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Denúncian o uso de cortos públicos 
na campaña do PP 
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PER IÓDICO GALEGO SEMANAL 

Miguel Méndez: 
"O PP dixo que o PSOE 
negociara mal a entrada 
na UE, pois agora que 
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-'----12----'-

O PSOE comeza, con Roldón, 
a pasar polo banqui llo 

------15-------
Alberto Arana: 

"A história de España é un mito" 
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O MOPU xa recoñecia · 
a .relación entre o nivel 
de ocupación dos 
encoros e os 
terremotos 

O ministério de Obras Públicas 
(hoxe de Fomento) , abriga des
de hai-anos a considerar o risco 
da inducción de terremotos na 
construcción dos embalses e ad
virte que este perigo potencial 
aumenta no caso de que existan 
fallas activas. O encero de Por
tomarín está situado sobre a fa- . 
lla do mesmo nome que vai des
de Portomarín ás inmediación 
de Castroverde sobre unha dis
táncia de 22 quilómetros. (Páx. 4) 

. Caballero, Vázquez e 
os ministros galegas, 
ausentes cando se · 
votou a galeguización 
dos topónimos 
A Coruña e·Ourense 

O Congreso dos Deputados 
deu esta semana o primeiro 
paso para a recuperación dos 
topónimos A Coruña e Ouren
se como nomes próprios das 
duas províncias . A Cámara 
Baixa, por unanimidade de to
dos-os grupos, resolveu tomar 
en consideración a proposi
ción de lei do Parlamento de 
Galiza para o cámbio de neme, 
en virtude da cal a form~ gale
ga será a única e oficial. (Páx. 5) 

. Os montes en man comun contra a privatización e pqla modernización 

O monte é noso 
Volve a consigna O monte é noso, que coreaban os parroquianos nos anos 70. Daquela era para recu
perar a propriedade én man comun dos montes, usurpada polo franquismo; agora é para defenderse 
da intención da Xunta de privatizalos. Os comuneiros eren que a saida é a modernízación do monte. 

. Actuacións policiais 
incontrolodas. 
A fotografia recolle o 
momento da violenta 
detención dun 
insubmiso pala policia, 
o pasado Venres 30 en 
Vigo. As actuacións 
policiais incon'troladas 
están a ser frecuentes 
nos últimos meses. 
Unha muller de 
Vilaboa resultou fe.rida 

. tamén dun golpe esta 
semana. O clima de 
crispación vese 
acentuado palas 
descalificacións contra 
os manifestantes pr~
cam pus de Ourense 
aos que Manuel Fraga 
chamou "escória" e 
"mentecatos". 
(Páx. 10 e 14) 

O ÚL'Í1MO ADEUS 
Arthur Conan Doyle A perrencha de Vázquez 

As folgas do Outono . 
do 95 orixe da . 

derrota da dereita 
en Fráncia 

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

máis famoso-de todos os 
te_mpos. Traducción de Bieit9 

Iglesias e Manuel Vázquez. 

ga ta 

* * J . 

A negativa de Francisco Vázquez a estar presente no Congreso do¡ 
Deputados odia que se toma en consideración a proposición unáni~ 
me do Parlamento galego para restituirlle oficialmente o ·nome ás¡ 
províncias de A Coiuña e Ourense, seria xa grave de por sí, polo1 
que significa de desprezo ás 'institucións galegas. Desprezo que amosa1 
cotianmente cando se nega a asumir a única denominación da cida~1 
de da que é alcalde. Pero é ainda máis grave a presión realizada por 
Vázquez para que o PSOE .apresentase unha enmenda que preten~, 
dia ofícializar o no.me das cidades e a sua tradución. Máis patética¡ 

·. é ainda a posición de Abel Caballero, candidato á presidéncía da: 
Xunta, que se solidarizou co seu secretário xeral. Na Cámara escoi~ 
táronse voces claras alertando contra o intento de introducir en~ 1 
mendas 'na tramitación do proxecto, algo que segue a pretender' 
Francisco Vázquez e que mesmo Xosé Blanco, o defensor da iniciati~ 1 
va por parte do PSOE, recoñece implicitamente nunhas declaracións 
a posteriori cando fala de que "hai que ter en conta que na Galiza 0i 

español tamén é idioma oficial". De qu·e valen logo os programas' 
eleitorais e a vontade da maioria dos seus comp~eiros de partido?+ 

-
i.--------::;:;:;r:¡::":"Z"~::;:-:;;:--;~~;;;,;;;;;ra:~~~~~~~-~-~~=--. ~--~--- -.~~----'. -,:=~-=-'--~-~~,._,,,-~_-__ ~~--'--- ~- ---'--='=-:~~- ~~~~·.·-~:=-=-=-~-~~-.-:::__,_J 

(Páx. 17) 

Os escritores máis -
. ' 

representativos da 
· · cultura galega non 

-están na Académia 
(Páx. 21) 

1 > 4•t; :•' , ' • 
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Xunta e indústria papeleira principais inimigos desta. histótica forma de propriedáde 
1 • • - ' -

. Os montes en . inan .. comun, -entre a. 
. -

privatización. e a loita pola modernización 
-0- HORÁCIO VIXANDE 

O monte e·n man comun atópase nunha encrucillada entre a p~etension da Administración da Xunta de privatizalo 
e·á sua própria determinación pola supervivéncia e modernización. O enfrentamento entre os intereses viciñais e 
a ~dministración é un vello conflito qué no_n sempre tjvo as m·esmas motivadóns nen os mesmos protagonrstas 
-concellos, Estado e deputacións. Se áté 1936 a confrontación debíase aos efectos perversos da aplicación do 
direito positivo -individualista de sel..i en contra dunha tradición xurídica colectiva-, no franquismo respostou a un 

· afán meditado por -eliminar este sistema de propriedade e na actualidade ven dado pala conxunción dos intere
ses da industria papeleira e dunha administración interesada en fomentar prátic~s clientelares con réditos eleitorais. 

A.ordenación do monte~ imprescindíbel par a sua modernización. 

' presidente do 1 Congreso Gale-
go d~. Comunidades de Viciños 
e Montes en Man Comun, cele
brado en Poio o 24 e 25 d_e 
Maio pasados, Xosé Alfredo 
Pereira, ve nas práticas da ad
mini.stración autonómica "un in
tento de privatizar o monte pa
ra plantar eucalipto". O entra-· 
mado asociativo, _empresarial e 

- político entorno á indústria pa
p~leira -principal defensora do 
eucalipto e da -sua difusión in
controlad¡;i- ten várias patas. 
Celufosas de Pontevedra re
presenta unha estrutura indus
trial vencellada a organitacións 
como a Asociación Forestal de 
Galiza ou á Asociación para o 
Fomento d_a Riqueza Forestal-' 
da Galiza, Afrifoga. Tanto Afri
foga como a Asociación Fores
tal . reciben cuantiosas axudas 
da Xunta para realizar aseso
rías e traballos forestais e fun
cionan como unha administra-

ción paralela que desenvolve 
as mesmas funcións que as 
delegacións comarcais 'da éon-

á dirección das mesmas'. 

Os · montes en man co~n son 
, sellaria de Agri- · · _ . unh&. pro rieda-
cultura .. De feito, 
a consolidación 
territorial destas 
asoci~cións ten 
unha· correspon
déncia coa estru
tura comarcal da 
administración 
galega. O sindi'
calista da CIG 
Cláudio Quinti
llán, ao tempo 
que denunciou 
esta prática, ase
g urou que é "moi 
curioso o feíto de 
estar presentes 
en détermi·nados 
actos de intrbdu-
ción nas zonas e 

de colee iva de 

A - procedéncia xu-

S Co~unidades rídica xer~ ánica. 
Esta orixe fai 

de Montes eren que a su . titu1a
ridade es exa en 

aceitábel o .Plano mans d s vic·i-
'F t I · ños de e da pa-ores a ' pero a rróquia oµ lu,gar 
sua aplicación foi como colectivi

dad~ e gue se-
inexistente. xan be1s que 

non se poden -
vender-, ~ividir, 
embarga~. ou fa
c·er presdriber e 
que teñCJ.~ un tra
tam e nto 1 fiscal 
especial en base 

comarcas [destas asociacións] 
altos cargos · do _governo xunto 

a esta indivisibili
dade. e inembargabilidape. To
das estas cara~terísticas confi-

A. IGLESIAS 

ren aos montes unha función 
social máis que a estritamente 
económica, ainda que ultima
mente apareceron casos como 
do da administración de facen
da de Ribeira, que pretendía 
aplicar á comunidade de mon
tes o réxime fiscal cornun. Pero 

·o carácter comunal estase per
dendo e ábr~se paso o camiño 
da privatización -o exemplo de 
Ribeira é paradigmático. Mes
mo a Xunta, como administra
ción que xestiona alguns mon
tes en man comun, non respeta 
os convénios de xestión, per
mite o abandono e só fai rever
tir nos mesmos o 15% dos be
·nefícios que reportan. 

De momen~o o proceso privati
zador dos montes vai pola via 
da xestión concertada dos · 
montes en man comun, pero a 
Xunta pretende intropucir un 

Pása á PlÍXil!ª seguinte 
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Ven~da páxina antc;rior 

cámbio no marco lexislativo 
para mudar a estrutura de do
mínio, recoñecendo unha pro
priedade ·privada que permitiría 
a enaxenación do monte a 
meio dun novo argumento: a 
presenza dunha tradición xur.í
dica distinta á xermánica, que 
seria a romana, que non é co
lectivista, senón individualista. 
Con este cámbio de califica
ción xurídica o monte perten
ceria aos comuneiros pero por 
un sistema de cotas, de forma 
que estas poderian venderse e 
herdarse. 

Unha das probas de que a Ad
ministración da Xunta non é 
neutral e apoia a privatización 
dos montes é que unha aso
ciación como Afrigosa ou a Aso
ciación Forestal que quer recibir 
unha subvención para realizar 
traballos nun monte ten unha 
solicitude normalizada que edi
tou a própria Xunta, pero as Co-

yatizador, as comunidades te
ñen outro que se basa na mo
dernización do monte para pólo 
a producir en base ao cumpri
mento das funcións que histori
camente tivo este tipo de pro
p riedade: económica, biolóxi
ca, meio ambien-
tal, social e cul-

ESTA SEMANA -
ANOSATERRA 

dar a propriedade dos montes 
comunais e conquerir a orden~
ción dos recursos forestais para 
procede~ á .sua explotación ra
cional. Complementariamente a 
este modelo alternativo,' a CIG 
pediu q~e o governo galega iní-

tural. "Non esta
mos en contra do 

·eucalipto, pero 
nun monte orde
nado e atenden
d o a todas as 
funcións que de
be c;umprir o 
monte en man 
comun, non se
mentes as pro
dutivas", indica 
Xosé Alfredo Pe-

. cíe un programa 
de implantación . 
industrial e de IN transformación 

. on estamos . derivado deste 

reir a. 

O movimento co
munal galega re
clama da Xunta 
unha lei para "es
tabelecer o equili-
bro meio ambien-
ta 1, o recoñeci-
mento da viciñan-
za como xeito de 
participación acti-
va, o potencia-
mento da figura 

en contra 
do eucalipto, 
pero nun morite 
ordenado" 
XosÉ ALFREDO 

PEREIRA, presidente 

do I Congreso 
Galego de Monte~ 
en Man Comun 

de axente forestal como asesor 
cualificado das comunidades 
tanto no legal como no forestal 
e o recoñecimento, unha vez 
máis, de que o monte viciñal é 
inalienábel, imprescriptíbel, indi
visíbel e inembargábel". Através 
deste marco lexislativo a preten
sión dos comuneiros é que se 

sector, ademais · 
do apoio ás xun-
t as de montes 
através de apoio 
técnico, de for
mación, asesora
mento e subven-
cións. 

Un elemento 
esencial para 
proceder á orde
nación do monte 
era o Plano Fo
restal, que foi 
aprobado en 
1993. Este do
cumento dese
ñaba Ün~a políti
ca forestal que 
as comunidades 
de montes cali
fican como acei
t áb e I porque 
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· mun idades Viciñais de Montes 
en Man Comun non. Frente ao 
hostigamento institucional, ven 
de celebrarse os días 24 e 25 
de Maio en Poio o 1 Congreso 
Galego de Montes en Man Co
m un, un acto que acordou a 
criazón dunha Federación pero 
que tropezou con todos os 
atrancos que pudo pór a Xunta. 
As comunidades de montes 
controladas polo PP, agás ex
cepcións contadas, non asisti
ron e a Dirección Xeral de Mon
tes chegou a denegar unha sub
vención para a celebración do 
evento. O PSOE tampouco faci
litou a celebración do congreso 
e Francisco Sineiro, principal 
mentor socialista en política 
agrária e forestal, faltou ao seu 
compromiso de asistir á sua 
clausura. Contado, máis de 130 
comunidades de montes, entre 
as que están algunhas das máis 
organizadas do país, estiveron 
presentes en Poio. 

-recoñeza que non se pode mu-

"apresenta unha visión integra
dora do território" cunha quín
tupla orientación: autónomo, · 
global, integrado, solidário e 
estábel. Para o movimento co
munal as accións do plano fo
ron "inexistentes" e no primeiro 
quinquénio "non houbo nen
gunha axuda económica para 
estes montes".• Xosé Alfredo Pereira, presidente do 1 Congreso Galego de Montes en Man Comun. 

lmportáncia histórica e económica 

A terceira pata da estrutura em
presarial, asociativa e política 
que ten os ollos postas na priva
tización do monte galega son os 
axentes eleitorais, que tratarían 
de tirar rendabilidade da xestión 
concertada das propriedades en 
man comun e da sua posterior 
privatización. 

Na Galiza hai máis de 630.000 
hectáreas de montes clasifica
dos como montes viciñais en 
man comun, isto é o 20% (un 
quinto) do território e o 33% 
(un tércio) dos montes do país. 
Case a totalidade das 2.528 
parróquias da Galiza posuen 
montes viciñais cunha superfí
cie média de 242 hectáreas, 
ainda que de momento subsi
ten problemas de deslindes 
porque a primeira lei de montes 
de man comun data de 1980 e 
a administración -sobretodo 
municipal, provincial e estatal
é renuente á devolución deste 
património. Da importáncia des
te sector dá idea o feíto de que 
entre o 50 e o 60% dos recur
sos en casación apresentados 
diante da sala do civil do Tri
bunal Superior teñen relación 

cos montes en man comun. 

Segundo o historiador Xesus 
Balboa, autor 
dunha tese dou-

memorial e consuetudinár a, 
' procedente - d s 

· desamortizaci, ns 
toral titulada "O 
monte en Gali
cia", "a maior 
parte dos mon
tes galegos son 
hoxe, de pro
priedade parti
cular, nunha 
proporción 
aproximada de 
3 a 1 . No albor 

A. propriedade comunal~ ds 
montes ten unha triple orixe: in-

do século 11x 

Un q U l. nto -sobretodo da be 
1855- e da extin-

_pe_nder da xestió~ integrada 
dos montes viciñais en man co
mun",- indica. 

No pasado, o- monte en man 
comun tivo unha releváncia 
económica de primeira arde 
porque constituía un elemento 
máis da agricultura do país 
que aportaba leña, pastos para 
a gaderia, estrµme para abo
nos e borrallo, fundamen
talmente. O seu declive primei
ramente ten que ver coa inca
pacidade da administración 
para fomentar a sua moderni
zación, xa que as campañas 
de mellara da xestión choca
ban cóas necesidades campe-

"A Xunta mesmo asfalta pistas 
nos montes en man comun can
do son xestionados por determi
nadas asociacións", explica o 
sindicalista da CIG Cláudio 
Quintillán. 

Modelo alternativo 

Pero frente a ese modelo pri-

1 do território ción dos_foros . . 
1 

¡galega é 
! das xuntas 

A Confederacipn 
lntersindical Gale
ga, atrav~s du~~a 
comun1cac1on 
apresent~da por 
Cláudio Quintillján 

1 

! de montes: 

do século XIX, 
as cousas eran 
a este respeito 
ben diferentes: o monte ocupa
ba máis do 70 por cento territó
rio e a sua propriedade era, ca
se invariabelmente, colectiva". 

no 1 Congreso 
Galega -ae. Mon1es 
en Man Comun, 

cifraba-en 40.000 os postas de 
traballo que poderia xerar un 
monte galega ordenado, "d¡os 
que uns 18.000 poderian de-

. siñas. Posteriormente o fran
quismo tratou de rematar cun 
sistema xurídico que perviviu 
con grandes dificuldades. • 

Do -colonialismo á modernizaCión 
O monte en man comun mantén un conflito de vello 
que o maxistrado do Tribunal Superior, Daniel García 
Ramos, situou nas consecuéncias da colonización do 
país. A tradición xurídica galega e a española teñen 
orixes ben distintas e representan cadansua rama do 
direito, o xermánico -Galiza- e o romano -España-, o 
colectivismo frente ao individualismo. 

O ordenamento xurídico, ben con base lexislativa 
escrita-be11 consuetudinária (por tradición), serve para 
as sociedades autoregularse, de tal. forma que direito e 
organización social forman un nível de relacións que 
se condicionan entre si. Por esta razón cada 
sociedade libre xera o seu direito e este influe sobre a 
sociedade, de ·sorte que un e outra nunca son 
trasladábeis completamente a outro marco diferente 
porque as consecuéncias son distintas. 

Pois ben, Galiza durante séculas deserivolveu un sistema 

xurídico que conformou nun modo de propriedade 
colectiva que, -ao tempo, condicionou o se¡iu direito. ·. 

O proceso de colonización do país coñeceu várias 
etapas e o poder central non foi quen de meter man ao 
monte comunal até o século dezanove. Fíxoo desde a 
perspectiva col.onial de "modernizar o país" pero,. como 
sempre, conqueriu o contrário, pór freo á sua 
modernización. Un dos mecanismos modernizadores foi 
a supresión do vello marco xurídico e a sua substitución 
polo modelo legal romano. Topámonos daquela, coa 
persecución da tendéncia colectivista -qtJe tanto serviu 
aos intereses sociais e que espertou tanta admiración 
fora das nosas fronteiras- e a imposición da 
individualista do direito romano e a sua actualización 
meiante a codificación introducida pola tradición 
instaurada coa Revolución francesa. Neste marco, o 
,monte galega fica orfo e perdido e enceta un camiño a 
cegas que o condtJce maltreito ás portas do franquism0: 

último aniquilador da propriedade en man comün. 

Ainda asi resiste, pero para facelo incurre nun dos 
piar.es vícios que aniña nas sociedades: a endogámia 
e dai nace un indivipualismo que é alleo á nasa 
tradición cultural. Sob o requisito para ser comuneiro 
de ter casa aberta na aldea e con fume, as viciñanzas 
poñen trabas á participación dos residentes· na xe~tión 
dos montes. A falta de marcos legais, de mecanismos 
de organización so~ial, é difícil eludir as práticas 
caciquis que a endógámia xera. 

A man privatizadora da Xunta e a sua alianza coa 
indústria papeleira son o reto moderno des montes 
galegas, que, paradoxicamente, coñ.ecen un espartar 
das suas consciéndias para reclamar independéncia e 
pular pola modernización.• 

ANOSA TERRA 
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Fallas coma a de Portomarin desaconsellariari hoxe a construcción de Belesar 

O· MOPU ·.obriga desde· hai anos . 
a prever ·O risco -de -inducción de terremotos desde· os embalses 
* G. LUCA DE TENA 

O ministério de Obras Públicas 
(hoxe de Fomento), abriga des
de hai anos a considerar o ris
co da inducción de , terremotos 
na construcción dos embalses 
e advirte que este perigo poten
cial aumenta no caso de que 
existan fallas activas. O encoro 
de Portomarín está situado so
bre a falla do mesmo nome 
que vai desde Portomarín ás 
inmediación de Castroverde 
sobr~ unha distáncia de 22-· 
quilómetros. No ano de inagu
ración de Belesar (1963} esta 
circunstáncia non se considera
ra obstáculo para levar adiante · 
o que foi no seu tempo o en
caro máis grande de Europa. 

Miguel Arenillas Parra e Clemen
te Sainz Ridruejo, da Dirección 
General de Medio Ambiente, si
nalan que os riscos de sismicida
de son significativos nos encoros 
de grande altura, sobre todo can
do o vaso enche pola primeira 
vez, no caso de existir fallas acti
vas ou cando se modifican sus
tancialmente los niveles freaticos. 

Os terremotos inducidos po'r 
embalses produciránse, segun
do estes autores, dependendo 
do estado das tensións tectóni
cas. Neste sentido, os técnicos 
do MOPU invitan a cons"iderar 
as que existen na área en que 
se vai instalar o encaro, depen
dentes dos procesos xeodiná
micos do terreo. Para o seu .es
tudo. recomendan medir as ten
sións nos afloramentos e buscar 
detalladamente accidentes tec
tónico-volcánicos recentes. 

Nas prescripcións do antergo 
MOPU para prever a ·inducción 
de movimentos de terra desde 
os encaros sinálase que compre 
estudar a proximidade de fallas 
activas ou non "e sobre todo can
do sexari fallas extensas e apa
rezan desprazamentos elevados, 
poñan en contacto terreas de ri
xi de z diferente ou teñan unha 
compoñente horizontal non com
prensiva e tendan a abrírensé:'. 

O traballo de Christine Vergnolle 
Morfoestructuras do nordés ga
lego e do seu litoral situa unha 
falla baixo o ancoro de Portonia
rí n que segue durante quince 
quilómetros o curso do ria e se 
prolonga deica á proximidad de 

· Castroverde. Asimesmo localiza 
unha foxa ou graben (zona de 
debilidade da códia terrestre 
asociada a fisuras abisais) pou
co profunda na cola do embalse 
e outra profunda su Sárria. 

Imprecisión do ordenador 

Segundo o 'instituto Xe.ofísíCo 
con sede en Madrid, estas va-. 
riábeis careceri de toda impor
táncia para a análise das cau
sas .dos . terremotos no triár:igulo 
Triacastela, Sárria, Becerreá, xa 
que situan os epicentros da sé
rie do dia 22 de Maio arredor de 

, ... , 1 ,' 

A xénese dos ter:remotos pode éstudarse con distintas variabeis. A Xunta exclúe unha delas. Na foto, casa derrvbada palo tremor en Baralla. 

Pedrafita do Cebreiro. Adverti
das· de que. esa localización non 
acaia coas coordenadas facilita
das polo Centro Nácional de In
formación Sísmica, atribuiron o 

-erro á unha imprecisión do pro
gramad~ ordenador. 

A relación entre a carga dos en
caros e a incidéncia de tremares 
non merece nengunha conside
ración á responsáoeis da Xunta 
e do Instituto Xeográfico. Outros 
investigadores consultados sina~ 
lan que para descartar a induc
ción de sismos desde os embal
ses, compre coñecer a distáncia 
enre os encaros e a área de sis
micidade, que non debe exceder 
35-40 quilómetros; a incidéncia 
de terremotos antes da entrada 
en funcionamento dos· encaros; a 
antiguidade dos embalses e o 
estudo comparado da carga dos 
encoros e dos sismqs. 

O departamento de · Xeoloxia da 
universidade de Harvard aplica 
un modelo de probabilidade de 
sismicidade inducida no que re
laciona a altura do encoro, o va-

, lume mínimo, a carga, a · activi
dade .das fallas e o metamorfis
mo xeolóxico. Este protocolo pa
ra determihar a posibilidade dun 
Terremoto Inducido pbr Encaros 
(TIE) complétase con modelos 
estatísticos complexos. "O pri
meiro caso de TIE identificado 
como tal foi o do lago MeaQ_ no 
ano 1945 -sinala o xeólogo John 
X. He-, pero teriamos que agar-

dar até final dos 60 para que es
ta causa sismoxénica fose reco
ñecida. Hoxe ninguén discute 
.que os terremotos de Tsinfen
quian na China, de-magnitude 
6.1, nd ano 1962; o de Kariba en 
Zimbawe, de 5.8, no ano 1963; o 
de Kremasta, na Grécia, de 6.3, 
en 1966 e o de Koyha, na India, 
de 6.5 no ano 1967 foron induci
dos por encaros" .. ' 

Para este investigador de Har
\tard o descobremento desta re-

lación atrae o interese de xeólo
gos e físicos da terra en todo o 
mundo. "A importáncia econó
mioa e social deste descobre
mento foi enorme porque no 
mundo hai 11.000 enQ;oros e 
continuamente están t cons
truirse máis". O estudo os TIE 
permeteu afinar os conc itas de 
efecto elástico, compaftación, 
presión relacionada c~ movi
mento de fluidos e filtra¡ción de 
auga do encaro en capas non 
saturadas. Responsá~eis do 

G. LUCA 

.Q terremoto é meu 
Desde postos de responsabilidade, Fraga sempre demostrou qjue co, 
loca antes a visceralidade que a razón o que o leva a cometet erros 
sistemáticos. A seguridade que manifesta ago!a ao negar to~ rela, 
ción entre os encaros e os terremotos colócao nun tempo terior 
aos anos 60 que foi cando xeólogos de todo o mundo comez ron a 
identificar os comportamentos desta variábel sismoxénica. 

- r 
A investigación sobre terremotos inducidos por ·encaros peg1ite un 
avance nada despreciábel: evitar a incidéncia de tremares co ~gula, 
mento da carga dos emb~lses grandes. Obviamente, esta act ación 
prev_entiva_ reduciría a liberdade das empresas eléctricas para dispor 
do caudal dos rios ao seu albedrío. · 

Existen protocolos matemáticos que permiten determinar a r~ación 
entre os sismos e os encaros pero antes. de aplicalos Fraga es otle o 
-anatema e a descalificación. Pasan os anos e sémpre brada al polo 
estilo. Destat o terremoto é meu. A beneficio de quent se po é pre, 
gúntarse, de Fraga ou de UNION,fENOSA?• 

J 1 l J 1 1 r t ~ , f • , , '( j ' ¡·, . . 
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Instituto Geofísico recoñeceron 
que a penas estan en condi
cións de comentar as aplica
cións desta sismoloxia específi
ca dos embalses "porque en 
España non hai casos de TIE". 
Preguntados potas prescrip 
cións do MOPU para prever o 
efecto sismoxénico dos embal
ses sinalaron que "descoñecian 
esas esixéncias concretas". 

Para o escocés Patrick McCully, 
"a mecánica dos TIE ten moitos 
pontos escuras e non se pode 
predecir que encaros van produ
cir sismos nen a magnitude dos 
tremares que poden causar. Os 
casos mellar estudados de TIE 
establecen unha relación entre 
a carga máxima do encaro e ac
tividade sísmica a unha distán
cia de até 40 quilómetros, pero 
o modelo de TIE é único para 
cada embalse". 

Arredor do embalse de Katse 
(en Leshoto), están a producir
se tremares desque entrou en 
funcionamento en Outubro de 

. 1995, con 350 millóns de me
tros cúbicos de auga (Belesar 
ten en carga máxima 640 mi
llóns de metros cúbicos) e está 
construido sobre un terreo 
considerado estábel desde o 
ponto de vista xeolóxico. Cal
cúlase que o __ exaustivo segui
-tnento sismolóxico do encaro e 
da sua área de. influéncia dará 
lugar a. novas avances oo es
tudo dos TIE. • 

-



- 5 DE XUÑó DE 1997 

O grupo socialista no Congre~o non asumiu a sua enmend? 

Francisco Vázquez fraC:asa no intento de 
manter os topó.nimos La Coruña e-Orense . 
-0- M. SEOANE/ MADRID 

O Congreso dos ·Deputados 
deu esta semana o primeiro 
paso para a recuperación dos 
topónimos A Coruña e Ouren
se como nomes próprios das 
duas provincias. A Cámara 
Baixa, por unanimidade de to
dos os grupos, resolveu to
mar en consideración a pro
posición de lei do Parlamento 
de Galiza para o cámbio de 
nome, en virtude da cal a for
ma galega será a unica oficial. 

A auséncia de Francisco Váz
quez e Abel Caballero no pleno 
no que se deu luz verde á re
cu pe ración dos topónimos A 
Coruña e Ourense ten unha 
óbvia leitura política. O secre
tári o xeral do PSdeG-PSOE 
manobrou até última hora para 
que o seu partido defendese 
no trámite postertor en Comi
sión unha emenda bilíngüe á 
proposición de leí do Parla
mento de Galiza. Vázquez, en 
principio, ficou sen apoios den
tro do seu grupo parlamentar 
- "se a proposición foi apoiada 
polo PSdeG en Galiza non te
ría senso que a emendaramos 
aquí", afirmaron deputados do 
PSC catalán- e por iso optou 
por non comparecer perante a 
Cámara Baixa para facer 
patente a sua disconformidade 
coa asunción da forma galega 
como única denominación ofi
cial das províncias A Coruña e 
Ourense. Abel Caballero, pola 
sua banda, decidiu solidarizar
se co seu secretário xeral e 
non apareceu tampouco palas 
bancadas do seu grupo, onde 
si estivo a pasada semana pa
r a votar en contra da Leí do 
Fútbol. 

Fontes do grupo parlamentar 
do PSOE evitaron comentar a 
auséncia de Vázquez e Caba
llero, se ben algúns deputados, 
de forma anónima no dubida
ron en considerar o absentismo 
do secretário xeral e do presi
dente do PSdeG -este último 
candidato á presidéncia da 
Xunta- "como un evidente 
erro político do que se trasluce 
a imaxe de que en realidade 
non se está polo consenso 
nunha matéria tan delicada co
mo a lingüística". 

Referéncias ao franquismo 

Para a deputada autonómica do 
PSdeG-PSOE Maria Xosé Por
teiro, a responsabilidade histó,ri
ca da deturpación dos topóni
mos galegas cumpre atribuir-lla 
á Ditadura franquista, "cando· a 
burla fundamentalista acadou 
níveis de aberración lingüística 
contra a ·cultura e a língua de 
Galiza". A parlamentária socia
lista evitou mencionar na sua 
intervención que a castelaniza-

. ción dos topónimos galegas é 
moi anterior ao golpe de Estado 
do 18 de Xullo de 1936 e os 
seus inícios remontan-se ao sé
culo XV. 

. \ 

Rótulo dunhas dependencias municipais coruñesas correxido por un anónimo. A IGLESIAS 

O deputado do PP do Parlamen
to de Galiza Fernando González 
Suárez salientou que coa recu
peración dos topónimos A Coru
ña e Ourense salda-se unha an
tiga débeda "co povo galega, un 
povo que produciu os nemes 
dos seus lugares na súa língua 
própria e que se viu submetido 
durante unha chea de anos ás 
maiores arbitrariedades". 

O artigo 1 O da Lei de Normali
zación Lingüística Galega que 
establece que "a única forma 
legal dos topónimos será a ga
lega" e a recente adesión do 
Congreso dos Deputados á De-. 
claración Universal dos Direitos 
Lingüísticos foron os argumen
tos legais invocados por Pilar 
García Negro para "apoiar e 
defender a evidéncia, isto é, o 
feito de que os topónimos A 
Coruña e Ourense foron cria
dos polo noso povo na nosa lín
gua própria, sen que ninguén 
se poida arrogar o direito de 
deformá-los á mantenta". 

O debate completou-se coa to
ma de posesión dos diferentes 
grupos parlamentares con pre
senza nas Cortes Xerais. Na
cionalistas bascas e cataláns 
protagonizaron senllas inter
vencións afervoadamente f avo
rábeis á restauración dos topó
nimos lexítimos. Joxe Joan 
González de Txabarri (PNV) 
advirtiu-lle explícitamente ás 
forzas maioritárias da Cámara 
Baixa -conservadores e socia
listas- que non fixeran un 

· exercício de hipocresía "votan.
do agora a toma en considera
ción positivamente e ·1ogo 
emendando o texto até o facer . 
irrecoñecíbel". Neste' senso, 
compre lembrar que o PSOE 
defendeu no seu paso pola co
misión parlamentar correspon
dente unha emenda encamiña
da a que as 11/es Balears tive
sen tamén comq cooficial a de
nominación en español, Islas 
Baleares. A emenda socialista 
foi rexeitada ao bater cos votos · 
contrários do PP e dos seus só
cios nacionalistas. Pero as pa
labras de Txabarri tamén ían di
rixidas aos conservadores, ·ante 

· a sospeita que abriga o PNV 

respeito de que o PP . poida 
apoiar a denominación bilingüe_ 
para as províncias .bascas Gi
pu7koa e Bizkaia. 

Nunha intérvención de marcado 
ton nacionalista, Carme Laura 
Gil (CIU) confesou-se avergoña
da ante o "feito sen dúbida anor
mal" de que a representación do 
Parlamento "da nación galega" 
se vexa obrigada "a recorrer ao 
Parlamento doutra nación para 
ver respeitada de vez a sua to
ponimia oficial, a que se expre
sa na sua língua própria". 

Francisco Rodríguez (BNG) 
amosou a sua satisfación por
que o Estado Español "cornee.e 
a asumir o seu carácter plun
nacional e tamén plurilingüe". 
O parlamentário nacionalista 
lembrou que ainda hoxendia 
"certos segmentos da opinión 
galega padecen un certo_ com
plexo de autonegación, com
plexo que foi alimentado pelas 
autori,dades do Estado Español 
durante séculas en beneficio 
próprio". 

Das intervencións dos voceiros 
do PP e do PSOE tirou-se en 
princípio a conclusión de que 
os grupos maioritários van asu
mir, no que fica de trámite pa~
lamentar, a proposición de lei 
do Parlamento de Galiza sen 
nengún retoque· nunha direcióri 
bilingüe. "Aquí do que se trata 
é de recuperarmos unha parte 
da nosa história de España, xa 
non é un elemento de confron
tación entre os españois", afir
ni ou a· deputado lugués . do 
PSQE Xosé Blanco. "A propo
sición de lei do Parlamento de 
Galiza é inteiramente asumíbel 
por nós porque o seu contido 
concorda plenamente coa von
tade expresada polo conxunto 
dos galegas", indicou Maria 
Xesús Sainz (PP). 

Tras a toma en consideración, a 
proposición de lei pasará agora 
a debate en Comisión e, con 
posterioridade, será analisada 

- polo Senado. A sua aprobación 
definitiva polo Pleno de Cámara 
Baixa producirase p'resumibel
mente en Outubro. + 

ANOSATERRA 

Mália a· condena, :xosé Castro 
segue c"omo alcalde de Pon~areas 
O alcalde de Ponteareas, X~sé Castro (PP), anunciou que 
continuará no seu cargo málla a senténcia da Audiéncia de 
Pontevedra condenándoo a tres anos de cárece e dous. de 
inabilitación pola falsificación ¡dun documento público no pro
ceso de expropriación para~mpliar un camiño. Castro, que 
comezou o seu mandado n franquismo, dixo estar respal
dado polo seu partido na su determinación de seguir na al
caldía. A senténcia ainda no é firme porque o rexedor po
pular ten a posibilidade de r~curso diante do Tribunal Supe
rior. Contado, hai vários pro esos xudiciais abertos contra o 
alcalde ponteareán. Por outr . banda, o BNG de Ponteareas 
anunciou que non asistirá a~s- actos públicos nos que este
xa presente o alcalde mentes este non decida dernitir. O 
PSOE local ainda non tomóu posición sobre esta atitude pe
ro xa ten evitado a sua pre~enza nun acto institucional.• 

P.SOE e EU·EG asi~an o pacto e· 
Vázquez fala galego · ·. 

5 

O pasado Sábado 31 d~ Maio o secretário xeral do -
PSdeG-PSOE, Francisco Vázquez, e o coordenador xeral 

- de Esquerda Unida-Esquerda Galega, Anxo Guerreiro, 
asinaron en Vigo o pacho para concorrer na mesma lista 
ás vindeiras eleicións autonómicas do 19 de Outubro. 
Vázquez e Guerreiro r~ferironse a unha "coalición de de
mócratas" e asegurardn que van gañar os comicios para 
pór fin ao "d,espilfarro' económico no que incorre a Xunta 

- do Partido Popular. Guerreiro dixo que até o outono xa te
. rian "tempo de explicar polo miudo as bases programáti

cas" e informar sobre as sete cláusulas que inclue o 
acordo eleitoral que asinaron as suas forzas. O secret~rio 
xeral dos socialistas galegos, Francis~o Vázquez, pola 
sua banda, ·surprendeo aos presentes no ·acto de . 
asinamento do acordolao empregar o galega mália a sua 
manifesta hos~ilidade ~ara á nosa língua. t . 

Cuiña nÓn aclara o Pl~no Sogama do lixo 
O deputado nacionalista Emrilio López Pérez remitiu unhas 
perguntas ao cónselleiro Xosé Guiña. para que aclare dian
te do Parlamento o Plano de Resíduos que xestiona a So
ciedade Galega_ de Meio 4mbiente, Sogama. Segundo 
Emílio López, Xosé Guiña nqn explica os contidos do plano 
e nas suas declaracións in~orre en moitas contradicións, 
como asegurar que vai red lar todo o lixo posíbel, cando 
dese xeito só quedaria un 15% do refugallo para queimar 
na incineradora de Cerceda. O problema do transporte até 
Cercada e os gastos derivad~os da xestión, tamén inquedan 
ao deputado do Sloque, xa ue para moitos concellos ¡:¡lon
xados de Cerceda sumarse o plano vai $Upar dispararse a 
factura d_o lixo porque o tran~porte encaréce o prezo da sua 
xestión. "Por que se fala de separación do lixo en destino 
se se vai separar en domicíl o? Que clase de planta de re
ciclaxe se vai construir en erceda? En que lugares exac
tos se van instalar as planta~ empacadoras? Cantas tonela
das de papel e cartón se pe~san recoller?"; pergunta Emílio 
López, que tamén ten dúbid~as da procedéncia dos cartas, 
xa que no Congreso dos O putadas o Governo central di
xo ao BNG que non habia .artidas para o plano Sogama. 

A mentres hai indefiniciórll a respeito do proxecto de 
.Sogama, a mancomunida~e de concellos do Morrazo 
recebiu o prémio españolf "Amigos de la Tierra" polo 
seu plano de tratamento de resíduos sólidos urbanos, 
que-implica a redución, redclaxe e reutili.zación do lixo. + 

Crédito erí lugar das axudas 
pola. catástrofe d~ Aegean Sea 
O consello de ministros do Governo central aprobou o 
Venres 30 de Maio unh~ habilitación orzamentária de 
12.500 millóns de pesetas para empréstitos que repartir 
entre os afectados polcp naufráxio e posterior marea negra 

·: do petroleiro grego Aegean Sea, afundido na Coruña en· 
Decembro 
de 1992. Os 
principais 
beneficiários 
son os 
mariscado
res e os pes
cadores de 
baixura. O 
Governo au
torizou ao 
Instituto de 
Crédito Ofi
cial a abrir 

duas-liñas de crédito para paliar os prexuízos derivados 
do retraso do cobro daJs indemnizacións ·ás tres mil famí
lias afectadas,. pero de 1momento non pagou as indemniza
cións. O problema é ·que os créditos subvencionados, 
ademais de darse cinco anos tarde, chegan cando o prezo 
dp diñeiro é moi baixo, polo que o aforro é mínimo.+ 
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OP.tNIÓN . 

. DO.QEREJTODU_DO REVES, MATRIMONIO UN DOGAL DAS POR ALGUNS GRUPOS,. A AfJTORA OESTE ARTIOQ · 
cR1TicA. A. r.R:óPf.lIA-LÉ1 .DE ;·EJ\~ÉLLAs: oE FEITo i?rnL 
CONSIDERAR QUE TODAS AS Pl~RSOAS DEBEN TER OS 
MESMOS DIREITOS, C®MO JGIDADÁNS. ~NDIVIDUAIS 
SOBERANOS E}K)N -EN~UNGIÓN DA SUA1PERTÉNt::IA <· 

A UN REXISTRO'MAIS' oü' MEÑos·~cONVENclONAL 

· 'ES, .ESCREBEU NO SÉCULO PASADO ROSALIA DE CAS~ 
TRO. A RECENTEMENTE, APROBA.DA LEI SOBRE PARE
LLAS DE . .FEI.tQ,~RAE }¡)E NOVO A DEBATE O PAPEL 
DESTA INSTITUÓÓN,:·NON TAN ANTIGA COMA SE 
PENSA, E AS SU:)~fpSÍB~IS ALTERNATIVAS, DEFENDI-

.. -· ·:--.:. . ~ 

'~~. ..,· ,. ·lo' 

.. QUE (NON) ME REXIStREN 
· . 

