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Investigadores norteamericanos 
estudan a relación entre 
a carga de Belesar e os terremotos 

{Páx.4) 

lmpoñen trabas burocráticas para que sedean de baixa 
Aos parados non ós queren nen no INEM 

{Páx. 13) 

lunar esquece de novó a Galiza n~ debate 
do Estado da nación 

(Páx. 15) 

Que pensan do aborto 
as mulleres do PP? 

Quedou preñada, aturou as ameazas de marte do seu compañeiro, 
reuniu 40.000 pese.tas, abortou e, sete ,anbs máis tarde, ten que de~ 
clarar no xulgado por ter tomado esta decisión . O xuízo do Marte 
lüde Xuño na Coruña ao médico e a ps icóloga quepo ibilitaron a 

- intervención amasa que o cuarto suposto para a interrupción do 
embarazo non significa aborto libre e ,coincide no tempo con ou~ 
tras procesos semellan tes no Estado. E a hora de acar do caixón 
unha denúncia, que estivo a pique de arquivar e, feita por un com~ 
pañeiro resentido. Perdeuse a oportunidade, co governo do PSOE, 
de facer unha reforma cara unha lei de prazos, obv iando de x ito 
a reivindicación que facian as próprias deputadas e militan te , e, 
agora, está claro de abando que a vontade popular é que, ademais 
de pagar o aborto con carros, se entone o mea culp~ hos xulgados. 
Que dirán as mulleres do PP ante un conflito que lles t ca de per~ 
to? Dá o mesmo. T ampouéo importou o que dixeron as do PSOE.• 

O ÚLTIMO ADEUS 
Arthur Conan Doyle 

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

máis famoso de todos os 
tempos. Traducción de Bieito 
Iglesias e Manuel Vázquez. 

Inglaterra e Franza fan saltar o calendário e os obxectivos 
da Unión Monetária 

(J"t' /.[.t!!~;~~ 
"' l>lm.'lr': '° ''"" 

Exténdense as críticas ;t.. ····"/./ 
j 

a Maastricht 
Os criticas de Maastricht 
dan un salto desde a 
marxinalidade aos go
vernos de Londres e 
Paris. Os votantes in
gleses e franceses 
recusan os sacrificios 
impostas en nome da 
unión monetária e im
poñen de feito un re
ferendo sobre a cons
trucción da UE. Alema-

ña e España co
rren o risco de 

ficar illadas s e 
t e rman en 
minoria po-
1 as duras 
poi íticas d_e 
axus~e ~por 
un Banco 
Central sen 
control de
mocrático . . 
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Jospin defende a integración de España e ltália no primeiro nivel e nega 
a autonomra do Banco Central 

Os".eleitor~~ de Inglaterra e Franza 
·,~:non, compre~den un ha. UE. sen emprego 

·, l ~: 
~-:· 

90- <;; •. LUCA DE TENA 

As novas maiorias, de Blair e Jospiff obrigarán a cambiar a política de austeridade, defenden o fomento de 
emprego, :nqÁ-- aq(Yl iten;·un segundo nivel de integración para os paises do Mediteráneo e néganse a acei

º tar'(m Bari'éo C-entral supranacional que teña autonomia a respeito dos poderes constituidos polos votos. 

O Referendo danés revelou ao eleitorado europeu a importáncia éla oposición a Maas
tricht. Jacques Delors, que dirixira a Comisión da Unión Monetária, experimentou en 
n:iaís dunha oca,sión a ira dos administrados. · 

hirac tiña a seguridade de poder 
renovar a maLoria de direitas pa
ra continuar unha política de 
restricción que mantivese o défi
ce por baixo do 3'%. Pero os 
eleitores identificaron a defensa 
do seu nas promesas de Jospin:: 

_ non impor, novas medidas de 
austeridade para chegar á 
Unión Económica e Monetária 
(UEM); aumentar o prezo do vo
to francés polo EURO a conta 
da constitución dun governo 
económico de raiz democrática, 
capaz de supervisar ao Banco 
Central Europeo nas atribucións 

--de independéncia con que _o 
configuran Kohl e Aznar; esta
blecer un acordo para o fomento 
do emprego; non sobre-valuar o 
EURO por riba do dólas e meter 
a ltália e España na primeira ve
locidade. 

A pouco de chegar ao governo 
en Londres, Tony Blair paraba o 

proceso de privatización dos 
hospitais do servizo público de 
saúde e do sistema público de 

_ pensipns, ao tempo que reba[
xaba as escadas dos emprésti-_ 
mos hipotecários. A instauración 
da autonomía do Banco de In
glaterra contrapesaba para a di
reita todas as decisións anteriro
res, a contrafío da doutrina 
Thatcher-Major. 

Jospin non di en nengún mo
mento que non queira chegar a 
Maastricht, pero considera que 
hai outros camiños. Recomenda 
renegociar o pacto de estabilida
de acordado en Decembro en 
Dublin , que obriga a manter o 

-defice por baixo do 3% do PIB, 
baixo ·ameza de multas. Co ho
rizonte choido p.or un chubasco 
político, Kohl non resposta coa 
fachenda doutra ocasións_ O go
ve rno alemán apLica o que o 

Pasa á páxina seguinte 

' 

• 1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Ven da páxina anterior 

'economista X.F. Pérez Oia cha
ma a /ei do funil "mentres o go
vernad or do Bundesbank im
póns aos seus sócios da Unión 
o_ Pacto de Estabilidade, o dog
ma monetarista da lndependén
cia do Banco Central e a impo
sición estrita dos critérios de 
Ma:astricht, o governo de Kohl 
abriga a pasar pala gateira ao 
poderoso Bundesbank cantas 
veces lle pete". 

Alemáns a prol do retraso 

Mentres alguns incondicionais 
de Kohl danlle a razón pública
mente ao Banco 
Central, o minis-

Apouco 

convértese en aliado incondicio
nal ·dos italianos dos que valora 
o senso descendente da débe
da mentres advirte que o ende
bedamento alemán medra. 

A aposta francesa por un pro
grama social, e a inglesa, coas . 
suas ambiguidades, move o 
proxecto de unión monetária 
que era a pedra angular do tra
tado de. Maastricht. O Estado do 
Benestar deixa de · ser un ha re
vindicación na beira dos parla
mentos dos 16 e Alemaña non 
poderá calificalo de inimigo inte-. 
rior. Os votantes franceses din
que non avalariarán máis medi-

das de axuste . o 
que fai previsíbel 
un retraso da 
UEM. Xa se fala 

tro de economía 
Waigel vese abri
gado a aprazar a 
revaluación do 
ouro até 1998. 
Os inquéritos re-

• velan que cobra 
forza na Alemaña 
a opinión a pral 
de retrasar un 
ano ou dous o 
proxecto da 
unión monetária 
ainda que este 
aprazamento 
produciría unha 
sobre-valoración 
do marco. Para o 
Governo do PP , 
a discrepáncia 
franco-británica 
sobre os acordes 
para o EURO su
birá os tipos de 

de chegar 
ao governo 
de Londres, 

dun EURO de 
banda ancha que 
seria o expoñen
te dunha inter
pretación flexibel 
do tratado de 
Maastricht. 

xuro e producirá 
paro. 

O novo governo 
francés canta co 
asesoramento de 
Jacques Delors, 
o que fara direitor 

Tony Blair paraba 
o proceso de 
privatización dos 
hospitais 

' O cambio de Go
verno en Inglate
rra e Franza re
novan a espe-

do servizo público 
de saúde e do 
sistema público 
de pensións 

ranza dun xiro 
social dentro da 
UE. "Un eixo 
Norte-Su! consti-
tuido polo Reino 
Unido, Franza e, 
se cadra, ltália, 
con1rapesaria a 
influéncia deter-
minante da Ale
maña -comenta 
Xosé Fernado 
Pérez Oia-. As 
políticas econó
micas de corte 
keyr.1esiano vol
ven ter así unha 
segunda oportu-

· ESTA SEMANA 3 
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da comisión da UEM, inspirado
ra do Banco Central Europeu. 
Delors criticara con todo a eco
nomía expansiva e negou a op
ción de construir a unidade de 
costas á cidadania, os direitos 
económicos básicos e o desen
volvemento democrático. O res
to dos sócios da U E teñen os 
seus ollas postas na reacción 
alemá, pero o governo Kohl non 
só renúncia á oposición frontal 
do revisionismo francés, senon 
que anúncia que non vai a de
fender a aplicación de multas in
mediatas por saltarse os pactos 
de estabilidade para o EURO. 

oidade. Entre os factores positi
vos salienta o. feito destes pai
ses teren acadado o que pode
riamos chamar masa crítica so
cieconómica. Lembremos que 
parte dos fracasos das políticas 
expansivas emprendidas na 
Franza e Suécia topou precisa
mente con ese atranco. Un se
gundo factor de tipo máis direc
tamente político consiste no 
compromiso destes governos 
cara os seus eleitores, aos que 
non podern defraudar totalmen
te. Estreitamente relacionado co 
anterior está un factor subxecti
vo e ideolóxico: unha parte da 
xerarquia do poder decátase de 
que as medidas económicas de
ben seren cambadas para evitar 
o que andando o tempo poderia 
ser un estalido social".+ 

Lionel Jospin acadou votos na pequena e mediana empresa ameazada pola Unión Monetária. 

A outra diferéncia de calidade 
entre Bonn e París é a flexibili
dade a aplicar con ltália que ten 
unha débeda do 60%. Fráncia 

Converxer en défice público, non en fiscalidade , 
A presión fiscal comparada en
tre os 16 revela qúe a do Esta
do español está entre as máis 
baixas. Con todo, aos contri
buintes· pode pare_cerlle falso 
este dado ·porque teñen a sen
sación persoal de que cada 
ano están a pagar máis impos
tas. Os socialistas franceses 
explicaban durante a campaña 
eleitoral que o forte incremento 
da débeda pública débese as 
avarias da capacidade recada-

tória. Comparativamente, o 'de
m~me da fiscalidáde é moito 
maior no Estado español. A 
carga tributária· reduciuse nos 
que perceben rendas de capi
tal e nas granpe-s emp.resas. 
Desde esta perspectiva, o p(!C
to de estabilidade dos ingresos 
asinado ·por Madrid na confe-· 
réncia de Chefes de Estado e 
de Governo da Unión Europea 
carece de to.do sentido. Se o . 
que se busca é' converxer cos 

15 en défice público non se 
comprende por que non se 
converxe en presión fiscal. O 
governo do PP non quer nen 
ouvir falar de aproximar a fis
calidade á rnaioria dos paises 
E?Uro,peos ainC.:a que por esta 
via a contabilidade do sistema 
de asisténcia social estar ía 
asegurada. A · máxima lnxusti
za é que o paro está a actuar 
como regulador das políticas 
fiscais diferentes.+ 

Non se construe a UE con 18 millóns de parados 
Maastricht representa os intereses dunha fracción do 
capital que é ao mesmo tempo a máis privilexiada e a 
que menos identificaciór:i asume co espazo dun 
Estado. Desde estas páxinas formuláronse en várias 
ocasións críticas ao proxecto dun Banco Central dos 
16 que prometia manter inalterados os priviléxio~ dos 
máis ricos e trancar as portas ao poder avaliado polos 
votos. Un banco que os defensores do proxecto 
definian como técnico, a partir da interpretación 
gnóstica da economia. 

Unha parte da burguesia continental non está 
dacordo con esa visión codificada e alienante do 
centro de poder financeiro da IJE e maniféstase 
baixo os votos da social-democrácia. O poder · 
entregado a Tony Blair e a Lionel' Jospin proeede 
deste xuizo crítico sobre a construcción da unidade 
europea, catalizado por unha preocupación de 
defensa das economia·s nacionais e cimentado nesta 
obxección básica: non podemos armar a unión 

continental con 18 millóns de parados. A contrafio do . 
mínimo nacional e do máximo supranacional 
oferecido por Maastricht, Blair anunciou aos 
eleifore~ un novo contrato para a unión interna que 
implica a devolu,ción ·de Escoza e Gales e volve a 
comprometer aos lab~ristas na renuncia á violéncia 
no Ulster. Jospin procurou o voto dunha vasta· 
nómina de empresários preocupados. pola inmediata 
delegación de poder que lles pede Maastricht. As 
posicións dos dous políticos explican as diferéncias 
internas dos seus Estados á hora de avaliar as 
propostas de Kohl. A sua sensatez foi confiar na 
razón política destas críticas e procurar extendela 
coa mobilización; contra o critério arrogante dos que 
consideran pechada a discusión sobre a UE. 

território. Son millóns de votantes que se manifestaran 
contra o Tratado desde o referendo na Franza e a pral 
de organizar unha consulta popular no Reino Unido. -
Ven o doble fundo demagóxico dos que prefiren 
derramar a política fiscal porque teñen a _vista o 
exemplo dos paises mediterráneos, forzados a 
compensar con colas de parados o que non dan 
regulado desde a tacenda pública_ Aznar e o 
presidente fundador do PP, hoxe governante en 
Santiago, coidan que unha realidade económica pode 
ser brillante se sube a bolsa e ainda que baixe o 
emprego. A sua utopia parece hoxe farta coa Liga de 
/as .Estrellas e o trab~llo de estupefacción duns meios 
qe comun'icación oligopolizados camiño _da Moeda 
Unica. En Arcádias semellantes (coa diferéncia de 
tecidos industri§liS máis compactos e centrns de poder 

Quen aboga por esta revisión do Tratado é unha parte financiero proxectados ás ex~colónias) vivian hai uns _ 
_- da burguesía que non se sente r.epresentada polo _ meses John Majar e Alain Juppé. 

capital financeiro porque ~ompren9e que nen c;:ria 
emprego nen defénde a cultura de instalación nun ANOSA TERRA 
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GAL IZA 

_A área _está senda observada con.eqúipos móbiles ou desde catro estacións distantes 

Vários investigadores estudan .a relación entre 
a carga de Belesa~r ~--os terremotos do triángulo de Lugo 
-<>-G. LUCA 

Xeólogos e físicos da terra do 
Observatório da Terra de La
mont-Doherty, no Estado de 
Nova lorque, e do Instituto Xe
olóxico de Pasadena, en Cali
fornia, estudan a relación en
tre a carga do encoro de Befe- . 
sar e os sismos que . están a 
producirse no triángulo de 
Sárria, Becerreá e Triacastela. 

Os dous centros especializados 
consideran que tanto a repetición 
dos tremores como. a ,proximida
de dos epicentrós coa ~onca em
balsad a merecen que se con- · 
temple a hipótese de Terremotos 
Inducidos por Encaros. Tanto a 
Lamont-Doherty c;:oma o Xeolóxi
co da Pasadena chaman a aten
ción sobre a distáneia dos obser
va tó ri os de Mondoñedo, Za
mans, a Rua e Santiago que 
contabilizan os sismos no trián
gulo e deron lugar desde o 22 de 
Maio a várias imprecisións sobre 
a profundidade f_los epicentros. 

Para L. Seeber, non é tan impor
tante a distribución espacial da 
simicidade como a precisión dos 
epicentros. "Manifestándose a 

sismicidade sobre un área duns 
dez .quilómetros pode conside
rarse que ternos un segmento 
dunha falla balxo forte presión 
que p-oderia chegar a producir 
un terremoto de 6 a 6.5,.d!3 mais 
intensidade ·que o maior dos pro
ducidos .dias pasados". 

Seeber coida ·que un encaro do 
tamaño de Belesar pode cam-

. biar a presión sobre unha falla o 
suficiente pftra disparar un mo
vime!1tO sísmi.co. "Para respos

. tar con rig~:>r á. ~sta pregunta de
.· bemos calcular ·a carga do em

balse con precisión" . . 
w "" ~.,,.·~-~-.~ ••• • .;.·: ..... ·;~ t ... 

~n Q~een~1~11q, ·Aústr_áirá,_pes
pois de ªomitir que vár,iq~::~~rre
motos·: JJ.qderian ser TIE \r:iStala-

. ron red.es de sismógrafos ; que 
permitiron completar os dados 
sobre a área considerada sensí
bel ás cargas de auga. Tanto 
nesta rexión como no encaro é:le. 
Burdekin ou o de WiveAdohe 
admitiuse a relación entre os 
encaros e os tremares de ·terra. 
O xeólogo Russell Cuthberson 
que ten est_udado a actividade 
das fallas arredor deste encaros 
formula a hipótese de que a ac
tividade das fallas é menor men-

tres está a" encherse un encaro 
e maiór cando o encoro se va
leira rápidamente.O estudo des
tes encoros australianos consi
dé rase de grande interese ao 
tratarse de embalses relativa
mente pequenós. que pemiten 
experiementar sobre as reac
ción qüe desencadean nas fa
llas proximas sen perigo de sis~ 

m.os superiores á magnitude 3. precisan como invasión sobre 
unha propriedade o tremar dis
parado por efecto dun encaro e 
responsabilizan ao causante . 
Esta relación entre a carga dun 
embalse e os tremares ten 
causado o perfeccionamento 
dos sistemas de regulamento 
para evitar no posibel peque
nos tremares.+ 

Copiosa xurisprudéncia 

Doutra. parte , xa é copiosa a 
xurisprudéncia norteamericana 
·que de1ermina a responsabili
dade das empresas hidroeléc
tricas sobre certa clase de te
rremotos. Algunhas senténcias 

A. EIRÉ -. , 

Fra~~-)~ibarne .álporízase todo coas manif~s ta
cións,_ r~vivindo aquelo de a rua é miña e lem- , 

·brando que foi el o que nos "otorgou" o dereito a 
manifestarnos,'' éoma se a liberdade fose unha 
grácia ministerial. Cales foron o cámbios habi 
dos pára que Fraga mostrase de novo os seu~ ti
rantes. ditatoriais? Non estamos nestes momentos 
n.o tempo máis á'Ixido de conflitos sociais. Todos 
estes anos, Fraga e o seu govemo contaron cunh.a 

· forte e numerosa oposición n a rua, pero agora 
son os seus próprios votantes os que se lle revi
ran .. A volta aos orixes de Fraga é.. producto do 
medo a terse que baixar do coche oficial, e coin
cide no tempo· coa chegada ás sÍ.ias mans dun 

novo inquérito ele~toral re~lizado polo seu parti
d.o. Segundo este inquéritó elaborado en Madrid, 
Fraga perdería a maíoría absoluta por tres escanos 
e o BNG superaría en dous puntós aos socialistas. 
Fraga ameazou a Cuiña, o responsábe l da campa
ña, dicíndolle qu~ se quería. ser o seu sustituto an
tes tiña que gañar as eleicións. E, despois da reu-

- nió~ da Executiva conserv:adora, cando lle per
guntaron polo ascenso que o seu inquérito lle da
ba aos nacionalistas, comezou a bat:ballar insultos 
contra o BNG, tentancl6., ademáis, criminalizar ás 
organ izacióf1: socia is. nacionalistas. Fraga segue 
a ser o de sempre, o T ermómetro do Franquismo, 
máis preciso que o "parte médico habitual" .+ 
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Unha das empresas beneficiadas é propriedade do alcalde de Silleda 

O Co.ngreso rexeita mudar 
o trazado de alta tensión de Merza 
*X.e. 

A madeixa de intereses que 
se moven arredor do desvio 
da liña de alta tensión Mesón 
do Vento-Lindoso, que conde
na aos habitantes de Merza, 
empeza a destecerse. Nos 
mesmos dias que o PP, co 
apoio dos seus sócios parla
mentares, rexeitaba unha pro
posición de BNG a prol do 
desvio, coñécese que o alcal
de de Silleda, Xan Salgueiro, é 
o proprietário dunha das mi
nas beneficiadas polo desvío. 

Despois de moitos meses de 
loita viciñal o conflito de Merza 
segue sen se resolver defniti
vamente diante da teima do PP 
e da Xunta de Galicia, por 
manter contra todo raciocínio o 
trazado actual. O tempo non 
xoga a favor da Xunta, porque 
está pendente de contestar ao 
airado requerimento da Comi
sión Europea para que informe 
xustificadamente o desvío do 
trazado inicialmente previsto 
que pasaba por riba das minas 
de grava e pedregullo das em
presas Minas de Campomarzo 
e Mibasa. 

As obras do tendido de alta 
tensión de Merza estaban fi
nanciadas con cartas do FE
DER, razón pola que a preocu
pación da Comisión Europea é 
maior. O desvío realizárao a 
empresa REDESA porque os 
informes da Conselleria de In-

. dustria entendían que non se 
xustificaba unha expropriación 
das minas cando, sobre plano, 
un desvío pasaba por terros 
deshabitados. 

Pero ese informe oficial falatba 
á verdade porque o trazado pa
saba polo meio de Merza, con 
casos escandalosos de afecta
ción de vivendas. Ese informe 
"falso" foi tomado en sério por 
REDESA e serve de base ago
ra aos viciños para reclamar 
ante a Comisión Europea e nas 
iniciativas políticas parlamenta
res pára denunciar que a Xunta 
torceu os informes con coñeci
mento. 

Os amigos de· Fraga 

A presunta prevaricación esta
ría beneficiando a duas empre
sas que se consideraban afec
tadas polo trazado previsto. 
Resultaba sospeitosa a dilixén
cia coa que a Xunta instaba a 
REDESA a modificar o traza-. 
do, pero menos cando se co
ñecia qe unha das empreas, 
Mibasa (Minas de Bandeira 
S.A) tiña como responsábel a 
un compañeiro habitual de 
pesca de Manuel Fraga lribar
ne, Xosé Alfredo Vallo Costo
ya, e ao saberse agora que o 
proprietário real da empresa é 
o alcalde de Silleda, o tamén 
popular Xan Salgueiro. 

O deputado do BNG en Madrid, 

A rede da alta tensión, segundo a Xunta, non pasaba por nengun lugar habitado: So
bre a casa desta muller pairan 400.000 vóltios. A. IGLESIAS 

Guillarme Vázquez, veu _o pa
sado dia 1 o como era rexeitada 
a sua proposta non de lei para 
volver o trazado ao plan inicial. 
Apesar. do apoio de Izquierda 
Unida e PSO.E imp_úxose a 
maioria parlamentar. Na Comi
sión de lndústria do Congreso, 
Vázquéz propuña que entre os 
apoios 95 e 117 se movese a 
liña, "porque ninguén está a 
discutir que se execute · esta 
conducción de alta tensión, pe
ro si o trazado. Porque co que 
se fixo sucede o de sempre: 
que os máis prexudicados coa 
instalación deste tipo de infra
estruturas adoitan ser os secto"
res so'ciais máis febles, aque-

les que dispoñen ·de menos ca
pacidade de presión perante 
as administracións públicas". 

Na proposición rexeitaba argu~ 
mentábase o absurdo de atr.a
vesar con .esta instalación por 
unha zona que gozaba de pro- -
tección ambiental e na que se 
investiran fyndos públicos para 
o seu desenvolvmenteo turísti
co. Ademais é recoñecido que 
son potencialmente p_erigosas 
para a saude en función da dis
táncia de núcleós habitados, e 
por iso se rectificou E!n Tarifa 
onde o conflito con REDESA 
produciuse ,por· un trazado sub
marino de alta tensión.+ . 

ANOSATERRA 

Protestas e peches polo aceso 
' ~ ~ 

ás resjdéndas unive~sitárias · 
Na" resldéncia do Monte da Cóndesa de Santiago al unos e 
alunas protagonizaron un peche que durou até o 5 de Xuño 
en protesta polo sistema de aceso ao Sistema de Residén
cias Integrado (SRI) da Univetsidade. A equipa reitoral dé 
Dario Villanueva acordou ao principiar o seu mandado 
equiparar o baremo económico e o académico. para acedar 
a unha residéncia, senda os máis prexudicados os estu
dan~es con calificacións e ingresos baixos. Este peche na 
residéncia rematou tras seren ameazadós polo vicerreitora
do de estudantes con posíbeis represálias e coa dificúltade 
engadida de atoparse en época de exames. De calquera 
xeito, para o Venres 13 prevese unha col)centración diante 

-da Xunta de Governo da Univer.sidade para informar aos 
memb~cs da -mesm_a da póstura do Consello do SRf. + 

O Governador de Ou~ense replica a Fraga 
polos incidentes do camp~JS 

5 

O subdelegado do Governo (antes Governador Civil) en 
Our~nse, Xesus de Juana, declinou calquer responsabili
dade cando, na inauguración do campus da cidade, un · 
grupo de persoas increparon a Fraga por inaugurar unha 
instalación universitária sen editícios. "E un direito funda
mental dos cidadáns, que só teñen obriga de comunicar 
que se vai celebrar unha manifestación", di~9 o subdele
gado do Governo, indicando que a proibición só poderia 
producirse se existi~n "razóns obXectivas que poidan 
presumir posíbeis alteracións da orde pública con perigo 
para as persoas ou os bens". A pretensión de Fraga era 
que o subdelegado proibise e~a mobilización para evítar 
que lle "chafen unha inauguración", como manifestou 
dias despois de producirse os· Jncidentes. Para-Fraga hai 

. unha conspiración detrás da que está unha empresa pri
vada que pretende derramarlle a campaña eleitoral. + 

A CIG súm_ase á normadva reintegracionista 
de mínimos 
A Confeder~ción lntersindical .Galeg~ empregará ·de forma 
oficial nos seus escritos a normativa reintegr_acionista de · 
mínimos. Con esta decisión súmase á que tomaron, expre- -
sa ou 1acitamente,· numerosos cólectivos polítrcos e sociais, 
que se distáncian da norma oficial ditada pela Académia da 
Língua e que apoia a Xunta. O BNG ou a Asemblea Na
cional de Obx-ección_ de Consciéncia tamén usan a nor
mativ~ reintegracionista de mínimos dentro das próprias 
organizacións e ·nas suas relacións políticas. e sociais. + 

Oleiros reduce ao 10% a cesión de solo 
para e~tar especulacións 
O conflito .que leñen a Xunta e o Estado sobre a porcenta
xe de solo que debe ser cedida polos construtores e pro
motores aos concellos en caso de urbanización, está a 
enfriar a actividade construtora en moitos concellos. Co
mo o Estado prom_ulgou unha lei que reduce a cesión ao 

-· 10% e na Galiza esa cesión é do 15%, os construtores es
tán á expectativa darsolución -ao confltto entre as ·duas ad-
ministracións e non tan promoción de obras porque · 
saben que se gaña o Estado terán que ceder un 5% 
menos. No caso de Oleiros a situación é especialmente 
grave porque o concello finánciase de forma importante 

· através. da cesión do solo e a paralisación das obras 
supón unha redución nos recursos públicos, por esta ra
zón as autoridades municipais desta vila procederon a re
ducir a cesión do solo para evitar esperas 

· especulativas. + -

Vázquez quer que o Coogreso 
'avale a tradución 'astellana da Coruña 
A aprobaqión unánime por parte do Congreso dos topóni
mos de Ourense e A Coruña e a firme determinación do 
PSdeG-PSOE de desbotar definitivamente a sua forma de

turpada en castellano, non con
vencen ao alcalde coruñés Fran
cisco Vázquez, que anunciou 
que 1ratará de empregar os últi- · 
mos trámites lexislativos no Con
greso para emendar o reéoñeci
mento oficial do neme orixinal da 
cidade e introducir tamén a for
ma castellana. Con isto, Váz
quez despreza a Lei de Normali
zación Lingüística que aprobou o 
Parlamento galega. Mália o de-

. putado Francisco Vázquez ama
sar unha firme determinación, é 
difícil que o Congreso aceite a 

emenda habida canta que tanto o PSOE como o PP vo
taron a prol da forma lexítima, galega como única legal.• 
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OPtNIÓN 

UMBERTO BOSSI, .. PRINCIPAL REFERENTE DA LJ, 
.GA NORTE ITALIANA. VEN DE REIVINDICAR A 
AUTODETERMINACIÓN DA METADE NORTE DO 

PAÍS Á .QUE DENOMINA ·A PADÁNIA . O AU~ 
TOR DESTE'ARTIGO TRAZA AQUI UN ·PERFIL 

; DESTE LÍD~R .E 'DO.ACTUAL ESTADO ITALIANO. . -

UMBERTO O APÓSTATA ' . , 

Bossi é o líder dun movemento político que 
aparece na escea interrwcional pot causas 
meridianamente intelixíbeis. 

Itália, funcionou durante a guerra fría co- ' 
mo un Estado "tapón", dada a súa situa
ción fronteiiiza coa éxtinta Iuguslavía. A 
súa estrutura de forzas políticas, presenta
ba unha diferéncia fundamental co resto 
da Europa octidental, un partido corn.u- . 

1 nista que ostentaba a hexemonía da es
querda. O feíto de ser o enclave do micro
estado vaticano, coa súa congregación pa
ra a salvagarda da fe e o seu intrincado sis
tema financieiro, conferíall e un xorne 
emin'entemente contraditório. 

As terras _que se extenden ao sur da Tosca
na, desde tempo inmemorial, estiveron to
madas por organizacións preestatais, cunha, 
xerarquia clarámente definida, que exer
cian o monopólio nas máis importantes ac
tividades económicas. Son as chamadas 
máfias, camor,ras ~ similares. Com~iten co 
próprio Leviatán na utilización cirúrxica da 
violéncia, funcionan en base a dostumes 
inveteradas, que están pósitivdadas na 
conciéncia política dos meridionáis. 

Un partido como a Democracia CCristiana, 
funcionou perta de cincuenta anos, como 
o eixo nodal dos estrategas do P~ntágono. 
Curiosamente Mussolin{, fo¡ firme aliado 
de Hitler, pero ltália nunca ficou' como a 
Alemaña sen soberanía militar durante a 
posguerra. Unha posguerra insólita pola 
súa duración e que finda coa caída do mu
ro de Berlín. 

O fin da guerra fría, significa o nacimento 
de novas formacións. políticas, a disolución 
do partido-sistema que representaban as 
hostes de Andreotti, a fuxida de Craxi cara 
Túnez por .motivos de saúde, a conversión 
do PCI en formación socialdemócrata e a · 
pront9- insurxéncia dos neofascistas, escin
didos en dúas foi-macións. 

O acontecido, non garda relación cas vici
situdes das restantes poténcias centrais do 

. orbe europeo: Unha circunst~ncia expli
cábel en .boa medida pola xénese do réxi
me itali~mo. 

