun 
dos níveis de vida máis baixos do 
mundo. Kabila, o novo presiden-

~ te, deberá negociar coas potén
~ cías occidentais a propriedade e 
~ explotación das· minas. (Páx. 16) 

I 

Xosé Maria Alvarez 
Blázquez e Valentin 
Paz Andrade, duas 
homenaxes á · 
resisténcia galeguista 
Toda unha saga familiar ligada 
á cultura galega foi recente
mente homenaxeada ao porlle 
á seródia Biblioteca Central de 
Vigo, o nome dos Álvarez BJáz
quez, animadores de. moitas in
ciativas editoriais, entre elas a 
pioneira Edicións Castre/os, no 
transcurso dunha velada poética · 
adii::ada a Xosé .Maria, o máis 
entregado á escrita. Coinciden 
no tempo coas Xornadasque 
lembran os dez anos do pasa
mento de Valentin Paz ~ndrade, -
organizadas AGAL. (Páx. 21 e 26) 
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A Axéncia Tributária, traspasa a responsabili9ade de que non-haxa impresos 
J 

nos estancos a Tabacalera 

A posibilidade de declarar a Facenda en galego 
esváese ao non atopar formulários 

*A ESTÉVEZ.,. P. CASTRO 

"Non, non ternos", é a resposta que se repite · estanco tras estanco ao pedir impresos en galego. Se, final
mente, un decídese a irá delegación de Facenda só oferecerán os formulários en castellano tendo o cida
dán que sinalar expresamente que 6 quere en galego. Na Axéncia Tributária delegan en Tabacalera a res
ponsabilidade de suministrar impresos aos estancos pero en moitos destes nen sequera coñecen esa posi
bilidade. Os que dispoñen dos impresos non os teñen á vista e outros rexéitannos por ''falta de demanda". 

isitar os. estancos de Santiago 
na percura de impresos, cidade 
na que máis s~ respira o· gale
ga segundo os datos da Real 
Académia, dá .un resultado de
cepcionante. Uns máis agradá
beis que outros pero os respon
sábeis de todos os estabelece
mentos dan a mesma resposta: 
en galego, nada. Nun deles, si
tuado no casco vello, aterecen 
explicacións ·disculpándose. 

· "Nós pedímolos pero desde Fa
cenda dixéronnos que despois 
do ano pasado, ao non haber 
demanda, non nolos distri
buían", explican. Na defegación 
compostelana de Facenda si 
están á disposición ·dos que as 
requi ren. ·U nha estanqueira 
compostelana explica o porque 
de non telos no seu estabelece
mento. "Tívennos o pasado ano 
e, cando se remataron os im
presos en castellano , oferecia 
aos clientes os que estaban en 
galega pero, ao non ter costu
me, a xente rexeitábaos. Este 
ano, cando distribuiron os im
presos, púñanme un mínimo de 

corenta ou cincuenta declara
cións en galega como condi
ción para telas. Eu podo vender 
media dúcia pero non tartas así 
que no_n-as collin porq·ue . non 
me deixaban' unhas pouca:s", 
explica. 

Neutra cidade, Vig'o~ tampoucó 
é fácil atapar as declaracións 
da renda en galego. De dez es
tabelecememtos, tanto do cen
.tro como de bairros afastados, 
só tres dispuñan dos impresos 

. en galega. Nun dos estancos 
explican que lle distribuíron un
ha pequena cantidade porque 
tiveron demanda deles o pasa
do ano; noutro remiteñ á Fa
cenda "porque vai ser difícil 
atopalos nun estanco xa .que 
non nolos 1rouxeron e se non 
mas traen a min que estou 
nunha zona céntrica non creo 
que llos leven ao resto"; no se
guinte, a encarregada non sa
be que existe a posibilidade- de 
declarar á Facenda en galP.go 
e no úl.timo estabelecemento 
visitado non é moi frecuente 

' ' ' , • t .. ... .... ' ~ • .; t 1 

solicitalos porque atópanse 
agachados nun almacén trasei
r·o. En nengun 

organismo. "Nengun estanco ten 
a abriga de ter os impresos en 

dos estancos, 
pub.licítanse as 
duas posibilida
des. Se simples
mente o cliente 
demanda un im
preso receberá o 
sobre en caste-· 
llano. 

Os variados argu-
. mentas que dan 
os responsábeis 
dos estancos pa
ra non dispoñer 
dos impresos en 
galega van desde 
o descoñecemen-
to até á ineficácia 
de Facenda ao 
distribuilos. Sen. 
embargo, na de-
legación para Ga-
l iza da Axéncia 
Tributária do Es-

Se non se pede 
expresamente 
o impreso 
en galego, 
en Facenda 
só oferecen o 
formulário 
en castellano 

galega xa que 
non ternos nen
gun convénio asi-
n ad o con eles . 
Desde Facenda 
só nos preocupa
mos de que haxa 
impresos e'n gale
g o nas delega
cións e distribui
mos a Tabacale
ra para que, á 
sua vez, reparta 
nos estancos", di .. 
unha das respon
sábeis de Xestión 
Rexional. Ante a 
observación de 
que moitos estan
queiros nunca ti
veron os impre
sos nos s~us es
tabelecementos, 
desde a Axéncia 
Tributária sinála
se que depende 

tado, na Coruña, sinalan que a 
responsabilidade non é deste 

da demanda que teñan. "As por-
Pasa á páxina seguinte 

, . ( Jll ""'( ' "t ,. • 1 , . .., • ( r ~ 
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Ven da páxina anterior 

centaxes dé impresos en galega 
coas que nos manex·amos nos 
-últimos anos son baixas e, por 
isa, houbo unha preocupación 
adicional en dalos a coñecer pe
ro se non llos peden, é normal , 
que os estanqueiros non os 
queiran", di. 

Desinterese 

A preocupación da que tala esta 
responsábel de Facenda sobre 
que os impre$OS 
estean a disposi-
ción dos usuários 
nas delegacións . Alguns 
contrasta coa 

se fose un obxector, d€' concién
cia, faiselle. entrega do formulá
rio en galega, moitas veces des~ 
pois de ir a buscal9 a un despa
cho distante, onde se atopa de
bidamente secuestrado". 

Papeis en galego 

Nóminas, follas de salário, certifi
cado? e toda a produción a:dmi
n istrativa diária das empresas 
non é habitualmente utilizada en 
galega. Asesorías e empresas 

ampáranse no 
uso dq "segundo 
orde", é dicer que 
o galega ten que 

t~~!emuña d_~rn estanqueiros 
v1cmo da Corurra, 

ser pedido explici~ 
tamente, para que 
a galegui~ación 
non avance nun 
eido tan cotián. 
Segundo a em
presa Continuo
print, especializa
da na elaporación 
de impres0s admi
nistrativos, existen 
modelos galegui-

Santiago Moro- sinalan que 
ño, que fixo unha . 
denúncia pública t1veron que 
despois de per- ¡· •t 
correr todos os SO ICI ar OS 
estancos da Co-
ruña na percura 
dos impresos. En 
último lugar, foi á 
delegación e ali , 
despois de várias 
xestións , un em
pregado atopou 
os impresos en 
galega ainda em
balados no arma
cén. 

impresos en 
galega a Facenda 

A Mesa pola Nor-
malización Lingüística leva feito 
campañas ao respeito xa que a 
posibilidade de realizar a renda 
en galega contrasta coa dispo
ñibilidade dos impresos. No ca
so dos disquetes informáticos 
para real izar a declaración, a 
pósibilidade do galega desapa
rece senda o primeiro que apa
rece en pantalla a Delegación 
de La Coruña. Xa no ano 1996 
cando déronse protestas pala 
dificultada de atapar impresos 
nos estancos. A Mesa recomen
daba a xente que protestaba 
que esperase a que estíveran a 
sua disposición os impresos en 
galega para declarar. Pero ten
do en canta que dos estanquei
ros consultados, unha parte im
portante non coñees esa posibi 
lidade, pedir que suministren in
formación ao cliente non ten 
sentido. 

Precisamente Francisco Rodrí 
guez, deputado do BNG, ven de 
perguntar ao Governo sobre a 
discriminación "ao non atapar 
formulários para facer a declara
ción da renda na sua língua pró
pria". O parlamentário considera 
"revelador" que nas delegacións 

zados "pero é 
pouca xente que 
nolos pede, ainda 
que ternos servido 
algun material". 

A dinámica da 
comodidade im
ponse, e sempre 
en contra do ga-

lega, abrumadoramente isolado 
pala tradición burocrática e a 
necesidade das empresas de 
axilizar o traballo. Un absurdo 
que na era da informática é 
maior, toda vez que a adapta
ción é moito máis doada. que 
hai anos.• 

de Facenda se entregue o V) 

exemplar en castellano sen per- ~ ~ 
guntar que opción se prefire . s;2 
"Só, a petición do cidadán, como <i. 
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Só. o 4,7% dos profesores de Ciéncias dan as clases no' idioma própriÓ 
11 

Se se restan as matérias de Filoloxia Galega, o uso 
do gal.ego na Universidade d~ Vigo é ·anecdótico 
. Mália que o galega é a língua ofi
cial da Universidade de Vigo, á 
vista dos dados que se extraen 
do Estudio Sociolingüístico en re
feréncia ao uso pódese concluir 
que estamos ante unha institu
ción fortemente castellanizada. O 
traballo, apresentado polo reitor 
Xose António Rodríguez Vázquez 
o Xoves 15 e realizado por Anxo 
~ourenzo, Ricardo Luaces, Xose 
Mª Pin, Patricio Sánchez, Antonio' 
Vaamonde e Luz Varela, o 62,4% 
dos profesores dan sempre ·as · 
clases en castellano, o 69,5% re
dacta os exames sempre neste 
idioma e o 48,6% 
nunca fixo'" un cur-

area de filoloxia galega, por 
exemplo, o uso da língua galega 
na actividade docente situariase 
nunha posición anecdótica", con
cluen os responsábeis do estudo. 
Os traballos de investigación ou 
os artigas que escreben ca áni
mo de publicar van en castellano 
nunha porcentáxe que sobrepa
sa o 60%. Dato que se pode 
complementar con outro signiti- · 
cativo: máis do 45% dos profe
sores e profesoras non coñecen 
a existéncia do Servizo de Nor
malización Lingúística da Univer
sidade, oito de cada .dez non sa-

be que seryizos 
aterece, e nove 

so de galega. s 
Precisamente son Ó O 5°/o dos 

de cada dez 
nunca o utilizbu. 

. . 
os que nunca per
feccionaron a lín
gua os que consi
deran isto menos 
importante. Ainda 
asi queixanse de 

alunas redactan OS As atitudes cara 

exames en galega ~~0;~~~~e~ d~~ 

non desenvolver-
se nunha língua, o galega, na . 
que carecen de léxico específico. 
Os docentes de ciéncias son os 
máis reácios: só o 4,7% utilizan o 
galega. 

"Só no 17% dos casos, o profe- . 
sor: manifesta empregar sempre 
ou maioritariamente o galega. Se 
a esta porcentaxe lle puidesemos 
restar as matérias próprias da 

Universidade de 
Vigo atopan re-
-percusións nos 

hábitos e opinións dos estudan
tes. Só o 19%-destes emprega 
sempre ou regularmente o gale
ga, porcentaxe que baixa dentro 
das aulas até o 11 % e na redac- , 
ción de traballos é exames até o 
5%. "Dous de cada catro alunas 
consideran axeitado que o gale
ga sexa a língua da Universida
de de Vigo, ment.res que dos 
dous restantes a un serialle indi-

Os traba-
110$ de in· 
vestigación 
ou os arti· 
gos que es· 
creben co 
ánimo de 
publicar 
van en cas· 
tellano 
nunha j>or
centaxe. 
que sobre· 
pasa o 
60%. Máis 
do45%do 
profesora·· 
do non co· 
ñecea 
existéncia 
do Servizo 
de Norma· 
lizaciól'! 
Lingúística 
da Univer
sidade. 

ferente e o outro non o conside
raría axeitado. Tendo en canta o 
nivel de uso do galega entre os 
estudantes, _esta atitude é moi 
positiva con respeito á língua e o 
único perigo que vemos é que 
poid~ ser unha atitude positiva 
cara a unha relíquia, que é oficial 
pero non real, pQr canto seria lín
gua própria dl.mha institución e 
duns membros que non a .usan 
máis que anecdoticamente". M~ .. 
lía que os responsábeis do infor
me socio-lingüistico salientan as 
atitudes positiyas dos alunas e 
alunas, o desinterese e indife
réncia dos profesores cara ao 
galega transmítese nas aulas: 
sobre a progresiva impartición 
das clases en galega, o 32,9% 
dos estudantes prefiren o caste
llano e o 18, 1 % o galega. Polo 
tanto, á metade dálles igual. 

No que se retire ao persoal ad
ministrativo e de servizos, os da
tos son un chisco rriáis optimis
tas en canto ao uso do galega 
como língua habituar. Se no · ca
so dos profesores, un 65,5% uti
liza o castellano, nos PAS esta 
porcentaxe baixa ªº 51 % men
tres que o galega, cun 14% de 
falant~s, é dous puntos superior 
a dos docentes. O informe sinala 
a tendéncia de que "os traballa- _ 
dores máis novas estean máis 
próximos ao uso do castelán 
mentres que os máis vellos, per
tencentes a unha xeración máis 
ideoloxizada, declarararia unha 
maior adscrición lingüística ao 
galega". As necesidades. profe
sionais fan que un 88% dos PAS 

· si teñan feito algun curso de ga-
- lego. Mália o caracter do idioma -

galega como o oficial da institu
ción universitaria, a atención ao 
público é maioritariamente en 
castellano. Tanto nas reunións 
como no teléfono ou nos servi
zos aterecidos o estudo sociolin
güístico afirma que "pouco ryiáis 
dun tércio dos traballadores em
pregan sempre ou prefere11te
mente o galegó, mentres que 
pouco menos dos dous tercios 
erriprega o castellano". Sen em
bargo, o persoal administrativo e 
de servizos marca diferéncias en 
canto as opinión~' ªº 81% pare
celles axeitado que o galega se
xa língua propia da universidade 
mentres que o . 62,5% dos profe
sores opinan o mesmo e un 
17, 1 % non está de acordo coa 
oficialidade do idioma.+ 

Impresos en galega para reciclar 
As declaracións políticas sobre a convivéncia natural e 
armoniosa do castellano e o galega soan a hipocresía 
en casos como o da declaración da renda, que non é o · 
único noqueé evidente a discriminación do idioma 
próprio. O de próprio dá igoal cando todas as 
facilidades son para a documentación en castellano 
mentres que o do galega convértese nun apéndice 
molesto; nun engadido abrigado por aquelo da , 
sociedade pluralista. Resulta curioso escoitar as 
explicacións da Axéncia Tributária e a sua 
"preocupación por fomentar o uso do galega nos 
impresos" cando nen sequera se molestan en informar 
ás persoas que acuden ás delegación de que teñen 
esa posibilidade. Moito menos de informar nos 
estancos. O que importa é imprimir miles de 
formulários e sobres que, no peor dos casos, sempre 
servirán para reciclar. 

Esa é a·trampa e o argumento: Sempre poderán dicir 

que hai impresos en galega mália que a maioria da 
povoación non estea enteirada. Con ser galega-talante 
ou ter a intención de declárar en _galega, non chega. 
Hai que ser militante da língua e afeizoado a camiñar 
polos estancos para acadar o sobre en galega; como . 
táctica disuasoria funciona xa que é ernpregada por 
outras empresas e institucións. O exemplo das 
facturas telefónicas simboliza perfectar:nente a trampa. 
As facturas veñen durante uns anos nun bilingüismo 
compensador. Até que a empresa decide que cada 
língua ten o seu pasto, e envía un papel "con franqueo 
en destino" para que o que as queira en galega as 
reclame, O impreso parece feito mal con intención: é · 
confuso a hora de ser cuberto, e mesmo de dubidosa 
legalidade polo feito de ser a Teléfonica1 cando menos 
mentres manteña o monopólio, un serviz0 público. Nas 
empresas, a causa é serryellante, co agravante de que 
opera ese outro factor desmobilizador: o importante é 
o traballo, que máis dá o da lí.ngua. 

Aos que tampouco lles importa a língua mália ter un 
bon traballo é aos profesores universitários de Vigo, 
que argu-mentan non expresarse ben en galega para 
militar _no ca~tellano. Os galegas somos os que 
temos·maior competéncia no naso idioma por riba 
dos cataláns e con moita diferéncia cos bascas pero, 
segundo o Estudo Sócio-Lingüístico da Universidade 
de Vigo, son os profesores os que declaran ter -
menos fluidez. Non é boa garantia de futuro do 
idioma que na Universidade no'n saiban falalo e, o 
que é peor, que non teñan preocupación paf 
aprendelo ,' como declaran os docentes de Vigo . 
Entre facultades como a de- Belas Artes, montada en 

·boa parte desde Madtid, e científicos universitários 
que eren que o galega non é adecuado para o seu 
saber, ainda é de extrañar que cinco de cada cen 
alunas se atrevan a redactar os exames en ·galega. 
Como extranxeiros. • 

ANOSA TERRA 
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Pat.rimonio e o concello de Marín aseguran que non tiñan coñecim~nto -do proxecto 

Fenosa instala duas torretaS · eléCtricas · 
- ' 

' ' 

·sobre o xacimento arqueolóxico da Subidá 
-0. P. CASTRO 

A compañia elé.ctrica Fenosa 
instalou, hai duas semanas, 
várias torretas eléctricas no 
perímetro· onde se atopa o cas
tro e o petroglifo da Subidá, na 
parróquia de Mogor .do conce'
llo de Marin. Segundo a em~re
sa o proxecto de instalación 
dos postes estaba previsto 
desde o ano 93 e nen o conce-

-llo nen a consellaria de Cultura 
puxeran impedimentos pola 
sua ubicación. Ambos organis
mos. aseguran que descoñe
cian o plano e polo momento
nengunha administración 
adoptou medidas ao

1 
respeito. 

Os próprios viciños da comuni
.dade de montes de San Xulián, 
proprietários dos terreas nos que 
se atopan o· castro e o petroglifo 
de A Subidá, foron os que. de
nunciaron o atentado contra do 
património que estaba cometen- _ 
do a compañia Unión Fenosa. 
Através dos meios de comunica
ción e recorrendo ás autoridades 
competentes fixeron público que 
a empresa eléctrica procedera á 
tala de árbores, ab achanzamen
to do terreo e á instalación do 
tendido eléctrico sobre· o próprio 
castro e nas suas inmediacións. 

Ademais, á marxe do impacto pai
saxístico que provocan as instala
ción eléctricas, máxime cando es
tán 110 méio dun conxunto arque
olóxico, para poder sostener os 
postes é imprescindíbel a cons
truccións de pontos de apoio _en 
cemento, .dos que ainda haberia 
que avaliar o impacto provocado. 

Pero os responsábeis do conce
llo de Marín aseguraron non ter 
coñecimento do asunto e na Di
rección Xeral de Património rei
teraron que. carecian de infor
mación ao respeito, cando tanto 
o castro como o petroglifo están 
catalogados e inventariados pa
la consellaria ·de Cultura e mes
mo se estabelece que no perí
metro do complexo só se pode
rán realizar "actuacións encami
ñadas a _perpetuar os be ns". 

Responsabilidades 

Segundo a Lei de Património, 
aprobada polo governo do PP, 
para realizar calquera· interven
ción nun xacimento arqueolóxi
co catal.ogado ten que ser a 
consellaria de Cultura quen. dea 
a autorización. Por isa, se a 

· compañia Unión Fenosa _non re
alizo u este trámite prévio teria 
incorrido nun d~lito que aparece 
tipificado como _.falta grave con 

O proxecto de colocación das torres na parróquia de Me>.gor estaba previsto, segundo Fenosa, desde 1 W3. 
• ~ r 

A. IGLESIAS 

· multas que chegan aos 25 mi
llóns d~ pesetas . 

e a própria consellaria pe. Cultu
ra , que de forma sistemática 
permite que Fenosa actue con 
total impunidade. · 

En calquer-a caso non seria a 
empresa eléctrica a única res- A maiores,· na Lei de Património · 
ponsábel porque na mesma lei Histórico do estado, os petrogli-
recóllese qu'e tamén ·o son os fas, como monstras de arte ru-
"funcionários ou administraqións ~ pestre, aparecen catalogados 
que 'por acción ou omisión per- como Bens de Interese Cultural, 
mitan as infraccións", co que a_máxima protección que se lle 
quedarian implicados o concello pode dar a un monumento histó-

rico~artístico a todós os efectos. 

. Como acorre na maior parte 
dos casos, pésie ao valor his
tórico ~e cultural da Subidá, en
cadrada nu_i:1 complexo arqueo-. 
léxico máis amplo, non existe 
nengunha sinalización que in
diqu~ a sua ubicación. Até o de · 
agora, xacimento e petroglifo 
~staban en completo estado de 
abandono cubertos pol,o mato 

e só os viciños e os arqueólo
gos coñecian a sua existéncia. 
Non é esta: a única protesta 
apresentada pala viciñanza so
bre as actuacións que se reali
zan na zona porque tamén te
ñen denunciado as moléstias 
que provocan as manobras mili
tares que-se realizan no outeiro 
d~ Subidá, tanto polos sustos 
que lles provocan como polos 
danos qu~ p.ode'ri~ri ocpsioria¡.,+. 

-Manuel 
Pérez, 
a nova 

. ~ 
xenerac1on 

popular 

O alcalde vigués Manuel Pé
rez ten sona, mesmo entre 
moitos dos que lle deron ovo
to, de persoa honesta, mália 
que con escasas cualidade pa
ra a política. O recente confli
to do lixo rede cubre, en em
bargo, un perfil d ifer nte. 

O presidente da -corporación 
tentou, desde o princípio, de 
levar a cabo un escarmento 
entre os membros <io comité. · 
Reagan despedira aos contro
ladores aéreos, un colectivo 
con grande capacidade de pre
sión, nada máis chegar ao po
der e sen que mediara sequer 
negociación, nunha premedi
tada leéción para todo o mo
vimento sindical. Igual suce
dera con Margaret Thatcher e 
a famosa folga do carbón que 
cercenou o poder das Trade 
Unións. 

Manuel Pérez, lonxe da pusi
lan i mi dade que algun lle 
atribuen, xa ten no seu haber 
un intento de proibir o acce
so dos viciños aos plenos e 
un monte de funcionários 
despedidos. No caso da lim
peza deu orde de que e curn
prise unha quenda de erví
cios mínimos que abranxia a 
case o 80% do cadro de per
soal. Cuestionaba asi a sen
téncia que ano pasado lle 
dera a razón ao traballadore 
e deixaba ademai , pratica
mente en uspenso, o próprio 
direito constituci nal á ~ l
ga. Nesta ocasión, decidiu 
ademai ignorar laudo do 
Acordo Galega de Arbitraxe 
que amparaba utrav lta 
direitos dos empregados. 

Coa abusiva norma sobre ser
vícios mínimos, Pérez e Gil 
Sotres, mostraban un claro 
interese de provocación. As 
cartas de despido estaban se
ladas desde o início da nego
ciación do convénio e ian 
sendo adubiadas con presións 
e ·ameazas destinadas a rom
per a resisténcia sindical. Só a 
madura actitude dos folguistas 
e o peso dunl}a opinión públi
ca contrária ás actitudes do 
alcalde pararon algo que pui
do ter acabado ben mal. 

Manuel Pérez reune as carac
terísticas do actual modelo 
de dirixente do .Partido Po
pular:' pouco locuaz, pero de 
prática radical e _expeditiva. 
Como ·Amar. Outra cuestión 

· é que a realfdade lles dea pe
riódicamente algunha lec
ción a ambos.+ · 
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Francisco Vázquez, Anxo Guerreiro e Julio Anguita. 

A direción estatal socialista e o deputado Diego López Garrido mentores do pacto 

Fraga. descalifica o acordo PSOE·EU 
conscente de que a maioria do PP 
depende de poucos vo~S 
-0- M.V. 

PSdeG-PSOE e EU-E~ formarán coalición na-s p"róximas elei
cións autonómicas. E o resultado dun proceso de encontro 
que se viña xestando desde hai vários meses. Francisco Váz- · 
quez, Abel Caballero e Ánxel Guerreiro presentaron publica
mente o acordo que recibiu xa o apoio de todo o Partido Socia- . 
lista, ainda ·que non da direción estatal de IU que mostrou fortes 
reticéncias. O Partido Popular manifestouse por boca de Xosé 
Cuiña, Vázquez Portomeñe e Manuel Fraga quen lembrou, para 
descalificalo, a experiéncia do comunismo nos países do Leste. 

"O acorde veunos dado desde 
Madrid", afirmou a este periódi
co un parlamentário do PSdeG
PSOE quen tamén sinalou que 
"alí soupérono antes ca nós". Un 
dos mentores do acorde, por 
parte de IU, teria sido o lider de 
Nueva Izquierda Diego López 
Garrido. 

Esquerda Unida presentárase, 
nos cómicios autonómicos de 
1993, en coalición con Unidade 
Galega, sendo Ánxel Guerreiro 
e Camilo Nogueira os seus 
candidatos respeitivos pala Co
ruña e Pontevedra, únicas pro
víncias onde a coalición obtivo 
preséncia significativa. En to
tal, o seu número de votos as
cen deu a 44 mil. Coa suma 
aritmética deste res·ultado ao 
do PSdeG-PSOE, os socialis
tas obterian un deputado máis 
pola Coruña, pasando os seus 
escanos de dazanove a vinte. 

Ainda que calquera estrapola
ción é arriscada, sobre tOdo ten
do en conta que Camilo Noguei
r~ forma actualmente parte do 
BNG, o acordo gaña valor pola 
importáncia dos restos nunhas 
eleicións que poden ser moi 
axustadas. Unha pequena mar
xe de votos poderia representar 
a perda da maioria absoluta do 
Partido Popular. lso exp'licaria 
os virulentos ataques dos seus 
líderes a esta, posíbel coalición. 

Outras estirnacións apontah 
· -nanha liña diferente pero que 

conduce ás mesmas conclu
sións. Desde esta perspectiva, a 
maioria dos eleitores que nas 
anteriores eleicións votaron EU
EG encontrarianse xa decanta
dos, ben en direción ao PSOE 
ou ben en direción ao BNG, se
gundo o enfáse nun dos dous 
polos da coalición que encabe
zaran Guerreiro e Nogueira. Só 
uns dez ou quince mil votos 
quedarian agora no campo de 
EU. En todo caso, mesmo asi, 
resultarian significativos de dar
se as axustadas marxes que an
tes se apontaban. De non existir 
coalición, eses votos perderian
se, sendo o Partido Popular o 
seu único beneficiário indirecto. 

As descalificacións de Fraga ao 
acorde non deixan de resultar 
paradóxicas, se se ten en conta 

· que el foi o mentor do límite do 
5% de sufráxios necesários para 
accederá cámara que impede o 
xogo político das pequenas for
zas e indirectamente promove 
as grandes coalicións ou a fu
sión de siglas. 

Un torpedo contra Anguita 

, Ánxel Guerreiro era conscente 
desde hai tempo do seu magro 
capital eleitoral, o que o abrigaba 
a unha evolución polític51 xa leva
da a cabo con anterioridade por 
alguns dos seus ex-compañeiros 
que decidiran ingre.sar directa
mente nas filas. socialistas. Pero 
t~nto a actitude de prepotén.cia 
do PSOE como a aG;füuEle belixe- · 

rante cos socialistas da maioria 
estatal de 1 U impedían dar este 
paso, se non era de maneira indi
vidual. A primeira barreira rom
peuse cos últimos inquéritos que 
outorgan ao BNG o segundo lu
gar, deixar:ido aos socialistas, a 
principal forza da oposición no 
Estado, en terceira posición. 
Vázquez e Caballero artellan así 
unha baza política ·coa que poder 
presentarse ao vindeiro congreso 
do PSOE. Os líderes máximos 
do socialismo en Ga(iza poderán 
oferecerlle a González a cabeza 
do máximo responsábel de 1 U na 
sua circunscripción. Unha baza 
que saberá apreciar o ex-presi
dente, empeñaeo nunha guerra a 
fondo por dividir a coalición .que 
lidera Julio Anguita. 

Despois das diferéncias surxi
das con Iniciativa per Catalunya,
Anguita síntese á sua vez obri
gado a responder á maniobra. A · 
sua primeira decisión loi negar · 
todo apoio eleitoral e. económico 
a nova coalición. · 

O BNG, pala sua parte, foi cauto 
nos seus pronunciamentos so
bre un acordo que "compete a 
outras forzas". O seu deputado 
no Congreso Guillerme Vázquez 
sinalou que a coalición "axuda a 
clarificar o panorama político ga
lega" e que pode ser positiva se 
"é para 'gañarlle a Fraga e non 
para gañarlle ao BNG".· 

UGT e CCOO piden o voto 
-para a _coalición· · 

Xesus Mosquera e· Xesús DiaZ, 
se.cretárlos xerais galegos de · 
UGT e CCOO respeitivamente, 
foron os primeiros en pronun
ciarse a pral do pacto. A coa~i
ción unifica a direción de 
CCOO, alguns -de cuxos princi
pais dirixentes exibian xa ·desde 
hai tempo o carné socialista, e 
apr:oxima máis as posturas.. entre 
as duas centrais. + 

ANOSATERBA 

A AMI dá unha _rolda de prensa 
para dic~r que ·non é'violenta 

.s 
Membros da Assembjeia da Mocidade Independentista 
ofereceron o pasado dia 14 unha roda de prensa en Pon-
tev~dra, na que negaron ser unha organización violenta. / 

_Alvaro Franco, Marcos· FerFadás e Pedro Paquay desmen
tiron as afirmacións que os vinculan con determinados ti
pos .de loita no País. Basca. "Sempre ·nos identifican . cos 
bascos e din que somos cachorros de Jarrai e xa ·estamos . 

. fartos -sinalaron,... porque só .loitamos pola independéncia 
de Galiza". "Nós, engadíron, queremos chegar ·á mocidade 
galega, pero sen ter referentes doutros países e tampouco 
queremos importar nengunha táctica doutro povo". 

Os. representantes da AMI criti~aron ao delegado do governo, 
Xan Miguel Diz Guedes e ao dirixente das Xuventudes Socia
listas David Balsa por utilizar os meios de comunicación para 
difamalos. Nesa liña, denunciaron que os seus membros e 
simpatizantes son de cote seguidos pala policia-e identifica
dos en lugares públicos. "Parécenos surprendente -afirma
ron- que por ter unhas ideas independentistas se chegue a 
criminalizarnos, a dicer que somos terroristas ,e radicais , 
cando nunca tivemos nengun tipo de actuación viqlenta". + 

A Comisión Europea acusa _á Xunta de ocultar 
a desfeita elbica de Merza 
A comisária de Política Re~ional da Comisión Europea, 
Monika Wulf-Mathies, acusa á Xunta de ocultar a rectifica"" 

· ción do trazado orixinal da liña de alta tensión que vai 
desde o Mesón ~Q Bento ao encoro de Undoso, e que in
vade Merza por mor·do desvié> imposto. 

Dacordo coas condición de co-finanzamento do tendido 
do cabo de 400.000 vóltios, dentro do programa FEDER, a 
Xunta estaba na obriga de informar á Unión Europea da 

~altera·ción do trazado orixinal do tendido e da invasión do 
nucleo urbano de Merza. A Comisária de Política Rexional 
acusa á Xunta e ao Governo central de ocultar esta rectifi
cación e de facer as obras fóra de prazo, xa que a liña en
traba no Programa-operacional Galicia de 1990 á 1993. 
Ao mesmo tempo anúncia unha investigación sobre o 
cumprimento das directivas meio-ambientais, no caso da 
liña que invade o centro de Merza. 

O trazado orixinal desta liña eléctrica foi desviado polo 
centro de Merza para evitar que rentease a canteira de Mi
nas da Bandeira S.A., propriedade de Xosé Alfredo Vallo, 
amigo e conípañeiro de pesca de Fraga 

A Asociación de Mulleres Rurais de Merza e a Asociación de 
Viciños preguntan se a UE non terá finanzado duas veces o 
mesmo tretto _de alta tensión "Se Fraga -din nun comunica
do- tapoulle a boca ao noso alcalde prometéndolle noventa _ 
millons de pesetas, non virán eses cartos de Bruxelas?".+ 

O Tribunal Superior 
, I 

rexeita as. alegación ao encoro do Umia 
O Tribl!nal Superior rexeitou as alegacións municipais 
ao encoro de Umia por. entregalas fóra de prazo. Porén, 
dous dias antes de rematar o prazo, o avogado dos con
cello depositou os trámites no buzón automático do tri
bunal, xa que o xulgado de guarda estaba pechado. O 
argumento do Tribunal Superior é que o buzón automáti
co só· é válido un dia antes. O recurso . de súplica tamén 
foi desbotado e os concellos anunciaron que irán ao Tri
bunal Supremo, ainda que recoñecen tardará bastante 
tempo. -Por outra banda, as autoridades municipais ven 
un transfundo político ·na forma da Xunta levar os trámi
tes administrativos no-proceso de execución qo proxec
to, xa que na relación de prexudicados non constan os 
cámbios de titularidade dos terreas. Por último, os · proprie
tários que non figuran na relación de afectados prepara11 un
ha morea de recursos contenciosos administrativos pata pro
testar contra a declaración de utilidade pública do encaro.• 

4 Coruña a costa galega dos esqueletes · 
A asociación coruñesa A Movida manifestou a sua protesta 
porque ~ Mart~s 20 procedeuse a subastar o desguace-e re
tirada dos restos do Aegean Sea dopé da Torre de Hércules. 
Os membros da /l(lovida pensan que o valor turístico e histó
rico fai recomendábel que continue onde está o petroleiro 
que en Decembro de 1992 naufragou de provocou unha das 
catástrofes ecolóxicas máis importantes dos últimos quince 
anos -xunto co naufráxio do petroleiro Urqúiola e o 
desprendimento do vertedoiro de Ben!r- ao verter milleiros 
de bartis de cru á ria. De momento a subasta quedou deser
ta porque ninguén poxou polo prezo de saida, séte millóns 
de pesetas. Até o vindeiro 17 de Xuño haberá catro posibili
dades de subasta. Moito máis ao Sul da Coruña, en Namíbia, 
un país africano co que Galiza ten moitos lazos pesqueiros, 
a Costa dos Esqueletes -unha franxa costeira desértica e 
pantasmal que se extende por toda a metade Norte do seu 
litoral- acumula restos· do pasado industrial, de naufráxios e 
de baleas mortas e varadas na area. + 
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ESTE ERA O TÍTULO (PERO SEN A INTERROGACIÓN) DUN 
INTERESANTE ARTIGO APARECIDO HAI UNHAS SEMANAS 
-No XORNAL FRANCÉS LE MONDE, QUE ME PERMITE FACER 
TAMÉN ALGUNHAS REFLEXIÓNS. O TRABALLO PARTIA 
DUN DADO ESPERANZADOR PARA A IGREXA FRANCESA: 
3.700 ADULTOS SE BAUTIZARON NA NOITE DE PÁSCUA, 
UN MOMENTO ESPECIALMENTE SIGNIFICATIVO PARA RE
CIBIR TAL SACRAMENTO, POIS ERA A OCASIÓN NA 

0

QUE O 

FACIAN NAS. PRI~EJRAS COMUN.IDADES CRISTIÁS. APON
T ABA CON RAZON QUE ERA UN VERDADEIRO RECORD 
NUN PAÍS DESCRISTIANIZADO COMO VEN SENDO 
FRÁNCIA DESDE HAI TEMPO; SOBRE TODO TENDO EN CON
T A QUE NA IGREXA CATÓLICA GAJ_A TEÑEN NESTES MO
MENTOS 12.000 ADULTOS QUE PARTICIPAN NOS CATECU
MENADOS DE PREPARACION PARA O BAUTISMO, E NOS ' 
ANOS 70 NON ERAN MÁIS QUE ESCASAMENTE UN MILLEIRO. 