SOBR~ AS, PARELLAS DE FEITO 

Estou en contra do matrimónio. E en con
tra de calquera rexistro q~e facilite ao Esta
do seguir perpetuando unha estrutura social 
baseada na "unidade familiar" que lle per
mite garantir unha cerra "orde" e a presta
ción de servícios sociais non recoñecidos, 
nen retribuidos, a cámbio dunha série de 
avantaxes (pensións, facilidades de acceso 
á vi vendas sociais, desgravacións ... ) que to-. 
dos e todas deberiamos ter pola nosa pró
pria condición de cidadáns. 

Creo, por tanto, que o debate en tomo á 
legalización das parellas de feito está des
virtuado, é falso e permite ao Estado aga
char o debate ver.dadeiro: o naso dereito á 
individualidade. 

É nese contexto que rexeito o matrimó
nio e os rexistros de parellas de feíto. Re
clamo o meu dereito a situar-me fronte ao 
Estado sempre como indivídua, a exixtr os 
meus dereitos en tanto que persoa e por 
riba como cida~ana que cumpre coa abri
ga de contribuir ao mantemento deste Es
tado (pagamento de impostas directos e 
indirectos, taxas ... ) e tamén a manter a 
miña afectividade, 1sexualidade e privaci
dade absolutamente á marxe destas rela
cións co Estado. 

Os discursos "políticamente correctos" 
exixen o recoñecemento das parellas de 
feíto en base fundamentalmente a dous 
argumentos: pola inxustiza ~ discrimina
ción que supón o matrimónio para aspa
rellas de gais e lesbianas con respecto ás 
P9-rellas de heterosexuais, e o cada vez, 
maior número de parellas hetero que con
viven xuntas sen casar. · 

Ningún d.eles me CGnvence da necesidade 
de dotar ao Estado dunpa nova oportunida
de para nos re~i~tra~ . .. -. · 

BEGóÑA CAAMAÑo 

vindicas o dereito das mulleres a ser orde
nadas sacerdotes e impaTtir a comunión. 
"Mire vostede: Non. Como feminista es, 
tóu en contra da lgrexa e pola aqolición 
dos exércifos". O mesmo me ocorre co 
m~trimónio. Estou pola sua desaparición, 

xistro para que quede claro que, ainda 
que non casan, son de feíto, unha parella 
estábel e convencional e que así lle cons
te a todo o mundo. 

. sexa cal sexa o nome que lle poñan, non 
polá sua ampliación._ 

· De todo este debate o unico que comparto, 
parcialmente, é a necesidadé de reformar a 
Lei de Adopción. Creo no dereito dunha 
parella P,omosexual a adoptar unha crianza, 
como creo no direito desa crianza a ser 
adoptada por duas persoas adultas e respon
sábeis con independéncia da sua afinidade 

Canto_ ao segundo suposto r'ecoñezo que 
. me resulta máis difícil de entender. Cando 

unha parella heterosexual decide non ca
sar, tiña para min que 
esa decisión era o frói-_ 
to dunha reflexión_po-
lítica ou ética que cris
talizaba no rexeita
mento a que a sua rela
ción ou afecto servise 
de base para calquera 
clasificación social. 
Pensei que se ·negaban 
porque querian seguir 
aparecendo ante a lei e 
a calquera clasificación 

· social. Pensei que sti 
\negaban porque que
rían seguir aparecendo 

. ante a lei e a sociedadé 
coma individuos e irr-

· dividuas soberanos, 
que tiñan claro que 1 · 
+ 1 nunca é 1, e que 
estab'an dispostos a dar . 
a batalla para exixir o 
recoñecemento dos 

'Tratase só dunh~ 
cuestión de moda, de 
. repulsión á palabra 

" . . ,, . -" . . . matnmon10 , ma1s non 
aQ que significaba, de ai o 
seu desexo de ~e inscribir 

• T . nun rex1stro para que 
quede claro que; ainda 
que non casan, son de 
. feito, unna parella 

está bel" 

afectiva. Pero tamén 
creo no dereito de un
ha, duas, tres ou catro 
persoas, con ou sen 

" implicacións afectivas 
entre das, a asumir so
lid ári a e colexiada
'mente a responsabili
dade que supón criar e 
educar a unha crianza. 
Ou é que· só cando 
duas persoa5 están uni
das por vínculos afec
tivo-sexuais teñén a 
capacidade de_ coidar, 
amar e educar ... 

Ao maiores da reforma 
da adopción reiterou a 
miña absoluta sorpresa 
ante a cantidade de 
xente que quere a cria, 
ción dun rexistro de 
parellas. 

seus derehos . indivi-
duais, mesmo sabendo . A min xa me -teñ~n 
que iso supoña renun- . anotada nos rexistros 
ciar aos "dereitos-trampa''. que o Estado r~- · de Facenda e nas li§tas do Sergas, e eu en-
coñecia a quen si casaba. cárgome de que non esquezan anotarme no 

.,. ,.: censo electoral. Abóndame. A parte disto, 
Ao parecer non era asi. Tratase tan só ::

1
9s ,µnicos-rexistros nos que quera estar son 

- dunha cuestión de .moda, de parecer' máls · os listíris.idefónicos e as axendas dos meus 
moderno; ou de repulsión á palabra "ma- amigos e.das miñas compañeiras.• 
trimónio"' 'rriais non ªº que significaba, 
de ai o s_eu de~exo de se inscribir nun re- BEGOÑA CAAMAÑO é xornalista e feminista 
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¡j\s mulleres son maioria na lgrexa, sempre 
spn as máis numerosas en calquera reu-

~
. ón, ~alvo nos Conclaves que elixen os 
apas, nos grañdes Concílios ou nos en
ontros das Conferencias Episcopais. Xa 
xa nas celebracións dominicais, na misa ·t diário, ou en calquera outro encontro 

· arroquial, nos espácios máis tradicionais 
u nos espácios máis progresistas. A lgrexa 

!~ n mulleres quedaría case baleira, só con 
'!gúns dirixentes. En troques, só con elas, 
estaria chea, aínda que case sen dirixentes 
(hlgunha que outra monxa e algunha que 
dutra laica). Son m~ioria, pero tefien 
pouca capacidade de decidir. Non em
bargantes, cada vez máis van tomando 
conciéncia do seu papel e, o que están 
ohamadas a desempeñar por dereito pró
prio, que nace do seu bautismo. 

'En Galiza isto estase facendo xa, ademais 
das plataformas eclesiais progresistas nas 
que participan homes e mulleres, nun 
movemento específico e plural. T rátase 
das Mulleres Cristiás Galegas, que tiveron 
o seu I Encontro en Marzo do ano pasa-
40, no mosteiro de Armenteira, onde fo
ron moi ben acollidas polas súas monxas. 
Xuntáronse 31 mulleres cristiás de distin-

1 1 d o l' " . tos ugar€s e a iza para compartir a 
nosa preocupación polo que estamos vi-

. vindo como lgrexa e na responsabilidade 
que, no seu seo, nos corresponde como 
mulleres". O seu lema foi "A muller na 
Igrexa, camiño de liberación". 

Aportaron algúns datos : Na medida en 
que as cousas están progresando na socie
dade cara a unha meirande igualdade, a 
situación desigual das mulleres na Igrexa 
resulta máis escandalosa. As mulleres es
dm marxinadas dos centros de decisión, 
~ando unha correcta lectura bíblica e un
lia boa comprensión teolóxica invitan a 
Jnha conversión real. Pero vai habendo 
~a unha toma de conciéncia. Alí fixeron 
Jnha chamada á responsabilidade e a espe~ 
ranza: As mulleres tefien nas súas mans a 
posibilidade de forzar un cámbio de itua
oión, para que a lgrexa camifie cara unha 
realidade máis evanxélica; entre outras 
ousas, porque están na situación do po

~re, non teñen nada que perder, on par· 
t~cipativas e poden aportar unha nova 
s~nsi bilidade. Compre buscar un novo 
xeito de estar na lgrexa, crear espacios de 
encontro ·e construír desde o participati
vo, o comunitario e o igualitario; aprovei
tpr a fo~a·que chega das lgrexas máis no
'1as de Africa ou América, e facer teoloxia 
desde a própri~ persp~ctiva. 

. ., 
Ágora va{l ter o 8 de Xuño, rw mesmo 
donvento, .ó seu III Encontro·. En tan bre
.Je tempo,' o moyemento fois~ artictilando 
~rogresiv~mente., de xeito exemp{apnente 
democrátic_o1 por médio de ,pequenas 
~embleas.~~onais e outro encontro a me-

.· diados de 'Novempro. Neste queren facer 
-~ha lectura feminista de:d.e a visión teoló

. · 1ca e unha le<::tura teolóxica desde a pers-
. ectiva feminista. ·Están tamén elaboran-
·º unha Carta de ídentidade, que sirva coTº referéncia para tQdas ·as integrantes, 

rfspeitando o seu pluralismo, e queren 

No .primeiro dos -~ás~s ~:_entend~ o des~xo .. 
.de parelÍas gais e les'b(~as a se constituif 
en "mafrimónio" (s~r l}.om9s~xual non sig--, 
nifica ser revolucionário nen contestário), 
neste ~.as9 creó que ~stª-IJ '-nC?. seu dereito a 
pedir a reforma :do matr.imónio ·para que se 
lles permita acceder a esa institución. Ao 
meu xeito de ver, no canto ··de·pedir a aper
tura dun novo rexistro,· sería máis práctico 
exixir o seu dereito a ·casar e a figurar no 
·rexistro xa existenÍ:~. Isa sen ter en conta a 
convulsión que tal petición causaría nal
guns sectores. das fifa§· liberais, hoxendia .
dispostos a consentir a 'treaciÓn do rexistro 
de parellas como ~ilgo·:· inevitábel., que os 
dota dun pamis de ·prÓgi:esia péro que, ao 
-cabo, permite seguer tendo separados e ben 
diferenciados aos matrimónios "normais" 
daquelas oufrai unións ás: que xa non ousan 
definir coma abomina~eis, agachando a sua 
animadversión baixo o eufemismo de 
"igualmente respeitábeis". 

Con todo non seria a miña batalla. Non 
mov¡;ria un dedo por conseguir ese "derei, 
to". E coma cando alguén che pergunta se, 
como feminista, estás a favor da incorpo
ración da muller ás Forzas Armadas e rei-

i
ogresar na orgapización por medio de 

omisións de traballo. Sen dúbida unha 
· peranzadora aposta para a patriarcal 

re:a ga~~ga, na que o colectivo. femin~
o e o mais amplo, xeneroso ... e negatl, 
amente submiso. + ' 

VICTORINO PÉREZ PRIETO é escritor e crego. 
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PA-RLAMENTO 

ó governo 1)égase a dar ínfórmación sobre gaStos ·de pfopaganGa 
. . , ~ . - . 

Denúncia.n o uso de cartos· públicos 
·para custear· a campoña '.GalizG avanza' do PP 
*P.C. 

A Xunta de Galiza ven inser~ 
tanda, nos últimos meses, 
publicidade institucional bai
xo o lema "Galiza Avanza" 
nos distintos xornais gale
gas. O deputado nacionalista, 
Alfredo Suárez Canal, denun
ciou, no pleno do Parlamento, 
que baixo ese lema agáchase 
propaganda eleitoral, custea
da con cartas públicos, na 
que se ensalzan desde "as 
obras inuguradas, até as pri
meiras pedras". O PP negóu
se a facer público o custe da 
campaña e a dar explicacións 
das causas que a provocaran. Cuiña é acusado de facer prcampaña cos cortos da Xunta. 

• 1 
A. PANARO 

O BNG apresentaba, o pasado 
mércores 4 de xuño, unha moción 
através da que solicitaba ao PP 
que se lles proporcionaran aos 
grupos parlamentários os custes 
da campaña publicitária do gover
no, apresentada baixo o lema Ga
liza Avanza. Centos de páxinas 
de propaganda institucional publi
cada nos distintos diários galegas 
nas que aparecen as fotografias a 
toda cor dos distintos conselleiros 
en inauguracións de obras rema
tadas, anúncios de início de obras 
ou sinaturas de convénios para 
futuras infraestruturas. 

"É unha exaltación permanente 
do poder feita con cartos públi
cos que non se contabilizan co
mo gastos eleitorais", aseguraba 
na sua intervención o deputado 
do BNG Alfredo Suárez Canal , 
quen denunciou a adulteración 
das regras do xogo democrático 
por parte do PP que '1ai propa
ganda do grupo de governo e da 
Xunta en plena precampaña". 

O parlamentário nacionalista 
acusou ao governo de corrup
ción por estar favorecendo, coa 
sua política propagandística, os 
intereses dun partido e solicitou 
os dados do custe da campaña, 
o uso de publicidade só para 
''facer promoción turística ou pa
ra productos de calidade" e que 
se respeitaran as regras do xo
go democrático. 

Roberto T aboada, deputado do 
PSdG, apoiou as acusacións feí
tas polo BNG e explicou que o Mi
nistro de Sanidade, Romay Beca
ria, ten destinados 188 miU6ns do 
seu ministério para pagar aos me
dios de comunicación "por verse 
nas informacións e fotografías, 
prévia supervisión dos artigas". 

Segundo· o parlamentário socia
lista, outro dos sisternas de pu
blicidade encuberta é "o modelo 
C.uiña", que consistiría nun sis
tema mixto de empresas cons
tructoras que . fan publicidade 
privada nos dias anteriores á 
inauguración do comezo da 
obra ou do seu remate. -Ao dia 
seguinte do acto, ao que asisti
ría o próprio Cuiña, sairia a in
formación nos meios de comuni
cación e uns dias máis tarde 

volveria a Jlparecer a publicida
de, esta vez institucional, ama
sando os logros da Xu~ta. 

O encarregado polo PP de de
fender a actuación do governo, 
o deputado Manuel López Ou-

teiral, calificou de "absurdas" 
as acusacións dos nacional is- · 
tás e asegurou que o BNG ''tra
ta mal ás institucións máis sa
gradas". Para xustificar a apari
ción de Manuel Fraga lribarne 
nas fotos da prop_aganda resal-

tou o ''carácter institucional de 
Fraga" e rematou_ a sua inter
vención entre aplausos dos 
seus correlixj"onários sen trr , 
respostado a nengunha das 
·perguntas 'realizadas polos n~
cionalistas. + 

O Parlamento aproba regula~ ás concesión~· de emisoras privada$ 
O PP aceitou a -proposta do 
BNG de elaborar uns critérios 
básicos que terian que cumprir 
as empresas radiofónicas para 
concederlle as novas licéncias 
para frecuéncia modulada. Se
gundo a parlamentária do BNG, 
Pilar Garcia Negro, é ·imprescin
díbel que se adopten. medidas 
porque as empresas de comu
nicación, ás· que calificou como 
"indústrias de enclave", centran 
a sua información nos aconte
cementos do estado mentres 
que ignoran o "idioma e a reali-

N os primeiros dias 
de aprobados os 
orzamentos o fun, 

cionário carece de tempo 
libre. Efectivizar os paga, 
mentos comprometidos, 
preparar os convénios de 
colaboración a asinar con 
bomba e boato polo conse, 
lleiro de turno, liquidar 
compromisos de anos ante, 
riores e abonar pequenas 
débedas pendentes con 
provisionistas vários ao 
borde da ruína polo retraso 
nos pagos. Son as ocupa, 
cións profisionalmente co, , 

dade social e cultural do país" .. 

A parlamentária nacionalista in
sistí u na necesidade de que o 
executivo, "como institución de 
governo, estabeleza uns crité
rios para que se respeite a nosa 
identidade" e criticou adem~is a 
política de censura e de silencia
mento que se da nos méios in
formativos, sobre todo, nos pú
blicos. Segundo García Negro, 
Galiza non gozou nunca dun bo 
·tratamento a nivel estatal polo 
que pediu que cando menos se 

Matar .o te~po 

garantiran eses mínimos requisi
tos para as emisoras de rá~io 
que se estabel~zan - en di~n~e. 

Pala sua banda o deputado ~o 
PP, Xúlio Montes, defendi' u 
aos meios públicos polo seu -
coñecido prestíXio e pola gr -
dísima credibilidade da que gp
tan. Asegurou que q seu grupo 
parlamentário sempre prome
veu a independéncia, igualdFl
dEE, solidariedade e obx~ctividfi
de, pero pésie a todo apoianon · 
a proposta nacionalista.+ l 

ribeira sacra (invariab€1, 
mente e por causas_ que ~¡, 
guén deberia esrudar e f~' 
cer tese doutoral, semwe 
teñen esté!- denominacicpn 
de orixe). Porras sobrej o 
partido de máxima riv~k 
dade na liga da·s estrel · . 
Coleccionismo de to ' o 
canto suplemento do i, 
nical-se publique. E o úl ¡,_ 
mo descubrimento, e 
acordo cos tempos, face~j e 
navegante de Interne e 
explorar sítios r<iros e e ', 
ticos. _ 

rrectas nas que o persoal da administración aplicá 
coñecimentqs e xornada retribuida. 

Menos coniplexidade para fuxir do aborrimento ~-, 
·ñen. os cargos políticos. Uns- dedícanse a facer 
medalleiro pátrio por orde alfabética de listin te e, 
fónico. Outros teñen nos produtos galegos o sru 
apego favorito: comelos, beb~Jos e eva~ualos. lle, 
rños ·aos fixos de Saraos, bodas, banquetes e inau~, 

Cando os capítulos presupostários quedan valéiros 
a cousa cambea. O . ócio apodérase de ofidnas e 
despachos. A rutina e o acomodo empezan a ser in, 
soportábeis transcorridos vários m_eses. Só queda 
entón para non .aborrirse e escapar do tédio, a papi, 
rofléxia e as mas leituras, poñerse'" a facer algunha 
cousa que ocupe en algo proveitoso e respeitábel as 
'horas laborais: Ainda sexa en computo anual. 

Maiormente as opcións escollidas, son recursos co, 
ñecidos e de antiga tradición no mundo burocráti, 
co. Constitución de penas gastronómicas para pro, 
·mocionar a "nouvelle" cociña galega e os 'viños da 

racións de maquetas ilusionantes. _ 

Tódos agardan que.pase a época de rendir pleite~ia 
e obediéncia incontestábel ao do semblante hib~r, _ 
nado, para empezar tempos...de maior movimentq e 
dedic~rse a xogos sé:i~s, de respeito e con algo ~e 
prove1to. Ser o legatano dunha vez por todas e_d~1, 
xarse de aparecer nas quinielas da sucesión en con, 
versacións de tabernas de luxo ou nas tertúlias flb
rais da medianoite. + 
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Nacionalismo 
• -e racismo 

Nun dos apartac;ios-do infor
me do valedor do Povo do 

· ano 96 no que se .anal isa' o 
racismo e a xenofóbia na 
Galiza recóllese unha cita dcv 
escritor catalán Salvador Pa
niker, s~gundo o que haberia 
situacións de- xenofóbia e ra
cismo nas atitudes naciona- · 
listas. Diante desta 
afirmaciqn, a parlamentária 
do ·BNG, Olaia Fernández 
Davila, lamentou que o Infor
me do Valedor conteña afir
macións destas · 
características e sinalou que, . 
esta? atitudes nunca parten 
das minorías, senón que, pe
la contra, "son xenófobas as 
actuacións daqueles que se 
consideran superiores e que 
·son incapaces de recoñecer 
as identidades nacionais". + 

Carretando votos · 
Centos de mulleres 
p_ertencentes a colectivos de 
Mulleres Rurais e de Amas 
de Casa veñen asistindo, 
nas últimas semanas, ás se
sións plenárias invitadas polo 
Partido·Popular. As próprias 
deputadas populares 
encarréganse de ensinarlles 

. as instalacións, acompañalas 
até o palco onde as visitas 
seguen o pleno e de recolle: 
la~ unha vez conclue o deba
te, normalmente antes de 
que-os grupos parlamentares 
da oposición rematen as in
tervencións. Despois ven o · 
café e as pastas. As mulleres 
marchan engaioladas e o PP 
queda -satisfeit9. Nunha soia 
xeira aseguran máis de un 
cento de votos.• 

. Dositeo Rodríguez. 

Un baño río Lérez 
Segundo o consell~iro da 
Presidéncia, Dositeo 
Rodríguez, o~ níveis de ·sóli.,. 
dos en suspensión e de con
taminación medioambiental 
das augas do rio t:érez son 
tan baixos que Ence nen se
quer está disposta a asinar 

~ un novo pacto ambiental por
que -se veria abrigada a man
ter sempre eses ínfimos índi
ces de contaminación que 
provoca agora. O deputado · 
do BNG, Bieito Lobeira, califi
cou de eleitoralistas as pala- · 
bras do conselleiro e pergun
tou se Fraga repetiria a expe
riéncia de Palomares e se 

·bañaria nas augas \'.io ria, do 
lado do complexo, para 
demonstrar a salubridade . 
'das augas.+ 
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. Os alcaldes do· PP reveláronse pero aprobouse o sustancial da proposta. · 

Lendoiro tenta _ facerse forte c,ontrolando 
todas as obras da Deputadón 
~p... EIRÉ 

Lendoiro terá, personalmente, 
a última palabra sobre todas as 
obras que realicen os conce
llos con axuda da Deputación, 
pésie ao enfrontamento prota
gonizado pola maioria dos de
putados do PP na corporación 
provincial coruñesa. Lendoiro 
tenta, deste xeito, facerse for
te fronte a Romai, mentres 
que alguns deputados rosman 
que vai ser cesado despois 
dos comicios autonómicos. 

O Venres, 30 de Maio, 15 minu
tos despois da hora sinalada para 
comezar o pleno. da Deputación 
coruñesa, o seu presidente, Ce
sar Lendoiró, apre,sentaba unha 
emenda na G¡ue afirmaba que 
"con posterioridade [ á votación 
da cqmisión] viuse a .necesidade 
dunha reforma·do Plano, . .'~. Nesa 
enmenda introducíronse unha sé
rie de condicións para que os 
concellos podan contratar directa
mente as obras como viñeron re
alizando até de agora. Pero Len
doiro gardouse unha boa baza ao 
introducir unha cláusula na que 
se afirma que "calquer discrepán
cia resolveráa a presidéncia". · · 

Na práctica, coa aprobación des- · 
te Plano 2000, Lendoiro ten a úl
tima palabra sobre as obras que 
vaian realizar os concellos, deci
dindo directamente sobre delas. 
Ademais séguense a contemplar 
penalizacións aos concellos que 
non cumplan os prazos das 
obras. Tamén segue vixente no 
Plano 2.000, a abriga que teñen 
os concellos de depositar a por-

- centaxe de diñeiro que eles apor
tan ás obras a realizar nas arcas 
provinciais con anterioridade. 

Os deputados do PP reveláran
se con anterioridade contra o 

O Presidente da Deputa~ión cor~ñesa, 
Augusto César Lendoiro. 

a comisió.n para deliberar. Bai
_xan para a presidéncia e os be
rros escóitanse fóra. Unha hora 
despois voltan a sair. Hai pala- ' 
bras fortes contra Lendoiro, 
mesmo de algun dos seus pre
suntos aliados como o alcalde 
do Ferrol, Xan Blanco. · Na vota-

.. ción, Gómez queda só de
fendendo o plano de Lendoim. 

. No pi.ene, o BNG pon d~ mani
festo como con este plano de 
Lendoiro se conculca totalmen
te a autonómica municipal so
metendo aes concellos ao dicta
do da Deputación, mentres que 
desde o PP se fala doutra filo
sof-ia tendente a potenciar as 
deputacións. "O PP tenta de
mostrar que as Deputacións te
ñen algunha razón de ser, ·por 
isa tenta contratar todo para que 
a_ xente saiba que existen", afir
ma Manolo Doval, deputado do 
BNG. Desde o PSOE, pola sua 
banda, ponse de manifesto a di
-visión existente no PP. 

Plano 2000, apresentadq por 
Lendoiro que, os seus campa- Lendoiro, din os socialistas, é_ un 
ñeiros da dereita afirmaban des-_ -home cuestionado xa /desde an-
coñec.er por· máis que o presi- tes de acceder a unha presidén-
dente o viñera anunciando des- cia que.lle desputaba Torres co:. 
de había dous meses. Na- comi- lomer, apoiado por Ro!llai. As re-
sións de Planos Especiais, o al- lacións entre os dous son tan ti-
calde ·de 'Ribeira, Torres Colo- rantes que o alcalde de Ribeira, 
mer, falou cos se:.Js compañei- presidente de Vías e Obras, fuxiu 
ros e, ao comezar a sesión, o de dous plenos para non votar 
alcalde de Laracha, Xesús Ra- . as propostas de Lendojro. O pre
ma, un dos máis veteranos na · sidente, ao que os éxitos deporti-
Deputación, tomou a palabra vos e de xestión empresarial fi-
para afirmar que "algunha vez a xérono un creido, como para 
oposición tamén ten razón e no tentar rivalizar con Romai, perde, 
naso grupo non hai moito acor- mes a mes, apoios. O último fun-
do", propoñendo que o estudo gueirazo que lle meteron foi ó 
do plano quede sobre a mesa.. anúncio-de que António Couceiro 

ia ser o candidato á alcaldía co-
Descalificacións a Lendoiro ruñesa. Agora conseguir ter a 

António Gómez, presidente da 
.comisión e cuñado de Lendoiro, 
non aceita. Deciden suspender 

moitos alcaldes· nas suas mans 
porque vai decidir personalmente 
moitas obras, pero tamén se ga
ñou moitos .máis enemigos.• 

Apresentou unha moción de reprobaCión contra Cacharro Pardo 

·O B~G afir~a que as obras municipais 
. da Deputación de Lugo non contan con factura 

O . Bloque Nacionalista Ga~ego 
_ apresentou· na Deputación de 

Lugo unha moción de reproba
ción ·contra Cacharro Pardo que, 
loxicamente, saiu derrotada. O 
interese do BNG era o de -''de
bater o estilo do governo do PP 
e pór alternativas". Ao mesmo 
tempo, o BNG fixo pública unha 
denúncia na que se afirma que 
ningunhp obra de comunidades 

. veciñais está xustificada con 
factura. Despois de estudar boa 
parte das axudas. concedidas 

~ poía Deputación ás comunida
des veciñais, o BNG afirma que 
só atopou "certificacións técni
cas de remate .das obras". 

... 
O BNG deduce, xa que logo, 
que as cantidades asignadas a 
este plano, poden estar engro
sando o diñeiro negro circulante 
na ecónomia provincial. Tamén 
afirman os nacionalistas que a 
auséncia de facturas posibilita 

que partidas procedentes de 
outros 'planos provinciais se em
preguen éomo subvencións sen 
oengun control. · 

Desde o BNG insístase que este 
tipo de _prácticas sírvenlle ªº" PP 
para comprar votos, poñendo de 
manifesto a existéncia de sub
vencións con~idas sen'"ser pe-· 
didas; rúbricas falsificadas-ou 
asinantes que non son beneficiá
ri os, ao tempo que denúncian 
que detrás·. destas irregularidades 
sempre están "alcaldes, conce
lleiros, ou banderíns de engan
che do PP, que son os que re
part~n o diñeiro". O BNG coqsi
dera que debe de existir un bate
mo para as axudas asi como in
formes municipais que ava:len as 
obras e as facturas dos gastos. 

No pleno que debateu a moción 
do BNG, empregados da Depu
tación situáronse cunha pancar- . 

" t~ mesmo por detrás dos depu
tados nacionalistas, na que se 
pedía que se deixara de "difa
mar ao personal". Os traballa
dores levantaban a pancarta 
c~da v.ez qu.e talaban os na
cionalistas e, ao sair derrotada 
a moción do BNG, comezaron a 
aplausar. Cacharro Pardo que, 
en protestas se~ellantes expul
sou pola forza aos manif~stan·
tes; permitiu que estés asistiran 
a todo-o pleno, Segundo-. fontes 
do. BNG, _esta propos.ta dos tra
balladores débese · á denúncia 
realizada polos nacionalistas 
contra Pedro Luac~s. acusán
dóo de percibir máis de 3 mi-
116ns en dietas nun só ano. Lua
ces, dirixente nacional-ista até 
1981, converteuse logo -en-diri
xente da UXT na Deputacióri, 
senda hoxe o xefe .de persoal e 
brazo dereito de ' Cacharro Par
-do e, para moitos, aut~ntico ins
pirador da sua políti.ca. + 

Da abstinéncia 
ao- .derroche 
O semanário.GRANMA da 
canta de que despois de vinte 
aos de proibición de venda de 
armas por parte dos Estados 
Unidos á América Latina, 
Clinton aore outravolta a ve
da <leste comércio milloná'.rio. 
"O portavoz do Departam nto 
de Estado, Nicholas Bums, 
explicou a decisión ~n tennos 
comerciais co fin de que se 
poida demostrar a obvia 
superioridade dos produtos.erta
dounidenses. Chile terá qu~ 
decidir a fin de ano sobre a 
compra de 15 avións de ~erra 
por uns 500 millóns de dóla
res. A competéncia clase ehtre 
os F-16 Falcan, fabricados fpo
la Lockheed Martin, e cazaij 
franceses e suecos. En 1996, 
Washington aprobou a vehda 
ao Ecuador de catro avión5 is
ra.elies Kfir con alta tecno]o
xia dos estados Unidos. A 
xustificación foi a de ·rem~la
zar avións de combate per~i
dos ou avariados. Peru consi
derouno unha nova a.meada 
no seu contencioso fronteirizo 
e antes de fin de ano comprou 
avións Mig 29 e SU-25. Esa 
venda a un eventual rival 'do 
Norte motivou a Chile a pre
sionar até obter a autorización 
actual. A espiral armamentis
ta ameaza ainda a América 
Latina e pésia aos 200 millóns 
de pobres e Norteamérica ron 
quer deixar de ter benefíc~os; 
fica todo en aras dunha segu
ridade hemisf ética e se cadra 
na loita contra o narco. d 
subcontinente pasa da abs~i
néncia ao derroche. + 

Talante inculto 
e feroz 
"Desque a direita auténtica 
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substituiu ao direitismo de pe
digrí socialdemocrata no 
governo do Estado español, 
cerras accións brutais da poli
cia antidisturbios teñen 
chamado a atención de moitos 
pola súa xeneralización -di A 
TRABE DE ÜURO no seu co
mentário editorial-. Non é que 
ant~s non se vira brutalidade 
policial; mais parecia en certo 
xeito circunscrita, en primeiro 
lugar a onde todos sabemos e 
logo a algunhas províncias co
ma a de Pontevedra (lembre
mos as actuación do ex-gover
nador Jorge Pai;ada contra as 
xentes do Morrazo) cuxos go
vernadores se distinguían por 
un talante especialmente 
inculto e feroz. Estas novas ac
tuaciós ao longo do território 
estatal, poderian exemplificar
se na nosa nación por dou u
cesos relacionados entre i que 
produciron, alén das mancadu
ras f fsicas, un certo escándalo 
social. Primeiro foi a carga- sel
vaxe e masiva contra os obrei
ros de Endesa e toda a poboa
ción de Pontedeume que tiña a 
desgrácia de acharse na rúa; e 
poucos dias depois, a represión 
brutal e inesperada dunha mar
cha estudiantil en Santiago 
que pretendía xuntarse coa 
multitude operária (outravolta 
Endesa) que protestaba peran
te San Caetano contra a 
privatización da sua factoria. 
Outros casos: Povisa, os 
camioneiros de Pontevedra 
etc. ( ... ) O PP está nervioso e 
con rnoita razón; a voz do seu 
amo exixe resultados, pero de
baixo do seu serial hai un peri
goso polvorín, máis perigoso 
ainda pola delicada situación 
económica de aqui ( .. . ) 
Desgraciadamente, o PP está 
contando coa inestimábel (a 
palabra impagaábel tal vez 
non cadre ben aqui) colabora
ción de certas burocracias de 
cenas éentrais sindicais> se ca
dra asustadas palas 
implicacións dunha mobiliza
ción xeral da das obreira, ou 
se cadara collidos pola gorza 
de razóns económicas non 
sempre confesábeis: 
lembremos mesmo casos coma 
o da PSV. Sexa como for, esas 
centrais sindicais engoles bile 
(se ainda lles funciona a vesí
cula biliar) e asinan a refcrrma. 
do mercado laboral, liberalizan 
o despido, ·aceitan o programa 
de reducción das pensións, e, 
coa sua atitude, contribúen 
eficazmente á desinformación 
e á desorientación da das 
'obreira".• 

PEPE CARREIRO /A TRABE DE ÜURO 
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,, Alberto Arana, 
a·utor de El problema espa~ol 

'A história de España é opresiva e uniformizadora pero, · 
ante todo, fictícia' 

* ARANTXA ESTÉVEZ 

A HISTÓRIA DE ESPAÑA É UNHA COARTADA PARA MANTER UNHA IDEA TAN FEBLE COMO FALSA: DO 

PIRINEO AO ESTREITO DE XIBRALTAR VIVE UN MESMO POVO. ESTA É A TESE DE ALBERTO ARANA, 

QUE DESCOBRIU MOITAS MENTIRAS NOS MANUAIS ESCOLARES POLAS QUE DECIDIU ESCREB.ER El 

PROBLEMA ESPAÑOL (EDITORIAL IRU). NESTE LIBRO, ARANA, DO BAIRRO MADRILEÑO DE ORCASl

TAS, QUE NON QUIXO REMATAR A CARREIRA DE FILOSOFIA, REESCREBE O PASADO PARÁ INTERPRE

TAR O PRESENTE NON SEN DESVEAR, CON HOMOR RETRANQUEIRO, OS MILAGRES E MALABARES 

QUE PADECEU A HISTÓRIA DE ESPAÑA PARA SAIR VITORIOSA E PODER IMPOÑERSE °COMO OFICIAL. 

Por que nasce o seu interese 
en contradicir a história ofi
cial española? 

Ao constatar, na miña primeira 
visita a Euskadi, algo asi como 
un paso de fronteira . Se era 
deste xeito no presente, despois 
de moitos anos dunha tarefa de 
demol).ción , moito máis debeu 
ter sido no pasado. A história de 
España, cos seus ibero-espa
ñois e os seus celta-españois, e 
os seus celtíberos tiña que ser 
un canto, un canto para nenas 
que despois medraran e, crendo 
no que aprenderan , lle deran 
solidez e xustificación a unha 
realidade única, opresiva e uni
formizadora, pero ante todo fití
cia,_ que corría o risco continuo 
de quebrarse ao confrontala. De 
feíto, as miñas fontes non son 
só libros que cantan a outra ca
ra da história senón que nascen 
das próprias contradiccións da 
história oficial. Unha história que 
incluía os milagres, até hai pou
co , como feítos reseñábeis e 
que se basea no apostolo San
tiago, no Cid, no 2 de Maio, en 
Guzmán El Bueno ou Agustina 
de.Aragón . O máis chamativo é 
que institucións como a univer
sidade nunca tentaran desen
mascarar esas contradiccións . 
Cónstame que a história que 
agora estudan os rapaces e ra
pazas non é a mesma que estu
dei eu pero a idea de España 
segue a ser incuestfonábel. 

A intención do libro é dar unha 
armazón histórica ás preten
sións teóricas dunha autode
terminación que late en distin
tos territórios. lso ten que ter 
unha causa e esa causa está 
na história, obviamente non na 
ofi'cial, que trata, polo contrá
rio, de difuminar, e de agachar 
datos. O que perdura son· as 
aportacións á idea nacional co
mo os romanos e o que se re
x e ita son aos que invaden, 
franceses e árabes. 

Ese é o problema español qúé 
titula o libro? 

O proqlema español é por un 
lado, que cada unha das na
cionalidades non castelás do 
Estado se vexa abrigada a levar 
a cruz dunha cültura foránea 
que se fixo dona do país. Pero 
pala outra é o que arrastran os 
próprios p·aises casteláns, xa 
qu.e "un pavo -:qu_e 9prime aos 

outros, forxa as suas próprias 
cadeas". España era antiga
mente unha península, non sig
nificaba máis nada que un acci
dente xeográfico. Despois foi 
unha idea forxada pola nación 
de Castela; unha idea que con
siste en que todo o que hai en
tre unha cordillei-
ra e un estreito é 
un mesmo pavo. 

de cara esa Galiza independen
te que chega até o Algarve. 

Vostede sinala que Galiza foi 
separada de Portugal para en
trar na órbita de Castela. · 

Ainda-que nominalmente pe-r-

A lonxitude é im
portante para esa 
idea, hai que re
montarse ao pri
meiro dato sobre 
vida humana na 
península. A his
tória de España 
ten o cometido 
de lexitimar iso, é 
unha coartada 
ideolóxica que , 
por suposto, su-

·tencia á Coroa 
de Castela, Gali
i a era un reino 
i ndependente . . A IA · entrada de Gali-

U n iversidade za na órbita cas-

nunca 
cuestionou 

te1á e. conse
cuéncía de dous 
teitos históricos 
no século xv ~- o 
f~ácaso da súble
vaci ón irmadiña 
eontra os nobles, 
que trunca o de
s e n v o 1 v rm en to 

que se i ncluiran 
milagres como 
feitos históricos" 

frirá revisións pe-
riódicas tendo en 
canta os intere-
ses en xogo do 
momento. 

No seu libro tala 
de Portugal co
mo un dos tabús 
nesa história de 
España. 

A existéncia de 
Portugal é incó
moda porque é 
un país peninsular "ibérico" e 
sen embargo é indepe.ndente, 
o cal amasa que acharse na 
peníncula non predestina a ser 
español en sentido político, é . 
dicir, castelanizado. A existén
cia de Portugal abriga a unha 
esquizofrénia na história de 
España: por un lado a tratala 
testemuñalmente como hispá
nico por Viriato ou os celtas, 
pero por outro a xustificar a 
sua predestinación como Esta
do. Siléncianse os seus primei
ros pasos cara a independén-
ci a para aparecer de súpeto 
como diferenciada a canta de 
Cristobal Colón, cando a reali
dade é que o reino de Castela 
intentou anexionala continua
mente. Pero seg u indo .coas in
coerén cias e- despropósitos 
aparecen as frontei ras en 
Huelva, Extremadura e Zamo
ra. 

Ese ·silenciamento, ademais, en 
particular no caso galega, ten 
outra vertente, a de non esper
tar un sentimento de proximida-

económico e· so
cial, e posterior
mente cf derrota 
e aniquilamento 
destes a mans 
·de Gastela,· o cal 
decapita politica
m ente ao. país. 
De entón arran
ca o declive do 
idioma, ao ser 
proscrito como 
língua "oficial, 
cando até ese . . mesmo século. 

. XV, até Juan· 11, 
era o idioma culto e literário de 
toda a Coroa de Castela. 

Galiza constitue un caso ·de si
tuación colonial dentro da pe
nínsula. Ten algo envéxábel por 
outras nacionalidades xa que é 
a comunidade lin"güísticarnente 
máis normalizada .. -O galeguis
mo non se pode formular como 
algo· á.lleo a Portugal, xa que 
·significa dar por bon o desmán 
xur'ídico, político e cultural inicia- . 
do cos Reis Católicos. · 

Tanto· na Galiza como ·en Eus
kadi e Cataluña xa se realiza · 
outra História. 

É urxente a necesidade de facer 
História desde as nacionalida
des. A história de España e os 
seus presupostos está tan in
mersa na nasa mente, que can
do eremos facer ~istória dunha 

, nacionalidade, o que se leva fei~ 
to é circunscribir a oficial a un 
territórid, á suma de tres ou ca
tro províncias .. Con iso dámqnos 
por satisfeitos moitas·veces. 

O fral)q~ismo 

En El pr_oblema español fai 
unha aliálise sociolóxica do 
home novo criadó por Franco. 