Bossi retoma a vella cruzada liguista do sé
culo XII, cando o que se disputaba era o 
poder entre o lmpério e o Papado. Declára
se inicialmente executor testamentário do · 
legado Pombardo, extende posteriormente 
a súa zona de iníltiéneia ·baixo o pálio do 
"nordismo", superando con critérios xeo
gráficos, unha vaga denominación étnica. 

Bossi é un apostata, co~o todós aqueles, 
defende unha das múltiples razóns lexfti
mas que os homes argüen para tecer un La-
gos universal. . · 

Umberto amoeda un neolóxismo a Padá
nia, estigmatiza como Ancien Regime o 

· modelo constitucional italiano, no que al
bisca unha secreta coalición entre a máfia e 
o Vaticano. Entende que o sistema tribu
tário ten unha finalidade falsamente pro
gresiva, que non tenta artellar o território 
do Estado en base aó princípio de solidari
dade. En realidade, o modelo impositivo, 
crióuse para financiar unha oligarquía par-a
estatal, que funci.ona mediante corruptelas, 

ANTONIO ARXIBAI 

Humberto Bossi e Silvio Berlusconi. 

o clientelismo sureño, o parasitismo social 
e o pensionado de sectores económicos im
produtivos. 

O Norte exporta o _noventa por cento da 
súa pro"ducción, polo que o mercado ita
liano non resulta vital 

. para· os seus intereses. 

- pea facilita os seus plans. O vello marco das 
_nacións estado, xurdidas ca revolución 
american~ ou o fosco iluminismo frani:ófo~ 
no, tena sen coidado. · 

A Padánia, será unha "unidade de intereses 
no universal", o seu 
modelo organizativo 

Por distintas ·vfas, de
tráese o setenta por 
cento do PIB padano 
cara . a Roma, e is ta 
non dá razóns convi
centes do seu destino 
final. . 

.,º Norte exporta o 
sera" máis semellante 
ao dunha sociedade 
anónima que ao pró
prio Estado . O seu 

Bossi fundamenta eri 
termos económicos os 
seus devezos naciona
listas. Non se mostra 
cómplice das treboadas 
identitárias que toman 
éomo alicerce do seu 

noventa por cento da súa 
producción, polo. que o 
-mercado italiano non 

resulta vital para os seus 
intereses" 

. concepto de cidada
nía, faranos lembrar os 
dereitos dun accionis
ta. 

· pensamento critérios lingüísticos ou antro-
polóxicos. " . 

U mberto é un postmo
d e...rno, quizáis o pri
meiro político do sécu
lo XXI, embora lexíti
mamente se poida· dis
crepar del. Por que, 

postas a perguntar, a Galiza votará masiva
. mente a súa hipotética independénc::ia, por 
causa da súa lingua ou por dementáis inte
reses económicos?• Bossi non é un r~trógrado. A Unión Eu~o-

Xosé Lois 

. ' ,,. 

1 2 DE XUÑO DE 1997 

ABUSÓN 

XURXO PÉREZ PINTOS 

O -ano 1995 UNION-FENOSA tivo un 
benefício net~ de 19.834 millóns de pe
setas, un 16,7% máis ca o ano anterior. 
Hai poderío; grande parte dil é o que lle 
falta aos nasos rios. 

O rio Colúmbia (Estados Unidos) so
freu a mesma sorte que o Miño.-Foi re
presado para o seu aproveitamento inte
gral. Os salmóns poden retornar do mar 
aos seus pontos de po ta de ovo , ria 
arriba; dispuxéranse rampas de paso 
nas beiras dos encaro . O retomo dos 
peixes xuvel'!i ao mar via e moi difi
cultado pola caracterí tica particula
re da represa e, despoi de vário 
tanteos, hoxe barcos de gran tamaño 
percorren os encaros aspirando o ale
vinos cand comeza a migración; lago, 
en tanque de auga, on tran portad 
até mái abaixo da pre a e c ibad 
ao ri0. O sistema non e considera ple
namente sati factório: só duas véc e 
média máis alevinos chegan ao rio me
dian te o paso directo polo encaros. 
Pero o si tema denota unha actitude: 
non se pode deixar ao rio sen salmón , 
porque sort unha fonce de riqueza e e 
de lecer. E sen porqué. 

En Escócia, os encoro (por exemplo 
Pelocrhy Dam), teñen ás beiras séries 
de estanques escalonados, conectados 
por tubos sub-acuáticos, que fornecen 
ao peixe banzos contínuos de 0,4 me
tros de desnivel. Outros, como o de 
Borland utiliza unha esclusa lateral, 
concebida como un conducto choido; 
o peche intermitente das comportas ao 

- fondo permite que a corrente de auga 
eleve ao peixe até o encaro. A esciusa 
serve, noutras épocas do ano, para que 
o peixe xuvenil migre do encor ao 
mar. Quere dicer: o sistema é co toso, 
mais as compañias hidroeléctrica ga
ñan moito, e non se pode deixar ao rio 
sen peixe. 

Aqui, o salmón e o sábel case xa foron; a 
lamprea vai no cauce ... Fronte eÍes, un
ha série de muros sucesivos. O primeir , 
o de frieira. 

En Ribadávia, un grupo de entusiasta 
foron apañar, en caldeiros, enguias ás 
Neves para botalas ao embalse de Cas
trelo do Miño. 

O ano pasado, un viciño de Frieira de
mandou, ante a Delegación da Consella
ria do Meio Ambiente, que UNION-FE
NOSA dispuxese no encaro pasos late
rais para as enguias. Contestoulle un re~ 
presentante (en grao de infimidade) de 
Fraga que a)a lei de pesca de Galiza 
obriga á UNION-FENOSA a construir 
e manter escadas laterais para os peixes 
e b) que ese organismo da Consellaria 
tentou de construir el a escada e non 
puido porque lle5 foi impedido por xente 
_de UNION~FENOSA. 

Grande empresa (de orixe ·franquista) 
FENOSA; Fraga lribame a defende: eis 
o asunto dos terremotos: non responde a 
proprietária de Belesar, sen"on o seu ser
vo. Fraga sempre foi despótico co feble, 
e runfa de enétxico cando manda en 
carpos de represióh que mallan nos iner
mes. Só unha vez (tal vez ... ) tivo aos 
carpos de represiqn enfronte, e daquela 
,tirouse ao chan. E consentidor coa plu
tocrác:ia. A cifra dun. tipo de cobardía. 
Catrocentos cincuenta mil millóns de 
pesetas foi ·o vo lume de negócios de 
UNION-FENOSA en 1.995. + . 

. j ·~ 
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· A Xunta engadiu disposicións adicionais nos orzamentos para evitar b seü debate 

O Defen.sor del Pueblo cuestiona a legalidade 
das actuacións do governo galego 
-0- PAULA CASTRO 

O Defensor del Pueblo ven de 
cuestionar no informe anual 
de 1996, a legalidade das ac
tuacións do governo galego 
por ter aproveitado os orza
mentos autonómicos para in
troducir modificacións en leis 
aprobadas polo Parlamento. 
Con este cuestionamento, a 
institución estatal súmase ás 
críticas que ven recibindo a 
Xunta tanto polo Valedor do 
Povo como polos grupos parla
mentários do BNG e do PSOE, 
que de forma reiterada veñen 
denunciando a falta de trans
paréncia na xestión da Xunta. 

No Proxecto de Lei de Orza
mentos de 1996, aprobado cos 
votos a favor do Grupo Parla
mentário Popular , o Governo 
galega engadiu unha série de 
disposicións adicionais. Entre 
elas unha relativa á modifica
ción da plantilla do Sergas e do 
seu réxime retributivo e outra 
referente á integración de per
soal procedente das Cámaras 
Agrárias . O informe do D~fen
sor del Pueblo, Fernando Alva
rez de Miranda, sinala que es
tes dous casos concretos reba
san o ámbito próprio dos orza
mentos e aconsella que non se 
volvan a incluir xa que non gar
dan relación directa cos asun
tos aos que se fai referéncia no 
proxecto de lei. 

A institución estatal aconsella, 
para introducir estes cámbios, 
elaborar unha Lei de Acompa
ñamemo, porque ao seu enten
der non teñen relación con crité
rios de política económica e non 
aportan mellaras nen supoñen 
un complemento á Lei de Presu
postos. 

Unha das moi escasas intervencións de Manuel Fraga no Parlamento galego. 

Tribunal Constitucional 

O sistema de introducir normas 
alleas nas Leis de Presupostos 
tamén fora utilizado polo governo 
do Estado. No seu caso, o Tribu
nal. Constitucional dictam inara 
que non se podia empregar esa 
fórmula por inconstitucional. Nes
te precedente baséase a crítica 
do Defensor del Pueblo, quen 
mesmo apelou ao Presidente da 
Xunta, Manuel Fraga, para que 
en diante non se volveran a incluir 
aspectos destas características. 

Lonxe de escoitar as recomen
dacións do Defensor, desde a 
Xunta xustifícanse os feitos ase-

gurando que "a doutrina emana
da polo Tribunal Constitucional 

. no que respeita aos orzamentos 
do Estado ·non é de aplicación 
analóxica aos das Comunidades 
Autónomas, xa que as suas fon
tes normativas son as contidas 
unicamente nos seus respeiti
vos Estatutos". Pésie todo, o 
Defensor del Pueblo non consi
dera necesário interpoñer un re
curso de inconstitucionalidadel 
porque· entende que xa existe 
unha abondosa xurisprudéncia . 
a respeito do tema. 

Democrácia limitada 

Para xustificar a ·sua actuación, 

a Xunta recurre ·a argumentos 
estrictamente xurídicos tratando 
de agachar o debate político 
que subxace tras todo este 
asúnto, segundo os partidos da -
oposición. Xesús Vega lembra 
que ªº engacir estas modifica
c i óns no Proxecto de Lei de 
Presupostos a Xunta consegue, 
por· un ha banda "axilizar os trá
mites para modificar leis que xa 
foran anteriormente debatidas e 
aprobac;ias polo Parlamento, e 
pola outra ·evitar o debate que 
~uscitarian os cámbios c,o que 
se resta credibilidade ao proce
so democrático". 

Segundo o portavoz do grupo 
socialista, Miguel Cortizo . as 
nu·merosas críticas que está 
recibindo o Governo g;;tlego po
i a sua xestión respostan á 
"opacidade típica e habitual e 
ás chapuzas do exercício da 

. administración en Galiza" .. O 
parlamentário socialista enten
de que o normal seria, "nun go
verno con lionestidade política, 
que houbera unha rectifica
ción". Desde o PSOE enténde
se que coa si.Ja actitude a Xun
ta "retrata o desprécio ao plu
ralismo ideolóxko". 

-O deputado nacionalista Xesus 
Vega engade que o debate do 
Proxecto de Lei do Or:zamento 
é de por si denso , p_orque 
abrangue aspectos moi varia
dos, co que "esas modificacións 
quedan relegadas a un segun
do 0u terceiro plano e pasan 
desapercibidas. Desde o grupo 
parlamentário do BNG, cando 
se discutiran os orzamentos do 
96 xa se indicara que as dispo
sicióñs a engq.dir tiñan que ser 
congruentes coa lei porque es
tán metidas con calzador, vio
lentari os procedimentos e le
van a unha decapitación das 
formas democráticas", di .• 

O monómio como dunha so.la pon~ e cuin': · 
banderín de en- prir cos preceptos eclesiás, 
ganche. A moeda ticos. d~ confesar 'e co , 

única. Un só fillo. O parti, mungar unha vez ao 
do e o sindicato monocór. mes ... son causas efemen, 
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A Biblioteca Xeral 
de ~ompostéla- abre 
até as seis da-111añá 

Despois de numerosas 
mobilizacións, peches e 
protestas, os estudantes da 
Universidade de Santiago 
conseguiron que o r~itorado 
cedera ás suas peticións e 
ampliara os horários da 
Biblioteca Xeral até as seis 
da mañá. 

Os universitários 
composteláns viñan 
demandando esta medida 
para que se facilitaran as 
suas condicións-de estudo 
ainda que até o de agora os 

· respon$ábeis da institución 
rexeitaran , segundo os CAF, 
a sua posta en 
funcionamento . 

Pésie aceitar a ampliación 
dos horários de apertura, 
esta medida non estará en 
vigor todo o ano e só 
funcionara coincidindo coas 
épocas de exames, entre o 

- 15 de Maio e ·o 15 de Xullo, 
entre o 1 de Setembro e o 30 
do mesmo mes e do 15 de 
x ·aneiro ao 15 de Febreiro. • 

Manifestación· 
a prol dos 
presos independentistas 

O Sábado 14 de Xuño ás 
seis da tarde parte da 
Alameda de Compostela 
unha manifestación sobo 
lema "Presos e presas 
independentistas 8 anos 
secuestrados" e que 
pretende chamar a 
atención sobre a. situación 
que viven os presos, coa 
privación de direitos 
fundamentais. O acto 
remata na praza do Toral. 
Recentemente Oliva 
·Rodríguez protagonizou un 
fechamento na sua cela 

-polo trato que recebe e. _ 
pol~s cacheos constantes 
con espidos integrais aos 
que é submetida. 

Por outra banda, o mesmo 
dia 14 Oliva comeza unha 
folga de fame indefinida en 
reclamación do seus 
direitos. A esta fofQ,a 

· súmase· solidariamente 
lnácio Martínez Orero·. • 

Segundo o parlamentário do 
BNG, Xesús Vega Buxán, ainda 
que "se poden engadir disposi 
cións transitórias, como en cal
quera lei , non se poden sen em
·bargo introducir modificacións a 
out ras leis". O deputado na
cionalista, explica que "no caso 
do persoal do Sergas estase 
modificando un aspecto pontoal , 
pero no que se retire ás Cáma
ras Agrárias as modificacións 
son de carácter permanente". 

España u.nha e mdivisl~eJ : · '' , ~.< -~>- ta~s:~·(~.-'~-±i- ·-:· 
A relixión monoteísta. o -A loxse rñarxina 
monumento ao ditator é , Ao icle~Ólogo "da monoma- . --'-------------

Pola contra, na su_a respo~ta ofi-. 
cial, o Goverí)o galega resta va
lidez .ás críticas do . Defensor por 
considerar que as disposicións 
atenden a unha "e'ilidente e rigo
rosa legalidade". Ademais, no 
texto oficial, difundido polo gabi
nete de comunicación da Xunta 
ásegúrase que si existe relación 
entre as disposicións adicionais · 
e a própria lei. Sen chegar a n.e
gar a necesidade de que se ela
bore unha Lei de Acompaña
mento na que se recollan eses 
aspectos alleos aos orzamen
tos, na sua explicación sobre o 
informe do Defensor, a Xunta lí
mitase a dicer "que seria discutí
bel, desde o ponto de vista xurí
dico a idoneidade ou a oportuni
datle de desenvolver aspectos 
como os aludidos nunha Lei de 
f\compañamento". -

monolítico.. As roldas de· . ' . nia escapa~el~e un detalle. - aOS capataces forestais 
pren:sa do Pre_?id~nte d'!l .:..- ~·'' :'\ _. ~o .idi_orna. Non é .único./ 
X unta son 1.m solilóql'lio ' "' - _ ~ , : .. ~:,.._-·- ' $~tell e-,'(·¡~~te-l) bilingüismo 
prepotente dun vello . hó, ·. ·· p=' }/ · -·~ ' _:. -. ·~ ·· .. ,';_-- - · afüdá'. que~· s~~a armónico 
me que trata con rudeza . , , O. -ltffia~<- :. ·~-=: · ':·-:;- ... e,pens.itl'ña~o:' Tranquilos· 

, .aos xo.rnalistas e ahusa db "·· · '.• _ · ·...- . ~-~ ·:e· •-• :F<:.. :·. '" , rlon pása .n'aclá a causa es, 

¡ ~~!er~d:~e~~~~~~ ó~~c~lf <..:. -,· . -·morioeGra~~~~·:~,_:~~«~~-~~nir~~};~;1~c~~~~t~~ 
_ incontestáb~L ·:,. .. · --~--.,----,..-,.~·=·...,...\""'.' .,...,_·_;·....._ _ ___,,_ ____ .galegos"pemantes e algun 

' ,. ~ , :.... . .:··' ·-....,.¡'.- _·-.,, nacionalista consentido 
A mesma nota·'.repetíndose "$ .; -;.·~-\ / .... _ J;¡.~-:-~ ten asumido co1no algo 

-:' .. . "secundário o da fala au, -
t.óctona. Por algo se empeza. 

até a saciedade. As su'p, . 
vencións aos meios de comunicación sémpre ten:ni, . 
nan en idén~icas mans. Os entes públicos, as amas 
de casa, os ca)Tipamentos de verán e as xomadas na 
Escala Galega da Administración Pública teñen de 

. titulares, ponentes e monitores a indivíduos, que 
_reiteran a preséncia , o careto e o discurso desde 
tempos inmemoriais. 

Agora Galiza é terra úni~a. O último invento de, 
Pérez Varela está superado pola própria hist0ria. Xa 
o sabíamos. Obedecer a un só xefe, f:;i.cer a casa 

) -

Outr.as voces discrepan da uniformidade e o si se, 
ñor cotno norma de comportamento. Son veciños 
de Vilaboa, de Guixar ou de Caldas. T raballadores 
interinos do ensino, obreiros de Endesa e de Álva, 
rez. Os últimos en darse ao piro da versión: única e 
oficial son dous dromedários e tres llamas desapare, 
ciclos do porto de Vigo. Discrepaban do destino 
que· para eles tiñan preparado as autoridades com
petentes: ser sacrificados ao mencer. + 

A implantación de novas 
.- titulacióris tras a aprobación 
da l::ei Orgánica Xeral do · 
Sistema Educativo, Loxse , , 
marxina. aos capataces -
forestais porque se aproban
novas titu.lacións como a de · 
técnico de xestion ·de 
recursos naturais pero non 

· se .contempla a convalidación 
coerente entre as novas 
titulacións e as que cursan 
agora os capataces forestais. 

A Consellaria de Educación 
tampouco entende os 
problemas dos capataces e 
estes quedan ainda máis 
discriminados. O problema 
chegou ao Congreso da man 
do deputado do BNG 
Francisco Rodríguez. • 
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A alianza eleitoral de EU-UG co PSdeG-PSOE en cuestión . . - -

Constituen un ha · corrente alternativa· afin . 
,¡ ~ ~· • 

a Anguita e coiitrária ao pacto de Guerreiro 
, -O.X.~. 

O vinde.iro sábado en 
Compostela presenta
rase en público unha 
nova corrente de opi
nión dentro de EU-UG, 
que aglutina aos mem
bros do colectivo con
t rá r i os ao pacto co 
PSdeG-PSOE. Manuel 
Peña Rei e Carlos Da
fonte son as figuras 
principais deste grupo 
que xa. celebrou unha 
reunión preparatória o 
7 de Xuño en Ourense. 

· , O pacto eleitoral. PS- · 
deG-PSOE/EU-UG está 
nun brete despois das 
contundentes declara
ción de Julio Anguita " 

gadida. Nós constitui
mos a corrente porque 
entendemos que unha 
decisión como a que se 
tomou non pode sancio
narse s·implesmente 
nunha reunión do .Con
sello Nacional, senón 
que habia que convocar 
unha asamblea galega 
da organización". 

Peña Rei recoñe€e o 
carácter democrático do 
org-anismo "pero é un 
asunto de suficiente en
vergadura como para 
sancionalo asamblea
riamente". 

A corrente que se vai 
prnsentar en público 

· o~póndose á que deno
m inou "declaración de 
intencións" asinada por 
Anxo Guerreiro e Abel 
Caballero. Angu ita 
anunciou o rexeitamen
to do Consejo Federal 
que se va i celebrar o . Anxo Guerreiro. 

-· decantado fixo unha 
primeira reunión en 
Ourense con asisténcia 
de militantes de dez 
comarcas., entre elas 
todas as éidades. A 
sua ex.isténcia-contém
p las e nos estatutos , 
con carácter circuns-

vindeiro 28 de Xuño en 
Madrid, casualmente aniversá
rio do Estatuto Galega de 
1936. ' 

A situación que vive desde hai 
várias semanas EU-UG é nove
dosa en canto pon ao grupo na 
tesitura de demostrar a sua au
tonomia de decisión e funciona
mento ou asumir unha decisión 
federal. Ambas e duas partés 
amasan argumentos de peso na 
lóxica dunha organización fede
ral. Dunha banda Guerreiro rea
fí rmase en que se trata dunha 

· decisión que ninguén pode tro
car, porque se tomou nun Con-

sello Nacional galega, pala ou
tra a dirección federal entende 
que ªº ser un acordo cun parti
do de carácter estatal condicio
na a política do conxunto de IU 
e pode ser derogada polo orga
nismo central. 

Circunstáncia especial 

Manuel Peña Rei, secretário xe
ral do PCG, recoñecé que a si
tuación complícase "porque a 
discrepánéia coa xente do .PD
N I, en Madrid, non ten nada que 
ver coa que se dá aqui, pero ten 
o seu r:eflexo como tensión en-

tancial ou permanente. 
· Peña Rei anúncia que van op
tar porque teña continuidade. 

A situación dos próximo·s quin
ce días en EU-iJG é delicada 
porque a imposición de Gue-· 
rreiro ou a contrária poderia po
ñer en cuestión o pacto entre 
PSdeG e EU-UG, noo descar
tán-dose nesa situación que se 
puidese presentar unha lista 
independente . Peña Rei non 
ere que se chegue a esta situa
ción "porque de todas as ma
neiras coido que é un· asunto 
que debemos manexar todos 
coa máxima prudéncia"·. + 
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Pujol, 
valedor de 
Maastricht 
O acordo entre CiU e o PP es~ 
tá rematado, segundo anali a 
Pere Marti no semanário EL 
T EMPS. "Esgotou e por dou 
motivos: o degrao de cumpri: 
mento e a fa lla de sintonia en
tre os contratantes. No 
primeiro, hai un esgotamento 
de conteudos porque xa e 
acadaran todos os pontos 
sobranceiros do acordo. Ou 
case todós, porque só queda 
pendente o finanzamento da 
sanidade. Á marxe do traspa o 
do INEM', o acordo centrábase 
en dous asuntos significativo : 
a ampliación da co-respon a- .. 
bilidade fiscal e a reforma da 
administración periférica do 
Estado, asunto pechado duran
te os doce meses que alá 
foron". Marti di que CiU non 
vai renovar nen ampliar os 
acordos co PP: "O compromi-

- so de Pujol coa govemabilida~ 
de do Estado trascende ao pac
to: Pujol é o garante do ingre~ 
so de España na unión econó~ 
mica e monetária. Na Europa 
fian máis de Pujol que de Jose 
Maria Azn0:r e por isto cando 
o presidente do Bundesbank 
quer ter seguridades sobre Es
paña invita a Pujol a cear. 
Con todo, o prestíxio que ten 
Pujol no continente non lle 
val para facerse respeitar na 
Península. Amar e os seus mi
nistros están convencidos de 
que o sócio catalán non os vai 
deixar plantados a un ano vis
ta do exame de Maastricht e 
vese que non teñen moita pre
sa en cumprir as peticións de 
CiU. A responsabilidade euro~ 
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·pea é o únicó elemento que 
pode alongar artifialmente a 
vida dun acorde que non deu 
superado o que pretendia: re~ 

· conciliar duas concepcións de 
Estado ou, no fondo, dous na
cionalismos que foron decore 
e serán . antagón icos1'. + 

· A normalidade 
terrorista de 
Fujimori 
Felix Tejada comenta en 
PÁGINA ABLERTA o re orte 
establecido por Fuj imori para 
culpabilizar a todo que acu~ 
an á sua dictadura. "Catro 

membro .d Tribunal Con ti
tucional p ruano que e pux ~ 
ran á relecci ' n de Fujimori, fo
ron acu ado de delito contra a 
Con titución; a ax nte do de
partam nt contra narcótico 
Leonor La Ro a, foi torturada 
polo eu pr 'pri c mpan 1-

ro e pode acabar cunha onde
na de 18 mc5e , dcspois de d -
nunciar implicación do ax n
tes no delito que deben com~ 
bater; a fi cal Hilda la Madrid 
denúncia que atura pre ión 
dun fi cal do Supremo por ten~ 
tar acu ar de certo delito ao 
vocal anti~droga Alexandre 
Rodríguez. No Perú e tableceu-
e un mecani mo para proce ar 

a todo aquel que e atreve a 
acusar ao poder. A 
reproducción deste perverso 
mecanismo de converter ao 
acusador en acu ado, fixo que a 
Operación Chavin de Huantar (a 
toma da residéncia do embai
xador xaponés en Lima co asa~ 
sinato de todo o membro do 
comando do MRT A), instalase 
ao Govemo na normalidade 
nacida do auto-golpe de Abril 
de 1992. A actuación da 
própria opa ición política 
segue a ser tributária deste e ~ 
quema de poder impo to hai x 
mais de cinco anos. Os inquéri
to revelan que o G vem per
deu o 20~ da popularidade 
atinxida dias despoi do alto. 
O argumento de que o grandes 
pr blemas do pai estaban cau
sados la subver ión vaiu e 
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Como funciona o asociacio
nismo galega fóra dos· gran
des núcleos de povoación? 

Por desgrácia Galiza tivo que 
mandar moita xehte fóra a traba
llar, e os galegos somos a comu
nidade do Estado con máis emi
grantes. Zug é singular, pero non 
por nada especial, porque si que 
é unha vila pequena pero a nosa 
idea é de integración nunha Fe
deración e traballar no terreo so
cio-laboral, no cultural, potenciado 
a nosa língua e conservando .as 
nosas tradicións. Ainda que non o 
comprendan ben as autoridades 
Galiza é unha comunidade históri
ca da cabeza aos pés, e nós te
rnos que potenciar esta realidade. 
O asociacionismo precisa de mo
tivación e iso implica ter un local 
onde nos podamos xuntar, e 
convivir, abertos a todas as liñas. 
En Zug houbo que ir convencen
do ás xentes doutras comunida
des, que pensaban que os gale
gas eramos "separatistas", pero 
co noso traballo fumos demos
trando que facer unha agrupación 
galega tiña un sentido. 

Baixou a participación nas so
ciedades, vai á xente máis ca
da unha ao seu? 

., 
Todo é querer e ás veces é a 
orientación que lle dan as perso
as que están nas directivas, por
que son as que marcan un rumo. 
Os centros na emigración teñen 
funcións moi variadas, porque hai 
quen só quer ver a televisión co
as notícias de Galicia, outros que 
veñen xogar a partida, pero ta
mén debe haber actividade cultu
ral e de participación. Non se po
de cair nese foco escuro de que 
os centros señan simplesmente 
bares. Haberá que buscar a per
soa adecuada que queira pular 
polo colectivo e orientalo, porque 
os centros teñen que ir para arri
ba nesa liña. Ademais o emigran
te quer saber sobre a súa situa
ción, reclama constantemente in
formación sobre o que pode ser o 
futuro, porque a crise cría incerti
dume, para o retorno, para a for
mación profisional , ... Cando es 
mozo non o pensas, pero des
pios ves os problemas e tal como 
están as cousas topas que de sú
peto tes que pasar a un novo ofí
cio que descoñeces. Todo este 
traballo pode e debe levarse nos 
centros que funcionan como ver
dadeiros centros sociais que axu
dan a integrar á xente. Sempre 
foi asi en todos países onde hou
bo emigración e por moito que 
mudaron as cousas o seu sentido 
segue a manterse. 

Falou da necesidade de as 
asociacións galegas na Suíza 
traballar unidas. 

Actualmente estamos quince 
centros integrados na Federa
ción de Sociedades Galegas e 
agora vimos de renovar a directi
va. A federación é a casa de to
dos e o que pretendemos é abri
la a todo o mundo e unir forzas 
nela, porque hoxe vivimos nunha 
democrácia e todo o mundo po
de expresarse libremente dentro 
dela. Sempre penso que unir es-
f orzos é positivo, e que se fai 
máis en plural que en singular. 

Vostede forma parte do Con
sello de Residentes por unha 
lista galega eleita na circuns- , 
cripción de Zürich, e antes de 
fin de ano vai ha_ber.eleicións. 

Na lei que saíu hai doce arios es
tabeleceuse que cada catre ano~ 
se elixen representantes por cir
cunscripcións ·consulares. Pre
séntanse listas e a min chamá-

GALIZA 
ANOSATERRA 

-':· 

Presidente do Centro Galega A Nosa Terra 

Pedro Hombre 
- . 

'O emigrante ten que organizarse para defender os seus rntereses' 

* XAN CARBALLA 

REPRESENTANTE NO COMITÉ DE RESIDENTES E PRESIDENTE DO CENTRO A NOSA TERRA DE ZUG, UNHA PE-
' 

QUENA VILA NA REDONDA DE ZÜRICH, PEDRO HOMBREÉ UN VETERANO DA LOITA GALEGA NA EMIGRAClóN, 

ENTUSIASTA NA_S OPINIÓNS E NA ACCIÓN SOCIAL E'CUL TURAL, QUE DEFENDE A NfCESIDADE DE ORGAN,1-

ZACIÓN DE TODOS OS COLECTIVOS "EN SINGULAR NON SOMOS NINGUÉN TEMOS QUE. FACER E.N PLURAL". 
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e Berna estaba con.11 .000 e es
tá hoxe con 37.000. Nos Conse
llos da Emigración · reivindícanse 
diante do governo .unha manchea 
de causas, desde profesorado 
específico a unha méirande infor
mación ao emigrante e todo o re
lacionado coa protección social e 
as po~ibilidades de traballo e re
greso. Ese labor poden facelo 
moi ben as persoas que están 
nos CRE. O traballo é moi árduo, 
quizais burocrático pero_ necesá
rio. Este ano nós pensamos apre
sentarnos outra vez nunha lista 
galega, porque consideramos 
que neste periodo fúmonos ga
ñando o respeito da xente. 

O PP chegou ao governo e re-
baixou de rango aos organis
mos de emigración, sen em
bargo despois rectificou ante. 
o seu reclamo. 