CRISE DA SOCIEDADE, CRISE DA FE? 

Con todo, os responsábeis desta Igrexa non 
botan as campás ao voo, pois son .conscen
tes da dificuldade de remontar desde a fe 
cristiá a realidade dunha cultura de indife
réncia relixiosa, que afecta particulam:iente 
ao~ máis novos. Así, o semanário francés 
.La · Vie censtataba recentemente que. men
tres hai trinta anos (1967) o 81 % dos mo
zos.franceses entre 18 a 24 anos dician crer 
en Deus; esta proporción caeu ao 62% ·en 
1977, e viuse reducida en. 1997 a case ·a 
metade, un 46%. 

No Estado español, ainda unha maioria al
ta de mozos se declaran eren tes, pero 'fían 
chegan ao 50% os que se definen como 
"praticantes"; unha cousa que sempre me 
custou entender: Como se pode ser "cren
te" e "non praticante"? Algo así coma o ca
so dunha persoa que gastase da música, pe
ro non a escoitase nunca. Ademais de que 
iso de ser "crente" é algo máis que irá Misa 
os Domingos e festas de gardar. A realid~de 
é que cada un ocupa o tempo do que pode 
realmente dispar (o tempo que hon está 
atado a un estrito horário de traballo que 
non pode marcar el mesmo) como mellor 
lle parece. Non será máis ben que non se 
ere ou non se aceita a relixión concreta 
(católica, por sú.posto) en bloque, ou, sé
guese identificando a relixión cunhas can
tas normas do papa ou dos curas? 

VICTORINO PÉREZ PRIETO 

· entre outros? A afirmación da divindade 
única deste home non viria set un signo 
de fundarrientalismo e ainda de fanatismo 
relixioso? 

Difícilmente se lle pode quita~ toda a ra
zón a este .discurso, polo-menos desde un 

- ponto de vista cristián. Ademais, o diag
nóstico ven apoiádo pola 'proliferación dos 

· sincretismos en Amé
rica Latina, Á~ia ou 
África, e na mesma ' 

ter futuro se se manifesta coma un sistema 
pechaao, galvanizado a influéncias cultu
rais e relixiosas e oposto a calquer outra 
verdade concorrente (relixiosa, cultural, 
científica ou laica); ou como a expresión 
dunha vontade autoritária, hexemónica e 
europeocéntrica. Compre face'r un cues
tionamento rotuntlo das formas e o mes
mo discurso autoritário e centralista 

dunha Igrexa que pa
recen ser alleas a este 
mundo, e que, en rea-

Europa, sen esquecer a 
ese pavo hiperelixioso 
que é o norteamerica; 
no, un povo que seme- _ 
lla crerse-calquer cau
sa; este sincretismo re
presen ta actualmente 
unha moderna mestu
ra de -crenzas que re
matan por converterse 
nunha relixión infor
me e confusa. Pero ta
mén haberia que mati-

'Haberia que crebar 
uhha lanza a favor da 

validez de calquera 
relixión minimamente 

seria como ·un .camiño de 

lidade , defenden inte
reses de poder ben 
mundanos. Por iso, 
fronte á vella afirma-

. C:ÍÓif dogmática: "Fóra 
da lgrexa non hai sal
vación", algun teólo
go clixo recentemente, 
con bastante f{láis 
acerto: "Fóra do mun
do non hai salva
ción". Por outra ban
da, verbo do centralis-

achegamento ªº 
Mistério" 

zar várias cousas. 

En primeiro · lugar, 
cúmpriria falar de que · 
esta desafección mili
tante-da fe cristiá non 
é, e~ parte, o reflexo 
dunha crise cultural 
máis ampla, na que fo
ron contestados todos 
os modelos de autoridade política ( ideolo
xias, partidos, sindicatos e asociacións ... ) e 
social (escala e escada de valores ... ). Henri 
Tinq, fala desde Le Monde da "fin dunha ci
vilización parroquial, é dicer, dun certo tipo 
de estruturación relixiosa do espácio e o 
tempo:', realizada desde a modemidade. 

mo . uniformador 
dunha cultura domi- · 
nante, os ga legos, 
·xunto con tantas ou
tras minoritárias do 
mundo, tamén ternos 
moito que achacarlle 
á Igrexa. Esta esque
ceu demasiado a miú
do que o seu fundador 

foi un galileo que falaba arameo. 

O camiñO" de seguimento de Xesus Cristo, 
feíto persoalmente e coa comunidade dos 
·crentes que chamamos a lgrexa, segue a ser 
hoxe unha proposta válida, engaiolante e 
actual, nun mundo desestruturado. Pero 
curnpriralle volver constantemente ás suas. 
raíces, e a un tempo ollar o presen~e con 
realismo e o futuro con esperanza.• 

VICTORINO PÉREZ PRIETO é escritor e crego. 
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AXUDAR 
Á E,MIGRACIÓN 

FRANCISCO LORES 

Sr Aznar: Gastaría darlle unha mensaxe, 
dicerlle que ternos unha colectividade 
que vive ben, que se pode nutrir, vivir 
como ten que vtvir, con dignidade, pero 
non · ~ asi, temas unha colonia que veu 
imbuída con honradez, con traballo, con 
esa cultura popular que aprendimos dos 
nasos pavos, dos labregos, dos mariñei
ros . Viñemos traballar con esa cultura 
que é a cultura· máis grande que pode dar 
un povo; o traballo, a honradez, a digni
dade, o sacrifício e a solidariedade cos 
nasos povos, cos nosos semellantes. 

Hoxe unha grande maioria de españois 
non viven ben e por i o non quero facer 
reclamos constitucionais de toda índole. 
Quero que sintan co corazón, quera que 
sexan solidários con este pavo que hoxe 
non s~ pode medicar, que non ten os re
cursos mínimos para vivir con dignidade. 

Coido, Sr. Presidente, que isto depende 
dunha decisión política do seu governo. 
A colectividade de hoxendia é unha co
lectividade xa maior, é unha pirámide que 
através do tempo val mirrando; podere
mos estar acó dez anos máis os que somos 
máis novos, por iso digo que é case un de
ber. Porque o noso povo na emigración 
axudou, e é aigo que todos lembrarnos, 
nos momentos de crise que se pasaron 
despois da contenda fratricida, coas axu
das que enviamos todos os emigrantes. 
Non é pedir agora o pago dunha facura, 
senón un ·acto político de solidariedade 
cos nosos maiores, que é posíbel porque 
hoxe España ten un estado de benestar. 

Sabemos tamén das dificuldades pero se 
quer, nun esforzo, poden mitigar e en 
cerro xeito as necesidades dos nasos 
maiores, sobreto~o, e unha das princi
pais é a mediciña. 

Nesta viaxe que vostede realiza por La
tinoamérica, desexamo que e e trei
ten os lazos cos nosas irrnás repúblicas 
de América, ainda que algunha non fa
ga boa letra, pero temo que irmanar
nos os pavos. E xa sabem que 1 b 
estivo a comer permanentem nte br 
as República de América. M itas grá
cias a todos por escoltar e un saudo e -
pecial ás Nais españolas d s Desapare
cidos que están hoxe aqui. • 

O galega FRANCISCO LoRES é presidente do Consello 
de Residentes Españoles en B. Aires. E ~ intervención 
ante Aznar provocou que, ainda sendo un cargo eleito, 

se lle ·retirara o saúdo pola comitiva presidencial. 

O cardeal Ratzinguer laiábase recente
mente nunhas é::onferéncias en M"éxico e 
USA, e nun recente libro (0 sal da terra, 
balance do cristianismo cara ao ano 2000) 
de que a ameaza meirande para o cristia
nismo é actualmente o relativismo, como 
nos anos 70 e· so· fora a ortopraxe ("actua
ción correcta") sociopolítica preconizada 
pola teoloxia da liberación. Aos absolutos 
de onte sucedería unha era de relativismo · 
no campo relixioso, rrioral e político. Oes
te xei~o, calquer discurso que se propoña . 
como verdade universal ou como norma 
xeral, pasaría por dogmático, ~utoritário ~ 
contrário á toleráncia e ao pluralismo, va
lores supremos. Esta tal evolución crebaria 
o valor da mensaxe cristiá, mensaxe de 
salvación universal por definición; e des
cualificaria; por deséontado, o discurso de 

Logo cumpriria dicer que o cristianismo, 
ainda que ten todo· o direito a defender 
unha experiéncia relixiosa histórica pró
pria, que resultou en numerosas ocasións 
e segue a resultar verdadeiramente libera
dora, non pode pretender ter o monopólio 
da salvación. Haberia que crebar unha lan
za .ª favor da valigez de calquer relixión 
mínimamente séria corno un camiño de · 
achegamento ao Mistério ("Todas as reli
xións son verdadeiras", escribe Torres 
Queiruga, matizando correctamente a ex
presión); particularmente as grandes tra
dicións relixiosas (ademais do cristianis
mo, o xudaismo, o islamismo, o hinduís
mo e o budismo). O amor salvador procu
ra ·abrirse carniño na história humana de 
mil e unha formas verdadeiras, ainda que 
houbera tamén opcións relix~osas bastar
das ·e opresoras. Por outra banda, cal das 
relixións tradicionais ·non tivo que at~rar 
no seu camiño histórico experiéncias 
opresoras e pouco acordes cos seus xenuí
nos presupostos? Até o mesmo pacífico e 
tolerante budismo, .que máis dun preten
deu dicer algo como que nunca "rornpeu 
un prato" inxusta ou violentamente, tivo 
que aturar moitas contradicións negativas 
no seu camiño. 

Xosé Lois 

autoridade das Igrexas. · 

A pesar do .ecumen ismo preconizado polo 
Concíli9 Vaticano II, que prodamaba o 
respeito das distin_tas confesións cristiás _e 
ainda as demais concepcións relixiosas, 
como outras tantas vías alternativas de 
salvación, como se poderia conciliar a 
afirmación dunha verdade cristiá, defen
dida por unha institución birriilenária, e 
este pluralismo relixioso (particularmente 
no caso dunha relixión tan diferente da 
cristiá como é o budísmo, que está tendo 
ultimamente grande acollida nos países 
europeus)? Se a lgrexa, os dogma.s e os sa-

. cramentos non teñen máis que un valor 
relativo, non q~edaria reducido o cristia
nismo a .un puro humanismo, e a mesma 
relixión a unha cultura ou unha ética? 
Non quedaria reducido Xesus Cristo sim
plemente a un xénio relixioso ou ético, Por outra banda, o cristianismo non pode 
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Un acordo no último momento permitiu modificar o texto 

A lei de familia,· infáncia Varilla e Peñuela 

e adolescéncia recoñece todo tipc> de parellas 
Os deputados -do PP conviven 
en constante dioglósia cun hi
potético· bilingüismo harmónico 
do que alardean como · se dun 
grande éxito se tratara. En no-

. me do governo Fraga, Roberto 
Castro repétia un~a e outra 
vez, que na Galiza dase unha 
"convivéncia de línguas". Dian
te da rotundidade destes argu
mentos, Pilar García Negro 
perguntou aos populares se, 
para demonstrar o seu bilin
güismo, castellanizarían os 
seus apelidos cambiando Va
rela por Varilla, Penela por Pe
ñuela ou Vilela por Villita. Des
de as filas do PP non houbo 
resposta a tan delicado tema.+ 

-0- P.C. 

O PP aceptou, a menos de un 
minuto de que se celebrara a 
votación do texto do proxec
to de Lei da Família, da lnfán
cia e da Adolescéncia, facer 
unha modificación na redac
ción do artigo no que se defi
ne o conceito de familia reco
ñecen do como tal aos con
xuntos de persoas unidas 
por vínculos de matrimónio 
ou de parentesco, ou as uni
dades de convivéncia cando 
constituan núcleos estábeis 
de vida en comun. Segundo 
esta nova redacción, na lexis
lación galega quedan recoñe
cidas todo tipo de parellas. 

Alén da importáncia que ten o 
recoñecimento dos distintos mo
delos de convivéncia, a parla
mentária nacionalista Olaia Fer
nández Davila sinalou que care
ce de sentido elaborar unha Lei 
de Família porque non se pode 
regular o seu fun9ionamento in
terno. O proxecto limítase, polo 
tanto, a facer "unha declaración 
de intencións" e a recoller direi
tos que xa están contemplados 

.Prisas por aprobar leis 

en leis como a de Servizos So- º'ª"ª femández Davila, do BNG, e Manuela López Besteiro, Conselleira de Família. 
ciais ou a RISGA. 

A. PANARO 

·o PP teme non ter a maioria 
absoluta da que goza actual
mente no Parlamento e quer 
deixar aprobadas o maior nú
mero de leis. No pasado pleno 
aprobábanse as de Família e. 
Caza, pero o seu debate en 
ponéncia e comisión foi tan rá
pido que non deu tempo a fa
cer as modificacións de forma 
é de corítido que lle aconsella
ban os grupos parlamentários 
do BNG· e do PSdG-PSOE. 
Tal foi asi, que en lugar de 
apresentar posturas, debater e 
votar cada lei, o PP pasou boa 
parte do tempo oferecendo 
modificacións, transacionando 
textos a última hora, suprimin
do termos e engadindo pala
bras. Os cámbios eran innece
sários tendo en conta que cos A deputada do BNG destacou 

que este proxecto serve unica
mente para que o PP faga unha 
campaña a favor dun modelo de 
"família patriarcal tradicional" 
que "non benefícia ás liberda
des das persoas, e menos das 
mulleres" e trata á família como 
se fose unha institución en 

constante situación de risco. 

O BNG, pola contra, considera 
imprescindíbel que se elabore 

· unha lexislación na que se regu
len os direitos do menor. Pero 
considera que o proxecto apre
sentado polo PP ten abondosas 
eivas, como a falta de control no 
uso que se fai dos nenos e as 

O PP rexeita a obrigatoriedade de aplicar 
. os decretos de normalización lingüís~ca 
Pésie á existéncia dunha abon
dosa lexislación en matéria lin
güística, a sua implantación e 
utilización ten unha escasísima 
tradución na realidade social. 
Por iso, a parlamentária do 
BNG, Pilar Garcia Negro, apre
sentou unha moción na que se 
solicitaba simplesmente o cum
primento dos decretos que regu
lan o uso do galego na adminis
tración autonómica, no ensino e 
máis na CRTVG. Os socialistas 
deron o seu apoio con matices e 
o PP votou en contra por consi
derar que esa lexislación xa se 
está cumprindo. 

Un dos principais problemas 
cos que se atopa a língua é, 
segundo Pilar Garcia Negro, 
.que · o seu uso "lim ítase aos 
cursos , aos cartazes que 
anúncian actividades e a su
mar po~tos para as oposi 
cións". A marxe destes even
tos os supostos logros acad?
dos polo PP coas subvencións 

, concedidas para promocionar 
. o idioma "non se poden cuanti
ficar ", 'porque non hai avalia
cións que permitan saber se 

houbo un cámbio na situación. 

A deputada nacionalista asegu
rou que pésie existir decretos 
específicos que regulan o uso 
da língua, a falta de control pro
voca que aquelas matérias que 
se deberían impartfr en galego 
estexan en castellano, ao igual· 
os foll~tos que publica Galiza 
Terra Unica ou os programas de 
televisión. 

Se ben o deputado socialista,. 
Bonifacio Borreiros r-ecoñeceu 
que se están incumprindo as · 
disposicións en matéria lingüísti
ca, matjzou que, en calquera ca
so desde o seu grupo parlamen
tário a língua "non é unha cues
tión retórica nen tráxica". Pola 
sua banda, o parlamentário do 
PP, Roberto Castro aseguro u 
que todos os d·ecretos exis
tentes "estanse cumprindo" e 
para demonstralo, retomou o 
discurso do conselleiro de Edu
cación, Celso Currás , quen no 
pleno anterior aseguraba que o 
galega vai ben tal e como de
monstran as subvenci.óns que 
se lle adican.+ : 

nenas na publicidade o.u a au
sBncia de medidas dirixidas a 
habilitar espazos onde os rapa
ces poidan desenvolver a sua 
creatividade no medio urbano. 

Pola sua banda, o parlamentá
rio socialista Ismael Rego sina
lou que con esta lei o PP pre
tende agachar os "fracasos·das 

políticas da muller, xuventude e . 
emprego do governo". Rego 
destacou a auséncia de com
promisos á hora de regular os 
centros educativos para meno
res de 6 anos, a falta de. medi
das que poténcien a partici
pación no deporte ou unha 
educación medioambiental es
pecífica para os rapaces.+ 

. seus próprios votos as leis po
derian ser aprobadas e que 
nen o BNG nen o PSOE ian 
votar a favor, pero as eivas 
· que contiñan er~n tan flagran
tes que nen eles se atrevían a 
aprobar os textos sen facer 
antes as correcións. + 

-Esperei média hora, que 
seica est:::ban no café, e xa 
un mozo colleu os papeis 
e aseguroume que nun par 
de meses teria a contesta
ción ... 

-¿Déronlle os bos dias ao 
chegar e dixéronlle até lo
go ao marchar? 

D un inquérito sobre 
sete mil cidadáns 
concluese, coma 

opinión maioritária, que a 
imaxe que se ten dos fun
cionários na sociedade ga
lega é globalmente positi
va ... Os habitantes do 
médio rural son os máis 
satisfeitos coa xestión ad
m i'tlistrati va e segundo o 
estudo realizado por Tele
fónica para a Xunta, a por
centaxe de persoas con
tentas varia segundo o ní--

·Aprobados -Deron, moi amábeis. 
Un que habia pór ali, deu
me lume e ofereceu taba
co rúbio .. . 

vel académico. A maioi- · 
posesión de coñecimentos menor é o ·grado de 
simpatia cos servícios burocráticos e modus ope
randi dos empregados públicos. 

Con estes dados na man, Dositeo Rodríguez, con
funde un xuízo bondadoso cos traballadores da 
Xunta ca beneplácito á política praticada pola 
Conséllari.a da Presidéncia. Quen máis e quen 
menos ten un parente, home ou muller, a traba
llar na autonómica e seria de mal gosto falar mal 
dun coñecido. ou familiar. Polo menos as í tan di
rectamente como pretendían as perguntas realiza
das na enquisa: 

-¿Tratárono mal na Xunta? . 

-Home pegar non me pegaron ... 

-¿Atendérono no momento? 

- ¿Foi un servizo de calidade? 

-Completo, completo non foi pero J_<:a eu tiña fa
lado cun coñecido que vai mover o asunto. e non 
creo que teña problema ... bon, xa me dixo que 
mentres sigan os mesmos que se a cousa cambea 
non hai nada seguro ... 

O.s funcionários quedan aprobados. Libres de culpa. 
¿Cousa de bon funcionamento ou éxito de marke
ting do aparato de imaxe? O lraballo de campo non 

. entra a valorar o papel que xogan en todo isto os 
cargos políticos, asesores e caciques locais. Para eles 
queda pendente un exame algo máis sef>io de maté
ria eleitoral. Pena de que as reglas· de xogo lles per
mitan ter as papeletas antes do dia da proba, copiar 
uns de outros, apresentarse a várias asignaturas á 
vez, dar o cambiazo ou levar o exercício xa cuberto 
e en sobre pecho. Asi calquer quita -boa nota.• 

- . 
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Armas 
españolas 

~ 

á Africa 
UMOYA, revista do Comité 
de Solidariedade coa África 
Negra, denúncia o envio de 
armas aos Grandes Lagos. "A 
ONU di que o .Zaire de . · 
Mobutu fixo de 
intermediário principal de 
armas para as milícias hutus 
ruandesas, operación que se 
finanzara coa venda de 

.. produtos humanitário~ que 
procedian de ºTganizacións 
internacionais. 

A sociedade británica Miltec 
Corporation e a francesa 
Sofremas venderon material 
bélico por valor de 10.000 
millóns de pesetas a primefra 
e de 2.000 millóns á 
segunda. Bélxica taméri fixo 
chegar ás milícias hutus 
material procedente da 
fábrica de balas de Eldoret 
(a Quénia) . Na véspera do 
xenocídio do 94, os Estados 
Unidos exportaran armas á 
Ruanda por valor de 3.000 
millóns de pesetas. Uns 50 
instru to res norteamericanos 

. encargáronse da formación 
dos soldados do Exército 
Patriótico Ruandés, aliado 
de Mobutu. No pasado mes 
de Xaneiro, chega¡on aos 
aeroportos de Kishasa e 
Kisangani armas lixeiras e 
munición procedente de 
Europa do Leste, sobre todo 
material ruso empregado na 
guerra de Chechénia. . 

España enviou desde o 
aeroporto de Barajas 30 
toneladas de armas ao Zaife, 
sobre todo ametralladoras 

- lixeiras excedentes do 

exérci~ portugués. España · 
vende 80.000 millóns de 
pesetas anuais en armas aos 
países do Sul e viola os 
acordos internacionais que 

· proiben· este comércio con 
países en conflito". 

Borbonear 

Martin Balboa define o 
termo borbonear nas páxinas 
de EL PROGRESO como "esa 
habilidade milagrosa que 

· teñen os Borbóns para 
conservaren e defenderen 
por riba de todo <;JS supremos 
intereses da dinastia" . 

o articulista lembra no 
diário lugués que Alfonso· 
XIII "o deposto monarca 
constitucional, fomou 
partido decantado por 
.Franco en 1936, convencido 
de que o xeneral se alzara en 
armas só para volvedle o 
trono de España que 
desertara no 14 de Abril; o 
seu fillo, o conde de· 
Barcelona, ofereceuse aos 
sublevad~s, primeiro como 
soldado de tropa e máis 
adiante como oficial da 
Mariña. Mostrouse 
inequívocamente disposto a 
negociar con FrancO' o seu 
nomeamento como rei de 
todos, ou case todos, os 
españois até que advertindo 
que os propósitos do xeneral 
non tiñan máis prazo de 
'prescripción que a sua marte, 
resolveu pasar á oposición 
pensando que a vitória das 
democrácias en 1945, ao 
facer inevitábel ·a retirada de 
Franco, oferecíahlle grandes 
posibilidades de converterse 
en Juan IIl ( ... )O seu neto 
don Juan Carlos non 
dubidou en xurar, 
axdentlado perante o 
Xeneral, os postulados da 
Monarquia do 18 de Xullo, 
paso previo a ser investido 
coma rei, á marte do 
autócrata (. .. ) Doutra parte, 
que se fixo da pragmática de 
Carlos IIl, confirmada por 
Alfonso XII, Alfonso XIII e 
Don Juan, que exclue da lista 
de quen pode herdar a coroa 
aos membros da família real 
que contrairan matrimónio 
morganático, isto é, con 
alguén que non é de familia 
real?"• 

\.. 
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C~MARCAS 

Non concretan como será o or~amento e a oposición califícao de eleito_ralista Festa pola recuperación · 
· da ·carballeira 

Xunta e Deputación prometen de San Xusto 

2.400 millóns para infraestrutuas culturais en Lugo 
O Sábado 31 de- Maio ten 
lugar a festa para celebrar a 
recuperación da carballeira 
de San Xusto e o monte de 
Lixó por parte dos viciños de 
San Xurxo de Sacos. O 
pasado 18 de Novembro de 
1996 a sala 1 ª do Tribunal 
Supremo deu a razón aos 
viciños de San Xurxo no seu 
litíxi-o coa lgrexa Católica 
despois de seis anos de 

A Xunta e a Depu-_ 
tación apresenta
.ron un programa 
de investimentos 
para Lugo que 
trata de paliar o 
desencanto pro
ducido na cidade 
por non ser in
cluida no Plano 
Urban da Unión 
Europea. Os 2.400 
millóns de pese
tas do proxecto 
foron calificados 
de eleitoralistas 
pola oposición, xa 
que a ca tidade 
-para a que non 
hai dotacións or
za me n t á ria s -
apenas Si Cubriría Cuartel de San Femando en Lugo. 

a remodelación 
do Cuartel de San Fernan'do. 

Segundo a oposición municipal, 
a incapacidade política do alcal
de, Xaquin García Diez (PP), e 
do presidente da Deputación , 
Francisco Cacharro Pardo, esta
ria na orixe da exclusión de Lugo 
do Plano Urban para a restaura
ción de centros urbanos que fi
nancia a Unión Europea. Os car
tas deste Plano marcharon para 
Pontevedra, onde o casco vello 
foi restaurado nos último anos. 

O Urban teria dado 1.600 mi
llóns a Lugo -a UE aportaria 
1 .100 e o resto a Deputación e 
o Concello-, de modo que, a 
xulgar pala oposición , os 2.400 
millóns que agora prometen 
Xunta e Deputación serian un 
complemento importante para 
acometer a reabilitación dun 
dos cascos vellos máis deterio
rados das cidades do país. 

"Asi , os 2.400 millóns son peca-

ta minuta -explicou a concellei
ra ·do BNG, Blanca Rodríguez 
Pazos-, ademais, non hai dota
ción orzamentária nen se expli
ca como vai facerse o reparto 
dos cartas , que en teoria é a 
tres anos, por isto hai que dicer 
que é un anúncio eleitoralista". 

O proxecto anunciado por Xunta 
e Deputación promete investi
mentos en infraestruturas cultu
rais na cidade e- a reabilitación 
do casco vello, pero- nqn concre
ta que infraestruturas serán aco
metidas nen como se vai proce
derá recuperaci'5n dos edifícios 
do Lugo monumental. 

Un dos lugares prometidos por 
Cacharro Pardo para dotación en. 
infraestruturas culturais é o Cuar
tel de San Fernando, pero -este 
edifício ainda pertence ao Minis-
1ério de Defensa e' a política des
te departamento no tocante á ce
sión de instalacións desafecta
das para a Defensa exixe, ás ins-

A const~ución da primeira remata a fins de 1999 

titucións públicas 
interesadas, o 
pagamento polos 
mesmos. 

"Ademais -enga
diu Blanca Rodrí~ ; 
guez Pazos-, re-
. abilitar o Cuartel 
de San Fernando 
significaria inves- . 
tir unha parte im
portante dos. 
2.400 millóns de 
pesetas, xa qúe 
se trata dun edi
fício en mal esta
do cuxo uso co-

' mo cuartel é in
compatíbel coa 
utilización como 
espazo cultural ". 

Mália a promesa de investimen
to, Cacharro Pardo no pasado 
mostrou que 'non tiña intención 
de apoiar a conservación do 
Grande Teatro e hoxe a cidade 
de Lugo carece -un -iúgar no que 
facer representacións cénicas. 

O alcalde Cacharro 

A pesar de _ser o presidente da 
Deputación, a posición de· Ca
charro Pardo a respeito da dota
ción infraestrutural da cidade é 
importante debido á sua influén
cia na política municipal. "A sua 
intervención na polémica susci
tada no bairro de Albeiros pola 
instalación dunha estación de 
servizo ilustra como Cacharro 
manda no concello", explicou 
Blanca Rodríguez Pazos. 

Os viciños de Albeiros, bairro 
marxinal da cidade, protagoniza
ron unha mobilización popular 
contra a inslalación unha gasoli- . 
neira da Campsa xunto a unha 

O Congreso aproba unha liña férrea 
de Pontevedra a Marin e outra de Fe-rrol ás Pontes 
A Comisión de lnfraestruturas do 
Congreso dos Deputados apro
bou por unanimidade, o Martes 
20 de Maio, unha proposición 
non de lei do BNG e do PSOE 
para a construción dunha liña fé
rrea entre Pontevedra e o porto 
de Marin. As obras rematan a 
fins de 1999. Por outra banda, o 
mesmo dia nesa Comisión a 
ab.stención de CiU permitiu a 
aprobación doutra liña entre Fe
rrol e a central das Pontes. 

O texto finalmente aprobado para 
a liña entre Pontevedra e Marin, 
funde duas proposicións non de 
lei -unha do BNG e outra do 
PSOE- e incorpora unha emenda 
transaccional formulada polo PP. 

O acorde emárcase nun convé
ni9 de Decembro de 1995, apro-

bada unanimemente polo Parla
mento galega, cuxa sinatura es
tá pendente e que auna 9s es
forzos do Ministério de Fomento 
e a Xunta de Galiza. 

A via férrea discorrerá polo tra
zado preexistente de infraestru
tura de superfície e estará vala
da cando atravese áreas urba
nas. Para a sua construción é 
néce$ário que o Ministério de 
Fomento comece negociacións 
coa Renfe, co ente público dos 
Portas do Estado e coa Xunta 
de Galiza para arranxar o finan
ciamento da obra pública e para 
facilitar os lugares por onde dis
correr á o traxecto. Nó texto 
aprobado finalmente, o deputa
do do BNG ·Guillarme Vázquez 
-autor da proposición- rexeitou 
incluir un epígrafe que contem-

piaba a posíbel participación da 
iniciativa privada. O. Bloque ta
mén conqueriu que as obras co
mezasen un ano antes do que 
pretendia o PP. 

O PP derrotado 

Por outra banda, a oposición do 
PP a duas proposicións non de 
lei do BNG e do PSOE non im
pediu a aprobación doutra pro
posición para tender ~unha liña 
férrea entre Ferrol e a térmica 
das Pbntes. Neste caso a abs
tención de CiU permitiu consen
suar entre .o BNG, o PSOE e IU 
unha proposición non de lei que 
fundía .as apresentadas por 
BNG e PSOE. Xa habia un pro
xecto para a construción desta 
obra . de infráestrutura, pero es
taba paralisado desde 1993. + 

piscina pública. A reivindicación 
era apoiada por todos os partidos 
da. oposición municipal, pero o al
calde Xaquin Garcia Diez escu
douse nun convénio asinado polo 
Concello coa. Campsa en 1990 e 
reformado en 1993 para xustificar 
a licéncia_ e a sua instalación. 

O pas~do Venres 9 de Maio, 
días despois 'do-alcalde asegurar 
-que non había posibilidade de 
dar volta ao convénio coa 
Carnpsa, os viciños de Albeiros 
mantiñ~n unha reunión con Ca
charro Pardo na que este acedia 
á retirada da estación de servi
zo. A decisión tomábaa o presi
dente da Deputación desautori
zando ao alcalde da cidade. + 

Cando lle falen de _ 
Fondos de Inversión ••• 

xu ízos. O conflito nacera 
cando o párroco rexistrou, ás 
agachadas .• estas duas 
fincas e tratou de aproveitar 

- unha lei que permite é lgrexa 
quedar coas propriedades 
cando non hai unha 
reclamación a tempo. O 
pasado seis de Maio os 
viciños de San XLlrxo foron 
de excursión a Carin-Arteixo, 
onde hai un conflito 
semellante por uns terreas 
comunais.+ · 

Ninguén mellor que vostede 
Sabe O q U e Coñeza a nova estrela 

de Caixa de Pontevedra. 

1 le Con ve, n Detrás dunha bon 
• investiménto está 

lf/f(/:,,. 
FONDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO 

O Fondo de lnvestimento Ar1.:..,f;;fj>-J1:1l 

promovido polo Caixa de Pontevedra 

ofrécelle a medio prazo a posibl~da

de de obter unha boa rentabilidade e 

a mellor fiscalidade. 

Á súa beira, contará co asesoramenfo 

dun equipo de profesionais. ' 

Veña e informarémolo. 

1 • 

~ CAIXA DE P~NTEVEDRA 
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Falsificou un docu~ento público para non indemnizar a un viciño 

Peden tres onos de cárcere para o alcalde de Ponteareas 
A f iscalia da Audiéncia de 
Pontevedra pede tres anos de 
prisión, dous de inabilitación 
e unha multa para o alcalde 
de Ponteareas, Xosé Castro 
(PP), por un presunto delito 
de falsidade de documento 
público ao ocuHar a oposi- . 
ción dun viciño a un trámite · 
expropriatório. A vista, cele
brad a o Luns 19 de Maio, 
quedou vista para senténcia. 

En Outubro de 1992 o particular 
Daniel Lorenzo Porto comunica
ra á alcaldia de. Ponteareas, na 

. acta de ocupación de terrees 
afectados polo ensanche dun 
camiño, que non estaba de 
acordo co procedimento expro
priatório de duas fincas da sua 
propriedade -cuxa titularidade 
pertencian á sua nai, falecida 
había dous anos- polo prezo da 
indemnización e porque non se 
reconstruían os danos produci
dos polas obras. Mália esta re
clamación, en Setembro de 
1993 o concello informou á Xun
ta de Expropriación Provincial 
que non tiña coñecimento da 
óposición e que había un acordo 
con Daniel Lorenzo Porto. Xose 
Castro asegurou na vista que, 
mália ás disensións manifesta
d as no xuízo, lorenz-o Porto 
sempre estivo conforme coas 
obras e que o concello quería 
pagar pero ·que había un proble
ma de titularidade dos terreas. 

"O acusado afirmou, faltando á 
verdade, que non se remitiu o 
caso xa que Daniel Lorenzo ·ex
presaba na própria acta a sua 
aceptación", asegura o informe 
da fiscalía, que fundamenta a 
sua acusación nesta falsidade. 