A soberbia dos rexirnes opre
sores rebáixase ao coñfrontala 
coas sifuacións e personalida
des:· que cría : O réxime fran
quista tr~tabá. de teorizar an 
novo .. mencer, a perfección da 
raz.a, o·feito dé ser reserva. es
piritual de OcCidente ; o ter 1.:m 
réxime pe"ffecto, unha história 

- guiada por Deus. Pero sen em
. bárg_o a __ su-m~ ~e to?? ~ iso 

1 
é 

· palpabel, non e metaf1s1ca, Pfl- . 
· ra desgrácia dos seus teóricos.
. O ·que ironicamente chamouse 
, tíome novo do franquismo ~non 
e-máís que ünha suma de mez-
'quindades e mediocridade: É 
certo que ·a intélixéncia do Es
tado morreu, exiliouse ou foi 
·encarcerada, pero Franco trus
cou os seus valedores culturais 
nos que se apoiou mália ·que 
historicamente non se lles dea 
importáncia. Estos homes e 
mulleres teñen en comun de
clararse normais, non entende
dores de política pero adorado
res da Franco e co sentimento 
de seren "españois por riba 'de 
todo". Nesa . frente cultural ' si~ 
tuaronse as folclóricas, os tau-

,. reíros, o Real Madrid, boxea
do'r-es e ·ne[los pr-odíxios. Do 
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franquisma pervive esa xente 
que renegada política sen dei

. xar de facela. 

No libro sinala que o franquis
. mo levou a tal extremo a idea 
de España que a desfixo. · 

. . 

As vitórias enchen de delírio ~ás 
mentes e, ªº non permitirse 
oposición', o vencedor emborrá
chase "e ·exacérba os seus pró
prios defectos. A vitória fran
quista cónstrue· a. visión máis 
extrema da idea de España e 
por iso mesmo ·a debilita, taina 
máis vulnerabel. Ao entrar o ré
xrme 'de Franco na sua fase de 
reforma, a idea de España está . 
enferma, sendó ésa unha das 
razóns, xunto ao ascenso drga
nizafivo da· esquerda, de por 

· qm~ se afronta unha. reforma 
da$ esfrutura. No caso das na
cional i.dad e-s, a resposta ás 
suas aspiracións fci.ise a traves 
do xogo malabar das autono
mias. E o oportunismo utilizado 
polo Estado para diluir e ocultar 
a realidade plurinacional. Entón 
aparece Castela que, ante este 
proceso, s(ntese a gran perxudi
cada-e quéixase contra as na
cionalidades basca e catalana e -
o que non se. di nunca é que 
Castela ten a Madrid, un enor-

. me polo industrial que ·xurdiu no 
centro d~ m~seta s.ó por razóns 
políticas • ..+,. ., · i 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO 
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Mentres a policia arrecanta e intimida aos cidadáns 

Fraga e Cuiña insultan aos ma~ifestantes . e 

O Sábado e'n Bueu, o Domin
g9 en Silleda, o Luns e Pon
tevedra e Vigo, o Martes en . 
Ourense. Os cidadáns dis
conformes coa política do 
PP protestan ante Fraga e 
Cuiña que, perdidos ~s pa
peis, devolven os insultos. · 
Mentres tanto, a policia arre
canta os manifestantes e Diz 
Guedes pon en marcha un dis
positivo de intimidación con
tra ~s colectivos discrepantes. 

"Nós lmos facer unha campaña 
eleitoral limpa,· non unha basura 
c9mo a dos outros grupos", afir
maba Xosé Guiña, secretário 
~eral do PP na Galiza, ha apre
sentación do programa eleitoral 
en Pontevedra. Fóra, os viciños 
de Vilaboa, contrários a instala
ción da empacadora nos seus 
eidos, continuabari asubiando e 
protestando. Un cordón policial · 
mantíñaos alonxados cen me
tros do auditório de Caixa Pon
tevedra onde se celebraban os 
actos. Nun momento dado, un 
dos policías, estilo Urtain, man
doulle un ·moquete nun ello a 

· unha viciña, que tivo que ser in
gresada no hospital. Segundo o 
policía, a muller seica tentara 
rachar a corda policial baténdo
lle . cun pau. Os viciños afirman 
que non foi certo. A subdelega
ción do Governo en Pontevedra 
ainda non aclarou os feítos nen 
deu a sua versión. A policía ta
mén detivo a un rapaz cando 
pretendía entrar na.sua casa, si
tuada a carón do auditório. 

Os mesmos viciños de Vilaboa 
contrários á empacadora, tamén 
estiveron protestaAdo en actos 
do PP o Sábado 31 de Maio en 
Bueu e o Domingo 1 de Xuño 
en Silleda. Xosé Guiña -sería 
claro en Pontevedra:. "non van 
conseguir nada, o único que fa
-rán é formar parte da paisaxe 
do carnaval que se quererá su
mará campaña", ao tempo que 
lle facia un chamamento aos mi
litantes do PP a realizar contra
rnanifestacións. 

.-
Pola tarde; nunha conferéncia de 
Fraga lribarne en Vigo, eran os 
profesores interinos ~ sustitútos 
os que protestaban. - A policía, 
·nun número equiparábel ao dos 
médio cento de en~inantes, illou-

lntre no que un policia bátelle na cara á. mull~r que pañicipaba na manifestacián contra a instalacián da empacadora ele lixo en r,
laboa, o pasada luns 2 en Poñtevedra. · . , , - . CARLOS / VOZ NOTICl¡AS 

nos ao outro lado da rua. Ao dia 
seguinte, tamén , no Central _ Cul
tural Caixa Vigo, apresentaban o 
programa nesta cidade. A convo- . 
catóriá foi un fracaso. As autori
dades do PP -que pretendian 
sentar na mesa presidencial 
igualaban en número aos simpa
tizantes que se congregaran pa
ra escoitar a Fraga. O alcalde, 
Manuet Pérez, quedaba sen Ga
d ei ra e tivo que ser o mesmo 
Fraga quen a pedise. O candida
to da dereita pronunciaría lago 
un mitin abravado, no· que non 
só dixo que a Xunta investiría. os 
15 mil millóns prometioos en Vi-

· go, senón que prometeu "30 .mil 
millóns que decontado traerá 
persoalmente Xosé Cuiña". 

Insultos en Ourense 

Para o Martes 3 de Xuño, o PP 
tiña programado en Ourense 
unha festa de ineguración·dos 
novas terreas do campus uni- -
versitário desta cidade. O da 
festa foi só unha intención. Ao 
fin, . a comparecéncia de Fraga -
e Cuiña Crespo rematou 
nunha enxurrada de ios.ultos 
cos que os cárregos pQl(ticos _ 

arremeteron contra os mani
festantes. -

Un centos de integrantes do Pla
taforma pro Campus Digno, e 
·médio cento de militantes afer
voados do PP e caciqui_ños lo
cais agardaban ás autoridades, 
dispostos en dua~ ringleiras que 
remataban xunto' ao monumento 
erixido en memória da Xenera
Ción Nós. '. Fraga teimou en pa.o 
sar polo médio protexido polos 
policias e escoltas entre os im~ 
propérios dos asistentes que ían 
estreitando o corredor, deman
dando novas titulacións para o 
campus e calificando o acto de 
"paraternália", pois nos terreos 
inagurados unicamente existen 
unhas beirarruas e uns buracos 
que, seica, van ser onde fagan 
as novas facultades. Os' propie
tários das antíguas naveiras e 
bacelos· expropriados e non pa
gos, tamén se unían ao coro de · 
discrepantes. 

Foi Cuiña Crespo qÚen, arreme
da·ndo sempre ao Patrón, se 
encarnou d~ botarlle máis toxos 
á fogueira. Com~zou pedíndolle 
aos manifestantes que actuasen 

como demócratas e o deixasen 
talar a gusto. Ao calificativo ~e 
''fascista", Cuiña, que é de La~·n 
e di levar a moita honra o e 
que "o que mé dea un pau do -
lle un peso", comezou a dev 1 l
ver o adxetivo aos manifestan
tes, continuando coma unha t~
rabela: "escória do· pavo galegb, 
mentecatos, impresentábeís, fh
cívicos ... ," para rematar a fae~a 
cun "bloqueiros de merda" . . A 
protesta subiu de son. 

Fraga, pechando o acto , non 
quixo quedar atrás do seu aven
taxado discípulo, chamándolle 
"bárbaros" aos manifestante¡S, 
comparándoos co Home de Atfl
puerca e dicíndolles que "estf3.
des a facer o ridículo" nun dit
curso acorde co acto ·semi-acp.
démico que p'rotagonizaba. 

Mentres isto sucede, Díaz Gu -
des reparte ardes de contu -
déncia contra as protestas e 
desplega aos servícios da inf r
mación da Guardia Civil para i -

·teirarsé non só de cantos e 
quen van ser os ma'ntfestant s 
nas distintas protestas, sen n 
de que posturas rnanteñen. + 

Os· profesores interinos. continual1 
pechados reclamando estabilidade de emprego 
Máis de 2.000 interinos perma
necen en folga indefinida desde -
a semana pasada én- demanda 
de estabilidade no emprego e 
do aprazamento das oposicións 
do 92 convócadas para o mes 
de setembro. 

O colectivo de ensinantes viuse 
na abriga de avaliar aos alunos, 
contra a sua vontade, unha vez 
a consellaria o es ti pu lou no de
creto de servizos mínimos con
tra o que xa teñen interposto un 
recurso no Tribunal Superior de 
Xustiza de Galiza. Os voceiros 
da asamblea denunciaron ta
mén que toran "ameazados pala 
administración coa a~ertura de 

expedientes e coa suspensión 
de emprego e soldo" se non cu
brían eses servizos mínimos. 

Segundo o voceiro da asamblea 
de profesores non numerários, 
Manolo Besteiro, as mobiliza
cións continuarán até que a ad
ministración apresente un .calen
dário· de negociacións cun inter
locutor válido dentro da conse
llaria, que -ao seu ver nón pode 
ter un cargo interior ao de Direc
tor Xeral. 

Pala súa banda, a consellaria xa 
manitestou a sua negativa a ne
gociar baixo presión e conminou 
·aos interinos a aban¡:ionar a fol-

ga, ademais de lembrarlles que 
a única can!e de negociaciqn é 
a mesa sectorial na que están 
representados Q~ sindicatos. 

O colectivo de -PNNs inlciou o · 
pasado 3 de Xuño· conversas 
directas cos membros da mesa 
sectorial , pero segundo Bestei
ro, até o de agora só a CIG 
amosou o seu apóio á mobiliza
ción do profesorado, sen que os 
afectados atopasen polo de 
agora resposta positiva por par
te de CCOO e UGT. 

Para a asamblea de interinos e 
substitutos a celebración ·das 
oposicións do 92 vai supor que 

·-

moitos deles-perdan o seu Pº*.' o 
de traballo, habida canta ad~
mais, de que a comezo des¡te 
curso-300 profesores non nu~~
rários quedaron fora .. do ensi~o 
público. 

Os peches que se están facen
do de forma alternativa en dils
tintos' centros do pa~s están ser 
do secundados por unha grancjie 
parte dos afectados. A sema~a· 
pasada ooupáronse os centr~s 
de ensino meio de Pontenov'ia, 
Ponteceso, To'rrecedeira de Wi
go e As Lagoas de Ourén~e 
ademais do Eduardo Pondal, o 
Xelmir~z 11 e o Instituto -Polit' c
nico de Compost~la. + 

5 DE X_UÑO DE 199,7 

-Manuel Rebóreclo, 
Presidente da Asociación 
de Viciños da Carballeira 
ele San Xusto 

'Este foi o triunfo 
da sociedade civil frente 
á sociedade relixiosa' 

Cando cómezou o conflito? 

Comezara o seis de Xuño de 
1990, cando o párroco Xosé 
Lorenzo González inscribiu a 
Carballeira de San Xusto e o 
Monte de Lixó como proprieda
de da lgrexa e rematou o 18 
de Novembro de 1996 cando o 
Tribunal Supremo deu a razón 
aos viciños, recoñecendo a 
propriedade comunal dos dous 
montes e condenando á lgrexa 
a pagar os custes xudiciais. O -
31 de Maio vimos de celebrar 
que este foi o triunfo da socie
dade civil trente á relixiosa. O 
fallo foi en terceira instáncia 
porque a lgrexa recorreu todas 
as veces que fallaron os tribu
nais, que sempre estiveron g 
favor dos viciños. 

Que argumento empregou a 
lgrexa? 

Recorreu a un artigo da Lei Hi
potecária, que data de 1 946 e 
que daquela é franquista, e 
que contradi dous artigas da 
Constitución, o 14, que di que 
todos somos iguais ante a lei e 
o 16.3 que indica que España 
é un estado aconfesional. Este 
artigo permitia á lgrexa rexis
trar unha propriedade en base 
á prescripción imemoral, sen 
apresentar documentación e 
quedando definitivamente cos 
terreas se en dous anos non 
habia reclamacións. A lgrexa, 
para alegar a propriedade, em
pregou unha certificación do 
Chanceler Secretário do Arce
bispado de Compostela do 26 
de Abril de 1990, deixando de 
manifesto que o párroco esta
ba arroupado. Este documento 
foi declarado nulo nos tres pro
cesos habidos. Nós aportamos 
documentación segundo a cal 
xa no catastro do Marqués de 
la Ensenada de 1752 os mon
tes aparecian como comunais, 
ao igual que nun documento 
_de 1861. 

E o papel dos viciños? 

Foron constantes nas suas 
reivindicacións\e non cesaron · 
as mobilizacións durante es
tes seis anos, este é un méri
to a ter moi en conta. 

E os partidos políticos? 

O ·problema foi fres veces ao 
Parlamento e nas tres o PP vo
tou en contra dos viciños. · 
PSOE e BNG votaron a favor.+ 
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O concello no_n ·remata o Plano Especial, .que permitiria a chegada de_ cartas da U~ 

A oposici.ón ao derrube do Teatro Principal.de Tui 
abre as portas da recuper~ción do casco vello 
O posibel derrubo cfo Teatro 
Principal de Tui deu lugar a un 
movimento cívico en defensa 
do histórico edificio. A iniciati
va abre as portas á reivindica
ción da recuperación da zona · 
mohumental. De fundo sub
siste a incertidume municipal 
sobre o uso futuro do teatro e 
a incapacidade do cQncello 
para elaborar un Plano de Es
pecia I do Casco Vello que 
permita o aceso a fundos eu
ropeus de coexión para rea
bilitar o teatro e toda a zona. 

"Sospeito que a pretensión do 
concello era deixar que o edifício 
fose a ruina para, segundo as 
condicións de cesión do chan no 
seu dia, que o solar revirta á ad
ministración e facer un mirador ao 
Miño", explica Xosé António Qui
roga, arquitecto e integr¡;mte da 
Comisión Cidadá Pro 'Reabilita
ción do Teatro Principal. Cando 
hai 150 anos foi construido o tea
tro , o concello cedeu o solo a 
cámbio da sua reversión caso de 
mudar de uso ou de ruina. Con 
esta opción o município aforra os 
22 millóns de pesetas que desde 
hai tres anos peden os proprie
tários, evita a sua reabilitación e 
posterior posta en funcionarnento. 

O alcalde Miguel Capón Rei (PP) 
votou a prol da sua demolición 
nos estudos iniciais para elabo
rar o Plano Especial do Casco 
Vello, pero botouse atrás cando 
a Comisión Cidadá conqueriu 
eco entre a povoación e os 
meios de comunicación. 

.-;. 

. . <,_ 
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Os propietários peden 22 millóns polo edificio. A 
direito Xosé António Quiroga, da Comisión Cidadá 
pro Reabilitoción do Teatro Principal. A. IGLESIAS 

Reabilitar o teatro custaria 180 
millóns de pesetas, cantidade re
sultante de actualizar o proxecto 
de 150 millóns que en 1990 ela
borou o arquitecto e urbanista 
César Portela. Os cartas virian 
da Unión Europea, pero tamén 
da Xunta, do Estado e do Conce
llo. Sobre os posíbeis usos a Co
misión Cidadá ten apontado o 
seu aproveitamento para incluilo 
nos circuitos teatrais da Xunta, 
servir de plataforma ao teatro 
afeizoado local e com'arcal e de 
sala de exposicións. "A un centro 
cultural non hai porque buscarlle 
rendabilidade económica, porque 
xa ten rendabilidade social e cul
tural -explica Xosé António Qui-

roga-, pero se q4eremos que 
non nos custe cartas ternos que 
ter en canta que várias empre
sas xa anunciaron que se fari.an 
cargo de determinados gastos e 
poderiamos dar unha concesión 
para explotar unha cafeteria con 
vistas ao ria que poderia correr 
co resto dos gastos". 

Píano Especial 

A solución ao ..Plano Especial do 

.casco Vello é máis complicada. 
A sua redacción está enco
mendada desde hai dous anos, 
pero os traballos non avanzan 
por un conflito de competéncias 
entre a Comisión Provindal de 
Património . Histórico -que ex
presamente proibiu derrubar o 
edifício- e o concello:. A Comi-

., siónc Provincial defende : a con
- . -servación dun dos principais 

cascos vellos do país e o conce
llo preferia unhas normas urba
nísticas máis laxas para cam
~iar · a configuración do ba[rro. 
Entretanto, os edificios van de
teriorándose e moltos deles es
tán en estado ruinoso. 

~ 

A aprobación do Plano Especial 
do Casco Vello é necesá.ria para 
incluir a Tui nos fundos europeos 
de coexió-n que fináncian as 
obras neste tipo de conxuntos 
t:iistórLcos~ Ademais, Tut -xoga 
contra o relóxie, en 1999 remata 
o prazo transitorio da ades-ión do 
E?tado á Unión Europea e Espa
ña queda sen fundos d~ co_exión. 

"Neutras ·vilás, como Allariz, on-
. de o casco velfo non ten unha 
dimensróA comparábel á de Tui, 

- si ·chegaron· fundos europeus 
porque os seus governantes 
souberon xestionar eses cartas, 
aqui non", explica Xosé António 
·Quiroga, -o arquitecto e membro 
da Comisión Cidadá Pro Reabi
litación do Teatro Principal, que 

· anunciou que este é o primeiro 
paso para pásar a reivindicar a 
recuperación de toda a deterio
rada zona monumental.• 

·t 
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O BNG abandona 
o governo en Caldas-,, · 

Os tres concelleiros do BNG 
que participaban no govérno 
de coalición co PSOE en 
Caldas, decidiron abandonar o 
executivo municipal polas 
"contínuas desautorizacións 
do alcalde", Xosé Maria T obio 
(PSOE), nas labores 
municipais que desenvolvian 
os edis do BJoque. Mália esta 
marcha, os tres concelleiros 
nacionalistas aseguraron ,que 
pensan seguir apoiando ao 
governo municipal , que non 
van facilitar operacións do" PP 
para que mude a cor política 
do concello e mesmo
manif9.staronse dispostos ·a . 
voltar ao goyerno municipal se 
hai un cámbio de atitude da 
alcaldia.• 

Oposició.n en Sada 
a unha planta de residuos 
hospitalários · 

A pretensión da empresa 
Uralita de.-construir un ha· 
planta de· residuos 
hospitalários no polígono 
dQ Espíritu Santo, en Sada, 
está a-provocar a oposición 
dos viciños, que obrigaron a 
suspender as obras . 
comezadas o pasado Luns 
tres-de Xuño. Os 

--parroquianos anunciaron , 
que manterán a vixiláncia 
para impedir que se 
reanuden as obras nos " 
próximos dias. A empresa 
Uralita ten unha licéncia de 
construción concedida polo 
~oncello (PP), pero os 
viciños carecen de 
garantias sobre o seu 
impacto ambiental e están a 
oporse co apoio do PSOE 
local. Nos actos para 
demontrar que non están 
conformes coa planta 
inclúese unha 
manifestación poputar a 
levar a cabo o vindeiro · 
Venres trece de Xuño. + 

Cacharro envia 
-aos empregados 
da Deputación 
- . . . ' ' 

contra a opos1c1on 
O presidente da Deputacióri 
de t.,ugo, Frar,icisco Cacharro 
Pardo"(PP), es-tá a empregar 
ªº comité de empresa e á 
xunta de persoal para facer 
oposición á opgsición 
provincial. Ante as denúncias 
formuladas polo BNG arredor 
das irregularidades dalgu_n 
funcionário -consentidas por 
omisión por Cacharro Pardo-, 
o comité de empresa e-a 
xunta de persoal 
manifestárons·e durante a 
celebración- do pleno do 
pasado Venres 30 de Maio e 
berraron cada vez que se 
producían intervencións dos 
deputados do BNG. O 
presidente Cacharro Pardo, 
que sistematicamente impede 
este tipo de manifestacións, 
deixou facer durante todo 
pleno e mesmo nalgunha 
ocasióñ a atitude do comité _foi 
secundada por apláusos 
procedentes das filas do PP.• 
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Miguel Méndez, economista e dirixente ~ ~LG 
'A Xunta oculta a_produqcíón en lugar de negociar en Bruxelas' 

* CARME VIDAL 

Nun momento no que a comisión europe_a ten 
aberta· a negociación sobre o futuro do agro, e 
nomeadamente do sector lácteo, as declara
cións do conselleiro de Agricultura Tomás Pérez 
Vidal que talan da dificuldade de conseguir unha 

maior cota láctea e a necesidade de reestrutu
rar o sector coa eliminación de 20.000 explota
cións volven cair como un xarro de auga tria 
sobre ,os gandeiros. Para Miguel Méndez, do 
SLG-CCLL, é o •momento de re negociar con forza 
o futuro do-agro galego, e se for preciso esixir o 
direito de veto que agora ten o Estado Español. 

O conselleiro de agricultura 
tala de desaparición de 20.000 
explotacións leiteiras, que su
pón afirmar iso cando se está 
a negociar o futuro do sector? 

· Mesmo asi as contas continuan 
sen cadrar porque ainda baixan
do de 50.000 a 30.000 explota
cións haberia que volver a rees
truturar porque o é:amiño no que 
nos mete o conselleiro é marxi
nar ao. sector lácteo que ten un
ha importancia crucial ho pais. 
Ainda co número _que di ~stá.ria
mos cuns cincuenta mil litros por 
explotación cando no Reino Uni
do teñen 365.000 e na Franza 
143.000. Ou se consegue o di
reito a producir ou a· r~estructu
ración vai ser radical, moito máis 
brutal ca o que .di o conselleiro. 

Dixo que via moi difícil a nego
ciación do aumento da cota. 

O que lle pedimos é que cumpran 
o que prometeron que era conse
guir unha tonelada máis. Non po
de saír agora dicendo que o ve di
fícil. Cando sé entrou no Mercado 
Comun o PP dixo que o PSOE 
negociara mal, agora mesmo non 
presentan unha renegociación se
nón que é a própria comisión eu
ropea quen volve abrir as nego
ciación s este ano. Todo está o 
aberto e a proposta da adminis- ~ 
tración actual é que querén o "2. 
mesmo sistema con máis cota, <i 
pero non poden dicer no comezo 
que o ven difícil porque supón en
tregarse antes de negociar. 

A pouco máis dun mes da úl
tima mobilización, mudou tan
to a postura do conselle'iro 
como para encabezar unha 
manifestación? 

Parécenos que está a facer de
m ag óx i a ·cunhas declaracións 
nas que ben se ve que está en 
campaña eleitoral. Cando saca
mos os tractores hai pouco tem
po, desde o governo e desde o 
delegado Diz Guedes se nos tra
tou de delincuentes e terroristas; 
cando saimos en Abril pedindo 
cobrar o leite e que se levase a 
negociación con forza dixósenos 
que era unha m~n ifestación polí-· 
tico-partidista. E dicer, o único 
que fixo. foi descalificar ·as mobili
zacións, que diga agora que vai 
encabezar u.oha marcha é de
magóxico porque a sociedade 
percibe que abandona o sector. 
No nível do Estado Galiza im
porta pouco no sector agrário. 
Fan máis forza en defender os 
cultivos herbáceos ou o aceite 
neste caso que o sector -gandei
ro que é fundamental aqui. 

Propón a consellaria al_gunh.a 
alternativa válida para o sec
tor despois de afirmar que a 
maior parte das explotacións 
non son rendíbeis? 

Estamos sofrindo unba política 
antigadeira, é dicer, van pechar 
as explotacións pero con esta ri
losofia deixan un menor número 

pero o mesmo minifundismo. 
Dan subsídios para plantar as te
rras pero de forestal, eucaliptos 
ou pfnos, sen _que exista política · 
de arrendamento da terra senón 
traspaso de explotacións de pro
ducciónd e leite e carne ao fores
tal nunha política da Xunta par 
aapoiar a plantación. Gastouse 
diñeiro público para facer con
centracións parcelárias par~ ter 
explotacións rendíbeis e nesas 
mesmas terras estanse dando 
subvencións para a plantación 
mudando terreno agrário por ex
plotacións forestais. Esta é a po_:
lítica da Xutna, non que as explo
tacións sexan antirendíbeis. 

Nesta altura entón, ainda se po
de ñegociar· o futuro do sector? 

É. o momento de presionar e pen
so que con máis posibilidades 
que cando se entrou no mercado 
comun porque o' Estado Español 
é membro de pleno direito que in
cluso pode exercer o veto e con
seguir unha reforma que nos be
nefície. A Xunta teria que presio
nar ao ministério para que fora 
con peso á mesa. As manifesta
cións de Pérez Vidal responden a 
que se deu canta de que a povo
ación se decataba do distinto tra
to con outras zonas e sectores , 
mesmo que a negociación de
penda do governo central, aqui 
teñen que presionar. Non ternos 
as esperanzas .p~rdidas tamén 
porque confiamos na unión do 
sector e se fai falta haberá de no
vo movilizacións para esixir que 
nos defendan en Bruxelas. 

.t .. ~ 1 ' 

Por que non se tan públicas 
as cifras da pasada campaña? 

Estanse a Fetrasar e a nós sóna
nos a chanchullo. O ministério xa 
as ten que saber a forza e preo
cúpanos que se queira oculatar 
producción. No momento no que 
se vai negociar toda a política 
láctea dos próximos anos non se 
pode partir de que chega a cota 
senón que é preciso _dicer que fai 
falta máis. Queren maquillar os 
dados para dar tranquilidade es
te ano eleitoral pero lago volvere
mos ás mesmas. Por parte do 
governo da Xunta a intención é 
de ocultar a producción facendo 
presión nas ernpresas e nas coo
perativas para que non declaren 

· leite e así aparece pagado a 100 
pta. porque de cada dous decla
ran un litro. 

O governo da Xunta está en
tón a potenciar o fraude? 

Hai presión moi forte pro parte 
do conselleiro de Agricultura e 
do próprio Fraga que reuniu ás 
indústrias para que fagan is·o 
porque non queren que haxa 
sobretaxa e claro qu.e é un 
fraude. Os productores están 
en contra pero ás veces ofréce
lles .como a única forma de co
brar. Os países con menos co
ta son o Estado Español, ltália 
e Grécia e, concretamente ltá
lia está presionando moi forte 
cando aqui, en lugar de plantar-

. lle cara á negociación estase 
ocultando produción e negando 
que exista problema.• 

5 DE XUÑO DE 1997 

O cupo galega 
~NUELCAO 

· O 2 7 de Maio de 1997 astnase o acordo para a actualización da 
Le(do Concerto Económ'co Vasco e a reforma da Leido Cupo 
para o período 1997 -2D l. Xa anos atrás existía o perigo de 
que o cupo fora negativo é dicer, serfa o Estado central o que 
tetía que pagar á Facend~foral vasca coa conseguinte manipu
lación política e informá iva irresistíbel para o governo de Ma- · 
drid. Non por casualidad , a proposta de CIU par.a que se pu
blicasen as balanzas fiscais por comunidades autónomas foi re
xeitada por todos os grupbs políticos estatais (PP, PSOE e IU), 
non vaia ser que non se poidera seguir utilizando eleitoralmen
te a falácia sobre os pretendidos priviléxios das CCAA históri
cas. Nunca a transparénqia informativa roi xeito de actuar dos 
governantes españois ao longo da história. 

O . cupo vasco sairá agora negativo, entre 110.000 e 115.000 
millóns de ptas., ao pasar1a recadar as facendas forais os impos
tos especiais (hidrocarbuqos, alcool e tabaco). Adcmai o acor
do inclue a capacidade nbrmativa no IRPF en algún aspect s 
relacionados coa tributac~ón de non residentes todo i o coa li
mitación de que a presiÓ!íl fiscal efectiva global ha de ser simi
lar á do resto do Estado. O acordo ca País Vasco ha de xerar 
agrávios comparativos nc;iutras CCAA sendo preví íbel que a 
aprobación dos próximos orzamento para 1998 se vexa condi
cionada pala reclamación da cesión a Cataluña d s impo to 
especiais coa intención de que a cidadanía vaia asumindo o ca
rácter de apartadora fisccü neta desa CCAA. No medio prazo, 

. Cataluña obterá o pacto fiscal que están a deseñar e resenti
ranse os ingresos que sub~ídian á burocrácia madrileña, e "que 
son imprescindíbeis. para rnanter unhas estruturas parasitárias, 
que son a única xustificación da permanéncia funcionarial da, 
quela casta na capital do Estado", en verbas de J. M. Puig Sal e
llas nun duro alegato en 11.a Vanguardia. 

Neste contexto, o nacionalismo galega postula no seu programa 
para as vindeiras eleicións la implantación do cupo a medio prazo. 
Certamente, o avance no nacionalismo neste eido é enorme e pa
rece irreversíbel, lago das dúbidas á hora de decidir eñtre autono
mía financeira e solidaried~de. Para unha organización nacionalis
ta o,horizonte ten que ser o modelo de cupo correxido, cos meca
nismos solidários que se q4iran, pero sempre a posteriori. 

O avance cara a Unión Monetária facilitará enormemente as 
cousas: Dunha banda, as estruturas relacionadas coa distribución 
interpersoal da renda deberán manterse centralizadas mesmo a 
nivel europeo, en correspondéncia co princípio de libre circu
lación de traballadores. Doutra banda, a redistribución interte
rritorial ha de aparecer explícita, máis que nada para poder com
probar a efectividade e resultados da mesma, ao tempo que os 
governos territoriais han <i:le contar cos recursos obtidos da mes
ma cidadanía a que representan política e institucionalmente. 
Unha Galiza receptora ~ermanente de rendas só interesa ao 
xestores das axudas, mais 1 para os que confían nun futuro autó
nomo e digno para o nosd pavo son a cadea que nos leva atados 
polo narigón sempre poloimesmo camiño errado. O caso do zai
reño Mobutu que se apropriou de case toda a axuda reclamada 
aos organismos internaciopais é a norma, non a excepción.• 

'O . . . 
horizontt:t ten que ser o-modelo 

de cupo corre~cido, cos mecanismos 
solidários que se queiran, pero sempre a 

/ ppsteriori" 
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Femando Acuña na sua intervención de clausura do congreso. Á esquerda, Manuel Mera. A. IGLESf¡A.S . 

Fernando Acuña reeleito secretário xeral 

A CIG chama, no seu 11 Congreso, • 

a unha grande mobilización contra· a reforma· laboral 
-0- PAULA CASTRO 

Fernando Acuña foi reeleito, co 90% dos votos, secretário xe
ral da Confederación lntersindical Galega que celebrou o seu 11 
Congreso os pasados 31 de Maio e 1 de Xuño en Santiago. Ma
nuel Mera será o presidente, un cargo que se incorpora como 
novldade aos estatutos. Era este o primeiro grande conclave 
da central nacionalista, após do seu congreso constituinte, ce
lebrado en 1994, froito da unificación da CXTG e da INTG. Acu
ña destacou o importante incremento da afiliación desde o an
terior congreso e anunciou a convocatória dunha grande mo
bilización nacional o 1 de Xullo en contra da lei de reforma labo
ral, recentemente pactada pola patronal e os sindicatos estatais. 

A CIG conta hoxe con máis de 4 forme que leu Fernando Acuña. 
mil delegados nas distintas em-
presas. E o sindicato maioritário O Secretário Xeral reeleito criti-
n a província de Pontevedra e cou tamén ás cúpulas dirixentes 
nas factorias de máis de cen tra- dos sindicatos estatais, CCOO e 
balladores, nas que ostenta o UGT, por ter avalado o recorte 
27,2% da representación. No das pensións asinado .o pasado 
conxunto do país é superado en ano e a recente reforma laboral 
só tres pontos por CCOO e UGT, negociada coa patronal. Califi-
logo das últimas eleicións sindi- cou ambas medidas de contrá- . 
cajs nas que foi a única central rias aos ~ intereses da clase tra-
que mellorou a sua porcentaxe. balladora e "coas que a CIG · 
O Congreso da pasaaa fi_n de se- nunca estará dacordo": 
mana era a-confirmación deste 
ascenso. Para Fernando Acuña Fernando Acuña- lembrou que 
"a CIG ten que se convertir na no ano 95 se acordara a cria-
central máis representativa da ción dunha Plataforma Galega 
clase traballadorá galega". de Acción Sindical que non che-: 

gou a COQformarse pala imposi:. 
O congreso, caracterizado por . ·bilidade de actuar conxunta
un intenso debate, aprobou o in- mente cuns sindicatos que acei
forme de xestión da anterior exe- · taran medidas económicas 
cutiva co 77, 1°/o dos votos, asi · adoptadas polo governo Aznar 
como os novos estatutos. O ele- como a "liberalización do solo, a 
vado número de emendas apre- privatización de empresas públi-
sentadas impediu que se debati- cas ou a conxelación salarial". 

horas extras e o pluriemprego da 
xomada laboral, pero sen merma 
salarial". De cara ao futuro, Acuña 
destacou que fai falta agresivida-

-de e que é imprescindíbel, para 
criar emprego, acadar un "com
promiso nacional no que terian 
responsabilidades a Xunta, os in
termediários financieiros, a patro
nal e mesmo a universidade". 

Debate dos Estatutos 

Várias enmendas sobre os novos 
estatutos pediron Ufl aumento dás 
incompatibilidades para simulta
near cargos sindicais e políticos, 
ainda que finalmente as votacións 
ratificaron a red ación inicial. 

Os novas estatutos tamén reco
llen importantes navidades. O 
aspecto máis destacábel é a 
criación do cargo do Presidente 
en substitución do de Secretário 
Confedera! que ten entre as 
suas funcións presidir as se
sións do Consello Confedera! e 
representar á CIG nos actos pú
blicos de especial releváncia. 

Pésie ao tamén elevado número 
de emendas apresentadas á po
néncia de organización, sobre to
do á proposta de criar unha caixa 
de resisténcia, a duración dos 
debates ~ a imposibilidade de 
prorrogar o Congreso obrigou a 
relegar a sua· análise e. votación 
para unha conferéncia nacional a 
celebrar o 13 de Setembro. sen polo miudo a.lgunhas das 

propostas de modificación.· A loita 
pola criación dun .marco galego -
de relacións laborais e dun plano 
de emprego foron os eixos do In-

O responsábel da CIG analisou . 
· tamén. a.situación económica e si- Executiva confecleral 
Aatou que "hai-"que-invertir as ten-
déncias destrutivas e erradicar as Para conformar a nova Execu-

tiva C_onfederal apresentároti
se duas listas. Unha lideradla 
por Fernando Acuña que co~
tou con 51 O votos e outra e -
cabezada por Bautista Ve ·a 
Tato, apoiada por 51 congr, -
sistas. 

Pará defender a sua candidatll
ra, Fernando Acuña-destacou· a 
importáncia de que a CIG $e 
convirta na. organización sindi
cal "máis representativa da cl~
se traballora galega", resaltou ¡_ o 
afán integrador da lista da que 
formaba parte, asi como a im
portáncia do traballo feitb ne$
tes últimos anos. Pola sua bar 
da, Bautista Vega Tato destµ- · 
cou, ría apresentación da sua 
candidatura, a importáncia ~e 
potenciar o independentismo 
desde a central. 

O resultados dp proceso eleitoqal 
ratificou como membros da nafa 
executiva a Fernando Acúñ~, 
Secretário Xeral, Manuel Mer;a. 
Presidente, Luis Burgos, Rami~o 
Oubiña, Manuel Currás, Antolín · 

· Fernández, Xán Carballo, Ser -
fín Otero, Alfonso Tellado, Xosé 
Lois Romero, Xesús Seixo ' e 
Bautista Vega. Este último foi o 
único membro da segunda lis~a 
que conseguiu acceder ao má~i
mo órgano de dirección. 

Todos os organismos viran re
ducido o seu número de mein
bros, ao considerarse que o an-

, terior estaba inchado, como· 
consecuéncia de ter'se agrega~ 
do en 1994 as direcións- das 

. duas centrais unificadas .• 

1-3 
Nº 781 -ANO XX 

Inauguran no Porriño 
unha fábrica de aerosois 

Zelnova, empresa do grupo 
Zeltia, ven de inaugurar no Po
rriño unha fábrica de aerosois. 
Zeltia xa contaba cunha facto- . 
ria similar que ardeu en 1980. 
O grupo dedJcase á fabricación 
de produtos de farmácia, 
veterinária e insecticidas. Zeltia 

. foi tu·ndada polos Fernández, · 
família tamén proprietária de 
Pescanova, Cementos do No
roeste (hoxe en rnans da portu
guesa Cimpof'), matadeiros de 
Mérida, Transfersa, etc. Na dé
cada pasada o grupo 
fa(macéutico inglés/ci fíxose 
con parte das accións. + · 

O governo español 
confirma que Astano non 
pode construir buques 

O acordo asinado pola UE e 
o Estado español sobre a 
restrutLiración dos asteleiros 
públicos seguirá impedindo a 
Astano a construción de bu
ques. Asi llo indica o go.verno 
ao BNG nunha recente 
pergunta presentada por este 
grupo no Congreso. O acor.; 
do depende da VII Directiva, 
aprobada no seu dia polo go
verno socialista e prorrogada 
por Aznar. o ·governo recoñe
ce que os asteleiros de Ses
tao e Puerto Real producirán 
150 mil toneladas de rexistro 
bruto das 352 mil que ten 
a_signado o sector naval 
español en conceito de "no
va capacidade de 
produciónl". Está pendente 
ainda de decisión pola Unión 
Europea a norma sobre a 
produción de FPSO, 
aparellos que até agora está 
a construir Astano. Se os FP
SO pasan a ser considerados 
_"buques", o asteleiro teria 
que abandonar a produción 
iria ao cerre definitivo.+ 

"Desgaste" 
, . . . 

nos serv1c1os soc1a1s 
Os traballadores dos serví cios 
sociais piden as administra
cións que teñan en canta o 
"esgotalTJento e desgaste" pro
fisional. E unha. das principais 
conclusións do 1 Simposio ·so- . 
bre os servícios sociais en Ga
liza celebrado· en Lugo entre o 
20 e o 22 de Maio e que orga
nizou a CIG en colaboración 
coa Xunta e a Universidade. 
Máis de douscentos sesenta 
profisionais, dedicados a aten- . 
ción de persoas de todas as 
idades, d~sde a infáncia á ve
llez, asistiron ás xornadas. • 

Os titulados 
están máis proteXidos 

Un estudo realizado en Frán• 
cia demostra que os xóvenes 
titulados teñen máis dificulta
des que no pasado para ato
par traballo, pero con todo 
dispoñen de mellores oportu
nidades de inserción laboral. 
Ademais o título é garantia· 
dun mellor salário desde un 
pri-ncípio. Entre os 25 e os 29-
ahos, os mozos e mozas con 
bacharelato teñen unha 
remuneración superior nun 
45% aos non titulados.+ 
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Gabriel · Sánche1, insubmiso de Red~~de~ 
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'Os antidistúrbios confunden insubmisos· con terroristas' 
-.. ~ .. . 

9* A. ESTÉVEZ .. 