Chegou. suprimindb a secretaria 
xeral pero axiña tivo que retallar e 
volver a criala e unifi.car os orga
nismos .. Paréceme ben que rectifi
casen, como fixo o ministro cando 
veu a Berna. A Xunta ten compe
téncias limitadas, pero o progra
IJ1ª de subvencións ainda tenta 
saldar a conta que ten_ G_aliza cos 
emigrantes, que comparado coa 
atención doutras autonomías ain
da van paliando situacións, tamén 
porque somos os "campeóns" en 
número .de emigrantes. Pero dito 
isto, porque senón a xente pensa 
que os galegos estamos como 
queremos, teño que pór de 
exemplo este local noso de Zug: 
a Xunta puxo catre pesetas e 
nós, co noso esforzo e os nosos 
cartos , as 96 restantes. Dígoo 
porque hai quen pode pensar 

. q_ue a Xunta paga todo e non é 
asi, nen moito menos. 

Cal é a actividade dun centro 
como A Nasa Terra de Zug? 

Aqui en ·Zug hai 150 famílias , 
unhas cincocentas persoas. Fa
cemos case sempre un progra
ma de actuación anual e ternos 
actuacións e conferéncias, pero 
tamén cursos de galego e ale
mán, de dan-za. Procuramos 
manter informada á xente en te
mas como pens ións , partici
pación, apoiase á xente na buro
crácia, póñerise, cando chegan , 
películas galegas como as de 
Chano Piñeiro. A actividade de
pende do tempo que dispomos 
para organizala, porque como se 
pode comprender aquí facémolo 
nós todo e fóra das horas de tra
ballo, n_as ! ins de semana ... 

Cantos anos leva na Suíza? 

Cheguei hai 27 anos, desde Mal
pica, porque tiña aqui xa unha ir
má Casei, tiven un tillo e xa em
pecei a ver cales er~ri os proble
mas e a necesidade de afrontalos 
en unión. No 72 fundamos unha 
asociación de pais e botei nela 
vinte anos, como unha ·maneira 
de irse abrindo e non pecharse 
cada un na sua casa entre catro 
paredes, mirábamos pola escala 
pero aproveitabamos p¡:ira falar-
mos, tertúlias ___ .· No ano 1990 

:::s fundamos. este centro e até hai 
<{ 
ca dous anos non tivemos local por . 

rorn:ne tamén para intentar pro
mover unha candidatura galega, 
porque desa maneira estamos 
en todas as reunión, ternos infor
macions de primeira man e fas 
saber as tuas reivindicacións . 
Cada persoa do CRE ten des
pois unha responsabilidade, en 
particular eu na de Autonomías, · 
que me abriga a estar en contac
to con todos. os organismos dos 

governos autónomos, para rece-:
ber información e despois darlle 
veículo. Todo isto faise en con
tacto estreito coas autoridades 
consulares. Digamos que os 
CRE son o primeiro chanza na 
relación do emigrante coa Admi- . 
nistración e ademais con repre
!?entantes que se poden renovar~ 

Como valora o trato-que ten a 

3 ÍSOs a xente emocionouse cando 
>< conseguimo~ sacalo adiante. 

administración central e gale
g~ coa emigración? 

Os CRE deben ser máis consul
tados e utilizados porque están 
moi cerca da xente. Nós conse
guimos, por exemplo no cantón 
de Zürich, que se pasase de pou
co máis de 2.000 inscritos para · 
as votacións a case 30.000; Xe
nebra pasou de 10.000 a 40.000 e 

Os tempos que vivimos agc:>ra 
son difíceis porque non hai se
guridade no traballo. A xente fixo 
obras de envergadura en Galiza 
e agora, como ademais_ aquí o 
despido é libre, nunca sabe se 
vai estar na rua á volta do mes. 
lsto pecha ao emigrante na ca
sa, mesmo por aforrar ainda que 
esta incertidume é algo que pa
sa en toda Europa coido eu. + 
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Celebrá~onse _as 11 Xorn:a:das de Planificación Lingüística -. 

Defeiiden que a normalización lingüística· 
non pode depender do: volui1tarismo ·, · 
-0-P.C. 

Xabier_ Falcón, profesor da uni
versidade de Deusto e especia
lista en teoria ·· de planificación 
lingüística, impartiu na primei
ra semana de Xuño un curso 
sobre esta especialidade, orga
nizado pola Coorden~dora de 
Trabal_ladores de Nor.maliza
ción Lingüística. Os membros 
deste colectivo pretenden, coa 
celebración destas segundas 
xornad~s completar a sua for
ma~iórí para poder realizar cpn 
eficácia un traballo pa.ra o 
que só contai::i con coñecimen
tos estrictamente filolóxicos. 

A normalización lingüística "no~ 
pode depender do voluntarismo 
ou da militáncia" aseguraba Xa
bier Falcón, poJa contra, ten que 
ser "unha acción conxunta, 
cunha planificaCión ·institucional 
e coordenada", asegurou. 

Como especialista en teorías da 
planificación, Falcón comparou · 
os modelos basca e galega. 
Mentres que en Euskadi o pro
ceso de normalización canta ca 
apoio da administr~ción e está 
perfeitamente integrado no sis
tema educativo, na Galiza, se
gundo Falcón, ainda que o uso 
do idioma -está moito máis ex
tendido o proceso de normaliza
ción carece dos apoios institu
cionais necesários. "Se houber 
intención política o ritmo poderia 
ser vertixinoso", indicou. 

Os técnicos de planificación reclaman uh modelo de planificación. 

Segundo os técnicos de norma-
1 i z ación, que coinc iden coa 
diagnose. apresentada por Fal
cón, é impres_cindíbe·I que exis-

tan tres níveis de traballo- para 
que haxa un desenvolvimento 
real do uso. do idioma: un mode
lo de política lingüística promo
vido-pola administración,. un mo
delo de planificación e técnicos 
preparados para levala á práctii
ca. "Ternos o modelOi de política 
lingüística e aos técnicos",, ase- · 
gura lsabell Vaquero, membro 
da coordenadora, "pero carece
mos dun mode lo· de pl_anifica-
ción" engad~.· · 

Durante-o curso tarnén se anali
sou a importáncia de apelar á 

identidade nacional e á lea!dade · 
lingüística nunha planificación_. 
Isabel Vaquero explica que "non 
se pode recurrir a este argu
mento cando se dirixe a perso
as,. grupos ou empr 1esas que 
non entenden negunha destas 
variábeis" .. A ¡planificación teria, 
nestes casos, que ~ecurri r a uñ 
mode~o específico que permitira 
r:ecuperar o uso do idioma ape
llando a argumentos dffernmes, 
mesmo de tipo económico. 

O curso sobre teorias de plani
ficación é o segundo que orga-

Nome ............................ .' ........ Apelidos : ...... , .... _. .... : .. ...... . 

Enderezo ................ ~ .................. .... -......................... .. ........ . 

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

Cod. Postal ............................. Teléfono -.......................... . 

Povoación ·· ~ ······ ............. : ........ N.l.F. ' ................................ · 
~ 

Província ............ : ~ .................. País ............... · ................. . 

Suscrébome a A Nosa Terra (incluidos os Cademos de Pensamento e Cultura) 
por un ano/se~estre ao prezo d!i: · 

Galiza/Estado/Portugal ..... ............................. !f.000 pta./a~o ...... . 4.500 pta./semestre 

Europa .. ......... ................ ............ . 10.920_ 

América e resto do mundo ... ..... . 13.080 

a) Subscricións para o Estado espa-
ñol · 

O Tal.Ón bancário adxunto 
O Reembolso (máis 130 pta.) 

b} Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 

O Xlro Internacional a neme oe 
_ A NOSA TERRA. Apartado 1371 

Yigo. · :~ 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os OADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de A forros ........................................................... . 

Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [O 

r 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 

Titulc;ir ..................................................... : .................................. . 

........................................... : ......... Nº Sucursa~ .. ; ..................... . 

Povoacíón ........... , ....................... Províncía : .......... .. .... ........... . 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os 
recibos que ao meu nome lle sexan apresenlados por Promocións Culturais 
Galegas S.A. (A Nosa Terra). · · 

DATA ATENTAMENTE (SINATURA) 

niza a Coordenadora de Traba
lladores po la Normalización 
Lingüística. O_s membros do 
colectivo pretenden manter es
ta dinámica de autoformación 
co11 cursos per.iódicos, cada tri-

. mestre, para "coñecer as fon
tes t·eóricas e mellorar a rendi
bilidade do traballo diário", indi
ca Isabel. Coas xornadas cele
bradas até o de agora ''descu
brimos face 1tas do noso traballlo 
que nen sequer sabiamos que 
·eran da nosa oompeténci1a e 
ainda queda moito por apren
der", a.segura.• 

12 DE XÜÑO qE 1 997 

César. Mosq~er.a; 
deputá~o provincial 
do-BNG . 

'É unha miragre 
que non haxa máis 
conflitos de 
governabilidade co PSOE' 

Rachou o governo en Cal
das, como son os pactos 
BNG-PSOE? 

Cando as eleicións munici
pais, o BNG propuxo que nos 
concellos con maioria progre
sista houbese un pacto con 
bases programáticas. O PSOE 
non quixo pero a última hora 
envióu unha circular interna 
para que fose investido alcal
de a cabeza da lista progresis
ta máis votada. Posteriormen
te houbo unha série de acor
des locais de governabilidade 
feitos con desigual fortuna e 
con contidos diferentes. Nal
guns concellos as duas forzas 
asumiron responsabilidades, 
pero neutros, como Compos
tela e Vilagarcia non. 

Dai veñen os conflitos? 

Ao non haber un pacto progra
mático xeral, houbo acordos 
moi malos e é unha miragre 
que non haxa máis conflitos. 

En Caldas os nacionalistas 
abandonaron o governo. 

En concreto en Caldas o pac
to estivo mal negociado e foi 
moi mal asumido polo PSOE, 
que o incumpriu desde o prin
cíp-io, aliándose constante
mente co PP nos casos con
flitivos e desautorizando aos 
nasos concelleiros, por isa o 
pacto rematou por fracasar. 

Non hai solución? 

Estamos dispostos a negociar 
outro pacto en Caldas, pero 
sospeito que non se vai pro
ducir porque o PSOE ficou 
moi contento cando marcha
mos do governo municipal. 

Haberá alcalde do PP en 
Caldas?" 

Non. Hai un pacto global de 
apoio ao cabeza da lista pro
gresita máis votada que irnos 
cumprir, mália fracasar o pac
to local concreto. O BNG nun
ca faltou ao seu compromiso 
de apoiar a alcaldia da list¡:i 
progresista máis votada. Os 
tránsfugas das alcaldias que 
perdeu o BNG eran do PSOE 
e houbo ·casos como o de 
Sanxenxo f!O que o governo 

1 

socialista quedou en minoria 
porque perdeu parte dos seus 

·. concelleiros. • 

() 
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C*MARCAS 
1 

Cuiña culpa ao alcalde de Vigo do conflito coa empacadora de Vilaboa 

Pontevedra rexista a sua .maior manifestación 
cQntra .chalets_-ilegais 
en Sanxenxo 

. I . 

cunha mobilización contra o encoro do Umia 
O Venres seis de Xuño tivo lu
gar en Pontevedra a maior ma-, 
nifestación rexistada na cida
de. Vários milleiros de persoás 

. participaron pun acto contra o 
encoro do Umia. Outros co
lectivos como o que se enfren
ta á empacadora de Vilaboa, 
participaron na mobilización. 

Vilaboa, contra a 
construción dunha 
empacadora, coñeceu 
un novo intento de ce
lebrar un referendo, 
que foi impedido poi'o
P P, que gove(na o 
concello. A ubicación 
da empacadora moti
vou que o conselléiro 
Xosé Guiña fixera un
has declaracións con
tra o alcalde de Vig0. 
Guiña afirmou que o 
problema de Vilaboa 
viña herdado da obsti
nación do alcalde vi
gués, Manuel Pérez 
(PP), de facer pivotar 
a sua campaña eleit6-
ral no conflito da insta
lación da,. empacadóÍ¡a 

Mentres os manifestantes estaban en Pontevedra un peche xeral paralisaDa as tres vilas afectadas en Guixar. o conse-
polo encoro. MIGUEL RIOPA Jleiro diXO que a en1-
CeSO de ocupación das terras aprese_ntou un recurso de casa- pacadora de Guixar no seu d~a 
afectadas e co feito da empresa ción diante do Tribunal Constitu- tiña que ter quedado ali e que el 

Na madrugada do Venres 
seis ao Sábado sete de Xuño 
unha bomba explotou nun 
chalet e cinco apartamentos 
adosados construidos 
ilegalmente na praia de 
Foxos, no concello de 
Sanxenxo. A resultas do 
atentado produciuse un 
incéndio que destruiu os 
edifícios. Os chalet estaban 
afectados por unha orde de 
demolicic?n péndente dun 
recurso, xa que as 
construcións son ilegais e 
non legalizábeis. O Governo 
Civil de Pontevedra, que se 
monstrou moj. cauteloso nas 
suas informacións -ao 
contrário do que sucede cos 
conflitos .sociais ou.· 
políticos...,.., dixo que o 
explosivo tiña por obxecto 
facer voar todos os edifícios 
afectados e situou o mqbil do 
atentado no conflito xerado 
entre o construtor, os viciños, 
os compradores e o concello 
despois da construción 
ilegal.+ 

A Coordenadora das Plataformas 
Anti -Encaro de Caldas de Reis, 
Cúntis e Moraña, tamén promo
veu un peche xeral pala tarde nas 
tres vilas nas que está prevista a 
construción do encaro. Desde o 
pasado un de Novembro de 1996 
(data na que comezou a exposi
ción pública do anteproxecto) as 
tres localidades levan rexistado 
un feixe de mobilizacións para 
oporse a unha obra que foi decla
rada de utilidade pública pala 
Xunta en base a que servirá de 
subministración de auga ao Sal
nés, cando principal obxectivo do 
encaro é a produción de enerxia 
eléctrica, indican os afectados. 

concesionária, Augas de Galiza, cional pala negativa da sala do si. cumprirá o seu compromis,o 
de estar a realizar a ocupación contencioso administrativo do de situar en Vilaboa a planta de O alcalde de Xinzo 

O presidente da Coordenadora, 
Xosé Piñeiro , achacou o éxito 
da manifestación á capacidade 
mobilizadora do colectivo afec
tado, á sua coordenación -iJara 
acudir ás mobilizacións dos ou~ 
tres- cos viciños de Vilaboa, on
de queren instalar unha empa
cadora de lixo, e á presenza de 
colectivos ecoloxistas e políticos 
que habitualmente estaban au
sentes e que sumaron partici
pantes á manifestación. 

incumprindo o procedimento ad- Tribunal Superior a admitir a trá- empacado de lixo. 
ministrativo regular. Augas de mite un recurso contra o encero. coquetea co Supremo 
Galiza non comunica através do O argumento do Tribunal Supe-
rexistro xeral ao· alcalde de cada rior é que foi entregado tora de .. ante un xuízo próximo ,O proceder do Subdelegado do 

Governo no conflito de Vilaboa 
resulta paradóxico, como a orde 
dada á Garda Civil para prote
xer aos operários de Xestur , 
que procedian a' medir sen li- · 
céncia os terrees oode vai insta
larse a empacadora. Ante a pro
testa da oposición, o alcalde . 
emitiu unha providénci;;i indican- · 
do a ilegalidade das accións de 
Xestur e comninando a esta em- '
presá a solicitar os corresp-ora
dentes permisos.+ A mobilización coincide co pro-

localidade a necesidade da sua prazo, cando a Coordenadora fi-
presenza ños trámites de ocupa- xo entrega do mesmo dous días 
ción das terras e o feíto de non antes de rematar o prazo, pero 
acudir o rexedor municipal está no buzón de voz do Trib1,Jnal. O 
a invalidar os trámites. O mesmo Superior asegura que este pro-
Venres seis de Xuño rematou o cedimento non é válido. 
proceso de ocupación de terras 
en Moraña e o mes que ven pro- Vilaboa e Guixar 
ducirase en Caldas e Cúntis. 

Por outra banda, a Coordenado
ra das Plataformas Anti-Encaro 

A raíz doutro conflito próximo, o 
que viven os viciños das parró
quias de Figueirido e Bértola, eri 

_Anulan a contratación de funcionários polo PP en Foz 
O Tribunal Superior anulou a 
contratación de tres persoas por 
parte do concello de Foz cando 
ocupaba a alcaldía deste muni
cipio Manuel Neira (PP). Este 
fallo é o primeiro firme que se 
produce contra a actuación de 
Neira na alcaldía, que estivo sal-

ferida de escándalos. As tres 
persoas taran contratadas o 11 e 
o 17 de Setembro de 1992 sen le
varse a cabo a preceptiva publici-

. dade, sen convocatória pública, 
sen coñecimento da comisión de 
governo e do pleno e sen facer a 
oferta de emprego público. 

Noia quer privatizar 

Os contratados ..... ocuparon os 
postas de subalterno e limpa
doras nun coléxio público de 
nova criazón como persoal la
boral temporal, duas delas-en 
réxime de meia xornada. No 
caso das limpadoras, tamén fo
ron contratadas para prestar 

servizos no concello. O Tribu
nal subliña- que "a posta en a?
tividade dun centro desa clase 
non é algo imprevisíbel", polo 
que non atopa xustificación pa
ra proceder á contratación das 
tres persoas de forma urxente 
e irregular.+ 

~s servizos·municipais contra a opinión do interventor 
A pretensión do concello de.Noia 
(PP) de privatizar os _servizo.s de 
limpeza viária, limpeza de edifi
cios municipais e mantenimento 
de xardins públicos, choca coa 
negativa do interventor munici
pal. Mália isto, a equipa de go
verno botou man dun breve infor
me dunha asesoría privada para 
apoiar a, sua decisión. 

As condicións desta privatización 
no_!1 precisan a valoración econó
mica dos servizos a prestar pala,, 
concesionária; non presupostan 
as cantidades para satisfacer no 

. pagamento á mesma nen estabe
lecen os requisitos económicos 
que d~ben cumprir as empresas 

adxudicatárias da concésiÓn. 

· Por outra ban·da, o PP basa na 
necesidade de mellara do servi
zo o argumento para a privatiza
ción. Pero a recollida de lixo xa 
está privatizada e a pequena 
empre~a concesionária atopa 
con atrancos do concello para 
cumprir este servizo. Neste sen
tido, un informe _asinado polo 
concelleiro de servizos e xefatu- · 
ra da policía local , António Fer
nández Seoane, indicou que a 
"prestación do servizo xerou nu
merosas queixas" e "non se 
·acom6da ás necesidades ac-

- tuais". Pero mália recoñecer as 
deficiéncias da privatización, no · 

mesmo informe requírese cam
biar a concesión pero cedéndoa 
a unha empresa privada. 

Outro aspecto polémico desta 
privatización é a intención de 
trasvasar o persoal (2 funcioná
rios e 17 1raballadores do persoal 
laboral) á concesionária, con .du
bldosas garantías de continuida
de para este colectivo. O informe 
que emprega o PP para xustificar 
a privatización recoñece que o 
persoal, ao termo da concesión, 
volverla ao concello, "sen prexuí
zo das faculdades de dirección e 
disciplinárias". Para ·xan García, 
da CIG, por esta porta poderia 
despedirse aos traballadores . 

O momento no que se -produce 
a privatización coincide co fin 
dun infrutuoso periodo de dous 
anos negociando · o convénio e 
na: lista de trab_9.lladores a tras
pasar figuran vários "molestos 
para' o concello", polo que os 
sindicatos talan de listas-negras. 

Por último, o BNG local manifes- . 
tou o seu ceptisimo ante a priva
tización e oponse á que a xestión 
deixe de ser municipal. Ademais, 
segundo indicou Lois Lópet Ri
co, "prodúcese un fraude de lei 
ao botar man dun informe dunha . 
empresa privada para avalar a 
privatización cando o interventor 
expresou a sua oposición".+ 

O alcalde de Xinzo da 
Límia, Isaac Vila (PP), foi o 
promotor dunhas xornadas 
de direito comunitário nas 
que interviron dous 
maxistrados do Tribunal 
Supremo, organismo que 
ten q·ue resolver un recurso 
apresentado polo próprio 
Vila contra unha senténcia 
de nové anos de 
inabilitación para o 
exercício de car-go público 
por facer que a Deputación 
comprase produtos da sua 
empresa por valor de 40 

1 millóns de pesetas. No seu 
descargo, Vila dixo que 
ñon sabia quen lle vai 
xulgar.+ 

Romaria ecolóxica 
contra a degradación 
ambiental -

Vários colectivos 
comprometidos coa defensa 
ambiental da comarca de 
Pontevedra organizan unha 

· romaria ecolóxica a celebrar 
o Domiñgo 15 de Xuño 
-aproveitando a recente 
conmemoración do -rna 
Mundial do Meio Ambiente, o · 
pasado cinco de Xuño- ás 
doce da mañá no campo da 
festa de Figueirido, en 
Vilaboa. Está prevista a 
actuación de vários grupos 
musicais. A celebración dun 
mítin e dun xantar completan 
un acto que pede a 
recuperación da ria de 
Pontevedra -e dos seus rios, 
a criazón de espazos verdes 
e zonas de lecer, a saude e o 
traballo do mar, .a non · 
instalación da empacadora 
de Vilaboa e a non 
construción do encero do 
Úmia.+ 
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Leyma fai unha das empresas sancionadas palo Tribunal de Defensa da Competéncia. -, CHUS GARCIA 

Unións Agrárias pede compenSacións paía os gade~os e ci Si~dicato.Labrego 
un foro estábel de negocia9ión -

. . - " -

O Tribunal da Competéncia sanciona ás 
empresas láctea$ por pactar Os prezos á baixa 
9* A. ESTÉVEZ 

As sancións impostas polo ·Tribunal de Defensa da Competéncia 
Europeo ás empresas lácteas dan a razón ás .organizacións agrá
rias. A Unión de Pequenos Agricultores, organización estatal na 
que están integradas as Unións Agrarias da Galiza, denunciara 
no ano 1992 o pacto de prezos á baixa entre as empresas do sec
tor. Esta denúncia veuse ratificada coa sanción de 1.200 millóns 
de pesetas que o Tribunal de Competéncia impuxo ás empresas 

· que operan no Estado, dos cal(;!s 550 corresponden as que o fan 
na Galiza. Os gadeiros queren compensacións económicas un
ha vez probado o perxuizo provocado polas indústrias leiteiras. 

A multa foi imposta á F:edera
ción Nacional de lndústrias Lác
teas (Fenil) e a 48 empresa 
májs do Estado español. A · 
maior sanción, de 168 millóns, 
corresponde ao grupo Lesa, 
que no ano 1992 era proprieda
de de Tat>acalera. Na Galiza 
están multadas., entre outras, 
Leyma, Clesa, e. Pascual. A re
solución do Tribunal fai referén
ciá a que se· vulneran os princí
pios de libre competéncia a tra
vés dunha "recomendación co
lectiva". O tribunal estivo com
posto por Amadeo Petitbó, Feli
pe Bermejo, Juán Fernández, 
Luis Berenguer, Jo~é Hernán-
dez e Jesus Rubí. " 

A denúncia fo¡ interposta pola 
UPA en Xuño de 1992 . O tribu
nal comprobou entre centos de 
miles de facturas corresponden
tes ao periodo entre Setembro 
de·-1991 ' e Maio de 1992, ,tempo · 
no que o litro do leite -baixara de 
39 a 31 pesetas. O Tribur:ial 
acusa ás empresas de ter con
certado os prezos básicos e as 
boilificacións pala calidade do 
lelte'. Roberto Garcia, de tJnións 
Agrarias, reclama 7.000 mHlóns 
para os gadeiros galego's por
que, segundo o representante 
sindical, moijas explotacións ti
veron que pechar pola baixa 
dos prezos nos últimos anos. 
Para Lídia Senra, · secretária do 
Sindicato Lab~rego, maioritário
no agro do país, a decisión do 
Tribunal "ratifica a indefensión 
dos produtores leiteiros e, nese 
senso, é positiva" ainda que, 
por outra parte, matiza que 
eses cartas non van compensar 
aos g~deiros 

Lidia Senra, do Sindicato Labrego Galega 
e Roberto Garcia! de Unións Agrifrias. 

Os empresários afectados pa
las ·m1:1ltas anunciaron na sua 
ma1oria que ian recurrir as mes
mas na Audiéncia Nacional de. 
Madrid. A ministra de Agricultu
ra Loyola del Palacio non se 
manifestou ao respeito, cues
tión criticada polas organiza
cións agrárias ao crer que se 
está posicionando, coas indus
trias, e o cohselleiro Tomás Pé
rez Vidal considera que se trata 
dunha má noticia· porque as· 
empresas do sector pasan por 
un mal momento. . . ·· 

foro estábel . ""· ~ 
de negociación ... · ~- -

- •'< ·J.·. ,, 

Roberto Garcia sinalou a impor: 
táncia dffque por primeira vez o 
Tribunal de Defensa da Compe
téncia falle a favor dunha organi
zación sindical e advertiu ·que se 
se repiten estas prácticas poden 
·denunciarse pala via penal. Lidia 
Senra sinala· que o pacto dos 
prezos á baixa é unha práctica 
comun no sec.tor. "As empresas 
pactan sempre ainda que des
póis aparezan pelexas de pre
zos polo leite. Eles resolven todo 

entre . .eles", sinala a secretária , 
xeral do SLG. O abanico de pre- -"-..... 
zos vai desde as vinte pesetas 
por litro de leite quente até as 
cincuenta pes_etas, que depen-
den dos critérios estabelecidos 

·polas indústrias. i•o prezo de-
. pende da cántidade de leite qúe 
se venda, das rutas para a reco
llida xa que dependendo onmde 
se atope a explotación pagan 
máis ou menos, a calidade, gra
xa, bacterioloxia etc téñense en 
canta na teoría -pero despois se 
aplican outros critérios", conta a 
representante sindical. / 

Por estas razóns, L.ídia Senra 
asegura que as sancións impos
tas pola Tribunal de Defensa da 
Competéncia non van rematar 
coas "desigualdades arbitrárias 
e a falla de' protección dos ga
deiros". Segundo a secretaria do 
SLG é preciso un foro estábel in
terprofesional de negociación no 
que estean · representados os 
empresários; as organizacións 

. agrárias e aAdministración. "De
se xeito poderia estabelecer un 
prezo mínimo do que nunca se 
poderia baixar e se fixarian un 
cri.terios de calidade cara á co
mercialización dun producto 
san", explica para engadir que 
tanto o ministério de Agricultura 
como a consellaria deberían im
plicarse na tgrefa de regular o 
sector. - '~Nese_ foro teñen que sair 
as garantías-precias para a reco-
-llida, pago dO' leite e cumprimen-
to dos .a~ordos. A Administración 
teria que actuar de árbitro", indi-
ca Lidia Senra. 

Mentres os produtores galegas 
peden unha compensación tras 
as sancións, a ministra de Agri
cultura reuniase cos responsá
beis de Agricultura das comuni
dades autónomas para debatir 
novas regulacións do sector. 
Loyola del Palacio aproba as 
retencións a canta dos gadeiros 
en caso de sobrepasar a pro
ducción. Para as organizacións 
agrárias é outra supertaxa xa , 
qu-e se van aplicar descontos 
a,os produtores á hora de pa
garlles o leite. + 
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Precampaña eleitoral 
MANUELCAO 

··As eleicións ao Parlameli.to de Galiza previstas para o 19 de 
Outubro son, en princípio, a primeira confrontación política 

- séria despois da chegada 9e J. M. Aznar á Moncloa. Revisten, 
por iso, unha importáncia grande para a política estatal pero, 
sobre todo, son fundamentais para Galiza. Coma sempre, os 

. partidos estatais tentarán centrar a campaña en clave española, 
mentres o nacionalismo tratará de introducir os. temas próprios · 
da ñosa terra. Soe partir con avantaxa o que leva a iniciativa, o 
que léva a axenda dos aco;ntecementos, o tempo político e non 
cabe dúbida de que o Partido Popular está a sofrir un desgaste 
contínuo debido ao tempo que leva no poder en San Caetano e 
tamén ás actuacións do governo de J. M. Aznar. 

O -executivo presidido por M. Fraga estáse vendo acosado polo 
deterioro económico, político e social de Galiza resultado direc, 
to do esgotamento das políticas da Xunta e da inoperancia do 
govemo central. A presión da dereita centralista e antidemo, 
crática está a colocar en difícil posición a un governo galega re, 
presentativo desta dereita¡ pero tamén de colectivos de centro 
que se sentirán incómodos con estes aliados. A oposición está a 
recibir contínuos pero per~gosos regalos dun govemo heteroxé~ 
neo con talantes abertamente autoritários e cabe esperar que 
sexa capaz de deseñar alternativas para impedir esta consolida, 
ción reaccionária. Lémbrese que o mesmo ABC chegou a alcu
mar a Fraga de promotor da inmersión lingüística en galego. 

Quere isto·dicer que a perda da rnaioría absoluta do PP en Ga
liza é probábel, sendo máis sorprendente o seu mantemento en 
democrácias de sistema proporcional, dependendo da sabiduría 
da oposición política a dutación da mesma. 

No referente ao PSOE estas eleicións son claves para os líderes 
locais e tmportantes para os estatais máis interesados no des
gaste do PP. Os líderes locais xóganse moito pois temen, con 
fundamento, ser superados polos nacionalistas situación que 
modificaría radicalmente o mapa político galega. Nesa clave 
ha de entenderse a integración nas súas listas de grupos mand, 
nais como EG ou Os Verdes coa intención de arrabuñar algúns 
votos e lanzar a mensaxe política de qu~ o PSOE é a esquerda 
e o PP a dereita. Previsil:Jelmente, o PSOE disputará ao PP o 
voto antigaleguista incidindo no anticatalap.ismo común ao 
eleitorado do PP. A profisionalidade dos politicos do PSOE es
tá fora de discusión como se demostra na dura laboura de opo
sición ao govemo Amar, o que· redundará en benefícios para 
os dous partidos estatais centrando o deba~e. 

Protesta contra Fraga e Cuiñá no Morrazo en 1993. 

'A perda da maioría absoluta, do PP 
. l 

en Galiz':l :é -probábel" 

O nacionalismo galego interclasista e plural do BNG ten unha 
boa oportunidade de consolidarse cun discurso cada vez máis 
centrado, sólido e fiábel cdtno a· alternativa real de govemo para 
Galiza. A coexisténcia dun liderazgo indiscutido e a convivéncia 
de tendéncias políticas diversas, pero coincidentes nun programa 
centrado nos intereses da nosa terra, abarca un espectro ~al que o 
fai atr~ctivo para colectivos cada vez máis amplios. Cuberta so
bradamente a cota de poder da esqueida social e funcionarial só 
cabe esperar unha maior decisión en ofertar aos grupos modera~ 
dos e privados da socieda~e interlocutores representativos.• 
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Cartas ameazantes e·-cursos simultáneos poden ter causado· a baixa dun 10°/o dos rexistrados 
- . .. . . / . 