Xosé Castro basou a sua defen
sa en que non había discontor
midade e en que o pagame'nto 
das indeminzacións non podían 

Xosé Castro. 

facerse até Lorenzo Porto apre7 
sentar os títulos de propriedade, 
pem· non rexistro do concello 
non Jigura nerigun documento 
exixindo aportar esta documen-
tación até Agosto de .1996. -

O concelló oferecia 200 pesetas 
por metro cadrado na expropria
ción duns terreas para a amplia
ción dun camiño, pero Daniel 

. Lorenzo pedia 15.00 pesetas, 

de modo que alegou disconfor
midade. Esta diferéncia abriga
ba a actu'ar á Xunta Provincial 
de Exproprieació.ns para deter
minar o xustiprezo, pero -a alcal
día dixo non haber desavenén
cia. Nesta aseveración é onde a 
fiscalia basa a sua acusación de 
falsidade de documento público. 
Precisamente , cando, despois · 

· de dous anos de iniciarse os 
traballos de ensanche do cami-

ño, ·Daniel Lorenzo recorreu ao 
Xurado Provincial de Expropria
ción para interesarse polo seu 
caso, foi o momento nó que se 
descobriu que Xosé Castro 
mentira a esta institución. A 
raiz da solicitude de informa
ción formulada por Daniél Lo
renzo ante do Xurado de Exp
ropriacións, este organismo re
matou por fallar que o concello 
debia abonarlle 400.000 pese
tas en lugar das 175.000 que 
oferecera o alcalde. 

Segundo asegurou Daniel Lo
renzo, despois de coñecerse a 
petición fiscal de tres anos de 
cárcere, X osé Cas~ro trato u, de 
forma irregular e en distintas 
ocasións , dar solución ao pro
blema oferecendo o pagamento 
de cantidades elevadas e elu
dindo os trámiters legais corres
pondentes. 

Cau~as contra · Xosé Castro 

Daniel Lorenzo, no curso da vis-_ 
ta, declarouse vítima da arbitra
riedade do alcalde. 
Este xuízo é o terceiro ante o 
que compar~ce o alcalde de 
Ponteareas en oito meses. Xo
sé Castro ten pendente un re
curso ante o Tribunal Supremo 
por unha inabilitación de un ano 
ditada ..por parte da Audiéncia 
de Pontevedra por impedir o 
exercício dos seus direitos cívi
cos a un membro dun patronato 
cultural. Por outra banda, haí 
dous meses que o Xulgado de 
Ponteareas admitiu a trámite 
unha querela apresentada polo 
BNG local palas irregularidades 
cometidas polo alcalde na con
tr:atación de persoal municipal 
sen convocar oferta pública de 
emprego, os delitos polos que 
está incriminado Xosé Castro 
son os de prevaricación e tráfe
go de influéncias. + 

Apresentou unha solicitude para un proxecto que.a oposición do BNG califica de especulativa 

. Tabarés~ solicita un-- centro·comercial en Ourense 
, para poder construir 90 vivendas 

O empresário e ex · alcalde ou
rensáñ António Caride Tabarés , 
apresentou unha solicitude de 
convénio co concello ·para mo
dificar o Plano Xeral de Orde
nación l)rbana e poder edificar 
90 vivencias nunha finca da sua, 
propriedade no bairro da Ponte. 
A operación, calificada de -es
pec u la tiv a pala oposición do 
BNG, está apeiada polo PSOE 
e implica a cesión de 15 prazas 
de garaxe e un local de 300 
metros cadrados para o conce-
11 o. A equipa de Governo de 
Manuel Cabezas (PP) ainda 
non manife$tou a sua posición. 

Caride Tabarés apresentou esta 
operaci.ón emarcada nun pro
xecto para construir un centro 
de ócio cunha grande área co
mercial. A empresa- promotora 
seria a Unión Comarcal Ouren
sán, Ucosa, propriedade de Ta
barés. Un argumento oferecido 
polo presidente da Deputación 
Provincial , Xosé Luis. Baltar, _pa-

presidente da Deputación facia 
estas suxeréncias, o PP local 
preferia gardar siléncio, previsi
belmente para non apoiar unha 
operación que nori contase co 
visto bon unanime dos grupos 
representados no concello. 

A filtración de que detrás do pro
xecto de construción do centro 
de ócio e das 90 vivencias p9de
ria estar a inmobiliária coruñesa 
freo engadiu polémica á preten
sión de Tabarés. freo é unha 
empresa do entorno do alcalde 
coruñés Francisco Vázquez e, . 
segundo as fontes que deron 
orixe á filtración, o PSOE com-

~ prometería o seu apoio en base 
t3 a este feíto. 

º <i O BNG, por boca do concelleiro 
o Presidente da Deputación apoia o proxecto porque non implica un novo hipermecado, Antón Sánchez Rivera, calificou 
xa que "xa hai un Continente". Na foto, obras desta grande superficie en Barbadás. de especulativa a pretensión do 
ra suxerir o seu apoio ao pro- merciantes locais. Neste sentí- empresário porque o oonvénio 
.xecto é que "non é unha grande do, Saltar non apoia máis hiper- · permite a recalificación unha zo-
área comercial", porque a maio- mercados en Ourense porque na para facilitar a construcióri de 
ria do capital corre~ponde a co- xa está C9ntioentft .. Mf3flJr;e,s o, ,v,iyer)dqs, + : , . _. , , , , . 

22 DE MAIO DE 1997 

Xabier Abalo, 
alcalde de Moaña 

'A UE apoia a reciclaxe 
no Morrazo e a Xunta non' 

Que apoios ten o plano de 
reciclaxe do Morrazo? 

Os concellos da mancomuni
dade acudimos aos ministé
rios de Facenda e Meio Am
biente e vimos de acadar fi
nanciamento do Fundo Pomal 
para que a Unión Europea 
aporte o 70% dos 630 millóns 
que custa o plano de reciclaxe 
do Morrazo. A incineración es
tá proibida nas directivas euro
peas e Alemaña suspendeu a 
construción das tres incinera
doras previstas até o ano 
2005. Neste marco, a Xunta, 
en lugar de axudar a financiar 
o 30% restante, impede que 
se sume ao plano Marin. 

Sairá máis caro o recibo do 
lixo? 

Nós traballamos con orzamen
tos de 2.500 pesetas por tone
lada e Sogama de 5.000. lsto 
significa que o Plano de Soga
ma é o duplo máis caro. A isto 
cómpre sumarlle os custes de 
transporte do lixo ás empaca
doras. Os nasos orzamentos 
fanse calculando que non irnos 
sacar cartos do compost nen 
do reciclado de vidros, papeis 
e demais . Se se obtén algo, 
reducirase o custo do recibo. 

Necesitan o compromiso da 
cidadania? 

Basicamente pedimos que se
pare o lixo en duas bolsas dis
tintas: unha para orgánicos , 
que se depositará nun conte
nedor verde, e outra para iner
tes , que se deixará nun reci
pente laranxa. A maiores, se a 
cidadania quer, separará o vi
dro, plástico, ferro e papel. 

Como será o proceso? 

A planta de compost emprega
rá os resíduos orgánico.s, mis
tu rándoos con lodos de de
puradora e restos vexetais. ·O 
resultado irá aos parques lo
cais e a rexenerar montes de
gradados ou incendiados. Os 
inertes que cheguen dos con
tenedores laranxas serán se
parados a man e entregados 
ás cooperativas de reciclaxe. 

Que prazos teñen? 

Este ano irnos comezar coas 
campañas de sensibilización e 
coa construción dunha mini 
planta de compost. Para o ano 
2000 o plano ten que estar en 
pleno fúncionamento, cunha 
pla11ta de compost que tamén 
~~parará os inertes.+ 
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22 DE MAIO DE 1997 

Abel Caballero, renuente a fa
lar da posíbel coaliición cos na
cionalistas, critica ante todo "a 
renúncia do governo Fraga no 
confronto con Aznar" e fala 
dun "momento doce para os. 
socialistas galegas despois de 
superaren os conflitos inter
nos". 

A necesidade de buscar solu
cións para unha crise econó
mica que permanece en Galiza 
mentras entra en vias de solu
ción no Estado español verte
bra o seu discurso xa que "a 
auséncia deste recoñecemen
to é o mell9r exemplo de au
séncia de poder político dogo
verno autónomo que está pa
ralisado". 

O PSdeG-PSOE apresentará 
"un programa de choque, pac
tado con forzas sociais, que 
centrará a sua atención no 
sector servícios, con duas ver
tentes: recuperar o aforro ga
lego que se inviste fóra -mé
d i o billón nos pasa'dos dez 
anos- e botar man da balan
za enerxética positiva pala for
te exportación para conseguir 
mellaras no financiamento au
tonómico". 

Ademais, facendo patente a 
sua ,preocupación pala incapa
cidade da Xunta para criar em
prego, asegura que el o sol
ventará "mediante un pacto 
cos axentes sociais e cos con
cellos". 

Caballero critica que o PP no 
governo vaia apresentar un 
programa eleito-
ral a seis meses 
da convocatória. 10 
"Vainas facer ca- pp 

Aznar, nomeadamente no tema 
. do financiamento, dí;! recupera
ción de investimentos e nas to
mas de decísión fronte á op
ción de Fraga que non é quen 
de transmitir nerigun proxecto 
ilusionante": 

Para Caballero o governo do 
PP na Xunta"'descalifícase a si 
próprio pala sua incompeténcia 
e polo control político estable
cido como queda á vista no 
gesto de 20.000 millóns de pe
setas en recursos publicitários 
improdutivos, como métodos 
para manter o control que Gali
za non se pode permitir, men
tras só se invisten 1"4.000 en 
estradas". 

"Hai medo a asisiir a mítins e a 
isa chámaselle fascismo" afir
ma o candidato á presidéncia 
da Xunta, quen engade que se 
está a facer patente unha "per
da de graos de liberdade". 

Caballero mesmo aponta que 
"tras os doce anos de governos 
socialistas no Estado, isto está 
menos seguro do que pensa
bamos". 

Os problemas 
concretos. 

Nomeándose alternativa de 
governo séria e críbel nun 
tempo no que, "se pode e de
be acabar coa direita na Gali
za", Abel Caballero aborda ta
mén os temas máis concretos 
do seu programa. 

En canto ao futuro do plano de _ 
Sogama, o can
didato socialista 
sinala que "é un 
desastre pensa-

so e demostra así 
a necesidade de 
adiantar as elei
cións, xa que non 
se entande que 
estando no go
VE;¡rno apresente 
un programa elei
toral. E un sínto
ma de agotamen
t o poi ítico sen 
precedentes". 

descal ifí case 
polo control 
estabelecido 

do por Rente e 
Fenosa" e que 
está "social
mente fracasa
do e tecnica
mente supera-

co gasto do". 

de 20.000 millóns A alternativa 
socialista, ainda 
por elaborar, 
"será diferente". 
Para a planta 
de Cerceda non 
hai ainda solu-

de pesetas 

Ademais dos pre
s upo s tos que 
conducirán a sua 

en recursos 
publicitários" 

política económi-
ca, o candidato á 
Xunta retomará 
"o recurso contra 
a cesión do 30% 
que constitue un-
ha catástrofe pa-
r a un futuro no 
que cada catalán recibe 62.000 
pts e cada galego 20.000. É 
resultado da renúncia política 
de Fraga para que Aznar go-
verne". · 

Tamén descalifica o sistema 
de cupos, "unha estupidez po
lítica, c,jefendida por naciona
listas insolidários xa que signi-
.f icaria rbmper a seguridade 
social e seria a ruina para Ga- -
liza, porque fronte ao que su
poria para cataláns e_ vascos a . 
cesión do 100% do IRPF, para 
nós significaría perder 75.000 
millóns ao ano. Teriase auto
nomía financieira pero incapa
ddade de mante.r as presta
cións sociais" . 

Falta de liberdades e 
· control político 

O dirixente socialista bota man 
·da necesid_ade de "primar cla
ves de .governo asumíbeis des
de aquí, püñendo a Galiza no 

' seu sítio i:io debate co governo 

ción pero "che
g ar€ i a tempo 
de arranxar o 
problema". 

Caballero afir
ma tamén que 
está a manter 
conversas con 

grupos ecoloxistas corno Gre
enpeace. 

A respeito do galego afirma 
que ''.en Galiza non hai nengun 
problema lingüístico" e que "co 
idioma non hai que facer un 
conflito senón un nexo de 
unión". 

Sobre a postura mantida polo 
secretário xeral do seu partido, 
Caballero sinala que "a xente 
preocúpase por miles de cau
sas e non por si é A Coruña ou 
La Coruña". "Estamos pois -
engadiu- nunha situación de 
absoluta no·rmalidade e non 
ven a canto facer da normali
zación unha bandeira". , 

Lament.a, sen embargo, o can
didato socialista "a desigualda
de territorial existente e a pro- .. 
gresiva desertización humana 
do agro''.. Para solventala a sua 

- proposta céntrase en "poten
.ciar núcleos urbanos interiores" 
e con este fin primará·tamén "a -
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Abel Caballero. 
'Hai medo a asistir-a mitins e a iso chámaselle fascismo' 

* CARME VIDAL /PAULA CASTRO 

o CANDIDATÓ soé1AL1STA A PRESIDÉNCIA DA XUNTA AbEL CABALLERO CRE QUE SE ESTÁN A PERDER 

"GRAOS SIG~IFICATIVOS DE LIBERDADE" E TILDA A SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL DE FASCISTA. CABA

LLERO XULGA ADEMAIS QUE "O GOVERNO AUTÓNOMO ESTÁ PARALISAOO". o SEU'PROGRAMA PARA AS 

VINDEIRAS ELEICIÓNS C.ENTRARASE PRECiSAMENTE NUN "PLANO DE CHOQUE DE REVITALIZACIÓN 

ECONÓMICA". ABEL CABALLERO EX.PÚXOSE ÁS NUMEROSAS PERGUNTAS DO PÚBLICO NUN ACTO DO CLUBE 

NACIONAL./STA ALÉN NÓS, XUSTO. A VÉSPERA DE SE ANUNCIAR O PACTO ENTRE O PSDEG-PSOE E EU-EG. 

urxéncia de darlle autonomía 
aos campus de Lugo e Ouren- -
se como Universidades". 

No caso de acceder ao gover- Ante a per.gunta de como se po- -
no tratarei -de implantar un de aplicar de forma eficaz a 
modelo de planificación terri- ESO sen ter artellado o· país en 
torial en función da planifica- _comarcas, o candidato socialista 
ción económica do país esta- resposta que, "o novo modelo 
belecendo unha división en educativo apl!carase alí onde. 
tres grandes áreas económi- haxa alunos e non se precisan 

Abel Caballero afirma que "o 
·modelo de división te"rritorial. en 
comarcas aprobado está com
pl~tamente ·&uperaGlo ... - - ·Cas". . . as .Comarcás para narlri" "· . 
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DECRETAZO---LEI 
DE REFORMA-LABORAL 

LOIS BURGOS 

O 16 de Maio o Govemo aprobou por Decreto-Le¡
os "Textos Normativos de Implementación do Acor
do lnterconfederal para a Estabilidade do Emprego". 
As cen páxinas da Nova Reforma Laboral pactada 
entre CEOE-CEPYME e CCOO-UGT, /quedanse 
agora, na súa transposición a norma, en tan só 
dez, incluidas as disposicións adicionais, transitó
rias, finais e derogatórias correspondentes. Agora, 
unha vez suprimido todo aquelo que é imposíbel 
casar coa natureza· propria dunha norma, atopámonos 
de fronte coa verdadeira significación do pactado. 

En efecto, o "Acordo Sobre Cobertura de Valeiros" 
en realidade é un convénio colectivo e non tennada 
que ver coa Reforma Laboral. . Como estritamente 
tampouco ten nada· que v~r con ela o compromiso de 
centralización que supón o "Acordo sobre Nego
ciación Colectiva", de carácter obrigacional e non 
normativo. 

A qué se refire entón o Decreto-Leí que ven de ser 
aprobado polo Governo? Calé o seu comido esencial? 

O sustancial des te Decreto-Lei non é, nen máis nen 
menosJ que a modificación do artigo 52 e) do Estatu
to dos Traballadores e a 

mento de ~ova actividade e os de·fÓmento de empre
go, tiñan r~almente -l!nha utilización marxinal. 

-Non se eliminan os chamados "contratos basura". 
O de aprendizaxe reconvírtese no "contrató para a 
formación", reducindo o límite de idade de 25 a 21 
anos e aumentando a súa protección social ás presta
cións económicas por In:capacidade Temporal, pero 

' seguen sen ter dereito ao subsídio de desemprego, o 
que non parece xustificado. Mantense. a contrata
ción a tempo párcial por debaixo de 12 h9ras á sema
na Ol!l 48 ao mes, se ben é positivo que' se recoñezan 
agora os mesmos dereitos que ao resto de traballado
res e· traballadoras. Mantense exactamente igual que 
agora a lexislación sobre Empresas de T raballo T em
poral, agás que os representantes sindicais da empre
sa usuária terán atribuida a representación dos traba
lladóres en misión respeito das condicións de execu
ción da súa actividade laboral, pero sen que· isto dea 
lugar a incremento de cteto horário para atender ese 
novo volumen de traba:llo ~epresentativo. 

- Respecto do resto da ·contratación temporal ape
. nas si hai modificacións, quitado no que se refiere á 
recuperación do contrato de fixo-discontinuo. Un-

- has veces o que se fai é tra
guer á··Lei aspectos regula-cri~ción dunha nova moda

lidade de contratación in-
definida. ' 

Ate agora, as causas técni
cas, o rganizativas ou de 
produción invocadas polo 
empresário para o despedí- · 
mento de traballadores ou 
traballadoras debían servir 
para "garantir a viabilidade 
futura da empresa e do em
prego na mesma a través 
dunha máis adecuada orga
nización dos recursos". A 
partir da entrada en vigor 
do Decreto-Lei estas causas 

'Este cámbio, ao -·ampliar . 
notabelmente _os motivos que 

dan lugar ao chamado 
despedimento obxe_ctivo, 

oferece aos empresários un 
marco mái~ flexíbel para 
suprimir determinados 

empregos" 

. dos nos Reais Decretos co
rrespondentes e outras ve
ces remitese á negociación 
colectiva a regulación de 

_determinados temas como a 
duración dos contratos den
tro ~ dos límites establecidos, 
a porcentaxe destes en re1a
ción ao tamaño da plántilla, 
etc., algo que, prácticamen
te en todos. os casos, xa po
día facerse. Sen embargo, 
nos contratos para a forma-

- ción, en prácticas, ou no 

poder; mse alegar "para su-
perar as dificultades que 
impidan o bo funciona-
mento da empresa, xa sexa 
pola súa posición competitiva no- mercado ou por 
exixéncias_ da dem·anda". 

Este cámbio, ao ampliar notabelmente -os motivos 
que dan- lugar ao chamado despedimento obxectivo, . 
oferece aos empresários un mar~o máis flexíbel e dis
crecional para suprimir determin:;1dos empregos en 
función das súas necesidades, algo que viñan recla
mando desde antes da Reforma de 1994. Non é certo 
que a nova redacción adáptase a xurisprudéncia; en 
todo caso comparte, amplia e profundiza a liña argu
mental dunha particular senténcia do Tribunal Su-

- prerno que di que non é preciso que o despedimento 
sexa mec;_lida absolutamente necesária para superar a 
crise, concretamente a <litada pola Sala do Social o 
24 de Abril de 1996.· Na práctic:a, tal cámbio vai su
poñer que moitos despidos ~onsiderados antes impro
cedentes van a ser agora considerados procedentes e, 
polo tanto, obxecto dunha indemnización moito· 
Ínáis baixa, de tan so 20 dias por anó co limite dunha 
anualidade. - · 

Re_speito da nova modalidade de contratación fndefi- · 
nida, destinada a colectivos moi numerosos de traba
lladores e traballadoras (por exemplo, a todos e todas 
as que estiveran empregadas n~ mesma empresa me
diante un contrato de duración-determinada ou tem
poral ou aos desempregados menores de 30 anos), 
hai que dicer que a única novidade que se establece 
respeito da xa existente é que o despedimento -ob
xectivo declarado improcedente será indemnizado 
con 33 días por ano (un 27% menos que ate agora) 
cun límite de 24 mensualidades (un 43% menos que 
as 42 m·ensualidades actuais). 

-
Hai outras cuestións, indudabelm~nte .·de menor al-
cance, que tamén convén reseñar: 

-Man tense o 95% da. contratació n temporal 
existente, porque os contra.tos suprimidos o de lanza- . 

eventual por circunstancias 
do mercado, clase prevalén
cia á regulación do convé
nio estatal sobre o que se 
poida decidir na nego
ciación colectiva sectorial 

de ámbito inferior. Esta centralización non é moi 
comprensíbel, moito menos no eido da contratación, 
xa que parece moito máis razonábel e-axustado ás 
necesidades produtivas e ás propria~ realidades da 
negociación, o establecido respeito dos contratos por 
obra ou servído, para os que non existe no Decreto
L~i tal prevaléncia, ao recollerse -a fórmula de "os 
convénios sectoriais estatais e de ámbito inferior". 

Os efeitos da tempor_alidade e da alta rotación no 
emprego son moi negativos non só para os traballa
dore~ e traballadoras afectadas senón para a propria 
organización produtiv·a nas empresas, para a forma
ción e para o consumo interno entreoutros aspectos. 
Do contido do Decreto-Lei non pode desprenderse 
que este problema vaia a desaparece! xa que os con
tratos que se suprimen en .Galiza supuxeron t¡m só o 
4,78% en 1996 e ·noñ ·se penaliza nen se controla o 
fraude na contratación temporal pero, sen ~mbargo, 
si se dan máis. facilidades par~ o . despedimemo indi
vidual por causas ob~ectivas ~- se establece u_nha no
va contratación indefinida;'cJm indemnizadón mais 
baixa, destinada' á maioria Clas persoas desetnpregadas 
e a quen teñen un contrato temporal. Os sindicatos 
asinantes parecen compart~r agora a filosofia de que 
facilitár a saida no mercado de' traballo conti:i-búe ao 
emprego estabel, pero eu cr~o ~ que des saben moi. 
ben que isro non é certo .-e tefien traballosl!. análi
ses que 1así o demostran- e q\le as razóns deste. pacto 
ou parto dos. rnontes son óuttas ben distin~as-·d-a crea
ción e da mell0ra do emprego~s camiños a andar 
polo sindicalismo son outros, desde lógo , e · non se 
debe nen se pode cambiar o papel que a cada un co
.rresponde sen aumentarº o confusionismo,e a insegu
ridade social. O tempo axiña nos vai dar a razón aos 
que agora interesadamente se nos ·presenta como un
ha cativa minoría.+ 

LOIS BURGOS DIAZ-é . Conscllciro do CES español 
. en repr~sentación. da CIG 

2~ DE MAIO DE 1997 

·MOrdeua man que· 
lle ·deu de comer 

MANUELCAO 

O chamado "caso Zamora" saldouse coa sustitución do Presi
dente da Depuración por un poli.cía nacional xubilado de 7 4 
anos, ambos os dous membros do PP. As denúncias de suposta 
corrupción foron replicadas polo pp rexional coa remoción do 
Présidente alegando a clarificadora frase coa que titulamos este 
artigo. in tempos, era obrigatório bicar a man de curas e bispos 
ao tempo que curiosamente estaba mal visto bicar as ~amas. 
Existen ditos que expresan a sumisión a un poder absoluto, di
soluto e arbitrário. Os tiralevitas, lambecús, mandados; etc., 
son nunha sociedade atrasada e sen tradición democrática per
sonaxes abundantes e importantes existindo unha forte com
peténcia para desempeñar tales tarefas intermédias, pero ben 
retribuidas social e económicamente. 

Días atrás un grupo de membros do Sindicato de Obreros del 
Campo (SOC) no que iba o famoso alcalde de Marinal da -fa
moso tamén por non er conscente de cobrar dou oldo do erá
rio público-- realizaron unha acción reivindicativa na finca sevi
llana de Mario Conde. Este aproveitou para embaucar aos ocu
pantes realizando uriha interesante operación de imaxe a súa can
ta. Posibelmente, os do SOC confundiron a Conde coa burguesía 
cando so é un terratenente con problemas coa xustícia, pero Con
~e enseguida se decatou de que alí só había pei:sionistas do PER. 

Estes dous feítos véñennos ao pelo para ilustrar a estrutura de po
der, de clases e grupos sociais dominante na maior parte de Espa
ña. Os grupos dominantes son nos dous casos herdanzas do pasado 
relacionados co poder do Estado e coa propriedade territorial lati
fundiária. Non hai atisbo de burguesía comercial ou industrial 
orientada cara o exterior e con algún poder no mercado. Son acti
vidades parasitárias que só teñen en común o predomínio dunha 
lei que os poderosos sempre utilizarán ao seo antoxo. Non hai 
competéncia, información, transparéncia, dereitos sociais, Liberdá
de. Hai, en cámbio, leais e traidores, amigos e inimigo , mán que 
dan e máns que quitan, sumisión ou ostracismo.· Non hai inter

Vicente Martínez Pujante, deputado do PP 
e membro da comisión que investiga a su
posta amnistia Fiscal do PSOE. 

-'H - aí leais e 
traid9res, sumisión 011 . 
ostracismo. Non hai 

intercámbio, 
·_negociación, intereses_ 

di versos pero con 
pontos de acordo" 

cámbío, negociación, in
ter~es diverso pero con 
pontos de acordo; hai a 
verdadc ou a mentira, o 
bon ou mao. Nunha e -
trutura social de te tipo 
nunca poderán medrar e 
asentarse valore com a 
toleráncia, a diversidade, 
a criatividade. 

Os tics aut ritário t -
ñen camp ab na o en 
estruturas económicas e 
sociais de te tipo. Ao 
chegar a Burgo entén
dese qu a democrácia 
non teña moito ad p
tas. As rúa conservan 
os nomes d franquis
mo, as e tátua e m nu
mentos fan reférencia a 
reís sangu iñentos, x~ne
ra is victoriosos, xe ta 
herofcas, sempre violen
tas acompañado dun pe
so abraiante do relixio
so . A espada e a cruz es
tán presentes a piques 
de entrar no século XXI 
dun xeito opresivo. Bur
go~ está tan ben comu
nicad o como Euskadi 
pero, curiosamente, non 
hai case nengunha in
dústria que se localice 
en: Burgos. 

Nunha sociedade mo
derna e democrática 
non h;:i.i que lamber nen 
morder a man a ninguén 

para poder comer. Son outras estruturas sociais e económicas, 
outras formas de detidir! ,outros comportamentos os que inci
den, regulan e ainparan as relación políticas e económicas en
tre as persoas e entre as persoas e o podé~.+ 
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Or9anizacións galegas ·-amosan a sua oposición á mündializaciórt nuh Foro alternativo 

Especialistas d~ todos os éontinentes debaten 
' , 

. o proceso de globalización 
-0- P. CASTRO 

A globalización -económica, po
lítica, social e cultural que se 
está a producir, en maior ou 
menor medida en todos os pai
ses do mundo, é analisada en 
Compostela por especialistas 
chegados de todos os conti
nentes. A Sociedade lnterna-
cional para o Desenvolvimento 
(SID)' escdlleu a cidade galega 
para celebrar, entre os dias 21 
e 24 de maio, a 22! Conferéncia 
Mundial, que nesta ocasión 
pretende acadar, através do de
bate, unha perspectiva da glo
balizaclón achegando os pon
tos de vista locais aos globais. 

A capacidade das grandes po
téncias económicas para supe
rar as fronteiras e captar merca
dos está a provocar a progresi
va perda de identidade dos pa
vos, tanto no que respeita aos 
seus modelos tradicionais de re
lacións económicas como so
ciais e culturais. Mesmo as de
cisións políticas condiciónanse 
aos intereses de mercado res
tando á sociedade civil capaci
dade de decisión sobre o seu 
próprio futuro. 

Nesta análise do proceso de 
globalización coincidiron vários 
dos ponentes que participaron 
na primeira xornada da SID, o 
pasado mércores dia 21. O pro
grama desta 22ª Conferéncia In
ternacional tenta facer unha 
chamada á imaxinación coa fin 
de atapar respostas ao proceso 
de mundialización e solucións á 
medida das necesidades locais. 

Os temas recollidos no progra
. ma abranguen desde debates 
sobre modelos de cooperación 
para o desenvolvimento até 

análises do 
papel que 
xo.gan as 
novas tec
noloxias, a 

· sociedade 
civil ou a 
muller. A 
xestión dos 
recursos 
naturais, as 

,,,- políticas 
medioam-

x. M. Beiras. bientais, a 
democrati

zación de África, a xustiza social 
a nivel nacional e internacional, 
os direitos laborais e mesmo o 
cuestionamento do modelo de 
integración na economia global 
como único modelo posíbel se
rán outros dos temas a analisar._ 

Arredor de 100 ponentes entre 
os que se atopan representan-. 
tes políticos, membros de 
ONGs, especialistas de numero
sas universidades, economistas, 
antropólogos, sociólogos, cientí
ficos, enxeñeiros e destacados 
cargos de organizacións inter
naci onais como a FAO ou a 
UNESCO serán os encarrega
dos de abrir os debates aos que 
asistirán durante estes dias cen
tos de persoas. 

O único representante galega 
que participou na primeira xorna
da da Confeténcia foi Xosé Ma
nue I Beiras, quen analisou os 
conflitos que provoca o proceso 

de globalización nas' realidades 
culturais específicas dos pavos . 

-_ Beiras destaco u que os estados 
actuais están artellados arredor 
dun réxime de mercado e sinalou 
que "é preciso un novo discurso 
político que sexa capaz de abor
dar estes conflictos" e defendeu 
a necesidade de afrontar desde 
unha "confederación de culturas" 
o proceso de mundialización. 

Foro alternativo 

Ao tempo que se inauguraba no 
Pazo de Congresos composte
lán a Conferéncia Internacional, / 
numerosas -organizacións ga
legas agrupadas nunha platafor
ma baixo o lema "Galiza contra 

a neoliberalismo" tentaban ama
sar a sua oposición ao proceso 
de globalización. Pero a policia 
nacional impediu o seu achega
mento reténdoos a vários quiló
metros do Pazo. Despois de 
identificalos vários dos mem
bros da ·plataforma foron condu-

. cidos á comisaria coa desculpa 
de que tiñ_an caducado~ os D.I. 

O BNG xa apresentou unha 
pergunta diante da Mesa do 
Parlamento e a plataforma ten 

· convoca~:Jas. concentracións pa
ra os próximos dias ademais de 
unha manifestación nacional 
que sairá da Alameda compos
telá o próximo · sábado dia 24 á 
unha da tarde. • 

M. VEIGA 

Empresas concesionárias e 
-alternáncia 

O réxime da Restauración tiña como principal característica a alter
náncia. Liberais e cons'ervadores repartían o turno. Graficamente, 
decíase que en cada lexislatura andaban paseando pola Porta-do Sol 
de Madrid os funcionários do partido perdedor: "agardando que re
tomasen os seus". 

Agora, Fomento de ConstrucióTJS e Contratas está a perder~ conce
sións municipais de obras, limpeza etc. que pasán a TJragados e Cons
trucióTJS, empres·a amiga do Partido Popular e que alguns identifican 
co Opus Dei. Os aspirantes a unha concesión esperan que volvan os 
seus. Non é de extranar que a expresión de alternáncia esteña a ser 
recuperada para o vocabulário político. -Claro que xa non son os 
funcionários os que mudan, senón as empresas privatizadas.+ 
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Gu6érrez impulsará 
o proces·o de fusión 
CCOO·UGT 

Antonio Gutiérrez, secretário 
xeralde CCOO, está a levar a 
iniciativa dun posíbel proceso ' 
de fusión coa central so9ialis~ 
UGT. Gutiérrez, que se opón 
á liña marcada por Anguita no 

. · seo da esquerda estatal, ve 
tamén con bos ollas o acorde 
do PSOE e IU en Galiza que 
iria, ·na sua opinión, na mesma 
liña de unidade. + 

O alcqlde de Vigo 
cede ante os 
traballadores da limpeza 

A folga da limpeza en Vigo 
rematou despois de oito 
dias sen recollida e cando o 
fedor e as ratas comezaban 
xa a ameázar a saude 
pública. Na noite do 
Mércores 14, o alcalde 
Manuel Pérez deu o seu 
visto bó a un convénio 
trianual que suporá unha 
subida salarial do 4,5% este 

· ano e un ponto por riba do 
IPC nos-dous seguintes. 
Este incremento representa 
un achegamento, ainda que 
non total, do salário dos 
traballadores do lixo ao dos 
funcioná~ios da mesma 
categoria que era a principal 
reivindicación dos 
folguistas. Os empregados 
da limpeza viran rebaixado 
no 40% o seu salário após 
da privatización do 
servício.+ 

Manifestación 
en Sanriago en defensa 
de Alvarez _ 

Centos de persoas 
manifestáronse o pasado 
_Martes dia ?O en Santiago 
para pedir unha solución 
definitiva á cris!3 que o Grupo 
de Empresas Alvarez de VJgo 
padece desde hai case unha 
década. As protestas dos 
traballadores transparentaban 
o seu escepticismo antes as 
promesas até agora 
incumpridas pola Xunta.+ 

O Banco de Inglaterra 
tclmén estc;lrá por riba 
do-parlamento. 

Unha das primeiras medidas -
económicas do-novo 
primeiro ministro británico, 
Tony Blair, foi declarar 
independente ao Banco de 
Inglaterra para establecer a 
política monetária. Esta 
medida do lider laborista, 
recentemÉmte eleit9, permite 

. que a política de prezos 
escape do control 
parlamentário e resta ao 
governo un instrumento de 
vital importáncia para 
exercer a sua política 
económica. O Reino Unido 
súmase así ao grupo de 
paises que outorgan un -
poder case absoluto ao seu 
banco central. Un dos . 
exemplos máis coñecidos é 
o da Reserva Federal c;tos 
Estados Unidos.• 
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. Ramiro· Paz, insubiniso nos cuarteis 

'Os cárceres militares están ateigados de desertores que descobriron os horrores da míli' 
-o- e .e. 

O pasado Xoves 15 de Ma'io 
tivo lugar en Compostela un 
"xuízo popular" ~entra os .in
submisos nos cuarteis Rami
ro Paz e Elias Rozas. O acto • 
pretendia 'denunciar a situa
ción destes dous mozos e as 
motivacións da insubmisión. 
Ao dia seguinte o Tribunal 
Militar d'a Coruña xulgaba 
aos dous obxectores, que se 
atopan en liberdade provisio
nal despois de pasar dous 
meses 110 penal militar de Al
calá de Henares. Nesta entre-
_vi sta, Ramiro Paz conta as 
suas experiéncias no cárcer~. 

Cal seria a sensación que me
llar definiria os dous meses 
dentro do Penal? 