Gabriel Sanchez Pibe é insubmi
so "por motivos ideolóxicos e ta
mén éticos" xa que "hai cues
tións persoais que me impiden 
estar de acordo coa obriga mili
tar". Pertence á ANOC e aoco
lectivo Casco, de Redondela, 
que organizou actos para apoialo 
neste último mes: concertos, tea- · 
tro e xogos de rua. "lsto serviu · 
para dar a coñecer máis a insub
misión na vila,e para que a xente · 
apoie aos que tomamos a deci
sión", di Gabriel, 
quen asegura 
sentirse afortuna- I o 
do nese senso. - · S 

dous detidos o dia do xuizo fó
ramos insubmisos", conta o Pi
be referíndose á carga policial -
do Venres 30 de Maio diante 
do editf cio dos xulgados de Vi
go. A raiz disto, G_abriel máis _ 
-Francisco Manrique teñen que 
apresentarse cada quince dias 
nos xulgados xa que ~stán 
acusados de desobediéncia e 
resisténcia á autoridade ainda 
que van recurrir esta decisión. 
"Cando xa saiamos do x~lga-

do, e coas pan
cartas recollidas, 
apateceron os 
antidisturbios 

Sinaturas de es
critores, xornalis
tas e ensinantes . 
se1 viron para soli
darizarse con el, 
os grupos munici
pais do PSOE e 
BNG tamén lle 
deron mostras de 
apoio e na sua 
comparecéncia 
no xulgado o dia 
30 estjvo acom-

aprazamentos · 
dos xuízos 

para requ isalas 
e identificárnos a 

· todos. Curiosa~ 
mente, 'eles tiñan -
a identificación 
arrincada e en 
nengu_n momen-

son un xeito 
de xogar 
coa vida 

- tci quixeron dar a 
• sua referéncia. A . 

xente comezou 
pedir explica-das persoas" 

pañado por Antón 
Reixa, :a directora 
do instituto de 
Redondela Ra-
quel Villanueva e 
o deputado do 
BNG Alberte Xu- · 
llo Rodríguez Fei-
xoo. Até récebeu 
notas "moi agari~ 
mosas" dos ere- -
gos de Trasmañó 
e Cedeira. Se-· -
gundo cóntá ~ 
conseguiuse que nas -últimas se
manas que se debatira sobre an
timilitarismo en Redondela ainda 
que as posturas 'non forañcoind~ 
dentes. Ademais do ex concellei
ro, hai outrós d6ús:,it:tsubmisos 
nesta vila, un deles á esiiera _de . 
ser xulgad_o. T~inta e cinco colee- · 
tivos sociais da comarca apoian 
a causa da insubmisión:- ' 

O aprazámento do xuizd, proba
belmente até finais ; de '.ano, en
tra, ~egundo Gabriel; -ná ,-estraté
xia de "xbgar coa vid.a-das perso
as". Sinala que "cada vez son 
máis os xuices do · penal que, -
aproveitand·o que non escolle
mos nen o Código· veUo· nen o 
nóvo porque ·entendemos · que 
noh hai delito ··e, :po~o-~ tanto, no 
irnos escollen1 bandea; ttaspa- _ 
san o preblema á Audiéncia -Pro
vincial. Por unha parte,-amosa: a 
incomodidade que para. eles su
pón xulgar- ·a insubmisos e, por 
outra, sometenos á indéfensión 
máis completa. Despois -de es
perar tres anos polo xuizo, o pro-_ 
ceso ainda non remata", comen
ta o insubmiso de Redondela. 

Violéncia . 
contra o antimilitarismo 

"Non é casualidade que os 

. cións e eles co-
mezaron -xa ·a 
empurrar ·e me
ter mocazos. Ao 
que lle caiu -peor 
parte foi a Fran
cisco Manrique, 
ao que meteron 
no furgón onde 
lle seguiron pe
gando. O parte 
médico cji que 

-.recebeu de oito 
a _dez golpes . de 
bbxectos contun
dentes", canta 

Gabriel. O xuiz decano de Vi
go, Anté>nio Romero, recoñe-
ceu ter chamaqo á policia can~
db saian os asistentes ao· xui
zo. Para Gabriel "aínda ten 
pendente unha éxplicaciónpqr- 
que semella non respeitar o di
reíto das p.ersoas a -asistir aos, 
xutgados". Seis· persoas fordn 

. atendidas por -agresións. . . .J . 

Gabriel Sánchez e ·Francisco 
Manrique foron detidos a últi
ma· hora da mañá' e sairon -·da
comisaria seis horas despois 
para ir declarar ante a 'xuiz de 
garda: "Houbo duas-situacióhs 
diferentes : Os ,antidisturbios 
estabañ mói tensos ·e seguirort 
mallando dentto ·do ·turgón; ln
cl uso 'ªº so~ícitár ún ·médico 
par.a Francisco, diciab nor+ en::" -
tendemos por talar en galega. 
Ven -terrorismo en -todas partes 
e fixeron desaparecer as suas 
identificacións polo que non 
puidemos saber quen ·agredeu 
a Francisco Manrique. Des
pois, xa dentro da comisaria, 
notábase que se lle fara o pro
blema das mans por culpa dos 

-antidistúrbios e se amasaron 
dispostos a soltarnos qrnto 
antes. Família e amigos esta
ban fóra da cornisaria e isa pú
ñaos nerviosos"~ canta.+ 

DA 
TERRA 
AS9BAL.LmADA 

Peche na 
lavanderia 
do Hospital 
de-Monteceló 

Desde que en 1995 foille-dj,ag, 
nosticado ao hospital de'Mónte, 
celo de Pontevedra o síndrome 
de ediÍício enfermo polos tééni, 
cos da Xund, : traball-adótes .e·: 
centrais sindicais levan denun, 
ciando o risco sanitáriq p¡:ira, o 
persoal e u,suários. O último ca, 

· pítulo -deste deterioro está pro, 
tagonizado polos 32 traball.dores 
e"-rraballadoras· da lavandería. 
Ante as in'tencións da consella, 
fia de Sanidade de transládar es, 
te servizo ao hospital de Mé'ixo, 
eiro en Vigo; pecháronse duran, 
te 42 l:lóras", a. partir -ao-,27 de 
Maio, para re1vlridicar que se 
máriteña: est~ servizo. ; -' '· 

A lavanderia do hospital de 
Montecelo non funciona ben e 
iso é algo no que 'coinciden des, ' 
de ó conselleiro Hernandez Co, -
chón até os traballadores. A so, 
lución dada desde Sanidade sig, 
nifica que o lavado de roupa dos 
centros sanitários estaría practi, 
camente centrado na Area Sul 
da provincia xa que o,hospital 

·do Meixoeiro, en Vigo, ainda 

. ~.- . 
. - -~: ·~ .. _ ~ 

ten potencial para lavar o dobrel 
da roupa da que ten até de ago, 
ra. "O problema é que si Mebco, 
eiro vai receber a roupa de, 
Montecelo máis todas a dos am, 
bulatorios de Vigo e centros de 
saude, non vai haber capacida, 
de. E aqui xa estamos falando de 
privatización, que é cara onde 
camiña todo isto", explica Xosé 
Manuel Padin, da CJG,Saude. 

A alternativa oferecida aos tra'I 
halladores e traballadoras da la, 
vanderia de Montecelo é con, 
trato temporal como celadores 
ainda que, segundo a central 
nacionalista, non se comprome,1 
ten formalmente a manter o 
100% dos pastos laborais. A al, 
ternativa que oferece o persoall 
e. a CIG é un servizo de lavan,1 
détia maior no Hospital Provin, 
cial de Pontevedra . . "Estamos aj 
favor das macrolavander.ias sa, 

· r;iitárfas sempre que partan do, 
servizo públlco e non se privati,I 
cen. Cun investimento no 

' moi grande pode ampliarse est 
servizo no Hospital Provincial, 
tendo máis do dobre da capad, 
dade de agora, a un quilómetro 
de Montecelo, onde poderia se, 
guir traballado todo o persoal", 
conta Xosé Manuel Padin·. 

' - 1 O. detérioro do . hospital de 
Moriteceh ,arrillca de -vintecin, 
co anos· atras e agravouse ao ser¡ 

· considerado edifício enfermo¡ 
nomeadamente ao consistir nun¡ 
risco para os pacientes. Déronse, 
casos de .mareos por inalación 
de. gases nas instalacións hospi,, 
talárias Hai anos que non se in, 
viste diñeiro no edifício pri, 
mário de Montecelo e, ainda 
que o conselleiro de Sanidade,

1 

anúncia a posta en práctica .dun 
plano directório, non ha cartas 
destinados a esta fin no DOG.t 

5 DE XUÑO DE 1997 

March~- ciclistci ao Portiño 
pola reciclaXe · _ . 

Aproveitando que" o a·de Xuño -
celébrase d Dia da Bicicleta, a 
delegación da Coruña de Ade
ga organiza unha marcha á 
praia do Portiño. En principio 
estaba prevista para o pasado " 
1 de Xuño pero tr~s. talar _cos 
responsábeis. de T(áfico 
semellou máis apropiado leva
la a cabo o Dia da Bicicleta. 
Oesde'.Adega lembran que a 
bicicleta é o transporte máis 
versátil, económico e ecolóxi
co polo que convidan a todos ' 
os viciños a participar. A 
reivindicación desta marcha é 
a reciclaxe dos resíduos e o 
lugar escollido para rematar a 
marcha, a praia do Portiño, 
debaixo de Bens, simboliza as 
catástrofes producidas polo 
descontrol sobre o lixo. A mar
cha sae ás once e meía da 
mañán da dársena da 
Coruña.+ 

Traballo sanciona 
# • ao empresano 

que busca amante 
A inspección de Traballo 
calificou de "falta grave" a 
cometida polo empresário 
de Ponteareas que, a 
través dun anúncio 
insertado na prensa busca
ba unha secretária que es
tivera disposta a ser tamén 
a sua amante. A sanción 
económica está sen cuanti
ficar pero, segundo Traba
llo, non será menor a 
500.000 pesetas por discri
minación laboral e atenta
do contra a dignidade da 
muller. O empresário 
requería na oferta que as 
interesadas enviaran foto
grafias. Desde a denúncia 
da secretaria da Muller da 
CIG, que despois 
secundou a consellaria de 
Familia, Muller e Xuventu
de, o sancionado xa tivo 
que comparecer na delega
ción de Traballo duas 
veces e declarou que todo . 
tora unha broma e que non 
tiña intenéión de ~uscar 
amante.+ 

Peden a Abel Caballero 
que perfeccione 
o seu idioma 

O candidato á presidéncia da 
Xunta polo· PSOE "está a 
transmitir unha penosa imaxe 
pública ao facer un uso dete
rioradísimo do idioma · 
galega", segundo A Mesa po-

- la Normalización-Lingüística, 
que denúncia que hai unha 
prqpensión entre os 
dirb~entes socialistas a utiliza
ren "Lin ·idioma recargado a 
propósito de castelanismos e 
xiros alleos á estrutur~ 
lingüística do naso idioma". 
Desde A Mesa tan referéncia 
ás declaracións de Caballero · 
nas que dicia que o tema da 
L da Coruña non era 
importante e lembran que no 
seu periodo como ministro os 
rótulos das estradas seguiron 
deturpados como os de Ren
te. Critican tamén que para o 
candidato do PSOE use só o 
galega "por exixéncías do 
guión político".+ 
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. É o prólogo.dunha xeira que lle afecta directamente ao PSOE 
. •, 

Roldán perde a primeira a~sta:aO · ~mezar o xUizQ 
-0- B. LAX~ , 

Os falsos pspeis de Laos, dos 
que ninguén semella acordar
se, non lle valeron nada a Luis 
Roldán, que agora senta no 
mesote dos acusados para 
responder duns delitos polos 
que. lle piden 32 anos de cár
cere. A estratéxia de éinguilos 
unicamente a malversación e 
comechura, que o levarían a 
sair en tan só dous anos da -
cadea, quedou feita cachizas 
de momento. Mais este xuizo 
é só o primeiro dunha longa 
xeira no que se pon en cues
tión a etapa de governo do 
PSOE. Perote, Filesa, Gal, vi
rá n a continuación desde a 
próxima semana até o Outono. 

Cando Luis Roldán, ex director 
xeral da Guardia Civil, decidiu 
entregarse en Thailándia, tiña 
todo estudado e calculado cos 
seus asesores e amigos. Pro
cesado por dous delitos que po
dían variar de sanción na redac
ción dun novo Código Penal, 
malversación e comechura, ao 
máis que o podían condenar era 
a doce anos de presídio. Coa 
prisión preventiva e coas redu
cións de penas, non pasaría no 
cárcera máis de seis anos. Non 
era unha suposición. Os famo
sos Papeis de Laos, que xustifi
caban a sua ex1radición , asi o 
delimitaban. 

Margarita Robles, secretaria de 
estado, rachou a súa estratéxia 
demostrando que os Papeis de 
Laos eran falsos. Rachárase o 
pacto,. mentíranlle a Roldán que 

- agora se atopa cunha petición 
de pena de 32 anos de cadea. 
Xa non é o mesmo para o famo
so prófugo. Tivo que mudar toda 
a sua estratéxia defensiva. 

A primeira liña de defensa arte
llada polo seu advogado, Eugé
nio Rúbio, foi a de tratar de sus
pender o xuizo, alegando, entre 
outras consideracións, a dúbida 
sobre a imparcialidade do tribu
nal. A proposta non foi tida en 
canta e a vista oral comezou. 
Roldán non semellaba prepara
do para este contratempo. 

Puxo en marcha unha nova liña 
de defensa. As penas e os deli
tos que lle imputaban xa non 
eran os que pensaba. A sua 
defensa semella conducir agora 
a estratéxia cara demostrar que 
"houbo irreguladidades na trami
tación das dilixénCias", sobre to
do dos bancos suizos, que lle 
entregaron á xustiza española 

· até as anotacións da comechu
ras que realizaba Roldán e das 
facturas que pagaba desas con
tas segredas. Se Roldan logra o 
seu propósito pode .escapulirse 
dos 20 anos que lle peden por 
corrupción. 

Tirar da manta 

Asi as cousas, Roldán, decidiu
se a tirar da primeira manta, coa 
que pretende ·pór en evidéncia a 
José Barrionuevo é Rafael Vera, 
que tentan tapar as suas impú
dicas actu$cións poñendo dian
te_ dos seus feitos, libros e máis 
libros que confun·dan á cidada
nía. Luis Roldán quería talar, 
so_bre todo dos fondos reserva-

Roldan quer demostrar que o diñeiro das suas cantas suízas era para o PSOE. 

dos, afirmando que as suas 
cantas e o seu diñeiro eran para 
a loita antiterrorista e para finan
ciar ao PSOE. Tamén quería 
explicar as indemniiacións que 
recibiu de Interior. 

O fiscal, Alejandro Luzón, tiña as 
causas moi claras: o interrogató
rio dirixíao el, as consecuéncias 
dos feitos tamén e, Roldán ia·ter 
que contestar ao que el lle per
guntaba, todo o máis podia calar. 
Nestas circunstáncias, a- liña de
fensiva de Roldán esvaíé;lse. Tan
to que non podía xustificar que lle 
entregara a o ex ministro Antoni 
Ansución os 1.500 millóns que di-

. ' 

cía eran de fondos r eservados 
para o PSOE. Non puido xustifi
car tampoüco como. desa conta 
mercara a sua muller un reloxo 
de gran luxo, nen un chalet no 
Caribe e un apartamento en Pa
rís. Tampouco explicou axeitada
mente a libretiña de contas na 
que ía apontando as comisións, 
nen que o ,diñeiro estiver a no
me de alguns dos seus familia
res. Tanto é asi que, Roldán, que 
tiña moitas gañas de falar, que
dou amnésico e decidiu calar. 

A recuperación da súa memÓria 
está estreitamente ligada ao de
senlace das comisións rogató-

A. E11n 

'Había un problema ... ', 
agoi::a hai dous 

A dereita, -rodas as dereitas,. sempre ·riveron_·o mesmo xeito de re, 
solver os problemas: sen ollar as consecuéncias. Govemar é man, 
dar e o mandar necesita non só ostentación~ senón que os súbditos 
padezan as ordes o mesmo que os bois soportan o narigóri. "Había 
un problema" cos imigrantes africanos e Aznar solucionoimo dro, 
gándoos e mandándoos para o continente de orixe. As ,protestas 
foron unánimes. Existe un problema na Audiéncia Nacional entre 
dous bandos de funcionários e, Amar, decidiu-solucionalo cubrin, 
do a praza de fiscal xefe despois de catro meses de agardar. Far~ el, 
o de menos foi o como, tan importante en deinocrácia. Nomeou a 
Fungueiriño esquecendo os dictames adversos do Consello Fiscal 
contra o candidato, pero,,sobre todo do dictatne adverso do aseen, 
so de Funguéiriño como fiscal de sá, condición nec~sária para o 
nomeamento como fiscal xefe da Audiéncia. Todos os órganos 
dos fiscais e-as asociacións profisionais,.mesmo as de dereita, criti, 
caron esta medida e van recurrila. Aznar tiña un problema e, coma 
sempre,· creou outros dous máis importcmtes. Se son impor~antes os 

' escándalos internos .na Audiéncia, máis importante son ainda as 
cotenadas que lle está a pegar Aznar ao Estado de Dereito. t 

·/ 

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

rifus que. a xustiza española dp
mandou a Xinebra, pero tamrn 
ao que poda ocurrir neste largcos 

-seis meses que restan -de xJí
cio. Roldán ten agora, sobre. tb
do, unha preocupación: pres~r
var os seus -1.soo millóns que 
seica teA a bo acocho nun p~
raiso fiscal asiático: Se se -ato~a 
tamén sen diñeiro, segurai:nen~e 
comezará a tirar da outra mar
ta. Tentará chegar até Feli?,e 
-González e aparecerá o pant~-
ma da guerra suxa. 

Un pantasma que xa percorre 
os xulgados madrileños, pois · o 
Luns, 9 de Xuño, comezará o 
xuício contra o espía Juan 41-
berto Peróte. Algunhas sema
nas despois peñerase en méir
cha a vista oral contra algu~s 

1, dos implicados nos crimes qo 
GAL Mentres tanto, José Ma~a 
Salas e unha lodga compaña e 

_ socialistas, terán que respond r 
do financiamento ilegal no ch -
mado Caso Filesa. 

·con estas Gomparecénci~s xµ
diciais ráchase o p~cto da Res
tauración Monárquica,- pois o ~p 
está disposto a revisar, desde o 
Governo, a etapa socialista 1 a 
Monclo~ mentres o. PSOE amr
aza con remexer todó, desde.os 
tempos do -franquismo. Ao caP,i
tal, imerso tamén has suas l~i
tas pola hxemonia, cada véz 
con máis benefícios, preocúpah
lle estes destapes políticos q~e 
poden non só crear un clima na
da propício para as ganánci~s. 
senón levar por diante o bo ri.o
me dalguns dos actores prin~· -
pais do grande capital. Os doc -
mentas oficias-que están a sa¡1r,· 
demostran como a caúsa c~p
-sarum de maioria destes males 
foi o Pacto do Capó, no Golwe 
de Estado do 23-F. + 
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O Estado transfire o INEM 
a Catalu.,y~ . - : 

O Governo 'de Catalunya está 
a demonstrar que ten máis 
capacidade de negociar con -
Ma?r~ que_ o _Governo galego, 
que ten a mesma cor política 
que o executivo que dirixe 
Azriar. O último e_xemplo é' a 
transferéncia do Instituto , 
Nacional de Emprego, INEM. 
Catalunya quedará_ con 7 4 
ofidnas e mil funcionários 

. desta institución. O ministro 
galego, Mariano Raxoi, que 
dirixe do _s:iepartamento das 
Administracións Públicas, 
anunciou cales son os 
próximos obxectivos do 
Governo central en matéria de 
descentralización : primeiro 
está transferir a educación ás 
comunidades que non teñen . 
esta competéncia e só 
despois ·entregar o INEM a. 
Galiza e ao País Basca.+ 

· Recortes na sanidade 
de Valéncia 
para financiar o futbol 

A oposición valenciana 
califica de "escandalosa" a 
decisión tomada ~olo '/ 
Governo que preside 
Eduardo Zaplana de recortar 
4~2 millóns do orzamento 
da sanidade para pasalos ao 
capítulo de futbol 
profesional e mellorar a 
oficina do voceiro do 
Consell. A maior surpresa 
·foi para a Plataforma en 
Defensa da Sanidade 
Pública que cuestiona o 
"interese xeral" do futbol de 
elite. Zaplana sinalou que a 
educación e a sanidade 
sempre requiren máis 
cartos dos orzamentados 
nun primeiro momento pero 
que non ·van quedar 
desasistidas mentres o 
conselleiro de Sanidade 
bótalle a culpa ao Tratado 
de Maastrich deste 
reaxuste. As centrais 
sindicais de Valéhcia 
sinalan o absurdo dé 
outorgar un papel 
secundário ao futbol e 
deixar á sanidade nun plano 
secundário: • 

Ardanza contra Interior 
polo achegamento _ · 

· dos. presos _ 
Para o lehendakari José 
António Ai"danza é inadmisíbel 
que o Ministério de Interior, 
que. dirixé Jaime Mayor Oreja, 
non acepte o plano de 
achegamento de presos a -

. Euskadi elaborado pela 
Comisión de Direitos 

, ' 
Humanos. Para Ardanza esta 
reivindicación "sentida polo 
Parlamento basco" está ligada -
á liberdade do funcionário de 

-prisións Jose António Ortega _ 
Lara, quen xa sobrepa~ou os 
500 días de secuestro. "Un 
ministro non pode dicir nun 
Estado de direito que cumprir 
a lexilación en materia 
penitenciária é ceder a unha 
chantaxe", afirma Ardanza, 
quen tamén afirmou non -
entenoer porque ao Governo 
non lle senta ben a alternativa 
do diálogo cando no Reino 
Unido Tony Blair está disposto 
a reunirse co Sinn Fein. + 

i ... 
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.A CHEGADA DOS LABORISTAS AO d OVERNO DO REINO UNIDO, QUE DILUIU EN PARTE OS SEUS -pRoPp SITOS DE AXUSTE BRUTAL, 
o AVANCE IN~SPERADO DOS PART'rDOS ~~ ESQUERDA NAFRAN- E o ~CENTE ANÚÑCIO DE SUÉCIA ¡ouT~OS SIGNO? DE ORIEN
ZA, ~ RESISTENCIA pAs ORGANIZACI9NS SINDICAIS NA ALE- TAC}ON SEMELL~NTE RECLAMAN PNHA REFLEXION sqBRE A 
MANA, A DURA POLITICA ANTIOBREIRA D? CHANCELER KOHé, . ·. POLIT.ICA E~ONOMICA IMPOSTA E~ NOME DA MOEDA UNICA . . 

MÁISVOTOS CONTRA AS DURAS POLÍTICAS PE AXUSTE 

A fina is de 1996 aparece u no Reino U nido 
un libro escrito por Ken Coates, membro 
do Parlamento Europeu, titulado Dear 
Commissioner (Querido Comisário) no que 
descrebe a sua. acción demro das institu
cións da Unión Europea, a. pro! dunha polí
tica de relanzamento económico e sinala o 
perigo de que o paro poida facer fracasar o 
proxecto de Europa; o si.ibtítulo é, Dara . 
vencido Europa o paro?. 

Dentro da Unión Europea, uns meios de co
municación a cada máis oligopolizados e ma:. 
nipulados, nun labor de negación de,p.ropos
tas alternativas, a penas quíxo reparar na im
portáncia deste 'libro. Denúncia Coates o 
píamente chamado défice democrático das ins
titudóns da UE, deseñadas para que os órga
nos elixidos polos povos de Europa (Parla
mento Europeu) xogÜen un papel pouco me
nos que ornamental. Non existe défice demo
crático senon desprécio absoluto por calquera 
institución ·elixida. O . poder de clase mani
féstase no nível tecnocrático da Comisión e 
no omnímodo e defrnitivo poder político 
executivo do Consello. O Parlamento Euro
peu é a púdica folla de videira que nen da ta-

- pado o poder real dunhas instáncias que ac
tuan contra os desexos da lJase. 

A análise das políticas ~conómicas revela 
que foron claramente· inspiradas por intere
ses de clase, elemento que conducirá a un- . 
ha reflexión sobre a pr'imacia dos elemen
tos políticos perante os ideolóxicos. Contra 
o que asegura o naso amigo B.Cassen (Le 
Monde Diplomatique ~e Maio do 7 7), o po
der do mercado non valeirou ·de sustáncia o 
poder político senon que o poder político ( 
o .do capit~lismo real) deu prescindido sus~ 
tancialmente das aspiradóns democráticás 
paI'á relegar o político a. un puro papel se
cundário e ornamental e .impar o poder do 
mercado que é coruustancialmente uñ po
der de clase. Pois como di E.B. Kapstein. 
(Foreign Affairs, Maio-Xuño· 1996) "Men
ttes os ·govemos ·manteñen os compromisos 
de iren cara unha economia máis a.bemi, o 
que queren na realidade é romper o acorde 

. de posguerra cbs traball~dores". O mesmo 
autor sinala que cando o estado abandona 
aos traballadores cando estes máis o necesi-

. taban de parachoques para resistiren os em
bates da economía mundial. Hoxe coma 
onte (Marx dixit) o poder ·político real de 
certas clases quer agacharse baixo a carauta 
opaca e indescifráhel. do poder impersonal 
do mercado. Poder inexorábel e benéfico, 
realidade natural á que só pode. respostarse, 
como á gravidade, pregándose con. respeito. 

Que a taxa natural de paro, tan benquerida 
de todos os monetaristas, aumente natural
mente, é únha consecuéncia lóxica de todo 
o anterio-t e, como·sinala Neocleous, no seu 
brillante libro Fascism, a natureza xoga 
déntro do pensamento reaccionário o im
portante papel de expeler a história, de 
conxelar as relacións sociais, de negar un 

. ·degrao de continxéncia ao social, maleábel 
pola vontade e os anceios de racionalidade. 

Non é do caso a descripción de todas as 
incidéncias sofridas (o termo é acaido) po-

: las propostas de Coates, pero si podemos 
dar canta da sua motivación, contidos teó
ricos e resultados. Coates quer combater o 
a_mbiente recesivo que se arrastra na Europa 
e os ~onseguintes e crecentes niveis de pa--

. ro~ Coates baséase en que as políticas eco
nómicas de. inspiración keynesü:ma seguen a· 
ser eficaces porque o seu abandono débese a 
factores· de arde política e porque a aplicc;i
ción dos duros critérios de. Maastricht fan 

XOSÉ FERNANDO P ÉREZ ÜIA 

necesátia unh a política compensatória 
enérxica, de corte fiscal, que contrarrestre o 
desastroso efecto deflacionista das suas .di
rectrices. Se cadra non está de mais lembrar 
que Coates é membro ,laborista do Parl~
mento Europeu e que as suas posic'ións re
formistas moderadas contrastan coas do na
so ex-ministro ·Solchá-

dos EstadJs membros eludiría os ríxidos e 
deflacionistas critérios de Maastricht. 

Ü PODER EXECUTIVO EUROPEU ENTERRA 
A KEYNÉS. Coates apresentau o seu Plano 
de Acción sobre ·o emprego no primeiro de 
Decembro de. 1994 e, ou marabilla! o Plano 

ga .. Coates quer. salvar 
o modelo renano do 
capitalismo europeu 
mengre Solchaga apos
ta polo modelo ultra-li
beral da nova econ o
mía impJacábeC 

'As polítiéas 
monetárias xeralmente 

restrictivas das duas 
últimas· décadas, 

foi aproba,do por 268 
votos, 10 en contra e 
30 abstencións. A ven
tad~ dos representantes 
dos pavos da UE era 
inequívoca pero xa sa
bemos que as compe
téncias do Parlamento 
Europeu son mínimas e 

A acción parlamentar 
de Coates arranca do 
chamado -Informe De- . 
lors que, á vista de que 

P · · · t que sobre a democrácia reclpl aron as parlamentar e a tecno.-

economias cara O baixo crác ia da C o misión 

. · un crecemento econó
mico dun 3 a un j,5 
por cento non daria di
minuido o paro na UE, 
propuña unha série de. 
intervencións en infra-

d b planea na altura o pa-
ren emento, o aixo der executivo dos mi-

crecemento da nistros reunidos n o 
. omnímodo Consello. 

demanda e O baixo , No que poden, silen-
. . d' d . cían a existéncia de crecemento o pro uto moitos estudos ~cono-

-estructuras,. as Redes: 
Transeuropeas (RTE) 
nos · campos <le trans-· 
porte, información e . 
telecomunicaCÍón. Ou- · 

. potencial" ~étricos , (W.Buite~, 
-· ; " · · G. Corsett, N. Roub1-

ni, A. Giovannini e . 
W. McKibbin) que 
coinciden en que a 

transición a Unión Monetária vai ter nega
tivos efectos deflacionistas. Refrendan o 

tras propostas eran a reducción dá. xornada 
laboral, ctnon desmantelamento dos meca
nismos da seguridade social"~,~na eséncia, ·a_ 
defensa dunha l~a de efnpr,éStamo públicq: 
de carácter sup~a-nacional que. ao nón con/ 
tabilizarse" coma prést:;imo püb~ico ªº nfvel 

· _,.mform~ da CNUCID que no seu informe 
para Comércio e Desenvolvemento (1995) 
di que aS poli:ticas monetárias xeralmente 
rest.ricÚvas das duas· últimas décadas, preci-

. ,Pes de· foto 
para· manipular . 
a história 
Esta fotografía fo~ pubJicada polo diário El · 
Pais o Mérc9r~~ .. 2}., de -~ai9.:;N? pe da ... 
ilustración pódese Iér: "un soldado zaireño -
é golpeado por trop,as de Kabila nun cam
pamento perta de Kinshasa".-:Ourros xor
nais que publicaron o mesmo dia esta fo .. · · 
tografia distribuida pola axéncia Reuter, 
indicc.yi 'en,.,,cámbio que ,se .tra~a d~n. solda
do ·das_ -p~óprias tropas· de Ka'bila e- expli-" _., 
can que "u:i:i grupo de solaadós"da Alianza :. · 
de Forzas Democráticas para a Liberación do 
Congo-Zaire rodearon a un · dos ,seus cole
gas e col1)ezaron a go,lpealo .. repet:idamente · 
con· sogas grosas. Os castigados emborra
cháran·se tras a toma de Kinshasa e falta
ran aos seus pastos ao d.ia seguinte, expli~ 
cou un oficial da Alianza. Tivemos poucos _ 
casos así -sinalou- polo xeral a disciplina 
f oi moi boa". 

Volvendo a mirar a foto, pÓdese observar 
que o soldado que está i'.io chan en cirolas 
sorri e non parece para nada asustado. O 
dia anterior El Pais publicara outra foto
grafia en portada na que un soldado pisa a 
cabeza dun home sobre o t.ítulo: "Vinganza 
no novo Congo". No interior, outra foto
grafia, de grande tamaño, incide na mesma 
liña. Esa foi a tón ica tamén neutros xor
nais e en várias cadeas de televisión. 

Parece claro que se tratou de poñer de ma-

M. \7E1<.;. \ 

nifesto que o novo govemo do Congo era 
· "ou~ra ditadura", como mesmo se dí lite
ralmente nalgun artigo, evitando en to~o 
momento utilizar a expresión, "revolución" 
para design·ar o alí sucedido nos últimos 
meses, pésie a que ~sa seria sen dúbida a ' 
definición máis acaida. Outras informa
cións de .axéncias, cómo a que recolle El 
Correo Gallego o mesmo 21 de Maio, indi
can que a povoación está de acordo coas 
afirmacións do novo governo, no sen tido 
de que o arde prevaleceu coa chegada ao 
podi=r da guerrilla e non houbo desmans. 
J:. nota de prensa recolle declaracións dun 

pit~ron as economías cara o baixo rende
rnento, o baixo crecemento da demanda e 
o baixo crecemento do produto potencial. 

En '.Xullo do 9 5, un novo informe Coa tes 
titulado Unha estratéxia coerente sobre o em
prego recebe novamente a aprobación do 
impotente Parlamento pero desta por unha 
marxe meno ampla: 234 á prol; 88 en con
tra e 31 abstencións. 

No xogo de mecanismos de poder é funda
mental a posición de Alemaña que aplica 
dentro da UE, con evidente cinismo a lei 
do funil e mentres T.Waigel impón ao 
seus sócios da Unión o Pacco de 
Estabilidad.e, o dogma monetarista da inde
pell¡déncia precisa do Banco central e a 
apl~cación dos critérios de Maastrich t in
terpretados estrictamente. O poder político 
alerpán, abriga a pasar pola gateira ao po
der , so Bundesbank cantas veces lle cadre. 
Por exemplo, na conversión á par do marco 
da anterga RDR ou na recente e case certa 
revf luación do curo do banco central, a 
m~·pulación case fraudulenta da contabi
lid e da débeda pública entre os lander e o 
Est do federal etc. Á isto chámanno os no.
sos hliados da outra beira do Atlántico con
tabilidad.e criativa. Belo nome. Critérios es
tiic~os para os demáis, non para nós pois 
como di Kohl, No me vou crucificar co défice 
do ttes po cento. • 

Xf: PÉREl OIA é economista e foi xefe da Sección dos 
P¡Uses do Sul da Europa na Comisión Económka para 

Europa (CEPE) da ONU. 

cida?k'.de Kh:tshasa que afirmá: "Os libe
rad~res poitaronse correctamente". Na 
mes[a páxin!J., vários homes fan ondear 
unh bandeira e no pé le5e: "Milleiros de 
pers as vitorearon a Kabila durante a sua 
entr~da trunfante en Kinshasa". 

Hai ~res ou_ catro anos os organizadores da 
Fotopienal de Vigo dedicaron a edición do 

· certq.me a explicar que fotografia e reali
dade podian ser causas diferentes. O caso 
desta 'fotografía de El Pais parece darlles a 
razóp.. Abonda un pé de foro para terxi
versar a his'tória. • 
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·As· notícias sobre Le Pen ocultaron que á esquerda estaba a medrar· 

Socialistas ,e comunistas franceses 1 

. ' I • 

recollen o froito ·das folgas dO, Outono· de ·· 1995 
* M.V. 

"' Juppé perdeu as eleicións 
frente a Jospin bai ano e mé
dio. No Outono de 1995 unha 
longa folga, iniciada-no trans
porte, extendeuse por toda 
Fráncia. O seu obxetivo era 
claro: trear o Plan Juppé. So
cialistas e comunistas recollen 
agora o troito daquela batalla. 

"O futuro da Seguridade Social 
está en xogo", proclamaba a de
claración das organizacións sin
dicais asinada en París o 30 de 
Outubro de 1995. As centrais 
reafirmábanse no dereito "a un 
cobertura social universal no 
marco dunha seguridade social 
fundada na solidariedade na
cional". En resposta aos proble
mas de financiamento, os sindi
catos pedían que a carga non 
recaese só sobre os salários, 
como até agora, senón tamén 
na riqueza producida palas em
presas. A respeito da paga de 
retiro para os xubilados, a práti
ca totalidade das organizacións 
de traballadores reafirmaban a 
validez do sistema actual ''fun
dado no reparto e na solidarie
dade entre xeneracións". 

Fora a primeira mobilización de 
envergadura, nun país industria
lizado, contra o neoliberalismo. 
Daquela, so o PCF, ademais 
dos sindicatos, apoiou as mobili
zacións. A maioria da clase polí
tica alineábase coas teses ema
nadas de Maastricht e fiaba das 
análises dos expertos que afir
maban que sen un axuste social 
duro as cifras macroeconómicas 
de Fráncia podían resultar da
nadas. Pero o descontento so
cial era demasiado forte como 
demostrara a solidariedade dos 

Un ~studante oponse á policia no Outono de 1995 durante as xomadas de folga. · 

empregados ·das empresas pri
vadas cos folguistas do sector 
público. Pésie aos intentos dos 
méios de comunicación por limi
tar o alcance das protestas, to
da Fráncia se viu afectada. 

Un programa á medida 
dos manifestantes 

Lionel Jospin, o candidato so
cialista, soupo entender est~ cli
ma e incorporou grande parte 
das reivindicacións ao progra
ma do seu partido. Os comunis
tas tamén saian ben parados 
desta ambiente de crítica social, 
mália que a maioria dos fqcos 
estivesen volcados en Le· Pen e 
a sua ameaza neo-fascista. O 
PCF pasou de 24 a 36 escanos 
e o seu voto convertiuse en im
prescindíbel para a governabili
d ade da esquerda. Ao cerra 
desta edición, Jospin anunciaba 
a entrada de tres ministros co-

, munistas e un ecoloxista no seu 
gabinete. -

A chegada da esquerda ao go
verno en Fráncia e agora inter
pretada como 
o último episó
d io dunha no
va · onda pro
gresista que· 
estaría a_ per
correr Europa. 
Lémbra·se asi -
que Suécia, 
Austria, Finlán
dia, Dinamarca 
e · Holanda 
contan con pri-

._ m e1ro s mini s- Lionel Jospin. 
tros socialistas 
e que a es-
querda ven de gañar recente
mente tamén en Grécia, Portu
gal e o Reino Unido. Sen em
bargo, se de Tony Blair se di~o 
que chegaba ao poder cun pro-

grama "centrista" e case · that
·cheriano; non se p'ode dicer o~- · 
trotanto de Lionel Jospin. O prp
grama Jrancés recoll13 a fon~a 
preocupación social mencionp.
da ao princípio, pero ademais 
non casa demasiado mal coas 
exixéncias comunistas sobre sa
lário mín-imo e seguridade so- · 
c_ial. Várias privatizacións foron 
xa paralizadas, ainda que falta 
ver o grado de cumprimento por 

· parte do novo gov~rno das suas 
promesas eleitorais. 

Freo .ao neoliberalismo 

Se entre a cidadania ó resulta o 
é moderadamente ilusi·onant , 
entre unha Europa que se e -
peza a caracterizar pela inest -
.bilidade no emprego, os pod -
res económicos financeiros e 
transnacionais mostraron xa a 
sua oposición ao governo. A 
bolsa de París baixou na a 
máis coñecerse o resultado el . i
toral e graAd~s investidores i
nanceiros anunciaron que aba 
donarián Fráncia se se tomab n 
medidas· contra eles. Do que p -
rece tratarsB agora é de q e 
Jospin postergue o máximo p · -· 
síbel as medidas de cámbio e 
vaia aceitarido ·o plano liber~i
za9ór que _se lle presente. 

-Coñ tódo, o novo primeiro mini$-
, tro non se sinte só. O gover~o 

sueco ven de anunci.ar ·que .. non_ 
sé s·umará ·á moeda úpica._fA 
própria Alemaña comeza a rí0n 
a-star moi segura da viabilida~e 
da sua política. Jo§lpin oferec,u -

. unha mensaxe clara ao nomear
a J.P. Cheve_nement,. líder dQs 

- comités de cidadáns anti-Ma~
tricht como novo mini~tro do 1r
t~rior. A ;Europa social está agp
ra un pouco máis perta. • 

Centra a po!ítica negativa do Partido Pop ular 

· '. Unh3~·Al.ternativa 
.·sérta:.,e responsábel, 
centrada no País. 