Denúncian o aumento das trabás:·burocráticas ·no· INEM 
* M.V. 

Parados, rexistrados na oficina 
de emprego, están molestos e 
surprendidos polos numero
sos requisitos burocráticos 
que se ven abrigados a cum
prir. Moitos deles recebiron no 
último 'mes cartas ameazado
ras nas que se indicaba que se 
non facian os cursos e acudian 
ás citas previstas serian inme
diatamente dados de baixa. O 
'INEM anunciaba o pasado 
Luns a redución do desem
prego en Galiza en tres mil 
persoas durante o mes de Maio. 

A normativa vixente prevé a co
laboración co INEM de entida
des públicas e privadas para 
mellorar as posibilidades de in
serción laboral dos demandan
tes de emprego inscritos nas ofi
cinas do INEM. Este organismo 
enviou no último mes numero
sas cartas indicándolle á persoa 
rexistrada que deberia presen
tarse nun lugar determinado, en
gadindo que "se incumpre coas 
suas obrigacións, perderá os de
reitos derivados da sua inscrip
ción como demandante. Se ade
mais é vostede perceptor de al
gunha prestación por desempre
go, poderá ser obxeto de san
ción, con perda dun mes de 
prestación ou de todo o dereito 
que lle reste por percibir". 

Alguns parados eren que as trabas débense a que o INEM quere dalos de baixa. 

Margarita Novoa é unha das 
persoas que recibiron a carta. 
Declá~ase ''farta e mareada" po
lo INEM. "Unha vez mandáron
me a un traballo. Cheguei alí e 
o empresário dixo que non ne
cesitaban a ninguén". 

Sobre os cursos de inserción la
boral ten toda unha história que 
contar . "En Setembro do ano 
pasado mandáronme a facer un 
curso a Mulleres Progresistas, 
para aprender a buscar traballo. 
Teoricamente aprendiannos a 
falar cos empresários, o que lle 
tiñamos que dicer, como infor
males da nosa valía, etc . Na 
práctica coido que non servia 
para nada". 

En Xaneiro chamárona para ou
tro curso. "Era do mesmo tema, 
pero desta celebrábase en UGT. 
Alí pergunto porque me chaman 
a min de novo. Tiven que ir pedir 

Carta enviada a parados do INEM o pa
sado Maio. 

un xustificante de que xa o fixera 
a Mulleres Progresistas. Leveillo 
e valeume. Pero ao cabo de 
quince dias voltáronme a cha
mar. Tiven que volver a UGT. 
Perguntáronme canto tempo ha
bia que fixera o curso e, como 
xa pasaran seis meses, dixéron
me que o tiña que voltar a facer 
porque xa se me esquecera. 
Volvin a falar con Mulleres Pro
gresistas e alí dixéronme que 
esa norma non existia". 

"O paro baixará -afirma Marga
rita Novoa- pero: a costa de ca
sos como o meu"~ 

Case todos os parados apon
tados no INEM quéixanse ta
mén da redución do tempo pa
ra selar a cartilla. António 
Costas lembra que "antes ti
ñas vários días par,a selala, 
pero agora tes que ir un dia 
dete·rminado e danche duas 
horas. Se se che pasa ou tes 
calquera problema para ir, xa 
estás borrado". 

Margarita Novoa lembra que a 
cartilla "en realidade non vale 
para case nada. Único que, se 
levas moito tempo no paro, dan
che médio ponto nas listas dos 
Sergas". 

Pero as experiéncias . de Novoa 
non acaban aquí. ºChámaronme 
para ir a un curso na Escala de 
Hostelería, ainda ·que non ten 
que ver co meu. Fixéronme tres 
probas: técnica, escrita e oral. 
Logo mandáronme facer a comi
da. Colocáronme. un mandil e di
x~ ron me que tiña que facer 
arroz ao pil, polo en pepitória e 
le!te frito ~ f= todo iso só porque 
estaba anotada no INEM". 

_ Convocatoria -de Xunta Xeral de Accionistas 

' / 

./ 

Segundo acorde do Consello de Administración de 7 de Xuño de 1997, convócase aos accionis
tas de Promocións Culturais Galegas S.A. con domicílio en Vigo, Rua do Príncipe 22, á Asam
blea Xeral Ordinária, que se ha celebrar na "Citada·sede socal odia 27 de Xuño ás 17 horas en pri
meira ·convocatória e o dia 28. de Xuño á mesma hora en segunda e definitiva. baix<? a seguinte. 

ORDEDODIA 

1.- Informe do Presidente do Consello de Administraicón 
2.- Exame e aprobación, no seu caso, do balance. contas anuais e Memória de Xestión coi:res

pondente ao exercíGio de 196 
3.- Informe sobre p~blicacións 
4.- Roges e Perguntas. 

En Vigo, a 28 de Maio de i 997 

O PRESIDENTE: Cesáreo Sánchez Iglesias o SECRETARIO: Xan X. Piñeiro Cochón 

A. IGLESIAS -

Chamados 
a tres lugares diferentes 

Entre os máis molestos palas 
cartas e as contínuas citas, es
tán os estudantes. Trátase _de 
persoas que comezaron a estu
dar porque non tiñan traballo. O -. 
INEM pode preselecionalos pa
ra un SIPE (Cursos de busque
da activa de emprego) que dura 
vários ·dias. Alguns dos consul
tados por este periódico· comen
tan que foron chamados a tres 
ou catre lugares diferentes, ten
do que acudir a cada un deles 
éon toda a .documentación para
xustificar que xa estaban a facer 
o curso nun dos lugares e non 
pQdian simultanealo cos outros 
dous. Como o mes ele Maio é 
epoca de exa1J1éns, ás cartas do 
INEM surtiron nalguns casos un 
efecto disuasório: algúns déron
se de baixa. · 

Os cur:sos de obrigatória· asis
téncia non teñen en moitos ca::~ 
sos n.ada _tjue ver .. coa profisión 
do ·demandante -de emprngo. 
Un auxiliar de clínica canta que 
foi enviado a un curso de xardi
neria. Uhha admi"nistrativa foi 
reqúerida para un curso de for
madora de formadores.· A M.S., 
unha xoven de vinte anos, di
xéronlle q1,.1e non a anotaban 
ao. paro, se non asistía a un 
curso. "Eu non necesito for
marme -sinala- porque xa es
to u a estudar. O único que 
queria era un traballo de cama
rei ra ou algo así para sacar 
uns cartos no verán"; 

As dificultades no INEM ·extén
dense a outros aspectos. En 
moitas oficinas non compulsan 
os documentos e os peticioñá
rios deben ·acudir para facelo· á 
Conselleria de Família, onde pa
gan unhá cantidade polo serví
cio. Son várias tamen as perso
as que afirman que no.INEM en- · 
viáronnas de volta a pedir em
prego "a unha empresa de tra
ballo temporal". 

Segundo · algunhas estimacións, 
as prácticas máis recentes do 
INEM poden ter condicionado a 
baixa dun 10% dos inscritos nas 
suas oficinas.• 
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Traballadores de lnespal , ·. . . . / . 
contra a pr1Vatizac1on 

O comité de empresa de Alu"
mina-Alumíriio decidiu pechar
se na factoría o pasado Mar
tes dia 1 O en protesta contra a 
iniciativa guvernamental de 
privatización da empresa. 

Por outra parte, o grupo lnes·
pal e a Sepi afirmaron a pasa
da semana non ter constáncia · 
do suposto acordo tomado 
pala Xunta o 1 O de Abril relati
vo ao nomeaniento de catre 
representantes do governo 
galega no Consello de Admi
nistración deste grupo indus
trial, segundo élenunciou o de
putado do BNG Xesús Vega· 
quen calificou a situación_ de ·· 
"esperpento".• 

Os beneficios 
empresaria is 
incrementárons.e 
un 15,2% én 1996 

. O benefício empresarial 
incrementouse un 15,2% 1> 
ano pasado, mália o retroce
so que se produciu na activi
dade produtiva, segundo o 
informe trimestral de econo
mia que ven de dar a 
coñecer a CIG. Os empresá
rios viron reducidos os seus 
gastos financeiros, grácias á 
baixada de interéses. O 
incremento de recursos non 
se traduciu con todo nun au
mento de investimentos, co-

. mo se deduce do escaso in
cremento da formación bru
ta de capital fixo. A modera
ción dos gastos de persoal é 
outra das razóns deste 
incremento de benefícios.+ 

Xosé Luís Méndez, Presidente de Cai
xa Galicia. 

Caixa Galicia logrou 
13.000 millóns 
de beneficios nos cinco 
primeiros meses do ano 

Caixa Galicia ot;>tivo, a 31 de 
Maio, un benefício antes de 
impostas de 13.118 millóns de 
pesetas, cifra que supón un 
incremento do 12,36% a res
peito do mesmo periodo do. 
ano anterior, segundo dados · 
farnecidos pala própria caixa. 
O benefício en 1996 fara de 
·21.255 millóns. 

Tamén a 31 de Maio, os 
recursos captados a clientes 
(pasivo máis fondos de inver
sión) ascendian a 1,49 billóns 

· de pesetas. Os créditos con
cedidos a clientes ascenden a 
842.379 millóns. Caixa Galicia 
conta con 433 oficinas 'en Ga
liza, 133 no resto do Estado e 
7 no extranxeiro. • 



14 SOCIEDADE 
N2 782 ~ ANO XX ANOSATERRA 

O fiscal pediu un ano de prisión e outro de inabilitación para Cada un deles 

Xulgan a Un ~édico e a unha psicóloga .. 
por un aborto realizado en 1990 n·a Coruña · 

-0. A. ESTÉVEZ 

Un médico e unha psicóloga 
da clínica Faos da Coruña, a 
primeira en estar legalizada 
para a interrupci1ón do em
barazo na Galiza, tiveron 
que sentarse no banquiño 
da Audiéncia da Coruña 
acusados por un aborto. Os 
feitos referíanse a unha in
tervención do. ano 1990 de
nunciada seis meses máis tar
de polo ex noivo da rapaza de 
20· anos que se someteu á 
mesma. O fiscal pede un ano 
de prisión e un de inabilita
cións cada un dos dous incul
pados e as organizacións fe
ministas, políticas e sindicais 
que se solidarizaron con eles 
peden o sobreseimento de to
das as causas pendentes por 
aborto ademais da protec
ción legal do direito a .abortar. 

Ás dez e media da mañán da 
Martes 1 O concentráronse. na 
praza de Galiza da Coruña 
reresentantes dos colectivos fe
ministas e políticos que querían 
solidarizarse co médico Eduar
do Cobelo ·e coa psicóloga in
culpada. As secretarias da mu
ller das centrais sindicais, BNG, 
PSOE, IU, colectivos como 
Mulheres Nacionalista Galegas, 

· Alecrín, Area ou Donicela pedi
ron que non houbese máis xuí
zos por aborto. Desde o Colé
x i o Oficial de Diplomados en 
Traballo Social consideran a 
penalización do aborto "ridícula 
e incoerente coa realidade que 
estamos a vivir" e a Asociación 
Galega de Planeamento Fami
liar e Educación Sexual (Aga
sex) exixiu "unha modificación 
da actual lexislación cara ga
rantir un aborto libre e a .cargo 

. da Seguridade Social" para en
gadir que actualmente é impo
síbel debido ao alto número de 
médicos obxectores. 

No xuízo, a moza que abortou 
sinalou que o seu ex compa
ñei ro, despois denunciante, 
ameazquna ao quedar preñada 
de ·que se non abortaba el 
mesmo lle cravaria un coitelo 
para que o fixera. Sei~ meses 
máis tarde el mesmo denuncia
ba á clínica Faos pola interven
ción. Segundo os colectivos fe
ministas é· a denúncia máis co
mun, na que interveñen os ex 
no_ívos despois da ruptura da 
relación . 

O avogado defensor do médi
co, proprietário da clínica, e da 
psicóloga srnalou que o caso 
nunca deb~ria ter chegado aos 
tribunais "xa que o próprio xuiz 
de instrucción e~ti1vo a piques 
de arquivalo pero foi a teima 
da fiscalía a que levou aos 
dous acusados ao xulgado". 

O que se cuestionaba o fiscal, 
despois da denúncia, foi que a 
moza abortara por motivos de 
risco para a saude psíquica, 
razón aducida para a interven
ción e certificada pola psicólo
ga. A Mesa de Mulleres, for
mada por sindicalistas, políti
cas e asociacións de todo o 

Máis dun cento de persoas acompañaron no :ic:uízo ao médico e á sicólogo da clínica Faos. 

país, chamou a atención sobre 
"a pescuda que se está a facer 
por parte das instáncias xudi
ciais de causas que, como es
ta, levaban en espera de xuízo 
máis de sete anos". 

Por outra parte, a Agasex si
nala a coincidéncia con outros 
xuíZO$ como o que se desen
volveu en Málaga recentemen-
te e que pretendía sentar no 
banquiño, ademais dos médi
cos, a vinteseis mulletes. "A 
celebración desta série de xuí- • 
zos non é casual; tampouco 
parece ·que se trate do resulta
do da lentitude que se lle atri
bue aos órganos da Adminis-

. tración da Xustiza. Todo pare
ce indicar, polo tanto, que es
tamos ante un aumento da 
tendéncia á persecución deste 
tipo de prácticas, posibelmente 
mediada palas circunstáncias 
políticas actuais" . . 

• Nunha análise sobre a situa
ción da interrupción do emba
razo feíta desde a Agasex, in
dícase que os xiiices deberían 
ter en canta que o suposto le
gal de risco para a saude psí
quica non só abrangue o tras
torno mental tipificado senón 
que ten que ver co benestar 
afectivo, relacional e social da 
muller. De calquer maneira, to
dos os colectivos solidários 
.con estes dous profesionais, 
sinalan· que a lei propícia que 
a interrupción do embarazo 
continue nos xulgados e polo 
tanto peden unha modificación 
da lexislación. 

Outro dato apontado é que as 
taxas de aborto son até vinte 
veces máis elevadas nos paí
ses nos que a educación sobre 
planificación familiar é máis 
deffciente xa que, nos últimos 
estudos, máis da metade das 
mulleres en idade fertil da Ga
liza declaran non wtilizar nen
gun método anticonceptivo.• 

DA .. 
TERRA 
AS2BAL.L.ADA 

Funcionário 
con tres 
salários 
Se recentemente era a CIG a 
que denunciaba o "enchufismo" 
nas oposicións para persoal 
temporal na consellaria de Cul
tura e Comunicación, concreta
mente para trinta e .seis postos 
de vixiantes e vinteun de auxi
liares d.e -museus, arquivos e bi
bliotecas, prodúcese agora ·unha 
nova denúncia dentro da Ad
ministración Autonómica. Des-

. ta vez 'é o sindicato CCOO o 
que fai pública a situación dun 
traballador con tres postos labo
rais e, polo tanto, triple fonte 
de ingresos. 

A finais do mes de Maio 
_CCOO faci-a público o caso 
dun funciónário da consellaria 
de Pesca: aparte deste' traballo, 
tamén exercia como secretário 
dunha cámara de propriedade e 
impartía dases na Escola Uní
versitári a de Empresariais de 
Vigo. A situación seroelláballe 
ao sindicato grave de abondo 
cando se ven de decretar unha 
conxelac_ión salarial para os 
funcionários. 

VOZ NOTICIAS. 

A denúncia non confirma o no
me do funcionár1o en cuestión. 
Despois das comprobacións per
tinentes, sóubose que o traba
llador é Alejandro Requejo Do
ming1;:1ez, cuxas actividades la
borais coinciden coa denúncia: 
traballa -en Pesca, consta como 
secretário dunha cámara de 
propriedade e é posíbel atopalo 
na Escola Universitária Empre
sariais, agora en horas de tuto
ría pola tarde . Coa sua situa
ción estase violando a lei de in
co m p a ti b i lí dad es de 19 53. 
CCOO denunciou o 28 de abril 
este caso na Inspección Xeral 
de Serviws sen que até este mo
mento teñan recebido resposta 
nen a Xunta tomara nengunha 
medida ao respeito. Para a cen
tral sindical "non é casualidade 
que a certos funcionários ben 
relacionados co partido no po
der-se lles permita cobrar tres 
soldos no mesmo horário cando 
desde o Govemo nos conxelan 
o salário para paliar o déficit 
público". Tamén se sinala como 
un agravante complementário a 
opcióp de poder traballar até os 
70 anos na función pública. 

Outra$ denúncias semellantes; 
sinalan desde CCOO, teñen si
do resaltas pola Administración 
ao ser denunciadas polo que 
neste caso supoñen que pesa, 
para non resolvelo, a relación 
deste traballador co PP. Xa no 
mes de Febreiro coñecérase o 
caso dun auxiliar administrati
vo da Depuración de Ponteve

,dra que cobraba set~. millóns de 
pesetas anuais ou os ingresos 
por horas extraordinárias a fun
cionários do concello de Ponte
vedra que acadaban os tres mi
llóns de pesetas mensuais. + 
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'Non informamos 
do sismo porque xa ó. 

· - facia o rádio', din na TVG 
Os dous membros do BNG no 
Consello de Administración da 
CRTVG, Tareixa Navaza e 
Francisco Garcia, voltaroh pe
dir a demisión do xefe de 
informativos da televisión au
tonómica, Luis Pérez, en rela
ción á falla de notícias a noite 
do sismo, o 23 de Maio. Na 
comisión de programación 
Luis Pérez descargou a 
responsabilidade no redactor 
xefe e asegurou que o seu ob
xectivo era buscar testemuñas 
e imaxes para o seguinte día, 
gabándose, segundo os repre
sentantes polo BNG, de ter 
feito programas especiais . 
"Como a rádio galega xa 
cabria o suceso nós non tiña
mos que facelo", explicou para 
engadir qué se actuou correc
tamente e "para que non valva 
acontecer estamos pensando 
suprimir o informativo noctur
no". Tareixa Navaza e 
Francisco Garcia sinalan que 
Pérez non está a altura do 
cargo que ocupa e reseñan 
que a TVG ten un compromiso 
permanente cos cidadáns. • 

Obxección fiscal 
diante de Facenda 

A Asemblea Galega de Ob
xección Fiscal continua coa 
campaña para non 
colaborar co gasto militar 
na declaración de renda. O 
Martes 1 O houbo un acto de 
reparto público de 
propaganda en pro da 
obxección fiscal na delega
ción da Axéncia Tributária 
de Salgueiriños en Santiago 
na que participaron 
membros da Asemblea Na
cional da Obxección de 
Consciéncia, quen explica
ron como cubrir os formulá
rios para destinar os cartos 
ás organizacións sociais. 
Desde-a ANOC lembran que 
"mentres para que un neno 
reciba tratamento sanitário 
hai que facer recadacións, 
unha parte do diñeiro públi
co vai para o Avión de Com
bate Europeu ou para aten
der o custo do cúmio da 
OTAN".• 

O Governo estuda 
o tratamento controlado 
con drogas 

Gonzalo Robles, delegado 
para o Plano Nacional sobre 
Drogas, amosou na Galiza, 
onde deu várias 
conferéncias, a sua postura 
contrária á legalización de 
drogas ainda que admitiu que 
tras coñecer os estudos reali
zados neutros pa.ises, pode
riase introducir no Estado o 
tratamento controlado con 
heroina só para toxicomanos. 
Non desveou o contido do in
forme que analisa os resulta
dos do tratamento de 
metadona e sinalou que o ob
xectivo é a erradicación das 
drogas por riba da liberdqde · 
no consumo. "Ternos que fa
cer un estudo de cales son as 
motivacións dos. mozos que 
mesturan drogas a fin de se-
mana", engadiu.·• -

:. 1 f i : ·1 .• r- ~-- ; • . l . 
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PENÍNSULA · 
12 DE XUNO DE 1997 ANOSATERRA 

Aznar pretende reivindicar para si a canstrución das autovias que ainda non se remataron. O deputado galego Fr:ancisco Rodríguez criticou o esquecimento de Galiza no discurso 
do Presidente do Gavemo español. A. IGLESIAS 

O BNG critica ao governo non ter defendido os sectores básicos dáeconomia galega 

Aznar avoga no Congreso por potenciar 
o tecido produtivo español, pero esquece á Galiia 
9* M. SEOANE I MADRID 

O discurso de Aznar no debate 
sobre a situación do Estado 
español foi tan frío e institucio-
nal como se presumia. Apenas 
houbo aplausos nas bancadas 
populares, apenas balbordo 
nas cadeiras da oposición. Só 
se rachou o siléncio cando o 
presidente se referiu á realiza-
ción das autovías galegas co-
mo un dos logros do seu gabi-
nete no capftulo de infraestru-
turas. Esta alusión, a única a 
Galiza no discurso de Aznar, 
provocou gargalladas xerais 
nas ringleíras da oposición. 

A pan1asma do pac1o consfüucio-
nal pairou outravolta sobre as 
bancadas da Cámara Baixa. O 
debate de política xeral entre o 
presidente do Governo , José 
Maria Aznar, ~- o líder da primeira 
forza de oposición, ' o socialis1a 
Felipe González, estivo marcado 
claramente por un óbvio · desexo 
de rebaixar a tensión que, nom~-
adamente a partir do "combate 
dixital", abalou qurante estas últi-
mas seman_as a cena política 
estatal. T ante Aznar como Gon-
zález puxero"n a énfas~ eri invo-
car o espíri.to do pacto .que alicer-
zou a tran-sición política: ~'Esta-
mos aqui. non para vindicar opa-
sado_, . rnai~ si para reivindicar o 
futuro", afirm6u textu~llmente Fe-
lipe González, quen acr~scen-
tou, "veñq apostando_ desde o 
ano pasado. pola estabilidade po-
lítica como factor imprescindíbel 
para afrontarmos os desafíos 
que ternos por diante como país. 
E por iso sosteño que é bon es-
gotar as lexislaturas e que os go-
vernos dispoñan de sólidos 
apoios parlamentares". 

.Para alén do ton abertamente 
conciliador empregado quer por 

· Aznar quer por González, os lí-
deres dos partidos maioritários 
esforzáronse asemade por ciare-

xar que o Pacto de Estabilidade . 
e os critérios de converxéncia -
nos seus prazos previstos- non 
son asuntos que estexan suxei
tos ao debate político. Hai, xa 
que lago, un acordo sen fendas 
nesta cuestión fulcral, "quera rati
ficar, nestes intres. o empeño do 
Governo de contribuir á construc
ción europeu, sen pór en dúbida 
critérios, calendários ou resulta
dos de laboriosas negociacións" 
salientou con certo ar solemne o 
xefe do Executivo español. "A 
nasa é unha posta decidida, tan
to pala construcción política eu
ropea como pola Unión Econó
mica e Monetária", engadiu. 

O líder socialista non quixo ficar 
atrás neste cenário de fervor 
pro-UE. "Eu son un dos asinan
tes do tratado de Maastricht e 
son dos que considera que 
cumpre manter o calendário tal 
e como está prefixado", indicou 
o secretário xeral do PSO~, 
quen non tivo o menos reparo 
en confesar as suas coñecidas . 
queréncias xermar:iófilas. "Hai 
que respeitar o Plano de Estabi
lidade, ainda que sexa para pro-

texer os intereses de Alemaña, 
un -aliceres funaamental na UE 
que agora está a pasar por cer
tas dificuldades e que precisa 
do nos~ respaldo". 

Froitas.1 hortalizas., 
oliveiras pero non leite 

E Galiza? Aznar avogou for
malmente por potenciar o tecido 
produc1ivo, pero esqueceu por 
completo a Galiza. Referiuse 
explícitamente aos esforzos por 
desenvolver o mercado ·de froi
tas e hortalizas, mais eludiu cal
quera alusión ao sector lácteo 
ou a unha -event-ual renego
ciación das cotas perante a UE. 
O BNG interviria no debate pa
ra, a meio de Francisco Rodrí
guez denunciar-o estado de in
defensión no que o Governo es
pañol deixou aos sectores pro
ductivos básicos da..Galiza. 

"O governo está a deixar nc. ·in
defensión aos sectores produc
tivos esenciais na economía do 
naso país", avali.ou Francisco 
Rodríguez, quen fa construir 
sobre esta tese a _sua . int~rven-

G.L. -M.V. . i ~ . 

Un dos nasos 
;; ·. 

O prirneiro qu~ ap~ende un g~Iinto na mili é .. que a v~rtt.Íde - máxima 
no. exército é a honra e o delito máis penado a sedición. Juan Albet, 
to Perote denhonrouse a si mesmo, deshonrou ao corpo·e colneteu·o 
delito de sedición. En tempo de g~erra seria fusilado. · 

Pero veloaí está con uniforme de coronel do exército ( estrelas, con, 
decoracións, gorra de xefe) entrando coa marcialidade de sempre na 
sá do tribunal que o vai xulgar. Coma se nunca rompese un plato. 
Roubar secretos de Estado e levarllos a casa a un banqueiro, a cám, 
bio dunha importante cantidade económica, non despertou as iras 
do exército máis iracundo de Europa. Os militares semellan ben 
.máis permisivos coa sedición cando é ao seu favor, cando ~erve para 
derrubar un govemo socialista. O xuizo é d. porra pechada. • 

ción do Xoves 12 de Xuño. O 
deputado do BNG faria un ale
gato contra o "europapanatis
·mo" de quen non dubida en fa
cer toda caste de concesións 
·ante Bruxelas "e lago é incapaz 
de preservar os intereses de 
sector.es pmducfivos q·ue están 
a ser castigad()s pala UE preci- -
samente pala sua capacidade 
comP,etitiva". 

Aznar si falou de frutas , hortali
zas, plátano e oliveira, pero non 
menci.onou en nengun momento 
ao sector lácteo. ·"No fundo · hai 
unha aceitación submisa dos di
tados de Maastric.h, unha inca
paci_dade para discutir_ perañte 
Bruxelas un iñcrementci da.nasa 
cap?J~idade p/od!JQtiva". ·un.ha 
das pr9po"stas de reso'lui;:!on que 
defendeu o BNG apontou ·na, di
rección de instar -ao Govern6' a 
~.~ o~tive~~, ~n .. i_ncr~~en~o .d~ 
cota t.actea 9s1gna,da ao _Est_ado 
español at€f igual~.r ; canqo ·mé~ 
nos, _,ó:qon·s·wmo int~rno. · . -

Para os nacionalJstas galegas a 
atitud~ ·do gpverno ·ante os cri
téíi os de· cohverxé·nci a: "é 
duntia alamarife vasalaxe". Ro
dríguez -pergú.rit_as_e "Pode t~r 
C(edito un .goy~mo_ qUE! non .dis
cute para nac;l'a- un proxeéto de 
construcción :eL:JJbpea. que mes~ 
!110' .e.stá a·-s~r -cue-stionado por _ 
alg ,uns· .~os s~us q.rtífic~s? E 
esta' imJia pqljtica de deteri~a 
dós inte'reses d,a maioria social 
e dos dÍferenfés º territóries que 
compoñen o Estado?" 

Francisco Rodríguez cuestiona
ría ante Aznar a "radical iflcom
pren si ó n do carácter plurina
cional dó Estado español" e a 
sua "incapacidade para enfrontar 
calquer reforma institucional na 
dirección de, por exemplo, dotar 
de contido normativo a diferen
ciación -estabelecida na Constitu
ción entre as nacionalidades his
~óricas e aas rexións". • 
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-Preso da ETAachado 
inconsciente na sua cela 

. Mikel Sarasketa, preso etarra 
desde hai 18 anos, foi 

. achado inc;onsciente na sua 
cela no carcere de Acébuche 
(Almeria) o pasado Venres. 
seis d'e Xuño cunha ferida na 
cabeza. Sarasketa, 
condenado a trinta anos de 
prisión, estaoa sometido. ao 
primeiro grao penitenGiário 
por encadrarse no sector da 
ET A non favorábel á 
reinserción. 

A dirección da prisión 
descartou o intento de 
suicídio e suxeriu que o 
condenado perdera o 
coñecimento despois de 
inxerir unha pílula, ainda que 
non foi quen de confirmar 
este extremo. 

Por outra banda, o Martes 
dez de X uño a ET A trato u de 
matar en Silbo a un militante 
socialista, posteriormente a 
organización independentista 
comunicou que se trataba· -
dun erro.+ 

Portugal despenaliza 
o consumo de drogas 

O consumo de drogas 
...-duras ou brandas- en 
privado deixará de ser 
delito en Portugal se 
prospera unha proposta de 
lei que a Juventude 
Socialista vai' levar ao 
Parlamento no mes de 
Outubro. O ministro de 
Xustiza apoia a iniciativa 
das mocidades socialistas. 

. A lei estabelece unha 
distinción clara entre 
consumo público e 
privado. "Nao há 

. condiºóes políticas para 
avanºar no sentido da 
liberalizaºªº total", 
explicou o xoven deputado 
socialista Sérgio Sousa 
Pinto, que:tamén anunciou 
que en 0l,ltono o aborto 
volverá a ser debatido no 
Parlamento da man dunha 
iniciativa· do seu grupo · 
despois ~e perder a 
votáción pola sua _ _ 
_legalización por. un yot~ .. . 

... ~ -·- ' - . 
. ~: 

Andaludcí· mántén 
a -cesión do ·15% do-solo .-

··A .chamada lei ponte do solo 
en Andalucia contravén a-1:.ei 
do Solo estatal e abriga a: · 
ceder o ·1 s·o/o do solo aos·: 
concellos nos casos de : · 

.. w~a~i~a~ión ~ const~_ución. -. 

Neste marco o Consello ·de·: 
doverrio andaluz · 

:_ de.sblóqi.Jeou -300 pr'ox'ectos -
. urbanfsticos afectadds pota ·. 
, Leí do ·Solo Estatal. b ·c:s·tado 

pretende redúcir a .· · ·. -~: 
porcentaxe de cesión ao . 
10%, pero recentemente un " 
alto tribunal declarou 
inconstitucional o 70% da Lei 
sobre o Solo e Ordenáción 
Urbana por considerar que a 
fixación da porcentaxe do 
solo a c~der aos concellos 
debe ser determinado palas 
Comunidades autónomas e 
non polo Estado , que non 
teria competéncias nesta 
cuestión .• 
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É presidente do Consello-Fiscal da Unión Nacional de frabalhadores Angolanos' 

Manuel Pereira da Silva 
'Os deputados da UNITA asumiron ~s reformas constitucionais' 

Cales son os obxectivos do 
Governo de Unidade .de Re
conciliación Nacional? 