" A Indefensión: Nós -pasámqlo 
ben porque tiñamos ~sumido 
que ibamos pasar un periodo 
longo e xa estabamos prepara
dos. Tamén axudou que entre 
os reclusos atopamos algo bas
tante mellor do que imaxinaba
mos. Pero 6 pior é a sensación 
de impotencia. A posibilidade de 
defender:te non existe. Estas su
xeito a todo tipo de arbitrarieda
des e non tes capacid~de de 
resposta, e o pior é que sabes 
que non se enteira ninguén. 

ls0-é o que mais me escandali
za, porque hai avogados defen
sores, hai xuices de vixilancia 
penitenciara, asistentes sociais, -
psicólogos ... pero non,se preocu
pan realmente do que pasa den
tro, de poñer freo ás inxustizas 
que acorren dentro ninguen se 
preocupa, non están interesados 
siquera en escoitar o que pasa. 

Elias Rozas e vostede son as 
primeiras persoas que entran 
nun penal militar coa bandei
ra da insubmisi·ón. Como foi 
recibido isto -polo resto dos 

· reclusos? · 

·o trato foi moi bon. -Agás algun 
caso concreto. A íneirande· parte 
da xente está desencantada do 
exército. Ou cumpre~ condea 

DA 
TERRA 
AS9BAL.L.ADA 

Exención 
ilegal 
de galega 
en Carballo 

Os profesores e profesoras do ·se
m inário de Língua Galega do 
Instituto de Bacharelato "Alfre
do Brañas" de Carballo denún
cian o· seu malestar pola excn-

• ' l J 

1 

por abandonar a 'mili , Óu foron 
discriminados polo seus superio
res ... Non hai ninguén que defen
da "os valores do exército" nen o 
"sacrosanto deber" de servir a 
España. Tampouco e que sexan 
xente intelectualmente moi pre
parada nen ideoloxicamente pro
gresistas. Nos algunhas veces ti
vemos que marchar da sala. co
mún da TV pata evitar entrar en 
discusións sobre o problema de 
Euskadi ou o racismo. Pero o te
ma .da insubmisión aceptaronno 
moi ben. De feíto, nalgun debate 
televisado sobre o tema aplau
dían e nos felicitaban: 

Mesmo os lexionários? 

Si, si. A impresión que eu teño e 
que. a lexión non é como antes, 
chea de fanáticos e fascistas. 
Esta xente eran ·mozos sen al
terílé:\tivas e· sen muita prepara-. 
ción que se metian a lexionarios 
como se podían meter a bom
beiros: Polos cartos. A maioria 
deles non-tiñan nen idea de on
de se metían, nen comparten 
nada do ideiaio da lexión. 

E con respecto aos celadores, 
notaron trato diferente por ser 
insubmis9s? 

ción ilegal do galega a un aluno 
que non cumpria os -requisitos. 
Os profesores eren que as negli
xéncias cometidas co galega· por 
parte da Delegacióh de Educa
ción da Coruña poden criar pre
cedemes que prexudicarian máis 
o estatus académico da língua 
galega. Xúlia Gallego, xefa do 
seminárió, e os cirico docentes 
que conforman· o departamento 
sinalan que nos catro informes 
elaborados en Novembro faciase 
constar que o aluno X~sé Felipe 
Varela Calvo fora avaliado no 
curso anterior: na asignatura de 
galego "polo que non cumpria os 
requisitos legais para a exención 
no presente curso". 

O 17 de Febreiro, segundo ·can 
tan os profesores de galega, as 
exención s aprobadas chegaron 
ao . centro, incluida a deste alu
no. A xefa do seminário, Xúliá 
Gallego, púxose en contacto 
con Manuel Rico, responsábel 

• .. ~ 1 1 ·,: l: .1 ¡ ,· .... 

Ao principio si. Tiñan un_ trato 
bastante malo. Fino e sutil, sobre 
todo nas visitas. T amén debido á 

-· que nos protestabam'os muito e 
mandamos un feixe de escritos 
denunciando as irregularidades 
que detectabamos. Con todo, iso 
foi sobretodo ao principio, lego 
suaviazaronse. Nos tamén mode
ramos o tono das protestas e iso 
debiu influir, pero sobretodo creo 
que foi a visita do deputado do 
BNG Francisco Rodríguez. 

Como influiu esa visita? 

No fundo son moi cobardes, e te- · 
ñen un forte sentido do respeto a 
todo o que signifique escalafón, 
sexa civil e militar. Non é normal 
que un parlamentario se interese 
por uns reclusos da nosa categó
ria (para eJes somos uns simples 
quintos), e menos que vaia a visi
tarte. O feito e que un día avisan
nos de que ternos visita. Baixa
mos e-ali estaba Francisco Rodrí
guez e toda a cúpula militar da 
prisión cuadrada ao seu redor e 
saudándoo. Quedaron de pedra 
cando nos o saudamos cun "Pa
co, que sorpresa" e el viu én se
·guida a abrazarnos. Ao remate da 
visita, advertiu aos militares e ce
ladores que permanecían na sua 

da sección de normalización 
lingüística da Delegación de 
Educación da Coruña. "Este co
munícalle q~e é consciente do 
erro cometido e que tratou de 
remedialo informando. á direc
ción do centro, cousa que esta 
nega con posteri.oridade, pata 
paralisar o proceso, o que non _ 
consegue porque a exención xa 
estaba asinada polo. a'luno", 
contan desde o seminário. Des
pois, ~ico comprométese a bus
car unha solución " ante unha 
situación tan grave". Nuns días, 
asegura que a denegación estará 
lista pero un mes despois a pro
fesora de galego do aluno soubo 
que este non recebera n~ngun
h a denegación , polo que conti
nuaba exento. A o poñ erse de 
novo en con tacto con Rico, es
t~ asegura que o problema está 
solucionado e que inclu.so ten 
un recurso apresentado po lo 
aluno, causa ·que este nega. 
Ademais o responsábel de nor-

•' t' 

Ramiro Paz, 
na centro, 
participou xunto 
con Elias Rozas, 
á direita, 
no xuízo pópular 
organizado 
pala Asemblea 
Nacional 
de Obxeeión de 
Consciéncia. 

espera fóra da sala. "A ver como 
os tratan -dixo- teñan cuidado 
en cometer unha soa irregularida
de con eles que está o Parlamen
to pendente". O certo é que des
de entón cambiou o trato con nós. 

O resto da xente que estaba 
no cárcere, porque delitos in
gresara? 

Basicamente por largarse. A 
maioria non sabia nada da ob
xección nen da lnsubmisión e un
ha vez dentro decatabanse da 
aberración que era aquilo e ai>ro
veitaban os permisos para non 
volver. Alguns desertaban duas 
ou tres veces. Tamén había ca
sos nos que o abandono era por 
motivos familiares, para ver aos 
fillos ou aos seus pais, e ao vol
ver encontrábanse coa acusación 
de abandono de destino. De to-

' dos xeitos, todos eles tiñan claro 
que se está mellar en Alcalá de 
Henares que nos calabozos dos 
cuarteis . Cecais pota deixadez 
dos funcionarios ou porque os 
celadores non son militares se
nón persoal civil adscrito ao Mi
nistério de Defensa ... Polo que 
contaban ali,. as condicións dos 
calabozos dos cuarteis son pia
res que as de calquera prisión.• 

malización remite aos profesores 
a un membro da sua equipa que, 
segundo el, é o encarregado di
recto do caso . Finalmente os 
membros do seminário de gale
ga receben a noticia definitiva: 
a exención está concedida des
de .o prihcípio e non se pode fa
cer nada porque o prazo de re
clamacións xa pechara un mes 
despois das resolucións". 

Xúlia Gallego, Anxo Díaz, Pilar 
Caamaño, Carme Vázquez, Mª 

- Xesus Lema e Francisco Charlin 
sinalan que a dirección dó institu
to, ainda que admite a ilegalidade, 
non quere emprender accións 
contra esta exención: Os mem-

. bros do seminário de língua gale
ga sinalan que os enganos e irre
gularidades amasan qt,Íe os infor
mes exixidos por Educación para 
conceder ou non exencións "son 
unha inutilidade" e anúncian ac
cións para facer cumprir a legali
dade en matéria lingüística.+ 
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Xornadas sobre muller . , 
e cooperac1on 

A ONG Entrepobos organiza 
as suas séptimas xornadas · 
adicadas á muller e coopera
ción, qu~ se desenvolven 
desde o Martes 20 até o 
Sábado 31 de Maio na Fede
ración de Asociacións de Vici
ños de Vigo. O enfoque da co
operación desde a perspectiva 
da muller, proxectos 
económicos, a situación da 
mulleren Centroamérica e o 
intercámbio coas mulleres ga
legas centran estas xornadas 
nas que participan Irene 
Rodríguez, técnica en coope
ración e desenvolvimento e 
Violeta Delgado, secretária da 
Rede, de Mulleres contra a 
Violéncia de Nicaragua. Den
tro das actividades deste en
centro, tamén se inclue na 
Casa da Cultura de 
Redondela a exposición "Mu
lleres de Malpaisillo. Nicara
gua", que estará aberta do 5 
ao 13 de Xuño. • 

Carme Kruckemberg 
prémio Alecrín e 
Alcampo Alacrán 

A escritora Maria do Carmo 
Kruckemberg foi galardona
da co prémio Alecrín deste 
ano pola sua obra literária e 
pola loita pola sua indepen
déncia e liberdade persoal. 
O prémio Alacrán recaiu so
bre a grande superfície 
A/campo, que no pasado 
Nadal editou un folleto 
publicitário dirixido á infán
cia que perpetura os roles 
femininos e masculinos. Os 
prémios Alecrín e Alacrán 
teñen carácter anual e están 
organizados polo Grupo de 
Estudos sobre a Condición 
da Muller, Alecrín.+ 

Campaña pola liberdade 
de expresión en Vigo 

A recén constituida Plataforma 
pola Liberdade de Expresión 
de Vigo apresentou o Mérco
res 21 de Maio unha campaña 
contra unha ordenanza do 
concello de 1994 sobre 
sancións pelas pegadas de 
cartaces e pintadas nas ruas. 
No recente paso da Marcha 
Europea contra o Paro por Vi
go, os integrantes desta plata
forma denunciaron como os 
cartaces que pegaban eran 
retirados por axentes munici
pais ao pouco tempo. Na Pla
taforma .pota Liberdade de Ex
presión están integrados a 
ACPG, AMI, ANOC, Asemblea 
de Parados, Asociadón Gale
ga de Nais, Coordenadora F(3-
minista Dor:iicela, CAEF, CGT, 
Colectivo lrmandinho, Cos_al, 
Colectivo Anarquista, Ao pé 
do Muro, CNT, FPG, MOC, 
JUGA, PCE (r) , PCPG, Radio 
Piratona e Proposta de Acción 
Zapatista.+ 

. 1' 
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Comeza a fase de distanciamento do PP, despois de asegurarse o cumprimento dos acordos . 

Puiol pretende consolidar · · 
o se~ el~itorado cunha política máis.catalanista 
*B. LAXE 

Pujol garantízalle a Aznar dous 
anos máis de governo, pero, 
ao mesmo tempo comeza un 
distanciamento do PP, como fi
xera antes co PSOE. Ante a po
sibilidade de que Maragall, que 
o aventaxa agora en s~is pon
tos nos inquéritos, sexa candi
dato, Pujol necesita unha polí
tica máis catalanista pois as 
bases están cada vez máis 
cansas dos trocos con Madrid, 
sobre todo agora que ERC 
tala con voz própria e crítica. 

Convergéncia i Unió ten tres 
eséncias nunha única forma
ción eleitoral. Os alicerces das 
tres están magmatizados no ba
selar da dereita. Da dereita eu
ropea cando Pujol se compro
mete cos principais grupos eco
nómicos a levar a Aznar da 
man para que poda cumprir os 
planos de converxéncia, quer 
dicer, rachar o inmovilismo dun 
anaco do capital español . Da 
dereita catalana, nacionalista 
ou non , que reclama entrar en 
igualdade no mercado europeu, 
pero, sobre todo, no peninsular, 
no que, tradicionalmente, está 
instalada. O reparto nas privati
zacións, a definición de merca
dos e producións a potenciar no 
marco europeu, unha fiscalida
de axeitada e unhas infraestru
tu ras eficaces, á par dunhas 
institucións saneadas, son as 
cuestións fundamentais para 
esa dereito do Principal. 

Co Governo socialista, o co de 
Aznar, Pujo! foi dando pasos 
nesta dirección, até o ponto de 
que, unha boa parte do seu vo
to, non se pode afirmar que ten 
unha procedéncia nidiamente 
nacionalista, senón que proce
de do que foí a UCD e, mesmo, 
de sectores do que hoxe é o 
PP. Pujol non puido até de 
agora prescindir del. A ausén
cia dunha verdadeira alternati
va nacionalista e o escoramen
to socialdemóC{rata do eleitora
do permitiulle acadar maiorias 
absolutas. 

Todos os indicadores da socie
dade catalana, desde os foros 
intelectuais, aos elistintos inqué
ritos, pasando palas asembleas 
de traballadores e estudantes, 
sinalan a existéncia dun claro 
declive da política de Pujo!, até 
o punto de que os posíbeis sus
titutos convergentes comezaron 
a tomar posicións poia sua can
ta no catalanismo. Pujo! mantivo 
até de agqra controlado ao seu 
sector máis na,cionalista, tanto 
como á Esquerra R.epublicana 
de Angel Colom. Máis agora 
ERC, decidiu pasar ao ataque, 
poñendo de manifesto publica-. 
mente as deficiéncias naciona
listas da política de Pujol. Asi, 
nun recente análise, ERC de
mostra como os. "efectos positi
vos" dos apoios aos governos 
centrais só favorecen á patronal 
catalana e ao entorno de Pujol e 
as famílias que sempre se mo
veron ao seu carón. 

Un dado significativo da declive 
do Pujolismo. son os inq~éritos 

A Pujol preocúpalle que o apaio ao PP lle faga perder as el~ións catalanas. 

que situan a Pujo! seis puntos · 
por debaixo do hipotético con
trincante Pasqual Maragall. Vaia 
ou non vaia adiante o famoso 
Olivo, ou sexa só unha coalición 
do PSC con IC (non hai que es
quecer que o pacto en Galiza é 
un ensaio dentro da política 
estatal) con Maragall como can
didato, Pujol necesita un cámbio 
de rumo na sua política , 
"abandonando o fenicismo da 
vermelliña e apontandose clara
mente ao nacionalismo que pa
sa pala consecución de maiores 
cuotas de soberanía", como lle 
recordan alguns dos seus ex co
laboradores máis directos, como 
Miquel Sellarés. 

Soltar amarras con A:znar 

Só tendo en conla o anterior se 

pode comprender axeitadamen
te o anúncio de que en Maio -de 
1998 queda "liberado das res
ponsabilidades de apoio ao Go
ver.no Aznar". Previsibelmente 
no Outono dese mesmo ano, 
Pujol chamará de_novo aos elei
tores cataláns a que refrenden a 
sua política. Pretenderá 
apresentarse como o grande ar-· 
tífice da entrada do Estado es
pañol na moeda única, tentará 
pór ante a opinión pública as 
transferéncias conseguidas do 
Governo central e, sobre todo, 
incidirá no seu catalanismo, ten
tando pór de manifesto que cun 

_partido estatal en Cataluriya a 
Generalitat perdería case toda a"" 
sua forza. 

Para poder co'mpaxinar estes 
discursos ten que ir apresentán- -

M. VEIGA 

Os 'violentos' non existen · 
Segundo un inquérito .do Gabinete de ·Prospecións Sociolóxicas, de, 
pendente da Presidéncia do Govemo basca, dado a coñecer o pasa, 
do día 14, o 87% dos cid;;idáns desa comunidade afirma que nunca 
se sentiu ameazado persoalmente polo? chamados violentos. O 82% 
tampouco considera "perigosas" as ruas do País Basca. Por .último, ·a 
69% é partidário da negociación con ET A. 

O sentido e a contundéncia destas afirmacións debería facer refle, 
xionar ·aos xefes de redación de xorri.ais, rádios e televisións madrile, 
ñas que desde hai máis dun ano situan na cabeceira dos seus progra, 
mas notícias que afirman exactamente o coµtrário do que agora de, 
claran os cidadáns desa comuniclade. Non se podetá argüir neste.ca, 
so que o 87% da povoación "minte por medo" a un inquérito anóni, 
_mo do seu govemo. 

Aos ,demais, obríganos a sospeitar sobre as notícias que caqa día re, 
cebimos sobre o País Basca . .Os meios de comunicaéién de Madrid 
son parte do conflito é a sua·opinión unha ~rma máis do ~esmo. • 

dose ante o seu eleitorado co
mo distanciado da política do 
PP, pois o seu eleitora.do nunca 
viu con bos ollas o acordo de 
gqvernabilidade coa dereita es
pañola. Non hai que esquecer 
todas as descalificacións e in
sultos que Aznar e os demáis 
can~Matos cataláns proferiron 
-contra os catalanistas e, mes
mo, .contra os cataláns. 

Ademáis das declaracións reali
zadas polos -distintos líder~s de 
CiU, poñendo xa de manifesto a 
existéncia de d.ificuldades que 
"afectan á médula do pacto co 
PP", en' palabras de Du rán i 
Lleida, o máis proclive ao en
tendimento cos seus sócios da 
Internacional Democristiana, 
CiU e PP tiveron o primeiro en
fontamento básico cando o 20 
de Maio se _aprobou no congce
so a unidade da língua catalana, 
coa oposición do PP. Este feito 
vai ser usado polo catalanismo. 
Existen tamén discrepáncias a 
respeito da retroactividad~ dos 
dereitos das retrasmisións fut
bolísUcas, que se nega a admitir 
CiU pois iría en contra da televi
sión pública catalana. 

Nos últimos días do Governo 
Gonzál·ez, Pujo.I s-erviuse da 

· existéncia de crispación política 
p~ra retirarlle o seu apoio. Ago
ra reverdeceron os ataques nas 
moquetas madrileñas. Pujol xa 
ten de novq, escusa para ir fa
cendo críticas e dar a sensación 
de distanciamento con Aznar. 
No próximo de.bate sobre o Es- · 
tado da Nación, comezará a 
alonxarse do seu sóéio. Pero 
antes xa ten tomado a precau
ción de pactar os próximos or
zamentos, fümándolle déste xei
to ao PP a permanéncia do Go
verno por tres anos.+ 
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O ~ongreso recoñece-· 
a unidade do catalán 

O catalán é unha única língua 
e o valenciano é unha 
variante lir:igüística sua, como 
recoñeceu o Martes 20 de 
Maio .o Congreso dos 
Depütados através da sua 
Comisión de Educáción e 
Cultura. A favor votaron · 
P$0E, CiU, IU e Partit perla 
lndependéhcia, en contra o -
PP (aducinco razóns de 
competéncia autonómica 
para desmarcarse de UV e 
nori cho~ar con CiU) e Unión 
Valenciana, unha forza 
política que defende a 
secesi'ón do valenciano mais 
por unha razón política que 
filolóxica. Mentres o 
Congreso debatia esta 
proposieión non de lei, en 
Madrid Unión Valenciana 
protagonizab~ unha . 
ms:inifestación en defensa do 
valenciano como língua 
diferenciada e facíao .de 
forma paradigmática: lucindo 
unhas pancartas- en 
castellano.• - · 

Os cidadáns (usófonos 
pesarán nas municipais 
portuguescis _. 

A org·anización 
.convergencia Lusófona va-1 .. 
dar indicación de ·voto aos ' 
cidadáns afincados en 
Portugal pr.ocedentes dos 
países -IUsófonos con 
vistas ás eleicións ás 
cáma'ras municipais. Esta 
organización tamén quer 
ter parte nas listas 
eleitorais nos coricellos 
onde os estranxeiros teñen 
rriaior peso. Cálcúlase que 
estas comunidades poden 
mobilizar a meio millón de 
votantes e son os 
caboverdianos e os 
brasileiros os que maior 
peso teñen. -"lndicaremos 
as nossas comunidades o 
partido em que devem 
votar, sendo que será 
aquele que melhor 
responder a nossa causa: a 
integra~ao", indicou un 
portavoz de Gonvergencia 
Lusófona.+ 

Chaman traidores 
aos gardas civis 
que queren pasarse 
aos Mossos de Esquadra 

O 70% dos axentes da Garda 
Civil de Tránsito destinados 
en Catalunya queren -
permanece_r nesa comunidade
e están dispostos a pedir o -
cámbio de ~orpo policial para 
os Mossos de Esquadra 
(moifos falan catalán ou están 
dispostos a aprendelo), que 
proximamente vai asumir-as 
competéncias en matéria de 
control de tránsito. Pero non 
todas as voces son unánimes, 
durante unha reunión de 
mandos da Garda Civil 
celebrada en Xirona 
calificouse de traidores aos 
que pasen aos Mossos. A 
Garda Civil desmentíu isto e 
dixo que a versión débese a 
un suboficial que se . 
extralimitou interpretando unha 
reunión n~ que tomara parte.+ 
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Toda a mineiria do país está en mans exteriores 

:: .. ~ccidente aceita con . reticé~cias a· revolu~iq_n no ~ons~ 
~ M.V. 

Trinta e seis anós tardou a 
guerrilla do Congo en recupe
rar o poder que lle tora arreba
tad o en 1961, co asasinato 
dunha das figuras máis ,impor
tantes da descolonización de 

. África, Patrice Lumumba, a 
mans da CIA. A liberación da ·
capital encontrou escasa re
sisténcia. O novo governo en:-

- fréntase agora á tarefa <:'fe po
ñ e r en marcha un país de 
enormes riquezas naturais, pe
ro cun dos níveis de vida máis 
baixos do mundo. Kabila, o 
novo presidente, deberá nego
ciar coas poténcias occiden
tais a propriedade e explota.- · 
ción das minas. Conta no seu 
labor con. influintes aliadps, a 
Suláfrica de Nelson Mandela e· 
a Uganda de loweri Ml,lsevini. 

Con apenas 17 anos, Laurent
Desiré Kabila, o líder da revolu
ción do Zaire (que agora recu
pera o seu antigo nome de 
Congo) estivera a carón de Lu
mumba na fundación do Movi
mento Nacional -Congofés. Pou-

. co despois formou parte do pri
mei ro governo independente, 
esmagado pala intervención 
concertada de Bélxica, o antigo 
país colonizador, Fráncia e Es
tados Unidos, que apoiaron até 

A tranquilidade é case completa en Kinshasa. A pavoación recibiu con ledicia á guerrilla comandada palo novo presidente Kabila, abaixo. 

o final a ditadura de Mobutu 
Sese Seko, a cámbio da explo
tación libre da rica mineiria do 
país. Kabila e un grupo de re
volucionários permaneceu na 
guerrilla que en 1965 recibiu o 
apoio do Che, pero até trinta e 
seis anos despois do asasinato 
de Lumumba non foi capaz de 
recuperar o poder e de volver a 

. soberanía ao país. 

Un a un for:on ·caendo os -argu.::. 
mentes que Occidente espalla
ra sobre a situación do país. 
Os conflitos étnicos na zona 
destapáronse como unha au
téntica guerra anti-imperialista. 
As supostas matanzas cometí-

' das polos rebeldes foron des
mentidas por relixiosos que de
ron testemuño da tranquilidade 
existente nas suas respeitivas 
zonas de residéncia. Kabila 
fampouco fixo caso das inspec
cións que pretendía enviar a· 
Cruz Vermella, nen das peti-.. 
cións das Organizacións Non 
Guvernamentais qué pediron 
en repetidas ocasións unha in
tervención militar' no Zaire coa 
desculpa de parar as matanzas 
entre ·os próprios zaireños. O 
recebimeñto da povoación a 
guerrilla, . a medida que esta 
avanzaba, ia eliminando as po
sibilidades de intervención oc-
cidental. · 

A entrada en Kinshasa dun 
.exército de revolucionários . ben 
organizados foi recebida con 
cautelas en Occidente que se 
sentiu a última hora incapaz de· 
deter a presión dunha povoa
ción mergullada na pobreza, 
pésie a pertencer a un dos paí
ses máis ricos do mundo. Os 
Estados Unidos, ao igual que 
Fráncia, non ocultaron o seu te
mor a un trunfo sen paliativos _ As consecuéncias d~ rotura 
dos revolucionários que resul- do dique sulafricano 
tarian asi, nun imediato futuro, 
máis difíceis de condicionar por Os piares agoiros para Occi-
Occidente. Washington inten- gente estanse a cumprir en 
tou que Kabila pactase con-Mo- A frica. A teimosia en soster o 
butu e nesta altura trata de im- , réxime racista de Suláfrica de
poñer un proceso eleitoral, no most.ra ~gora con claridaéie a 
que os Estados Unidos mante- ·sua razón de ser. Caído o di
rían a sua capacidaqe de pre- · que d9.· país máis industrializa-

.si ón. Chester Croke, antigo do. do continente e colocado 
asesor para asuntos africano$ ' este en mans dun governo pro
de Reagan, ven de lembrarlle gresista, comeza a verse o 
aos:noyos governante::; do Con~ , .. efecto; dominó, teorizado no 
go .qué 0s Estados Unidos: con- ;, seu día polo ex-secretárío de
trolan·' "as chaves dGS merca--~: -·Estádo norteamericano Henri 
dos de materias primas que Kissinger. O Congo é a segun-
Kabila necesita para reconstruir da peza, en tanto que Angola, 
o país". óutra das maiores poféncias 

Pero Occidente tivo antes que 
rendirse á evidéncia e desistir 
de rearmar. e de aportar tropas 
mercenárias ~o exército de Mo
butu, como fixera durante máis 
de trinta anos, dada a incapaci
dade deste para manter unha 
mínima estabilidade no país e 
frear aos rebeldes. O mao coñe
cido acabou por ser, para as ·po
derosas. compañías níineiras, 
pier que calquer causa por co-
ñecer. · 

naturais da zona, será sen dú
bida a terceira. O governo pro
gresista da ex-colónia portu
guesa chegou a resultar inviá
bel debido á presión das forzas 
prooccidentais, lideradas· por 
Jonas Savimbi, que durante 
anos encontraran unha nutrida 
retagarda no Zaire e na Repú
blica Sulafricana. Asi o percibi
ron elas mesmas como puxe
ron de manifesto ao oferecer o 
seu desesperado apoio final a 
Mobutu. · 

O estuto neecolonial está a ra~ 
char en todá a África subsaha
riana .. Kabila conta con outro 
firme aliado na zona, loweri 
Musevini, o presidente de· 
Uganda. · 

ceritos de persoalidades libe
rais e estudantes zaireños, re
fuxiados neutros Estados, re
gresan estes dias ao Congo · 
para. s.umarse ao labor do novo 
governo que terá como princi
pal obxetivo reorganizar un pa-

. ís rico . en minerais (curo, dia
mantes, cobre, cobalto -o 70% 
da_s reservas mundiais-·, urá
nio, manganeso, cromo, etc.) 
pero en mans, todos eles, de 
compañias occidentais. A po
voación do Congo é a cuarta 
máis pobre do mundo, cunha 
renta per capita anual de 
17.500 pesetas, segundo o 
Banco Mundial.+ 

G.LUCA 

·A merenda 
de Gerry Adams 

John Bruton, pri~ei~o-- ministro irlandés, herdeiro do Fianna Fail de 
- De Valera, recomendou aos irlandeses do Ulster que non va.tasen po

!o Sinn F_éin. Gerry: Adams ,Contestou que ao cabo de tanto sacrifio 
de lrlaru;la pala liberdo,de só eles representaban nestas eleccións á es-

-q\Jéf~_.a repuJ?Jicana ~ o ~estamento de Pearse, Connolly e Mellows. 
GerrfAdams e Martin MéGuinnnes tiveron o 1 de Maio un amplo 
respaldo nas urnas dos seis· condados que governa Londres e nas vin
deiras tre~ eleccións dos 26 condados que govema Dublin aparece 
fortemente en alza. Gerry Adams dixo hai cinco anos no congreso do 
Sinn Fein ·que o remate da Guerra fria multiplicaba as oportl.inidades 
de paz. Mudaron os republicanos as ·sua posición? Adall).s reclama co
mo sempre democrácia e igualdade. Son Ian Paisley e David T rimble 
os que se marxinan como profetas do non, -worque manteñen o discur
so do ministério do Interior· de Margaret1hatcher, consistente en 

· dar lle todos os poderes á policía e· nem abrir nengún espazo á discu
·sión política. O total fracaso d.aquela política de carro blindado, ca
d<:;as de· extennínio e mellar terrorista igual a terrorista morro non 
erosionou as bases do-Sinn Fein e si, e gravemente, as dos ~n.ionistas, 
arr~strados por Londres a unha espirál de violéncia. "Heath, That
cher e Majar finaron para a política mentres nós estamos máis .perto 
da liberdade", di Adarns e por iso Tony Blair o invita a tomar un té. 
A próxima metenda será con John. Brutori. + · · 
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Denúncian na Arxentiria 
a un cardenal italiano / 
por asasino e torturador 

As Nai da Praza de Maio 
apresentaron unha denúncia 
contra o ex núncio do 
Vaticano oa Arxentina, Pio 
Laghi, por asasinato, morte e 
violacións durante a ditadura 
militar. A denúncia foi 
apresentada diante das 
autoridades italianas, país no 
que vive o cardenal 
incriminado. Durante a sua 
permanéncia na Arxentina, 
entre :1974 e 1980, Laghi 
colab'orou activamente contra 
a ditadura militar e foi visto en 
centros de detención 
clandestina, onde era 
consultado sobre se se debía 
ou non deixar con vida aos 
prisioneiros. Mália que Laghi é 
italiano e como tal poderia ser 

.xulgado pala xustiza do seu 
país por delitos cometidos no 
estranxeiro, goza da 
inmunidade diplomática que, 
meiante concordato coa Santa 
Sede, ltália dispensa aos 
cardenais do Vaticano.• 

O Partido Comunista 
gaña as eleicións 
en Mongólia 

O Partido Comunista obtivo 
o 60% dos votos das 
eleicións celebradas o 
pasado Domingo 18 de 
Maio. Cunha participación 
do 85% da povoación, a 
coalición cu~tripartita Unión 
Democrática só conqueriu o 
29% dos sufráxios. O 
progresivo deterioro do 
nível de vida-o 36% da 
povoación é pobre e a 
inflación acadou o 50%-, 
consecuéncia das políticas 
reformistas que trouxeron 
consigo cámbios radicais 
na economia do país, 
provocaron que a 
povoación volvese a 
respaldar ao Partido 
Comunista, unha forza que, 
ao princfpio da década, 
aceitou levar adiante unha 
transición sen traumas cara 
á democrácía. • 

Aumenta a represión 
en Timor Leste 

A concesión do prémio Nobel 
da Paz aos timorenses Carlos 
Ximenes Belo, bispo de Díli, e 
José Ramos Harta non 
produciu a esperada 
moderación na represión de 
lndonésia sobre a povoación 
maubere, cuxo país está 
ocupado desde 1975, a raiz 
da descoloniiación 
portuguesa. O Nobel serviu 
para·a comunidade 
internacional saber dos 
sufrimentos do povo de Timor 
Leste, pero "xerou máis 
encarceramentos e torturas" 
sen que a ONU puxese freo á 
polítíca do xeneral Suharto, 
que governa lndonésia. As 
consecuéncias da ditadura de 
Suharto son palpábeis en 
todo o arquipélago e en 
Xacarta sucédense os 
enfrentamentos entre a 
policia e o partido opositor 
islamista PPP no marco 
dunha campaña pára unhas 
eleicións amañadas.+ 
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Polígono de BalaidO? 
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1 Un dia despois de 1 
1 que AMI dera en 

Pontevedra .. un ha 
rolda de. prensa 
para sinalar que 

. nada tiñan que ver 
cos "violentos" do 
País .Basca, os 
xornais titularon que ... 
un mozo 
pontevedrés fo.ra 
detido en _lruña 
(Pamplona) por 
f armar parte dos 
Comandos Y A 
información parecia 
desmentir o 

1 sinalado por AMI., 
sobre todo -porque 
non contaba que o 
suposto membro do 
comando non "era 
de Pontevedra, 
senón tillo de 
emigrantes 

. . 

orixinários de 
Pontevedra ·e que el 
mesmo nunca 
residira en Galiza. 
Par"a galego-galego 
é moito máis 
Amedo. 

1 
Fachendea 
Francisco Campo~ 
de ter logrado na 
CRTVG un 
superavit en 1996 
de 80 millóns de 
pesetas. Vendo a 

i'""' programación o raro 
é que non afa_rre 
máis. 

A mini~tra 
Esperanza Aguirre 
propuxo que a 
asisténcia· ao 
ensino privado 
desg ra'{ase a 
facenda. Calquera 
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_{Val do ·Ouro: 
·' 

: unificación! 
A Secretaria Xeral para o Turis-
mo da Xunta de Galiza ven de 
editar un folleto túrístico da co-
marca da Mariña. Recibiu críticas 
dabondo e todas merecidas, pero 
eu, por deformación local -nun-
ca localista- quera facer algún 
novo comentário e máis algunha 
precisión verbo do devandito fo-
lleto, que é algo así como un ca-
tálogo incompleto de municípios. 

Ao describir. o Concello de Alfoz, 
semella que quixeran reflectir 
asemade, o resultado dunha 
"profunda" análise sociolóxicá, fa-
no agasallándonos cunha louvan-
za tan confusa como a seguinte 
(traduzo do español): Terra de 
xentes laboriosas, afeitas a unha 
convivéncia 
fraternal con 
achegados e 

' veciños". A unidade que 
Describindo ao forman os dous 
Concello do concellos do val, · Valadouro es-
pétannos unha easúa 
frase que amo- repercusión xa sa claramente 
o grao de co- non se pode 
ñecementos obviar . de quen a re-
dactou: "O mu-

· nicípio dq, Va-
· ladouro forma algo así como un-

ha unidade simbiótica co de Al-
foz, ir:ida que ten elementos dis-
tintivos q~~ o identifican". 

O autor do· texto saberá o que é 
unha simbiose? Igual están extra-
endo ooro das augas dun conce-
llo e no outro están as indústrias 
transformadoras, estará o futuro 
do Val do Ouro na ouriveiria? 