-
·: ·o. BNG ~1á. a desenvolver n-estes ·mes·es, u.n debate sério que 
ab-~rde e tesolva os problemas importantes para Gallzá, evítando 

que out ros _distorsionen con frivolidade e interese partidista 

·a realidad e econó·rnlca e socíal do País." · 

osé Manuel Belra.s 

Ele ícións Autonóm~cas '?7 
Campaña de aprese ntac16ns do 
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Franza, Grande Bretaña; 
Alemaña. é Suécia 
·contra o euro 

A Unión Económica e 
Monetária, UEM, máis 
coñecida como moeda única, 
·non conta con tanta 
unanimidade como quer faéer 
ver Bruxelas. Alemaña quer 
entrar pero facendo trampas, 
os británicos son cépticos e o 
povo francés ven de sumarse 
a esta corrente. Pero a última 
novidade aportouna Suécia, 
por boca dQ primeiro ministro, 
o socialdemócrata Garan 
Persson, que, a· disgusto da 
direita, ven de anunciar que o 
seu país non participará na 
primeira etapa do euro"que se 
porá eí'! marcha o primeiro de 
Xaneiro de i 999. A este paso 
para a moeda única só ., ' 
quedarán ltália e o Estado 
español, que beben os ventos 
por estar dentro.• 

As lex.islativas· 
consolidan a polarización 
do Canadá 

As eleicións lexislativas 
federaís no Canadá 
consolidaron a divi_sión do 
Estado. Despois dos 
comícios, o Partido Liberal 

· do primeiro ministro Jean 
Chrétié.n conserva a 
maioria absoluta pero por 
moi estreita marxe. O 
Partido da Reforma, de 
ideolóxia conservadora e 
liderado por Prestan 
Manning, sube de 52 a. 60 
deputados e o Bloque 
Quebequés baixa de 54 a 44 
representantes. Estes 
resultados foron 
apioveitados polos 
unionistas de Ottawa para 

· anunciar o retroceso do 
independenlismo ·do 
Queb~que, pero o Bloque. 
Quebequés conserva a · 
maioria no est.ado 
francófono. Por outro lado, 
reaparecen na cena p91ítica 
os chamados "partidos 
nacionais", que po.ñen en 
evidéncia.a polarJ.zación 
política e territorial do . 
Can~dá.• 

Israel endurece 
-as condicións para a paz 

O primeiro ministro de l~rael, 
Benxamin Netanyahu puxo 
eneal da mesa as suas 
cooqicións para acadar a paz 
cos paiestinos. O presidente 
do governp endureceu as . 
c9ndicións, e anunclou que · 
quer controlar todo 
Xerusalem e os seus 
arredores, incluidas as 

" locaUdades conqq,i~tadas 
·cando a Guerra dos Seis 
Dias, 'cuxo trinxésimo 
anivers.ário celebra'estes dias 
Israel. Arafat, en troques, di 
que .Israel ten que devolver o 
90% dos territórios situados 
na beira esquerda do rió 
Xordán e a parte oriental de 
Xerusalem, para que a 
distribución do território . 
quede como en 1976. O 
estabelecirnento de duras 
condicións por parte de Israel 
vólve a pór de manifesto que 
o estado sionista non quer a 
paz en Oñente Próximo.• 

· ~ 
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Moitos galego_s din 
que están maíados 
palas tronadas que 
encheron o mes .de · 
Maip. Agostou dise, 
nalguns casos, cando 
falta auga. E as 
prantas outonizan 
cando botan fo!la -no 
tempo que debian 
comezar o sano 
invernal. 

Os altofalantes de 
El Corte Inglés en 
Vigo e Coruña 
pídenlle aos clientes 
que se suscriban a 
Canal Plus. Para 
animales anúncian a 
retransmisión das 
corridas de tauros da 
feira madrileña de 
San Isidro. 

O Yenres 30 de 
Maio inau.gu~áronse 

os actos de Galiza 
1 . Terra Unica en 
1 Pontevedra. O grupo' 
1 
1 de gaitas do IGAEM 
1 interpretou unha peza 
1 protocolári~ e~ 
1 preséncia do 1 
1 presidente da Xunta ~ 
1 Ao rematar, Fraga 
1 adi~ntouse pa~a lle 1 
1 chamar a atención 
1 aos músicos por non . 
1 ir tocados coa 
1 

monteira. O 1 
1 importante xa se ve 

·- ·-que é a 
1 marcialidade. 
1 
1 
1 
1 
1 Distribuen os 1 
1 xornais un encarte 
1 · publicitário de Abel 

O nº 265 deste xornal ~olpren-: ;,. 
"deume ca anundamento da·mor..: · 
· te de Xosé Mª Alvarez BláZquez, · 
cuxó retrato encheume de tristu
ra ao facerme. lembrar a :aqueJ 
cabaleiro, que .nos arios 1975-
1976, fara profesor meu na Es
cala Náutico Pesqueira de Vigo. 

Xosé Mª, sen esclarecer a sua 
faciana de ho-
me fonda- · 
mente gale- . 
guista, impri- Eramos a 
miall-e -a todo 
o seu traballo maioria rapaces 
docente un d 15 17 · -· . . 1 e. a anos,- .. xe1to especia , 
que o levaba e a algúns de 
ª aprese.ntár- nos, márcounos 
senos coma 
un dos mello- en profundidade . 
res pmfesores 1 fi 1 d 
00 cal convi1vi- naque na e 

' ramos naque- curso. 
l'es tremendos 
e sofridos 
anos da tran-
$ición, e de sofrimento para to
do aquelo que tivese algun chei
ro a galeguismo. 

Lembro dél , que_ era un home 
tremendamente discreto; coa 

Xosé Mª Alvarez Blázquez, a 
sua longa e señorial pitilleira coa marxe dos recoñecimentos ofi-
cal entretiña nün apacigoamento ciais (Moriterrei, o Moucho, 
nervoso, uns fracos dedos que 
sempre en movimento pqrecían etc.), con humildade, máis sin-

. apreixar e darlle forma a todo xelamente, este aluno teu pré-
aquelo que de contido debía de- gache me permitas !acerche es-· 
bullar nas interioridades da sua te pequeno homaxe. • 

ampla e calva frente, ate facelo · · CARLOS PIÑEIRO PÁSTORIZA 
madurecer nas filigra.nas que (MADRID) 
conformaban os seus sempre 
ben mexados canosos cabelos. ld 

Fraga e Duha: e · 
A finais de curso (1976), os seus 
alunes decidimos facerlle unha O pasado 23 de Maio asinouse 
pequena homaxe, agradecénoo- un convénio de ·irmandade entre 
lle o que entendiamos "mellar · a Xunta e a província de Bue
profesor do centro" . e grande . - nos Aires. Representaba á pri-
compañeiro, poisque gastaba da r:neira institución o seu presiden-
comunicación seródia e afabel te F~aga lribarne, e po~ parte da 
cos seus estudantes. administración arxentina o seu 

Hoxe, aliando o seu · retrato no 
nº 779 deste xornal, paréceme 
estala aliando, cando emocio
nado surprendéunós falando
nos dun mundo galego, dunha 
literatura, e percurando do s~u 
bulso, regalounos cuns versos 
seus, que_ tivo a grande xene
rosidade de lernos. 

Eramos-a maioria rapáces de 15_ . 
a 17 anos, e a algúns de nos, 
márcounos en profundidade na
quel final de curso. Nunca máis 
o volvin ver; máis cando anos 
despois ·CÓñecin en toda profun
didade o movimento nacional 
galega, a .literatura galeguis.ta . 
fermosamente traballada por xe
racións de homes· e mulleres, 
non puden esquecer a sua olla
da afastada detras dos cristais 
dos seus lentes que o alonxa
ban o mundo da sua pantasia, 
da sua interioridade. 

.Hoxe, desde a diáspora galega, 
moitos gal-egos que sentimos 
percorrer palas nasas veas o 
sangue destes grandes homes 
cuxa ilusión foi traballar para e 
por o naso país, ainda que con 
tristura, enchenos de ledícia o 
reciber a notícia de que, pouco a 
pouco, mais de seguiE!o, vailles 
chegando o recoñecimento que 

· como tachos, son a guia para 
aqueles que percur'amos fa~er 
seguimento dos seus pasos. 

governador Eduarde Duhal~e. 

A Asociación de Nais da Praza de 
Maio, por medio da súa presiden
ta Hebe de Bonafini, manifestou 
nunha carta a . 
súa repulsa. A 
mensaxe foi 

· repartida entre Que as mulleres 
os medios de 
comunicación · e homes 
presentes. no arxentiriós e 
acto. . 

Eduardo 
Duhalde re-

galegos estean 
unidos ese 

presenta á relacionen,non 
província onde ten que dar lugar 
.se concentra a 
m~ior pobreza 
e violéncia de 
·toda a Arxenti
n a. Dirixe un 
corpo de poli
cía, onde es-
tán aínda en 

ao 
recoñecemento 
dun xenocida. 

postas qe seguridade, represión 
ou intelixéncia, torturadores, xe-

-nocidas e asasinos implicados na 
ditadura militar que fixo desapa-
· recer a 30.000 'persoas. As activi
dades· de Duhalde exténdense 
desde o tráfico de drogas, o xo
_go, a prostitución ate á extors~ón 
á- povoación, que viv~ no pánico 

· diante da policía e das bandas 
armadas que saquean, matan, . 
violan e rouban con total impuni
dade, e que traballan para Duhal
de e a súa famíliC!. 

O concepto· de irmandat debe 
ser algo máis que prot9colári~. 
Que as mulleres e homes arxentí
nos e galegas estean unidos, co
laboren e se relacionen, ¡non ten 
que dar lugar xamáis ao recoñe
cemento dun xenocida. /i.. propriá 
organización do acto, que! quedou 
como algo interno da Pre~idéncia 
da Xunta, case en secret0, delata 
que algo había que ocult~. - -

Desde a Asociación das INais da 
Praza de Maio e desde a solida-

. riedade in.ternacional1sta faise 
un chamamento á povoqción de 
Compostela para que boicoteen, 
no norile da vida e da ~ignida
de, os actos futuros dr,sta ir
mandade, que nestas

1 
condi

cións non pode ser unha irman
dade dos pavos.+ 

RAMON FERNANUfZ LEAL 
. (OlR.OSAL) 

Pontevedra 
aínda é boa vila 
Estou abraiado ante as críticas 
e a curta visión de futurq que al
gúns amasan. na nosa c.idade 
pontevedresa. 

Ante todo dicer que non me es
trañan estas condutas n nha ci
dade tan atrasada cultu almen
te, que aínda' ten unha rehistó.
rica visión da toponími e que 
teimudamente segue a utode
nominarse Pontevedra: en tro
ques da moito máis mo erna e 
converxéntica: Puentevif:Jiº· . 

· E reflexiono deste xeito a conto 
do-maf Intencionado chi te que 

. circula pola nosa cidade de que 
., se o alca_lde anda na pr cura de 
tesou.ros, oli . a retranca de que 
algún dos aparcadoiros que se 
están a cohstru r r na cid de afo
rraría aos petos dos teucrinos 
arredor de 3.000 millónsLse o fi
xese un ha empresa de ªf uí. . 

Desde logo, para quen 1les tala, 
tamén lle parecía 'incríbel que se 
fix.esen dous aparcadoiro¡:; á vez, 
cos problemas de tráfico que vén 
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de soportar a cidade desde hai 
anos: e qúe mais inaudito era o 
de dar concesións de servícios 
municipais ·~ ofertas máis onero
sas para as nosas carteiras. , 

Si, non era doado descubrir o tru
co. A capacidade rectora, a cali
dade de xestión, e as moitas ho
ras de estúdio dos nosos manda
tários, tiña que dar unha resposta 
(á longa evidentemente) ás bo
cas abertas dos seus votantes. 

Os aparcadoiros non son tal!. O 
cometido destas escavacións é o 
de formar parte do mellar campo 
de golf da Europa moderna! 

Si señores, non sorrían. Ante os 
problemas detectados (á longa) 
no ambicioso campo de golf de 
Meis, e debido á anunciada posta 
-en marcha dun proxecto moi se
mellante en Lugo (por non dicer 
unha calcamonia insidiosa), o con
cello desenrolou o maior proxecto 
urbán de golf xamais "calcamonia
do". Constará das máis marabillo
sas rúas. (Ou digo calles?). Cha
papoteadas e 
valeiras da hu-
manidade, con 
dúas lagoas 
impresionantes 
(de aí as esca
vacións). 

Ainda seguen 
abraiados, 
pois continúen 
apontando. E 
lago, por que 
se construiu 
unha ponte 
con tirantes 
para levamos 
á Xunqueira? 
E para que a 
Dirección Xe-

Os aparcadoiros 
non son tal!. O 
cometido destas 
escavacións é o 
de formar parte 
do mellor campo 
degottda 
Europa 
moderna! 

ral de Costas, incumpre o proxec
to de recuperación do antedito 
espácio e só fai un recheo? Por 
que se ensaia (co verán nas por
tas) afastando aos visitantes, qui
tándolles os dous únicos aparca
doiros competentes embarullán
doos en atascos permanentes? 

Todo está moi estudiado, e afn
da algún semella dedicarse a 
criticar sen ter que facer. 

"Puenteviejo ten, hoxe en día, os 
seus apropiados e aireados luga
res e sociedades de lecer para 
esa cidadanía demandante dunha 
cultura e ócio en consonáncia co 
topónimo que aquí propoiiemos. 
É pois preciso, destacqr sobre as 

· demais províncias do estado en: 
Orixinalidade -para que quere
mos un arquitecto pontevedrés 
que recibiu varios prémios en Eu
ropa? parvadas!-. lmaxinación 
~ue níellor ca un campo de golf 
urbán-. Derroche de esforzos 
-será por diñeiro? as ofertas máis 

.... caras e de empresas da capital 
de España sempre tañen unha 
repercusión máis sonada (o mar
keting é fundamental)-. 

Corno é público e notório, o des
. coñecemento do povo de Ponte

vedra ·sobre os avances tecnoló- · 
. xicos e culturais propostos· polo 

Concello .(recordemos as mani
festacións do campus e da em-
· pacadora) é comprensíbel e de 
recibo que se oculte tan brillante 
proxecto á ~gnoráncia pública. 

Seri embargo e para rem~tar re-
, mítome ao titular.• 

CELSO A. MAGAR1ÑOS COSTAS 
(LUGO) 

5 
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1 
Caballero. A cores e 
con luxo de 
Jotografias.· Abel cos 
al_caldes das grandes 
cidades, Abel con 
Felipe González, 
Abel cos ministros 
europeos de 
Transporte, Abel con 
Willy Brandt, AbéÍ 
recebindo a 

, - • , r _ • """ "·'. ¡ . _ \;· .'>· ~ .. · ;_ 't ( ·. :_· .. _:·:,..' ·;/;;~ . . -

Que opin_a ·do xuízo· polo asasinato. ·g~~~i~ta.I?.~~~ d~ __ Alc;ásser?-, 
.--__,,.....,,,,,...----·..,,,.,,,,,,...,,,....,... . , ... --- . .: <~··= ,.._ .. -~-·;}-~ : _ _-_, >N}; - . -- --. . 

Marga 

Ama de casa 

Un ha coña porque non 
foi el só [Miguel Ricart], 
houbo máis xente impli, 
cada e non creo que dai 
saia nada. Que haxa un 
xuízo parello na televi, 
sión é pior ainda. Nen a 
xustiza nen a policia es, 
tán á altura das circuns, 
táncias. Ademais os xor, 
nalistas tampouco debe, 
rian meterse no proceso 
mentres dure o xuízo e 
di ten unha senténcia. • 

1997: A represión 
agudizase 

Emília 

Traballadora 

Sígoo moi pouco porque 
o meu traballo non mo 
permite. Seica hai un 
xufzo e ao tempo trátase 
na televisión. Dame a 
impresión de que non vai 
servW: de nada, que lle 
botan as culpas a un pero 
as probas incriminan a 
outro ... Se cadra investi, 
gan máis os xomalistas 
que os policias, ainda que 
ás veces moitas cousas 
non son certas. • 

Maria Xosé 

Administrativa 

Seica sae no · Mississippi 
ese, pero non vexo o pro, 
grama e non sei. Se cadra 
os meios de comunica, 
ción están sacando moi
tas notícias de sucesos, 
pero este tema non o sigo 
porque non teño tempo, 
é moi tarde para min. 
Nos periódicos leo algo, 
pero o xuízo ainda non 
rematou. Creo que ao f¡, 
nal culparán ao Ricart 
ese e ao desaparecido.+ 

Ramón 

Prexubilado . 

Hai moita xenre moi 
gorda implicada e non 
queren aclarar que pasou. 
Non tiña porque haber 
un xuízo parello se 'a xus
tiza funcionase. Pasa por
que "hai unha .man moi 
negra e a prensa e.stá 
dando realce a nun tema 
que queren ocultar. Ade
mais está a aw;liéncia das 
televisións, que ao prin
cípio só informaba unha 
e agora case todas. + 

prensa sucedéronse informarid9 
sobre estas e outras presións 

Carlos 

Xubilado . 

. 1 

Creo que ao final vai sa- · 
berse a verdade, eu sígoo 1 

polo programa do Missis
sippi. Paréceme máis ló
xico o xuízo da tele que o 1 

do xulgado porque sá
bense máis causas que no 
xuízo. A orientación das 
inquisicións da policía 
non foron moi ven leva- · 
das ao seu debido tempo, 
sábense agora cuestións · 
que nop están no sumá- 1 

rio e iso é un fallo.• 

Parece incríbel o que a conti
nuación lles vou relatar mais, 
podo asegurarlles que, se ben 
parece sacado dunha película, 
todo o que lles conto aconteceu 
na cidade de Pontevedra na se
mana pasada. 

(aproximadamente) da coloca
ción de ditas carteis, comprovei 
como membros da policía (vesti
dos con uniforme e todo!) se de
dicaban a desfazer o feito e así 
retiraban sistematicamente to
dos os carteis 
que atopaban 
o seu paso. 
Non puiden En vez de 
evitar a curio-
sidade e pre- respostarme, 

, policiais (ata a Gu~udia Civil tora 
á Facultade de Belas Artes on
de se celebraría a conferencia 
para disuadir ao decano de que 
fles denegase a aula e intimidar 
á delegación de alumnos que 
apoiaba o acto). A resposta dós 
meus amigos ainda me sorpren
deu mais poste que ·asustados 
por todo este despregue policial 
non querían ir á conferencia p·a
ra non ser: "identificados e fi 
chados pota policía". 

coa marte do caudillo. Solidari~o
me p_ois desde este xornal c~a 
xente de A.M.l. :que está a sopor
tar hestas datas _ un.ha importfilite 
presión desde as instáncias máis 
resesas da sociedade. • J 

CARLOS GUTIÉRREZ BLAN o 
. (PONTEVED ) 

Soneto 
guntei-lle a un acribiUoume 8 
dos axentes · . 
sobre a sua perguntas a mm 

. . 

para pedir firmas 
. 

1 
1 
1 
•• 
1 

,.1 
1 
1 
•• .... 
1 
1 

mandatários 
extranxeiros na -
Moncloa,· Abel outra 
vez con Felipe 
González, Abel na 
Zarzuela, Abel con 
Raul Alfonsin. Non é 
un métqdo de_ 
publicidade 
novidoso. Xa o 
practicara o 
candidato do PP a 
alcaldía de 
Redondela, Amado 
Ricon, quen mostrara 
un. tríptico onde saia 

-, a sua foto a caron de 
1 George Bush. Pero 
: .sobre. todo foi o · 
1 sistema que deu 
1 sona en toda Galiza 

ao finado Rei das 
Tartas de 
Mondoñedo. 

Todo comenzou cando a As
sembleia da Mocidade lndepen
den tista de Ponte Vedra que, 
nas últimas datas está a ter un
ha gran repercusión na prensa, 
colocou nas fachadas de case 
que todos os edifícios do centro 
da cidade uns carteis anunciati
vos do que sería unha conferén
cia baixo o título: "E.G.P.G.C,: A 
luta armada na Galiza" na que 
falarian os expresos indepen
dentistas Antom Arias Curto e 
José M. Samartin Bou9a. 

actuación que, sobre 8 miña 
en vez de res-
p o s t a r m e , · relación con a -

Posta unha persoa calquera cl!Jn 
Eu, que si asistin á conferencia mínimo de dignidade, compai- . 
a pesar de todo, teño que xón e dous dedos de fronte pb-

Maniféstanse en 
Pontevedra co lema: 

Mais cual non seria a miña sor- . 
presa cuando, ás duas horas 

acribillout me a AMI. 
pergun as a 
min sobre a 
miña relación 
con a A.M.I. ás que eu respon
din enfadado que non tiña nerr
gun tipo de relación, mais que 
non foi suficiente para este poli
cía que me identificou e tomou 
nota dos meus datos per~oais. 

Nos dias· seguintes as n?.,tas de 

DjAS 

constatar que esta non foi outra rante o asasinato perpetra~-º 
cousa que iso: unha simple con- polo presidente i .l~xítimo do P~-
ferencia da que por·certo gostei rff, señor Fujimori, non podle 
moito xa que foi de gran intere=- merios que ~enti.r un arrepío ~a 
se o que os dous expresos co~- : alma e a .dor da 1mpot~nc1a. Ppr 
taron nas duas horas e media eso lle pido _que P.ubhque este 
que durou a mesma. - · soneto para recoller firmas ~e 

·- - rexeitamento ·a ese dictado_r e 
Parece incríbel como, casualmen- · verdugo. Ben· sei -dúas cous s: 
te coa subida do P.P. ao poder, a que isto nc:m servirá d_e nadal· e 
policía . volve demostrar áctüa~ que a algúns at~ lles·fará_grada, -
cións que par~9ía_~ xa esquecidas · e que á 8:~g~úns ~ámé~ lle~ . po~e 

... ·;,- .. - . -
JoAN MAJÓ, Pr:esidente da Informa

-·, tion Society Forum: de Bruselas " .. ,.. . 
• . . r•f· .. • 

MÁRGARITA LEDO, Catedrática de 
"'Comúnicación AudiovEnial e -
_.:. PubÚddad~ da.use -. VICENTE VERDÚ, Xornalista e .. escritor 

' JAVIER ECHEV~RRÍA, Profesor de. . . 

investiga~ión no Institu_to de Filosofía 

• .¡" • 

}UAN RAMÓN DíAz, Ex-Director de· La 
Voz de Ga:liéia 

- . CSIC e filósofo .. 
,'. -·· •. - _,. ,. . · PEDRQ·:PÉREZ, Presidente de Vía 

JORDI ViLAJOANA,- Dir~ctor -Xerard~ Dig!tal - -, . ,. ' ~ 

Corporació Catalana de Radio· i . MÁRIO .RESENDES, Director do Diário 
Televisió . d N , · d p 1 
FRANCISCO CAMPOS, Dir'ector Xeral da 
CRTVG' 

DÍA6 

JORGE CAMPOS, Xornalista da Rádio 
Televisao Portuguesa 

e otzczas e or~ga 

JosÉ Lms GóMEZ, Director de La Voz 
de Galicia 

MANUEL RIVAS, Coordinador da 
Ponencia de Comunicación do 
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case ·cos mesmos 
lemas, pero 
invertidos. 

1 
1 A revista de 
1 Ourense La Centuria 
1 
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xa publicaba nos 
. anos vinte artigas 
sobre a necesidade 

1 de reducir- a xornada 
: laboral. N un deles 
1 informa de q~e o 
1 governo inglés 
: disminuiu de dez a 

1 cito horas a xornada 
1 nos talleres da 
1 mariña e artilleria, 
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sen que se notase 
redución algun·ha da 
produción. As 
condicións nas 
fábricas erari tan 
duras que dos mozos . 
que traballaban na 
indústria textil só o 

1. 12% foron declarados 
1 aptos para o servício 
: militar. Esta 
1 proporción ascendia 
1 ao 52% no campo, 
1 segundo un estudo 
: realizado por aquela 
1 época na Alta 
1 Alsácia. A 
: mortalidade por 
1 tuberculose tamén · 
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era máis alta entre os 
obreiros que entre os 
labregos. Serven 
estes dados, se 
cadra, para lembrar a 
importáncia do 
sindicalismó. 

•• 
1 
1 ·A coordinadora de · 
1 infractores 

: urbanísticos na costa 
1· de Cang~s ameaza a 
1 alcalde e concellai.s, 
: tira ovos e queima 

1 coche~. O sub- . 
1 . delegado do governo 
1 non investiga, nen 
: manda policias. Diz 
1 Guedes, sempre co 
1 gatillo frouxo, 
r 
1 

tarnpouco se 
1 preocupa. Son dos 
1 seus. + 
1 
1 
1 
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parecer apoloxía do terrorismo. 
Pero non, nada máis lomee da 
miña intenci~n. Xa se ve que 
non digo nada a favor do señor 
Fujimori (iso sería en verdade 
apooloxía do terrorismo) ~ tam
pouco de .usar as . armas incon
venientemente. Só pido xústiza. 
Que o xulgue un tripunal a me-. 
tade de rigoroso que os que xul-

Suso Sanmartin 
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. gan (isQ si, anónimos e enmas
cara9os aos presos do MATA). 

. Invitación ao Fujimoricidio 

Os abaixo firmántes, todos xente 
de honor recoñecido. na cidade 
na que viven, con suficiente idade, 
e_n pleno uso do carpo e máis da mente; 
dicimos, en ton firme e claramente, 
polo futuro e o ben da humanidade, 
por propia decisión, e co·a vontade 
de que se considere pertinente, 
que, agora que semella indispensable 
restablecer a pena capital, 
estamos a favor do magnicidio. 
¡Pena de morte xa para o culpable 
terrorista, verdugo e criminal! 

¡Queremos ver o Fujimoricidio! t 

N ACIN HETQUÉT (LUGO) 

Filolo~ia galeg~ 
na Coruña 
Xa vai para cinco anos que a i!ll
plantación dos planos novos en 
Filoloxia supLixo a eliminación 
desta titulación na Universidade 
da Coruña. Tecnicismo? Non, nova significa beneficios para to-
·POis tiveron tempo para resolve- dos: .para os que alugan pisos, 
lo. A .cuestión fundamental é que para as librarias, P.ara a hostele-
os sucesivos conselleiros de ria, para as famílias que non po-
Educación do governo Fraga den costear estúdios tora e para a 
nunca pres~aron atención ao feito vida da cidade en xeral. Por iso 
de ·que as persoas da Coruña e queremos Filoloxia Galega na Co-. 
bisbarra seguen tendo que via- ruña para. o-próximo curso, en 
xar a Compostela para estudar. dende lago moitos coruñeses xa 
Filoloxia·Galega. Por qué? A Uni- son conscientes de que non se 
versidade da Coruña conta con poden tolerar máis discrimina~ 
máis grofeso- ~ cións por parte da Xunta cara es-
res de gal ego ta cidade e esta Universidade. • 
que a de Vigo, 
onde .sí hai Fi- . Os libros de X. LOIS GARCIA CARBALLIDO 
lolox1a .Gale- · (A CORUÑA) 
ga. Protesio- galega seguen a 
nais doutores mercar-se e hai Kurdos: unha 
de sobrado 
prestíxio, de- . aulas . nación proscrita 
ben ver-se . re- disponíbeis 
legados a 1m- ' 
partir asigna- polo que a 
turas optat~ví'.ls titulación é de 
nun horario 
moi reducido. custe cero. 
Os libros de 
galego seguen 
a mercar-se e 

Os kurdos son unha nación de 25 
millóns de persoas sen estado, 
vítimas da agresión imperialista. 
O primeiro reparto do Kurdistan 
foi en 1639 entre o sultán otoma
no Mourad e o slia persa Abbas .. 
Dentro dos impérios os kurdos 
mantiñan unha serie de principa
dos independentes. Despois da 1 

guerra mundial os occidentais 
prometeron a 
· independéncia 
aos kurdos, 
nembargantes Os EUA 

sados polos ingleses para que 
non estragasen o choio. 

En 1920 Grécia atacou a Turquía, 
o xeneralisimo turco Kemal pediu 
axuda aos kurdos , prometendo 
montes e moreas, cando os turcos 
gañaron a guerra esqueceron as 
promesas e decidiron borrar do 
mapa aos kurdos privan~oos da 
língua e até da verba kurdistán. 
Desde aquelas os kurdos lcoñece
rian a máfia militar. Enl Dersin 
(1937) foron aniquilados! 50.000 
campesiños. Así ternos que os 
kurdos de Iraq e Turquía ficarian 
"pacificados" pola represióh. 

Non aconteceu o mesmo en Irán, 
pois o sah Phalevi era nazi, sen
do o país ocupado durante a 11 
guerra mundial polos ingleses e 
a URSS, proclamándose a repú
blica kurda de Mahabad (1946) 
cun governo nacionalista e pro
gresista. A república foi apoiada 
cuns 1.500 peshmergas iraquies 
dirixidos por Barzani. Pon mor da 
retirada das tropas sol'éticas 
(avinzas de lalta e Post an) os 
monárquicos puideron esfacer 
o x_érmolo do estado kurd . 

En 1960 agromou en Turquía o 
movemento nacionalist~, senda 
refreado brutalmente pola OTAN 

hai aulas disponíbeis, polo_ que a 
titulación é de custe cero. Eu e 
moitos outros alumnos de Filolo
xia preguntamo-nos: Por qué é 
mala a Filoloxia Galega na Coru
ña? Para que gasta o PP tanto 
en vestir-se de galeguista no día 
dgs Letras Galegas se non quere 
a Filoloxia Galega na Coruña? 

os kurdos fo
rón vendidos 
(acordos Sy
kes-Picot) pa
sando unha 
parte do Kur
distán ao pro
tectorado bri
tánico de Iraq, 
onde o petró
leo r·epartipse 
nun 52% para 
Inglaterra, 

permitiron que a · desculpándose das masa~res coa 

garda pretoriana . escusa da loita contra o qomunis-

Da-se a triste casualidade de que 
os días 29 e 30 virá á Coruña a , 
doutora Zernova, profesora de Fi
loloxia Galega na Universidade 
de San Petersburgo, onde sí se 
pode estudar Filoloxia Galega. 
Como nela, en máis de 20 Univer
sidades do_ mundo pode un coru
ñés estudar Filoloxia Galega me
nos na súa cidade: Oxford, New 
York, Barcelona ... Agora que o 
Concello aprovou en pleno cos 
votos de PSOE e BNG pedir esta 
titulación, o asunto está en máns 
do governo Fraga. Unha carreira · 

mo. , Tras o golpe de esfado de 
de Sadan 1980 o escarmento ene ·uariase 

con bombardeos enriba d vilas. 
Os acontecementos de 1 raq son 
aínda máis ·tétricos. Despois do 
derrocamento da caduc~ monar
q uia de Feisal, enfron áronse 
duas tendéncias: unha aserista 
(Baaz) e outra dereitista árabe, 
xunto aos kurdos de Barzani. A 
p~ir:neira fo~z8: fíxose co P?der, re
c1bindo ó apo10 da URSS .1 Os kur
dos víronse abandoados polos 
soviéticos e ao ser atacados na 
guerra de 1961-75 terían que co
ller armamento do sha e os EUA 

Hussein 
procedesea 
expulsar po!a . 
forza a uns 
2.500.000 

21 % para kurdos. 
Fráncia,· 21 % 
para EUA, 6% 
para o poten- . 
tado Gulbenkian quen exercia de 
mediador. Os kurdos ian ser aco-
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para resistir. 

Cos acordos de Alxer entre Iraq e 
Irán os kurdos novamente tralzo
ados ian ser esmagados pqr un
ha política vingativa de Sadan 
Hussein. Coa revolución islámica, 
os kurdos controlarían' durante un 
tempo sua nación, mais as 4 divi-
sións do exército e pasdaran ira
nies rematarían impoñéndose. 

Na guerra Iraq-Irán, Sadan. exe- · 
cutara todo xénero de xenocídios 
(bombardeo químico da cidade 
de Halabja con 5.000 civís mor
tos). A guerra rematou coa vitoria 
pírrica de Iraq. Uns anos despois 
Iraq, enteiramente endebedadó 
pola guerra, foi acantoado polos 
EUA e os paises árabes conser-

• vadores cunha forte baixada dos 
prezos do crú, principiando ague
rra do golfo coa ocupación de Ku
wait. A superioridade da coalición 
manexada polos EUA esmendre
llou Iraq, aproveitando os kurdos 
a conxuntura para erguerse. 
Nembargantes os EUA, baixo as 
indicacións de Turquía, permitiron 
que a garda pretoriana de Sacian 
Hussein procedese a expulsar pa
la forza a uns 2.500.000 kurdos. 
Descubrindose que a propaganda 
no favor da liberdade non era 
mais co rostro arrepiante do im
perialismo ianke enzoufado pola 
sangue e o petróleo. 

O Kurdistán esta repartido entre 
3 estados. Agora ben, lembre
mos que Polónia no século XIX 
tamén estaba esnaquizada por 
3 impérios e nestora é unha na
ción ceibe. Se a história ten al
gunha léxica (unha mostra da 
evolución ascendente do pro-
greso da humanidadeJ esa debe 
basearse no dereito de autode
terminación dos pavos.• 

GONZALO BLANCO V AZQUEZ 
(ÜURENSE) 

BNGeHB 
Aos do Bloque chéiranlle os de 
Herri Batasuna. Este e máis ou 
menos un dos titulares dunha pá
xina en La Voz de Galicia do 14 
de Marzo de 1997. Cando veu o 
diputado de H.B. Santiago Her
nando os do Bloque non o recibi
ron. Supoñendo que os de ETA 
sexan uns asesiños, os do GAL 
non o son me-
nos e estan 
respaldados 
polo PP e 081 
PSOE cos ca- oque sen 
les, alomenos embargo apoia 
cos do PSOE, ut 
o BNG lévase O ros 
moi ben. Co- movimentos . 
mo é posíbel armados como o 
que os do. Blo-
que non queí- FRETILIN de 
ran saber nada Timor Leste. 
dos amigos de 
quen loita pola 
independéncia 
de Euskadi co-
as armas, e sen embargo apoian 
outros movimentos armados co
mo o FRETILIN de Timor Leste. 

Juan C. Martínez decía en ta 
Voz de Galicia hoxe colouse un 
propagandista de ET A, o out ro 
día era Karina Fálagan. Unha 
amiga íntima de Fraga que agre.-

. díu a unha diputada do PSOE O 
diputado de HB non agrediu a 
ninguen. N.unha suposta guerra 
civil seguro que os de HB nunca 
matarian a un do Bloque, pero 
os do PP e os do PSOE mata
rian moitos. lso sí, aos dirixentes 
do Bloque deixaríanos fuxir po
'los servicios prestados:• 

V. C. (CARNOTA) 
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. Garcia Sabell abandona a presidéncia da Real. 
Académia sen ter ·renovado o cadro de. titulares 
Os escritores seguen senda os grandes preteridos 

~ XAN CARBALLA 

A história da Real Académia, 
que coas limitacións destas 
institucións, estaba chamada a 
ser cando se fundou ponteira 
na renovación da cultura do 
país, sofreu unha profunda fe, 
rida en 1936 cando é renova, 
da manu militari , co simbo, 
lismo de recoller a Franco co, 
mo académico de honra. Ape, 
sar do entri mo do grupo Ga, 
laxia no ano 50, ainda segue 
con aquela cicatriz aberta e 
agora está no brete de elexir un 
novo pre idente unha vez dimi, 
tido Domingos Garcia Sabell. 

N n e ab b n en que momen, 
to, pero a Real Academia Galega, 
fundada hai mais de noventa 
anos, pola teima dos emigrados 
galegas en Cuba encabezados por 
Curro Enríquez e Fontenla Leal, 
é agora Académia Galega da Lín
gua. Esta mudanza, e a entrada de 
novos académicos nestes últimos 
anos --o máis recente Xosé Ra, 
món Barreiro Femández- non fo, 
ron quen de mudar de rumo unha 
institución profundamente con, 
servadora e manipulada, á que se 
enfrontaron no ano 1987 case 
cuarenta escritores galegos que 
tomaron simbolicamente a sede a -
Rua Tabernas, en solicitude da 
demi~ión de Garcia Sabell. 

A história do tránsito de Garcia 
Sabell ao frente da RAG durante 
case vinte anos ainda está por fa, 
cer, pero non pode deixar de in, 
cluir a paradóxica simultaneidade 
deste posta e o de Delegado do 
Govemo central, como llé espe
to u Uxio Novoneira durante 
aquela "toma dos escritores": "en 

que país do mundo pode coinci
dir na mesma persoa o xefe da 
policia co presidente da Acadé, 
mia?". Nas entrevistas concedidas 
a carón do an6.ncio público da 
sua renúncia, Garcia Sabell ne, 
gou que esa contradición fose gra, 
ve e mesmo 9._Ue a apresentación 
dun recurso de inconstitucionali, 
dade obre a Lei de Normaliza
ción Lingüí rica en 1984 puidese 
incluirse no seu debe a Galiza. 

Unha história 
de renúncias 

A .renovación dunha pequena 
parte do membros da Académía 
nestes último anos, non oculta 
que a institución segue ancorada 
no conservadurismo. As entradas, 
entre outros, de Xesus Alon~o 
Montero, Constantino Garcia, 
Manuel González, García Boda
ño, Ferro Ruibal ou Xosé Ramón 
Barreiro, xunto a presenzas vete
ranas indiscutidas como Carlos 
Casares ou Paco Fernández dei 
Riego, conformarian o cadro de 
persoal onde se supón que se ha 
escoller o novo presidente. 

Pero esas preséncias non poden 
ocultar a sangria que se produciu 
nos anos . finais do franquismo, 
cando a institución era . incapaz 
de remontar, e se producían as 
renúncias de Manuel Maria .e 
Ferrin .. Máis adiante chega a 
práctica demisión de Carballo 
Calero en protesta pasiva polo 
"golpe normativo" de 1982 ou a 
renúncia de Xosé Manuel Beiras 
e xa recentemente o portazo de 
Jenaro Marinhas del Valhe. To
das estas renúncias vícian o pro
ceso de renovación da Real 
Academ~~! á que o Estatuto re-

coñece, entre outras potesta' . 
des, "autoridade á hora de fixar 
un estándar normativÓ"~ 

Unha marcha -

Manuel Maria entraba de corres
pondente na Acadéró.ia,_ para ser 
decantado académico, da man 
de Fermin. Bouza Brey, Xosé Ma
ria Alvarez Blázquez e Vales Vi
llamarín. Corria o ano .1970 e 
cinco despis renúncia, "por ra- . 
zóns políticas e de compromiso 
co país e coa língua. Non podia 
estar nunha institución na que 
sentaban persoas antigalegas; 
que ademais se gababan pública
mente de non usaren a língua 
própria do país nunca".' 

O poeta de Outeiro de Rei sinala 
que a dexeneración da RAG, da 
q_ue non se recuperaria apesar de 
meritórios esforzos de moitos 
académicos de grande dignidade, 
nace nos anos 40. "A resultas da 
guerra durante catro anos a Aca: 
démia permanece practicamente 
fechada. Manuel Lugris presidíaa 
en 1936, e faciao desde a dignidi, 
dade do seu comptomiso inequi, 
vocamente flacionalista. Estaba 
enfermo e nos anos 40,-cando re, 
abre, con Franco como académi~ 
co de honor, pasa a presidila Ma
nuel _Casas. Nesa época meteron 
a unha manchea de pers9as que 
non tiñan nengunha .e.aste de 
compromisO, e iso converteuse . 
nunha -peX'a que ainda colea". · _ 

Nese p'eriodo referido de post
guerra pódese encontrar que o 
Boletín da Real Academia, un
ha publicación de prestíxio atá o 
infausto 18 de Xullo, deixa de 
publicarse e cando reaparece fai-

3 l 

no coas consabidas fotos lauda
tórias do Dictador. 

Unha función discutida 

A Ac~demia atópas·e nl.J.nha sií 
tuación complexa. Ademai~ 
dunha aúsértcia .. clamorosa de es+. 
critores, e quizais precisamente 
por iso, foi incapaz de ser recoñe~ . 
cicla como autoridade lingüística? 
en anos nos que se teñen tomad9 
decisións de grande calado so.brr 
a língua, _non sendo menor a. d' 
normativa l ingüística. Neste 
as.~to víñase ocupando desde t 
presidéncia de Sebastián Mar~ír 
nez,Risco, non sen polémica c<b 
sector piñeirista, que practicart 
desde os anos 50 un meritóri~ 
entrismo, como canta Xosé Rar 
món Freixeiro Mato nun ensaiG 
publicado por Laiovento. 

Despois de que no 7 4 aparecese J 
Instituto da Língua Galega o pa 
pel da Academia aparecia distor 
sionado, e recupera protagonis . 
mo cando dicta as normas d 
1982. A história posterior .é mái 
éoñecida e ainda se complici 
máis coa preséncia de· Constant1

1 
.. 

no Garcia como trébede que te 
patas no Instituto da Língua, li ' 
Instituto Ramón Piñeiro e n 
Real Académia organismos qu 
deben compartir teoricament' 
orzaméntos semellantes, pero qu~ 
manif es tan un grande desequilíL 
brío en favor da institución aga 

. rimada directamente por _Fragar _ 

Nas pró:icimas semanas a Ac~dél 
mia ten que decidir se abre u~ 
proceso de renovación den~t:.¡ 
dunha definitiva eleición de prer 

· sidente, ou segue no mesmo tenot 
que nesta vint~ último anos. • 

-=· ti ~ ... : '\ 1 , -\' r_.r 

Manuel Maria· 

-~ MIGUEL A. FERNÁN,VELLO . 