Düranté duas décadas vivimos 
unha guerra fratricida imposta 
indirectamente polos paises 
occidentais durante o periodo 
da guerra fria e liderada polo 
eixo Lisboa, Pretória, Washing
ton. Cea mudanza que se ope
ra no mundo e coa apertura á 
economía de mercado propí
ciase a paz. Diante desta nova 
coxuntura dase un encentro 
entre as forzas que anterior
mente estaban divididas, tanto 
das que optaban polo íeste ·co
mo das que optaban por occi-

. dente. Confórmase o Governo 
de Unidade de Reconciliación 
Nacional e iníciase o novo pro-. 
ceso político no que .agora an- · 
damos. Os obxectivos deste 
governo son basicamente 
dous, o primeiro reconcialiar á 
família angolana e o segundo, 
preparar á povoación para as 
próximas eleicións multiparti
dárias. 

Como está estruturado · o 
GURN? 

Está constituido pór todos 
aqueles par~idos que no ano 
92 concorreion ás primeiras 
eleicións multipartidárias da 
história de Angola e tiveron ac
ceso ao Parlamento. O máis 
votado foi o MPLA, que ten li
gazóns cos partidos socialis
tas , sobre todo .de influéncia 
francesa e portuguesa e mes
mo solicitou a sua integración 
na Internacional ·Socialista, an
tes optaba polo leste. Apresen
tou un programa de nación que 
permitise ver un horizonte para 
a povoación, co que chegou ªº 
corazón da xente, porque os 
seus princípios son pan, traba
l lo e fraternidade. Outro dos 
partidos máis votados foi a 
UNITA, que está, pola contra, 
do lado da direita e ten moita 
infh,iéncia dos partidós portu
gueses. Ocupa o terceiro lugar 
o PRS, pero hai outros que ta
mén teñen representación par
lamentáric;t. 

A UNITA xogou un importante 
papel durante a guerra, como 
aceitou as novas medidas 
constitucionais? 

Ainda hai alguns reticentes nas 
suas filas porque o percorridq é 
longo, pero con esta situación 
conxunta hai que mirar cara 
adiante. Hai tensións na admi
nistración do estado, sobre todo 
ali onde a UNITA ten máis poder 
por forza da guerra. A policía ten 
que controlar o arde público. Ne
sas zonas ten que haber nece-_ 
sariarnente eleicións. A UNITA 
tivo que ceder, como figura no 
p,rotócolo de Lusaka: Esto 
cons~guíuse pala presión do es
tado, porque a desmobilización 
é imprescindíbel para Q..onseguir 
unha Angola na que todos se_ 
senten a discutir ideas. Candp 
se dea unha pacificación dos es
píritus poderá haber eleicións 

Como está a repercutir a aper
tura á economia de mercado 

---.ucs. ecoooinia nacional.? -

-0. PAULA CASTRO 
- .-

Tras duas décadas de guerra civil promovida polos p~ises occiden
tais para manter os seus intereses. económicos· e evitar o espalla
mento de reximes comunistas no continente africano, Angola vive 
un periodo de transición, cun Governo de Reconciliación Nacional 
(GURN), que trata de recuperar o país e preparar á povoacion para 
celebrar, o ano que ven, eleicións multipartidárias. Manuel Pereira 
da Silva, que visitou Galiza para asistir ao 11 Congreso da CIG, tala 
da situación política e económica que vive o país na actualidade~ 

A. IGLESIAS 

No apartado da Constitución 
que fai referéncia á economía 
prevese a coe-

Tamén temas petróleo, diaman
tes e outros recursos que com

pletan o _espectro 
productivo naxisténcia de dis

tintos sectores: 
o privado, o 
estatal, o siste
ma níixto e o co
ope~ativo. Antes 
habia unha eco
no m ia centrali
zada na que o 
estado tiña o 
monopólio de to
do, agora non. 
Alguns ·sectores 
pódense privati
zar e xa hai clí- · 
nicas privadas, 
pequenas em
presas de trans
portes ou em
presas de com
bustíbeis. Angor 
la é un país 
potencialmente 

· moi rico, · pero 
economicamen-

10 . - rex1me 
móbt1tista servia -
c;je porta de 
·entrada para a 
desestabilización 
política dos 
países viciños. 
A Angola, co 
Mobutu, nunca 
tivo relacións" 

cional, que' pro-
vocaron unha en
trada de investi
dores estranxei
ros. A nivel pes
queiro o principál 
é o Estado esp.a
ñ o 1, no petróleo 
son os EEUU e a 
Grande Bretaña 
e na construcción 
civil Portugal. ·. 

Como condico
nan os capitais 
estranxeiros a· 
evolución políti
ca e económica 
do país? 

Angola, ainda 
que abriu as 
suas podas á 
economia de 

te atrasado ,, oun desenvolví
-me l'.lto- básic.o- ag r:o pe cu á r i o. 

mercado, criou regras que de
ben ser rigorósamente cumpri-

das por calquera dos sectores 
·nacionais. Senón, córrase o pe
rigo de provocar novas convul
sións sociais. A INDIAMA, por 
exemplo é unha empresa que 
se adic·a á explotación de dia
mantes. Está asociada a outras 
empresas, unha soviética e ou
tra brasileira. Pero esta empre
sa ten a misión non só de ex
plorar os diamantes, senón ta
mén de desenvolver outras me~ 
didas sociais . e sectores econó
micos ainda atrasados. Na me
did a que vai explorando, vai 
criando outros postas de traba
llo e como medidas sociais ten 
que criar hospitais, escalas e 
mesmo encarregarse da supe
ración técnica nacional. Preci
samente para que non houbese 
monopólio de empresas estran
xeiras , o estado resérvase l:Jn
ha grande participación como 
medida ·cautelar. Tamén hai 
áreas nas que os estranxeiros 
nen sequer poden investir. 

Esas restriccións económicas 
son contrárias aos princípios 
que defende a UNIT A. 

O proxeclo de governo é de 
consenso e entre todos os par: 
tidos tiveron que tratar estes 
temas, por isa alguns aspectos 
do programa teñen o consenti
mento da UNITA. O GURN vai 
durar só dous anos e era im
prescindíbel acadar estes acor
des para evitar confrontacións, 
para evitar outra guerra. Gran
de parte dos xenerais da UNl
T A están integrados nas forzas . 
angolanas e, mesmo aspectos 
como -a limitación da entrada 
das empresas multinacionais 
estranxeiras. 

O Zair~, agora Congo, xogou 
un papel importante na poHti
ca angolana, como se _rece
biu a chegada de Kabíla ao 
poder? 

Nós xa aceitamos á República 
do Congo Democrático, porque 
ten un governo e un presidente 
da República, o señor Kabila 
que xa ten relacións con al
guns paises que o axudaron a 
chegar a esta situación. Cre
mas no direito de autodetermi
nación dos pavos, porque o 
que tiñan era unha ditadura. 
Xa enviamos axudas para res
tabelecer a democrácia. ere
mos que é moi positivo que se 
estabeleza un governo provi
sional para que haxa democrá
cia de feito. O rexime mobutis
ta era un rexime que servia de 
porta de entrada para a deses
tabilización polític-a dos pais~s · 
viciños. A Angola, co Mobu.Ju 
nunca tivo relacións. No tem~o 

.da guerra fria, cando os círcu
los occidentais vian -á Angolla 
como unha poténcia comuni$
ta, criaron o eixo Lisboa, Pretó
ria, Washington e Zaire. Potem
ciaron a guerra fraticida no na
so país, 2 millóns de martas, 
outros mutilados, 4 ou 5 mi
llóns de desamparados, casas 
destrozadas. Non podemos di
cer taxativamente que Kabila 
s·erá o nos o deus salvador, 

· porque o salvador da pátria an-· 
galana teñen que ser os ,.pró-
prios angolanos. + · 

12 .DE XUÑO DE 1997 

Finalmente foi a esquerda 
a quegañou 
en Catalunya Norte 

Despois da forte suba do 
voto á Frente Nacional de· Le 
Pen na Catalunya "!arte na 
primeira volta das eleicións 
lexislativas francesas, que 
posibilitaba a consecución de 
un deputado para ·os 
ultradireitistas, a segunda 
volta deu a vitória aos 
candidatos socialistas en tres 
das catro circunscripcións, 
segundo informa ADAI. Os 
deputados eleitos foron Jean 
Codognes, Christian 
Bourquin e Henri Scire, pero 
o resultado máis 
espectacular foi o acadado 
polo candidato comunista 
Joan Vila, unha persoa moi 
coñecida polos norcataláns, 
que gañou na cuarta 
circunscripción. Os analistas 
políticos da Catalunya do 
Norte coinciden en que 
moitos votantes da direita 
tradicional optaron por Le 
Pen na primeira volta como 
castigo aos conservadores 
pero o seu propósito non era 
darlle a victória. + 

Estreita maioria 
conservadora en Irlanda 

O partido conservador 
Fianna Fáil foi o vencedor 
das eleicións lexislativas 
celebradas en Irlanda o 
pasado Venres seis de 
Xuño. Mália esta vitória, os 
conservadores terán 
dificuldades para formar 
.governo porque non teñen 
a maioria absoluta dos 166 
escanos que ten o 
congreso irlandés. O 
Fianna Fáil obtivo 81 
representantes, frente aos 
que 54 que conqueriu o 
partido democristián"Fine 
Gael, unha forza política 
agora coaligada co Partido 
Laborista, anterior aliado 
dos conservadores que 
tivo un descalabro eleitoral 
ao baixar de 33 a 18 
deputados. O proceso 
eleitoral en Irlanda é moi 
complicado debido ao 
método de reconto dos 
sufráxios en función das 
preferén_cias dos 
votantes.+ 

China contra as máfias 
do xogo en Macau 

Cando falta menos de un 
mes para que Hong Kong 
valva á soberanía chinesa, 
despois de 150 anos de 
dominación británica, as 
autoridades de Pequin 
queren pór orde na indústria 
do xogo na ·colónia 
portuguesa de Macau, que 
volverá a mans chinesqs en 
1, 999. China quer que a 
futura Regiáo Administrativa 
Especial do território sexa , 
quen se encargue 
directamente do xogo após 
da transferéncia de poderes 
o 20 de Decembro de 1999. 
Mentres, as autoridades 

· chinesas están a promover a 
paz entre as sectas do xogo 
e o ,governo da colónia , 
sinala que o problemas das 
máfias é un fenómeno 
importado.+ 

.. 
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Segue sen esclarecerse o asesinato :do fotógrafo Cabezas 

Reactivase a persecución de xorncdistas na Arxentina 
I 

90>- P. GRINBERG /B. AiRES 

En vísperas do Dia do Xornalis
ta -que se conmemora o 7 de 
Xuño na Arxentina- os traballa
dores de prensa marcharon á 
Ca~a de Governo. para reclamar 
o esclarecemento do asesinato ' 
do fotógrafo José Luis Cabe
zas e do xornalista Mario Boni
no e da escalada de ameazas 
e agresións que o sector so• 
freu nos últimos anos no país. 

A Unión de Traballadores de 
Prensa de Buenos Aires (UTP
BA) tiña pedido unha audiéncia 
co presidente Carlos Mer:iem, 
pero foron recibidos por un fun
cionário de cuarto nível da Presi
déncia. Despois xa da frustrada 
audiéncia, os xornalistas mar
charon cara o Congreso para se 
solidarizar co reclamo que os 
docentes, que desde hai 70 dias 
cumpren unha folga de fame 
nunha carpa montada fronte ao 
parlamento, en reclamo do au
mento do orzamento educ'ativo. 

A instigación do crime de Cabeza puxo de relevo o vencello coas máfias arxentinas dos represor:es "xubilados" da ditadura. 

Ao crime de Cabezas sumáron
se a pasada semana as amea
zas que sofreu a familia de Ano
nio Fernández Llorent$, un xor
nalista que cobre para o Canal 
13 de televisión as alternativas 
da investigación do asesinato, 
na cidade de Dolores, a uns 300 
quilómetros da capital. Cabezas 
traballaba para a revista 
Noticias, un semanário político 
que se caracteriza polas suas 
fortes reportaxes de investiga
ción sobre feitos de corrupción 
que involucran a funcionários do 
governo e importantes empresá
rios. O seu corpo calcinado e es
posado, cun tiro na caluga, apre
ceu o pasado 25 de Xaneiro en 
Pinamar, unha cidade a 400 km. 
de Buenos Aires, onde o xorna
lista cabria a tempada de verán. 

En Pinamar pasan as suas va
cacións importantes persoalida
des da política e a economia ar
xentinas, entre eles o governa
dor de Buenos Aires, Eduardo 
Duhalde, o senador Eduardo 
Menem -irmán do presidente-
e o empresário Alfredo Yabrán. 
Yabrán ---quen manexa un gru
po empresarial que abrangue 

actividades como o correo priva
do, taxis aéreos e servizos aero
portuários- tivo que declarar na 
causa que investiga o asesinato 
ao térense detctado conexións 
entre os seus custódios e os 
presuntos autores materiais do 
crime, que están detidos. 

O presunto asesino, un ex-oficial 
da policia bonaerense de apeli
do Prellezo, tiña unha tarxeta 
persoal de Yabrán ·e os investi
gadores detectaron d-úcias de 
chamadas telefónicas entre el e 
o xefe da custódia de Yabrán, o 
suboficial retirado do Exército 
Gregario Ríos, en vísperas do 
crime. Ríos declarou ante a xus
tiza que Prellezo chamou ao seu 
teléfono móbil na mañá posterior 
á tráxica noite do asesinato "pa
ra lle pedir traballo". 

Cabezas foi o primeiro fotógrafo 
en rexistar imaxes de Yabran, 
quen até o ano pasado -en que 
o seu retrato apareceu na tapa 
da revista Noticias- tiña conse
guido manterse no anonimato, 
mesmo despG>is que o ex-minis- 1 

tro de Economia, Domingo Cava-
1 lo, afirmara ante o Parlamento 
en 1995 que o empresário for
maba parte de "máfias" locais. 
Segundo o publicado pola revista 
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• FÚTBOL, CARTOS· E MENTIRAS 
Non é ouro todo o que'reloce nas economías do Oeponivo, do Celta e do Compostela. 
Neste traballo de investigación descubrimos os secretos mellar gardados. 

• NARCOS DE RÍA 
Relato descarnado sobre a vida de varios narcotraficantes. 
Confesións a tumba aberta nas fronteiras do delicto. -

• OS LÍOS DE SOGAMA 
¿Uue hai detrás de tanto ruido social e político sobre o proxecto da incineradora que . 
promove o gobérno de fraga, e por que Vulcano-quedou sen o contrato das caldeir~s? 

Noticias, Vabran tiña comentado 
aos seus achegados que "tirar- . 
me unha fotografia a min é como 
pegarme un tiro na cabeza". 

A investigación do -crime sacou dos sinistros grupos de tareas 
á luz o exército de seguridade _ dá ditadura militar. 
privada que rodea ao empresá
rio e que integran ~x.-membros 

M. VEIGA 

Sospeita sobre as ONGs 
O conflito do ex,Zaire destapou a actuación irregular dalgunhas Or, 
ganizacións Non,Guvéma.1.nentais en Africa. Hai só dpus meses, Mé, 
dicos sen Frnnteiras de Bélxica anunciou un proxecto para repatriar a 
vários miles de hutus. Duraria aproximadamente un mes e nel se.rian 
investidos 1.500 millóns de pesetas. Fontes do próprio país africano 
informaron pouco despois que os membros da ONG permaneceran 
alí pouco máis de tres dias e que non sabian onde foran parar os car.:
tos. "Desde logo a nós non!", indicaron. A cifra supoñia, por outra 
parte, case a metade do orzamento do país. Máis grave foi _ ainda a 
campaña de outras ONGs solicitando a -interver~.ci6n ocidental no 
Zaire para sofocar unha suposta guerra entre bandos rivais. O que alí 
11.abia, como lago se viu, era unha revolución contra un rexime dita, 
torial, apoiado desde habia tres décadas por Ocidente. 