Poñánomonos serios e máis en 
antecedentes. O Val do Ouro, 
agás administrativamente, é un-
ha unidade xeográfica, natural, 
histórica, social e quédome curto 
en adxectivos, mais non me casa 
o da simbiose, por que tanto os 
habitantes dun concello coma os 
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TEÑO QUE -<ONFESARLLE 
UN· F-ALLO·. ES<APÓUSEME 

GELU(O. 
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_ do outro somos da mesma espé
cie; simbiose económica tam

. pouco a yexo, xa que. ambos os 
dous concellos sófr:en un esmo-

. recemento, que lonxe de remé
dialo os seus governos munid
pais, favoréceno coa súa pasivi
dade; simbiose política se -cadra'? 
Non che sei, se denominamos 
"política"'' ·á recadaeión de votos, 
prévio ou posterior pago en as
faltados particulares ... Ese évos 
un terreo ben esvaradizo, inda 
que cada vez menos, grác!as ao 

. alcatrán, que chove dos ceos 
municipais ventando eleicións, 
do mesmo xeito que os foguetes 
,ventan festa na parróquia. 

O que acontece aquí, é que o 
primeiro colectivo que planteou 
a unificación de Alfoz e O Vala
do u ro nun ·só concello, foi o 
BNG local (que xurdiu cunha 

goa que eses buracos non se 
poida~ tapar con alcatrán. 

Eles van seguir o seu camiño 
deica ningures, Gos olios pechos · 
a toda realidade, negando res
postas e debates, utilizando o 
siléncio como estratéxia política. 
Cando se decaten de que a es
curidade e o siléncio, só lles 
eran útiles na longa noíte de· pe
dra, verán tamén, que nunca 
puideron darlle o tiro de grácia á 
dignidadé dos máis de 5.000 ve
ciños, que habitan onde Galiza 
se chama Val do Ouro. • 

LIONELO REXES 
(VOCElRO DO BNG DO 

VAL OOÜURO) 

Eu solidarízome 
co Pibe 
A Gabriel Sánchez lbarra (~ibe) 
xúlgano o 30 de Maio ás 12 e 
média da mañá no xulgado nº 2 
do penal de Vigo polo delito co
ñecido por "insubmisión". El ne
gouse a realizar a mili e a pres
tación social substitutória. Hai 
quen pensará que será un insoli
dário, un egoísta, ou incluso un 
delincuente por cometer este te-
rríbel delito. Pois eu sei que non 

única asemblea local para todo é un insolidário e sei que non é 
0 val), iso chegou moito á sacie- un egoista e seino porque estou 
tiade valeca, até entón ninguén a talar dunha persoa que está vi-
tocara 0 tema, inda que no sub- va, que participa na vida social 
consciente e ás veces na do se1J entor-. 
consciéncia dos veéiños, sem- , no intentando 
pre estivo o sentimento de per- influír sobre 
tenza a unha mesma unidade, ela dentr.o das Estruturas 
xa hai outros colectivos sociais súas posibili-
que están subindo ao carro da dades. Que 
unificación, o cal nos enche de non é dos que 

militares como a 
OTAN están para 
a defensa, si, 
pero para a 
defensa dos 

ledícia aos nacionalistas do val. se queda tira-

Entón sucede o seguinte: A uni
dade indiscutíbel que forman os 
dous concellos do val, e a súa 
repercusión social e política, é 
algo que xa non se pode obviar 
nen agachar, pero claro, como 
vai darnos a razón o PP local
Xunta (ese duo non sei se é 
simbiose ou comadreo), oaque
Ía escolleron a ambigüidade, e 
caeron nuns cantos erras, má-

do nun sillón 
facendo zap
ping, que non 
está procupa-
do de que o · t d 
seu coche te- m ereses os 
ña air bag e ricos 
elevaluas 
eléctricas, que 
non ten como 

- , Suso Sanmartin • 

meta na vida o lucir uns tenis Ni
ke e pantalón P.P., perdón PE
PE, que non precisa mercar un 
teléfono móbil con cobertura no 
kilimanjaro para se sentir realiza
do, que tampouco é dos que 
beben a cerveza Heineken pola 
botella para mostrala, que non 
quere ser un chico JASP, en fin 
que non ten a cabeza atolondra
da polo que se estila nen se dei
xa anular como indivíduo polo 
que realmente non importa. Po
de que ,sexa un becho raro neste 
telderete de sociedade que te
rnos ou nos teñen montado, 
mái.s non é un ínsolidário, nen 
un ·egoísta. 

El é un delincuente por pensar e 
por ser consecuente co que pen,- . 
sa segundo as leis deste país. E 
un delincuente porque el pensa 
'que a mili obrigatoria é inútil e in-
xusta, que os exércitos só ser
ven para destruir, que as estru
turas militares como a OTAN es
tán para a defensa, si, pero para 
a defensa dos intereses dós ri
cos sobre os pobres, que a fabri
cación e o tráfico de armas está 
a matar a moitas miles de perso
as e enchéndolle o bandullo a 
uns poucos, que non é xusto 
que as empresas de armas fa
briquen máquinas para matar e 
próteses á mesma vez, que · 
mandan .aos cascos azuis de 
bombeiros a apagar ·os lumes 



19 
22 DE MAIO DE 1997 ANOSATERRA N2 779 - ANO XX - 1 

Sabia que A/campo e Co'ntinente so'n franceses? . 
. . ' ' -

Manuel E lisa Mário Natália X osé 

Pensionista Ama de casa Xubilaclo Estudante Xardiñeiro 

Sabia e francamente da- Non sei se é francés. En Sei. Isto é unha multina- Dame exactamente igual Seino e está mal, pero se 
me o mesmo. O diñeiro prindpio non me parece cional. T amén nós irnos a Ínentres os prezo~ e a cali- preciso nie_rcar algo e non 
marcha para Franza e os mal que' veñan os france- outros países. Está moi dade sexan bons. Que eles o atopo noutro lado, teño 
produtos son franceses, ses a vender aquí, todo o mal o que fan os franceses vendan aqui e nós non que vir. Debian de impe-
pero son moito máis ba- mundo ten que viver. Ve- contra os produtos daqui e podamos vender ali é pro- dir os prezos baixos por-
ratos que os nosos. Non ño comprar porque alguns debíamos pagar coa mes- blema do Govemo espa- que ás veces son sospeito-
entendo como produtos produtos son bastante ma moeda. Creo qu~ estes ñol. Como consumidores sos . . Ademais os cartas 
que veñen da Franza, que económicos, outros non. grandes estabelecimentos interésanos os prezos bai- marchan fora. Hai que 
pagan transporte e todo, Eu ando ao meu e non me teñen roáis axudas que os xos, independentemente apoiar hipermercados ga-
son máis baratos que os entero se os franceses dei- pequenos, iso é inxusto, é da competéncia desleal legos, os estranxeiros xo-
que hai aqui. Ademais en xan vender produtos gale- unha cqnsecuéncia da con outros estabelecimen- gan coa vantaxe de causas -
xeral a calidade é mellor, gos ou non, eu ando ao modernización. Non son tos. O de mercar produtos baratas. Cos galegas ven-
por iso estou a favor des- meu e compro aqui por- partidário deseas empre- galegas depende da men- derianse produtos daqui 
tas grandes superffcies. + que saeme máis a canta. • sas, pero asi é a vida.• talidade do consumidor:• no país e fora: + 

que moitas veces e case sem
pre, dun xeito ou doutro, prende
mos nós, que os conflitos hai 
que solucionalos pota via pacífi
ca, que para que non haxa con
flitos hai que repartir dun xeito 
ecuánime a riqueza, que ante os 
abusos ten que haber xustiza e 
que non reine a impunidade, en 
definitiva é un delincuente, can
do menos, pouco común. 

Para rematar só recordar que 
eu solidarízome co Pibe e espe
ro que vós tamén, non estaría 
de máis que se mostrase esa 
solidaridade dalgún xeito como 
mandando algún telegrama ao 
xulgado, sacando unha nota de 
prensa, se a sacan, ou acudin
do ao xuízo. Hai anos xa houbo 
un tipo raro chamado Albert 
Einstein que se solidarizou con 
el cando dixo: "Os mozos que 
se negan a cumprir o servício 
militar son os precursores dun 
mundo sen guerra".+ 

ANTONIO RINCON RODRIGUEZ 
(REDO~DELA) 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN C.ODAX 
VIGO 

> ·, 1 l 1 l 

Políticos que 
'.'perden aceite" 

Estou preocupado polo estado 
mental e físico do señor alcalde 
de Vilaboa (do Morrazo), señor 
Femández Nogueira, polo que se 
desprende das últimas declara
cións feitas aos meios de comu
nicación, en relación co referén
dum, sobre a ubicación ou non 
dunha empacadora en Vilaboa. 

Nelas utiliza termos coma: pre
sión, desinformación, medo e vi
xiancia aos votantes. Penso que 
se confunde co que vostede e 
mailos seus "compinches" prac
tican cando hai eleicións e faltá
ball e nomear o "accarrexo" e 
compra-venda de votos. 

De feíto, moita xente doutras 
parróquias de Vil~boa, ten medo 
de posicionarse públicamente 
en contra da empacadora, por 
mor das suas represálias, señor 
alcalde. Pois, tempo atrás, dei-

xáronse enganar polas suas bo
nitas palabras e pensaban, que 
o que vostede dicía ía a misa. 
Refírome ás 
construccións 
sen permisos, 
só co seu, co
ma se valese 
para algo; 
buscar "amis
tades" para 
.cobrar pen
sións, sen de
reito a eras, ... 

E, en canto á 
presión, a que 
exerce voste-

Seguiremos a 
loitar e cada vez 
somos máis os 
que non 
estamos 
dacordo 

de e o señor Palmou (e algún 
máis seguramente), a través do 
ex-Governador Civil/subdelega
do do Governo, señor Millán 
Mon, enviando multas inxustifi
cadas indiscriminadamente a ve
ciños e veciñas deste município. 

Se continuamos con ese cúmulo 
de despropósitos nas sua§ de
claracións, topámonos coa pin
ga que reborda o vaso: "De aí a 

O Neotrobadorismo 
de TERESA LóPEZ 

linha nova ~ptica do surximento · 
do neotrobadorismo,. movemento poético 
dos anos vinte e trinta do que formaron 
parte ~ouza Brey e Alvaro Cunqueiro. 

COLECCIÓN CAMPUS 

un estado policial nó.n nai nada". 

Semella que non se lembra vos
tede de cando a Garda Civil, 
non hai moito, pedía aos veci
ño s, que se ían a reunir en 
asamblea, o seu DNI e, aos que 

- se negaban, collíanlles o núme
ro da matrícula dos veículos. 
Como lle chamaría a isto? ... E á 
contínua vixiáncia á que se so
mete aos veciños das parró
quias afectadas e, en particular, 
aos voceiros da coordinadora 
anti-empacadora? ... 

Estánolo poñendo difícil pero 
non imposíbel. Teñen, vostede 
e os seus "amigos", as horas 
contadas. 

Asíme.smo, discrepo coas decla
racións do conselleiro/presidente 
de inXustiza/Sogama, señor Pal
mou, nas que "advirte da indefen
sión e inseguridade xurídica dos 
veciños". lsto é o que vostede es
tá a practicar, entre -outros mani
q1,..1eos, n9S concellos onde quere 
impoñer esa barbarid~de de solu-

1 
1 
1 
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dia tamén 
desgrava xogar ao 
golf, viaxar a · 
-~stados Unidos ·e 
levar mantilla 
española. -

Nos seus tempos 
de xuiz progre, 
Baltasar Garzón 
era parti.dário da 
legalizacion 
controlada das 
drogas, único 
modo de acabar ca 
mercado dos 
.narcotraficantes. 
Agora, xa pasado _ 

- ao ~elicóptero e 
aos sumários
lóstrego, ven de 
defender en 
Ourense "a 
cooperación 
internacional" 
'como solución ao 
problema. Vano 
remédio, porque, 
canto máis control 
policial, máis 

....... 

drogas. Exemplo: 
os cárcere"s. 

Pergúntanlle a 
AleLda Guevara, tilla 
do Che, sobre os 
balseiros cubanos. 
Ela contesta, á 
galega, con outra 
pergunta: "E as 
pateras?". Nlnguén 
lembra aos ~ 

balseiros galegas 
que chegaron en, 
marés a Cuba, 
durante dous· 
séculas. 

Felipe Macias, 
asesor ·da Xunta en 
matéria -de ecoloxia, 
prevé que de aquí a 
uri millón de anos 
·(Fraga xa non . 
estará) o eucalipto 
dos montes galegas 
terá niños nas 
ponlas e cogurnelos 
e herba ao pe. Será 

, • - ·, 1 •• 

; , ' ' " ... t ¡ • , • 
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castiñeiro de hoxe 
que el non 
recomenda plantar. 
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Comezan a talar 
os alcaldes da 
contaminación 
acústiGa, pero 
tolérana: motos, 
automóbeis, 

1 
taladradoras, 

1 camións, _ 
1 discotecas ... Hai 
1 apenas unhas 

·: poucasdécadasos 

1 máximos 
mandatários 
municipais 
obrigaban a untar 
con xabrón os eixos 
dos carros que 
entraban nas vilas 

· para fa celos menos 
ruidosos. Nengún 
paisano conseguiu 
nunca convencer 
aos vilegos de que 
o que f acian os 
carros non era 
ruido, senón 
canto.• 

ción para os resíduos, chamado 
Plan Sogama. Solución, dito sexa· 
de paso, para catrQ politicastros 
e, por suposto, para Fenosa. En 
non m.e veña dicindo que, este 
sócio seu, se meteu nese circo 
por amor á arte. 

Pero voltemos ao de. Vilaboa: 
·Pedíuselle reinteradamente que 
se deixase aos veciños dar a sua 
opinión pero, ·a equipa de gover-

. no, guiado polos '-'gurús" desa 
secta tan particular, señor Enri
que Fernández Nogueira e seño-· 
,ra Fernanda Blanco, considera-
ron sempre que o naso· nivel de 
comprensión non alcazaba a ver 
ese inconmensurábel benefício 
para o concello. Quizais porque 
se agachaba nos seus petos. 

Polo tar:ito, tívemos que tomar 
nós a iniciativa e, como se poido -
ver nos resultados, tamén hou-

. bo votos a favor da instalación 
da empacadora. -... 

E nada mái's, nen nada menos, 
que advertirlles que seguiremos 
a loitar e que, cada Vf?Z, somos 
máis os que non estamos da-, 
corda,· .con . que vostedes fagan 
de Galiza a sua particular "r'epú-
bljca banarieira". · 

Agradecendo de antemán a es
te ·xornal, pala publicación desta 
humilde opinión dun veciño ·de 
Vilaboa cabreado, despídome 
ata outra.·vémonos nas próxi
mas movilizacións. + 

MIGUEL LOPEZ PATRICIO 

mlpatri@arrakis.es 
•Non á empacadora.dende Inter
net: http://Www.arrakis.es/-mlpa

tri/empacadora 

Arruinar 'a guerra 
Se · poidesei:nos pór nunha ba
lanza os cartas que no naso pla
neta se adican a .financiar as ar-

-mas con relación a eses mes
mos cartas adicados a proxec-_ 
tos de solidariedade, o méio 
ambente ou os dereitos hu
mans, o saldo seria tan alar-

,Día das Letras Galegas 1997 
Acto Literario liomenaxe a Anxel Fole 

Mostra Bibli 
Do 15 ó 30 de Mai 

liisiPiras Galegas 1997 t . . 

··«' ,,Humanídádes do Campus 
"" , iel Fole, presidido polo 
;y;;,: ~ 

¡ :an:tiagp.de Compostela,·n. Dárío 
~\ .. ·::t ' 
Fo Yofume da Hoinenaxe '~ Anxel 
*~ .fM ado polo Departamento de · 

'lavedra Fernández, e o 
e "AnxcrFole e a 

mante que ficariamos averáoña
dos de tal desequilíbrio (o custo 
dun carro de combate serviria 

·para salvar miles de vidas no 
mundo). 

$e ao mesmo tempo pensase
mos que a. razón desa lamentá
bel situación esta nos oriamen
tos militares que, a traves dos 

22 DE MAIO DE 1997 

impostas, nos mesmos financia
mos decatariámonos de que o 
non ser parte da solución somos 
parte do problema. O naso si
léricio e o naso pagamento de
ses impostas fainos complices 
·dun sistema belicista que se sal
da con millóns de martas, coa 
víolación continuada dos derei
tos humans, co ·atraco a man ar-
mada a digni- · 
dade .e a ética · 
das persoas . 

Onoso 
Na mesma 
medida que a siléncio e 
insubmisión, 
a obxección 
·fiscal aos 
gastos milita
res -é negar
se a ser par
te do xenocí
d i o mi 1 i t ar, 
sumarse a un 
acto de de
sobed i éncia 
civil radical 
que a ben 
seguro de 

onoso 
pagamento 
deses impostos 
fainos 
complices 
dun sistema 
belicista 

ser asumido por todos os ci
dadans estaríamos a falar da 
máis fermosa, e da máis efec
tiva das revolucións , desar
mar a guerra para facer me
drar a paz, esa paz que so 
pode m·edrar a traves da xus
ti za, da solidariedade , do 
meio ambente. 

Obxecta pois peseta para che
gar a derrotar dun xeito non 
violento a aqueles que a tra
ves da armas queren matar a 
liberdade.+ 

.ANxo MOURE MOSQUERA 
GARABELOS, MARIZ 

(CHANTADA) 

", ·,, , ~ ~ ' . \ . . 
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Aos Alvarez Blázquez 
chégalles a homenaxe merécida 
O seu nome foi pasto ~- Biblioteca Central de Vigo, no Dia· das Letras Galegas 

eC> X.C. 

Toda unha saga familiar ligada 
á cultura galega foi rec~nte
mente homenaxeada ao porlle á 
seródia Biblioteca Central de 
Vigo, o nome dos Álvarez 
Blázquez. Verdadeira saga de 
animadores en moitas inciati
vas editoriais, entre elas a pio
neira Edicións Castrelos, no 
transcurso dunha velada poé
tica adicada a Xosé Maria, o 
máis entregado á escrita de 
todos eles. Os actos terán co
lofón nuha mesa redonda a ce
lebrar o vindeiro 30 de Maio. 

Álvaro Álvarez Blázquez recria
ba nunha entrevista en ANT o 
pasado Xullo aquel labor pionei
ro, "Monterrey e Castrelos foi 
causa de Xosé Maria, Emilio e 
mái eu. Nó ci mábamos moito 
en proxectos diversos relaciona
dos coas nasas inquedanzas. A 
editorial Monterrey montáraa 
Xosé Maria con Luis Viñas, a 
partir duha libraría de vello que 
abriran en Vigo, facendo edi
ción de bibliófilo de moita cali
dade. Despóis fixemos Edicións 
Castrelos, coa coleción O Mou
cho como grande bandeirin e 
máis tarde a colección Pombal". 

u m mo morro e a maiore e -
taba a gadaña da nsura para 
b f: r a cria ión libre. 

Monterrey é verdadeiramente 
pioneira, ainda que non se lle 
atribue a importáncia de Gala
xia. Pero é menos perdonábel 
que non se exalte a importáncia 
dunha colección como O Mou
cho cunha vontade enteira de 
difusión popular. Pequenos li -: 
bros, de relevante nível literário 
en moitos casos, que eran vendi
dos en librerias pero tamén nas 

_ feiras por verdadeiros militantes 
da cultura do país, qe qe se 
adiantou en moitos anos á idea 
de libro barato que agora está de 
moda, con títulos corno O cate
cismo do labrego que foi un dos 
meirandes sucesos da edición 
galega en todos os tempos. 

Retrato de corpo inteiro 

Alfonso Álvarez Cácc~mo estre
ou cunha biografía de seu pai, 
Xosé Maria Al varez · Blázquez, 
unha colección de biografías na 

Xosé Maria ÁJvarex Blóxquex. Abaixo podemolo ollar cos pois e irmóns en Tui. 

ditora Ir Indo. Aquel libro segue 
aportando de de a emoción as 
clave da vida dun dos irmáns, 
pero por engadido a de toda asa
~a, que continua hoxe vizosa. 

Xo 'Maria Álvarez Blázquez aiu 
ferido fondamente no 1936. 
Morro en Outubro eu pai, el 
mesmo, que militara nas Mocida
des Galeguisras, é represaliado co 
traslado forzoso como mestre a 
Coreses (Zamora), de onde non 
pode sair até 1942 eh que pede a 
excedéncia forzosa, non voltando 
ao ensino até. 1~68 .' Nese parén-

tese de 26 anos desplega todo o 
seu labor de criador litérário, in
vestigador arqueolóxico, editor, · 
cronista, que Alfonso debulla 
neste libro imprescindíbel. 

A crónica de Oario Xohán Ca
bana no ano da sua morte, en 
1985, (nº 265 de A Nasa Terra)" 
resume a admiración "era uri ho
me bo e xeneroso, xerador d.e 
cousas. A súa· poesía era delic:i-· 
da e firme coma o· cristal, cunha 
autenticidade nobilísima', esca
sa, coma· a ·súa amistade tarnén 
cristalina e penetrante. As des-

. gracias arrodeárono con máis 
frecuéncia da que o seu corazón 
quería, e a morte do pai, médico 
humanista de Tui fusilado pola 
horda, marcou toda a súa vida 
cun-odio inextinguible ó fascio. 
A mort.e dunhá súa filla, unha 
fil.la maravillosamente cantada 
nos mellares poemas ·do mundo, 
era cii.J.tra soqi.bra no se espírito 
que poñía unha grave melanco
lía nos seus ollos. O irmán Cel
so, morto noviño, Darío na súa 
madurez espléndida, e ~quelou
tro írmán non de sangue, Celso ' 
Emilio Ferreiro,- arrodeárouo 
dun halo nostálxico de tristeza". _ 

AC:rescentaba Dari~· o.·seu emo
donado retrato, ~-'era: un home 
nobre e xeneroso, e a súa nobre
za viña de si mesmo, e tamén da 
nobreza de catro xe~eracións · 
.dunha familia de escritores, ar
tistas, médi.cos ·e erudito~ que 
deron e dan gías de gloria para a · 
nosa patria. Catro xeneracións 
de gloria galeguista. e republica
na que brillaba coma un sol na 
cabeza anc0-a e pensativa do Xo
sé Maria Alvarez Blázquez, ho
me cabal, intelectual · exemplar, 
xente de 'ben". • · 

Língua 
/ . 

propr1~s 

~ . 

~ 
' VíTOJ_l VAQUEIRO. 

~r volta do ano 1300, no 
cárcere de Xénova, o veneciano 
Marco Pólo, prisioneiro de guerra, 
<litaba a Rustichello de Pisa, as 
páxinas do texto que, sob o nome 
de Il libro di Marco Polo detto 
Milione , O Ubr¿ das Marabillas, ou 
As viaxes de Marco Polo, chegou até 
nós. A través do exemplat fabuloso 

· inteiramo-nos de causas 
portentosas: que os arinénios 
propendían ao licor excesivo e, 
portanto, a peneca; que na cidade 
de Ciandu o Gran Khan construira 
un p·alácio de canas recuberto de 
ouro sobre o que xamais pairaba o 
mau tempo, saraibas, treboadas, pois 
o evitaban os meigos e os astróno
mos; que no reino de Fugui vivía 
xente salagre que zugaba o sangue 
do inimigo e exercitaban vícios 
antropófagos; que nas marxes do río 
que beirea a cidade de Ciuxiu 
moraban os leóns que, perigosos, 
apañaban humanos, e navegando 
por este rio acima, asi <licia Fausto, 
ollaban-se magníficos castelos; que, 
en Sumatra, sobranceaban árbores 
que deitaban viño abondo e que, ao 

·cabo, entre outras marabillas, na illa 
de Xava móraban unicómios, testa 
de·xavaril, pelo de búfalo, patas de 
elefante, e, o que aínda 'é máis 
notábel, que os illeus aboríxes 
posuian língua própria; aspeito 
subliñábel que os achega· até nós, 
porque nós, os galegos e as galegas, 
asi o salientan os textos oficiais, 
posuÍmos igualmente língua 
própria, priviléxio do que carecen, 
verbigratia, ingleses, cilemáns ou 
noruegueses-que deben contentar
se, os moi coitados, con falar un 
idioma, qu·e é cousa diferente a 
teren língua própria, por oficial que 
sexa, segundg testemuña calquera 
encidopédia. Sen embargo, galegos 
e galegas, sempre fomos proclives 
aó acaparamento, xa non nos 
conformamos con termos língua 
própria senón qúe, inda por riba, 
posuírrios duas línguas, cousa da 
que carecen os europeus ditos, que, 

· é lóxico, deben sentir invexa, os 
européus, sa invexa agardemos, 
compre desconfiar da podre 
Europa, dixo Francisco Paulina 
Hermeriegild0 T eódulo Franco 
Báhamonde, por eles careceren 
desta duplicidade e, en resumo, por 
se sentiren diminuídos perante a 
nosa exuberáncia idiomática. Fica 

-por definirmos, e non é cuestión 
va, que haberán de abordar axiña 
os anatomistas, se, en puridade, 
posuímos duas línguas, ou unha soa 
língua de natureza bífida. Como 
quer que for é.bon que constate
mos, desde ~a, por falarmos 
somente do noso entorno próximo, 
un dado que ha encher-nos de 
esperanza: hai dous tipos de povos: 
aquele~ que se debaten na 
miserenta penúria do 
monolingüismo como acima se 
-dixo, e aqueles que gozamos das 
vantaxes políglotas: oc.citanos e 
-bastos, bretóns e cataláns, galegos, 
.corsos e outros. Inda que non 
·teñamos Estadó nen direitos 
lingüísticos colectáneos, posuímos 
duas líng4as. Cicerón ficaria 
entolecido só alviscando esta 
perspectiva, el, que só cunha 
língua, facia virguerias. + 
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• · Hornenaxe 
a Tacholas · 
O actor galega Femando 
Iglesias T acholas vai ser home
naxeado o 30 de Maio na cida
de que lle deu acollida como 
emigrante, Buenos ·Aires, e na 
que desenvolveu principalmen
te 6 seu traballo de actor. O ac
to p·atrocínao a Sociedade de . 
Campo Lámeíro que apresenta a 
biografia escrita por Luis Pérez 
e unha éxposición do pintor 
Carlos Bóveda.• 

• Peden a 
continuidad e 
do cineclube 

_ Lumiere 
Ana Gandón, concelleira do 
BNG en Vigo, apresentou un
ha moción para garantir a con
tinuidade do cineclube Lumie
re, que leva desenvolvendo as 
suas actividades desde hai carro 
anos. "Adema.is da drástica re
ducción da aportació'n econó
mica do concello, de dous mi
llóns a un, debe facer frente -a.o 
pago do aluguer _do cine Ronsel 
debido ao peche do Auditório 
Municipal desde Xuño de 
1996", di. A acollida que teñen 
as proxeccións semana.is do Lu
miere, unica oportunidade en 
_Vigo de ver cine non · 
comercial, é argumento de 
abando para a concelleira á 
hora de solicitar do concello 
que a.sine un convénio coa sala 
Ronsel para garantir a 
continuidade do cine clube. • 

•Lembran 
a Délgado 
Gurriarán 

_enC9rgomo 
Unha oferenda flora.Lo Xoves 
15 no cemitério de Córgomo, 
parróquia de Valdeorras, cons~ 
tituiu.a "sinxela homerraxe" que 
a asociación cultural Via Nova 
quixo renderlle ªº poeta 
Floréncio Delgado Gurriarán: · 
Este riasceu en 1903 e escrebeu· 
o sue primeiro poemário, Bebe
deira, en 1934. Cando a Guerra 
do 36, fuxiu a Portugal, despois 
a Franza para finalmente exilar
se en México, xuntd a persoas 
como Carlos Velo, Luis Soto ou 
Eli~io Rodríguez sendo codirec
tor de Vieiros. • 

• Fole tamén foi 
homenaxeado en 
Cataluña 
Co gallo do Día das Letras, An
xel Fole foi lembrado en T erras
sa, Barcelona, li.unha homenaxe 
promovida polos alunas e alunas 
dos cursos de galego da AS-PG 
en colaboración con Amics de les 
Arts, segundo informa Iría Vare
la. No ·acto fíxose fincapé no des
coñecimen(o da literatura galega 
en Cataluña, agravada en parte . 

··············~·······~·······~···························'···········································: . 

ANOSA TERRA 

• Espectáculo 
: . . teatral en Lugo 

XAN CARBALLA 

Prémio das Artes -e das Letras 

. . . 

.. 

para Francisco Femández.del Riego 

Coincidindo co Dia das Letras 
Galegas, Francisco Femández 
del Riego recebeu o Prémio das 
Artes e das Letras da man do 
presidente da Xunta Manuel 
Fraga no Pazo de Congresos de 
Col1}postela. O recoñecemen
to a Femández del Riego·con 
este prémio, dotado con cinco 
millóns de pesetas, é evidente 
para o xurado que destacou "as 
iniciativas intelectuais, empre-

· ~ sariais e socia.is" do galardoado 
: a.si como o seu compromiso ' . . 

con Galiza e a sua cultura. E 
director da Biblioteca Penzol 
de Vigo, nun edifício que 
alberga tamén o seu enorme 
·fondo bibli.ográfico e · 
. documental agora <loado para 

' benefício público Paco del 
Riego nasceu en Vilanova de 
Lourenzá en 1913 e desde moi 
novo, nos tempos do Semina
rio de Estudos Galegas, 
converteuse nunha referéncia 
cultural para o país. O seu no
me está detrás da revista Grial 

e sua é grande parte da Ínicia
tiva GaJaxia, editorial e xera
ción á que está vencellado. 
Realizou unha Historia da Li
teratura Galega en 1951 e in
gresou na Real Academia en 
1960; ten nas suas costas moi
tos prémios, entre os que se 
a.topan o Trasalba, Pedrón de 
Ouro, Medalla Castelao, Cria
ción Cultural da Xunta ademais 
·do recoñecemento do título 
_Honoris Causa na Universida-
de do Sur.+ 

•......••.•• , .........•••..... ~·····························~······························:··········· 

pola auséncia de traduccións ao 
catalán. Concluili esta homena
xe coa leitura do conto de Fóle 
As bruxas sempre atinµn do· libro 
A lus do candil.+ 

• .A secretaria 
de Turismo 
celebra -

·o 17 de Maio 
en castelán 
Unha visión da cultura galega co
mo "relíquia folclórica" explica, 
segundo A Mesa pala Normaliza,_ 
ción Lingüística;-a inclusión de pu
blicidade en castellano por parte 
da Secretaria Xeral para o T uris
mo da Xun;a o 17 de Maio. A pá
xina foi incluida en vários supfe
mentos que lembraban a figura de 
Fole e a sua obra literária. A Mesa 
denúncia a cultura "de reserva in
dia" que practica a Xunta e sinala 
que, contra o que sé ere, as secre
tarias xerais técnicas de todas as 
consellarias ~san o castellano para 
todos os seus documentos.• 

•Narua 
por _un auditório 
·para Cangas 
"Estamos na rua" foi o lema da 
protesta que levaron a cab.o o 
Venre~ 16 grupos musicais, te
atrais e autores literários en 
Cangas na demanda dun audi
tório. Despois de que pe.chara o 
último espazo, privado, que ser
via para desenvolver actos cul
tura.is e a auséncia dun· auditó
rio para a vila, os artistas sina
laron a imposibilidade de reali; 
zar actuacións teatrais, 
musicais ou proxeccións cine
matográficas. Xúntáronse nesta 
protesta na rua o grupo musical 
'Xábega, a banda de gaitas Tro
mentelo de Cario, o grupo de 
baile Lembranzas da E.ia, o ·gru
po teatral Axóuxere, Teatro do 
Morcego, Teatro de Ningures, 
Produr:cións T eatrais do Sur e os 
escritores Andrés Vila, e Xosé 
.Cid Cabido ainda que tamén 
se aderiron atravé's de escritos 
Suso de Toro e Fina 
Casalderrey. "As entidades 
amosamos a nosa disposi'Ción a 

falar con todas as institucións e 
apoiar todas aquelas iniciativas 
tendentes a que Cangas cante 

· nun breve espádo de tempo 
cun auditório polo que levamos 
loitando máis de 15 anos", 
din.+ 

• Marisé Suarez 
gaña o Prémio 
Ourense de 
Con tos 
Co relato Sobre wupas, 
castañas e outras nimiedades, 
Marisé Suárez, de Maceda, ven 
de gáñar o prémio Ourense de 
Contos que convoca a 
Casa da Xuventude e a Agn.i"
pación de Libreiros de Ourense 

- e que está dotp.do con 80.000 
pesetas e a publicación da 
obra. T amén serán publicados 
os carro accésit: Laberinto de 
Marco .Lama del Corral, ·-
A convicción, de Xaime . 
Santoro, Colega, de Laura Ca
mino e O favor dun amigo de 
Xavier Santa.na.• · · 

con cantos 
tradicionais 
A gaita que facia a todas bailaré 
o título do espectáculo que o o 
Sábado 24 de Maio o grupo de 
teatro Buratini representa no 

· Congreso de Anxel Fole na 
Biblioteca Pública de Lugo. 
T rátase dunha montaxe de 
contacontos baseado en relatos 
tradicionais, incluindo un de 
Fole. Ainda que pensado para 
divertir a todos os públicos, 
está especialmente orientado 
aos máis novos. • 

•Divulgan a 
cultura bretona 
A Irmandade Galiza-bretaña 
ven de convocár para o 
vindeiro 7 de Xuño unha 
Xornada de Cultura e Língua 
Bretona, que transcorrira en 
Arteixo. Haberá conferéncias, 
unha pequeña charla de 
iniciación á língua bretona e 
baile popular. Está aberra á 
inscripción, solitándose unha 
participación ns gastos de 
2.000 pesteas. Dan máis 
información no teléfono (981) 
640736 ou no correo 
electrónico: Kerdudo@jet.es . • 

• Reúnense os 
coros galegas en 

.Cataluña 
Nas pasadas semanas 
celebrouse en Barcelona a lª 
Xuntanza de Coros Galegos en 
Catalunya, que estivo 
organziada polo Coro 
Universitário Galego de 
Barcelona e Bule-Bule 
Producións, que axunrou a 
todas as entidade e rais c n 
repertório exclusivamente n 
galega que existen en 
Cataluña. Interviron n s act 
o presidente da Federa.ció 
Catalá d'Entitat C rals, J sep 
Mª Mas que se referiu á 
importáncia histórica do 
evento "e ao enorme poder da 
música como vínculo de 
achegamento entre todas as 
razas e culturas" e destacou o 
feíto diferencal de Galiza e 
Cataluña, como "países . 
posuidores dunha história, unha 
cultura e, sobretodo, un idioma 
próprios detalles que deben 
constituir o ponto de partida do 
movemento Goral". O profesor 
galego Camilo Valdehorras fixo 
un percorrido pola história da 
música co~al galega. 