&. escritores dé Galiza a través ~a 
Asociación de Escritores en Língua 
Galega,' que é o órgano superior de 
representación dos escritores e 
escritoras do noso país fixémoslle 
entrega a Manuel Maria da "Letra 
E1' de escritor, unha escultura 
orixinal de Manuel Coia, pola sua 
g:r;an obra lírica, literaria e 
xomalística; pola súa defensa 
afervoada da cultura popular galega, 
pola súa humanidade e compromiso 
cívico e pala súa entrega xenerosa á . 
causa de construcción nacional de 
Galiza. 

Álí en Outeiro de Rei, onde 
tivo lugar a homenaxe ("O escritor 
na súa terra"), todos os escritores 
presentes axudaron a plantar un 
formidábel carballo do país e 
posteriormente ficou beri exposta a 
todos os ollas unha pema _ 
escultórica conmemorativa, onde 
uns versos de Manuel María-(Duros 
carballos verdeados . .. ) brillan á 
sanguina sobre o granito tallado e 

'polido polo cantefro-escultor Xosé 
Meixón. Alí, no Campo de Santa 
Isabel, unha das fragas' máis 
fermosas do mundo, á beira mesma 
c!,o rfo Miño, ·están xa par~ sempre ~ 
Arbore e a Pedra clo poeta, o , 
contactc profundo cÓa terra a tr~v~s 
das raíces e o acto firme da 
resistencia simbolizado no granito 
de Parga. Ou, dita doutro xeito, a 
poesía que bebe da terra e roza 
harmonicamente o ceo e o idío·má 
puro e fermoso do mineral que se 
afirma labrado e esbelto <liante do 
tempo e diante nós mesmos 
dándonos forza e alento para o 
futuro. 

Aanuel María repr~sent~ -
- como ninguén o paradigma do 

"escrit<;>r na súa _terra". Liga.do a elá 
case que organicamel).te, sabedor 
fondo dos seus misterios, coñecedor · 
ceito dos seús camiños e paisaxes, a 
T erra Chá é en Manuel María un 
mapa interior de coñecemento do -
mundo, pleno de beleza e saudades, 
lúcido para desentrañar os códigos 
do ser e da natureza. Se hoxe a 

-T erra Chá é productora dunhci 
"conciencia poética" que coineza xa 
a ter tradición entre ·nós, 
debémosllo claramente a Manuel~ 
María, o poeta .que a soubo ·
enunciar e proclamar· aos catro . 
ventos; o poeta que a soubo medir e 
construir verso a verso até facer 
dela unha terra de coñecemento 
poético, unha: metáfora .e unha 
metonimia.a un tempo, estando aí 
presente toda .a tensión dun símbolo 
que é xa tamén unha ecuación 
sentimental e unha paisaxe do 
colectivo. 

&campo de Santa Isabel s~rá xa 
sempre para nós un lugar 
inexcusábel para a visita demorada 
e, gorentosa. Alí toparemos a 
Arbore e a Pedra donoso amigo, a 
sombra doce e benéfica do 
arboredo, o murmurio lene das 
augas do Miño e os· versos aos 
carballos de Manuel María escritos 
á sanguina sobre o granito de Pa,rga: 
Como amo a vasa beleza/ da máis
baril sobrie dade/ Que sensación de. 
fortezal ollando prá etemidade.: • 

..... 
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Margarita Ledo e M2 Xosé Porteiro. 

•Mulleres 
xomalistas 
analisan 

· a discriminación 
,. . 

nos _me1os 
de· comunicación 
A asociación de Mulleres Galegas; 
na Comunicación (MUGACOM) 
celebrou un acto de 
apresentación pública o Mérco, 
res 28 de Maio, cunha mesa 
redonda na faculdade de Xoma, 
lismo na que participaron profe~ 
sionais como Tareixa Navaza, 
Maria Xosé Porteiro, Margarita 
Ledo, Concha Pino e Maria So, 

'· 

·G~ieiro·-
CULTIJRAL 

1 

··~····························~·······················································~·············· . . .. 

• Baltar reseña de Bóveda a 
'percura da autodetefÍ:ninació.n económica da Galiza' 

• -:"- • <.. -

Xa habia un ano que a Deputa, 
cíón de Ourense tomata o 
acordo de homenaxear a Ale, 
xandre Bóveda co motivo do 

·: 60 aniversário do seu 
fusilamento peró non-foi até o 
pasado Sábado 3 I' de Maio que 
se l~vou a cabo o acto. Ao re, 
coñecer todos os membros da 
Deputación que preside Xosé 
Luis Baltar que habia méritos 
sobrados para homenaxelao, . 
acordouse facelo por 
aclamación. O 31 de Maio es, 
tivo present~ a viuva de Bóve, 
da Amália Alvarez Gallego á 
que se lle entregou un 
pergamino realizado por. Carlos 
Qnessada e diante da cal Baltar 
recoñeceu como fundamental 
o traballo realizado por Bóveda 

lar. Durante o acto, ademais dé 
darse a coñecer a asocfación, as 
xomalistas fixeron· un percorrido 
no tempo para que as eitudantes 
que asistían ao acto puideran co, 
ñecer as experiéncias vivida.5 por 

na Galiza e ·nomeadamente en 
Ourense. No seu discurso, o 
presidente da Depuración rese, 
Í'iou que Bóveda deulle ao na, 
cionalismo "un caracter 
diferenciador, deulle contido 

Alexandre BóveCla. 

cada unha delas. Entre os temas 
analisados; as profesionais abor, 
daron os problemas cos que se 
enfrentan as mulleres á hora de 
acceder a un pasto• de traballo, 
facendo especial fincapé na ne, 

.........•.....• ; ......• ~ .... ~~ .....•.......•..........•.......... . . . - - . 

•O. Grelo prémia a A'No~a Terra . 
· pala def~nsa da língua :· 

A Fundación O-Grelo, en 
Lugo, conmemórando o-s dez 
anos de existéncia, 
concedeu un prémio 
especial ao semanário A 
Nosa T erra por tratarse dun 
méio de comunicación que 
defende a língua. O prérnio 

s~rá entre-gad~ en Santiago · 
no mes de Setembro. No 
xuri estaban entre outros, 
Diego Bemal, director de 
Efe para Galiza, o escritor · 
González T osar é o 
xomalista de El Progreso 
Antón Grande. • 

.....•....•....................................................... 

práctico e pragmátfco. Bóveda 
acudiu á,via empírica e desen, 

-volveu a sua teoria práctica 
dunha Galiza capaz de 
financiarse, capaz de soster un, 
ha.economía própria e capaz · 
de controlar os recursos e insti, 
tucións, tanto económicas co, 
rno políticas". Segundo Baltar, 
que recordou o xuizb sumarísi, 
rno a Bóveda, "con 33 anos, 
Galiza perdeu a un dos máis 
clarbs expoñentes dun 
nacionalismo que buscaba' a e 
autodeterminación política Pª' 
ra Galiza desde a perspectiva 
dá suficiéncia da sua 
economia. Por último, sin;lou 
a necesidade de reabilitar a sua 
figura ao ter sido Galiza por 
quen deu a sua vida. • 

········~·························· r 

cesidade de enfrentarse de forma¡ 
conxunta a problemas como o 
'acoso sexual, diferéncias salaríais, · 
ou acceso a postas de dirección 
para as mulleres en igualdade de 
condicióris. • 

-• Dez temas 
·novas 
de Milladoiro 
O son dos celtas é o título do con, 
'certo que Milladoiro dá o 6 de 
Xuñó en Lugo de11tro do progra, 
ma Galicia T erra Unica e que ten1 
como surpresa a participación 
doutros músicos interpretando 
temas do grupo como Liam 
O'Flynn, Xaquin Xesteira ou Su 
sana Seivane. Despois <leste con., 

·Tres dias de festival pop--rock na Illa de Arousa . 
Afén,_Galicia 97 reune ,aos grupos de ·rock galegas e españois 

A Illa de Arousa, co seu recén 
estreado concello independente, 
vai s.er o lugar no que se celebre 
Alén Galicia 97: un festival que 
aglutina á maioda dos grupos 
galegas e españois que están so, 
ando na actualidade e que se vai 
desenvolver os días 4, 5 e 6 de 
Xullo. Acampada, tres escená, 
rios, teatro, exposicións, depor, 
tes e outras actividades poñen a 
Illa de Arousa no ponto de mira 
dos afeizoados á música. Xa es, 
tán confirinados ao redor de cin, 
cuenta grupos e Alén Rock, pr9, 
motora do festival~ espera que 
5.000 persoas poidan disfrutalos. 

Os organizadores. apresentaron o 
programa na Casa do conc,:ello 
da Illa o Venres 30 de Maio. Os 

. grupos que abren o cartel están 
, xa experimentados en participar 
en festivais: Sozi.edad AlcohoUka, 
Ska,P, Doctor Explosion, Hamlet, 
Sindicato del Crimen, K, Tulu, 
Dover, Latino Diablo e os galegas 
de La Marabunta e Killer Barbies. 
Nesta conxunción dos cabezas 

. de cartel xa se compraban os di, 
ferentes estilos, hard,core, rap, 
hip,hop e. pop;rock, que van , 

marcar o festival. Pódese dicir 
que este panorama na Galiza es, 
tá cuberto con Xenreira, Dismal, 
Skacha, Zenzar, Motores, Túzqros, 
.Kozmic Muffin, Escomabais, · fa, 
me Neghra, Mandragoras, Clan 
Moriarty, Korosi Danzas, Embrace 
me Ocean, Los· Tres sudamarico, 
nes · ou Foggy Mental Breakdown. 
Do hip,hop español veñen á Illa 
grupos recoñecidos torno La Pu, 
-ta Opepe, Kseo y los violadores del 
verso, Geronación e Jazz Two. 

Outras formacións q.ue abandei, 
ran este programa son Hechos 
contra el Decoro, grupo de orixe 
rnadriñeño pero inmerso na mes, 
tizaxe das nacionalidades dos 
seus membros e da música que 
fan, a cal conciben "corno unha 
platafonna política de reivindica, 
ción", e Babylon Chat, asturia, 
nos admiradores do glarn, que xa 
visitaron Galiza noutra ocasión. 
O rave, estilo que non falta: en 
nengun festival actual, tamén te, 
rá representación con Retum to 
the Source, Medicine Drum e 
Mike Sioux, entre outros. Marcos 
Nuñez e Tino Cordal, prometo, 
res do concerto, quixeron facer 

unha selección "que se centrase 
mái~ nos anos 90 qHe nos 80 para 
dar azos aos novos grupos". Eles 

Korisi Dansás e Clan Moriarly. 

son tamén os responsábeis d<p 
Alén Rock, de Cambados, que x;¡t 
conta con experiéncia en actua 

ANOSA TERRA 

certo, Milladoiro ernprehderá a 
xira "In vino veritas tour", co Pª' 
trocínio de Adegas Vilariño de 
Cambados e que os levará por 
Holanda, Franza ~ ltália, entre 
outros paises.• 

• Ap~eséntase 
a pqes1a nova 
de Letras de Cal 
Coa intención de publicar poesía 
nova e enérxica, apreséntase na 
Coruña a editorial Let.ras de Cal. 
O Xoves 5 de Xuño tres actos da, 
rán a coñecer a iniciativa: ás dO' 
ce e meia da rnañán no salón de 
graos da Faculdade de Filoloxia, 
ás nove da noite na libraría Cou, 
ceiro e unha hora máis tarde no 
pub Tio Ovidio, na esquina da 
rua alta con rua Orzán. Os dous 
primeiros títulos, qt.ie se 
venderán a 500 pesetas cada un, 
son A primeira visión de Maria 
Lado, e propiamente san captivo, 
de Celso Fernández Sari.martfn. • 

•Cinema 
de Fole para 

,. . 
os ma1s novas 
Alunas e alunas de ensino meio e 
dos últimos cursos de Primária 
participaron na campaña cultural 
Anxel Fole: da literatura ao dne, 
que remata o 5 de Xuño en Vigo, 
cidade na que se levou a cabo en 
primeiro lugar. Trátase de ache, 
gar aos novos tanto ao relato A 
caixa de marta como ao filme ba, 
seado neste texto que realizou 
Enrique R. Baixeras co título O 
cadaleito. Esta curtametraxe leva-
ra o Mikeldi de Prata no Certame 
Internacional de Cine Documen, 
tal e Curtametraxe de Bilbo. • 

cións musicais. "De calquera ma, 
neira, un festival deste tipo é un 
risco económico. Precisamos que 
institucións e empresas axuden a 
levalo a cabo'', sinala Tino Cor, 
dal. Xa contan co apoio de con, 
cello da Illa, que segundo os or, 
ganizadores, está volcado no fes, 
tival; serán os rapaces e rapazas 
illeiros os -que coiden que os asis, 
tentes respeten o méio natural. 

Ademáis de que os asistentes poi, 
dan, facer huracos na pel (pier, 
cing), tatuarse (por tres días ou 
para sempre) e relaxarse (chill, 
out), tamén poderá asistir a reci, 
tais de poesía, apartado coorde, 
ha<lo polo cambadés Augusto 
Chaves, ou a representacións te, 
ariais dos grupos Chévere e Mofa 
e Befa. Para gastar os. cartas en 
disco e e roupa está o mercadiño, 
e xa na vertente máis saudábel 
haberá facilidades para practicar 
deportes e senderisrno. As eritra, 
das están a ponto de poñeí:se á 
venda. O abono para os tres días 
custára ao redor das 6.000 pese, 
tas. Para máis información ,estáµ 
os teléfonos (986) 543726;'• 989, 
533739 e 929,920485. ~ .:., 
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¿E el está 
morto o rei 
de veras? 

Título: Marte de Rei. . 

Autor: Dario Xohán Cabana. 

Editorial: Edicións Xera,is. 

Levo tempo á espreita e ó cabo· 
non me dei resistido. Esoutro día 
asistín en Santiago á presenta, 
ción dun libro de Edicións Xerais 
de Galicia e pensei, unha vez 
máis, que a miña amizade non me 
debera impedir falar. Á5 veces hai 
arrelustres de ética dañinos ou 
absurdos nun medio de grandes 
loanzas das extraordinarias cali, 
dades literarias dos amigos, sen 
dúbida os mellares escritores do 
universo, pese a tópicos lingüísti, 
cos de malos talladores de pala, 
bras lisas. Oigo isto porque Da.río 
Xohán Cabana, que, non sei se o 
sabemos, publicou hai uns meses 
Morte de Rei, é amigo de hai tem, 
po e por iso e outras razóns com, 
partimos cenas cousas. E ata hai 
pouco eu pensaba que non había 
quedar moi ben iso de falar do Li, 
bro dun amigo, por moito que a 
min me parecera, desde que ter, 
minada a súa lectura, que lle ha, 
bía que construir un andel espe, 
cial, particular, no corazón de ca, 
da biblioteca de Galicia 

Levo por iso meses lende con 
degaro case enfermizo páxina a 
páxina cada xomal e periódico 
de Galicia á inútil espera do re, 
coñecemento dunha novela cru, 
cial, fulcral, como dirían algúns 
odiadores do propio. Nuclear, 
digo eu. Novela histórica canó, 
nica, perfectamente construída, 
coa ficción a envolver con aires 
de mestrfa os poucos feítos his, 

CIDADES 

Fran Alo91so 

Dorio Xahán Cabana. 

tóricos que nos foi dado coñe, 
cer. Labrada, case dá reparo re, 
petilo porque tanto ten, nunha 
lingua tan viva e tan rica que un 
se vai sentindo comunitaria, 
mente feliz páxina a páxina. Le, 
vo meses agardando, desque aca,, 
bei, contristado, a súa lectura, 
pero nada atopei. Unha descul, 
pa acó, unha noticia acolá; máis 
nada. E non dou sabido ben se é 
por Don García ou por Darío, 
que en algo se me imitan na me, 
maria, se os meus dotes observa, 
dores non me enganan. Non 
dou sabido se é porque un foi 
Rei, di España que feble -de ca, 
rácter e pobre de espírito, inca, 
paz de gobema,lo seu cativo rei, 
no; non sei se é que García debe 
ser borrado da nosa memoria co, · 
lectiva para lles deixa,la aira 
aberta a outros personaxes máis 
caros ó ideario mítico do na, 
cionalismo moderno; non acabo 
de entender por qué esa tan no, 
sa teima de aceptar como uni, 
versal verdade as mentiras da 
historiografía española, tan na, 

~ 

:G~~o 

cionalista ela e tan acriticamen, 
te asumida por nosoutros. Non 
dou sabido se ó mellor é que Da, 
río é un ousado e pensa pola.súa 
propia conta, non asume fuan, 
dados, escribe 
o que lle dá a 
gana en bo 
galega e pe, 
netra territo, 
rios brañegos 
de difícil 
equilibrio, 
asume a res, 
ponsabilidade 
dé abanca,la 
historia por, · 
que así sab-e 
que nos aha, 

Labrada 
nunha 
lingua tan 
viva e tan 
rica que un 
se vai 
sentindo 
comunitaria 
mente feliz neamos no, 

soutros mes, páxina a 
mos, os que páxina 
hoxe, tantos 
séculas des, 
pois, seguimos sen saber facer 
independente a nosa patria, se, 
guimos sen saber cumpri, lo soño 
que soñou Don García ... ou polo 
menos o García de Darío. 

M E R L Í N 

I)arío di· que expresións de cariño 
cara á súa novela non son mérit~ 
del, senón do extraordinari1 
atra~tivo do protagonista, do perí 
sonaxe Don García, do Rei d~ 
Galicia. Ten razón. Un acaba esf 
caravellando na historia para atol 
par momentos que lle inflame1~ 
de tal modo o corazón e pouc~ 
atopa quitada Suevia e OS· anóni 
mos heroes galegos do Meduli 
que alguérr .aínda hoxe segue em~ 
peñado en borrar da historia; ·s~ 
cadra Prisciliano e, desde lago 
tódolos seres humanos que d~:1 
ñaron o renacer nacional de P:_r 
nós un Don García asasinado1 ve, 
xado e ~quecido: Don García d1 
Marte de Rei non é só Don Gar 
cí~, é. moito máis. Se cadra po 
iso se lle segue a facer un burac~ · 
escuro onde depositalo e esquece

1
. 

lo. Galicia caníbal. Pero ó mello 
por iso" o nacionalismo modem 
está a perder, desgraciadamente 
a oca.Sión de festexa, la gran pedtj 
angular, orixinaria, matricial, de 
se relato nacional necesario e-ur¡· 
xente, por moito que por moitq 
tempo tanto ~ desprezasemos. 

Non é novidade o silencio nesta 
terra dos siléncios. Hai tres_ ano} 
a Esfirpe .de Ferrín foi queimad~ 
na pira do ésq.uecemento canó 
nico <l:a _literatura galega con 
temporánea. Non había moito 
pubs de fume de cores naquel 
páxinas; tampouco non os ha 
hoxe nas de Darío. Non habí 
gondolas nin pazos en ruina naí 
quela estirpe pétrea e rugosa, fo. 
rinte coma a· realidade dunha 
Galicia que se foi criando sem+ 
pre contra o sol que vén do lesf
te. Había . en Estirpe e hai en 
Morté de Rei lingua politica t 
mente incorrecta fronte á liqui~ 
dez arruinada dun pangalegeb 
mesetario e ridículo, descoñece.:. 
dor do torgo e da abrótega; tar 
mén ideas perigosas para un vi~ 

(Pasa á páxina seguinte 

Un tratado de urbanismo poético, unha cartogrofía urbana ~rítica e 
esperanzadora. Intimista e entrañable, o libro deita unha ollado tenra ·e 
rebelde ás cousas da vida desde a óptica da infancia e a adolescencia. 

· La Voz de Galicia 

' .. 
l 

Os poemas de Cidades son para mozos e mozps que ven o Xabarín Club; 
escoitan o rJk bravú de Rastreros, .bailan-coqs gaitas· desmadradas de 

errogüeto, ·~oñan con facer o amor ó,_ ritmo fr~nético das pandereiteiras 
-de Xiradela. / 

\ . ¡ . ! Marilar Aleixandre 

I 

XERAIS 
~.,, 

Accésit Premio Lazarillo 1996 ~~-

.; ~ ... ~ .. - - ..... ~ - " . .... - ~ - .. v ... - .. J. 
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canta de libros 

A · volta deis facultades 
intelectuais de 
Sherlock Holmes. 
Conta Watson que SherÍock Holmes 
vive e que goza de excelente saude 
"ameazada por esporádicos ata-
ques de reuma" 
e que vai voltar 
ás 
investigacións e 
aventuras que se 
recollen en O úl, . 
timo adeus, pu
blicado por Gala
xia. Vfve nunha 
pequena facenda a 
cinco millas de 
Eastbourne e o go· 
vemo necesítao an
te a inminéncia do 
confüto bélico con 
Alemaña polo que terá que poñer en 
marcha as sua.11 faculdades intelectuais. 
Da man-de-Watson tamén coñecere, 
mos aventuras anteriores agachadas.no 
caixón. A traducción é de Bieito lgle, 
sias e Manuel V ázquez. • 

As horas -
que nos quédan 
Ao policia Arsenio fastidiáronlle a fin de 
semana cun caso de asasinato: un cadá, 
ver coa cara desfeita e unha -
bal~ no peito é o : : 
motivo. Xerardo 
Méndez é o autor 
da novela As horas 
'que nos q'l,.ledan, 
publicada por Sotelo 
Blanco. Xustiza, 
amizade, filosófia e 
verdade ·moven a este 
pr9tagonista e a toda 
a trama do libro que 
non se pode calificar. 
exactamente de novela 
negra ~inda que si relacionar inequivo, 
camente co cinema. Faise cargo do qese
·ño desta colección narrativa Fausto C:. 
Isoma.t 

A loita pola liberdade 
de Santiagq Alvárez 
Memorias VI. Largos años de lucha por 
la libertad ( 1962, 1983) é a nova e de, 
rradeira entrega da autobiografia do diri
xente comunista San_tiago Alvárez, edi
tada por &licios do 
Castro, e que se 
centra na presión 
dos últimos anos 
sobre o franquis
mo. Santiago Al
v&ez, nascido en 
San Miguel de Ou
teiro na comarca de 
V aldeorras, contou 
ao longo destes 6 to, 
mos as experiéncias 
na Guerra do 36, no 
exílio, a clandestini- -
dade na volta ao Estado e ·os anos prévios 
á democrácia. t 

· Autores cataláns 
f óra de ·xogo 

· A colección Fára de Xogo de. Xerais in
¡;lue vários títulos de escritores cataláns 
verquidos ao galegas. Un investigador 
xuvenil protagoniza os 
títulos Alfagann é 
Flanagan e Flana, 
gan Blúes Band, 
cuxos autores son 
Andreu Martin e 
Jaurrre Ribera. As 
traduccións son de 
X. Rodríguez Baixe
ras e Mª Dolores 
Martínez Torres. Ra, 
quel é un libro de Isa, 
bel-Clara Situó que, a 
xeito de diário, narra a 
vida d~ha moza de 1 7 anos. A traduc, 

. ctón é de Mª Dolores Torres París. t 
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(Ven da páxina anteriod 

vir fluctuante entre o e~gado 
dos altares e a tomodidade da 
rebelión desde o salón da casa. 
Había e. hai literatura, e non 

·~ ep-ígonos durl: fermoso carnaval 
que xa se converteu en canon. 
Poesía e novela, literatura, non 
complexo de pertenza a unha 
tribo de asilvestrados dunha al
dea demasiádo pequeniña ... 

Eu sei que non debera perde-lo 
tempo a falar dos amigos, sobre 
todo cando as miñas palabras 
non van servir para que se axus
tice a irn~ustiza do seu silencia
men to -tan estraño como com
prensible. Pero é o que nos que
da nesi:es tempos. Seguirá oculta 
a trabe de ouro, seguirá. Segue 
sen haber ousaqía suficiente para 
desfecha-la gaiola que a engaio
la. Eu comparto con Daría e 
mais con outros tal ousadía, e-esa 
é a razón, a razón verdadeira, de 
que berre neste silencio desérti
co · contra a inxustiza de quen, 
sabéndoo, oculta a fermosura e a 
verdade de Marte de Rei. Polo 
noso señor Don García. e polo 
amigo Daría Xohán Cabana. • 

X. ANTON L. DOBAO 

Feble· 
anestesia 
Autor: Roxelio Puente. 

Lugar:·C¡¡sa da Parra, Santiago. 

A obra de Roxelio Puente po
de resultar tecnicamente co
rrecta, aín9a que argallada des
de un posicionamento fosiliza
do. Nos seus cadros só ap;:i.rece 
o desexo por . 
captar o que. 
ten diante, 
eses espácios 
decimonóni
cos, cunha · 
frialdade to
talizadora. 

Nado na 
Habana en 
1936, de fa
milia galega, 
axiña chega
ría ao noso 
país onde in
tercalaría a 
sua estadía 
na Coruña 
con- viaxes 
artísticos a 

A obra.de 
Puente . 
representa 
as lapas 
dunha 
fogueira, 
ctin fume 
espeso, 
pouco 
consistente e 
nada 
vibrante. 

Francia ou a Italia. Pese a ter 
vivido nos lugares nos q ue 
agromou o discurso d9s van'· 
garqistas, a sua obra non apa
rece reflectida dos grandes mo
vemen tos ·que marcaron o sé
culo que está a pique~de es-
morecer. 

Esta exposición está integrada 
por pinturas e debuxos datados 
entre os anos setenta e nos no
venta. Xa que logo, representa 
o resumo de tres décadás nas 
que emprega os mesmos recur
sos, debedoras da formación 
<leste pintor fina.do hai médio 

Música 

Divagacións 
folkis 

Título: Agardando que pase alg9. 

Grupo: Fia na Roca. 

Editorial: Resistencia. 

Moi alto puxeron 
1 o listón Fía na 

Roca co seu primeiro disco, .edita
do hai tres a.nos, no que amosa
ban,unha madurez .inusual nas es
treas discográficas. Lonxe de ser 
unha obra de _primeirizos, aquela 
produción amasaba un grupo con 
universo· sonoro, no que cada ins
trumento recreaba un son denso, 
ao tempo qu~ convivía harrnoni
camente no conxunto da grava- · 
ción. pPasado este tempo, o gru-

. po experirnentou algun cárnbio 
na formación, pero dentro dela 
salienta - tanto antes corno ago
ra- a presenza dun decisivo Car
los Castro na percusión, xa defni
t i vamen. te incorporado a este· 
proxecto, co cal a espiña dorsal _ 
de Fia na Roca permanece practi
camente inalterada no seu esque-

. ma básico; e este é o dunha base 
contundente, por unha parte, pe-

ro moldeábel pola outra, na que o 
mentado Castro desplega as suas 
habilidades instrumentais en base 
a batería; castañolas, derbuka, 
marimba, triángulo, etc ... toda 
unha ampla gama, ~a que a per-

Retrato de Emilio Rei Femández·latorre (óleo sobre lenio), da exposición antolóxi· 
ca de 1987. 

áno. A sua pintura carece dese 
pulo vital, dese brado salvaxe 
que converte o acto de enzou-

. far un lenzo en algo creativo, 
nunha actividade que vai máis 
alá da simple recreación esté
tica. 

A estas alturas a obra de Puente 
representa as lapas dunha fo
gueira, cun fume espeso, pouco 

consistente e nada vibrante. 

A arte ten por forza que ser co-
. rnunkación, ten que espertar 

certos sentin'lentos que poden ir 
desde o encabuxamento visceral 
·ata a levitación narcótica, pero 
en Roxelio Puente, a friaxe, a 
sensación de ser un lazo tépedo 
o que manexa o pincel, é o seu 
. principal alierce. 

cusión, por fin!, atopa o ~u oco 
na música galega de esénc~r tradi
cional, tan afeitas como ~tamos 
habitualmente a que esta ¡J.arte da 
instrumentación sexa redu~ida ao 
rnáis simples e vulgar chir-Pum. 

Monólogo 
sen retomo 

Aspectos como a orixi
nalidade ou a rabuñada 
libertária na composi
ción do cadro -ese te
rritório mestizo onde 
abrolla o alento poéti
c6- sGn cuestións que 
noñ se desprenden do 
que ·podemos ollar na 
Casa da Parra durante 
estas semanas, ou no 
resto da sua produción, 
xa que sempre se mo
veu por un mesmo ru-_ 
mo, quizais como con
vicción persoal ou por 
seguridade nos seus es
pellos aristócratas. 

A obra de Puente non 
ten a densidade nen a 
inte~sidade que baten 
no espectador co vi.
goi necesário para 
que se converta en 
participe dos seus ar
gumentos, para que a . 
creación. non sexa un mpnólo
go sen retomo .. 

Uniéamente son unha SQcesión 
de óleo onde aparece JnBa e 
outra vez o mesmo mundo de". 
corativo: salóns aburgu~ados, 
lámpadas ou enormes cr stalei
ras que producen a pasi idade 
intelectual. 

Reiteradamente sucé,ldense 
idénticos espacios que -d notan 
o seu interese pola arqui ectura 
e pola decoración, ainda ue ar
te verdadeira nada . ten 

1
ue ver 

co lugar ondé se coloca lJn ino
ble do século XIX~ nen erl retra-
· tara alta sociedade. O setlr mun
do trazada dende unha p~rsp~c
tiva romántica, abando $upera-

ANOSA TERRA 

Pero, naturalmente, hai máis, e 
no conxunto da gravación so
brancea un discurso musical máis 
próprio dun folk reconvert.ido 
que outra cousa. 'lsto é, no canto 
de reproducir ou adaptar pezas do 
noso acervo folclórico, Fía na Ro
ca decántase, tanto na composi
ción como na interpretación, por 
unha elaboración, na que o pau
so tradicional non pasa de ser iso, 
unha eséncia que permanece 
máis ou menos perceptíbel, pero 
desenvolvidá nun discurso ins
trumental que devén unha sorte 
de encrucillada, na que, curiosa
mente, o grupo parece sentirse a 
gasto, xa que resolve con habili
dade e mestria a combinaeión de 
sons de teclado -acordeón, pia
ncr-, corda -guitarra acúsica, vio
lín-, vento -saxos-, amais dal
gun engadido ocasional como o 
baixo eléctrixco; como se ve un
ha formulación sonora, mesmo, 
no seu resultado, moderna, na 
que apenas colle un instrumento 
tan noso como é a gaita. Semella 
que o grupo plantexouse, en xe
ral, afastarse ornáis posíbel da or
todóx_ia folclórica, xa que, no ou
tro aspecto apontado, o da com
pÜsición, predominan con moito 
os temas de composición própria 

da, non aporta nen unha pinga 
de orixinalidade. 

As suxeréncias son inócuas e a 
participación do espectador é 
totalmente pasiva, porque non 
se lle oferece nada con suficien
te folgo emocional, algo que te
ña unha dimensión autentica
mente contemporánea. 

A exposición non supón, nen tan 
sequer, para os segÚidores <leste 
tipo de arte, unha forma de coñe
cer polo mfüdo a produción qeste 
,esteta. qptouse polo sinxelo e os 
organizadores recorreron case ás 
mesmas obras dunha antolóxica 
preparada hai dez anos. • 

PEDRO RIELO LAMEÍ.A 
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sobre os tradicion~is, ainda que o En fin, trátase dunha produción 
arrecendo galaico permaneza in- que consolida a un grupo que 
crustado na globalidade da obra. despertou boas expectativas no 

' Seu dia, e é un paso máis cara a 
Fía na Roca fan <leste seu segun- normalización da nasa música 
do disco un desafío aos afeizoa- máis ou menos folk, para a que o 
dos que adoitan rexerse por pa- evoluir \:O paso do tempo -máis 
rámetros convencionais e está- de vinte anos desde o seu xer-
ticos, como molar- non pasou en balde. É 
proba por unha ocasión, tamén, de com-
exemplo un probar que a dinámica musical 
tema titulado Fía na Roca no !).oso país ten a sua continui-
"lm bailábel", fan <leste seu dade, por máts que interrompida 
que ben pod~ 

segundo 
no seu devir. Neste caso, Fia na 

considerarse Roca son herdeirós, via o menta-
un alega to disco un do C. Castro, daquel folk expe-
materializado desafío aos rimental desenvolvido polo his-
contra da tó-

afeizoados tórico grupo Doa ha.i causa de 
pica, e le- dez ano , na sua última -derra-
mental e ru- que adoitan deira talvez ?- xeira. 
tinária apela- rexerse por 
ción á mar- parámetros "Agardando que pase algo", título 
cha implo- curiosamente do disco, pero non 
na. lso i, por convencio .. de nengun tema concreto, é ta-
se alguén du- nais e mén unha manifestación coeren-
bida da sua estáticos. te da alternativa musical do gru-
decantación po, ubicado nunha liña estética 
folki, o disco difícilmente definíbel con rotun-
conclue cun didade. Máis ben, é o resultado 
canto de Na- dun cruzamento de camiños, iso 
dal, con presenza de zanfona e a si, ben ubicados os compoñentes 
voz de Mini -o actual campo- do grupo lugués de residéncia. + 
ñente de A Quenlla e ex de Fu-
xan os Ventos. XOAN M. ESTÉVEZ 

conta de discos 

Discos Bambán 

Titulo: Bamban. Volume 2. 
Autor: Vários. 

Editorial: Revista Bamban. 

Ao bon prezo de 600 pesetas un pode 
facerse c.:oa revista Bambán eco segun
do CD qu edita esta publicación. 
Continuando coa lifia emprendida no 
primeiro, a revista fai unha selección 
da música rock que están a facer os 
grupo na Galiza; moitos deles tefien 
despois reflexo nas páxinas de 
Bamhán, craballadas arreo para entre
vistas a grupos próprios e aos que visi
tan o pafs de xira. O CD inclue deza
nove temas: canción en galega con 
Sk.omabois, Fame Neghra, Zenzar ou 
Skacha, metal coa representación de 
Unhallowed, Dismal, Disturbio 77 ou 
Knockout e completan esta ampla lista 

• formaci6ns como Los Yetis, La Gripe, e 
High Time, entre outros. A variedade 
de estilos destes grupos, que conforman 
a parte roáis descoñecida da música do 
país, sempre é unha garantia. • 

.Purr desde Donosti 

Tllulo: Motion. 

Autor: Purr. 

Editorial: Subterfuge. 

O grupo de Donosti Purr (en inglés 
ainda que con vistas a estrearse no eus
kera) tocan a fin de semana do 6 ao 8 
de Xuño pola Galiza, razón da actuali
dade do seu disco Motion, o primeiro ' 
CD da formación saido o paso.do ano. 
Mália non ser un grupo excesivamente 

· coñecido, os membros de Purr (signifi
ca rosmadura), Mikel Sagües, composi
tor e letrista, Jan lntxausti, Mikel Zu
daire, Borja Igles1as e Harkaitz Alkorta, 
son xa uns veteranos do direCto. O seu 

single Purr-Fi xa vai para catro anos: . 
Este primeiro disco, editado en Subter
fuge, contén sete temas tan curtoo co
mo fortes que os levan de beira a beira 
da música: se en Deep achéganse a So
nic Y outh, en Heart Stand,lanno con 
REM. Voz e guitarras de rock danlle 
despegue a un grupo que, dentto da co
rrente anglófila, faino ben.• 

A.ESTÉVEZ 

Bon material 

Titulo: Four Walls. 
Autor. !van Drever. 
Editorial: lona. 

O cantante de Wolfstone oferécenos 
este disco en solit'réifiO, no que volta a 
amosar que é un compositor moi dota
do. Case todas as pezas nascen do ma
xin de Drever, quen poucas veces re
curre ao acervo tradicional. O escocés 
é un bo guitarra e cantante, mais a sua 
faceta roáis sobranceira é a de autor. 
Drever camiña entre baladas ben aqui
latadas, temas que zumegan enerxia e 
insttumentais que mesturan con acer
to o repouso e o baile. Se alguns mo
mentos lembrim a Wolfstone non deixa 
de ser nonnal porque o selo de Drever 
é perceptíbel na banda. Carro músicos · 
substentan as paredes dun traballo que 
contén algunhas pezas de gran calida
de. O edifício rítmico e harmónico 
que con.strúe [van ten fortes alicerces 
no folclore e na modernidade, dous 
piares cos ·que soergue unha canción 
de autor imbricada no folk e cos que 
edifica unha sólida construcción dis
cográfica con algún desnivel. Que nos 
siga subministrando canéións con le
tras tristes para aledarnos o ouvido. + 
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Manuel Maria xunto a M.A. ~ernán Vello e Cesáreo S. Iglesias prantando o carballo que simbolizou a homenax~ ao escritor. 

Manuel ·Maria 
recebeu a homenaxe dos escritores 
Plantou un ~rb~llo, descobreu 
unha pedra fita e i~augurou unha rua ~n Outeiro de Rei 

Vários centos de persoas parti., 
ciparon nos actos que organi, 
zou por terceira vez a Aso, 
ciación de Escritores en Língua 
Galega, na que se fai entr.ega da 

· simbólica letra tallada por Ma, 
nuel Coia,_plántase unha arbre_ 
e descúbrse unha pedra "para 
simbolizar· que son os escritores 
da terra de Galiza Asi quere, 
mos encher Galiza coas pedras 
dos no sos escritores", afir, 
ma Migel Anxo Fernán Vello. 

A Manuel Maria acompañár~mo 
na homenaxe do 31 de Maio a 
directiva da AELG, con Uxio 
Novoneira e Femán Vello á ca
beza, e unha manchea de escri
tores e amigos do escritor, ente 

· outros Xosé Mº Alvarez .Cácca
mo, Luisa Villalta, Lois Oiéguez, 
Manuel Lourenzo! Francisco Pi-

llado, Bernardino Graña, Mari 
Xosé Queizán, Manuel Álvare 
T orneiro, Manuel Riveiro Lou 
reiro, Cesáreo Sánchez Iglesias 

: Xavier Rodríguez Barrio, Maric 
Campo, Isaac Alonso Estravís 
Paco Martin, Xosé .Miranda 
Margarita Ledo, Xosé Manue 
Beiras, Bautista ·Aivarez, Pila 
Garcia Negro, Francisco Rodrf 
guez. Miguel- Mat-0 Fondó, An 
xeles Penas, Manuel Vidal Vi

1 
llaverde, David" Otero ou Mª d 

· Carme Kruckemberg, e outro 
que enviaron as suas adesión 
como Paco del Riego, Méndef 
Ferrin, Luz Pozo e unha chea d1t 
coléxios,_ institutos e outros ort 
ganismos de base · . 