O economista e sociólogo norteamericano James ·Petras denunciaba 
tamén hai pouco o papel de certas ONGs en Latinoamérica que se, 
gundo el servían de "vangarda intelectual" do liberalisJllo, levando ·a 
ideoloxia do libre mercado a sectores progresistas, carnpesiños e uní, 
~~~~. \ 

Cómpre en todo caso non xeralizar, porque baixQ a divisa das orga.:
nizacións non guvemarnentais agrúpanse -hoxe colectivos de ori-en, 
tación rnoi diversa, alguns deles sinceramente ~ríticos e ~olidários. • 

ademais ••• 

O empresário e xefe de custódia 
foron citados até o momento só 
como testigo_s, ainda que se 
presume que' o xuiz José Luis 
Machi -encargado da causa
volverá a convocalas a declarar 
ao xulgado de Dolores. 

Nada para festexar 

Con este título émitiron un do
CL!mento OS xornalistas, no que 
afirman que "os asesinatos de 
Bonino [membro do sindicato ,_ 
asesinado en· 1993] e Cabezas 
seguen sen ser esclarecidos. 
As ameazas, agresións físicas 
e querelas contra 'xornalistas
traballadores da prensa conti
nuan sumándose de maneira 
incesante,· chegando hoxe aos 
780 casos, todos documen -

-tados e denunciados oportuna
mente -pala UTPBA diante do 
governo nacional". 

O -documento engade que "a 
guerra despiada polo control da 
totalidp.de do poder 'mafiatizado' 
non repara en vítimas e coloca 
entre os seus principais obxecti
vos o xornalismo e a todos os 
que loita_n por unha vida mellar''.+ 

• AS MULTINACIONAIS COPAN 
A EXHJBICIÓN DE CINE-

• PAISAXE ELECTORAL 
CO EURO Ó FONDO 

• ABEL CABALLERO: 
11Temos a Fraga contra as cordas" 

REVISTA TEMPOS 
Rúa dos Porróns, 8 - 2º 
15705 - Santiago 
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Segundo unha 
recente 
investigación, as 
camas de madeira 
son mellorés que 
as de ferro porque 
reducen as 
radiacións 
electromagnéticas 
que produce este 
último material. Se 
isa é certo, que 
non se poderá 
dicer do tendido 
-de alta tensión 
(400 mil vóltios) 
que cruza Merza? 

Tres veces por 
semana un 
camión, con 
matrícula de 
Salamanca ou 
Madrid, para 
diante do Burger 
Klng. Fornece ao 
establecement9 
de ovos, patacas, 
léituga e tom·a ~, . 
cebola e carne - · 
pic~dfl, -,va$os ~e 
cristal, vaixeta, 
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Non n1áis torres 1 

Non sel a que' se lle ocurriu a 
famosa frase de Abrir Vigo_ao . 

· mar faime gracia porque desde 
que a estou ouvindo non fago 
máis que percatarme de que pa
sa exactamente o contrario, xa 
sei que se retire as zoas portua
rias pero as meteduras de pata 
son en todo Vigo; o bonito da 
nosa cidade é precisamente 
comprobar que desde infinidade 
de pontos se pode ver o mar. 

Pensar que si houberamos cons
tru ído con cabeza seríamos mi
les de persoas máis as que po
deriamos ver o mar tamén desde 
as nasas casas ... e unha cidade 
privilexiada por iso, per<? segui
mos facendoo mal, moi mal. 

A segúinte brutalidade que hai 
que evitar que fagan, xa que nas 
anteriores nón tivemos o valor 
de impedir, son as torres de. no
ve prantas que proxectan levan
tar onde está situada a panifica
dora, según se reflexa neste pe-

. riódico o día xoves 8 de Maio. 

Non vamos a poder ver o mar, 
tampouco, desde o principio de 
Camelias ou desde a praza do 
Reí? Non podemos consentilo, 
tragar outra vez máis non, por 
favor. 

Propongo que nos unamos para 
impedilo, si 1endes _algunha 
idea, proposta o simplemente 
queres unirte por favor envía o 
teu número de teléfono ao apar
tado 8180 de Vigo, eu son unha 
persoa pero contigo podemos 
ser miles, gracias, ¡Vigo ·e nos 
nolo merecemos!+ 

BELEN MAR.COS FERNANDEZ 
_{VIGO) 

Coléxio de adultos -
Para allgunlhas de nós, xa termi:
nou o coléxio. Foron tres anos 
qUJe 1es~ivemos indo, dia a dia, á 
escala. Foi positivo. 

Queremos suliñar que foi unna 
experiéncia fermosa? comparti
mos cobado GOn' ·cobado, mo
zos e mozas: Para nós, que xa 
non somos :AeAos ::.as que- -a1~ 
ig1úns, ·somos avos-as, aonvivir 
dia a día ao carón destes rapa
ces e 'fap'azas, s·era lembradcf 
para tocia a" vida_> .-. 

Cing u idofros par~ r 

_as dependentas. 
Ao luncfr de · 

Voltar a ser rapaces! Lemorar 
~ aquel.es anos que ·por· mor de 

moitas ·co1,.1sas , non se pudo re
matar os estúdios-'primeiros! :-: ·' .. .Aicampa c~egan 

- , · ~ Tendo tillos en idade escolar; de as tortillas de . fe~to, par.a recordarlles e-facerlles -

p-ºa tac_ a fe_ ita. s_' p. c»r :- ver que, inda que un xa "é ~·madL:J
ro.:'a" quédanos tempo -dabondo 

.tren~ .. _- ,, . par.a .. adicarno-s .a(} .estúdio. 
' Aprender, nunr::a está démáis. 

·-

R.odrí·gu~z· Peña / 
descalifica a un 
membro do PP 
con estas 
palabras: "cainista 
e aldeán". O Dia 
da Pátria do 

Todo foi importante' per-0 süliñá
rei que, o mot~vo que· (ne levciü 
á escala non foi out-rcr que, estu- · . 
diar o galego. 

Penso que, se unha antes lía, 
agora, será moito máis. 

Desde agora· en diante, ler, es
cribir, será un deber agarimoso~ 

Acaso non é fermoso, adicarnos 
un pouco a escribir, ler, facer un 
pequeno análisis e logo, comen
talo con alguén? 

ANOSATERRA 

A literatura quizais é unha. das , 
actividades máis fermosas den
tro da lingua. Sendo en galega 
mellar que mellar. Os nasos de
vanceiros as í o expresaban. 
Adiante falernos galega! 

Algúns, adicaron a súa vida pa
ra defendelo, ternos fresquiño, 
O Df a das letras Galegas que 
por oerlto, este 
ano, foi ~dica-
d o a A xel 
Fole. A ltteratura 
Ternos unha quizaiséunha 
moma de po- d t' 'd d etas escri to- as ac IVI a es 
res.. máis ferniosas. 

Quen non se 
lembra do 
Mestre Leonel amigo de Muró
gadan ao qL:Jedar este sen a súa 
nai loretta (autor X. L. Méndez 
Ferríh) do libro Arnoia Arnoia? 
Ou tamén Longa Noite de Pedra 
(Celso Emilio Ferreiro), _ Merlín e 
família (Alvaro Cunqueiro) , Cau
sas (G,;;ls.te_l.ao-} Un sin f[n de 
grándes escritqres :que xa antes 
re liarnos:. _.._,. · ·· · 

Pois . ven~ os ·;Í'osos mestres es
tes 'qúe•estiveron anos ao· pé de 
nós, igu.al_ .q~ed;> mestre Leonel 
coa súa·sabeduria axudán.donos 
a entend1k<melh~r, o que nos eri-
sinab~~· - ""' . ;=·~"I- · ,: .: · 

Para eles : ~ EnCárna, Antón , Eu-
loxio, .Pil~r e F~r,nándo : Un· gran
de agarfrno ció's ~allfmnos do Oo-· 
léxio de Adultos de Fernández 
López do Porriño. • . ·· 

GUADALUPE NOVELLE 
(Pü~RIÑO} 

A emigr~ción loita 
· D fito da emigración galega pó

dese marcar no século XV coa 
derrota da nobreza galega, que 
participara na guerra a favor da 
Bel1ranexa e a decapitación do 
Marechal Pardo -de Cela. Con 
esta acción escomeza a "doma· 

e castración" de Galiza. 

Os Reis Católicos levan á no
breza galega ás guerras que 
sos1iñan contra os mauros e no
m ean na Galiza unha xustiza 
maior, un alcalde maior e corre
xidor.es que -servirán os in1ere
ses do recente Reino. Coa con
qumsta de Granada moitas fami
lias galeg~s veranse na abriga 
de repovoar a novo território 
conquistado. Pola contra á nosa 
terra desprazaranse persoas fi
deis aos reís para ocupar impor
tan1es cargos. 

Ate aquí podemos analisar ben 
como a coroa de Castela e Ara
gón intenta deixar sen clase diri
xente ao povo galega para que 
non se organice e loite contra o 
recente reino "unitario e centra
lista" que se ía formando. 

No século XVI o fluxo migratório 
irá dirixido a Castela, á sega 
dos campos. lsto perdurou ate 
os nasos días. Existen testemu
ñas de que ~stó é asi. 

A '.'miséria e á fame" era unha 
·constante na vida dos galegas , 
de-sd9' o escomezo do someti
mento por "xente foránea". Can
do un invasor conquista un povo 
sempre intenta sometelo e repri-. 
milo; expólialle' as su as riquezas · 
e por~ riba · pónlle únhas fortes 
ca!Q~S"tri~ut-árias :· lnt~nta con: 
vencelo de que a súa é unha 
'.'cultura bárbara". 

o século XVIII-XIX posibelme.nte 
sexa o de maior éxodo de gale
gas,· ·o d~~tino é Arnéric_a, a ·via
xé faciase en barco nunhas con-

. dicións infrahumanas. Chegarian 
mesmo a viaxar nos comparti
mentos destinados aos animais. 

Despois da segun·da guerra 
mundial hai unha emigración di
rixida a Europa, ali ván moitos 
galegas como mán de obra ba
rata .a levantar os paises desfei
tos pola guerra. 

A ditadura fascista volve elimi
nar a unha parte da clase diri
xente que se ía formando no no-
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so pais . Prodúcese un período 
de inflexión na .nosa história. 
Aquela xente que non é "pasea
da" ou exiliada marcha en busca 
de sustento. 

O Franquismo pula a emigra
ción como ionte de divisas e 
cria o "instituto español de la 
emigración". Estas divisas iran
se investir a outros lugares do 
estado. Como estamo~ vendo, o 
sometemento e a apropriación 
dos nasos recursos e reservas 
naturais son a causa da emigra
ción. A nosa enerxia eléctrica 
vai render benefícios a outros 
sítios do estado (Fenosa asula
gou vales e deixou a moitos la
bregos sen terras. Para que os 
nasos aforras queden no noso 
país deberíamonos de dotar dún 
banco gal ego próprio). 

A colonización do ·noso povo 
non é o feíto dun día, é un pro
ceso que se ven fraguando du
rante séculos. lsta é unha loita 
constante na que o povo oprimi
do non está quedo, non se dei
xa someter. En definitiva unha 
loita de clases. 

Na Galiza co sistema capitalista 
e monopolista mundial estase 
dando un proceso de desartella
m ento da nosa economia (coa 
escusa de Europa por diante). 
Agora a emigración recibe o no
me de "libre circulación de cida
dáns". Intentan convencernos de 
que vivimos nun país pobre, can
do en realidade o están empo
brecendo cada día máis para 
proveito próprio do grande · capi
tal financeiro español. Funciona
mos absolutamente igual que un
ha colónia calquera deses paí
ses do chamado terceiro mundo. 

Se a fame e a miséria eran a 
causa fundamental e primeira 
da emigración, hoxe podemos 
dicer que para non cair na misé
ria e na fame, seguimos abriga
dos a loitar. 

Os nasos pais emigraron e tra
ballaron arreo para darnos unha 
boa educación e uns estudos . 
Asi pensaban, non teriamos que 
emigrar. Con esta convicción 
estiveron durante moitos anos. 
Hoxe ven que as expectativas 
de emprego son moi baixas ou 
case nulas, a pesares da nosa 
mellar formación . A nosa xera
ción marcha da Terra por non 
a topar un 
pasto de tra-
ballo . Moitos 
des tes m o- Con esta 
zos, ás veces, 
ocupan a pr.a
z a ·d~ixada 
polos seus 
país. 

política, a _ 
xuventude vese 
na abriga de ~ · 
tomar o doroso 

Se botamos 
unha bllada a camiño da 
política levada emigración. 
a, cabo polo 
esta_do espa-
ñol · e o seu 
apendiC'e, a 
Xuntá de Galiza, darémonos 
canta desta sangr_ia humana. 

Na Galiza existen 200.000 para- -
dos/as fronte a unha povoaci-ón 
ocupada inferi9r ao millón de tra
balladores/as. A taxa de desem- · 
prego xuvenil é do 40%. Decate
monos de que máis da metade 
da povoación galega esta inacti
va. Todo isto agravado por unha 
reforma laboral que rec_orta o-de
reito dos traballadores/as. 
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Cre que os pro·dutos deben· indicar de o-nde procedeo? 

Amélia 

Auxiliar de clinica 

Claro qu e tou a favor 
de que digan a procedén, 
cia do produto , mellor 
que exan daqui, da nosa 
terra. I to non fai, pe, 
r d coñezo a razón de 
non facerse. Creo que 
deberia haber unha lei 
que obrigase a pór unha 
indicación obre a proce, 
déncia de cada cou a pa, 
ra que os con umidores 
p clamo elixir e e ven, · 
dan cou as daqui. + 

Vítor 

Xornalista 

Estou moi a favor porque 
é necesário que a xente 
coñeza o que compra e 
donde ven o que compra. 
Creo que se o fixeran a 
xente consumiría máis 
produtos galegas. O que 
non sei é a razón de que 
nas froiterias non indi, 
quen se os pementos son 
de Padrón ou donde son. 
Debe ser por intereses 
comerciais, porque son 
mái baratos fóra. + 

Vitó ria 

Estudante 

Estou a favor. Hai que 
evitar ter que comprar 
produtos de fóra cando 
aquí hainos de moita ca, 
lidade. Cando compro 
pido produtos do país 
porque dan traballo á no, 
sa xente, pero o cerro é 
que case nunca indican 
donde proceden agás nos 
casos como os de terneira 
galega, mália a xente pe, 
dir constantemente cou, 
sas producidas aquí .• 

Ester 

Ama de casa 

Naturalmente. Cando 
merco compro produtos 
da terra , o que hai. No 
mercado, nunha vila, non 
merece a pena etiquetar 
porque. é o que ·a xente 
compra e ademais non se 
pode vender unha causa 
de fóra. Son de Alacant e 
ali no mercado vese moi 
ben o que .é da terra e 
non se vende outra causa. 
Nas capitais sr que están 
as causas etiquetadas.• 

Leandro 

Xubilado 

Sempre é unha garantía 
que os produtos sexan do 
país. Hai que consumir o 
daqui. T emos unha indús, 
tria como a Citroen que é 
galega e que dá milleiros 
de postas de traballo e os 
coches deberían ser Cirro, 
en~ Sempre compro ten, 
reira galega, que di donde 
é. Non sei porque non po, 
ñen a procedéncia, pero 
seica hai iso da denomi, 
nación de orixe . .. + 

E inevitábel: con esta política, 
a xuventude vese na abriga de 
tomar o doroso camiño da emi
gración. 

O sistema capitalista non pode 
' ou sil]lplem~nte non lle interesa 
xerar pastos de traballo necesá
rios para ocupar a mocidade: A 
emigración sérvelles para con
trolar posibeis confrontacións 
sociais. lstas estarian motivadas 
polo desemprego e a miséria a 
que se vería abocada a nosa 
xuventude. 

sismológica, de floresta (agora 
menos, consequencia dos euca-
1 i ptais e pinheirais de especí
mens nom proprios, provocado
res das secas) , cultural (a pesa
res da TVG), lingüística (a pesa
res da "Xunta de bois") e emi
grante. Emigrante toda ela pola 
ausencia de governo próprio. 

Mira (1.243 m), fronteira em Río 
Mac;ás, ás beiras da raia portu
guesa (eles sairom de nos, nom 
nos deles), segue para o Norte, 
acolhe o Encaro de Cernadela, 
sanabrés, e fai frontelra no Río 
Negro do Sul com Pagos de Sa
nábria e Espadanhedo. Ja nas · 
fontes-do Río Negro segue a 
raia a Serra da Cabreira cara 
nossa desde o •marco que fai o 
Pico de Vizcodelo (2.122 m.) e o
Penháo (1.958 m.), deica a ver
queaugas Minho/Douro que é 
umha fronteira natural e secular, 
deste jeito ficam no oriente a Se
rra do Pinar e o Teleno (2.135 
m.), ponto divisor que deixa os 
Montes Aquilanos da nossa ban
da, mais para o Norte: Fonce
badáo, onde os galegas da sega 
em Castela ao longo dos sécu
las fix~ram um milhadoiro em 
pedras ao dei-

paises, decía chegarmos ás fon
tes do Río lbias, afluente do Río 
Navia, tam nosso. A raía é nídia 
e incontestável desde o porto de 
montanha de Cerredo (1 .359 
m.), o verqueaugas Navia/Nar
cea que fai a Serra do Ranha
doiro, verdadeira fronteira natu
ral entre Astúrias e Galiza, por
tes de montanha de Ranhadoiro 
(1.181 m.), Connio (1 .315 m.), 
Pico de Orrúa (1.366 m.) e· Páo 
(1.145 m.), encosta as fontes do 
Río Negro do Norte e o Río Ba
raio ja é o fim , poi~ vai mo,rrer·ao 
mar na Ponta do Sol (onde o Sol 
entra na Galiza) , deixando na 
nossa banda a povoac;óm de Vi
go ao pé da raia, e pertencente 
a esquecida por algúns área de 
Navia, agora brutalmente viola
da por umha suposta cultura as
turiana que lá nunca existiu, inte_
resada por governo alheo; e es-

A pesares do desarraigo e os 
atrancos que supón o estar lon
xe da Terra, a emigración gale
ga nunca renunciou, nen re
nunciará, a loita por conquerir a 
soberania plena para o noso 
país.+ , 

1 pasado ano, 
• Beiras fixera unha 1 
1 alusión aos do 
1 monte, frente aos 
: da cidade. Agora 
1 que está de moda 
1. no BNG a 
: terminoloxia osla_s 
1 para non 

discriminarás 
mulleres, tócalle 
aos da aldea 

' 
padeceros 
abusos da 
linguaxe. Os 
galegas de cid~de 
son, en boa parte, 
tillos da aldea. 
Ainda que $Ó fose 
por iso. 

Nc;1 ~poca 
medieval 
abondaba coa 
convivéncia para 
considerar' que ' 
unha parella era 
matrimónio. Até o 
Concílio de Trento 
non foi ~necesária 
a formalidade dun 
cura. Velaí o 
antecedente das 
parellas de feito. 

- MANUEL CAMIÑO Mouzo 
(RESPON Á VEL DE GALIZA 

NOVA NA EMIGRACIÓN) 

Se alguém tem interese em con
hecer as extremas do nosso te
rritório, onde cumpre com urgen
'Cia tazezmos um labor de 
concieocia, velaí vai : Umha 
nac;óm ea nom SÓ porque a- al
guém lhe pete, senom porque o 
seja aos olhos dos outros, (lem
bro os anos moc;os no bairro de 
Vallecas, em Madrid, onde cha
mavam á minha familia "los ga
llegos"). Para eles, andaluzas a 
maioria, e convizinhos nossos, 
nos eramos os estrangeiros, no 
éntanto dita va em Madrid, mes
mo um nado na cidade de Ferrot. 
Por onde eu percorrím, lugares 
que visitei e perguntei, costumes 
que ficam quedas ao longo do 
tempo (nom só a língua), a gale
guidade, case sempre reconheci-

x are m a súa 
Patria. Tronqa 

. quecida polos "governantes" de · I 
Compostela. I 

Cóntao Francisco 
López Peña, ex
delegado da Zona 
Franca de Vigo, 
que estivo en 
Suresnes (cando 
o PSOE se 
refundou e un tal 
Isidoro de Sevilla 
lle roubou o leme 
ao histórico Llopis, 
coa axuda da 
socialdernocrácia 
alemá). López 
Peña di que no 
PSOE galega no 
73 estaban el, 
Salvador 
Fernández 

Os limites de Galiza 
Nalgúns médios nacionalistas 
ánda-se á procura da resposta á 
pergunta de: onde comega Gali
za e remata a cultura dos nos
sos vizinhos orientais? 

Eu nom concordo co dita de 
"Bergo terra -de ningures"; é de 
algures, só que ao passo que 
levamos Monforte vano chamar 
Monforte de Castilla. Lembra
des? Rionor de Castilla na Sa
nabrié!-; ou Lago de Sanabria: 
Mar de Castilla, que tenhem fei
to na publicidade da "Junta de 
Castilla y León". 

Se olhamos para o mapa da Pe
nínsula Ibérica, chairas e mon
tanhas, saliéntase polo amplo o 
nosso Macic;o Galaico, que é. 
umha unidade geográfica no re
canto noroeste peninsular, plu
vial , ·geológica, meteorológica, 

·da é umha constante. 

A ausencia da nossa língua na 
cidade .de Ponferrada nom é 
mais que a poda haver na cida
de da Corunha, fruto do renego· 
do seu regedor, e do ar de im
portancia de· alguns dos seus 
habitantes. 

É bem sabido que o rural garda 
melhor as tradigons; o folclore e 
as louvangas aos velhos . . 

É labor dos partidos naGionalis
tas galegas, todos eles, o sair da 
cadea onde eles mesmos se 
tem pechado e fazerem cam
panha no leste da nossa nac;óm, 

·. com propostas acessíveis, crí
veis e integradas no projeto co
m u m de País que quer sair do 
desamparo secular e esnaquiza
mento onde ternos caído. Co
mec;a o nosso· território em Pena 

a estradinha Em Madrid 
da Corunha 
polo porto de 
montanha de 
Maceiral 
(Manzana!) 
(1.230 m.), 
verdadéira 
porta grande 
de Galiza ca

chamavamá 
minha famili.~ 
"los gallegos". 
Para eles, 
andaluz~a 

ra oriente Oíl:;_ m&ÍOria nos 
de os galegas eramos os 
que vamos ao est . 
volante ja uli- range1ros. 
mes o nosso 
ar ou entra-
mos nas nos-
sas névoas, o Suspirón (1.834 
m.) .e (2.058 m.) deixam a Mada
lena (2.000 m.) ao leste, e a lin
ha tronga a corrente do Río Sil 
seguíndo a Serra do Cauto dei
xando tora a cabeceira do río, 
que constitui a: comarca astur-le
onesa de !::aciana, p_ouco que 
ver co nosso Berc;o, por moito 
que haxa Tarsicios, a Serra do 
Cauto (1.~38 m. e 2.082 m.) 
afastará as dúas s:;omarcas, 
Bergo e Laoiana, e tamém dous 

As montanhas defenderam a 
nossa identidade através dos 
sééulos, cumpre que nós man
tenhamos e brinquemos para 
adiante, mas com base no pas
sado sem complexos, contra a 
bota nom pode haver comple
xos. 

Nas vindoiras eleigóns autonó
micas, moitos pavos e vilas ga
legas e umha grande cidade 
nom vam poder votar, ainda que 
sejam galegas. Nas eleic;óns 
municipais esa eiva sálvase 
sem difícultade propendo candi
datos _ nacionalistas aos concel
hos. mais inquedos. 

A CRG, cuja actividade é a luita 
pola integridaae territorial, social 
e económica do nosso país, 
pensa que despois da' cissóm 
portuguesa, ternos que unir ven~ 
t~des contra a cissóm que no 
map·a e nas mentes representa 
a violencia institucional de Es
panha contra a nossa Patria, e a . 
estúpida divissom em catro pro-

. Moreda e cito 
máis. Por aquelas 
mesmas datas os . 
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1 socialistas 
1 .contaban en 1 
1 Madrid con 140 
1 afiliados. 
I · 
1 

___.-- t 
·I 
1 Informa un 1 
1 psiquiatra de que 
1 as mulleres 
1 deprímense tres 

-:---1 
1 veces máis que os 
1 ha.mes. A 
1 causalidade é 1 
1 múl~iple: no~ se 
1 sinten realizadas, 
: o ;tarón segue 
1 -·feservándose os 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

mellares pastos, 
eles non están á 
altura delas, etc. 
Pero hai unha 
novidade: as 
mulleres xóvenes 
foron educadas na 
igualdade, apenas 
coñecen a 
discriminación 
entre os amigos. A 
depresión ven 
lago, cando 
buscan traballo, 
cando casan. 
Sobre todo polo 
inesperado. As_ 
mulleres de antes 
sabian desde 
nenas o seu 
papel. 

Xan Fernández 
opúxose,a 
pasada semana, 
ao traslado do 
cabalo da Praza 
de España dE} 
Ferro!. É a grar:ide 

f -esperanza branca 
1 de Democracia 
1 Galega, o partido 
1 de Mañani. 
: Marchara do PP 
1 . cando lle 
: descobrirc;>n que 
_1 non pagaba a 
1 Facenda.• 
1· 
1 
1 
1 
1 
1 

- 1 
1 
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víncias-que serve intereses al
heos. Malhou em nos o Reino 

Suso Sonmortin 

de Leom, logo foi o de Castel a,' 1 
e mais tarde Espanha co.a unifi- . · 
cagóm (nunca uniom). ,' despo
suíndonos, mesmo do cereb_ro, 
para que_ pensaramos coma 
eles e esquecerafT10S o .proprio 
acolhendo·o alheo. · 

Fragá e Caballero (nunca Cava
lei ro, sónalhe mal, nos soná
moslhe mal), a mesma coLJsa, 
novo intento de retrucar o país . 2 
Melhor sos que nesa campan- · 
ha, IU, PSOE, PP, alheos, caci-
quís, nunca galegas. E teremos 
que ouvir o "galega" de Caballe-
ro. Um pesadelo. Ninguém vive 
em aluguer se pode viver na · 
,súa propria casa. iOuh?+ .. 

}OSÉ MANuEL LOPEZ IGLESIAS 
(CRG-MADRID} 

i:-.o filétx> A ó/Vl:;"i>Af2.. ¡fj..¡ vir:.t::p¡:eF.'S.oE:/\/fC NAM MAJ.S, o c;,wi,il>A7b /:JO PSJeG.. - .P.5()E:_ 
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i!~Nbo AS ,>:i<:SMAS PALABMS-

A decadéncia 
do Gran Tartufo 
Chegou á política galega coa 
ilusión de poder amostrar a sua 
'tan cácarexada capacidade de 
estadista político, para logo vol
ver ás Hespañas coa Laureada 
de Santiago, que o apresentaria 
na corte da sua maxestade, a 
olios de todo o reino como o 
grande home, o grande experto 
e estadista político. 

A Galiza que ·o acollia garim·osa 
turraba para endiante as dolori
das .feridas dunha/tránslción ba
leira de capacidade política que 
a sumerxia nun terríbel caos 
económico. Cidades como Fe
rrol, Vigo, A Coruña, Moaña, 
etc., a Galiza industrial e mari
ñeira sofrian as decisións- que, 
na impunidade e afastamento, 
negociaban mellaras para ou
tras nacións do esatado en de
trimento sempre da economia 

de investimentos: Andalucia mé
dio billón, Estremadura vaille 
perto; e o máis recente as Ca
nárias, que con 30b.OOO millón$ 
e apoios para conquerir da Co
munidade Económica isencións 
fiscais para as empresas que se 
implanten nas illas.- · 

Como podemos ollar, o camiño 
faise andando, n_on podendo 
quedarnos apreixados no cúmio 
de pantasias irónicas, que atra
vés de imaxes mósteiras ou ba
tos botafumeiros, levannos a di-

.- rñensión do Grande Tartufo, -
quen renegando de si mesmo e 
do seu pavo, retornou para vol
ver a renegar. Mais atrapado no 
seu entramado, vese engolido 
polo monstro que o_torna nunha 
das faces esperpénticas que tan 
ben · soubo mo.dE;!lar o naso Va
lle-lnclán; o estadista e a sua 
antítese. -

FE DE ERR2S 

No artigo O cupo galego do 
nº 781 onde dí: q-0 cupo 
vasco sairá agora negativo, 
entre 110.000 e 115.000 mi
llóns ... " deberia dicer: "O cu
po vasco sairá agora positi
vo, entre 110.000 e 115.000 
millóns ... ".• 

Mais non·só el cheira a morto. O 
partido político. que o sostén, a 
coarte de servilismo que lle dá 
seguimento con ouvidos pechos, 
cegados polos olios botan polo 
camiño do meio, refugando os 
laios que agraman e11 todos os 
eidos da povoación. E que non 
debecemos o esmorecimento 
fundamentalista onde acolle re-

galega. Na lembranza os esta- ~ _ 
l~iros, a h?rta valenciano:m~r-A Maquica: Dona Francisca Míguez Otero 
c1ana, os intereses catalans . 
bascas, sen adiar a Castela- s- Nove veces dez . · en pral da familia e da casa, 
tremadura. son noventa, da casa do Logar da Taber~a . 

din os matemáticos, de todos santuario . 
. As negociacións coa CEE, alu

mean -o eixo no que turro des
creber. Foi unha entrega sist_e
mática; a pesca, o agro, a gada
ria e leite, sen esquecer -Os no~ 
sos montes feridos de morte po-

noventa anos:· 
toda unha efemérides 
de muller i esposa xeitosa 
de Ramiro compañeira, 
de nai e aboa agarimosa. 

lo raio dos eucaliptos; que fen- Toda unha vida 
den a economia natural do país de ¡:>ensas 
nunha situación de estancamen- / -raballo -
to e claro retrraimento, mentrev e ledicia, ' 
desde a impoténcia p-U-a-Rde!fa con .forza, valor· e teima 
ollamos o aproba1I1erito sost1do sempre ergueita · 

No semblante un amplo sorriso 
na boca ledas verbas, 
e nos olios dun azul fondo, intenso, 
tanta sinxeleza, tanta indulxencia, 
que nos lembran da luz de Manaus 
aló en terras do Brasil, 
onde despertaron a vida. 

Cara, bencara Maquica, 
con sentimento 
feliz, 

A NOSA CUL-TURA 17 
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fúxio o PP hoxe na Galiza-? 

A cuestión é que hoxe a influén
cia do governo galega alén das 
nasas fronteiras fai· agramar so
rrisos que nos fan lembrar os 
chistes de retranca. Don Manoli
ño chora; Don Manoliño fala e 
xa non lle entenden nen en cas
tellano, nen en galega; Don Ma
noliño durine, e con el toda a 
sua- organización nunha desafo
rada voracidade sen tino; · Don 
Manoliño esbardalla a sua Vi$
c eral id ad e 
nunha viaxe 
opaca, cego 
de Ministérios 
pechados e 
autoridades 
que despre
zan o seu pa
ternalismo e 
os seus dis-

A influéncia-do 
governo galego · 
alén das nosas 
fronteiras fai 

cursos res e- . agromar 
sos, trasnoita- som'sos. 
dos; Don Ma-
noliño, ao fin 
amostra a sua 
verdadeira fa-
ciana, e con el a camarilla de 
cerbeiros que co seu egoismo e 
ignoráncia están afogando a 
economia do país, a capacidade 
natural que ternos de rexenerar 
o naso mundo. · 

Mentres con mornas bágoas 
vaille facendo laé:laiñas ao Santo 
Apóstolo dando cabezoladas 
por aqui e por acolá, o país ren
xe pedindo a berros rexenera
ción e novas modos de facer 
política. 

Señores empresários galegas, 
señores traballadores e povoa
ción en xeral, aliémonos no es
pello de cataláns e bascas , dei
xémonos de facer seguimento 
tartufista, e asumamos a nosa 
responsabilidade . • 

CARLOS PIÑEIRO P ASTORIZA 
(MADRID) 

feliz 
e feliz compleanos, 
con filial fervor 
desexo-lle no seu dia 
na compaña de todos: 
tillas, tillos, 
noras e xenros, 
netas e netos, 
amigos e veciños 
de todo San Martiño ... 

PERE ALBERT 
BARRUFET 1 LAHUERTA 

(AAR.Au, SuízA) 
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A História da literatUra galega logra conxeniar 
o interese do público e d_os especialistas 
Publicados xa a metade dos títulos. a un ano da sua saída 

* M.V. 

V en de cumprirse un ano des· 
que comezou a ver a luz a histÓ· 
ria da literatura galega, editada 
en colaboración por A Nosa Te, 
rra e a Asociación Socio-Peda· 
góxica Galega. Desde aquela, 
cada quince dias, publícase un 
fa cículo e un libro, cunha re· 
gularidade que surp.rendeu a 
non pouco leitores, remisos ain· 
da a crer na capacidade indus· 
trial do mercado editorial galego. 
Henrique Acuña, ao cargo de 
quen está o coidado da edición, 
re alta que, no ecuador do pro· 
xecto, van publicados 25 fascícu· 
los e outros tantos libros, o que 
supón un volume de 900 páxi· 
nas e máis de mil ilustracións. 

Laura Tato que coordena a obra, 
formando parte dunha equipa de 
e peciali ta , recorda que o ob
xectivo inicial era dar a coñecer 
"a no a Literatura de forma amena 
e sen perder o rigor", pero a sua 
surpresa é que nesta altura "xa se 
convertiu en instrumento de tra
ballo me mo para especialistas". 

A literatura galega contaba até 
agora coa aportación da história 
de Carballo Calero, que culmina
ba en 1936, traballo corno os de 
Anxo T arrio e un número impor
tante de estudos parciais. Laura 
Tato de taca, en embargo, que 
por prirneira vez "se sistematiza 
toda a no a literatura desde a Ida
de Média até a actuahdade, con
xeniando o labor dunha equipa 
d mái de cincu n(a persoas". En 
c n ecuéncia a bra perrnitiria 
un "ace o doad do leitor a cal
quer a, p to da no a literatura, 
m ntr u ant para c ñecer 

matéri e taba abrigado a 
un la r de p cuda bibli gráfica, 
c própria do investigador". 

A esta po ta en conxunto habe
ria que ngadir un labor de des
cubrim nro. "Estúdan e aspectos 
- inala Tato- que ou non se con· 
t mplaban ou mer ceran ó arti· 
gos u libros especializados, caso 
do fascículo que se lle adica aos 
éculos escuras, para o e tud o 

cal era preciso recurrir até agora 
a un libro de Manuel Ferreiro. 
Hai tema$ que nunca foran tra
ballados específicamente corno a 
poesia feminina e feminista do 
século XIX ou o interese das co
lecións Céltiga e Lar por criar un 
público de novela, através das· 
suas colecións de novelas curtas". 

Laura Tato xulga que a obra salva 
con éxito as desigualdades pró
prias dun traballo colectivo. "Hai 
discontinuidades inevitábeis e ta
mén autores con enfoques en par
te dístintos. Hai quen ten máis 
queréncia polo e truturalismo e 
quen se inclina máis pola análise 
socio-literária. Os coordenadores 
podet~os Lmificar critéi-ios e mo
dificar, pero non podemos irnpo