As seis corais participantes 
(Centro Galega de Lleida, 
Centro Galega de Barcelona, 
'Irmandade A Nosa Galiza de 
Mollet del Vallés, Agrupación 
Cultural Saudade de Barcelona, . 
Voces Ceibes de T aragona e 
Coro Universitário Galego de 
Barcelona) interpretaron catro 
pezas d9s set1s repertórios, . 
xuntándose ao final no cenário 
130 cantantes para interpret¡3.r o 

.himr:io galega.• 
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História dun 
centenário 

ntulo: Historia do cine en Galicia. 
Autor: Vários. 
Editorial: Via Láctea. 

Este volume fai un resume do ci
ne realizado por galegas desde fi
nais do século XIX até os nasos 
días. A obra divídese en dez ca
pítulos e como todo traballo 
conxunto existen irregulari
dadas á hora de valorar a dife
rente aportación dos autores. 
Cómpre salientar como unha 
pexa en certos momentos o ga
lega "estandarizado", correcto 
mais carente de riqueza, que em
pregan alguns dos escritores. 

Xosé Luís Cabo analisa os tempos 
dos espectáculos precinematográ
fico . D de o uso da lanterna má
xica deica o estereó .copos facé
mono unha visión do que repre
sentaba naqueles tempos a imaxe 
en movimento. A súa parte rema
ta presentando a aportación da fa
milia Barbajelata nesa época. 

Xosé Luís Castro de Paz percorre 
o prirneiro filmes e fala da fi, 
gura de José Sallier, o pioniero 
do cine no estado. Neste capítu
lo achegámonos ás primeiras 
exibicións en pavillóns ambu
lante e barraca até atopármo
nos a comezo do século XX co
as primeiras sás de proxección. 

Xosé María Folgar ocúpase do ci
ne silandeiro en Galiza até a apa
rición do onoro, con referencias 
a "Carmiña, flor de galicia" ou 
"Un viaje por Galicia". Galiza 
non contaba naquela época, (de
bemo eguir empregando o pasa
do aresrora?) cunha indústria ca-

paz de facer realidade un cine 
que salientase· as características 
próprias do país, e a presencia au
diovisual no estado é case nula. 

Luís Qu iroga introdúcese na 
etapa do sonoro aos anos da re
pública. De especial interese é o 
apartado adicado á casa Folk, 
fundada polos irmáns Barreiro. 
Esta casa produ~iu un noticiario 
periódico para sobrancear a 
idiosincrásia e os costumes da 
Terra por medio da actualidade. 
O ano 1935 marca o remate des
tas actividades. Neste capítulo 
hai referencias a tres nomes im
portantes de galegas (Antonio 
Román, Carlos Velo e Xosé 
Suárez) que principiaban a súa 
tarefa como directores. 

Luís Fernández Colorado fala 
dos anos dá guerra civil e Julio 
Pérez Perucha e Emilio García 
Femández adéntranse no perio
do franquista. Este último autor 
comenta o NODO e a figura 
dun personaxe singular como 
Xan das Bolas, coa súa imaxe de 
galega folclorizado e estereoti
pado ao máximo que o fixo po-

pular. As galegadas triáis evi
dentes xurdiron de Suevia . 
Films, producidas polo galega 
Cesáreo González, que tivo di
rectores que reflectían o que 
quería, como 
o tamén gale-
ga Ramón . 
Torrado. Sempre 

Xonxa 
amosou que 
habia 
público para 
unha fita 
galega. 
Agorahai 

Galiza servía 
daquela para 
pouco máis 
que submi
nistrar un bo
nito paisaxe 
ás produc 
cións españo
las . A subli
ñar o intere- que 
sante traballo refrendar 
de Pedro 
Olea en 1969 
con "El bos
que del lo
bo" , un ache-
gamento ho-
nesto ó uni-

que isa é 
posible con 
regularidade. 

verso, rural e das lendas popula
res. Anxel Luís Hueso fala das 
primeiras persoas que tentaron 
dotar dun cine propio ao país 

na década dos setenta. Unha 
qaliza que tivo a Fernando 
Tiueba como axudante de di-

- rección nesos ~os de loita polí
tica e nos que . algunhas ·curta
metraxes acadaron bastante éxi
to fóra das nasas fronteiras. 

Pepe Coira entra no que el de-
. nomina "un asunto delicado", 

que é a producción no periodo 
1980-1996 e na que as dificul- · 
tades empresariais para artellar 
unha pequena industria persis
ten. O Cinegalicia do 89 que~ 
dou nun soño bonito e tivo que 
esperarse ao 94 para poder €S

trear O\ltras longametraxes ga-' ' 
legas.· O fenecido Chano Piñei
ro amosou con "Sempre Xon
xa" que habia público para un
ha fita -galega. A asignatura 
pendente é refrendar que iso é 
posible con regularidade. 

R~mata o libro o resume de 
Manolo González no que átin
xe ao cine e -a emigración. Os 
resultados de procura de filmes 
céntrase en Arxentina, Uru
guai e Venezuela. Sería bon 
que alguén se decidise a inves-

. tigar fondamente en Cuba, on-
de a coloni_a galega deixou a 
sua pegada. As películas cha
madas de correspondencia son 
as qu_e mellar definen o espírito 
do cine da emigración. A gra
vacións de actos sociais e cul
turús facian.se coa idea de
mandalos aos familiares.' Este 
tipo de filmes cruzaron o 
Atlántico en ámbalas-dúas di
reccións. Este tipo de produc
cións feitas en Galiza estaban 
case copadas p; Xosé Gil, e na 
emigración foi Elixio González 
o director con máis filmografía. 
A Ieferencia final é para ha.mes 
que salientarnn no eido do au
diovisual na emigración como 

(Pasa á páxina seguinte) 

TA-PRESENTACIÓN 

XERAIS 

~~ 
~~ 

SANTIAGO 

Martes, 20 de maio 

2P foras 

Casa ,do Patín - Estrada de Noia 

A' CORUÑA 

Mércores, 21 de maio 

20°0 horas 

Pub Dublín - Panaderas, 50 

VIGO 

Venres, 23 de mai-o 

· 20°0 horas 

Café Universal - Alfonso x111,. 32 

canta de libros 

Histórias do espazo ~ 
do medo 
Edebé~Rodeira apresenta novos títulos en . 
galega para leitoras e 
leitores novos 
que, como é cos
tume nesta edi-

. torial, son publi
cadas tamén nas 
outias línguas do 
Estado. Para pri
meirísimos leitores 
recoméndase Ri
cardo e o seu ro
bot, de Esteban Mar-
tin con ilusttacións-de 
Violeta Momeal; a pani
res de 6 anos as aventu
ras de Farruquiña en ¡Ai, 
que medo!, de Rieardo 
Alcántara e a princesa 
Brunilda en Rá por un 
día, de M;! Teresa Aretzaga e para os 
maiares, de 9 anos en diante, Historias 
secretas do espacio, de·Joan Manuel 
Gisbert.+ 

Corazón da escuridade 
de Conrad 
Aparecida en 1899, Corazón da escu
ridade, de Joseph Conrad é unha no

vela que viaxa polo · 
imperialismo á vez o 
seu prqtagonista per
qme Africa para a 
Sodedade Anónima 
do Comercio do Alto 
Co~go. Publícase 
agora en Edicións Po
sitivas cunha ttaduc-

. ción de Manuel Outeiriño e estteando 
novo deseño para a colección "Narra
tivas". Inglés de nacionalidade, ainda 
que nascido na cidade ucraina de 
B~rdyciew, Conrad viaxou por África 
e as suas observaci.óns da unha inter
pretación ao leitor do colonialismo 
británico a finais do século XIX. • 

O património 
nas publicacións· do 
Consello da Cultura 
O Consello da Cultura publica dous es
tudos soi:?re o pa
ttimónio ciiltu
ral do país. Do
cumentos da 
Catedral de 
Ourense, incia
tiva da Pon.éncia 
de Património 
Histórico que le-

as transcricións 
dos documentos 
privados do arqui
vo da catedral ou
rensana feitas por 

· Emilio Duro Peña, 
quen non as puído 
ver publicadas en 
vida. Por outta parte, 
Patrimonio cultural galego na emigra
ción recolle as actas do encontro cele
brado baixo ese dtulo en 1994. Partici-· 
paron entre outros Pilar Cagiao, Carlos 
Sixirei, Xaviet Alcalá, Mª Pilar Freire e 
Vicente Peña Saavedra.+ 

A rosa sen por qué 
Repouso para os leitores ou consellos 
para escritores. Antón Baamonde fa¡ en 

• A rosa sen por qué, publicado en Gala
xia, un tratado do amor e da literatüra 
no que percura a eséncia do indi
vidualismo. "Co 
sentido da exis
tencia sucede o 
quecoamor: 
que un non pode 
decidir de quen se 
namora. Sucede, 
simplemente. E 
cando sucede hai 
que limitarse a ha
bitalo". + 
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(Ven da páxina anterior) 

Velo, Suárez, o recentemente 
falecido X¿sé Rubia Barcia, 
)$.an Oral García, Augusto 
Alvarez e o actor Tacholas. 

En resume, un ttaballo intere, 
~ante para si_!:uar ao naso éine na 
historia e coñecer ni.áis dos no, 
sos creadores.• -

ÓSCAR LOSADA 

Teatro -

de policías e 
abertzales 

Título: ¡Han matado a Prokop ius1• 

Autor: Alfonso Sastre. 

Editorial: lru. 

Editorial Iru ven publicando"as 
obras completas de Alfonso Sas, 
tre. Nesta ocasión o que oferece, 
sen embargo, é a sua última obra 
dramática: ¡Han matado a Proko, 
pius! Sastre é un dos principais 
autores de teatro en língua caste, 
lá e o seu ofício queda patente, 

A nova 

figuración 
. . 

par1s1na 
dos anos 60 

Título: Signos, símbolos, si luetas e sombras. 

Autores: Adzak, Amaiz, Castro e Maglione. 

Lugar: Belas Artes, Pontevedra. 

' A Nova Figuración foi un movi, 
mento de renovación plástica que 
pretendeu actualizar a tradición 
do realismo europeu e polo en 
uso para narrar o estado das cou, 
sas despois da II Guerra Mundial. 
Catro artistas procedentes dou, 
tras tantos países europeus enea, 
raron esta tarefa desde diferentes 

mesmo cando se trata, como é o 
caso, dunha obra menor. Trata, 
en síntese, dun policia falanxista, 
pero ao seu xeito (ere na revolu, 
ción pendente), que debe investi, 
gar a marte en Madrid dun depu, 
tado de HB. Non é, sen embargo, 
uri texto de ficción,política·, se, 
nón máis ben unha obra detecti, 
vesca onde os . 
materiáis Pº' 

. líticos son 
motivo e cli, 
ma, pero nun, 
ca tese cen, 
tral. 

Sastre 
decidiuse a 
ambientar 
unha obra 

Sastre afronta no País 
unha petición 
que lle tiñan - Basco, en. 
solicitado nu, clave 
merosas ve, detectivesca 
ces: escreber 
sobre os pro, 
blemas ac, 
tuais do País Basca, onde reside. 
Até agora viña escudándose -se, 
gundo el mesmo confesa na in, 
trodución- en que "o que sucedia 
non tiña a grandeza própria do 
tráxico clásico, nen a irrisorieda, 
de própria do cómico". En ¡Han 
matado a Prokopius! xulga ter en, 
contrado o estilo .adecuado ao 

- conflito: A trama policial desén, 
vólvése con axilidade e agarda 

condicións persoais e plantexa, 
mentas fonnais, · facendo coinci, 
dir finalmente os seus proxectos 
arredor de catro termos que dan · 
títµlo a exposición "Signos, sírn, 
bolos, siluetas e sombras". 

Roy Adzak, nacido en Reading 
(Grande Bretaña, 1930), enxe, 

Gm~O 

Alfonso Sastre. 

por unha pos~a en cena que non 
sempre chega. Sastre _quéixase 
dese excesivo recurs"o ás tradu, 
cións e aos clásicos no teatro es, 
pañol actual e pouco aos autores 
modernÓs (vivos), se cadra como 

, un modo de impedir que a crítica 
que sempre afronta, dun xeito ou 
doutro·, o teatro, atinxa aos seus 
contemporáneos. 

Sastre anúncia outras du as 
obras, na mesma liña, até com, 

, poñer unha triloxia. Titularanse 
Crimen al otro lado del espejo e El 
asesinato de la luná llena. • 

M.V. 

Lourdes Castro 
orienta as suas 
inquedanzas cara 
o mundo 
domestico. Aos 
amigos recórtaos 
en siluetas sobre 
suporte plástico 
pora fixalós coa 
mínima matéria 
posíbel. 
Na ilustración, 
Sombra 
proxectada de 
Dilma Gamarra, 
1966. 

ñeiro civil de profisión, aventu, 
reiro de vocación e viaxeiro po, 
las exóticas tenas de Nova z e, 
landa e outras illas de Oceanía, 
recalou ao fin no Paris cosmopo, 
li i:a despois dunha reveladora 
experiéncia nunhas excavacións 
arqueolóxicas do Afganistán. De 
ali obteu un-novo nome e un 

ANOSA TERRA 

canta de discos 

Agardando 
·que pase algo 

Título: AgardandQ que pa e algo. 

Autor: Fia na roca. 
Editorial: Resistencia . 

Despois de apresentar a sua nova mú
sica a finais do ano 1996, Fia na roca 
plasman o seu traballo despois de catro 
anos, cando foi editado o primeiro di -
co, nun CD titu lado Agardando que 
pase glgo. Voltan a estar presentes a ri, 
queza musical, a cor dos seus sons e a 
influéncia trad icional que se funde co, 
as aportacións de Xabier Bueno e Xosé 
Ramón Vázquez, eixos do grupo. O eu 
concepto do folk pasa pola guitarras 

.J. n ovo destino, o de artista. 

Nesta exposición aporta o traba, 
llo ese u ltórico, tanto en plano 
mural como en bulto redondo, 
incorporando ademais algunha 
serigrafia sobre papel e sobre es
pello. O seu campo de actividade 
principal é o do seu próprio cor, 
po, ademais do de peixes e vexe, 
tais no camiño da sua anit'iuila, 
ción. "Deshidratacións" é o título 
escollido para bon número das 
suas obras, nelas, sexan murai , 
serigrafias ou fotografías, rexista 
todos os cámbios formais xerados 
nese proceso. Trátase dunha obra 
alumeadora de camiños po te, 
riormente moi transitados, como 
o do body,art e o de abundantes 
propostas conceptuais. 

. A obra de Doroteo Arnaiz é 
abando coñecida no noso país, 
pois que lev~ máis de dez anos 

elécrtricas, saxos e baixo e o resultado 
desta gravación que tanto lles custou 
parir está máis que xustificado en te
mas como O afiador de tella, tradicio, 
nal como Sara, ou Imbailábel. • 

25 anos de Oskorri 
Título: 25 urte kantu. 

Autor: Oskorri. 

Edi19rial: Elkar. 

O grupo viscaino Oskorri comezou cele
brar o seu 25 cumpreanos en Setembro 
do pasado ano e ainda non rematou a 
festa. Agora veñen pola Galiza, o Xo, 
ves 22 en Lugo no auditório Gustavo 
Freire, o 23 en Santiago, no paraninfo 
da universidade e o Sábado en Vigo, no 
centro cultural Caixavigo, co di co 25 
Urte Kantu, gravado en Setembro nun 

· directo en Getxo. Naquela ocasión, o 
grupo máis recoñecido de Eu kadi, esti, 
vo acompañado de Mikel Laboa, Fer
min Muguruza, Ruper Ord rica, Albert 
Pla, Liam O'Flyn, Pedro Guerra, 
Gwendal, Jan arasasua Antón Rei
xa, entr outros. Me tura d línguas e 
de músicas neste traballo que seleccio, 
na temas dunha Jiscografia de quin e 
título e ao cal o O k rri non con i, 
deran o "grande concerto" enón unha 
reunión <le mú ico e amigo 
imprescindíbel para celebrar un anivcr, 
ário significado. O mellar da mú ica de 

raices que compoñen nomeadameme 
Natxo de Felipe, Bixente Maníne? e 
Antón Latxa poderase e corar nas trc 
paradasa de Oskorri no país.• 

A. ESTÉVEZ 

asentado na Coruña, e que de , 
de o seu bairro de Monte Alto, 
onde montou o Centro de Gra
vado Contemporáneo, produciu 
importante acontecimento ar, 
tísticos. Con ó lembrar a cinco 
edicións da Euroamericana de 
Gravado, as intere ante expo i, 
ción da Escala de Paris, ou as da 
obra gravada de Honoré Dau, 
mier e Francisco de G ya, queda 
claro o notábel nível aca<lado 
pola sua xestión nese ámbito. 
Agora hai que engadir tam 'n a 
produción da expo ici 'n que e , 
mentamos, na que erviu de Co, 
mi ária, Maria O re Ro<lrí ucz. 

ºArnaiz amasa, por primeira vez 
xuntas, as sete séries <le grava<lo 
sobre s clá ico da arte ur , 
pea . Con tres obras p r arfüta 
repasa as apropriación tomadas 
de Frai Anxélico, G ya, urer 
e Velázquez entre ou tro . T ª' 

\ 
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ANOSA TERRA 

rr~én apresenta dous gravados 
que son raíz de boa parte · des te 
movimento renovador, a ensi
t~ismada silueta do paseante en 
"Erguete e anda» (1968) consti
tue por si só todo un manifesto 
sobre a condición do home ac
tual, en "Ventá e dous testas" 
(1972) aponta a unha temática 
recorrente no desenvolvimento 
de toda a s·ua obra, <:,orno é a -de 
tomar cenos obxectós anónimos 
para valoralos de xeito superlati
vo por efecto da composición ou 
do tratamento cromático. Cinco · 
cadros de formato médio dan 
unha ampla visión do que foi a 
sua evo luc ión plástica n aquel 
decéni . Arrincando dun exP.re
sion ismo castizo, chegou a un 
Pop comp lexo e 
crítico. 

guración Narrativa, de Jean He
lión e Gilles Aillaud, que avoga
ba por unha descripción directa 
e esquematizada da realidade co
tián. Outro grupo de artistas que 
influiu de xeito determinante na 
obra dun ·dos participantes na 
exposición, Doroteo Arnaiz, foi 
a Escala de Paris da que forma
ron parte o galega Manuel Col
meiro e Pablo Picasso, xunto aos 
importantes e ignorados artistas 
Gines Parra e Baltasar Lobo, e 
moitos outrds que obtiveron un 
seródio recoñecimento. Escala 
que iniciou o realismo tráxico da 
España violenta co hedonismo 
francés, refinado e racionalista. 

A cena política na Fráncia dos 

on a portuguesa 
Lourde Castro e a 
italiana Mílvía 
Maglione as que 
aprc · ntan mei
rande afini<lade 
persoais e e réti
ca , dentro do 
complexo mundo 
<leste peculiar co
lectivo . Ambas 
asociadas con niti
dez á produción 
artí tica realizada 
por mulleres con 
conciéncia femi
ni ta e talante fe
minino. No caso 

A obra de Doroteo Amaiz é abondo 
coñecida no noso país, pais que le
vo máis de dez anos asentado na 
Coruña. Na ilustración, K, 1972. 

anos sesenta está 
h exe m onizada 
polo paternalis
mo, au toritário · 
en ocas ión , do 
xeneral De Gau
ll e . Este desen
volveu unha ac
ción de gove rno 
independente do 
<litado ianqui, 
m arcad amen te 
europeista e bas
tan te avanzada 
no campo do so
cial. Neste perio
do, os artistas e 
intelectuais tive
ron mellor sorte 
que o comun dos 

de Lourdes Castro as suas inque
danzas oriéntan e cara o mundo 
doméstico, dos amigo e dos ob
xecto mái sinxelo , a estes últi
mos agrupaos por acumulación 
nas suas esculturas monocromas, 
e ao anteriore recórtaos en i
Lueras sobre suporte plástico para 
fixalo coa mínima matéria po í
bel. 

Igualmente preocúpase polo mun
do d plantas, a -ua riqueza for
mal, para recríalo recolle nas de
n minad fi t típi mái de cen 
e pécíc exetai própria do eu 
lugar d rixe, as illas Madeira. 

A u imparábel criatividad lé
vaa a <litar r vista de arte, pu

licar líbr de gr nde p eta 
aco mpañado das ua ilu tra
ci n e de nv lver unha ampla 
lab r n chamado T eatro d 

mbra , para o que m nta 
obr go da luz e o 

As lern branzas da sua infáncia, 
xunt ao univer o de cou as 'que 
póvoan un fogar ordinário, son os 
materiai cos que Milvia Maglio
ne construe os seus cadros. Urdi
me simples e eficaz que suporta 
unhas imaxes elementais, pecha
das e añorantes. Os carro peque
nos cadros e a dúcea de serigrafias 
pencluradas na exposición deixan 
constáncia da tranquila solidez do 
mundo feminino, tan durábel co
ma débil en apariéncia. 

A proposta deste carro artistas 
coincidiu e confrontouse no seu 
día coa dos Novas Realistas, li
derados por l ves Klein, César e 
Jean Tinguely, que se achegaba á 
realidade do capitalismo emer
xente cunha visión crítica e 
apresentábase con accións fran
camente radicais. Menos proxi
midade tivo co colectivo da Fi-

cidadáns en favor 
da República na guerra de Espa
ña, singular escritor e teórico da 
arte, André Malraux. 

Malraux, primeiro Ministro de 
Información e despois de Cultu
ra, criou un 
clima de tole-
ráncia que 
permitiu a A Nova 
múltiples aris-
ta extranxei- Figuración 
ro per egui- foi un 
dos nos seu movimento · 
paí e de ori- de 
xe ou imple -
mente ex ilia
do ec nó
mico in ta
larse na Fran
za e traballar 
n o seu pro-

renovación 
plástica que 
pretendeu 
actualizar a 
tradición do 

xec to criati- realismo 
vo. A condi-
cións ofereci- europeu 
das por diver-
sa admini -
tracións naquel tempo non foron 
igualadas en nengun país ocei
dental polo momento. Boa proba 
cliso é a establidade que acadaron 
os carro artistas presente nesta 
mosrra, e da que se derivou unha 
prologada estáncia de máis de 
trinta anos na cidade de París. 

Con respeito á xestión desta ex
posición hai que destacar que se 
trata dunha produción privada 
galega, do Centro de Gravado 
Contemporáneo da Coruña, que 
contou co apoio económico das 
empresas de Fernando Balsa e 
que o Concello da Coruña ce
deu a sua sala máis emblemática 
para a sua ina ugurac ión, o 
Quiosque Alfonso, para estar 
agora en Maio en Belas Artes de 
Pontevedra e despois itinerar 
polo Estado. e Europa.+ 

FERNANDO FERRO 

G~~O 

Fo le 
. 

non era as1 
Título: O cesouro. 

Director: Xaime Fandiño. 
Producián: TVG. 

Entre as celebracións do Dia das 
Letras Galegas, anunciouse con 
grande relevo a estrea dunha 
mediametraxe (45 minutos), · 
producida pala TVG en formato 
de vídeo de alta definición, base
ada no conto de Ánxel Fole "O 
tesauro". A peza prometia, visto 
o desplegue de rriédios técnicos e 
humanos, e debia servir de 
exemplo do que unha TV públi
ca pode facer a prol dun audiovi
sual galega con discurso próprio, 
da indústria e do elenco dramá
tico galega. Pero o resultado foi 
decepcionante e lembrou un es
quema .periclitado de Estudio 1. 

O material literário de Fole é 
atractivo para a Sua adaptación 
ao cine. O 
escritor lu-
gués era es
pecialmente 
afeizoado ao 
xénero, 
ademais 

e 
a 

sua maneira 
de contar fa
cilitaba a ro
daxe. Porén 
O tesauro te-
1 ev is i v o tra
tou de reali
zar unha ver
sión, xogan
do co miste
rioso1 e o 
aventureiro, 
de tal manei-
ra que recén 

No son, os 
responsábeis 
da obra 
fixeron un 
bódrio: 
actores 
galegas 
dobrados ao 
"galega por 
voces 
diferentes 
das sua5. 

comezada a emitirse xa se facia 
incómoda a visión. 

O defecto máis rnolesto estaba 
no son. Incapaces ou decididos 
a non tomalo en directo, ou 
obsesionados con que a fonéti
ca estivese toda cortada por un 
mesmo patrón lugués, os res
ponsábeis da obra fi xeron un 
bódrio: actores galegas do 
brados ao galega (? !·), con vo
ces que non eran as suas e son 
mal axus.tado que fa_lseaba a ac-

) 

ción e impedía até valorar a in
terpretación. 

A acción transcorre linealmen
te, cuns interiores a meio cami
ño entre un vestiário de época e 
unha decoración probe axustáda 
sen excesivo traballo e ilumina
da confusamente . Con moitos 
menos cartas facia as suas fic
cións Historias con data e o resul
tado_ era de igual nhrel... 

O T esouro pasara á letra peque-
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na das histórias do audiovisual 
galego, pero nen emocionaba, 
nen criaba tensión e o que é 

·piar, aborria. Qµe non teña que 
ter ulterior explotación comer
cial non exime de aprobar un 
control de calidade antes de ser 
emitida. Non o pasaria ainda 
que teria o eximente de que se 
non se practica non se mellara e 
a TVG non deixa campo libre 
aos experimentos.+ 

XAN CARBALLA 

O ESCRITOR NA SÚA TERRA 
. ~ 

Homenaxe a MAN·UEL MARIA 
O~teiro de Rei, 31 de Maio.de 1997. 

PROGRAMA DE ACTOS 

12.00 h. 
Plant'ación dun Carballo 
e descobrimento dunha 
Pedra conmemorativa. 

13.00 h. 
Acto oficial de entrega . 
da "Letra E11

, a Manuel 
María. 

13.30 h: 
Inauguración dunha rúa 
co nome do poeta. 

18.00 h. 
Recital poético. 

XANTAR DE CONFRATERNIDAD~ 
Restaurante Miño, Estrada r\1-VI, Km. 513 · 

Outeiro de Rei (Lugo), 14.30 h. 
PREZO: 4.000 Pts. 

Reservas antes do día 28 no Telf. (981) 22.85 80 
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Editado o epistolário de Valentin Paz Andrade 
no décimo Cabodano da sua . morte 
·os días 26, 27 e 28 celebrarase en Vigo u~ ·ciclo de homenaxe 

A espoliación da enerxia hidroe
léctrica e a expulsión do aforro 
emigrante son aspectos da depen
déncia económica da Galiza que 
Valentin Paz Andrade criticara 
hai 25 anos e que hoxe son uni
versalmente recoñecidos, tanto 
como a necesidade de comunica~ 
cións por terra. Méndez Ferrin 
lembraba asi ao político naciona
lista, dez anos despois da sua mor
te, en compaña de Femández del 

·Riego, Díaz Pardo, Borobó e Cha
ro Portela, "na hora en- que Kabila 
entra en Kinshasha co corpo de 
Patrice.Lumumba nas costas". 

O décimo cabodano tamén era 
ocasión en Vigo para que Edi
cións do Castro presentase o Epis
tol.ário de Paz Andrade que reco
lleron, prologaron e clasificaron 
Dfaz Pardo e Charo Portela. Para 
Del Riego o característico de 
Valentin. era o compromiso co 
país, que se expresa no fomento 
de empresas políticas e económi
cas,· nun xornalismo de inter
vención e no ensaio e na agude
za para a polémica. Esta voca
ción política dá con el na cadea 
várias veces e convérteo en albo 
de repre ión e desterro durante a 
ditadura. Raimundo Garda Do
mínguez Borobó, que publicara 
en fo lletón no diário La Noche o 
Galiza como tarefa ten ele Paz 
Andrade a memória do home 
que trocaba desventuras en trun-

' fos, como cando tirou proveito 
dunha estáncia na cadea para in
vesügar o legado de Camilo Bar
giela. Ferrin descrébeo cómo un 
home de feítos e de verbas que 
pratica a intervención social, po
lítica e económica a prol dun 
ideário nacionalista e republica
no, que podendo errar en políti
cas de superfície nunca se equi
vocou na descripción dos gran
des males de fondo do país. 

A galería Sargadelos de Vigo 
abreu unha exposición biblio
gráfica e documental sobre Va
lentin Paz Andrade na que se 
recollen edicións de quince li
bros, limiares, obras colectivas, 
colaboracións en prensa, episto
lário e fotografías. 

O 26,27 e 28 de Maio· celebrara
se en Vigo o ·cido Homenage'm a 
Valentin -Paz Andrade, organiwdo 
pola Asociac;om Galega da Lín
gua. En tres mesas redondas in
tervirán entre outros Isaac Díai 
Pardo, Cipriano Ximenes Casas, 
Alexandre Banhos, Joam Car
mona, Maria db Carmo García 
Negro, Xesús Xiráldez, Uxio La
barta, Ehas Torres Feijó,-Jose 
Luís Rodríguez, José Martinho 
Montero Santalha e 'Maiia do .:.. 
Carmo Henriques Salido, que di-
rixe o ciclo. Os actos serán nasa-
la de conferéncias do Centro 
Cultural Caixavigo ás 20 horas.+ Paz Andrade por Castelao no ano 1924. 

N asee ·na Coruña o Festival I ntercelta 
Davy Spillane, Milla~oiro, Sharon Shannon e outros actuarán-o 1e2·de Agosto 

-0- Ó?CAR LOSADA 

O concello da Coruña apostou 
con 25 millóns· de pesetás por 
ter un festival tremendamente 
ambicioso con grupos dos paises 
celtas. Para isto, conseguiu o 
Coliseum, con capacidade para 
uns trece mil espectadores, e 
puxo uns prezos asequíbeis para 
tentar élue cheguen á cidade 
xentes de todo o país e primor
dialmente, por proximidade xe
ográfica, Astúrias e Portugal. 
Milladoiro, Sharon Shannon, 
Davy Spillane e Wolfstone. son 
só alguns dos participan tes no 
Festival Intercelta. 

O ceri:a,Írie desenvolverase du
rante O.S días 1 e .2 éle Agosto e 
confara· con catro formacions eh 
cena. por 'iloite. En conxunto, o_ 
nive1 é moi alto e o público po
derá ollar diferentes formas de 
aéhegarse ao folclore. Chama a 
atención nesta primeira edición 
do festival a ausencia do folk 
bretón, que non cóloti nengun 
representante entre os oito can~ 

do existen for'macións con cate
goría de abando para participar 
sobranceiramente .no evento. 
A representación galega está 
formada por Milladoiro e Luar na 
Lubre. Dos primeiros pouco que
da por dicir a estas alturas ainda 

. que teñan que pelexar duro para 
sobresair no programa xa que a . 
competéncia é abondosa. Luar 
na Lubre prepara o seu album de 
debut coa Warner e esta será un
ha boa ocasión para dar a coñe
cer os seus novas temas. 

Irlanda é o país. máis .representa
do . Dinamita pura trae o trio ~ 
Sharon Shannon, quen deu hai 
dous anos en Compostela un 
concerto estarrecedor directo 
aos pés dos asistentes, que non 
paraban de movers <liante 
dunha das novas lumináriás xur
didas ao carón da longa ·tradi
ción irlandesa: unha acordeonis
ta con novas ideas brillantes. 

· O gaiteiro Davy Spillane é outros 
·dos· que en directo deixa sen fol
gos ao· máis pintado. Outro músi
co con ideas modernas pará a tra
dición que xa deixou ' a sua pega
da en diferentes cidades do país e 
que amosa unha enerxia arre
piante nas suas composicións. 
Tanto Spillane como Shannon 
deberán optar polo seu repertório . 

. máis cañeiro xa que o Coliseum 
non vai ser un lugar moi axeitado 
para os temas lentos, xa: que os 
espectadores adoitan, en xeral, a 
non prestar excesiva atención ás 
baladas, un erro considerábet e 
máis candci Spillane sabe pravo-

Davy Spillane. . 

car arreguizos con algunha delas. 

A grande novidade consistirá na 
preséncia de Altan, que concitará 
dobre atención por ser a primeira 
vez que tocan en Galiza. A banda 
que leva anos "rompendo" no seu 
país traerá ben amarrados os rit
mos irlandeses máis rotundos 
xunto á cálida voz de Mairéad Ní 
Mhaoflaigh. Altan é .unha das 
bandas punteiras en canto ás ven
das, ainda que na sua carreira, 
sempre en boa "liñá. Salienta o ex
quisito Angel Island. Asi terase un
ha boa ocasiq.n de saber se ao vivo 
merecen figurar entre os mellares. 

Escócia aporta dous representan
tes. Os Tanahill Weávers son uns 
clásicos que sempre dan o nivel, 

aportando o seu gran de folclore 
podero~o e unhas belas armonías 
vocais. A voz de Roy Gullanc na
vega con gorxa firme nas baladas 
e os temas rápidos son unha balsa 
que viaxa a ritmo de vertixe e 
con seguridade. Os Wolfstone re
presentan a faciana do folk-rock 
máis podero o. A baixa do guita
rrista Andrew Murray, que arrou
paba e daba forteza ao conxunto, 
pode afectar á banda, ao igual 
que hai que confirmar se o seu úl
timo traballo non é o mellar que 
fixeron e os rumores que apontan 
á disolución· da formación de ln
vemess. Astúrias está representa
djJ. por Llan de cubel, unha bandá 
acostumada aos directos con forza 
ainda que un chisco· repetitivos. 
Cos acompañantes que terán, os 
Wolfstone, o seu concerto será un
ha proba de lume. 

Eis. un programa completo para 
afondar nos sons folkies e disfru
tar a esgalla. A única pexa que 
se pode poñer ao proxecto é que 
o 2 de Agosto coincide co pri
me-ira Sábado do mes, data na 
que se celebra a Festa da Carba~ 
llefra de Zas ( tamén o primeiro 
dia en Pardiñas). Mentres que 
ao lntercelta dálle o mesmo 600 
espectadores arriba ou abaixo, 
en Zas este número pode signifi-
car o éxito ou non.• · 

A NOSA, TERRA 

BüROBÓ . 

Agora, xusto hai 
cincuenta anos 

Parece que foi onte ou, mellar <lito, 
nantronte. E xa pasaron cincuenta 
anos daquela mañán na que fun a 
Vilagarcía pra cobrar cuarenta pesos 
que cada mes do curso, pagábame 
don Aquilino por prestarlle o meu 
título de licenciado en Filosofía e Le
tras ao seu Colexio León XIII. 

Aquilino Iglesia Alvariño, cando 
deixara a dirección de A Nasa T erra, 
empregouse de profesor de latfn, gre
go e Qutra humanidade naquel co
lexio que dirixía seu amigo e correli
xionario Xo é Núñez B1fa. Estallou a 
guerra e, pra salvar a chola, N úñez 
Búa, fervente e activo galeguisra, 
rran terrouse a Bos Air . E 
traspas u, d nde alí, o Colexi a 
seu profesare Aquilino Igl ia e X -
sús Garrido, tamén m i ga lcgui ta. 