O acto contou coa actuación d' 
Banda de Música de Saber e c9 
·grupo de gaitas Os Minotos d~ 

Outeiro de Rei, onde se descu
. briu unha placa co nome da rua 
que se lle recoñeceu e despois 
plantouse un carballo e descu~ 
briuse unha pedra cun elemento 
escultórico (no campo de Santa 
Isabel ao pé do Río miño), füé:o
se .entrega da _letra de Manuel 
Coia, fixose o xantar e despois 
celebrouse o recital 

O acto xa conta con certa tradi- . 
ción e por iso canta cada ano c.on 
máis afluéncia. O primeiro ano · 
foi para Avilés de T aramcmcos, 
que xa non puido recollelo, e no 
ano 1996 Bernardino Graña foi 
homenaxeado· en Cangas, reali
zándose o recital nun barco pola 
Ria de Vigo. Daquela plantáronse 
unha cerdeira e un loureiro, que 
xa agraman vizosos como o car
ballo de Manuel Maria.• 

Trinta e cirico escritores e escritoras . ' . . .. ~ ' : 

participan nun proxé~to col~ctivo do BNG 
Novo do Trinque -recolle trinta e 
cinco relatos inéditos doutros · 
tantos escritores e escritoras qu.e 
responderon á chamada do BNG 
da comarca de Compostel~ para 
partiéipar nun'· pro~ecto cultural . 
colec,tivo qµe ten ademáis como 
fin recoller fondos- para o novo 
local que a organización na
cionalista ven de -abrir na capital 
galega. A boa acollid~ da inicia-
tiva para Xosé Manuel Beiras 
responde a que "se algo distingue 
ao nacionalismo galego organi
zado é que é un producto dunha 
dinámica que se da n.o fondo da 
sociedade, no seo db povo e na· 
expresión da conciéncia social. 
Un p~oxecto colectivo desta a}, 
tura só poderia xurdir no na-

~ cionalismo". O líder do BNG 
que estivo o Luns 2 de .Xuño en 

.. . 
.Compóstela na_apreser:itación d 
publicac;:ión - é tcµnén o autor d 
prólogo¡ no que ·m~ifesta que " 
BNG sabe.qu~ non é o principi 
e o firi, que noh é 0· alfa e o orne 
ga da intelixencia .colectiva d 
país, ainda con ser, hoxendia , 
cristaización en proxect.o políti 
co do que a intelixencia, a criati 
vidade e a cultura levan sement 
tanda e arado na conciencia so~ 
dal da nación galega". No actl 
de apresentación -estiveron ta · 
mén vários autores que colabora 
ron no libro, entre eles, Mª" Car 
men Kruckenberg, Suso de Toro 
Margarita Ledo· Andión, Bieito 
Iglesias, Inma López Silva, Joel 
Gómez e Rafa Villar. 

De venda nas principais libra
das do país, a obra recolle escri-

tos dos máis recoñecidos escri
tores comJ?ondo unha completa· 
e variada mostra da literatura 
que se está a facet hoxendia na 
Galiza. Alguns deles son ,tamén, 
Xosé Maria e Alfonso Alvarez 
Cáccamo, Ricardo Beiras, Xur
xo Borrazás, Lino Braxe, Xosé 
Carlos Caneiro; Ramón Caride 
Ogando, Fina CasaJderrei, L_ois 
Diéguez, Xabier P. Decampo, 
Ramiro Fonte, Manuel-Forcade
la, Manuel Lourenzo, Manuel 
Maria, Paco Martín, Xose Ma
nuel Martinez Oca, Xosé Mi, 
randa, Xosé Nei:ra Vilas, Daniel 

· Pino, Henrique Rabnnhal, Ro
mán Raña, Manuel Ribeiro 
Loureiro, Manuel Seixas, Mi
guel Suárez Abel, NachoTaibo, 
Xulio Valcárcel, Vítor Vaqueiro 
e Luisa Villalta. • 

/ 
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PEPETELA, PRÉMIO CAMÓES 
O ESCRITÜR ANGOLANO COMEZA -A SER ,COÑECIDO NA ·GALIZA 

- • )' ' # ' ' ' ~ .. • '.. ' ~ • J> ... • 

O Prémio Camoes é a mais importante e 
prestixiosa distinción literaria dos países 
de língua portuguesa .. e ten, d~sde o mes 
de Marzo un novo, mas noh ·descoñecido, 
premiado: ? escritor angol~o Pepetela. 

- Antigo comb~tente cont;a o colonialismo 
na Frénte de Cabinda, antigo Vi~e-minis, 
tro de Educación nos primeiros tempos da 
independéncia, sociólogo de formación e 
escritor profesional, Carlos Maurício Pes, 
tana dos Santos, que tomou na guerrilla o 
nome de Pepetela e que mantivo ese no
me nas suas obras literárias, talvez sexa, 
con Luandino Vieira, o escritor angolano 
vivo con maior recoñecimento interna, 
cional. Poeta oc~ional na sua xuventude, 
autor dramáti~o (A Corda , 1978, e.A Re, 
volta da Casa dos Ídolos -1980-), este escri, 
tor. de orixe europea, mas fortem~nte em
peñado no proceso d~ independén.cia do 
seu país, é fundamentalmente un narrador 
q~e desde as suas iniciais ~s Aventuras de 
Ngunga ~ 1976, (texto de carácter didácti, 
co, escrito en 1972 polas nécesidades de · 
alfabetización no interior da guerrilla e. 
que podemos clasificar como .um romance 
de aprendizado) foi construindo unha só, 
lida obra narrativa. 

O seu praticamente descoñecido (non é 
por acaso que nas referéncias á obra do 
autor nen se cita) Muana Puó (escrito en 
1969, mas publicado en 1978) é unha . 
magnífica alegoria da loíta pola liberdade, 
chea de referéncias simbólicas e con un, 
ha estraña estrutura baseada na observa, 
ción da máscara muana puó, elemento 
que dá unidade conceptual e formal ao 
romance. Narrativa articulada em tres 
planos: o colectivo (a loita de corvos e 
morcegos), individual (a relación amoro
sa ele-da) e o utópico '(con a cidade de 
Calpe como macro-refere_nte obsidiante), 
Muana Puó é a expresión das ambivalén
cias e das ambi-guídades de que o ritual 
lunda-quioco do bailarina muana-puó é o 
seu referente simbólico mais evidente. · 

Con Yaka (obra escrita en 1983 e editada 
un ano despois) o seu autor abandona o 
didactismo do seu primeiro romance e a 
chave simbólica en que foi construído 
Muana Puó e pasa a elaborar a ficción dos 
colonos en Angola (na esteira do Castro 

_ Soromenho da Trilogia do Camaxilo), 
desde a persp~ctiva de quen ficou; de 
quen tivo a necesidade d~ opta~ por unha 
p~tria e que o fixo. En certa maneira Y aka 
ten de ser lido e xustificado (se a xustifi
cación for necesária en líteratura) desde o 
particular contexto dq autor histórico e 
do giupo social en que se insere, desde a 
conflituosa superestrutura ideolóxic(:l que 
lle dá cobertura. Utilizando os seus coñe
cimentos históricos e antropolóxicos, Y a
ka é unha espécie de canto á difícil inte
·gración na sociedade angolana dun sector 
dos ~olonos que, de forma simbólica, per
corren o país seguindo a mesma rota das 
colonizacións internas .do teritório ango
lano, que é a me.sma que seguiu o MPLA " 
na sua loita de libertación (dimensión 
lendária do mito da antecipación da na
cionalidade sob ·a estrutura dunha viaxe, 
o círculo de Yaká e presenza, tamén, do 
mito migratório de grande extensión en 
África). A estátua Yaka, como: nova es
finxe, acompaña durante case cen anos, o 
percurso da família de Alexandre Seme, 
do, que mordeu ·a terra no mqmento de 
nascer baiXo a mulenbeira, árbore sagrada 
dos cuvale, até a sua morte nos momen, 

-tos cruciais da ·independéncia (a batalla 
de Luañda) en que tamén morde aterra e ' 
coñece o segredo da esfinxe,estátua, ini
ciando con a sua morte o · renascimento 
(integraMe na terra que é matriz. e sepul
cro) nunha nova sociedade a través do seu 
fillo Joel-Ulisses que fai r~tomar á nova 
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As novelas ~e Pepetela forc;-n tamén a· crónica da 
independéncia de Angola. 

i 

Ítaca a saga dos Sem~do e con ela a dun 
ampJísimo grupo de antigos colonos (en _ 
qu~ o próprio autor se integra) qu,e regre
sa, tamén, a unha ancestral Nai-Africa, a 
ese centro do mundo onde moran (tal
vez) todes os espíritos dos antepassados. , 

Polo demais, este romance, na traspa, 
réncía dos s_eus referentes simbólicos, 
constituí un canto á mestizaxe cultural 
que Pepetela defende como un desidera, 
to de (aJgúns) movimentos- de liberta
ción africanos. ' 

Ora, a consagración como escritor do 
autor virá dada polo seu mellor e mais 
coñécido romance Mayombe, verdadeiro 
romance épico dunli.a loita heroica por 
dominar a natureza e principf'!.lmente, da 
loita heroica do indivídu_o na procura da 
sua identidade. 

Con , efeito, sobre unha acción aparente- · 
mente simples (a do grupo guerrilleiro 
xefiado polo Comandante Sem-Medo e 
Joao, O Comissário Político), o autor,na, 
rrador, utilizando un recurso emprestado 
á tradición_: oral (e repare-se que a oratu~ . 
é cdncorrente da literatura nos contextos 
africanos), vai contar (a un auditório ávi
do de saber? aos próprios guerrilleiros? aos 
leftores , ficcionalmente ouvintes- do seu 
presente histórico ou de un futuro necesi
tado de recuperar o pasado?) a "história 
de Ogun, o .Prometeu africano" 

Apesar da chave realista en que o texto 
certamente foi escrito e en que o texto 
foi recebído desde a sua aparición en 
1980, o Mayombe permite, utilizando a 
textura mítica, por demais evidente, un-
ha leitura que ultrapase o convenciona
lismo _das referéncias extra, literárias a 
que par~cen remitir-nos a datación rigo
rosa dos episódios, a descrición porme
norizada do espazo, a ,réprodución ficcio-~ 
nal do discurso e das contradicións polí- . 
ticas do grupo guerrilleiro. Nesa lei~ura, 
que ternos explicaqo en pormenor neu
tros lugáres, o Mayombe é a história de 
unha aproximación-confusión en que o 
desexo mimétieo, tal e como o ten expli
cado René Girard, resulta a fonte de 
conflitos no interior do grupo .e nas rela
cións entre as personaxes, que só -pÜderá 
ser solventada através da proéu,ra e da 
efectivización dun sacrifício en que o 
Comandante é a·vítima emisária (con un 
percurso pefeitamente "lóxico"no inte-

. rior da economia do discurso ro"manesco) 
e con éuxa morte se retabelece a orde. 

O xogo d_os narradores, a. estruturá dialóxi
ca, devedora do didactismo da oratura afri, 
cana, o sentido crítico que trasparece nas 
actuacións e nos discursos dalgunha das 
personaxes, o levantamento de problemas 
(o desenraízamento, o tribalismo, a apro, _ 
priación de teorias mal asimiladas, a trai, 
ción aos princípios revolucionários como 
consecuéncias da cmwpción política ... ), a 

heroicización da nátureza (África Nai, mas 
tamén Nai Qevoradora), a multiplicaciól 
dos pontos de-vista e a profµnda mensax 
de esperanza que ."malgre tout" nos fica d 

· sua -leitura, . fai con que o Mayombe sexJ, 
sen dúbida algunha; a obra prima do sel 

. autor e a .obra cimeira da Jtest:a 'heróica e 
difíciÍ. pola indepe~déncia. · 

Alguns anos pasados da conquiíita da in[ 
dependéncia_política (indeperi.~éncia fráJ 

. xil e submetida a constantes ataques e 
presións), un ~rto desel)canto do seu au!-

. tor levou~no a adoptar unha escrita qu91 

pola viada ironía~ d~rá orixe_~ unha obrf 
fundamental da hteratura,crmca angolaf 
na (como o set:á tamén o Quen me der 
ser onda de Manuel Rui). O Cao e Ós Cá 
luand:as (O (;ao e os Calus na edición aní 
golana) é un conxunto de "escorias" que . 1 
teñen como .elemento condutor o deamí 
bulcµ- dun can pola cidade. Nun prólog© 
ficcional que prernde á obra (A viso a 
leitor) a história dáta-se en 2002, servinr 
do esta anacronia para mellor exercer 
stia crítica; ironía ao servlzo da .crítica e 
da denúncia (a nossa missao enquanto es
critores é levantar discussao ten di to o es, 
critor nalgunhas ocasións), mas que non 
impede a ternura con que moitos dos seu 
personaxes son tratado~. 

Lueji (0 nascimento dum impé.rio) (1990) 
é unha h.istória en que se esbaren as 
fronteiras temporais entre un pasado 
histórico-kndário (o da raíñ;:i Lueji, e 
un futuro -datado no ano 2-000- da ac
triz de bailado Lu, personaxe que se vai 
apropriandó da personalidade da mítica _ 
raíña da Lunda). Como noutras obras
pepetelianas, Lueji inscrebe,se nas estra
texia.S griótitas do romance angolano e, 
neste caso, relaciona-se con as formas de 
narrar dos ma-lunda ou semi-sendu. 

Dous anos despois da publicación de Lue
ji, aparece AGera~iio da Utopia, romance 
en que Pepete1a retoma a un pasado rela,
tivamente próximo da loita na clandest'
nidade e que s~tuado cronoloxicamente 
en 1961-1972-1982 e Xullo de 1991 ~. 
mais do que a hi~tória da xeración que t'
ña- unha utopía, a história duma utopi 
gorada, do ruir dos princípios que orienr 
taran a loita pola independéncia, a loit¡i 
·pola dignidade e a liberdade; escrita ace
da e desencantada, balouzando espacial,. 
mente entre a Euopa e a África, auséncia 
de un desexo de revolea, de um romance 
que se .inícia con "aqueles anos de desco
berta da terra ausente. E dos seus anseios 
de mudan~a. Conversas na Casa · dos Es~ 

, ·tudantes do lmpério~ -onde se reunia a ju
ventude vinda de Africa", e que acaba 
coa ·corrupción a que se entregan alegre

. mente moitos daqueles antigos conspirar 
· dore~ e revolucionários, e non é por acaso 

que a_quela utopía remata na lgrej.a de 
Dominus no Lumiar, unha seita que po+ 
de manifesto a crise das ideoloxias, a crisf 
de valores que levan a a unha falta dl 
'desfecho ( ou a un desfecho ab.erto .deixar 
do na man do leitor), ou como- indica© 
narrador :"Como é óbvio, nao pode exis~ 
tir epílogo nem ponto final para urna esl 

--tória que come~a por_ pürtant_o". 

O Desejo de Kianda (1995), por agora (!) 

'último romance de Pepetela en que, ya~ · 
ra alén da crítka social corrosiva (que 
fala do carácter-rhenerádor que Pepete[ 
la cohfia aos seus _relatos) hai un~a relaí 
ción ben consegui,da co que se deu e' 
c.hamar realismo máxico latinoamerica
no, en descricións fantásticas dos pté
dios a cairen-no bairro do Kinaxixe. • 

- FRANClSCO SAUNAS PORTUGAL é especialista en 
literaturas africanas en língua portuguesa e füm a sua 
tese de doutorament~ en 1992 sobre a obra narrativa 

de Pepetela 

A NOSA TÉRRA'. -

- . 

,, BOROBÓ ... 

-O filosofo 
de El País 
Din que asi como Ortega Gasset 
foi o' célebre filósofo de. El Sol -e da 
Revista de Occidente- o recén fina
do Carlos Gurméndez era o sinxelo 
filósofo de El País . "Cultivador dun 
marxismo ledo que lle infundía. un
ha paixón liberadora, esfondaba as 
suc¡s profundas raíces no idealismo 

· vital e no humanismo de Marx, en 
loita pola liberación da alienación 
para todos os homes". E ta frase 
sintetiza canto se dixo, moito e ben, 
por xóvenes filósofos, máis ou me
nos discípulos de Gurméndez, na 
homenaxe póstuma que lle rende
ron na Fundación de lnvestigacións 
Marxistas de Madrid. 

Atrevinme a intervir e lembrei un
ha chea de cousa que xustificaban 
a no a adhesión, e que eran iñ ra-
da incluso pola maiorfa ] eu 
discípulos e amigo . Cou as que 
tampouco son moi coñecida no 
noso país ao que Gurméndez casi 
con ideraba seu, dende a úa acriso
lada mocedade. Po to que era moi 
mozo cando encetou a sua vincula
ción con Eduardo e Rafael Die te . 

Pablo Neruda, estalini ta declara
do, participaba naquel con litera
rio de vangarda que tiña o seu 
principal asento na épica Casa de 
los Flores e a1í vivía asimesmo a fa
milia do embai:xador do Uruguai, 

- que era entón o pai de Carlos 
Gurméndez. Si anotamos que 
Eduardo Dieste, tras ser cónsul xe
ral desa República en San Francis
co e outras metrópolis, exercia ese 
~argo en Madrid, durante aquel 
tempo augural da Guerra plus
cuancivil, explica a incorporación 
do fillo do embaixador, que estu
daba xa Filosofía, a aquel feixe de 
poetas e pensadores galegos. 

A través de todos os avatares da vi
da duns e outros, seguiu sendo Gur
méndez amigo íntimo, a distáncia, 
de Rafael Dieste e moi próximo 
dalgúns dos galegos que permaneci
mos no exílio interior dos Madriles. 
Acrecentouse a sua vinculación a 
Galicia ao casar con Emilia Patiño, 
filla do capitán dos gardas de Asal
to de Sevilla, mandado fusilar por 
Queipo de Llano, poucas horas des
po is do seu alzamento ao cal se 
opuxera valerosamente aquel bo 
militar coruñés e casarista. 

Cando Gurméndez, van agora 
trinta anos, presentoume a sua do
na, quedaron os dous abraiados ao 
ouvirme contar que tratara moito 
ao capitán Patiño en Zaragoza, no 
verán de 1934. Cando eu de rapaz 
o axudaba a levarlle a contrária ao 
gobernador civil Otero Míreles 
(radicál de Emiliano Iglesias) nas 
discusións políticas que polas noi
tes tiñamos na terraza do Salduba. 

Foi o encentro co capitán -Patiño 
un dos tropezos máis singulares que 
tiven aó prinéípio da miña longa, e 
pode que algo baroxiana, existen
cia. E do que me lembrei ante a 
-sorpresa daqueles bos investigado~ 
res. marxistas, para demostrar as 
vinculacións galegas do egréxio 
xenro dQ capitán Patiño: Carlos 
Gurméndez. Quen tanto coma "o 
.filósofo de El País", de Polat).CO, po
dería ser moi ben conceptuado co
rr:i.o o filósofo do país dos Dieste e 
de Emilia Patiño: Ou sexa aa Gali, 
cia ideal; en cuio-seo morou e pen
sou case toda a súa vida.• 
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N_?-C:~ UJ;)h~ editorial para :pu~li~<;lf: a -. inúsicagalega 
ViSO pübli2~c: ~- Adalid, Berea e DaníeLQúintas-nun ·catálogo con 22 tÍtulos 

Fanny Garrido e Marcial del Adalid. 

• · -'r: "" 

;ir' • ,..,: .... ;_ •• 

;.'<~:=.;;-~::; ' • d_ ·-!~ ,~;· :.nu.nha empresa destas' caract~~ 
. .. ~'.·~>": "':..'~~; .~: ·.· · '' -\íst;icas é complicadísimo~'. ~. 

, -o-x.c. 
·'Margarita Soto é á - direc~erá·' ·· ~ _, -.-- , · 
dunha nova editorial. espeéiaJi .... ·,. Expli.Ea a musicóloga, q.ue ter). · 
zada na publicación de pa_rtifo~ '.. ··públtcado traballos de investÜ 
ras clásicas, especiiµmente aien-'· ·'.'--·gación de grand.e relevo sobrJ 
ta aos compositores "'hiS>tóf~cos · múSicos como Marcial de~ 
galegos. Sae á luz run 'cat;alógo Adalid, qµe non quixer101 
que xa ten 22 obrás 7íspÜ'ando . presentarse· .a.o público at~ 
a extenderse "apesar ·do caro completar un"catálogo de iml 
que re.sulta este tipo de ~edición portáncia. "O público potenÍ 
que ten un mercado cativo e. cial son fabás contadas e adeí 
disperso por todo o .mundo". mais está moi disperso. Veñq 

· de ~star no Congreso Nac;.ional 
"T emos publicadas 22 partituras de. Musicoloxia de Madrid, desl 
de autores como Gaspar Smith, · pois· itei á reunión da SociedalI 
Marcial del Adalid, Canuto Be: de Internacional de Musicolo 
rea, Francisco Piñeiro, Marcial xia en -Londres e no 98 a So · 
de.Torres, Daniel Quintas e Al- ciedade Internacional organiz1 
meida Motta. Autores de finais UJ).. Congreso de Educaciótl 
do XVIII e do XIX e Quintas Musical en Pretória no que ta} 
que vive. A Liña da editora tra- mén seria interesante estar. E 
tou de buscar unha determinada todo iso é moi caro, ·como o é 
música, porque senón seria in- manter unha promoción dJ 
terminábel. Desbotei de mo- mailing por todo o mundo.1 
mento a música para coros ou vantaxe é que neste caso a línr 
para bandas porque é un mundo gua non é unha barreirá" 
comercial distinto. Cen.treime 
máis no piano, voz e piano, mú
sica de cámara con piano e todo 
dentro dun repertório laico, por
que se quixer publicar música 
relixiosa teria unha ímensidade" 

Para Margarita Soto o difícil é 
sempre a continuidade "ser pio
neiro, tanto nesto como noutras 
matérias, rton é. o máis dific:il. 
porque a dificuldade non está en 
arrincar senón en man.terse, e 

Un enf9que cósmico 

Margarita Soto anúncia unha 
vocación mqi ampla e de difut 
sión da música galega "mesmo ~ 
nível cósmico xa que a músic 
é unha linguaxe internacional 
Cada peza ten un pequeno pró1 
logo que vai en galego, español 
e inglés, porque en poténcit 
son tres mercados aos que acu+ 
dir. Nas introducións hai traba} 

llos de investigación meus: de 
Xoan M. Carreira o de-Ped.r~ 
Alcalde que está_preparando 
unha edición das cancións de 
Be~thoven". 

"Podíamos publicar moito dun 
só autor como Marcial del Ada
lid; do que teño en reserva moi
ta música que xa está debuxada, 
pero un catálogo ten que ter un, 
ha variedade con enfoque co- · 
mercial pero tamén rigor cientí
fico. Trátase de buscar un inter
médio entre investigación musi
colóx1ca e gancho comercial." 

A edición musical esixe unha 
especialización e ademais non 
ten unha marxe ·comercial que 
fomente a sua apárición. Na 
Coruña, Canuto Berea foi un -
editor histórico, e Manrique 
Villanueva en -Vigo tamén fixo 
os seus pinitos. De feito as ten
das musicais son as que serven 
de' ponto de venda para estas 
publicacións, e tamén a venda 
por correo (Editorial Viso está 
en Rua Barrera, 22-1 Q 15001-A 
Coruña). 

A edición facilita a conserva
ción de pezas qüe en caso con
trário correrían perigo de per
derse definitivamente, co que o 
país pode contar agora cunha 
certa garantia de difusión e con
s~rvación do patrimónia cultu
ral dos seus criadores .• 

T·E·X·T·O·S P·A·R·A O E·N·S·I·N·O N·A E·S·O 

E ademaís: 

Física e Química 
· para 1 !! de BUP 

Física e Química 
i.. . . para 3!! de BVP 

', e Música 

Se quere coñecer o noso material di.dáctico ou -pedir información, pode chamar aos teléfonos (98l) 27 82 59 (de 10 a 13 horas) ou · (9~6) 43 38 30. ~ 
r , , ~·· r ' ' 1 •• , . t 
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París--Galicia 

I

ndo para A Estrada, camiño 
do instituto de Formación 
Profesional, un centro 'exem

plar onde por coidar ata coidan 
roseiras na fachada, topo cunha '
en c ru c i ll ad a de camiños e 
cunha ringleira de letreiros que 
me deixa enfeitizado. Deteño o 
coche. Dou marcha atrás. Com
praba que non soñei este poe
ma toponímico. Tres frechas: 
Carcacía, Luou, París. Non o 
podo evitar. Cambio de rumbo 
por un intre. Visito París, en 
Galicia. Unha aldeíña. 

Nun Cibro que se le como un- · 
ha novela das boas, "A aventu
ra das linguas en Occidente", 
de Henriette Walter, explícase 
que París, a da Francia, foi nas 
suas orixes unha aldeíña funda
da pola tribu céltica dos Pari
sii. Se cadra, e non fai falta for
za r moito a imaxinación, fo¡ 
nese tempo cando naceu París 
de Galicia. 

O escritor latino Apuleyo, can
ta a historia dunha muller, Pán
fila, a quen lle gustaban tanto 
os homes que, en canto vía un 
ben parecido non escatimaba 
esforzos ata conseguir os seus fa
vores, aínda a canta de armar 
toda clase de maleficios. 

Nunha destas ocasións, se
gundó a testemuña da súa 
escrava, para engaiolar a un 

fermoso mozo natural de Gre
cia, preparou, xunto cunha se
rie de unguentos e ósos de cadá
veres mesturados con herbas e 
sangue de paisano, 'unhas .lami
niñas de cobre eséritas con le
tras que a serventa non enten
día, pero que eran fundamentais 
para executar o enfeitizo; pois 
só con elas podía, a namoradiza 
muller, comunicarse coa divin
dade que tiña que permitir a 
bruxería. 

Como na historia de Pánfila, is
to de pedir a intervención dos 
deuses por medio dun escrito, 
xa o f ixera antes alguén no 
anfiteatro de Cartago, para pe
d irlle ó Máis Alá a desgracia 
dun contrincante, anotándolle 
nunhas taboíñas o nome dos ca
balas e do auriga que os guiaba. 
Üutras veces foron os gladiado
res de Roma os que lle pedían ó 
aeus da súa dévoción unha ma
la hora pa~a o adversario. 

_Quizabes porque a palabra escri
ta ten algo de misterio e segredo 
entre o que a es~ribe e quen. a 
le, ·as Táboas Máxicas foron usa
das po·r todos os pobos da anti
gu idade, tanto polos exipcios 
como polos caldeos, os hebreos, 
os fenicios, os cartaxineses, os 
gregos ou os romanos; e por 

- aquilo de que había que reforzar 
os vínculos secrete iros entre o 

'Toda a ¡::iaisaxe irlandesa 
ée, en verbas de Jo hn 
Montague, un manuscri

to que xa non somos quen de 
ler". Recollo a cita nun suxe
rente ensaio de Seamus Hea
ney, titulado ·precisamente "A 
sensación de pertenza a un lu
gar". O poeta irlandés refirese 
a dúas maneiras básicas de co
ñecer e querer a un lugar, qu~ 

· poden ser complementarias 
pero tamén antitéticas. "Unha 
vivida, inculta e inconsciente, 
a outra é aprendida, culta e 
consciente". 

A mirada literaria pode repre-
. sentar precisamente unha sín
tese reveladora. O encontro 
entre o "país mental" · e o "país 
xeográftco". A invención lite
raria mergullada no libro da te
rra pode dar lugar a un redesco
brimento. E o "país xeográfico" 
terá unha dimensión ata entón 
insospeitada. 

Na antiguedade a paisaxe es
taba chea de signos sagra
dos. A vontade de nomear 

· responde tanto á conciencia de 
posesión como a da preserva
ción. Aquilo q~e ten nome pasa 
a converterse en referente emo
cional. Como sinala Heaney, o 
Renacimento "'céltico", co seu 
neopaganismo esteticista, é un
ha cotrente que hoxe nos fai so
rrir con indulxencia. Pero tiña, 
alomenos, unha compoñente 
certeira. A renovación dun fío 
emocional ca lugar e de todo 
aquilo que atesoura. O casorio 
entre a paisaxe vivida e a cultu-

. ral, coa linguaxe como epitala
mio, como sortilexio amoroso . 

Esa é, por exemplo, a sensación 
que transmite a poesía de ,Pon
dál no canto da Costa da Marte. 
P~demos disfrutar desa paisaxe 
ser ter leído. ao bardo de Ponte
ceso pero o que é seguro é que a 
sua lectura devolveranos a mes-

Solicitudes por escrito 
comunicante e o re
ceptor, ás veces poñí
an en clave, con le
tras escritas do revés, 
con pictogramas ou 
trocando as palabras 
propias _por outras de 
distinto idioma, as 
frases ou os feítos 
principais que se soli:.
citaban, para que 
quen non estivese no 
asunto non soubese 
cales eran. 

Pero· non sem
pre se usaron 
os escritos má

xicos para levar a ca; 
bo maldades ou tra
vesuras. Noutras 
ocasións, estas taboí
ñas, que podían ser 
de calquera material 
sobre o que se puide
sen gravar unh.as le
tras, xa fose de 
chumbo, cera, ma
deira, papiro ou ba
rro, contiñart peque
nas oracións dedica
das ós deuses, que 
os · devotos daquela 
poñían na porta dos 
seus fogares como os 
actuais "Dios bendi

arrancarlle follas ós evapxeos?. ga cada rincón de esta casa" ou 1 

levaban colgadas ó pescozo, co
mo amuleto protector, tal un· · I .sto de mandar solicitudes ó 
escapulario dos que· entre nós Outro Mundo, como se .ve 
aínda se usan hoxe, sobre todo ven de vello; e coa chegada 
nos récén n acidos, para evitar do cristianismo, os escritos, 
o mal de olio. Esas bolsíñas nas . agora dirixidos á Virxe, a Xe-
que se xunta un dente de allo; sús e ós Santos , segttíronse pe-
un ramiño de ruda, un anaco gando nas portas das -casas e 
do háhito do · santo a quen se das cortes, para librar a persoas 
encomenda e un cacho de folla e animais de maleficios, como 
dun libro sagrado. nos canta o doutor Rodríguez 

¿Cantos sancristáns non fixeron 
algunhas pesetiñas a canta de 

López, que senda el estudiante 
en Santiago, o Car~eal Payá y 
Rico, prohibiu a venta <lestes, 

MANUEL RIV AS 

ma paisaxe xeográfica cunha im
pagable coloración emotiva, na 
que cada topónimo é unha "pe
d ra de toque"-, un cruceiro, rio 
mapa cliso que chamamos alma. 

C
. reo que era o padre Fei- · 

joo quen falou áo ."fer-
- maso roma11ce da topo
nimia galega". Parte da nos a 
i:náis sentida poesía é unha ·pro
longación anovada dese ma
nuscrito da terra. Os poetas son 
os "parisii" do naso tempo. 
Moitos dos automovilistas que 
van pala nova aütovía de ·co
ruña cara: Lugo non lle presta
rán moita atención a un peque
no indicativo que hai á dereita 
e que pon: "Regato do Cepelo". 
Pero qu~n coñeza o poema qt.ie 
lle adicou Manuel María enti
rá, mentres conduce, como pa
las veas, cara o corazón, corre 
un regato "breve como a mila
greira pinga de orballo que se 
pausa no pétalo da rosa".+ 

FRANCISCO A. VIDAL 

que contiñan oracións 
en latín e a modo de 
caligramas con forma 
de crus se vendían pala 
rúa , anuncián daos a 
grandes voces: 

-Escritos , mulleres, 
baratos e benditos para 
a porta da harta, do 
corte 11 o e para toda a 
casa. 

Eé que, cando a ne
cesidade apura, cal
q uera método é bo 

para contactar co Máis 
Alá. E ese co turne de 
manda r instanci as en 
papel de barba e con 
boa letra ó T odopode
roso, continuou a pesa
res de tela prohibido 
todo un señor Cardeal; 
pois aínda hoxe en día, 
con todos os avances 
técnicos que vivimos e 
padecemos, son rr:ioitos 
os estudiantes de San
tiago que en época de 
exames se achegan á 
capela da Corticela e 
lle deixan á imaxe de 
Xesús os seus papeliños 
co recado para que lles 
bote unha man nalgun

ha asignatura. 

-Se aprobo ':mate" póñoche 
vinte velas. 

E é que, á hora de pedir, ata os 
máis estudiados ·universitarios 
eren con fe cega e sen distin
ción, tanto na intercesión do 
cacique que media entre o po
der do omnipotente Presidente 
do goberno e o necesitado cida
dán, corno entre este último e o 
máis subom able dos santos ou 
dos deuses. + 

A NOSA TERIJA 

Xesus Manuel 
Marcos 

'Os concursos son un · 
xeito de que os novas 
autores publiquemos' 

Estou a ler En voz baixa, unha es
colma da poe ia de Xulio López 
Valcarcel. 

Que leituras recomenda? 

Recomendaría as obras completas 
de Alvaro Cunqueiro xa que é un 
mestre. 

Como é o seu libro Terra Quei
mada? 

Contempla un conxunto de rela
tos nos que traballo cos contras
tes dun mundo en decadéncia, 
con situacións que xurden da 
mestura de vellos costumes e for
mas de vida coas estabelecida 
polo~ méios de comunicación e a 
sociedade do progreso. Non hai 
unha fin moralizante n os relatos 
e tamén fuxo das complicación 
formais, co obxectivo de que o 
leitor atope cunhas narracións 
entretida que o fagan di frutar 
da leitura. No lugar mítico e de
cadente que invent que cha
mo Esperante, a per onaxe e -
tán en ituación límite u a pi
ques de que as suas vida sufran 
unha fractura no monót n de
valar da cotid ianidade. En E p -
rante, onde o p r nax tán 
orfos de esperanza perante a 
modernidade que tod ng 1 
coas suas pantallas de cristal lí
quido, desenvólven e esta his
tórias con pr tagonistas q ue fi
can abraiados polo fo rte go lp 
no n ari z que Hes dá a porta da 
realidad e. 

V ostede é un autor novo. É moi 
difícil ver un libro publicado? 

· Terra · Queimada, publicado pala 
editorial Laiovento e gálardoado 
co prémio Carvalho Calero de Fe
rro!, é o segundo libro en solitário 
que publico. Neste caso o feito da 
publicación do libro gañador foi 
fundamental á hora de apresen
tarse ao certarne, .xa que a via dos 
concursos que conlevan esta pu
blicación é unha boa maneira de 
ver o escrito n a · rua e superar as 
dificultades que sempre existen á 
hora de publicar libros por novos . 
autores.+ 

Narrador. Seoane do Caurel (1967). 

Obras publicadas: En terra perigosa. 
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O grupo Fía 
no roca vai 

estar o 
Sábado 14 

en CANGAS. 

A -socio-lingüística é un vi
zoso e rico campo de análi
se en Galiza. Xosé Ramón 
Freixeiro Mato presenta a 
sua aportación ao debate, 
baixo o título de Língua ·. 

Galega: noimalidade e confli
to (Bdi torial Laiovento). 
NoviHosas e acesíbeis refle
xións1 sobre o galega na ida-
d 1'd" , 1 e mf ia, nos secu os escu-
ros e na actualidad e.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

.............................. •,• ...................... •,• ..................... . 
Burela 
• EXPOSICIÓNS 

XAQUIN VILLALBA 

O pintor local e cri.ador da 
Escala de Debuxo da AP A 
do coléxio Virxe do Carme, 
expón durante o mes de 
Xuño na Zaranda. 

•MÚSICA 

KERN 

O Xoves 5 ás 22,30 na Za
randa, músicas combativas 
desde a Bretaña, con 
Didier Dreau (guitarra} , 
Krisren Nikolaz (voz), Le 
Bars (teclados) e D graes 
(frautas). Van de invitados 
Xan Femández (baixo) e 
Leandro Delrell (bateria). 

Cangas 
•MÚSICA 

FIANAROCA 

O Sábado 14 ás 22 nos 
Xardins do Sinal. Fia na 
Roca mudou un pouco a 
sua formación. Agora son 
Xiao Rodríguez (guitarra), 
Roberto Sanramarina (vio-

. lin), Carlos Castro (percu
sión), Xosé Ramón Váz
quez (piano e acordeón), 
Paulo Pérez (baixo) e Xa
bier Bueno (gaita e saxos}. 

Cervo 
• EXPOSICIÓNS 

FOTOLUGONOVA 

A Casa do Mar de an Ci
brao, expón as fotografías 
apresentada á IV edición 
do certame Fotolugonova. 

Chantada 
• PATRIMÓNIO 

MARCHA lRMANDIÑA 

O D ming 8, ás 10 da 
mafiá, ae da Casa da Cul
tura a segunda Marcha lr
mandiña que artella a Coor
denadora Cultural de Chan
tada. O percorrido vai até a 
Torre de Arcos onde terá 
lugar o xantar, e pasa polo 
Peto de ánimas de Centu
relle, as tumbas celtas de 
Fornas e o Balneário de 
Mouriscados. lste ano fan 
unha nova proposta que 
consiste en levar fouces e 
fouciños para !impar os 
arredores da torre e os ca
rreiros de acceso. 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

MOREIRAS 

Até o 1 O de X uño na Bi
blioteca Pública ."González 
Garcés". 

MENCHU LAMAS 

Cadros na Estación Maríti
ma até o 1 7 de Xuño. 

AGALIZA 
DE ANXEL FOLE 

Até o 1 7 de Xuño no Ar-

Carteleira 
~ O QUINTO ELEMENTO. UD 

moderno taxista do século xxm, 
ex soldado especialista, ten que socorrer 
a unha extraterrestre no seu plano para 
exorcizar o mal que ame.aza a vida na te
rra. Dous sex simbols, Bruce WiUis e . 
Umma Turman e os deseños dí:: Moebius 
e Jean-Paul Gaultier. 

lEif'_ FIDELMENTE TUA. Cher faL de 
muller de Ryan O'Neal, un empre

sário que ten unha amante con tetas de si
licona. Chez Palmintieri é un ladrón que 
se introduce en casa de Cher. A trama, 
con moito diálogo, teria funcionado en 
mans de Woody Allen, neste caso aburre. 

~ SÓ OS PARVOS SE NAMO-
RAN. Unha hispana e un anglo~ 

saxón se enamoran nas Vegas. Narración 
acaramelada do choque entre as respeíti
vas famílias e culturas. 

~ CRIATURAS FEROCES. 
Humorística e lúcida metáfora do 

neoliberalismo. Po1a equipa de Un pei
xe chamado Wanda. Unha multina
cional dedicada á especulación adquire 
un Lote de empresas, nas que está in
cluido un zoo. 

~ O SANTO. Versión da clásica 
· película de televisión na que un 

Ladrón bon enfréntase aos rnimigos do 
benestar, que queren roubar. unha fórmu-

la que proporciona ehetx:ia de balde: Ca
ída :I"Unión Soviética, os maos tiveton· 
que ser os máfiosos rusos. 

O NEGOCIADOR. Eddie
,~ Murphi interpreta .a un poli:cia en- , 
cartegado de negociar en ·casos de se~ 
cuestro. ,Procura non matar a .ninguén 
(ás avesas de. Fujimorí) e respeita a lei 
ante os perversos malvados. _Non apta 
para os que dunnen nas persecucións de 

_ coches palas tuas de San Francisco .. 

fHK' NO AMOR E NA GUERRA. 
As correrias do escritÓr Emes!: He~· 

1ninway ansioso por viver aventuras du
rante a Primeira guerra· mundial e os seus 
amores cunha enfermeira. 

~ O PACENTE INGLÉS. Sobre 
rodo unha história de amor. Am

bientada no Exipto. colonial, x1,1sto antes 
do estoupido da I1 Guerra Mundial. Duas 
horas, con algún momento de lentítude. 
Mensaxe: a entrega ao ser amado e roáis 
importante que calquer -pátria. · 

~SECRETOS DO CORAZÓN. 
-Filme do basca Montxo Armendá- . 

tiz, ben ambientado nos anos sesenta. 
Tensións e problemas famillares van _
saindo á luz attavés da ollada dun ÍÍ~o
Sensibilidade e valores dramáticos 
nunha obra por riba da média do ci:úe es
pafio1. t · 

quivo do Reino da Galiza 
(Xardin de San Carlos), de 
Luns a Domingo de 10 a 
14, e de 17 a 20 h. Vellos 
dqf'.umentos do arquivo cos 
textos de Fole. 

Metropolitano do 2 ao 7 de 
Xuño. 

AUSTRALIAN 
BLONDE 

MosTRA . 
DE TURISMO XU.YENIL 

Oirixida ao público de 14 a 
29 anos e organizada polo 
Centro Municipal de Infor
mación Xuvenil. No Forum 

•MÚSICA 

)A VIER KRAHE 

En concerto o Sábado 7 ás 
22,30 no Rosalia de Castro. 

KERN 

O grupo bretón, actua o 
Xoves 12 no Parque Europa. 

Carroño, de . 
Fancisco Léiro, 
un. dos 
participantes 
na expos:ición 
de Vanguorda 

e Novas 
valores que se 
pode ollar no 
centro García 
Barbón de 
VIGO. 

En concerto na noite do 
Venres 13 ás 12 no Playa 
Club. 