ñer. Eu ánimo a calquera a con
sultar, por exemplo, a última h.is-

De esquerda a direita, Cesáreo Sánche:z:, X. L Armesto, Laura Tato, X. R. Freixeiro e Al~rte Ansede no acto de Paso de ecuador 
da colección, celebrado o pasado 6 de Xuño na Coruña. A. IGLESIAS 

tória da literatura española, en 
doce tomos, e observará que as 
incoeréncias son maiores". "Ta
mén cómpre ter en conta -enga
de- que hai autores como Otero 
Pedrayo que contan cunha enor
me bibliografia detrás e outros ca· 
se descoñecidos. Loxicamente a 
maneira de analisar é diferente". 

X. M. Millán Otero, membro da, 
nova xeneración de críticos que 
colaboran na obra -a carón de 
outros máis vetercmos como Ma
nuel Maria, Carlos Casares ou 
Manu l Forcadela- con idera -
que o risco de disparidade foi sal
vad con éxito. "O discurso xeral 
é moi coerente, tanto na meto
doloxia coma nos enfoques". Mi
llán de taca da obra a síntese que 
se fai da literatura medieval, tra
ballos anovadores ou de rescate 
como o da literatura oral, o do 
teatro de Vilar Ponte ou o da na
rrativa de Antón López Ferreiro. 

X. M . Millán resalta o interese . 
dos fascículos ainda por chegar. 

"Porque tratan sqbre autores con
temporáneos,- até agora apenas 
estudados . Hai traballos sobre · 
Novoneyra, Avilés, o neotroba
dorismo ou o exílio que contan 
con escasa ou nula reflexión an-· 
terior, o que obriga a unha inves
tigación e a unha proposta inter· 
pretativa practicarnente nova", 

Para Millán Otero o máis impor
tante desta história da literatura é 
a síntese que realiza dos estudos 
anteriores e a investigación perso
al que aportan a maioria dos tra
ballos, alén do esforzo divulgativo, 
xa apontado por Laura Tato. 

Contextualización 
histórica 
"A literatura se non asenta nun 
território e nun tempo pode aca
bar sendo considerada un mito", 
aponta Cesáreo Sánchez, res
ponsábel de 'Edicións A Nasa Te
rra. "Os gregos -comenta- toma
ron conciéncia nacional cando 
nas excavacións encontraron o 

soporte físico dos seus textos ·-clá
sicos. Até daquela f. Odisea non· 
era, para e\es, moito máis_que un 
invento". "Non ti-ato de dismi
nuir a importáncia Óbvia do tex
to -engade- pero sen a dialécti
ca entre o texto e a realidade, a 
literatur? non pode exercer o seu 
papel vertebrador". 

Unha das aportacións máis sig
nificativas da obra encontraría-. 
se, segundo Cesáreo Sánchez en 
que "nestes fascículos a literatu
ra cobra vida ao inserirse na so
ciedade que a rodea". 

Coerente con este· enfoque é ·o ·· 
apartado gráfico." A edición apor
ta, segundo Henrique-Acuña, 
"imaxes descoñeciqas ou practi-

. carnente esquecidas, tanto dos 
a~tores como do contexto social 
da época, desde os conflitos agrá: 
rios, até o desenvolvernento do 
galeguismo ou o contexto inter
nacional, feítos que afectaron de 
modo determinante. á xénese dos 
traballos estudados". + 

Recupéranse obras desconecid~~ 
e outras non editad'as.-·desde 'hafcen anos 
A obra completa dá H~stória da 
literatura está formada por 50 fas
cículos e 50 libros, dos que xa 
van publicados máis da metade. 
Entre os primeiros hai que desta-

, car aportacións tan .novidosas 
como a prosa política e didáctica 
ou os teóricos da arte galega dos 
anos 20 e 30. Pero é se cadra en
tre os libros onde se encentran as 
maiores surpresas. Obras inexis
tentes no mercado, só coñecidas 

·pola sua primeira edición de hai 
noventa ou cen anos, ven agora 

' ...:.. 

. .~. 
a luz. É o .caso de Os evanxeqs da 
risa absoluta de Vllar Ponte, O , 
castelo de Pambre de Antón Ló; _. 
pez Ferreiro, Cabdlgadas .en Salnés -~. 
de Fennín Bouza Brei ou A ponte 
de Manuel Lugris. 

"Algunhas das antoloxias, sina
la Laura Tato, incluen textos dt}, 
revistas e xornais de pouco doa-: 
do aceso, caso ·da de prosa di
dáctica de 1915 a 1936". Pero 
t~mén se chegan a induir obras 
"cuxa existénda era descoñeci-

da, por e~emplo u_nha obra de 
teatro chamada Unha noite na 
casa~ do tiÓ F.~rruco que ademais 
é arfterior. á que até agora se 
considerab1 a primeira: A fonte 
do xuramento". 

As antoloxias medievais recollen 
tamén por _priineira vez a todos 
ós trovadores, ainda que nalgun 
caso só ap_areza unha das suas 
cantigas. No apartado de prosa 
medieval incluense textos só co
ñecidos· na f6nna manuscrita.+ 

& 
' LOIS DIÉGUEZ . 
6? ' 

Yoi poeta en Outeiro, o 31 de 
Maio, Manuel María. Foi-nó xa, 
desde que en 1950, esa paisaxe de 
xentes e carballos chairegos o 
converteu en muiñeiro a moer 
raiolas de sol e de brétemas. Case 
cincuenta anos poñendo luz na 
palabra calada deOuteiro, na . 
Gal iza. 

/ 

~o Manuel María o poeta _máis · 
completo pola temática .que · 
abrangue. Sen concesiéns a modas . 
efímeras nen a tabus, a · · 
comenéncias e agostos louvatórios 
arrimados á tarifa da potí~ica 
oficial. Só isto mereceria xa esa 
homenaxe, grande e popl)lar ·que se 
lle ofereceu ante a porta da Casa 
de Horras de Outeiro. Non é <loado 
erguer-se ·sobre o murmúrio, .a 
censura e o siléncio cando, ~untos, 
cabalgan-en etiqueta ricarriéríte 
confeccionada. E ~l soubo fac.é-lo, 
me-smo en momentos en que o 
ataque, de variadas bandas., : 
amoreába-se_ ante as portas <lesa 
casa criada pola poesía e a 
conciéncia. Como, un hom.e só, 
pode erguer esas Torres sólidas · 
contra un mar poderoso Bátendo 
nos seus cimentos? 

/ 

~a palabr~ sÍI}.Xela como. unha 
flor silvestre, criada co abono 
natural da terra. E chega, asi, ao 
corazón deses seus cultivadores. A 
palabra·mete-se nesas tantas e 
variadas partes que o corazón 
produce mandado pola consciéncia. 
Sofremos ante o abuso, facemo-nos 

. eternos co amor, emocionamo-nos 
ante as cousas .e obxectos amados, 
ampliamo-nos no colectivo e 
repetimos o "eu" sempre mirando o 
"nÓs". Pode-se fuxir do 
egocentrismo esmagador ouvindo o 
canto coral da natureza e dos 
humanos. Usou, Manuel María, esta 
filosofia, este gosto natural que sa.i · 
das veas ~e viu como as portas . 
populares foron escuma movida de 
rodício. 

~u, soa a sua palabra" i!io'~
rincull.os máis arreciados desta -
Terra, e criou asi,_cham.ado e 
aclamado pola sensibilidade · 
popular, o poeta, o home 
consciente. do tempo e da história 
que lle tocou viver ... Manúel María 
é, hoxe, o poeta máis popular de 
Gal iza. 

Asi que, ~n O~teiro, rode~dos 
de escritores e escritoras, da x~nte 
cha que cantou sen· aéougo, ~b~rtas
as portas do Concello,-ao fiil'f pelo 
ven~o criado pqr ela;. a~ so11·.d!!sa 
nosa música popular de Bandas e 
Gaiteiros; na compaña da tal);"·, 
cantada, tamén, e tan amaga 
Saleta ... plantou, plantamos ·un 
carballo; abriu os versos na pedra 
fita do campo de Santa Isabel, 
inaugurou a rua que lle adicaron, e 
recebiu a letra E, flor e palabra na 
rnadeira rexa traballada por Manolo 
Coia, que a AELG entrega cada ano 
ao-á escritora homenaxeados. E que 

. contentos e satisfeitos que~arnos. + 
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· • O portugués 
Francisco Duarte 

,.., ,, . 
gana o premio 
Eixo Atlántico 

11 • 

Geografia do medo é o título da 
obra galardoada co Prémio· de 
Narrativa Galego, Portuguesa 
Eixo Atlántico cuxo autor é Fran, 
cisco Duarte Mangas. Ao cerra, 
me, cuxo fallo fíxose público o 
Sábado 7 de Xuño, chegaron 
trinta e catro orixinais de auto, 
re·s galegos e portugueses. Foron 
finalistas as obras apresentadas 
baixo o lema Calzados Lola e Di, 
námica de grupos. O xuri estivo 
formado por Xavier Alcalá, Ar, 
turo Lezcano, Francisco Martí, 
nez Bouzas, Xavier Rodríguez · 
Baixeras, Vergilio Alberto Viei, 
ra, Ernesto Rodrigues e Julio 
Conrado. O concello de Vigo, 
anfitrión nesta primeira edición, 
organiza a entrega do prémioj 
dotado con millón e médio de 
pesetas, para o dia 13 no Pazo de 
Castrelos.• 

•Üurense 
vive a Festa. 
da Caricatura 
Os viciños e viciñas de Ourense 
puideron ver como traballan os 
debuxantes na ruado Paseo os 
días 7 e 8 de Xuño. Esta activi, 
dade enmarcouse dentro do 150 
aniversário da caricatura nos 
xornais e revistas portugueses 
que serviu para que Humorgrafe 
promovera actividades en todo 
Portugal. Ourense, pola celebra, 
ción das bienais de caricatura, 
está irmandada con Portugal e 
por isto foi cenário desta 
xuntanza de artistas gráficos que 
traballan en prensa a cotio. Asi 

· estiveron na ruado paseo Pepe 
Carreiro, de A Nosa Terra e E[ 
Mundo, Gogue, do Faro de VigÓ, 
Siro, de La Voz de Galieia, Xosé 
Lois, de A Nosa terra e La _ 

· Región, Onofre Varella, doJor, 
nal de Notícias de Porto, Quim 
Paixao e Eduardo Estevés, de 
Coimbra e Ferreira dos Santos, 
do xomal d~portivo o J ogo e o 
Regional de Porto, entre 
outros. • 

• Os alcaldes 
denúncian 
o abandono 
doCamiño 
de Santiago 

. Xesus Pérez Varela, conselleiro 
de Cultura, non coñece o Cami, 
ño ·de Santiago nen visitou aos 
concellos xacobeos, segundo de, 
nunciaron o Xoves 5 en Sárria 
dez dos once alcaldes de mtmicí~ 
píos da ruta, T riacastela, Samos, 
Paradela, Portomarín, Palas de 
Rei, Arzua, Melide, O Pino e a 
própria Sárria. Segundo os alcal, 

. des, desde a Xunta ·invéntanse ' 
outros camiños para os que se 
destman cartos en detrimento 
da ruta principal polo que deron 
un ultimat~m ao conselleiro: ou 
os recebia nuha semana ou diri, 

Guieiro·· . 
CULTURAL . ANOSA TERRA 

:········································-················~············································: de Asociacións Culturais de 
Chantada fixo despois da marc~a . 
irmandiña á Torre de Arcos o 
Domingo 8 de xuño. Despois de 
limpar os sendeiros e o entorno 

.. • Xomadas de ensino da AS--PG e CIG 
para a renovación e galeguización -

. 
:· No mes de Setembro,· antes do 

comezo do curso escolar, 
·desenvólvense as Xomadas do 
Ensino organizadas pola AS, 
PG e a CIG en nove localida, 
des galegas: A Coruña, Ferrol, 
Pontevedra, Santiago, Ouren, 
se, Vigo; Mondoñedo, Verin e 

Riveira. A progr~mación dos 
cursos ten dous obxeé:tivos: a 
renovación metodolóxica e di, 
<láctica máis a galeguización 
do eri.sino "para cubrir os 
valeiros que se dan na progra, 
mación a nivel institucional". 
As xornadas duran ao redor 

da torre fíxose un xantar ao seu 
carón, exerceuse de~ guia dunha 
excursión que percuraba as tum, 
bas ~e fornas sen atopalas e rema, 
touse.a rtimo de gaita. Os partid, 

dunh8.' semana con seminários, . : 
obradoiros, .proxeccións, apre, : ' 
sent8.ci6n de material e saidas •· 
didácticas. A inscripción pode 
facerse durante o mes de Xuño 

. : · pantes da II :Marcha Irmandiña di, 
: rixíronse á conselleria de Cultura 

en calquer local da CIG e da 
AS.PG. Hai un teléfono de in, 
formación: (981) 278259. • 

e ao concello da Chantada para 
que sinale, divulgue e recupere o 
património histórico e cultural. • _ . . 

•••••••••••!••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••~•••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

xiríanse a Manuel Fraga directa, 
mente. Como exemplos do dete, 
rioro, o a,lcalde de Paradela, Xo.: 
sé Manuel Mato, criticou que.a 
estrada de Sárria a Portomarin 
estea en mal estado e sen cafris 
lentos e o de Pedrafita, Xosé 
Luis Raposo, que o complexo 
prerromano do Cebreiro estea 
sen luz.• 

· • Ramiro Fonte 
gaña o Prémio 
González Garcés 
O Prémio de Literatura Gonzá, 
lez Garcés, convocado pola De, 
putaCión da Coruña, chegou a 

sua sépti, 
ma edición 
sendo o 

_ gañador 
Ramiro 
Fonte coa 
obra Míni, 

· • _ma Morali, 
dade. O · 
prémio fa, 
llouse o 
Sábado 7 
no pazo de 
Mariñán 
da Coruña 

no marco dun recital poético 
protagonizado por Chus Pato, 
Ana Romaní, Pura Vázquez, Luz 
Pozo e Pilar Pallarés. O prémio 
está dotado con un millón de · 
pesetas ademais da publicación 
da obra gañadora. • 

•A revista 
be tan ce ira 
A_Xanela chega 
ao número 3 
Nos derrad~iros dias do mes de 
Maio chegou o terceiro número 
de A Xanela, a revista betancei, 
raque edita a asociación cultu, 
ral Eira Vella e que coordena o 
historiador Xesus Torres Reguei, 
ro. A Xanela saiu nun primeiro 
momento acompañando ao pe, 
riódico mensual ~etanzas y su 
comarca, pero cando esta doma 
das letras inicíou a sua segunda 
etapa aparece xa como revista. 
A Xanela destaca pola sua coida, 

-da edición. Ademai:s de redesco, 
brir o património cultural e aos . 
escritores das Mariñas, tamén 
trata temas de actualidade como 
a incineración ou o vertedoiro 
de Bens. 

O último número apreséntase 
cun Anxel Fole debruzado no 
poio da xanela e sobre a sua f¡, 
gura escreben nas páxinas cen, 
trais Manuel Maria, Lois· 
Oiéguez e Xesus Torres. Na sec, 
ción de criación literaria 
atópanse poemas de Enma Cou, 
ceiro, Xesus Pisón e Remédios 
Romero, unha muller pon tesa 
que abre o seu mundo lírico por 
pirmeira vez. Péchase a revista 
cun conto inédito de Indalecío 
Ca\:ao e as/novidades musicais e 
literarias.• 

•Aoredor 
de Mero e Mini 
en Guitiriz 
A asociación cultural Xermolos 
de Guitiriz organiza dentro dos 
Enc.ontros na T erra Cha unha 
xomada ao redor de Baldomero 
Iglesias Dobarrio, Mero, e Xosé 
Luis Rivas Cruz, Mini, funda, 
dores de Fuxan os Ventas e 
posteriormente de A Quenlla o 
·Sábado 21 de Xuño. Este 
encontro comeza cunha táboa 
redonda sobre o estudió da cul, 
tura e criación de identidade 
nestes dous músicos e na que 
interveñen Manuel Maria, Xe, 
sús Mato, Dario Xohán Caba, 
na, Fiz Vergara Vilariño e Ma, 
rica Campo para continuar cun 
xantar de produtos típicos na 
Casa do Labrego de Baamonde. 
Xa ás cinco da tarde haberá un 
recital do grupo A Quenlla. As 
reservas para o xantar fanse no 
(982) 372040 .• 

• Manifesto 
irmandiño desde 
Chantada en 
defensa do 

. / . 
patnmon10 
"Pacemos un chamamento ao po, 
vo e ás institucións para que asu, 
man o reto de recuperar a nosa 
história, cuitura e ecoloxia a tra, 
vés da protección dos nosos cas, 
tros, bosques, rios, pontes, torres 
etc. do noso entorno", esta é a rei, 
vindicación que a .Coordenadora 

•Festa 
da solidariedade 
en Corcubión 
O Sábado 21 de Xuño 
celebrarase a 11 Festa da Solida, 
riedade no concello de Corcu, 
bión organizada polo comité de 
solidariedade da Costa da Mor, 
te. Os fundo que se recaudan 
nesta fest¡i son enviados á co, 
munidade de Illa Zapatera en 
Nicaragua a través dunha bri, 
gada que partirá o mes de Xu, 
llo. O concelló de Corcubión 
cedeu a finca na que a partir 

· das oito da tarde pódese comer 
e beber a prezos populares ou 
mercar nunha tenda e comer, 
cio alternativo. ·As actuacións 
corren a cargo de 
pandereteiras, Bágoa de raiña e 
Xesus Vaamonde e Xosé Lois 
Romero. A poesia vai da mán 
do Batallón Literário da Costa 
da Morte que dará un recital.• 

• Xistra de 
Coruxo apresenta 
o seu disco 
Xistra de Coruxo, bairro de Vi, 
go, apresenta .o seu disco Adica, 
do o Sábado 14 de Xuño no 
Centro Cultural Caixavigo. Esre 
traballo, gravado en Do Fol, re, 
colle as melodias que formaron 
parte do xeito de vida tradici , 
nal no Sul da província de Pon, 
tevedra, tanto do cancioneir 
autóctono como as que se fixe, 
ron coñecidas a través das ban, 
das populares mália proceder do 
extranxeiro. • 

A monta~e Quen matou a Mari Lauri? de Teatro Avento 
gañou o lI Certame de Tetaro "Cidade de Reinosa", no que 
participaron sete compañías seleccionadas entre corenta. Tamén se 
lle outorgou o prémio Corocotta á mellor dirección a Xoán Abreu e ao 
inellor actor secundário Marcos Alonso.• 



ANOSA TERRA 

Devalando 
entre 
<lúas augas 

Título: Rotaci<Ín Violeta / Figuras mascuÚ
nas de meio-curp,1. 

Autor: X. Vázquez Pintor/ A. Fortes Torres 
Editoriol: Espiral Maior. 

Malia as grandes diferencias entre 
eles -polo qlfe atinxe ao seu dis
curso poético e á foima de expre
salo, por ser un poera de xa longo 
oficio e por dar agora a coñecer, o 
outro, o seu prirneiro libro-, ato
pamo no versos de Xo é Vázquez. 
Pintor, Rotación violeta, e Antom 
Fortes 1 rre , Figuras masculinas 
de meio-corpo, unha liña que os 
un dentro da súa diversidad : a 
reflexión e vivencia do eroti mo. 

Rotación violeta e tructúra e en 
dúa partes ben di tintas: "Ho
ras" -que con tituíu o centro 
dunha mag~ífica análise de 
Emilio Xosé In ua publicada hai 
uns me es en A Nasa Terra- e 
"Segundos". Mentres o paso do 
tempo, a dor existencial propia 
da fugacidade humana, se exten
de c mo a vivencia predomi
nante nas "horas", os "segundos" 
abranguen unha temática eróti
ca de comuñón íntima entre 
dou carpos, masculino e femi
nino, que van tomando a voz de 
xeito indistinto para facer partí
cipe ao lector da súa unión apai
xonada, do desexo cerval: 

Quero choutílr, chot1tar 
e ir en cen.u a ti mancando as bestas q11e destrozan 
a lourura de nos dar mellor consentimento, 
ese alegre tes(lgo da amencrda 
cando baixas as sedas 
e toda estás en corpo que renuncia 
de i!ez a_ser olvido. 

Xosé Vázquex Pintor. 

Mais, lonxe da requintada e pu
dorosa expresión doutros coetá
neos seu , non hai nos versos de 
Vázquez Pintor lugar para o eu
femismo, para veladuras ilóxicas 
nuns aman~es que, se entregan 
na súa totalidade. E impensable, . 
pois, ocultar a expresión directa 
dos sentimentos e anceios do eu 
poético que, suhmerso na rota
ción violeta do desexo, explora 
o carpo, tanto propio como 
alleo, utilizando un vocabulano 
do sexo altamente explícito: · 

E non quedan simbolismos para esta torre alta 
cando soño a cona esmirilando no granito 
que che dou tan pequeniño e grave, tan revivo 

como un rato do mrdín que busca as bolboretas 
loucas . 

Chega aquí e crávate nestí.l punta dos náufragos. 

A loita contra os prexuízos e- as 
prohibicións -"CANTAS causas 
serán precisas máis alá do proibi~ 
do/ para que todo recomece a an
dadura natural/ e sexamos cóm
plices da vida que. nos deu a ·en
trega/ dos carpos 1 ibremente ace-
1 erad os" - enlaza os versos de 
Vázquez. Pintor coa tradición me~ 
dieval expresa nas cantigas de 
amigo. A un tempo, a vivencia 
do erotismo é bisémica: por unha 
banda, o eu poético sente a praxe 
sexual como un instante de vic-

NARRATIVA 

O noso acervo narrativo tradicional 

toria sobre as dolorosas ligazóns 
temporais: "MOITAS veces que
ra definir cunha palabra/ ese· cu
mio de groria miserable/ no que o 
tempo se vai e nos ab(\te o cansa
cio/ por outra desmedida"; pola 
outra, acádase unha relación te- . 
lúrica de comuñón íntima coa · 
raíz, coas orixes do ser humano e· 
da vida, pois a muller é 

CISNE negro, altos os,ollos e a estatura estable 
sobre Q estanque de auga verde .. . Ías lene, soia , 
medio metro entre os extremos do teu torso 
docemente despedías aos plátanos e aos camelios, 
ás pombas miserentas que só viven para a man 

· :doméstica. 
_Er~ cnspel'.~ulo. A referencia'do scÚstaba en ti. 

'::As 'Figuras masctJlinas· do meio~. 
carpo c;le Antom Portes devalan 
en· ámbitos decadentes, lúgubres, -
fraccionarios ~ 
no seu debu-
xo. A casa 
"pardieira" 
onde vive A., 
un dos actan
tes nas rela
cións eróticas 
que se esta
blecen no po
emario, é un 
lugar irreat, -
fant-asmagóri
co na -presen
cia deses anó~ 
nimos efebos 
que aparecen 
polas noit~s, 
pois esta "E a 
casa de som
bras que- A . 
habita com 
os seus me-

Dentro da 
sua 
diversidade·, 
os versos de 
Vázq_uez 
Pintor e 
Antom 
Fortes están 
unidos por 
unha liña: a 
reflexión e 
vivencia do 
erotismo 

dos" . Inmerso nesta atmósfera 
corrupta, A. inicia unhci viaxe de 
volta ao pasado, aos brazos de Lá
nis mais o encontró dos amantes, 
lonxe de ser gozoso, exprésase 
cunha violencia inusitada: 

(Pasa á páxina seguinte) 

Co medo nas mans 
Dunha maneira case insensible, con esa naturalidade de quen está a describir algo moJ 
seu, Ferreiro métenos na vida de aldea, no seu máis puro quefacer cotián, en hisrorias 
que discorr~n sen alardes, coa suavidade da auga do río no remanso. · 

CO MEDO NAS MANS 
XERAIS 

·~~ 
Xosé Fernández Ferreiro ~~ 

NA MESMA COLECCIÓN 

CAMIÑO DE SIRGA 
Jesús Moneada 

BÁGOAS DE FACER ILLAS . 

Anxo Angueira 
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canta de libros 

Os ollos da sentinela 
Galaxia apresenta 0s ollos da sentinela·, 
o último libro-deXesus Manuel Valcár
cel despois de aquel O capitán Lobo Ne
gro, que merecera o Prémio da Critica 
española no at)o 1995. 
Nesta ocasión o 
autor escrebe ca
torce relatos nos 
que mestura rea
lismo e fantasía, 
traxédia e humor, 
que non deixan ao 
leitor indiferente. 
Xa se pode 
comprobar o desa
cougo no primeiro 
relato que da tirulo 
ao libro dun autor 
que, ainda que iniciado 
na poesía, ·xa canta cunha ampla expe
riéncia na narratiya. ~ 

A história de . 
La Región -
Historia de una empresa periodística 
gallega: ·La Región é a tese de doutora
mento dun home vencellado ao xoma
lismo Edelmiro Valladares Femández. 
Este extenso volume, 
editado pala 
empresa edito
ra ourensá, na
rra a traxecto
ria da cabeceira 
desde a sua fun
dación en 1910 
até o ano 1985. 
T amén se tratan 
outras sociedades 
vencelladas á fa
mília Outeiriño 
Rodríguez 
aportando datos para a sua análise eco
nómica-financieira sen descoidar as 
vertentes editoriais e informativas do 
xomal La Región que fan posíbel coñe
cer a sua evolución e crecimento. + 

Narrativa e poesia 
·en Toxosoutos 
Conto para ler chovendo é un libro 
que apare'ce na editorial T oxoutos de 
Noia e cuxo autor é Xosé Luis Santos 
Cabanas. Formulado wmo unha 
viaxe inic iática 
en dezasete ca
pítulos, as 
aventuras do 
protagonista en
trocan coa 
literatura de 
aprendizaxe de 
heroe, prolífica, 
en Alemaña. Este 
heroe sairá da al
dea para voltar xa 
non como a mes
ma persoa. Por ou
tra parte, O tributo 
da tarde, na mesma 
editorial, é un poemá-
rio de Rafa Villar adicado "aos heroes e 
heroínas do Batallón Literário da Costa 
da Morte". A choiva será a protagonista 
da tarde nunha vila galega. Morfcho 
Pinheiro é o responsábel dos debuxos. + 

Castelao narrador 
Manuel Rosales oferece unha análise 
da obra do autor de Rianxo en A na
rr.ativa de Castelao, publicado en So
·telo Blanco. Rosales apresenra duas 
perspectivas de 
análise, o texto 
literario como 
pr~duto dunha . 
actuación social 
e as liñas especí
ficas para cuns
tru ir os textos 
como o 
trata1~ento da 
linguaxe e o hu
mor. O autor é o 
profesor de Litera
tuta Galega e leva fe i-
to traballos de crítica literária. + 

V ¡ 
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(Ven da páxina anterior) · 

. OLHÁ~OM-SE-qui~á com for~a , 
qui~á com repulsa, 
adivinharom o espírit.o escuro latente no fundo de 

ambos. 

Verterom-se um noutm 
e f oi umha luita 
sem trégua. 

A noite confórmase como o reino 
de Lánis quen se nos vai amosan
do cada vez máis como un ser irre
al, dis·tante, efémero, que ator
menta a A.~ tanto na súa ausencia 
como na súa presencia. Lánis é 
símbolo do desexo sen conten
ción, da ardencia, do amor impo
sible, da tensión dolorosa que· 
conleva o feito de non ter entida
de real para alén dos recordos: 

ROTO de ardencias, estouram em mil pingas de 
orvalho 

os olhos da. tua pele, 
e sinto-te , Lánis, ígneo como a fi·água 
onde se forjam amores imposíveis. · 

Sinto-te a dentadas de amor e de recusa. 
Alternando coa· presencia de Lá- · 
nis, comezan a .desfilar por ese sa
lón decadente novas figuras. Son 
os efebos mitolóxicos e literarios 
que atormentan ao eu poético: 
lvan Tsarevich, Ganímedes, Pé
lope, Hermes, T adzio. Todos eles 
figuras incompletas, seccionadas 
pala memoria, adornadas polo 
desexo incontible que se frustra 
na non realización, persegµidas 
con saña por A. n as rúas de 
Compo tela mentre as invoca 
coa forza imparable do delirio: 

Fica firme, nom fujas, Tádzio amado' 
Vou ao encontro da tua pele, 
da ma boca de mo~os anelos e sorrisos. 
Quera mo1Ter na chama do teu co1po 
e ser pesco~o devanado, coxas rotas, 
ajoelhado nena no [1.mdo do teu íiis 
que escapa1 Pégaso meu, como vento . 
( ... ) 
Porem sei que na noite amas o mett carpo em 

sonhos , 
qtte o dese jo , alfinete de meles, aguilhoa-te ao 

encontro. 

Devalamos, pois, entre dúas au
gas ben diferentes que se unen 
na xinea da escrita: o' erotismo 
telúrico e intimista de Vázqu~z 
Pintor -explícito e gozoso na vi
vencia plena do de.Sexo- e a pai
xón frustrada ligada a un cultu
ralismo decadente nos versos de 
Antom Fortes. • 

TERESA SEARA 

Palabra 
/ . 

poet1ca 

Título: Palabra e memoria. 

Autor: Curra! Iglesias, José Alberte. 

Editorial: Agal, A Coru.ña, 156 páx., 1997. 

O periplo vital de José · Alberte 
Corral Iglesias está · transjdo 
dunha pre.coz vocación de au
tenticidade singuJar: Galicia e 
os seus ideais revolucionarios 
foron, dende o principio, os 
seus gu ieir.os, cando ser 
galeguista era considerado pola 
<loxa imperante como algo fol
clórico e marxinal. Corral foi 
en 1963, con tan só 17 anos, un 

dos fundadores de O Facha, na 
Coruña, ~ando non eran moitos 
os que loitaban, e moitas xeiras 
arriscando a sua vida. 

O seu compromiso foi tan radi
cal que tivo que _se exiliar, so 
pena de prision, en Latinoamé
rica. En Chile sorprendeulle o 
golpe de Estado de Pinochet. 
Despois, na 
Arxentina; 
foi guerrillei
ro contra a 
dictadur·a 
militar, e, en 
Caracas, des
tetrado e 
conc ienc fado 
coa proble
mática da 
emigración 
galega. A 
quimera de 
ouro non era 
a sua paixón, 
senón máis 
ben a sua 

Na poesía de 
].A. Corral 
Iglesias hai 
unha forte 
reinvindicac 
ión de todos 
aqueles que 
loitaron pola 
democracia. 

aversión. Para o noso poeta, ser 
galega, consistia, tamén, en se·· 
solidarizar cos pobos latiuoame
ricanos, aínda que sabidores da 
sua sensibilidade, agora, sor
préndenos curt novo libro: Pa
labra e memoria. 

Palabra no ' tempo, memoria 
contra o olvido, testemuños, as 
veces, esgazante, as veces entra
nábel, das suas inquietudes exis
tenciais e sociais. Palabra inten-

. sa que agroma da fondura do 
seu ser na procura da articula
cion co se u corpo, coma 
xeno-texto kristeviano: "Quera 
ir-me / máis aló f do come<;o das 
palavras". O inconsciente do 
noso poeta está modelado polo 
mar, ese mar cántabro cantado 
por Pondal, por González Gar
cés. Un panteismo materialista 
e esencial aletea polos seus ver
sos: "Mar. / Velho amigo / 
quando o meu corpo canso, caia 
/ deixa-me. ficar nas tuas aguas. / 
Nem nin millo quero ser / só 
umha silandeira alga" . 

A reinvindicacion da infancia, a 
auténtica patria do home, como 
sinalaba Rilke , aparece o lem
brar a Monchinho, o amigo da 
nenez: "Lembro ao nena· ando
leiro / estantío / devagarinho / 
cobre-o a noite". 

De adulto, a patria cobra outra . 
dimensión, particular e univer
sal o 'mesmo tempo, unha com~ : 
poñente íntima: "A minha pa
tria / é / o pequeno 'recuncho 
onde mora a liberdade" .. 

A patria na q'ue vive, porque 
non é a que soñaba, prodúcelk 
un profundo desacougo: "Esfa
rrapados os sonhos / esram na 
sombra ... " 

Pero non é todo pesimismo polí
tico na poesía de J .A. Cor'ral 
Iglesias, non . Hai unha forte 
teinvindicación de todos aque
les que loitaron pala de
mocracia, hoxe, institucional
mente, medio esqu~cidos. Ás 
veces, o desexo de redención so
cial metaforízase en elementos 
da Natureza evocados .con ten
rura revolucionaria: "Irei ás car
gas / as a lamedas / roub.ar ao 
vento f palavras de vitoria ... / e 
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dos ·oceanos traerei a am~r". 

De notábel factura son os se9s 
poemas amorosos, alguns de rara 
concisión e de intensa expresión , 
afectiva. Na amada simbolízase 
o amor como eixo fundamental 
na realizacion da vida humana: 
"Necesito-te / como o mar ao 
vento / como o ar que respiro / e 
o sol o canto". Ou neste outro, 

. consegµido, particularmente, de 
beleza indubitable: "En ti ... / ... 
ardo/ e non esmore<;o". 

Palabra poéti'ta fondamente 
sentida, mesturada de saudade e 
exaltacion cívica, onde se albis
can ecos de .Cesar Vallejo . Pero 
Corral non imita a ninguén, se
gue o pulo da sua propia voz in
zada de experiencias en puro ac
to de revelación poética e de 
subversión da imperante ética 
burguesa.+ 

M. CACHEIRO VARELA 

Ros ali a 
/ 

e Castelao 
novelados 

Títu'9: Castelao / Rosalia. 

Autor: Xosé A. Neira Cruz: 

· Editorial: Edicións Xerais. 

Xerais ven de encetar unha no
va colección que leva por nome 
"Asi viviu". Os dous primeiros 
volumes, asinadós por Xosé A. 
Neira Cruz, achéganos ás figuras 
de Rosalia e C aste lao, quizais 
por seren as máis coñecidas e ta
m én populares entre o grande 
público. Coido que esa é a in
tención do editor, a de dar a co
ñecer aos nosos grandes homes e 
mulleres aos máis dos 'paisanos. 

Cerro que non son cousa nova 
as biografías noveladas pois hai 
na historiografía británica unha . 
longa tradicion dela. Tamén 
aqui todos os que estamos por ri
ba dos 40 lembramos, mesmo 
cun certo desacougo, as "Vidas 
exemplares" de santos e guerrei
ros que inevitabelmente en
chian os nosos cumpreanos. 
Certo é tamén que desde H.G. 
Wells até productos de Holly
wood de hai ben pouco levamos 
moitos anos dando literarios 
brincos no tempo para <liante e 

para atrás e inventar unha nave 
espacial que teña in te lixénc ia 
propia xa o fixo, e· mellor que 
n inguén , Arthur ClarlCe. 

Fica claro pois que os r~cursos 
do autor, co ll idos un por un, 
non supoñen ningunha aporta
ción orixinal á narrativa actual. 
Mais se os xuntamos e mestura
mos todos, galeguizámolos e po
ñétnolos na nosa língua, a cousa 
xa varia e o resultado -final vai 
estar máis que bastante. ben. 

Polo deseño da edición, ilustra
cións, personaxes que guian a 
trama e demais chaves, póde e 
tirar a concJusión de que as 
obras van dirixidas a un lector 
adolescente, mais eu lihnas e 
podo asegurar que o fixen con 