Era oboe xeneroso Xesú Garri<lo, ir
mán de D. antiago, impatiqut 1mo 
cura de etecoros, m i amigo e com
padre de meu pai. Por af veu a amista
de con Iglesia Alvariño, encetada lago 
da miña olta á terra, tras catro ano 
de ausencia roxa... u vermella. 

Poi ben, cheguei á vella Area Longa, 
ran anglomodemizada, e fun d egui
da a ver a Alvariño no seu Colexio. 
Era a hora do aperitivo e Aquilino le
voume a unha confitería sita cerca do 
peirao, onde facía tertulia a esa hora 
cos amigos que compartían, mái ou 
menos, as súas ideas e afición . SupÜ
ño que beberíamos alí unha cuneas 
do seu viña epónimo. 

Lémbrome ben que nese mediodfa 
presentoume Alvariño, xunto ao 
mostrador daquel establecimento, a 
dous homes que terían despois, ata as 
súas mortes, unha angosta e l nga re
lación comigo: Ramón García Brio
nes, o proxectista sempre ilusionado 
do gran porto da Arousa, e Manuel 
Pesqueira, o xenial pintor d Lanta
ño, que viñera da súa aldea pra cri
bir unha carta e botala ao c rre 

De alí fumos a xantar Aquilin mái 
eu a unha próxima casa de c mi<las, 
con Celestino Noya, o que fi ra dc
rradeiro presidente da Depuración de 
Lugo na República, e ao ser depur d 
como profesor de lnstitut , logo d 
sair da cadea, pasou a ser d Le n 
XIII. E con Viñas Cortegos , in p c
tor de Escalas, asimesm depurad , 
quen se gañaba o pan gracia o cu 
dominio das artes gráfica . Habería de 
fundar, con Xosé María Álvarez Bláz
quez, a Librería Monterrey e asesora
ría, nos seus primeiros pasos, á Edito
rial Galaxia. Entón asesoraba a Seve
rino González Lazán, un impresor cas
telán fuxido por roxo do seu pobo e 
que acolleu ao exilio interior de Vila
garcí'it, onde montou uns talleres tipo
gráficos. Neste acabábase de imprimir 
o primeiro libro importante :Scrito en 
galega no tempo de Franco, e que 
aínda hoxe non foi superado na lírica 
do país: Cámaros Verdes. 

Severino tamén xantaba connosco. 
Levantouse e fo¡ a buscar á imprenta 
un exemplar del pra min. Tardou un 
pouco porque tivo, na súa librería, un 
entretemento. Cando volveu co libro, 
Iglesia Alvariño estampou ne! a súa 
firma con esta adicatoria: "A Borobó, 
que pagou cinco pesos coma un rei". 

· Era o primeiro exemplar que "o único 
clásico nas letras galegas" ( Cunqueiro 
dixit) vendía do seu libro inmortal. 
Agora, xusto, hai cincuenta anos. + 
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Combate de versos no III Certame Internacional de Regueifas 
A .mostra d~ste ano incluiu a poetas urbanos, troveiros anqaluces e repentisp:io_ cubano 

*A. ESTÉVEZ 

O público acudiu ao lII Certame 
Internacional de Regueifas no 
auditorio Caixavigo déspois do 
éxito transmitido boca a boca 
tras a pasada edición. A iniciati
va do Centro Cultural de Vala
dares vaise consolidando para re
cuperar a improvisación da poe
sia oral. Xa non se conformaron 
desde a organización cos reguei
feiros galegos senón que invita
ron a improvisadores de fóra 
para un desafio internacional 
ademais de bailarins e rapeiros. 

O programa desta mostra de de
safíos vai a máis cada ano. Se¿ na 
pasada edición a acollida prome
tia unha garantía de futuro, des
ta vez o programa de actuacións 
permitiu escoitar a rimadores ur
banos, aos regueifeiros experi
mentados, a representantes dou
tras variedades de desafio e, ade
mais, sentar as bases dunha esca
la de poesía oral improvisada. 
"Apostamos decisivamente por 
achegamos o que posibelmente 
sexa a regueifa do século XXI, ao 
hip hop e rnáis concretamente 
ao estilo libre que é unha fiestra 
pola que vai entrar aire fresco e 
renovación desde· uns plantexa
mentos absolutamente contem
poráneos tanto en temas como 
en posta en escea", din desde a 
organización. Dentro desta liber
dade de estilos a demonstración 

Costa de Xaviña é un dos regueifeiros con mau horas de venos ao lombo na Galiza. 

de hip hop tivo lugar o dia 16 
con integrantes de colectivos co
mo Kontainer, de Santiago, e 
Furuladón Cru, de Lugo. 

Este terceiro certame adicou un 

, , 
ULTIMAS PUBLICACIONS: 

dos dias, o Domingo 18, a brin- · 
deiros e trovadores .como Rivei
ra de Louzarela ou Pinto D'Her
bón. Estes non necesitan un ri
val para cantar e rimar con in
xénio. O brindis, típico da zona 

d_o Caurel, é un tipo de improvi
sación que ainda se realiza en 
celebracións como vodas o.u 
grandes xántares. A ironia é a 
principal arma dos que como Ri- ' 
ve ira de Louzarela descargan o . 

. veleno ª .través da poesia. 

Cun auditorio no que era paten
te a mestura de público de dife-

. rentes idades, o Día das Letras_ 
Pinto D'Herbón introduciu can
tando aos regueifeiros xa coñe
cidos do público Calviño de Ta
.no e Costa de Xaviña. Os dous 
seducen ao auditório desde o 
princípio cun sentido do humor _ 
do que non se salva nen a org3:
nización do certame, nen os ou
tros regueifeiros. Mália a impro
visación, as regueifas. de Calviño 
e o señor Costa comez_an agrade
cendo e untaTUÚJ aos anfitrións a 
sua invitación para axiña botar
lle en cara os erros ( cándo en 
troques de oferecerlle un güisqui 
déronlle auga), continuan ·en
frentándose entre eles para re
matar convidando a subir aos 
o~tros improvisadores. Non se 
salvan da sua língua nen os re
porteiros. Señor f otograf o, traba
Ue beñ que se nos saca polo lombo 
non nos vai coñecer ninguén. 

As inostras de desafio descoñe
cidas na Galiza viñeron da man 
de Miguel Garcia El CaT!fliota, 
trovero da Alpujarr(!, e de Ale
xis Diaz Pimienta, narrador e 

Tecnoloxía tradicional: dimensión patrimonial, valoración antropolóxica 

poeta cubano que se adica ao 
repentismo, un estilo Raralelo ás 
regueifas. As diferéncias cos ga- . 
legos son importantes ainda que 
a base sexa .o desafio verbal: os . 

. alpujarreños µtilízan quintillas e 
os cubanos décimas mentres 
Calviño e Costa utilizan os 
cuartetos. Á informalidade do 
vocabulario dos _ .regueifeiros 
contrasta coa solemnidade do 
almeriense mentres que Alexis 
Dtaz destacou pola .-espontanei
dade, nomeadamente .ao ter que 
enfiar estrofas de dez versos. Pe
diulle ao púb_lico que lle dera 
pes [orzad.os para armar décimas 
e recebeu o desafio dun especta
dor. "Faga vostede unha estrofa ' 

·que remate ccm cantos balseros 
morreron por culpa dunha ditadu
ra". Alexis Diai cumpriu o dese
xo deste espectador ainda que 
negouse a dicir ditadura . .E·que é 
a democracia, un vocablo que en
tretén, o rico moito ten e o pobre 
cae en desgracia. 

Como fin de festa, .cubano; alpu
jarreño e galegas régueifaron 
xuntos ainda .que para Calviño e 
o señor Costa nori é fácil: sinten 
a necesidade de respostarse mu
tuamente aos seus desafios. · E é 
que son moitos ano_s xuntos 
ofendéndose e perdoándose mer
gullados no verso corno X!!ito de 
pensarnento. Era o ano 53, non o 
tiña por traballo, vinte mil persoas · 
xuntas· nunha feira de Carballo.• · 

Actas do Simposio Internacional In Memoriam Xaquín Lorenzo, Ourense, l3 ó 1 ~de outubro de 199:4. 

Patrimonio cultural galego na emigración 
Actas do 1 encontro, Santiago de Compostela, 25-26 de novembro de 1996. 

Luís Seoane: textos sobre arte 
Lino Braxe, Xavier Seoane (Compiladores). 

Homenaxe a Ánxel Fole 
Casete e transcrición. As nosas voces 13. 

·-

PRÓXIMOS CONGRESOS: 

Galicia, España, Portugal . e as. Factorías de Futuro. 
Santiago de Compostela, .5-6 de xu~o~ · 

Galicia: un reencontro co mar. 
" 

Pontevedra, 10-12 de xullo. · 

'-· CONSELLO 
DA CULTURA. 

GALEGA 
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N un fermoso e intelixente tex, 
·to, dat~do no mes de San Xo, 
hán de 1970, e que el presentou 

, ca iróni'co títl!lo de "Arenga po, 
la música", Anxel Fole dicía: 
"Despois da fala, o meirande 
vencello que ternos coa tetra é a 
música pop1,1lar ... Cando Galicia 
deixe de cantar en galego, Gali, 
cía será nada máis que a suma 
de catro provincias de España". 

Digo que o encabezamento 
era irónico porque· naquel 
tempo aínda mandaban 

outras aréngas que non eran pre, 
cisamente musicais. Pois ben, 
Fole que era un magnífico escri, 
tor e fuxía das prédicas teóricas 
como un mariñeiro do aire das 
sotanas, tivo varias intuicións 
moi lúcidas, nacidas da súa pro, 
pia percepción ambiental, que 
consideraba fundamentais para o 
desenvolvimento cultural. Unha 

Conta unha lenda italiana que 
un día, da noite para a mañá, 
exactamente a do nove ao dez 
de maio de 1291, ' apareceu no 
lugar de Raunitza cerca da an, 
tiga cidade de Fiume, na costa 
do Adriático, unha casiña da 
que ninguén sabía dicir de 
quen era; e como todas as cou, 
sas envoltas en misterio, tam, 
pouco ni:nguén ousaba entrar 
nela nin chamar á súa porta. 

f oi, o párroco dunha igrexa 
·próxirna, que por aquel en, 
tón adoecía no leito dalgún 

mal que o mantiña en 'estado de 
soinnolencia, quen, ao espertar 
supetamente curado, sen que 
obrase no seu favor ningunha 
menciña que se" saiba, dixo e ase, 
gurou que aquela era a casa na 
que vivira a Yfrxe María en Na, 
zaret, a mesma na que se obrara · 
o mistério da Encamación, e que 
uns anxos, <lurante a noite, le, 
vantaran para sacala de terra de 
infieis e traela para o centro da 
cristiandade, segundo a el lle re, 
velaron durante aquel prolonga, 
do soño que acababa de ter . . 

Cando a historia chegou a Ro, 
ma, o Papa mandou a N azaret 
unha comisión investigadora 
que, efeC:tivamente., encontrou 
os cimentos dunha casa de idén~ 
ticas dimen~ións, pero non podía 
asegurar que fosen da mesma. , 

. ªabo de tres anos, como a 
ente dos arredores non-

, lle daba a aquela casiña ' 
todo o aprecio que era de agardar, 
durante a hoite do dez de decem, 
bro, outra vez, os anxiños, segura, 
mente con moi boas intencións, 
cruzaron o Adriático e situárona 
nun bosque· de loureiros en Reca, 
nati, xa nas terras de Ancona. 

Pero aínda non debía ser este o 
lugq.r que a divindade escollera 

GuieirQ 
CULTURAL 

¡Música, Maneiro! 
era o cine. "¡Faltanos un John 

.Ford, sí, señor!". E a outra P.Orlle 
alas anovadas á creación musical. 

Neste último eido tense feíto 
moito nos últimos anos deica o 
punto que podemos falar, sen 
falso triunfalismo, dun desper, 
tar sen precedentes, dunha feliz 
sementeira, moi favorecida por 
~sa agricultura biolóxicq_ que foi 
a tradición popular. Para come, 
zar, eu creo que. o vello _Fole 
sentariase hoxe moi ledo a me, 
dia tarde <liante do televisor e 
diría como un neno: "¡Xabarín, 
sí, señor!". E logo tararearía Mi, 
ra que chuJa esta chula. 

º
grande invento de Suso 

~ Iglesias, · o ClUbe _Xaba, 
rín da TVG, convertido 

tamén nunha factoría musical, 
-ten unha importancia especial 
pois atinxe ao público infantil, 

que é o máis esix.ente e o que 
ten que lanzar o a~uruxo futuris, 
ta. Pero hai moitas máis cousas, 
desde a gaita internacional de 
Carlos Núñez deica o agromaL 
en toxo verde do rock bravú. 
Por ter, ata hai <lúas· orquestras 
sinfónicas, desafinadas polos 
políticos, que iso sí que manda 
caralla en Salzburgo. 

O que est'á por desenvol, 
· ver é unha base mate, 

rial. Faltan as lanzadei, 
ras industriais. É de xusticia ci, 
tar excepCións valerosas, como 
a casa discográfica Boa, pulada 
por un grupo de galegos en 
Madrid. 

Por dicilo. á maneira tendeira, te, 
mos o producto pero hai que ven, 
delo. A músicá é un dos nosos 
mellores recursos económicos, e. 
ademáis non contamina. 

Un cruceiro do Loreto 

1 
·-1 

para aquela Santa e peregrina 
casa que, oito meses máis tarde, 
os divinos transportistas -de 
sempre, sacároria de onde esta, 
ba e puxérona un pouquiño 
máis cerca do mar, onde aínda 
permanece, no lugar de LÓreto. 

~ 

No seu novo asentan;ient<J, a 
Santa Casa, axiña se conver, 
.teu en lugar de peregrinación 

e, como todos os lugares que atra, 
en xentes devotas, a Casa da Vir, 
xe de Loreto creceu -en honras e 
riquezas doadas polos crentes. 

... 

Tal foi entón a sqna do ·santua, 
rio que, adema is de piadosos _ 
.fieis atraeu a.-cobiza dos ladróns, 
pillos e estafado_res de romaría,·. 
así como a bo número de pira, 
tas que, atraídos p0la fama do 
lugar, asolaban aquelas terras na 
procura de tesouros <loados de 
encontrar~ ata que o Papa Sixto 
V, a finais do século XVI fun~ 
dou a Orde de Nosa Señora de 
Loreto para combater aos mal, 
feitores que impe9.ían que as de, 
votas dádivas honrasen aquela 
que outrora fora humilde casa. 

MANUEL RIV AS 

Non hai que pedidle ás institu, 
ción:s que toquen a gaita nin 
que monten unha discográfica . . 
Pero sí que se podería facer 
moito máis pola difusión dese 
grande viveiro musical que é 
hoxe Galicia. Difundilo, en 
primeiro lugar, na propia Gali, 
cía. A Radio Ga lega debería 
dar _ lugar a outra criatura, unha 
radiofórmula, unha radio mu.si, . 
cal". É mais <loado escoitar as 
navidades musicais galegas en 
Radio 3 que no propio país. O 

. invento non requeriría un in, 
vestimento especial e podería 
dar acollida a moi bos profesio, 
nais hoxe desaproveitados na 
radio xeneralista. 

turo Maneiro, o director 
a Rad_io Galega, ten boa 
rella. A ver se se anima el 

e de paso anima aos que man, 
dan. ¡Música, Maneiro!.+ 

FRANCISCO A. VIDAL 

O resultado debe,u ser eficaz, e 
como os camiños do mar todo 
o comt1nican, a noticia che, 
gou ás nosas mariñeiras terras 
da-Barbam:a, que naquel en, 
tón tamén sufrían a bandi, 
dadaxe de corsarios e malfei, 
tores que· buscaban, ría a den, 
tro, riquezas e tesauros. Non 
tardaron os barbanzóns en en, 
comendarse a esta protectora 
que tan bo resultado dera no 
Adriático. Pero como non po, 
dían traer para aquí a Santa 
Cása de Nosa Señora, nin ao 
anxos se lles ocorreu volver a 
andar con ela dun sitio para 
outro, aos nosos paisanos deu, 
lles por emular aquel Santo 
Fogar poñéndolle aos crucei, 
ros un arremedo de casiña da 
Virxe, na que, unhas veces ela 
soa, ~orno oínd9 a nova da 
Anunciación, e outras co ne, 
niño no colo, os cruceiros .da 
Virxe de Loreto, coa súa cape, 
liña, fóronse estendendo pola 
bisbarra como avogosos contra 

. piratas e bandidos do mar. 

Así é este, que en 1646, man, 
dou facer en Deán Pequeno, no 
concello de Ribeira un tal An
dres Gómes, tal e como reza no 
lateral da capeliña. 

Este vello cruceiro, que xa 
dobra o lombo como un an, 
cián que ten moita vida que 

contar, é mimado e coidado po, 
los donas da casa que se ergue á 
súa espalda; eles píntano e lím; 
pano como se coidasen a un 
avó da familia. Quen sabe se, 
aínda que noó escrito, o devoto 
Andres Gómes non deixarfa, pa, 
raque de xeración en xeración 
se transmitise o seu desexo de 
coidar e manter en bo estado 

. este manumento, que ségura, 
mente el ergueu para agradecer 
algunha victoria contra os ban, 
didos no medio do mar.+ 

ANOSA TERRA 

Daniel Soutullo 

'Os libros de divulgación 
cientÍfica non teñen 
porque perder rigor' 

Estou coa última novéla de Mario 
Benedetti Andamios e veño de ler O 
paso de Noroeste de Xavier Queip 

Qu~ recomenda ler? 

Recomendaría ourro libro que lin 
recentemente titulado La gra7l{leza 
de la vida, de Stephen Gould. E un 
ensaio moi intere ante e moi polé, 
mico que discute se houbo progreso 
na evolución biolóxica. O autor ere 
que non e argumenta. Non é un }i, 
bro para iniciados, pode lelo calquer. 

Ven de apresentar o seu libro De 
Danvin ao ADN, un ensaio sobre 
as implicacións sociais da bioloxia. 

É unha compilación de ensaios no 
que se discute a intencionalidade de 
cuestións biolóxicas como a clona, 
ción, a fecundación in vitro ou o 
programa xenoma humano. Cues, 
tiónanse esas teorias que, por exem, 
plo, responsabilizan a xenes deter, 
minados das inclinacións exuais das 
persoas. Nengunha de tas teorías de, 
termini tas nascen da casualidade. 

~ 

Experimentos como a clonación 
até onde poden chegar? 

O da ovella Dolly causou moita 
surpresa pero o experiment c n 
embrións xa se fixer n hai tr s 
an ainda que par lizaron f¡, 
nalmente . A clonación humana 
non vai ser de tipo perver o e 
ánimo de facer un exército de cló, 
nicos esclavos pero si se vai levar a 
cabo e coido que axiña pola a am, 

, bición dos científicos; é moi tenta, 
dora a sona e a fama que pode dar 
ser o primeiro en facelo. 

Non é nada comun a publicación 
científica na Galiza. 

Penso que De Darwin ao ADN é o 
primeiro libro sobre Bioloxia da , 
Galiza, polo menos que eu coñeza 
e a verdade é que non hai un mer, 
cado grande para estes libros. Xa 
non é así noutros terreas como o 
liter~rio. A saida deste ensaio 
coincidiu coa notícia da clonación 
da oyella, ql!e lle deu cerro empu, 
xe. E importante ter unha visLón 
desde aquí mália: que, pola expe, 
riéncia que tiven no departame'nto 
de Xenética na Un iversidade de 
Santiago, aos científicos non lle 
gosta a divulgación, non lles pare, 
ce· séria. Eu penso o contrário xa 
que a divulgación non ten porque 
ser sinónimo de perdc:. de rigor.• 

Biólogo. Vigo (1957) . 

Obras: U11 curso de lucha estudiantil e La ex

·plos i.tín demográfica mundial. 
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Tempo Cero, 
unha das 

xilocromias 
de Saul 

Otero que se 
pode ollar 

en 
CAMBADOS. 

Fotograma 
de de 

Chun9kin9 
Express, fita 

que 
proxectan 
no Centro 
Gale90 de 

Arles da 
lmaxe da 
CORUÑA. 

O Trinque , 
Arte 

O Centro Galego de Arte 
Contemporánea ábre a exposi
ción da Coleq:;ión Permanente 

_ (1980-1997), unha ocasión de 
ver obras dos mellares artistas 
galegas <lestes anos: Anieo, _ 

Barbi, Leiro, Oro Claro, Mon
roy, Lamazares, Berta Cácca
mo. De Martes a Sábado de 11 
a 20 h. e os festivos de 11 a 14, 
no magnífico edifício de Álva
ro Siza, en Bonaval.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

....................................... •,• ................................... . 
Bue u 
•TEATRO 

CONTA CONTOS 

Unha parada do Encontro 
lnr.ernacional de contadorés de 
conws, o Venres 23 ás 22,30 
no Aturuxo, con Quico Ca
da val e Paula Carballeira. 

Cambaoos 
• EXPOSICIÓNS 

XILOCROMIA 
PARA O CINE GALEGO 

O pintor Saul Otero apre
senta a série realizada du
ra n te 1996 . N a sa la do 

oncello, d Luns a ába
d de 19 a 21,30 h, e Do
mingo de 12 a 14 h. 

A Coruña 
•CINEMA 

ANGELOPUOLOS E 
WONG KAR-WAI 

O CGAI oferece dous tíru
los interesantes nesta sema
na. A viaxe dos comedian
tes (Grécia, 1975. 240 min)' 
de Theo Angelopoulos, 
que se pasan o Venres 23 e 
Sábado 24; e Chungking 
Expyess (Hong Kong, 1994. 
97 min) de Wong Kar
Wai, para Mércores 28 e 
Xoves 29. Odia 23 a sesión 
comeza ás 19,30 h, no resto 
dos casos ás 20, 15 h, no 
CGÁI: Durán Lodga, 10-
baixo. Entradas a 200 pta, 
ou 100 con Carné Xove. 

• EXPOSICIÓNS 

A GALIZA 
DE ANXEL FOLE 

Até o 17 de Xuño no Arqui-

vo do Reino da Galiza (Xar
din de San Carlos), de Luns 

Domingo de 10 a 14, e de 
17 a 20 h. Unha mostra: que 
xunta vellos documentos do 
arquiv<? cos textos de Fole. 

MATER ÜALLECIAE 

Preséncia e significado da 
muller na pintura de Luís 
Seoane, organizada pola fun. 
dación que leva o seu nome 
até finais de mes na Casa da 
Culrura Salvador de Mada
riaga: Durán Loriga, 10 2 2 . 

De 10 a 14 e de 18 a 21 h. 

•MÚSICA 

XosÉ BUDIÑO 

O gaiteiro e a banda ac· 
tuan o Sábado 24 ás 22,30 
no Parque de Europa. 

MORE EXPERIENCE 

O Venres 23 ás 12 da noite 
no Playa Club. 

•TEATRO 

Ü PEREGRINO ERRANTE 
QUE CANSOU AO DEMO 

Peza de Xavier Lama que 
dirixe André Pazos, e in
terpreta o Cenrro Dramáti
co' G alego, Até o 25 de 
Maio, ás 21 ,30, n o Teatro 

"Rosalia Castro. 

UNHA ROSA 
ÉUNHAROSA 

Do 29 ao 31 no Tearro Ro; 
salia Castro , con Teatro do 
Noroesre. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

Ü DESEXO DA PALABRA 

Urza apresenta unha série 
de pezas en arxila na gale
ria argadelos . Até o 1 de 
Xuño, de 11 a 2 e de 5 a 10 
de Luns a Sábados, e Do
mingos de 12,30 a 2,30. 

Lug_o ___ _ 
• . MÚSICA 

ÜSKORRI 

O grupo basco de folk xun
to con Kepa Junquera, o 
Xoves 2 2 ás 21 horas no 
auditório Gustavo Freire . 

•TEATRO 

CONTOS 

O Sábado 24 de 12 a 13 h, 
na Biblioreca Provincial. Es
pectáculo de entrada libre 
do Teatro Buratini, que re
colle os contos O~ Lobos de 
Fole, A gaita que facia a to· 
das bailar e O Fillo .do Rei. 

Marin 
• EXPOSICIONS 

HOMENAXE 
AO KURDIST ÁN 

Xunra 70 fotos realizadas 
en 1992 ao remate da Gue· 
rra do Golfo, no Kurdistán. 
No Ateneo, até o 3 de Xu
ño, de Luns a Venres de 11 
a 13 e de 18 a 21. Domin
gos de 12 14 h. 

Cartelefra . 
~ TIETA -DO -AGRESTE.· Unh.a 
~ obra do esc!itor Jorge A~do serve · 
de esquelete á esta boa película brasileira 
que leva ·ademais música de Caetano Ve
loso. Unha família dlillha vila afastada 
recibe a visita, despois de moitos anos, 
dunha tia moi rica. Pero ninguén sabe en 
que q>nsisten os seus négócios. ~ · 

IElf'_ CRIATURAS FEROcES. f-Iu-
morística e lúcida metáfora clo .neo

liberalismo. Póla equipa de Un J>eixe cha
mado Wanda . Unha multinacional 
dedicada á especulacJ6n adqutre. un lote , 
de empresas, nas que está incluido un zoo:' 

~ O SANTO. Versi.ón da clásica 
película de · télevisión na que un 

ladrón bon enfréntase aos inimigos do 
benestar, que queren roubar unha fórmu
la que proporciona eherxia de balde. Ca
ída a Unión Soviética, os maos tiveron 
que ser os mafiosos rusos. 

~ CAMIÑO Á GLÓRIA. O fillo 
dun mineiro é educado na idea de 

que nunca chegará a ser ninguén, pero el 
teimará por trunfar no fútbol. Folletín 
decimonónico trasladado ao.proletariado 
do século XX_ 

~ O NEGOCIADOR. Eddie 
Murphi interpreta a un policia en

carregado de negociar en casos de se~ 

'. cuest;o. Procura non matar a riingu~n· 
(ás avesas de FUjimorl) e respeita a lei 
ante os perversos malvados. Npn ápta 

_. para os,gue dunnen I)as-,persecuciqns de 
•·coches potas nias de San Francisw. 

,-.~ NQ ~ORE ~A GÚERRA . . 
: "" As correttas do escntor Emest He~ 
minway a_nsioso' por viver avenmras du-

• rante a Prirri.eita guerra mlJildial e os seus 
amores-cunha enfermeira:- -< , ·-~.~-. 

~ O PÁCENTE INGLÉi Sobre 
todo. unhac hístótfa• de · amor. Am-

. bientadc,i no Exipto c9lonié3,l, xusto á.Qtes 
do estoupido dall GuettáMundial.Duas 
·horas, con, algún momento ~e lentitude-, 
Mensaxe: ¡:¡ ent:tega ao ~ amado_ e máís 
importante que calquer pátri:a. 

SECRETOS DO CORAZÓN. 
~Filme do basco Montxo Armendá- -
tiz, ben ambientad~ no~ ános ses~nta. 
Tensións e problemas fam.iharés yan 
saindo á luz através <la ollada dun ·nena. 
SensibÚidade' é valore:s dra.mátijos 
nunha obra que-está moi pot riba da lhé-

. dia do cine español. · 

tr?f'. A 'SOMBRA DO DIAÑO. Ún 
novo exemplar da xa extensa sé

rie de filmes relacionados co IRA. In
terpretad~ por · dous gua.p<:>s: Hau;ison 
Ford e Braü Pitt. t · . -

A.C. Monte Branco, mostta 
bibliográfica sobre a Costa 
da Morte e outra de cria
ción plástica. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

SO ROLLA 

Figura deitoda fonna parte da exposición Mater Galleciae so· 
bre a preséncia e significado da mulle.- na obra de Luís Seoane. 

Cadros de pequeno forma
to e apuntes do pintor va
lenciano, que van do rea
lismo á abstracción. A par
tir do Venres 23 no Museu 
Provincial. 

Moaña 
•TEATRO 

INTERNACIONAL 
DE CONTADORES 

Cristina López e Marissa 
Labarga, contan contos o 
Sábado 24 á noit'.e no Café 
do Real. 

Ourerise 
•CINEMA 

Ponteceso 
• TE'ATRO 

AI, CARMELA 

Por T alia T earro, o Venres 
23 ás 22,30 na A.C. Monee 
Branco . 

• EXP,OSICIÓNS 

. BIBLIOGRAHA E 
PLÁSTICA 
DA COSTA DA MORTE 

Até finais de Maio na A MIRADA DE UUSES - -

O Xoves 29 ás 20,30 h. no 
Tear.r0 Principal, nun pase do 
G::ine clube P. Feijoo. The~) 
Angelopoulos dirixiu o fil
me en 1995, con Harvey 
Keitel coma protagonista. 

• EXPOSICIÓNS 

ESPAZOS NATuRAIS 

Mostra sobre os-espazo's 
protexidos de Ourense que 
artellou o colectivo o Brote. . 
Durante o mes de Maio na 
Casa da Xuventude. 

•TEATRO 

FÁBULA 

Comédia "nun só acto se
xual" de Áncora Produc
cións, Xoves 22 e Venres 
23 ás 20,30 h._ no Teatro 

. Principal. · 

Redondela 
•CINEMA 

SOSTIENE PEREIRA 

A derradeira grande fita 
de Marcello Mastroianni, 
iste Venres 23 ás 8,30 do 
serán no auditório Figue
roa. O pase está organiza
do pola Asamblea Na
cional de Obxectores de 
Consciéncia e o Cine clube 
Claq_ueta. 

Rianxo, 
• CONFERÉNCIA 

ÁNXEL FOLE 

O director do xornal El 
Prog-reso de Lugo, Xosé de 
Cora Paradela, fala sobre o 
escritor· das letras deste ano 
o Venres 23 ás 8 do serán 
na Casa da Cultura. 

• EXPOSICIÓNS 

PROFUNDIDADES 

Pinruras de Helena Gonzá
lez e esculturas de Roberto 
Abuin, na Casa do Coxo. 

•MÚSICA 

CONCERTQ DAS LETRAS 

O Sábado 24 ás 20,30 h. na 
lgrexa de Santa Columba, 
coa Coral Polifónica de 
Sobradelo (Vilagarcia), · a 
Coral Polifónica de Cee e 
a Coral Polifónica do Li
ceu Marítimo Rianxei!º· 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

ÜRA VADOS VENUSINOS 

Até o 14 de Xuño na NA
SA, expof.en obra de Fer
nando Ferro, Miguel Mos· 
quera e Carlos 'Gorn;alves. 

XosÉ FREIXANEs 

Cadros na galeria Trinta . 
Até o 15 de Xuño. 

WILUAM KLE!N 

Con obra fe ita en N ew 
York de 1954 a 19~5 . Na 
lgrexa da Universidade. 

ÜRANELL E O TEATRO 

A F_u.n'dación Eugenio Gra
nel! mantén. no Pazo de 
Bendaña a mostra sobre a 

· ob~a teatral de Eugenio 
Granel!. Os Xoves, ás 20 
h., fan visit;s guiadas gra
tu í tas. Ademais pódense 
solicitar visitas guiadas e 
obradoiros para grupos . 

Do TARGÓTICO 
AO MANIERISMO 

Ou as relacións entre a Ga
liza e o Portugal dos séculos 
XIV ao XVII , a través da 
explicaCión de catro enten-

29 -

Continuan os 
actos sobre 
Ánxel Fole 
poi: todo o 
país. Xosé 
de-Cora, 
·director de El 
Progreso de 
Lugo fala 
sobre o 
escritor das 
letras deste 
onoen 
RIANXO. 
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Os cartos da 
venda das 

obras da 
exposición 
do Pazo de 

SanXerome 
en 

SANTIAGO 
serán 

destinados a 
combatir o 

racismo e a 
intoleráncia. 

Na 
ilustración, 
pintura de 

Mariona 
Milla. 

didos portugueses e catro 
galegos, xunto un fotógrafo 
por cada banda. Fruito da 
colaboración-entre o Museu 
do Povo Galego e a Fun
<Í.a{iio Calouste Gulbenkian, 
pódese visitar até o 31 de 
Maio de 10 a 1 e de 4 a 8, 
agás Domingos e festivos, 
no Museu do Pavo Ga_lego. 

BERRA CONTRA 
A INTOLERÁNCIA . 

O Consello da Xuventude 
contratoi.I a mostra que 
abre no Pazo de San Xero
me, até o 23 de Maio, co 
motivo do Ano europeu 
contra o racismo. Pintura: 
escultura e banda deseñada 
de Chillida, Tapies, Maris
cal, Azagra, Xavier Ca
rrasco e Cese, entre 01,1.tros. 
De 9 a 13 e de 16 a 19 h. 

ANTONIO SAURA 
lMAXINA. 1956-1996 

O Auditário da Galiza acolle 
a mostra retrospectiva do 
pintor Antonio Saura, resu
me das duas etapas funda
mentais: a gráfica en papel 
do Musée Rath de Geneve, e 
a máis recente do Decenário. 

NóVOA E CRIADO 

O Centro de Arte Contero~ 
poránea oferece a mostra 
do pintor Leopoldo Nóvoa 
(até o 8 de Xuño) e tamén 

·En tempo furtivo (pezas des- . 
de a mesiña de noite) con 
obra de Nacho Criado: 

•MÚSICA 

MORE EXPERIENCE 

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

REAL FILHARMONIA 
DA GALIZA 

O X oves 2 2 co director 
Helmut ~illing sobre 
Schubert e Mendelssohn. 
Comeza ás 20 h. no Audi-

Convocatórias 

Q IMPACTO DOS ENCOROS 

A asociación ecoloxista Cempés oferece 
unha mostra documental sobre pródu-:. 
ción enerxética, balance enerxético ga
lega, a arneaza de novos encoros, ener- · 
xia renovábel e aproveitamento tradi
cional, xumo aos· impactos dos encaros 
na flora, fauna, paisaxe, clima, socieda
de, património, usos do solo, . e unha 
pequena análise dos proxectos de Sela 
°(Miño), Návia e Caldas (Úrriia). Tex
tos con fotografias para maiores de 14 
anos que se ofertan a centros de ensino, 
asociacións, concellos, etc. Non conta 
con nengunha subvehción polo que 
Cempés cobra unha módica cantidade. 
Solícitudes ao apartado 2.158. 15080 
da Coruña. Por teléfono no (981) 65 
50 55, perguntando por Xacobe. 