•TEATRO 
-

AFECCIÓN 

Con Sarabela Teatro, no 
Rosalia Castro, os días 5 e 6 
de Xuño. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

A GA)...IZA CASTRE.XA 
EROMÁNA 

História arqueolóxica da 
Gal.iza, repartida en tres sa
las: .Caixa Galicia, Museu 
Provincial e Porta Miñá . 1 

- Até Outubro de'ni:ro do 
proxecw T erra Única. 

ALFONSO CosT A 

Até o 10 de Xuño na gale
.riá Clérigos. 

EsCULTURA 
CÁNTABRA E GALEGA 

A~é Outubro expoñen ao 
carón da muralla, escultu
ras recente de artistas gale
gas e cántabros. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

AVIADA PRATA 

O Camiño de Santiago. Vía 
da orata é o título das foto
grafias que fixeron na Aso
ciáción de Amigos do Cami
ño e que expón o Museu 
Municipal. -

RIVARDO CAVADA 

Na galeria Marisa Marimón, 
até o 30 de Xuño. 

• LEITURAS 

FEIRA DO LIBRO 

Na Pr..aza do Bispo Cesá
reo, . do 31 de Maio ao 8 
de Xuño . . 

Poio 
•MÚSICA 

·CERTAME DE MÚSICA 
CORAL GALEGA 

O Sábado 7 de Xuño; ás ' 
20,30 h, no Mosteiro de 
Poio. 

Ponte.Ye:dra 
• EXPOSICIÓNS 

EscULTURA DA 
GALIZA E DE NAVARRA 

Até Outubro expoñen no 
claustro de San Francisco, 
e na Praza da Leña, pezas 
recentes de criadores nava
rros e galegas. 

So ROLLA, 
PEQUE-NO FORMA TO 

Cadros pequenos e apuntes 
do pintor, qdo realismo á 
abstracción. No Museu 
Provincial. 

•TEATRO 

UNHAROSA 
É UNHA ROSA 

De Suso de Toro, que diri
xe Xúlio Lago, e interpreta 
Teatro do Noroeste. No Te
atro Principal, Mércores 11 
e Xoves 12 ás 20,30 h. 

Santiago 
• CONFERÉNCIAS 

A PALABRA DA ARTE 

Remata o ciclo de coló
quios arredor da colección 
ARCO que acolle o Cen
tro Galegfo de Arte Con- · 
temporánea. O Xoves 5 ás · 
20 h, falan_o pintor Hel: 
mut Dorner e o crítico 

.:: 
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A Galiza 
costrexa e 
romanaéo 
motivo da 
exposición 
queaéollen 
tres salas da 
cidadede 
WGO. 
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Miguel 
MosqÚera, 

do que 
vemos unha 

obra, é un 
dos3 

gravado res 
venusinos 

que 
expoñen na 

Nasa de 
SANTIAGO. 

Bernardo Pinto de Al
meida. 

•DANZA . 

DOBREXIRO 

A sala Ga/4n apresenta un· 
ha nova compañia de dan
za, do 12 ao 14 de Xuño ás 
10 da noite. Dob-re Xiro in
terpretará a coreografía La
rad45, criada por Cristic.me 
Martínez Boullosa e Oiga 
Cameselle, e inspirada pala 
figura de Rosalia Castro. · 
Canta coaas bailarinas 
Mercedes López López, 
Mercedes Pérez, Lourdes 
Bouzón, Xandra Beiras e 
Oiga Cameselle. E co~s ac-

. trices Maria Goyanes e 
·Maria Caamaño. 

• EXPOSICióNS 

MOVIMENTO 
DOS SEM TERRA 

Con fo-tos en grande forma
to sobre -0 Movimento dos 
Sem T erra do Brasil, fe itas 
por Sebasti-ao Salgado, · e 
música: de Chico Buarque. 
A mostra está contratada 
pala COSAi, o Sindicato 
Labreg9 Galega e a Galeria 

· Sargadelos, que expón a 
mostra até o 30 de Xuño. 

3 GRA V ADORES 
VENUSINOS 

Até o 14 de Xuño na NA
SA, expoñen obra de Fer
nando Ferro, Miguel Mos· 
quera e Carlos Gom;alves. 

XOSÉ FREIXANES 

Cadros na galeria Trinta. 
Até o 15 de Xuño. 

WILLIAM KLEIN 

Co~ obra feita en New 
York de 1954 a 1955. Na 
lgrexa da Universidade, até 
o 30 de Xu'ño. 

'PRÉMIO ASTURIES DE 
ARQUITECTURA . 

. Convocat:órias 
INICIACIÓN Á FOTOGRAFIA 

Até o 20 de Xuño o Colectivo Ollo de 
Vidro (A Coruña), imparte un curso de 
iniciación· á fotografia. A matrícula é 
de 6.000 pta. para $Ócios, e 12.000 para 
o resto, e un horário que ocupa Martes, 
Mércores e Venres, de 20 a 21,30 h. 
Maior información en Linares Rivas, 
49-1 2 . Teléfono (981) 24 43 55. 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 
MANRAY 

A sociedade cultural Gesto de Xixón. 
(Astúries), convoca a VIII mostra de 
fotografia adicada a Man Ray. Admiten 
até 3 fotos en b/n (como máximo de 
24x30 cm) por participante, sempre que 
cheguen antes do 30 de Novembro. O 
prémio é de 25.000 pta. lnforffiación e 
. envios a: Grupo .Fot9gráfico Man Ray. 
Dindurra, 26-1 2 • 33Z02 Xixón . . 

_CERTAMES XUVENTUDE 97 

A Consellaria da Xuventude mantén~ 
aberra a inscrición para algun dos Cer
tam~s Xuventude 97. Até o 6 de Xuño 

. o certame da Canción para Solistas 
menores de :JO anos, outro para Com
pañías de Teatro non profesionais de 
menores de 30 que se ¡;ioden inscreber 
_¡¡.té o 13 de Xuño. O de Fotografia re
. calle obras relacionadas coa mocidade, 
até o 2 de Setembro. Para ·a de Novas 

Criadores de Moda, admiten· ~ máxi
mo de tres coleccións por participante, 
até o 22 de Setembro. E finalmente o 
de Artes Plásticas que se distribue en 
tres categorias por idade, dos 16 aos 30 
anos, nas modalidades de pintura, es-

" cultura, debuxo e cerámica, e que abre 
até o 17 de Outubro. Máis información 
n~ Teléfono Xove: (902) 15 25 35. 

REDACCIÓNS 
SOBRE ANXEL FOLE 

Aberro a menores de 14 anos e convo
cado polo Centro Galega de Barakaldo. 

. Os textos (2 fólios por unha s&c;ara) 
teñen que chegar baixo lema e cóas 
s~ñas persoais nun sobre pecho que le
ve o mesmo lema, antes do 15 de Xu
ño de 1997. O primeiro prémio é de 
50.000 pta, o segundo de 15.000. En
vios a: Galiza, 3. 48902 Barakaldo. 
Bizk;üa. Teléfonos: (94) 490 34 29 e 
499 2Q 92. E. fa{C.: . (94) .485 03. 90. 

Ü IMPACTO DOS ENCOROS 
NAÜALIZA 

A asociación ecoloxista Cempés ofere
ce unha mostra documental que aten
de a cuestións coma produción enerxé
tica, balance enerxético, ameaza de 
novas encaros, enerxia renovábel e 
aproveitaroento tradicional, xunto ao 
impacto en flora, fauna,-paisaxe, clima, 
sociedade, ,pathrrióniQ, ·usos do solo, e 

unha pequena análise dos pr~xectos de 
Sela (Miño), Návia, e Cald (Úmia). 
A mostra emprega textos co fotogra
fías e está pensada para maio es de 14. 
Ofertan!! a centros de ent~ no, aso
ciacións, concellos, etc. N n canta 
con nengunha subvención olo que 
Cempés cobra unha módica antidade 
polo aluguer. Solicitudes po , carta ao 
apartado 2.158. 15080 A C ruña, ou 
por teléfono no ' (981) (:)5 5 55, per
guntando por Xacobe. 

SIMPÓSJO INTERNACIONJ\L 
DE BILINGÜISMO 

A Faculdade de Filoloxia de tigo pro
pón para o mes de Outubro, o 1 Sim
posio Internacional sobre o ilingüís
mo baixo o título Comunidal)es e indi
Viduos bilingües. Os responsál>¡eis da or
ganización, Anxo Lorenzo-$uárez de 
Filoloxia galega, e Carme Ckbeza-Pe
reiro e Xoán Paulo Rodríguef, da área 
de Lingüística xerat, debuxaip. un sim
posio encargado de promov~f o inter
cámbio en cinco áreas de~· vestiga
ción: Planificación lingüíst ca e De
senvolvimento, Construció da iden
tidade m¡s comunidades b

1
ºlíngües, 

Análise da conversa bilíngüe, Adqui
sición bilíngüe e linguaxe~· fantil, e 
Línguas en contacto. Cont coa pre
senza de figuras como: Louis- ean Cal
vet, Robert Chaudenson, Peter Auer, 
Joan· A . Argente, Peter H. Nelde, 

Alessandro Duranti, Christine Deprez, 
Charlotte Hoffmann, Sarah G . Tho
mason, Ceil Lucas, Jordi Colomina, e 
os galegas Henrique Monte~gudo, 
Mauro A. Fernández e Celso Alvarez 
Cáccamo. O primeiro prazo de inscri
ción chega até o 30 de Xuño, cunha 
matrícula de 8.000 pta. para estudan
tes ou de 15.000 para o resto. Hai ou
tro prazo que comeza o 1 de Xullo, p~
ro que sube as taxas a 10.000 e 18.000 
pta. Facilita roáis información a Dou
tora Carmen Cabeza: Faculdade de · 
Humanidades de Vigo. Apartado 874. 
36200 Vigo. Teléfono (986) 81 23 59. 
Correo electrónico: cabeza@uvigo.es. 

ENCONTRO lNTERCONTINENT AL 
CONTRA O NEOLIBERALISMO 

Do 26 de Xullo ao 3 de Agosto celébra
se o II EncontTo Imercontinental pola 
Humanidade e contTa o Neoliberalismo. 
Se .o pasado ano celebrouse en Chia
pas, con pa'rticipantes de 43 países, nes
ta ocasión hai cinco sedes no Estado es
pañol. Madrid, Catalunya, Ruesta 
(Aragón}, Almuquecar e El Indiano 
(Andalucia) con seis mesas temáticas 
ás que inscribirse: economia neoliberal, 
os nasos mundos e os deles, loitas pola 
cultura, educación e información, a 
muller, terra e ecoloxia e marxinación 
e exclusión. Hai que preinscribirse axi
ña e pódese acadar máis información 
no te1efone de Zaragoza 976-763933. + 

ries de arquitectura. · 

ÜRANELL E •O TEA TRQ 

co en Cuba (5 de Xuño), 
Breve percorrido pola arqui
tectura cubana ( 12 dr Xu
ño) e A realic!.ade e Q. arte 
cuabana (20 de Xuño). De 
11 a 14 h. e de 1 7 ,30 a 
-21,30 h, os Domingos só de 
11 a 14 h, ·os Luns ~cha. 
Até o 22 de Xuño. 

na Casa das Artes, até 'o 15 
de Xuño. De 11 a 14 e de 
17 ,30 a 21,30 .h.Domingos 
de 11a14 h. 

A Fundación Eugenio Gra
ne ll mantén no Pazo de 
Bendaña ~- most:a sobre a 

-· obra teatral de Eugenio 
Granell. Os Xoves, ás 8 do 
serán, fan visitas guiadas 
gratuítas. Ademais póden
se solicitar visítas guiadas 
e obradoiros para grupos. 

ROGELIO PUENTE 

Expón na Casa .da Parra. 

NóVOA E CRIADO 

O .Centro Galega de Arte 
Contemporánea oferece a 
mostra do pintor Leopoldo 
Nóvoa (até o 8 de Xuño), e 
tamén En t.empo furtivo (pe
zas desde a mesiña de noite) 
con obra de Nacho Criado. 

•MÚSICA 

DA VE FRANK Truo • 

Actuan no serán do Sába
do 7, no Teatro Principal. 

O grupo de cámara In ltinere. 

res 6 ás 21 horas no Auditó~ 
rio de Galiza. . 

ENSAIO DIDÁCTICO . 

A cargo da Banda Munici
pal, na mañá do 'yemes 6 
no Teatro Principal. 

Tamallancos 
• EXPOSICIÓNS 

PINTURA E ESCULTURA 

mingos e festivos de 12 a 14 
h, no centro Caixawgo. Ca
dros e esculturas de autores 
nadas a P,artir de 1944, e~
tre eles: Anxel Huete, An
tón Pulido, Alex Vázquez, 
lgnácio Basallo, Francisco 
Leiro, ou Manuel Paz. . 

ARTE CUBANA 

A Casa das Art.es acolle un
ha mostra de arte cubana 
da fin de século. Xunta 

·obra de diversos autores: 

Un-dos actos programados 
pol9 Consórcio da iGona 
Franca, para celebrar! o 50 
aniversário. Recolle 1 evo
lución da primeira li~a de 
costa, e os proxectos apre
sentados ao concurso e ar
quitectura Abrir v~· o ao 
mar. Até o 30 de X o, de 
llal4edel7a21 ,Sá
bados e Domingos de 11 a 
21 h (pecha os Lun ), na 
Estación Marítima. 

PALOMA CABELLd 

Amasa unha série de ca
dros de froitas, na Nova Sa
la Caixavigo. De 18 a ~1,30 
h. Domingos de 12 a 14 h. 

VIAXE 

Publ ·cacións 

FEROS CORVOS 

O Bau.Jlón Iiterário da Cosra da Marre rirou 
o número 2 do boletin Feros Corvos, que 
coincide coa publicación dos poemários de 
dous dos seus membros Maria Lado e Rafa 
Villar. Feros Corvos ten 4 páxinas de poe
mas e aumenta a tiraxe a 500 exemplares 
dado o éxito do anterior número. A edito
rial, pola diversidade cultural, apresenta os 
textos de Maria Lado, 

, Tomás Lij6, 
Ana Canosa, 
Rubén Cela 
(Lugo), lván 
Fraga, Xosé 

Até o' 11 de Xuño, o Colé- - IN lTINERE 
xio de .Arquitectos, acolle 

O Obradoiro de Arte de· 
Tamallancos abre até o 8 
do mes de Xuño, unha am
pla mostra colectiva de 
pintura e escultura con 
obra de Arturo Andrade, 
Carlos Viejp, Manolo Fi
gueiras, Miguel Carballo, 
Vidal Souto ou Xosé Cid, 
entre outros. 

Rubén Alpi.zar, Armando 
Mariño, Roberto Fabelo, 
Carlos Alberto Estávez e 
Miguel Sordo. Acompaña 
a exposición un ciclo de 
conferéncias ás 8 do serán: 
Unha ollada ao deseño gráfi-

Obra de Din Matahtoro 
feita nos últimos 15 anos 

M@ Casais, 
Víctor Gómez, 
Marilar Alei
xandre, Xaime 
Trillo, Abel 
Mendes, Moncho 
Bouzas, Mil Xosé 
Canitrot, Modesto 
Fraga, Selo 
Louzán, Alexandre 
Nerium, Xavier Rodrigues, Paulina Mou
zo, Pavid Creus, Rafa Villar, Suso Baha
monde e Xoán Alberte Moure. Pódense 
peder exemplares, ou enviar colaboracións 
poéticas ao enderezo provisório en: Cerbán, 
11. Castrelo: l5128 Vimianzo, ou ao correo 
electrónico ·www.arrakis.es/-wmgt/bata
llon/blcm.htm. + 

unha mostra sobre as 10 Música de cámara xunto co · 
edicións do prémio Astú- grupo Cinco Siglos, o Ven-

Insignia: 

O ES,UD2 DA GAlalZA DE

SE~AD9 P9R CASTE~A2 

EN INs!iNIA 9l19t4 VEDm 
Chaveiro: 

· Prezo 500 pta + 160 pta 
de gastos de envio 

Prezo 200 pta 
Pagamento a meio de selos de 
correos ou ingreso na conta 

de Caixa Galicio 
2091 0501 

' 683040001024 
Solicita a cantidade 

que desexes oo -
Apdo. 1371, 

36200 de Vigo. 

.r 

Vig_o __ _ 
•CINEMA 

. A MIRADA DE ULISES 

(Tovlema tou Odyss,ea. 
Grécia/ltália/Franza 1995) 
Un filme de Theo Angelo· 
poulos, para a sesión do Xo
ves 5 ás ~0,30 h, no Cine · 
Ronsel, dentro do programa 
do Cine clube Lumiere. O se
guinte pase cae no Xoves 
lc2, coa fita de Mapa para o 

-sentimento hur00no (USA 
1996) de Vincent Ward. 

• EXPOSICIÓNS 

VANGÜARDA E 
NOVOS VALORES 

A terceira· entrega da série 
A arte galega na colección 
Caixavigo, abre até o 13 de 
Xuño, de 18 a 21,30 h, Do-

CAZADORES E 
GUERREIROS 

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

Lou CAL VELO 

Cadros recentes na Sala 
de Arte Caixavigo . Até ~ 
10 de Xuño, de 18 a 21,30 
h. Domingos e feirados de 
12 a 14 h. 

30 ANOS 
DE CULTURA GALEGA 

Ou de traballo a prol da 
cultura galega, a través das 
actividades do Centr.o Re
creativo Artístico e Cultural 

O peregrino 
errante 
que consou 
ao dem'a, 
'obra de 
Andrés 
Pazos que 
estará nas 
táboas do 
centro . 
C:aixavigo os 
dias 6, 7 · 
e 8. 

.1 
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O duo 
cómico Mofa 

e Befa 
representa· 
rán a obra 

Para ser 
exactos o 

Xoves Sen 
VILAGARCIÁ. 

Pilar Temes 
expón en 
,VALEN~A 

DOMINHO. 

ANOSATERRA ... ~ .................... ,• ................•.. ~ .................. -.................... . 
Anúneios de bald.e 
• ó Forum de Amizade Galiza-Por·· 
tugal convida a,toaos os galegas de 
boa vontade a participarem numa reu
niáo-convívio de portugalaicos em 14 
de Junho 1997 no Museu Etnográfico 
de Vilarinho das Fumas (Campo do 
Gerés, Concelho de Terras de Bouro), 
pelas 12 horas (11 portuguesas), a 
fim de se prepararem encontros cultu
rais em Vila Verde, Peso da Régua e 
outros . ltinerário aconselhável: Ouren
se, Cela Nova, Bande, Lóvios, Portela 
do Homem, depois de andar cerca de 
um Km. virar a direita por urna estra
dimtia de terra junto ao río Homem 
até ao Campo do Gerés (perta da ba
rragem de Vilarinho das Fumas). Para 
informa<:f6es ligar ao 988 25 21 17, 
perguntando por Manuela ou Isaac. 

• A delegación na Galiza da Aso· 
elación Espallola de Enfermos 
Neuromusculares informa que o 
concello de Vigo, a traveso das Con
cellarias de Benestar Social e Tránsi
to , puxo a disposición das persoas 
con minusvalia ou incapacidade un 
autobus adaptado. Pódese utilizar 
chamando ao telf .20 74 74. Dada a 
necesidade deste servizo, invitámo
los a relatar na rádio e prensa a sua 
experiéncia para favorecer o seu de
senvolvimento e eficácia. 

• A Assembleia da Mocidade Indepen
dentista distribue bandelras da Galiza 
com a estrela Impresa (11 Ox90) , se 
queredes recebe-la na vossa morada 
ingresada 1.500 pta. (+300 de gastos 
de envio) na contada Caixa Galiza 
2091 /0500/10/3000087782 e enviad e 
o resguardo bancário a caixa dos co
rreios 561 . CP 36080 da Ponte Vedra. 

• Cámbrla, a vella terra dos drui· 
das. Onte.as relacións coa Galiza ta
ran constantes ; hoxe pretendemos 
anová-las a todos os níves. Para fcer 
isto posíbel criamos en Cambre o pa
sado mes de Abril a lrmandade Gal/
za-Gales. Se queredes participar es
crebede-nos a : lrmandade Galiza
Gales. A Barcala. Rio Mandeo, 3-bai
xo. 15660 Cambre. A Coruña. 

• Vendo colec4¡0m ANT nova épo
ca, do N2 267 (13 de Abril do 85) ao 
356 (Setembro do 88}, e a prática to
talidade dos números de Setembro 
do 88 a Julho do 93 (116 números 
quincenais) . Aliás 19 números soltos 
de temas de especial interesse de 
Julho de 93 a 1 O de Novembro do 94. 
Em total 195 números con pre(:fo a 
convir. Interesados dirigir-se ao ende
re(:fo : Eugénio R. Romero Carvalho. 
Fontela s/n. Naraio. 15576 Ferrol. Te
lefone (981) 36 25 80. 

• Buscamos aloxamento económi· 

co para 1 ou 2 noites, e para 2 per· . 
soas en casa particular durante a 2ª · 
quincena de Agosto en Santiago, Fis
terra, Pontevedra, Vigo e Lugo. Escre
ber a Estelle Caron. 1 Square J.H. 
Mansart. G-60200 Coll)piegne. France 

• Véndese fotocopiadora Rank Xe
rox 5028, 28 cópias por minuto. Bon 
estado. Telf. (986) 31 42 43. 

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

• Vendo viño godello e mencia, 
elaboración própria e artesanal. 
Envios 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, e motor Johnson de 
55 cabalos. Teléfon9 (981) 57 35 SA . 

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

• Gal/za Nova na Emigración (Mo
cidade do BNG) espállase por todo o 
mundo para organizar aos galegos. 
Luita pola nosa terra. Escrebe a Gali
za Nova na Emigración: La Verja, 58-
111. 28026 Madrid. 

• N2 2 de Manesquerda, revista de 
Esquerda Nacionalista-Mocidade, 
con: Língua e debate: entrevista a 
Mesa pola Normali~ación Lingüística 
e ao Movimento Defesa da Língua; 
Ensino non universitário na Ga/iza, 
Mercado laboral: a reforma reforma
da, Análise do Peru, Antimilitarismo: 
entrevista a Manuel Rodríguez, ln
submiso e responsável de Prensa cía 
ANOC. Os interesados, escrever ao 
apartado 384. 15780 Santiago, en
viando 175 pesetas en selos. 

• Lingua Nacional N2 6. Boletim de -
informagom 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 Loida. 

• Merco titas de vídeo de partidos 
históricos de basquet, por exemplo: 
a final da recopa ná que Petrovic ano
tou 62 pontos. Se non a queres ven
der fágolle unha cópia. Chamade ao 
tel (986) 22 42 1·0, preguntar por Fins. 

• 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 Skomabois. Ja a venda. Po
des encomendar a Medúlio Distri
bu<;oms. Apartado 19 de Mondonhedo. 

• Vendo Opel Corsa, curto, de cilÍco 
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- oposiclóns 
do ano 89 de língua e literatura es
pañol a, para o carpo de mestres 
agregados de bacharelato. Son 100 
cadernos pero faltan 15. Prezo a con
vir, ainda que.económico. Interesa
dos/as chamade ao teléfono: (986) 
43 89 12. Vigo. 

• Grande oferta de discos e case· 
tes. Prezos interesantes. Perguntar 
por Baños no. (988) 21 05 85. 

• Está na rua o n2 4 do Abrente, vo
zeiro de Primeira Liña (MLN): 111 de 
Maio: Hai que reaxir!; análise sobre o 
Movimento Antimilitarista Galega no 
proceso de libertazón nacional ; a si
tuación das presas e presos indepen
dentistas galegas, e sobre a unidade 
territorial e a unidade lingüística gale
ga-portuguesa; texto de Chus Pato so
bre o livro de Emílio Arauxo Cinsa do 
vento. Solicita-o de balde escrevendo 
para o apartado 760 de Compostela, 
incluindo .o teu enderezo e un selo de 
35 pts (para gastos de envio). Tambén 
números atrasados. Podes pór-te en 
contacto con nós tambén nos aparta
do 57 de Ferrolterra, 575 de lugo, 569 -
~e Ourense e 3258 de Vigo. 

• Véndese planeadora-paseo con 
motor foraborda (Jonhson 35 cábalas) 
con remarque. Bon prezo. Interesa
dos chamar de 20 a 22 horas ao telf 
(986) 30 10 96. . 

•Vendo vitolas (selos de puro). lnfe: 
resados escreber ao Apartado 43 de 
Viladecans (CP 08840). C~talunya . 

• Traspaso local en Vigo na zona 
do Corte Inglés-Hospital Xeral. Ra
zón no Telf. 41 03 21 . • 

LIS cenificará no Odeón ca
fé-teatro, o Xoves 5 ás 23 
horas, a obra T atechepo. '(a
mén haberá constos celtas 
con música en directo e xo
gos malabares. 

novación da figurativa es
tadounidense xuntándoa a 
elementos da pop-art. Ca
dros ao óleo de grandes 
dimensións que visitan 
Portugal por vez primeira. 
A Mário Sequeira está na 
Quinta da lgreja. Parada 
de Tibaes. Teléfono (07-
351-53) 62 15 17. Fax 62 
46 95. 

Ü PEREGRINO 
ERRANTE QUE 
CANSOU AO DEMO 

Andrés Pazos dtrixe a nova 
montaxe do Centro Dramá-
tiCo Galega. No centro Cai- Valen'fa 
xavigo, os días 6 e . 7 ás 
22,30, e o dia 8 ás Z0,30. • EXPOSICIÓNS 
Reservas no (986)-23 80 51. 

Vilagarcia 
•TEATRO 

PARA .SER 
ExACTOS 

PILAR TEMES 

A pintora viguesa expón 
até o 16 de Xtiño na Sala 
de Exposi~5es. Municipal.t 

de Coruxo. Nos locais do 
centro. 

ARTE ESCOLAR 

'•MÚSICA 

PuRR 

Pala parella có
mica de .Mofa e 
Befa, '-o Xoves 5 e 
Venres 6 na Casa 
da Cultura. · 

O coléxio -Celso Emz1io Fe
rreiro (Porriño s/n), expón 
óleos dos seus alunas. Até 
o 13 de Xuño os dias lecti
vos de 9 a 14 h. 

HISTÓRIA 
DO CALZADO 

Mostra cos zapatos máis 
grandes e pequenos do mun
do. No Centro Comercial 
Camél~; até o 8 de Xuño. 

O Sábado 7 ás 12;30 da 
· noiteno Iguana Club. 

ÓSCAR -MULERO 

Nna noite do Venres 6, no 
. Manco. 

• TEATllO 

TATECHEPO 

A compañia Teatro para 

Braga 
• EXPOSICIÓNS 

ALEXKATZ 

' A gal'~ria Mário 
Sequeira expón 
unha sfaie deste 
pintor nortema
ricano ao que se 
lle _a tri bue a re-

Encrudllada XOAN COSTA 
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HORIZONT AIS 

.1. Que é de pouco ancl 8. Fila, ringleira 9. Pre
füco latino indicativo a idea de 'fóra de' 11. 
Pi::onome persoal 12. N ural de Rusia 15. En nú
meros romanos cátro 6. Carta da baralla 18. 
Fascinante, asombroso . 1. Libertadora, redentora 
22. Contracción de a 1f1áis o 23. No feminino, 
inútil, estéril 24. Caus~ ¡non atribuíbel a nada en 
concreto 25: Preposicióp. 26. Ao revés, carta da 
barralla 27. No plural, aborrecemento, rancor 30. 
Retumbaren, soaren. · 

VERTICAIS 

2. Abreviatura de seño~ 3. A persoa coa que fa~ 
lamas 4.· Hábito de fac!er as causas sen pensar 
5. Levantada sobre un ni\~el 6. Desprazáb:;i.se a 
un lugar. 7 . Producil~, darlle- existencia 10. 
Nome de persoa 13.· Ao revés, autobús 14. Lu, 

·ga! onde hai moitbs actvros 16. Detrás 17. Te, 
rreos nos que hai semehtado trigo ou outro ce, 
real. 19. Pertencente 0U relativa a Irán 20. 

· Frqito da nogueira 2 7. Ao revés, que non ten 
compañía 28. Ao revés! décimo sétima letra do 
alfabeto grego que corresponde con R. 29. 
Igrexa episcopal.•· 

C Id d l ,a Q .e etr~.s 
I K s E T G X E X L E I 

H A o o ., T K y A- Q s H V 

G N M ' A ~ R F R L ~ E ]j 

G A Ñ D p E Q s V T u E 

K T e A s T R , 0 N N ·u H 

H N A M o R z E M o G Q 

"L I y r · - I D u B L M N V 
\ 

Ñ Ñ D u G Q e F N M H L 

N Q H -e A R e A R T U ··M 

K Ñ o L L E ' B A e V F M -
G . R E p A e E w I e z M_ 

-
N p R N p A s e u A L B 

0 Unha dúcea de arquite<ltos ''modernos" de Vigo. 
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O cabalo nón.dá arrancado 
Os fraguistas amarran o.monumento á Franco d~ Ferrol no terceiro int_ento-por botalo á andar 

9* G. LUCA 

O Cabalo. Desde a inaugura
ción, ninguén o chamou 
Franco, o xeneral, o vaquei
ro, o cabaleiro. No Ferrol foi 
para todos O Cabalo ou, 
máis de portas · adentro, O 
burro montado nun cabalo. O 
ex-concelleiro e militar na 
reserva, Xan Fernández di 
que xa é história e vota co PP 
para non retirar a9 Cabalo. 

O Cabalo forma parte do se
gundo esforzo mitificador da Di
tqdura, de cando a xerarquia do 
fáscismo · descobre que Franco 
é mortal e quer darlle algo de 
almidón dinástico para que o 
vento do tempo non o arrugue. 
Da mesma época é. o Monolito 
da praia de Area de Rodas, nas 
Cies, que os mariñeiros~ da ria 
toman decantado como marca 
de pesqueira e chaman, ainda 
hoxe, O Manolito. 

Dinque o próprio Franco negou
se a pausar para escultura co 
carapucho de campaña e que 
acabou coa. careca de bronce a 
todos os ventas. Está co unifor
me de campaña de lnfanteria, 
con estre las de ·capitán xeral, 
pero non cumpre a ordenanza 
que abriga aos xefes a levar a 
cabeza coberta cando monta.· 
Ao decobreren a estátua, os 
máis ordenancistas rosmaron 
polo baixo contra este raro pri
vi léxio de alg_uén que chegara a 
"fusilar. reclutas por non cumprir 
a ordenanza~ 

Praza de Españ~ en Ferrol co cabalo no c-:ntro. 
/· 

, 1· 1 

O conxunto lembra ao Vittório 
Emmanuele de proporción xi 
gantesta que encargó Mussolini 
para compensar o complexo do 
máis anano e máis facha dos 
rb is Saboias. Forma parte do 
colosalismo de Francisco Ava
las, que despois desta peza re- · 
cebeu a encomenda da sua vi
da: facer as esculturas do Valle 
de Jos Caidos. Franco chegou a 
inaguralo no 64 e deú un.ha vol
ta completa á praza. Mirou de 
esguello para o Titán e_, non qui
xo comentar nen palabra. Des- . 
pois re~lamou os moldes de es-

tuco e montouno na sua finca 
de Guadalajara. 

"As pezas co valeirado de mol- . 
de do Cabalo chegaran no 63 
desde o taller do escultor en 
Avila, en estuco con pálla e ca
nas, e fómolas reproducindo en 
bronce no taller de fundición da 
Bazán'', recorda Manuei L:oren- · 
zo Ramos, concelleiro do PSOE 
do Ferró!. Unhá vez armado, O 
Cabalo era tan grande que non 
cabia pala porta da Bazán e 
houbérono de levar por mar dei
ca o porto e dalí á praza. -

Suscripción popular 

Lorenzo di que o seu oome de
be figurar nas listas de ferrola. 
nos que pediron un monumento 
para Franco. "Foran polas aso~ 
ciacións ·e pedian tantas asina
turas coma sócios habia; a que 
non participase xa sabia o que 
lle queqaba". Asi que reclamou 
a erección do Cabalo, traballou 
arreo na sua fundición e, como 
concelleiro de Tránsito do 
PSOE,~ organizou o concurso -

•••• ., 
~ IDA E VOLTA +-

de ideas para o' reordenamento
da Praza de E~paña que daria 
trasladado ao Cabalo. A cam
paña de suscripción popular re
matou co Governo civil e a De
putación a pagar os gastos. 

No ano 81 , o PSOE en maioria 
renunciou .a desmotar O Caba/p 
de· vez por medo á situación 
política. Hai quen di que o pró
prio Santiago Carrillo. encare
ceu que non levasen O Cabalo 
a pasear mentres non pasase á 
ameaza de golpe de Estado . 
Pasado o· 23F, o arquitecto Llo
part gañou o· cóncurso de ideas 
para a praza, con traslado do 
monumento, pero o proxecto 
non se deu realizado. 

No entanto, a estátua ecuestre 
con foxo recebia a homenaxe, 
en plena ditatua, d!-Jns. mariñei
ros de Brest quE? mexaron en 
formación á luz do dia e case 
provocan un conflito interna
cional. ·Outra da~ protestas 
máis socorridas foi a de botar . 
deterxente na· pia para formar 
nubes .escuniantes; deitar unha 

maleta ao pe do p mto e anu-
ci ar unha bomba; pintala de 
vermello ou de verde. O Exérci
to Guerrilheiro puxéralle np 88 

· unha carga de plástico nas 
pautas trasei ras que levantou 
unha parte do pedestal p"ero a 
penas danou o bronce. 

Morto Franco, algúns militares 
acodian de paisano no 20N a 
deitar unha coroa, acompaña
dos por fillos recén ingresados 
nas académias militares, pero a 
reproducción dos seus nomes 
na prensa, no ano 78 , acabou 
co ritual. 

Despois do HNG reclama[ vá
rias veces a desapariciór do 
Cabalo, o PSOE apresentou a 
última moción co mesmo ol:)xec
to. "Visto que os alemáns pr den 
perdón polo de Guernica, pen
samos ~ue chegara o mo 

1 
ento 

de esixir que 1.evaran o m nu
mento", explica Manuel Lor nzo. 
PP e IF (o grupo de Xan Fer
nandez) votaron en contra ar
gumentaron no pleno que Ca-
balo xa era história. + · 

Especial 

Oporto ............. 4.000 Buenos Aires '"'"'""'""'"'"'""'"'""'"'"" 117.000 
New York· ..... ""'"'"'""'"'"'"'""'..¡, .. ~ .. 69.900 

Buenm Aires "'"""""'"'"'"'-'""'"'"'" 82.000 
Verán / 97 • Xuño 

Colmbra ........... 3.900 
Penid!.e ............ 5.200 
Nai.aret ............ 2.61>0 
Fátima ~ ............. 3.300 
lisboa .............. 4. 700 
Es toril ........... u. 3. 500. 
C. úparica ...... . 4.300 
Portimao .......... 6.000 · 

, Erlceira (m/p) . 5.300 
Cascais ............. ~.900 
Vila Moura ....... 4.3<}0 
Praia Rocha ,; .. , 6.000 
Quarteira ......... 5.300 

_ Prezo por persoa 
en cuarto duplo, 

'Jl~ª + almorzo en Pta. 

Sanrio~o Chile '"""'"'""'"":- .. · - ·; 115.000"-

Montevideo ................................. ; .. 123.000 
Paris ....... - ............................. _ .... _ 41.000 
Recife ............................ - .................. 99.ooo 
Limo ..................................... - ........ 122.000 
Amsterdam ......................................... 59.000 
london ............................ ,_ ............... 34.500 
Manchester ...................................... :. 41.000 

8 días con viaxe + hotel desde 

46.900pta. 
a partir do 15 -VII 

Rio/SGo PaÜJt .................................... 83.000 

Paris '""'"'"'""""""""'"""""'""- '"'" 28.500 
Zurich ... ~ ......................... ;_; ....... ".-43.000 
Munich .. - .... ~ .................................. .; 44.000 

Amsterilam "'"'"'~""".~: .. """"'""'"'"'" 43.000 
Binninghom ............. , .. ;_, ........ ;, .... ; ... 43.000 

Bristol "'"'""""'"""- "'"""'""'"''"'"- 43.000 
En Pta. lnclue recollido no morado, transporte oo 

oeroporto e osisténcio embarque. Soídos do Porto. 

Apartamentos 4 persocis_ <T·l) Apclrtamentos 2 persoas (T-0) 

_ Quartelra ............................. 5.200 Quarteira ........... ~ ................. 4.200 
Vila Moura .......................... 3.300 VllaMoura ........................... 4.200 
Montechoro ......................... 3.500 Montechoro .......................... 8.900 
Arma~o de Pera ................ 5.900 Arma~o de Pera ................ 9.300 
Praia da Rocha ................... 5.800 Albufeira .............................. 6.500 
Lagos ....... : ........................... 3.500 Praia da Rocha·: ............. : ..... 3.800 
Albufelra ............ , ................ 6.400 Tavira ................... : .............. 7.600 

Prezos en Fta/ día 
PASE AS SUAS VACACIÓNS NAS MELLO~ PRAJAS DO SUL DE PORTUGAL 

AL .G -ARVE· 
. /~~ 

MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

TELF. p7 • 35151 82 48 3 
FAX 23 7 8 

VALEN~A DO MINH 

Refuxiados 
XosÉ· ANToÑro GAcIÑo 

Desde aqueles anteceso, 
res, que hai oitocentos 
mil anos nomadearon 

polo continente africano e sal, 
taron a Europa para morrer 
nas terras burgalesas de Ata, 
puerca, os homes , máis "sa, 
piens" ou menos "sapiens", pa, · 
saron toda a prehistóra e a his, 
tória ·a moverse dun sítio para 
outro. Primeiro, por puro no, 
madismo de supervivéncia. 
Despois, cando a agricultuta e 
outros inventos fav orecían a 
esfabilidade, movéronse po r 
moi diversas causas, pero prin, 
cipalmente como consecuéñ, 
cia de situación s de inxustiza, 
de opresión, de domínio dun 
homes sobre outros, dunhas 
clases sociais sobre outras. 

Xa que logo , o problema d 
refuxiados non é precisamente 
de hoxe, pero é neste tempo 
cando roáis conciéncia ternos 
da inxust iza radical que supón 
a existéncia de millóns de per, 
soas expulsadas, direita ou in, 
d ire itamente, do seu próprio 
país, para buscar a sua upervi, 
véncia física ou intelectual 
xunto a homes roáis libres e 
x enerosos. N es tes tempos, 
ademais, existen convénio e 
protocolos in temacionais que 
recoñecen e regulan o direito 
de asilo. 

Hai roáis concién cia, pero non 
parece que haxa máis vontade. 
O último informe de Amnistia 
Internacional sobre os refuxia, 
dos denúncia unha xeralizada 
neglixéncia, nas burocrácias 
estatais, para traar as peticións 
de asilo (recóllese, por certo, o 
caso do "problema resalto" por 
Aznar cos africanos deporta, 
dos hai un ano) e un aumento 
alarmante de atitudes xenófo, 
bas nos países máis avanzado , 
(precisamente os que teñen 
máis posibilidades de acoller 
aos fuxidos da miséria e da ti, 
rania). 

En tempo de cri e, (que n 
case todos os tempo ) a olida, 
r iedade escasea, retado 
cando o pensamento pred mi, 
nante é que o benestar n n se 
pode repartir e que os critério 
mon etaristas de Maa tricht 
por exemplo, son a· única po ¡, 
bilidade de sobrevivir fronte 
aos movementos das masas de, 
sesperadas. + 

VoLVER Ao REGo 

U n agricultor francés de, 
clara, ao pe de barrica, 
da na autopista de As 

Landas: "Cada un fai o que po, 
de para que lle fagan ·caso. fa, 
lar ~o ministro moi educada, 
mente non serve de-nada". Pe, 
ro, os ministros fran<E:eses, can, 
do menos, non lle mandan aos 
seu's agri~ultores á Compañia 
Republicana de Seguridade 
para que c~rgue. 

· Aquí, por unha protesta moito 
máis leve, un produtor de leite 
pode ser multado pola Garda 
Civil, despreciado polos col 
mentaristas de prensa e rádio e 
acusado de terrorista. polo pre, 
sidente .da Xunta. • 
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