Ml.JLLER E COOPERACION 

É o tema escollido na VII edición das 
Xornadas Entrepovos que ocupa a sede 
da Federación de Viciños de V igo 
(Praza da _Princesa), até o Sábado 31. 

, G Xoves 22, fala Irene Rodríguez do 
depar.tamento .de proxectos de IEP A
LA, sobre Proxectos económicos de pro
dución para as mulleres; Violeta Delga· 
do (sec'fetária da Rede de Mulleres 
contra a Violéncia de Ni~arágua), fala 
d'O movimento centrnamericano de mu
lleres e actuacións concretas, o Martes 

' 
tório de Galiza. Volea ac
tuar o 29 á mesma- hora so
bre pezas de Beethoven. 

ÜSKORRI 

Q grup0 folk basco celebra 
o st;u 25 aniversário, o 
Venres 23 ás 21,30 no Pa
raninfo da Universidade . 

•TEATRO 

CHEIRO DE ESTRELAS 

O humor de Fulano e menga
no, Xoves 29 e Venres 30 ás 
22 horas no Teatro Principal. 

ÜBRAS DE WILLIAM ." 
SHAKESPEARE 

27; e de Intercámbio ~o movimento gale-
. go, o X oves 29. O Sábado 31 recolle 

obradoiros participativos, sobre xogos 
de simulación desde a perspectiva do 
xénero. Todas as charlas comezan ás 
10 da rioite, agás a xornada do Sábado 
que é ás 10 da mañá. Completa o pro
grama unha mostra sobre as Mulleres 
de Malpaisillo. Nicarágua. 

CERT AMES XUVENTUDE 97 

A Consellaria da Xuventude convoca 
os concursos Xuventude, dirixidos a me
nores de 30 anos. O de ensaio, sobre 
Ánxel Fole, está aberto até o 31 de 
Maio; de banda deseñada até o 22 de 
Agosto; de poesia e n,arración até o 31 
de Mao; da canción até o 6 de Xuño; e 
de t~atro até o 1.3 de Xuño. Vários pré
mios por categoria que van de 200.000 
a 50:000 pta. Maior información no 
Centro coordenador de información 
xuvenil: Praza do Matadoiro, s/n. 15702 
Santiago. Tel1Hono (981) ?8 39 00/78. 

CONCURSO DE GAITA GALEGA 
CONSTANTINO BELLÓN 

Até o 15 de Xullo fica aberto o prazo 
de inscrición para o VII concurso de 
gaita galega Constantino Bellón. O Ate
neo Ferrolán, responsábel da organiza
ción, admite a participación de quen o 
desexe con gaita grileira, redonda ou 

tumbal. Os interesados han enviar · ao 
Ateneo Ferrolán (Madalena, 202. 
15402 Ferrol) unha fita baixo seudóni
mo, gravada coa peza O meu toxiño de 
Xosé tufs Romero, xumo á parr'imra 
orix.inal dunha peza inédita composta 

. a pé feito para 'o concurso e unha có-
• pia da partitura de peza tradicional ou 

de autor. Estas duas partituras que non 
deben superar os 5 . minutos en con
xunto, .son as que os participantes de
berán interpretar no caso de chegar á 
final. · No concurso participarán 12 fi
nalistas, 8 do 'prémio Constantino Be
llón e 4 do prémio V acaloura dirixido á 
emigración, que tocarán o 31 de Agos-

1 to. Hai un primeiro prémio de 
300.000 pta. e dous accesits de 
100.000 pta. O prémio Vacaloura vai 
dirixido a todos os gaiteiros dos cen
tros galegas ou institucións da Galiza 
exterior que distribue catro prémios 
segundo áreas do exterior, asi 2 finalis
tas virán da América, outro da Europa 
e o cuarto da- España. As bases do Va
caloura son as mesmas que as do Cons-

. cantina Bellón, pero as partituras e fitas 
teñen que chegar á Secretaria das Co
munidades Galegas, non ao Ateneo. 

DíAZ PARDO 
DE ARTES PLÁSTICAS 

A Depuración da Coruña convoca o 
V Certame de Artes Plásticas Isaac 

.Díaz Pardo dotado con 6 millón de 
pesetas. Poden concorrer ga legos ou 
residentes no país, con obras de téc
nica e tema libre, cun límites nas di
mensipns: máximo de 2 m. para pin
tura e obra gráfica, e un metro para a 
escultura. As solicitudes teñen que 
chegar antes do 30 de Maio <leste 
ano, xunto cunha foto da obra 
(20x25cm) sobre soporte ríxido que 
tamén levará unha inscrición cos da
dos persoais, medidas e técnica. O 
próprio Díaz Pardo participará no xu
ri. Maior información na Depura
ción: Alférez Provisional, s/n. 15006 
A Coruña. Teléfono (986) 18 33 00, 
fax 18 33 02. 

YIAXES SOLIDÁRIAS E 
BRIGADAS DE TRABALLO 

A ONG de Madrid, Solidaridade para o 
Desenvolvimento e a Paz (SODEPAZ) 
artellou para iste verán várias viaxes d 
turismo solidárias e grupos de traballo a 
Peru, Cuba, El Salvador e Marrocos. Os 
proxectos teñen que ver coas en rxias 
alternativas, a formación persoal ou ao 
traballo con nenos excluídos. En todos 
os casos os voluntários corren cos gastos 
de desprazamento e mantenza. Mái.s in
formación en: Pez, 9-1 2 izq. 28004 Ma
drid. Teléfono (91) 552 80 91, fax (91) 
523 38 32. Correo electrónico: ODE
p AZM@gn.apc.org. • 

Xuño de 18 a 21,30 h, 
Domingos e festivos de 12 
a 14 h, no centro Caixavi
go. Coarenta e dous ca
dros e 11 esculturas de au
tores nados a par~ir de 
1944, entre eles: Anxel 
Huete, Antón Pulido, 
Alex Vázquez, lgnácio 
Basallo, Francisco Leiro, 
ou Manuel Paz. 

30 ANOS 
DE CULTURA GALEGA 

Aberra no CRAC de Co
ruxo. 

CAZADORES E 
GUERREIROS 

En 
SANXENXO 
celebran 
un has 
Xomadas 
nacionalimu. 
lste Venres 
falo X.E. 
Rod~uez: Espectáculo cómieo con Ja

vier Gurruchaga, Guiller
mo Montesinos e Josu Or
maetxe . . O 27 e o 28 ás 22 
horas no Teatro Principal. 

Beñdaña. Entrada de balde. Tui za 1963. 205 min) O Xo
ves 22 ás 20,30 no Cine 
Ronsel e dentro do progra
ma do Clube Lumiere , pa
san iste filme de Luchino 
Visconti. Entrada a 400 
pta. O seguinte pase é o 
Xoves 29, coa fita Os ir· 
máns McMullen (US , 
1995) de Edward Burns. 

Os motivos da fauna e das 
armas nos gravados rupes
tres pre-históricos do con
tinente europeu. No Museu 
de Castre los . 

Peña e para 
o seguinte 
está previsto 
que o foga 
Guillerme 
Váz:quez:. CUARTETO 

Do 22 ao 24, ás 22 h. na Sa- , 
la Galán, a compañia ma
drileira La Esquirla interpre
ta a peza de Heiner Müller. ' 

CÁMARA NEGRA 

Teatro Minerva interpreta a 
obra de Eugénio Granel!, o 
Sábado 24 e o Xoves · 29 ás 
20,30 h, no Pazo de 

..Sanxenxo 
• CONFERÉNCIÁS 

XORNADAS 
NACIONALISTAS 

• EXPOSICIÓNS 

XOSÉ Luís DE Otos 

Pequena colección de debu
xos nas galerías Trisquel e 
Medúlio. De 18,30 a 21,30 

~ h, · agás festivos. 

Vig,_·o ___ _ 
•CINEMA 

ÜGATOPARDO 

(Il g~topardo. Itália-Fran-

• EXPOSICIÓNS 

VANGUARDA E 
NOVOS VALORES 

A terceira entrega da série 
A arte galega na colección 
Caixavigo, abre até o 13 de 

MEMóRJAS, EXPRESIÓNS, 
ENCON1ROS 

Máis de 30 cadros da déca
da dos 90, realizados por 
Abreu Bastos. Até o 27 de 
Maio, na Nova Sala e na 
Sala de Arte Caixavigo. De" 
18 a 21,30 h. Domingos e 
festivos de 12 a 14 h . 

XAN VIDALES 

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

O ES~UD2 DA GAL.IZA DE

SEl'IADQ PQR CASTELAQ 

EN INsl§NIA QU ~ VEIRQ 

As primeirias xornadas 
nacionalistas decorren 
até o 30 de Maio no Hotel 
Justo baixo a organización 
do BNG. O Venres 23, 
Xosé Henriquez Rodrí
guez Peña falará sobre a 
Ordenación do território, 
urbanismo e a lei do solo; e 
o Venres 30, .Guillerme 
Vázquez farao sobre a po
lítica nacionalista no Par
lamento de Madrid. To
das as intervencións co~ 
mezan ás 20,30. 

HISTÓRIA DO CALZADO 

Mostra dos zapatos máis 
grandes e máis cativos do 
mundo. No Centro Cómer
cial Camélias até o 8 de 
Xuño. 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta + 160 pta 

.de gastos de envio 

Insignia: 
Prezo 200 pta 

Pagamento a meio de selos de 
correos':ou ingreso na conta 1 

éle Caixa Galicia 
2091 0501 

683040001024 
Solicita a cantidade 

que desexes ao 
Apdo. 1371 , 

36200 de Vigo. 

Silleda 
• EXPOSICIÓNS 

CABALEIRO 

O pintor Eugenio Cabalei
ro expón na Casa da Cultu
ra até o 25 de Maio. De 
Luns a Venres de 19 a 21 
h. Sábados e Domingos de 
12 a 14 e de 19 a 21 h. _ 

• FEIRA 

SEMANA VERDE 

No recinto feiral do 28 de 
Maio ao 1 de Xuño. 

•MÚSICA 

LA MARABUNT A. 

Apresentan en directo o 
novo disco La vida en reba
jas, o Xoves 22 ás 21 h. ·no 
Nova Olímpia. A invita
ción repartena .rádios e 
tendas de discos de Vigo, 
Pontevedra, Tui, Pontea
reas, Porriño e Santiago. 

ÜSKORRI 

Folk basco industrial: da 
guitarra electrica á dulzai
na, no Centro Caixavigo, o 
Sábado 24 ás 2l'h. 

Duas 
exposicións 
de Abreu 
Bastos están 
á vista en 

'VIGO, , 
Memórios, 
expresi6ns, 
encontros e 
Paisaxes 
desde, a 
lem&ranza. 
Na 
ilustración, · 
Rinse. 

/ 



/ 

lstes dous 
fins de 

semana que 
fican do mes 
aprovéitanos 

en LISBOA 
pura 

celebrar as 
Cantigas do 
Maio. Entre 

autros 
interesantes 
convidados 

figura La 
Vieja Trova 

Santiaguera, 
á direita. 

XoséMaria 
Álvarez 

Blázquez é 
obxeto 
dunha 

homenaxe o 
próximo 

Venres 30 
en VIGO. 

ANOSATERRA ..•..•................................ ~ ............ ~~-~ ................... . 

Anúncios de balde. 
• Véndese fotocopiadora F/ank Xe
rox 5028, 28 cópias por minÚto. Bon 
estado. Telt. (986) 31 42 43. 

• Nativa dá clases de francés a 
calquer nivel . Interesados chamar 
ao 22 80 33 da Coruña. Perguntar 

. por Leida. 

• Vendo viño godello e mencia, 
elaboración própria e artesanal. 
Envíos a calquer lugar da Galiza e 
resto do Estado. Busco distribuido
res . Interesados chamade ao (988) 
31 16 78 de 20,30 a 22,30 h. ou es
cribide a Adega San Roque C. B, rua 
San Roque, 36. A Rua de Valdeorras. 
32350 Ourense. 

•Vende-se moto acuática Kawasa· 
ki 650 ce ; jet ski Kawasaki 550 ce; 
lancha de 4 m, é motor Johnson de 
55 cabales . Teléfono (981) 57 35 84. 

• Vendo vídeo-cámara Sony V 
5.000 e accesórios. Chamar ao telf. 
(986) 31 51 ,06. 

• Galiza Nova na Emigración (Moci
dade do BNG) espállase por todo o 
mundo para organizar aos galegas. 
Luita pola nosa terra. Escrebe a Gali
za Nova na Emigración: La Verja, 58-
1 Q. 28026 Madrid. 

• Ng 2 de Manesquerda, revista de 
Esquerda Naclonalista-Mocidade, 
con: Língua e debate : entrevista a 
Mesa pola Normalización Lingüística 
e ao Movimento Defesa da Língua; 
_Ensino non universitário na Galiza , 
Mercado laboral: a reforma reforma
da, Análise do Peru, Antimilitarismo: 
entrevista a Manuel Rodríguez , ln
submiso e responsável de Prensa da 
ANOC. Os interesados, escrever ao 
apartado 384. 15780 Santiago, en 
viando 175 pesetas en seles. 

• Língua Nacional N2 6. Boletim de 
informa!fom lingüística editado po
lo Movimento Defesa da Língua. 
Boicote Seat Arosa e Telepizza, rein
tegracionismo e nacionalismo, actua
lidade lingüística, ... lnclui material pa
ra se autofinanciar: livros, camisolas, 
bandeiras, autocolantes, etc. Envio 
gratuito a quem o desejar. Enco
mendas no apartado 570 de Ferrol. 

• Licenciada en filoloxia hispánica 
dá clases (EXB, BUP, ESO) . Intere
sados contactar co teléfono 22 80 33 
da Coruña. Perguntar por Leida. 

• Merco titas de vídeo ·de partidos 
históricos de baloncesto, por 
exemplo: a final da recopa na que 
Petrovic anotou 62 pontos. Se non ¡:¡. 
queres '1ender fágolle unha cópia. 
Chamade ao tel (986) 22 42 1 O, pre
guntar por Fi~s . 

•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 Medúlio Distri
bur;oms. Apartado 19 de Mondonhedo. 

•Vendo Opel Corsa, cúrto , de cinco 
portas, en bon estado· e a moi bon 
prezo (250.000 pta) . Baixo consumo. 
Interesados chamar axiña ao (981) 
58 59 59. 

• Véndese temário de oposicións 
do ano 89 de língua e literatura es
paiíola, para o corpo de mestres 
agregados de bach?relato . Son 100 
cadernos pero faltan 15. Prezo a con
vir, ainda que económico. lnteresa
dos/as chamade ao teléfono: (986) 
~ 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 
Malo: Hai que reaxir!; análise sobre o 
Movimento Antimilitarista Galego no 
proceso de libertazón nacional; artigas 
sobre a situación das presas e presos 
independentistas galegos, e sobre a 
unidade territorial e a unidade lingüísti
ca galega-portuguesa ; e un texto de 
Chus Pato sobre o livro de Emíli o 
Arauxo Cinsa do vento. Soljcfta-o de 
balde escrevendo para o apartado 760 
de Compostela, incluindo o t~u ende
rezo e un selo de 35 pts. Podes pór-te 
en contacto con nós tambén nos apar
tado 57 de Ferrolterra, 575 de Lugo, 
569 de Ourense e 3258 de Vigo. 

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

•Vendo vitolas (seles de puro). Inte
resados escreber ao Apartado 43 de 
Viladecans (CP 08840). Catalunya. 

IGUANA CLUB Vilagarcia 
Póden e escoitar Cfwke Bo· 
re d Australia (Xov 22), 
More Experience de uécia 
(Venre 2 ), Su.per Skunk 
ele Barcelona (Sábado 24), 
21 Japonesas (Venre O) 
e Yag de Au trália ( ... ába
c.lo JI). Todo o e ncerto 
c m zan ás 12, O da noite. 

fILI !ARMON IA 
DA CALIZA 

O Vcnres 23 á 20,30 no 
Centro Caixavigo. Oirixe 
Helmuth Rilling, obre pe· 
zas d chubert (Rosamun· 
da) e Mendel ohn (Soño 
dunha noi te el verán). En
tradas e.le 1.000 a 400 pta. 

• HOMENAXE 

XOSÉ Mª 
AL VAREZ BLÁZQUEZ 

•TEATRO 

N ANO 

Xove 22 Venres 23 na 
Casa da Cultura con Teatro 
do Adro. 

EMPRE ÜBU 

Produccións Tear:rais do Sur 
tamén actua no mesmo ce
nário do 29 ao 30 con Sem
pre Ubu. 

Barcelona 
•XORNADAS 

Ü AGRO GALEGO 

Lisboa 

•MÚSICA 

• Traspados local en Vigo na zona 
do Corte Inglés-Hospital Xeral. Ra-
zón no Tell. 41 03 21. · 

• Este verán vaise celebrar en Cuba 
o XIV Festival Mundial da Xuventu
de ~ Estudantes, do 28 de Xuñ9 ao 5 
de Agosto . Por primeira vez Galiza 
copta con participación artellada no 
Comité Nacional Galega Preparatório 
onde hai organizacións xuvenis, estu
dantis e de solidariedade de todo tipo. _ 
O Comité ten a función de coordenar a 
delegación ao Festival, se che interesa 
ponte en contacto na Rua do Vilar, 29-
12. 15705 Coryipostela. O n2 de conta 
para aportacións solidárias é 2091 
0000 37 3002028160 de Caixa Galiza. 

• Gallaecia, espazo de 350 m2 para 
espectáculos, no cerne da Galiza his
tórica: a Baixa Limia Galega/Serra do 
XL!rés. Rock, Folk, Música Popular, 
Cabaret, etc. Se desexa actuar nes
te local mande información (currícu
lum, maquetas, CDs, vídeos, etc, asi 
.:como datas dis·poñiveis, condicións 
económicas e materiais ... ) a: Gal/ae
cia, Joaquim Lourenºº· 1-soto, Mu
gueimes 32880-Moinhos (Ourense). 
Absterse grupos que non fagan as le
tras ou diálogos en galega. 

• ~erco concertos de grupos es
paiíois anos 80 (La Mode, Paraiso, 
Polanski, Glutamato Ye-Yé , Aviador 
Oro .. . ) Contacto: Xabi. Telefone (981) 
17811 O (de 15:30 a 19:30) . 

• A AMI tem aberta umha canta de 
solidariedade com Ana Hartas. Faz a 
tua aportaºom solidária no 2091 0000 
32 300 202 9070 de Caixa Galiza. 

• Sons df! loita. Faite co catálogo da 
nova distribuidora de música indepe- · 
nente e 13tJtoxestionada. Podedes ata
par ska reggae, 'punk, rap , fusi9n, 
comprometida _cQa esquerda interna
cional , asi cqmo-coas luitas dos povos 
represaliados. Tamén autocolantes, li
bros, etc. Para recebelos .éscrebede á 
Caixa de cqrreios 3242. 36080..: Vigo. 

• Música. Prep-aración de oposi
cións_ Ensino primário e secundário. 
(986) 23 54 72._ 

• Vendo casa de pedra para de-sfa
zer en Cortegada da Límia. Paredes 
de granito gris con pedras de 50x100 
na sua maioria. Balconada artística 
de, 25 m. Bon prezo. Interesados cha
mar ao (986f42 20 93 . • 

O Venres 30 ás 20 horas, na 
Biblioteca Central, mesa re
donda en homenaxe a·Xosé 
Maria Álvarez Blázquez, 
con Francisco Fernández 
del Riego, Dario fCohán · 
Cabana, Alfonso Alvarez 
Cáccamo e Alfonso Álva
rez Gándara, moderados 
por Carlos Casares. 

O 29 de Maio a partir das 
20,15 h . na sa la de acrns 
da Parróquia de Sant Joan 
Bosco (Plaza de Ferrán 
Reyes, 2), Lídia Senra do 
Sindicato Labrego Galego 
disertará sobre a situación 
do agro na Galiza, dentro 
do plano do conferéncias 
artellado pola Asemblea do 
BNG en Catalunya. Ta
mén teñen prevista a 
charla de Guillerme Váz· 
quez, deputado en Madrid 
(5 de Xuño), Tarefas do 
BNG no parlamento espa
ñol; o colóquio de Manuel 
Mera e Lois Pérez Leira, 
da CJG ( 19 de Xuño), 
Claves da forza do sindicato 
nacionalista; ou a conferén
cia do escritor Miguel An· 
xo Fernán-Vello (26 de 
Xuño), Cultura e política. 
Maior información no 
(93) 430 98 40. 

CANTIGAS DO MAIO 

lejo; Conjunto de Cava· 
quinhos e Henrique Lima 
Ribeiro; Uxia e Cempés, 
da Galiza; Lujs Pastor, 
por Españna e La Vieja 
Trova Santiaguera por 
Cuba. O segundo fin de 
semana tocan grup9s dos 
Ba1cáns, Escandinávia e 
da Índia: Kocani Orkes
ta r , Tellu Virkkala e 

.•TEATRO 

LA CENERENTOLA 

A obra de Rossini, inter· 
.pretada pala Ópera de Cá
mara de Varsóvia, baixo a 
dirección de Stefan Sut· 
kowski. Venres 30 ás 
20,30 no Centro Caixavigo. 
Reservas no 23 80 5 1. 

Nos fins de seman-a de 
22/ZS e 29/31, Vlll edi
ción das Cantigas· do Maio 
no bairro do Seixal en Lis-. 
boa, da man da Associa~ao. 
José Afonso. Importante 
festival de música traclicio· 
na! e folk nacido na déca
da dos oitenta en Setúbal, 
e que segue a medrar ano 
tras · ano. Destavolta fican 
represent~das músicas de 
Europa, Asia e América 
Latina. No primeiro fin de. 
semana estarán os portu
gueses Joao · Afonso, Rea· 

-Puma das Baul & Bapi. 
Para completar a oferta, 
artellaron unha exposi
ción de cerámicas de Júlia 
Ramalho, teatro de rua, 
un obrad~ iro de constru
ción de cabezudos e paseos 
en barco varino e bote de · 
fragata na Baía do Seixal. 
Máis información na Asso
c~a~ao.] osé Afonso: (07-
351-1) 886 28 36 .• 

Encrucillada XOAN COSTA 

HORIZONTAIS: f. Bondadoso·3. No plural, peza metáli
ca pendurada no interior dunha campá e que a fai soar 
ao bater contra as súas paredes 9. Profira un discurso; 
rece 10. Conxunción 11. Igrexa episcopal 12. Pelo da 
ovella e doutros animais 14. Opinións, pensamentos 
16. Xunte, reúna 18. Expresión para chamar alguén 
19. Ao revés, igrexa episcopal. 20. Rocha do mar pró
xima á superficie e que non se ve 23. Que imita ou se· 
mella aos brutos 25. Ao revés, .que non ten compañía 

- 26. Ao revés, deus exipcio 2 7. Adverbio que designa o 
que está preto no espacio ou próximo no tempo . 30. 
Ao revés, poñan selo. 33. Nos verbos da primeira con
xugación, morfema de modo-tempo do copretérito 34. 

__ Expresa con palabras 35. Contracción de pronome per
soal, no plural 3 7 . Coloéar,, dispar 38. Puxo en arde 
39. En numeras romanos, dous. 

VERTICAIS: l. Carpo esférico 2. Fala en alto a un pú
blico para o convencer de algo 4. Carta da baralla 5 . 
Entreguei 6. Camiñei, percorrín 7. Nome de <lúas cons
telacións do hemisferio Norte. 8. Unha característica 
das falaas do Occidente de Galiza 13. Prefixo designati· 
vo de negación 15. Barra que une as rodas dun vehícu
lo, no plural 16. Habitual 17. Parte do chapeu ou do 
reilado 19. Ao revés, nota musical 21. Ao revés, pro
nome persoal de tercéira persoa no feminino 22 . Ao re
vés, adverbio de afirmación. 23. Grupo de persoas 
aposto a outros. palas súas ideas ou por outros motivos 
24. Móvese, vibra 28. En números romanos, nove 29. 
'Familiarmente, Mar(a 31. Sufixo que significa ocupa
ción ou oficio 32. Apócope de santo~33. Tauro 36. 
Que n.on ten compañía.+ 

Caldo de letras 
H p Q K · z R G L M R p · T 

o Ñ K K A s Ñ A L L y D . 

F Ñ N o R Q A N E G T u 
V s Ñ E I s M p s F G D 

I A D D E A A o T o G A 

L u N R u R R R R V p R 

A , C A E Q I E A o G z R 

e s Ñ I E E - L I V E M E 

o A I R T ~L z E z s T 

V B R A N D E s o M M E 

A E A s A R I E R G E N . 
F u M . L R N H G R A K Ñ 

Unha dúcea d~ pazos da Coruña. 

SOLUCIONS A ENCRUCILLADA 
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dunha doenza e Xurxo pergun
tábase a quilometraxe da Ca
rreira. 'Non te preocupes, ainda 
non é a carreira dun can", dicía
lle Fernando Durán, várias ve
ces campeón estatal de maiores 
de 60 anos. Alí estaban tamén 
Castro, várias veces campeón 
do Estado de até 50 anos, Xosé 
Collazo e Alonso, responsábel 
do· BNG en Vigo e tamén inte
grantes dos corredores vetera
nos vigueses. 

Agasallos a esgalla 

Para a entrega dos prémios dos 
·distintos concursos e os nume
rosos agasallos que se sortea
ron entre os participantes, apa
receu -tamén Vicente, o ex xo
gador do Celta. Entre os cárre
gos políticos, os concelleiros do 
BNG, Ana Gandón e Santiago 
Olveira. Tamén alguns profeso-

~ res de galego. Actores, locuto
~ res, traductores, as xentes das 
-<i editoriais e moitos outros profisi-

O atleta Alexandre Gómez e o contaote dos Qipfomáticos Xurxo Souto a carón de X.M. Sarille~ xunto cunha participante na Carreira. 
nais que viven do idioma, por 
algo é a primeira indústria do 
país, estaban ausentes . . 

O deporte tamén serve-para reivindicar o idioma -

Correr coa língua dentro 
Pero aparecían as rapazas do 
Clube Corredoras de Bueu, e 
as alumnas da Compañía de 

· María, (por ali ten que andar al
gunha boa profesora), e tamén 
os de Tirán, Moaña, e os de 
Ponteareas e Porriño .' E os 
alumnos de primeiro da ESO 
do Politécnico de Vigo. E tamén 
os do lnstituo de Redondela. E 
pais e nais. E mo.zos con cans 
ben ensinados. E rapaces -que 
querian chegar de primeiros. E 
mozos con medo a non dar re
matado o- circuito. E vedraios 
seguros das suas farzas e ta
mén das forzas do idioma. 

- Chegou a hora e saimos todos. 
Os primeiros azancoando. Tan
to que, cando chegaban a Pra

~ za de América ainda algúns es
ill taban a sair pola porta do par
~ que. En Coia, primeiro control, 
-<i Segunda parada en Balaidos. 

A celebración das Letras Ga
legas ~stá tendo, duns anos a 
esta parte, un novo xeito de 
reivindicar o noso idioma. 
Tratase das Carreiras pola 
língua. Lonxe queda xa aquel 
ano de 1984 no que se puxo 
en marcha a 1 Curricaina que 
deu a volta a Galiza por rele
vos. Neste ano de. 1997 houbo 
diversas· carreiras loca is, en
tre elas unha t;!n CompQstela, 
organizada pola revitalizada 
A.C. O Galo, outra en Chanta
da, xa tradicional, que pon en 
marcha a Asembléa de Aso
ciacións Culturais e a orga
nizada pola Mesa pola Nor
malización Lingüística, que . 
este ano tivo lu~ar e~ Vigo. 

me, bulleiro mol, pucharcas tin-: 
guidas de natureza ... , faltaban 

amigábeis. Alvendros e arrufas. 
Os rapaces, quentes ~ competi
tivos, non entendía a neutrali
zación, nen que, para loitar po
la língua, non se necesita ir con 
ela fara, chega con levala no 
corazón e sentila nos miolos. 
Ao chegamos case todos xun
tos. Moitos non só se atopaban 
satisfeitos polo esforzo, senón 
emocionados. Nunca participa
ran nunha carreira nen correran 
tanto anaco. A língua reencon
tráraos co seu próprio carpo.• 

Os nubeiros de tronada que en
traron pola bocana do mar de Vi
go descargaron auga até as 9 de 
mañán. A esa hora, precisamen
te, abríase a inscrición da Ca-. 
rreira pola Língua nun Parque 
de Castrelos que arrecendiá á 
T erra: herba mollada, árbores de 
tastos diversos, troles ·de cheiru-

- os galegas e comezaban a che
gar. Rapaces de diversos colé
xios; uns · sós, outros cos profe
sores, os máis pequeoos con 
seus pais. Un dorsal, unha es
carapela do Celta ... , preparados-. 
para correr. En paneis os traba
llos premiados no concurso. Pos
tas de libros. Música e ilusión a 
esgalla. Saúdos e conversas 

Non tardou moito en chegar Ale
xandre Gómez, o recordmán do 
Estado de maratón. Estaba le
do mentres saudaba aós rapa
ces e os meniños soñaban es-

. pelidos con correr ao seu ·carón. 
Tamén estaba o escritor Fran
cisco Alonso e non tardou en 
chegar o cantante Xurxo Souto. 
Alonso n?n podía qorrer a causa 

. , + 
Especial 

Oporto ..... ~ .. : .... 4.000 
Coimbra ........... 3.900 
Peniche ............ 5.200 
Nazaret ............ 2.600 
Fátima .............. 3.300 
lisboa .............. 4.700 
Estoril .............. 3.500 
C. Caparica ...... 4.300 
Portimao .......... 6.ooo 
Ericeira (m/p) . 5.300 
Cascais ............. 2.900 
Vila Moura ....... 4.300 
Praia Rocha ..... 6.000 
Quarteira ......... 5.300 

Preio por persoa 
en cuarto duplo, · 

rio~e + almorzo en P1a. 

( IDA E VOLTA ) 
' Buenos Aires .................................. ~. 117.000 

New York .......................................... 69.9<ÍO 
Santiago Chile ............... : ................. 1_ 15.000 

Montevideo ..................................... 123.000 
Peris .................................................. 41.000 
Recife ................................................. 99.000 
Lima ....................... M ....................... 122.000 
Amsterdam ........................................ 59.000 
Lon.don ............................................... 34.500 
Manchester ........................................ 41.000 .. -

8 dias con viaxe +hotel desde 

. 46.900pta. 
a partir do 15 -VII 

(~~~~~S_O_l_D_A~-~~~) 
Buenos Aires ...................................... 82.000 
Rio/Siio Paulo .................................... 83.000 
Paris .................................................. 28.500 
Zurich ................................................ 43.000 
Munich ................................................ 44.000 

·Amsterdam ........................................ 43.000 · 
Birmingham ............................. M ........ 43.000 
Bristol .... ; ........................................... 43.000 

En Pla. lnclue recollida na m¿radc, lransporte oo 
oeroporto e osisléncio embarque. Scídas do Porto. 

Verán / 97 -Xuño 
Apartamentos 4 peisoas (T-1) Apartamentos 2 persoas (T~O) 

Quarteira ............................. 5.200 Quarteira ............................. 4.200 
Vila Moura .......................... 3.300 Vila Moura .............. : ............ 4.200 
Montechoro ........................ : 3.500 Montechoro .......................... 8.900 
Arma900 de Pera ................ 5.900 Arma900 de Pera ................ 9.300 
Praia da Rocha ................. ,. 5.800· Albufeira ........................ '.: .... 6.500 
Lagos .... : ........... .' .................. 3.500 Praia da Rocha .................... 3.800 
Albufeira .......................... :· .. 6.400 TaviJa .................................. 7.600 

Prezos en Fta/ dia 
PASE AS SUAS VACACIÓNS NAS MELLORF.S PRAJAS DO SUL DE PORTUGAL 

ALG -ARVE 
/~~ 

MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

TELF. (07 - 35151) 82 48 93 
FAX 23 798 

VALEN~A DO MINHO 

O medo 
de Asensio 

N(ANuEL CIDRÁS 

N unca como agora se viu 
tan clara a subordina~ 
ción da política aos 

mass media. Antes, para ente
rarse do que lia nos periódicos 
un Úña que estar pasto en polí~ 
tica e usar catro palabras da xi~ 
ri.a macroeconómica. A gora 
ten que ser un comunicólogo e 
saber dos grandes grupos em~ 
presariais da causa ou vai dado. 
Antes un tipo enterado cpñe
cía a aliñación do Consello de 
M_inistros. Agora ten quen sa
ber quen é Polanco, Asensio, 
Pedro Jota e o Secretario de Es
tado de Comunicación. Debe
ría haber unha prensa sobre a 
prensa, ou vendéren e os perió~ 
dicos cun libro de in truccións 
en lugar de tanto suplemento. 

Entre plataformas dixitai · , 
contratos para botar partidos 
de futbol e con piración · urdi
das no-despacho do direcmr, o 
lector está de orientad . Xa 
non serven o tópi os sobre o 
mensaxeiro e a pren a ao er
vizo do poder. O men ax iro é 
a mensaxe, e o partido non 
se recatan á hora de poñer e 
ao servizo dos oligopolios da 
comunicación de masa . 

O auténtico poder da comuni
cación consi te en crear unha 
impresión que suplanta á real1-
dade. O neolox1 mo tecnolóxi
co da realidade virtual é a me
táfora que meUor describe este 

-fenómeno. Diante dun aparello 
instalado na sala un pode te~la 
sensación de estar esquiando, 
tirarse en paracaidas, vivi~la 
importancia da compatibilida
de dun decodificador ou mes
mo senti~ la adrenalina de parti
cipar nun compló palaciego. A 
lóxica da comunicación de ma~ 
sas é implacable: Pedro Jota pa
goulle a Amedo para que falara 
pola boca, logo o crime do Es
tado non existe. Polanco é vfc~ 
tima dun contub rnio, logo 
non hai libertade. A en io di 
que foi amenazado e que en Es
paña hai med , logo E paña 
sinte o medo de.Asen io. 

Pero o medo ben di tint que 
poida sentir un cidadán pcde -
tre non importa- A r alidadc 
real é politicamenre irrelevan~ 
te. Non ven na pren a, 1 go 
non existe.+ 

VOLVER AO REGO 

EG celebrou un congreso 
para convertirse en UG. 
UG presentouse ás elei~ 

cións autonómicas de ·1993 
conEU. 

Desaparecida a coalición, EU 
recuperou as sig las EG for~ 
mando o grup9 EU-EG. 

O PSdeG~PS_OE ven de anun~ 
ciar unha coalición con EU
EG, á que se opón IU. 

Pero se a proposta segue 
a:diante, como é de esperar, o 
panorama político galega que
dará claiificado. • 