lecer mesmo que ao principio, e 
polos prexuicios dos que xa fa
lei , escomenceinos en postura 
de prevención, 

Non son os textos, nin coido 
que isa fora a intención, estu
dios académicos nin biografías 
definitivas dos personaxes que 
tratan. Son máis ben un diverti
mento, un 
agarimoso 
achegamento 
a eles e, mes
mo si se que
re, unha in
troducción 

Non son os 
textos 
estudios 

aos mesmos. académicos 
Mais este ton nin 
informal non b' f" 
deixa en in- - mgra tas 
tre algún de definitivas 
transparentar dos 
por baixo un 
estudio en 
fondura e un 
empapamen
to na vida e 
obra dos per
sonaxes. 

A linguaxe 
de Xosé A. 

Qersonaxes 
que tratan, 
nmcoido 
que isa fara a 
intención. 

Neira Cruz é correcta e na súa 
técnica· narrativa albíscanse so
lución realmente brilante . E -
tou a lembrar as pasaxes do na
cemento e a morte do libro de 
Rosalía e o pasamento e a posta 
en escea no café pontevedré do 
libro de Castelao, está última 
con regos tos de cinéfilo. 

Haberá que agardar outras entre
gas para xulgar a operatividadc 
da colección pero a mostra polo 
de agora non está nada mal. • 

X.M. DE CASTRO ERROTETA 

A NOSA TERRA -
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M úsica 

Habilidade 
na fusión 

Título: La sa l de la vida. 

111 

Autores: Uxia, Maria _al¡.,>ado, Ra ·ha e Xe

sus Pimenrel. 

Editorial: Nubenegra. 

Verba ocorrida corno pouca , 
dada a sua amplitude emánti~ 
ca, O sal é definido ne te disco 
coma inónimo de donaire, e 
tamén agudeza expre iva, im
patia. E abofé que atinaron na 
de cripción, podémolo afirmar 
de poi de e coitar detidamen
te "La sa l de la vida", grava
ción producida por Manuel 
Domínguez, que reune á guita
rra de Xesús Alonso Pimentel 
-galego e flamenco-, xunto a 
tre voces feminina : a igual
mente paisana Uxia, a españo
la Maria Salgado e máis a uda
nesa Rasha. 

Ante isto, o afeizoado xa o ten 
claro ante o eu contido; trátase, 
efectivamente, dun disco diver
so, cosmopo!ita , produto .dun 
cruce de cultura , con todo o 
que de contra te potencialmen
te se poida agardar. Pero é unha 
obra, e corno tal ten eu nexo, 
e e e é a guitarra de Pim ntel, 
que por unha banda am 'sa 
versáti l na ua adaptación á di 
ferentes fom1a de canto, e p la 
outra unifor-
miza en cerro 
modo o pro-
duto coma 
todo un que 
é. 

Dentro desta 
conxunción 
dánse várias 
curiosidades, 
froito sen dú
bida da hábil 
resolución do 
encontro en
tre d isÚntas 
sensibilidades 
rnusicais; por 
exemplo, 
agrada espe-

ment, 
a sinxeleza 
da 
producióné 
consecuénci 
a dunha 
calculada 
peneira no 
instrumental 

cialmente escoi'tar a Uxia cantar 
con fondo de guitarra flamenca 
unha canción de berce tan tema 
coma "Arrolo", xa versioneada 
no seu dia polas pandereteiras 
de Leilia. 

ceca is come ce ne s te d i s c ¿ , 
ademais do xa coñecido de 
Cárlos N úñez, unha nova via 
para 'a música galega vi-a Anda
lucia, cuxa exptesividáde musi
cal quedou até agora afastada 
da experimentación galaica, 
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Sons do muiño 
en estado puro 
Título: No chao do souto. 

Grupo: oru; do muiño. 

Editorial: Areabrava. 

Sons do Muiño é un quinteto de 
· emigrantes e fillos de emigrantes 

galega en Euskadi. Desde Bilbao 
continuan a ua relación co país e 
fano a travé· da mú ica 
tradici nal mái arraigada. O eu 
traba ll , No chao do souw, ainda 
que n dixital, ferece s s n das 
alalás, da foliadas das danzas na 
sua pur za e nun e tilo brio que 
n n deixa de amosar riqueza. 
A lberte anmartin, Cario 
Fandiñ , Manu López, Salva e 
X é Ramén C t ya n os 
m mbro deste s ns pero 
c ntribu n a e t disco Nerea 
Parrado, Raquel Buen e Montse 
Rodrígu z, cuxa pandeiretas e 

voces protagonizan, por exemplo, . 
o tema que dá t(tulo ao CD. O 
muiño destes músicos é o do 
tempo que levan tocando as pezas 
da terra palas casas e centros de 
emigración non só do País Basca 
senón do todo o mundo.+ 

conta de discos 1 · 

ben non teñ~n que ver 
directamente coa música, están 
dispostas a cantar por unha 
selección galega. E hai sorpresas 
como a que dá o tonde voz do 
compostelanista Nacho cantando 
a duo cos estradenses de- Xenreira 
ou o Lume de biqueira, que se 
marcan os irmáns Xosé Ramón e 
Fran cos Diplomáticos s~n esquecer 
a combinación Michel~Korosi 
Dansas . Os voluntários x~gádores 
do partido pola selección 
plasmaron o miudiño para este CD 
e aí, con voz ronca, están Manuel 
Rivas, Cid Cabido, Mancho 
Viña, Alfonso Eiré, Reixa e Paco 
Lodeiro entre outros. Manu Chao 
tamén se apontoo á selección , 
poñendo música ao Galicia/Brasil 
e as palabras de Arsenio son a 

.. 
·;;j.jU_""' , i 0 .... :óN_ ~- _ 1 base da remescla feita por Sushi 
~~- ~· Loop. Queda como tes temuña do 

L~:-.:::·-~-~---····r forte berro pala selección . • 

Futbol na música 
Título: elección xa! 

Autor: Vário" 

Editorial: Xerai -. 

O CD pala selección galega 
acompaña á revista de recente 
aparición Bravú, cunha especial 
adicación ao futbol. Neste 
traballo únense persoas que, se 

Rock de vinilo 
Título: Eye on ... 

Grupo: Merry Melodies. 

Editorial: Animal Records. 

Despois dunha tempada de 
incertidumes, os Merry Melodies 
veñen de gravar 0 seu primeiró 
disco, en formato 5-(ngle, con catro 
cancións, coa compañia 
madrileña Animal. Cristobal, 

pródiga en· combinacións célti
cas, nomeadamente éon )rlan~ 
da, pero falla de outro tipo de 
fusións, que si alomenos se al
biscan neste· disco. 

Hai outros detalles da gravación · 
que o observador non pode pa~ 
sar por alto. En resumo, pódese 
abreviar decindo qwe a sinx.ele~ 
za da produción é consecuéncia, 
curiosamente, dul).ha calculada 

'. peneira no instrumental, ade
mais, e sobre todo, dunha ex~ 
quisita e coerente_ escolma do 
repertório. 

T odas as cancións teñen algo 
en comun, sexan de procedén~ 
.cia galega, portuguesa, africa~. 
na, asturiana, castelán ... nen 
que dicer ten que o disco é · só ~ 

Bruno, XB.cobo, Xavier e Marc¿s 
formaron este grupo en Vigo no 
ano 1994, coniezando a dar 
concertos e incluindo os seus temas 
~n proxectqs colectiv.os ~orno 
Cintas GJAQ.rras. Tres anos despois 
apresen-tan Eye on ... por toda 
Galiza con cancións traballadas 
entre as que h~li que destacar In 

· between the armadillos ; primeiro 
será en Ourense para continuar por 
Vigo, Pontevedra e Santiago. O 
seu so{-¡, a éontracorrente, percura. 
personalidade própria (rexeitar o 
CD por amor ao vinilo é un 
princípio ainda nestes tempos) 
mália que é inevitábel recoñecer 
fontes como Love, Beatles eu 
MCS. O éxito dos seus concertos 
está na mestura de temas próprios e . 
versións que, sobre todo, divirten a 
un p¡íblico que busca melódias para 

· bailar.+ 

A ESTÉVEZ 

dDE XUÑO DE 1997 • N9 782 25 

brio tanto na su~ concepción 
como no seu desenrolo_ Unica~ 
mente 'unha apreciábel base de 
per~usión, entre a que non re~ 

· sisto mentar a Enrique "Bruja", 
dada a sua per'téncia a un dos 
grupos máis interesantes que 
ternos actualmente no Estado: 
E lementa.Les. 

T amén hai algunha pasaxe con 
canto a capela; por exemplo o 
tema que abre o disco, na voz de 
Uxia, procedente da v iciña re~ 
xión . de Tras-Os-Montes; Con 
todo elo, "La sal. .. " é un produto 
musical ·cosmopolita, pero ben 
enteµdido _coma tal, respeitando 
a variedade e dándolle forma no 
set:1 contido. + 

XOAN M. ESTÉVEZ 

Volta agradábel 

Título: lfs a new day. 
Grupo: New Celeste. 
Editorial: lona. 

Despois dunha boa tempada sen 
saber deles, os New Celeste voltan á' 
actualidade. Liderados por Iaill 
Fergus, a preséncia de Steve Reíd 
faise tamén constante como cerebro 
do son do conxunto. El é o 
responsábel de engadir 
secuenciadores e sampler a duas das 
pezas do álbume que apostan polas 
no~as tecnoloxias mergulladas en 
temas de inspiración tradicional, 
nunha proposta arriscada da que 
saen medianamente ben librados. 
Fergus segue coa sua liña de sempre 
e rodeáronse de invitados como o 
violinista Charlie Mckerron e os. 
gaiteiros Fred Morrison e Brendar:i 
Ring, que tamén tocan o whistle_ 

· Este·último fai unha demostración 
de como dominar o pequeno 
instrumento na soberbia "The 

- Lasher". Fergus dá mostras do seu 
bon facer na delicadeza de "Davie 
and ] eannie" e "The Banks of Ayr" 
e aporta a sua persoal visión, 
lindante co rock, na canción que 
fecha o disco, mentras Steve Reíd 
deixa interesantes ideas en tres 
temas instrumemais. O traballo do 
grupo escocés escóitase con 
agraqo.+ 

-ÓSCAR- 1.,..0SADA 

11 FESTA FOLC DE l .IMÉNS 
28 DE XUÑO 

A PARTIR DAS 10 DA NOITE 

BRIGADA VÍCTOR JARA 
óS'· CEMPÉS . 

XOSÉ MANUEL BUDIÑO 
. ' 

T~; k ~~u~: H~~ C~; t Le~ s"~ 
Pc~~~t0~~4~~4 

.· ORGANIZA: ASOCIACIÓN DE VE<.:IÑOS D_E UMÉNS 

(QLABORAN: CON<:Hl.Ó DE CANGA)-C:ONCElLERIA DE CULTURA E XUVENTUDE 

ANOSATERRA 
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Benigno Alvarez e o. debate 
sobre o nationalisrho·· gal_ego na Repúbliéa 
Ma~tense itinerante unha ex¡)Qsición sobrea figura do dirixente comunista no 36 

9* SANTIAGO PROL 

~ Durante es tes meses segue circulando por Ct;lanova, Verin . e 
máis adiante Compostela, a mostra "Benigno Alvarez, a mirada .. 
de transparéncias cordiais". O coordenador da mostra insiste 
neste artigo nos vencellos do dirixente mártir .do Partido_ Comu~ 
nista coas ideas nacionalistas, na liña que máis adiante levaría a 
Soto a formar parte dos fundadon;s da Unión do Povo Gal~go: 

\ 

Con este significativo título ten
tabamos abrir un debate en Se
tembro do 96 para que, estudio
sos especializados, lle desen con
tinuidade. Somentes aparecia µo 
xomal . La Región o· 13 de marzo 
deste ano -no 60. cabodano do 
seu pasamento- unha referencia 
ao publicado por nós destacando 
"o matiz nacionalista da ideolo
xia de Benigno Álvarez, incluso 
nas suas comparecéncias fara de 
Galicia, nas que falaba en galego 
e da sua amizade con Alexandre 
Bóveda e Castelao" e que rexei
taba o actup.l secretario xeral do 
PC en Galicia, Manuel Peña
Rey, manifestando que "Benigno 
Álvarez era comunista e o comu
nismo nunca foi nacionalista". O. 
argt1mento, moi feble, esquece 
intencionadamente que hoxe 
existe, cando menos, un forte 
partido comunista con esas señas 
de identidade dentro do emer
xente proxecto político que re
presenta o BNG. 

Benigno Álvarez endexamais re-

de Galicia. · 1931-1"936: "A cues-· 
tión ~acional galega incorpórase : 
.aos documentos e á prática ·do 
PC cun novo eco. N.a carta de 
ManuiÍsky ao Co~ité Céntral de 
31 de marzo de 1931 podíase ler: 
O Partido debe propagar por tO'.'· 
do o Estado o direito de Catalun
ya, Bascon'ia e Galicia a dispor 
deles mesmos até a separación ... 
O obxectivo do Partido Comu
nista é criar, sobre as ruinas do 
imperio español, a libre federa
ción ibérica de repúblicas obrei
ras e campesiñas de Cata1unya, 
Basconia, España, Galicia e Por
tugal". Estábase pois, a conside
rar o direito de autodetermina
ción para este país do que daria 
boa conta, ainda que infrutuosa- . 
mente, ao longo de toda a II Re
pública n veterinario de Maceda". 

O PC, tal e como relata Soto no 
nº 26 de Teima, tentou conxugar 
o marxismo-leninismo co na
cionalismo gale,.go d'esde o 193? 
con Benigno Alvarez á cabeza 
que, xunto con "Antonio Fer
nández Carnicero, Núñez, Gó
mez del Valle, Ramón T~ijeiro e . 
máis eu, eramos o grupo nac~ona- . 
lista que había no interior do Par
tido Comunista de España en 
Galiciá". Un mes despois-, na 

Cartel da exposición .que proximamente se poderá ver en Celanova. 

mesma revista, Xavier Navaza co- nista, ou necesitaba para iso ser 
mentáballe a Santiago Álvarez ·nacionalista?" · Outto argumento 
que con Benigno inaugurábase · ·que apenas se sostén. Abonda ob
unha posición galeguista 'no seo servar a evolÜ.ción que tivo o par
do PCE e que grácias a esa visión , tido, moi especialmente no tar--
política o partido escomenzara a dofranquismo_ e·n Galicia e non 
ampliar a súa base na realidade falernos dende o 77 até a onírica 
galega. ·Santiago ÁÍvatez· retoñe- realidad e acruál. Luís Soto, que se 
cia que daquela llabia moitas . posiciona n:as' antípodas dest-a te
~ousas que se lle escapaban ·poiS · se, dicia que Beñ.igrio cu,estioná

secretario do Comité Provincial 
de Ourense, un dos homes que xa, 
naquela época via nidiamente a 
necesidade dun Partido Comunis
ta Nacional Galego". 

A ollada de Catalunya 

O Estatuto de Catalunya -que 
Benigno seguía moi de cerca- su

nunciou ao marxismo, pero viu ' 
con craridade a necesidade 
dunha converxéncia co naciona
lismo dentro dunha mesma orga
nización que só se faria realidade 
36 anos despois, cando a Upegá 
se definiu nidiamente como 
marxista-leninista e que se vería 
reafirmada no 74 coa publica
ción dos Estatutos provisórios . 
Podemos colixir que era un inte
lectual adiantado _ao seu tempo, 
xa que logo, desde osr albores da 
República estivo a recla1'riar un 
Par.Údo Com.unista a·uté~üca; 
mente galega. Méndez Ferrín ·es~ , 
cribia no Faro ( 14/III/97) un ar-; 
tigo moi clarificador: "O Lois 
Soto recoñece a Benigno como 

él ·só- xogaba un papel a .nfvel 'co-· .:base a · cotiÓ 'se a 
marcal en Valdeorras limitárl'dose :'· revolución m'arxís- · 'B ,. 
a dubidar da veracidade dese cri- ra tiña que con- · . enigno Alvarez 

puxo unha capitu, 
ladón allea ás au
ténticas arelas do 
pavo catalán. O 
PCC apostaba po
la reivfadib.ción ~ 
do principio de 
au todetermina
ción nacional, in
cluso até a segre
gación. Despois. ~e . 
Outubro do 34 a 

térjg. Pero apo~tilla~a que o Par-_ .. querirse necesaria- ~: endexamais o precursor do encpntro histórt:. 
co entre marxismo e nadona1is~ 
mo, que haberia de~callar detihi" · 
tiv.amente, hai 25 anos, dende 
Marzo a Setembro d~ 72. Meses 
que cambüíron a política en Ga
licia: a palabra premonitória de 
Benigno Álvarez facéndose xen
te ... ~ Decididarrierrte, os fránqu:is
ta& efiterraron semente en· 1937. 
Xa Castelao tiña avisado". 

: tido ést~base ensahchfPdQ e/ qui- .' { m:ente antés'. que\a --· 
,; zais, _,.ai.nda non· collera--forza da-. . -aut.Ci dHer-f.h·ina- • · reríunciou ao -

bondo para transformarse nunha - ción nacionalista. 
organizadón de carácter nacional marxismo, pero 
galega. En 1985, no seu· 1 º libro O secretátio-;xeral vfü con craridaae 

· de Memorias, daba unha versión: do partido ' .. nos 
máis ortodoxa, COrt:Flivente ·Góa anos · Ofttmta, ; .. a necesidad~ -

· ·nomenclatura· oficial: "'.' ... hai xen~ Guerteiro Carrei"' ·· · · 
' : te ihtetesatla en preSertrar-a 8-e-:. -. . · ras, ·afitm~ba:"''UO ; .. dunha cuestión da eman
·, nignb como unha ·especie de na: romo· XXI:V. . da -: 

ciónalista:galego e, polo .tanto, un Gran Enciclopedia . . tonverxén~i~ -CO -~ 
tanto discrepante da liña do PCE. Gallega: "a aspira- nacionalismo'..,. .. 

ci p aci.ón, das n,a·~ 
cionalidade.s opri., ·. 
midas pasou a tm 
primeiro plano e Benigno .era, ·iso si, un galego.de ' ción de .crear , o 

corpo e alma,- un galego. de c0rpo · ' Partido C.omunista 
enteiro ... Existíu,-ot:l" existe Ún . de ·Galicia:,. ;como 

Retrotraéndonos aos albores do 
comunismo, lembrar que;-o· pai -- . 
do bolxevismo ·manifestaba· que 
"o· menos que podemos é reco
ñecer o sagrado direito dos pó- · · 
vos a dispar de .si mesmos~': Ta
mén, nas t'eses presentadas polo 
Comité Central da III Interna
cional ao segundo Congreso 
Mundial do Partido ·comunista 
considerábase, cando menos, en 
teoría, o direito de autodetermi
nación dos povos: · 

· grupo, ·un partido ou unha perso-. partido .nacional, 
nalidade política en Galicia, que' 'era unha vella pre-

:-1 

Alfonso Boúo postula, en Los 
Partidos Políticos y la Autonomia 

puxese na defensa dos interéses tensión dos· cornu-
do pavo galega, de Galicia e da nistas galegas des, 
sua autonomía, máis tenacidade, de a época da RepúblicadNo 1936 
persev~ráncia e paixón que os co- o PCE xa tiña unha forre implan-
munistas? Hai pérsoa, partido ou tación en Galicia e unha notábel 
grupo que houbese defendido esa ii-ifluencia, sobre todo no .moví- · 
causa con maior desihterés? Por mento ·obreiro-en Vigo e Ferrol e 
qué non había de defender Be- no movimento campesiño en Ou-
nigno a causa _de Galicia desde a rense. Un dos seus dirixentes máis 
sua posición de dirixente comu- destacados era Benigno Álvarez, 

, foi un dos argu~ 
mentas . vaseliniza-. 
dos pol-a Fronte 
Popular que 
apoiaba unha for
ma autodetermi-

nativa ·de carácter limitativo. 
Ainda asi o PC en Galicia, da 

...roan de Benigno Álvarez e de 
- Gumersindo Montero pasou a ser 

un dos impulsores dci plebiscito 
autonómico en Xuño do 36: A 
campaña escomenzara o dia 7 na 
Coruña coa presentación, nun 

dobre ac;:to conxunto, dos princi
pais líderes galegas. Benigno non 
estaba presente pois atopabase en 
Barcelona, invitado á Conferen
cia Naci9nal do PCC que se ia 
refundir, xunto coa esquerda so
cialista catalana, os anarquistas e 
outras forzas afins nunha nova 
fo~ación política, o PSUC, que 
tiña postulados de carácter na
cional ben máis ambiciosos cós 
de Unió Democrática, o partido 
cristián-burgués. Aquel modelo 
era, en parte, extrapolábel e o di, 
rixente ourensá seguíao con moi
to interés. Nesas data xa era o 
líder indiscutíbel, a nfve1 galega, 
dentro do Partido: pertencia a 
Comité Central dende o 3 2; can, 
didato ao Congreso dos Deputa
do no 33 e no 36 -aqui dentro 
da Fronte Popular-; compromi
sário para a eleición de Azaña 
como Presidente da República 
con. máis de 85 .000 votos na sua 
circunscripcion; dirixia a Federa
ción Campesiña con máis de 56 
sociedades na órbita do partido e, 
estamos totalmente convencido , 
a piques de protagonizar un dos 
feítos históricos de máis calado 
político para Galicia naquel fatí
dico intre. 

Especialistas nesa época, moi de 
pasada, coinciden en que é de 
notar certa jnfluéncia galeguista 
·no interior do PCE en Galicia 
(A. Bozzo); con pequenos deba
tes internos sobre o galeguismo 
(B. Máiz); ou cando se fala da 
criación da UPG que se declara 
herdeira do pensamento de Cas
telao -e, por extensión, da póla 
demÓcrática do nacionalismo de 
anteguerra- e do Partido Comu
nista dos ano 30 (Beramendi 
/Núñez Seixas) . Pero non fan 
referéncia expresa a quen estaba 
detrás desa d~cantación a prol da 
no a realidade diferenciada. 
Marcos Valcárcel apr xima - in
directamente- o nome, xa que 
lago, afirma que "a figura, case 
mítica, de Benign Alvarez é 
reivindicada tanto de de a tradi
ción comunista com desde a 
fidelidade galeguista a unha pá
tria jgnora~la e maltratada". A 

. historiografía oficial e nacional 
ignora a Benigno Álvarez, quero 
supoñer, que non deliberada
mente. A sua figura política me:. 
rece mesmamente, non só un re
·coñecimehto e unha reparación 
. histórica, senón ,tamén, un estu-
do en .pmfundidade, ao que até o 
de agora non se achegaron quen 
tiñan cap~cidade para facelo, 

Benigno Áivarez, un profe;or 
v-eterinário que procedia dunha 
familia de d~se media ben aco~ 
·modada, chegou a militar -des
de o socialismo radical ao prin
cipio- nun partido revolucioná
rio naquela atmósfera larvada de · 
son de sables desde o inicio. da 
República. ;;imqolizaba unha 
heroicidade fóra do cotnun e 
cohverxian nel, ademais, os ide, 
ais do marxismo coa utopía ,. 
dunha patria liberada. E iso en
grandece, se cabe, ainda máis a 
sua personalidad e. + 
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O ESPÁCIO DA CRÍTICA TEATRAL 
· Pode resultar paradóxico que o pensamento ne, 
cesite espáclos, pero non debería chamar a 
atención que os que escriben sobre teatro en 
Galiza busquen ese espácio con certa constán, 
cia. Nun sentido irónico, poderiamos afirmar 
que Galiza é unha terra sen espácios, non tanto 
porque ningún dos tres millóns de satélites dixi, 
tais que andan por onde Kubrik diseñou leve 
bandeira galega, senón porque a terra está .tan 
fraccionada como a miséria quixo que estivese. 

Se aceptamos entón as teorías telúricas, a nosa 
débeda co espácio físico que nos rodea, se acep, 
tamos tamén a influéncia da paisaxe no pensa, 
mento, entón teremos que aceptar que fan falta 
espácios para a reflexión teatral en Galiza e que 
esa reflexión non é tanto un património dunha 
crítica arrinconada, senón dos mesmos profesio, 
nais que queren levar adiante o teatro. 

Postos a facer perguntas, realmente cal é o espá, 
cio da crítica? Calé o seu entorno natural e cal o 
hábitat (e perdoade que utilice esta palabra que 
estivo moi de moda cando estudiaba sexto da xa 
extinta EXB), repito calé o hábitat no que debe 
desenvolverse? En Galiza, como xa sospeitaredes, 
o problema urbanístico é grave, e esa caréncia de 
solo sustantivo (é dicer daquel que resulta im, 
prescindíbel) leva oferecido a oportunidade de 
facer grandes fortunas aos especuladores. Para 
evitar cair nese mesmo delito sen ter aseguradas 
as gañáncias, quizais deberíamos empezar a espe, 
culación da crítica polo princípio, tentando saber 
cal é a súa orixe e tentando descobrir o seu papel. 

Perguntemos entón antes de afirmar, calé o ver, 
dadeiro solar da crítica, calé aterra das súas raí, 
ces: a platea, o escenário ou son as páxinas da 
publicación na que se le. Debe o crítico (acle, 
mais de cargar coa denominación) pensar desde 
a butaca, debe pensar desde o escenário ou debe 
pensar desde a máquina de escríber. Aínda máis., 
debe reflexionar o fenómeno teatral desde a 
perspectiva do espectador, desde a correspon, 
dente ao director ou ao actor, ou debe facelo 
desde a perspectiva do periodista. Como xa en, 
tenderedes son terras ben distintas, e non pode, 
riamos dicer que contrárias porque mundo só hai 
un. Pero xa desde o ponto de partida se deixa 
notar a tensión que existe entre a reflexión e o 
seu obxecto. A outra perspectiva, a que corres, 
ponderia a folla das árbores, levarianos inmedia, 
tamente á pergunta de se o crítico debe ter 
conciéncia de si mesmo. Esta sería a perspeÚiva 
do autor, eguindo as indicacións de Osear WH, 
de que reclamaba, se non recordo mal, os crfti', 
cos artistas. Cal é o campo de partida do crítico 
e cal é a medida en que ese campo de partida é 
entendido pola sociedade e, en especial, pola 
propria socidade teatral que, en definitiva son os 
primeiros receptores (e ás· veces os únicos) da 
sua mensaxe. Sen embargo, esta dúbida e5tá si, 
ruada no final do proceso da escrita e se chega a 

CAMILO FRANCO 

Zeppelin N2 7 
de Materile Teatro. 

'Haiquen 
exixe á crftica 
unha madurez 
que o próprio 

teatro non ten" 

ela despois de algunhas voltáS, máis ou menos 
imprevistas no tráfico da comunicación. 

Se non ternos claro é o punto de partida, tampou, 
co poderemos establecer c_on correción cal é o ca, 
miño a seguir na reflexión teatral. Cal debe ser o 
comportamento do crítico, utilizando un vocabu, 
lário de reporteiro de sucesos, como debe reprodu, 
cirse o crítico frente o teatro?: debe ser un exquisi, 
to degustador de confituras,_ como parecen ser os 
críticos gastronómicos, debe ser un furibundo adu, 
biador da lin~e e un amigo da metáfora máis 
pertinaz, como adoitan os críticos taurinos, debe 
ser o auténtico creador do concepto como parecen 
ser os críticos de arte, ou pode aínda refuxiarse no 
oficio de éronista como piden de vez en cando al, 
gúns actores? Estalle permitido tomar o camiño do 
medio de algúns críticos literarios ou, pola contra, 
está na obriga de responder a esa certa inmediatez 
do teatro sen doblegarse a segundas lecturas? Co, 
mo última alte~ativa, pode ser un xeito de critico 
deportivo e limitarse a definir quen estuvo ben e 
quen estivo má.l sobre a tarima teatral? 

Son expectativas confusas porque, como xa ~re, 
des entendido, hai un pouco de todo na labor do . 
crítico teatral, pero ningunha destas cousas pa, 
recen quedar Claras para os lectores ( ou no caso 
do crítico son espectadores?) e moito menos pa, 
ra os teatreiros. Quizais a pergunta do millón se, 
rá: forman os críticos parte do mundo teatral? 

Para que esta intervención non se convirta nun 
cuestionário de incertezas sobre este traballo, ha, 
beria que apontar con seguridade que este ser ou 
non ser do crítico está subliñado en Galiza pÜr tres 
ou catro 5ensacións que proceden da irregularida, 
de do labor próprio, do desinterese dos méios de 
comunicación e tamén desa cerca idea ( supoño eu 
que universal) de que se os artistas non son enten, 

· didos pola crítica, os críticos rara vez son entendi, 

J.M.ORO 

dos polos artistas. A outra certeza non por reitera, 
da é menos auténtica, se o teatro galego busca a 
·tentas o seu lugar no universo, a crítica galega aín, 
qa nen siqueir. posúe esa conciéncia tle ser un algo 
éolectivo e que, desde ~ta posición, pode formu, 
lar conceptos interpretábeis polo público, pero ta, 
mén polos membros da profesión teatral. 

É difícil encontrar un espácio próprio para a crf, 
tica en paliza cando a penas hai solares para o 
teatro. E difícil encontrar o espácio da reflexión 
cando hai quen exixe á crítica, desde certo lu, 
gar da preeminéncia, unha madurez que o pró, 
prio teatro non ten. Neste sentido, creo necesá, 
río rexeitar ese p~pel, ese reclamo envelenado, 
que pide á crítica que adiante ao teatro e que 
abra os camiños da . reflexion, mesmo antes de -
que o teatro teña posibilidade de expresars~. 
Rexeitar, por canto altera unha orde que resulta 
lóxica, ese posto de gurú que unha parte da crí, 
tica artística ten asumido. Debe ser o teatro 
quen encentre os camiños e, en todo caso, a crí, 
tica pode an;:ilizalos, se é que este verbo vale pa, 
ra as palabras. Pero non creo que o proceso poi, 
da invertirse e que a crítica, mesmo aquela máis 
teórica, aquela máis criativa, decida pola súa 
contaos camiños que o teatro debe seguir. 

Se falamos de espácios e falamos de espácios en 
movimento e falamos de asentos, entón quizais o 
teatro sexa como un tren no que a crítica oc9pa 
un vagón interIÍl.édio entre os maquinistas e os 
viaxeiros. Non estou moi certo de que a crí~ica de,
ba alimentar o lume da máquina porque, en todo 
caso, o seu papel pode ser interpretar, sen ánimo 
relixioso, o caprichoso movimento das lapas.+ 

CAMILO FRANCO é xomalista, escritor e crítico de teatro. · 
Este texto foi presentado na recente mesa redonda sobre 

crítica teatral celebrada na Facultade de Direito de 
Compostela, convocada por ECRIT, colectivo formado polos 
· críticos de teatro. 

ESCRITORES -GALEGOS CONDEADOS AO LIMBO 
Por primeira vez, desde o periodo medieval, a 
maioría da. criación literaria galega realfzase en 
galego. Outro tanto sucede, ainda que non na 
mesma medida, en Cataluña e no País Basco. 
Este feíto notábel provoca unha situación nova, 
porque por primeira vez se pon en discusión, no 

- campo literario, a suposta sinonímia entre obras 
españolas e obras en castelán. 

Os esforws de adaptación por parte da eultura he, 
xemónica son visíbeis. Serva como exemplo a in~ 
clusión, no anaquel de ñovidades da recente f~ira 
do libro de Madrid, de. autores como Atxaga, 
Quim Monzó, Manuel Rivas ou Carlos Casares. 

As máis das veces, sen embargo, as obras de ga, 
legos, cataláns e bascos só teñen recoñecemen, 
to na sua versión tn:1;ducida, o que, desde o pon, 
to de vista da acesibilidade pata un leitor madri, 
leño, resulta lóxico. Pero cando observamos que 
mini'stério e meios de comunicación destacan 
que os_ autores españois venden máis que os ex, 

· franxeiros, decatámonos de que estamos ante 
---M-. _V_E_I_G_A___ unha contradición. Os libros de Rivas, Atxaga, 

etc., son rexistrados só nas suas traducións, pero 
Que me queres-ampr? ,_por exemplo, contaba xa 

'O s libros 
non escritos en 
castelán ocupan 
unha espécie de 
limbo. Non son 

extranxeiros, 
pero tampouco 

parecen ser 
españois" 

con seis edicións vendidas en galega cando foi 
traducido ao castdán. Onde hai que situ?r logo · 
estas t~radas? 

Diríase que, polo de agora,-os libros non escritos 
en castelán ocupan, vistos desde fara .... das suas 
próprias comunidades, unha espécie de limbo. 
Non son extranxeiros, pero tampouco parecen 
ser españois. 

Sucede o mesmo no plano institucional. A 
constitución define o galego, basco e catalán 
como "línguas españolas", pero, cando se trata 
de recoñecer, subvencionar ou presentarse no 
exterior, resulta case sempre .que só se admite 
unha língua: o castelán. A contradición P?-rece 
evidente: se o galego é unha língua española, 
porque non pode ser empregado en Bruxelas, 

senón coa mesma frecuéncia, si co mesmo esta, 
tus que o castelán? 

Concurren aquí unha incapacidade do ce_ntro 
, . para asumir o Estado das autonomias ou ben a 

incapacidade mesma desa fórmula constirucional 
para asumir· a realidade· de que a maioria dos eg, 

critores galegós, hoxéndia, escreben en galego e 
qe que algún lugar conceptual deberían ter desti, 
nado, máis alá de expresións como a.de escritores 
en línguas mihotitárías (cando menos paiá evitar 
paradoxas comp a de que os máis de oito mil tí, 
rulos que se editan cada ano en Cataluña supe, 
ran aos de moitos Estados constituidos). 

Ou os escritores en galega forman parte da li, 
teratura nacional española, a todos os efectos, 
ou ten chegado a hora de recoñecer que a unha 
língua adoita a corresponder unha nación e que 
·polo tanto son autores pertencentes á literatura 
nacional galeg;:i, no'. marco administrativo do 
Estado esp_añol. + 
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Os terremotos . de Lugo 
No meu recente rodeo .ao .país, 
con motivo ·de axudar á apresen
tación do Epistolario de Paz-An
drade, e de participar na Gran 
Fol.eaíla de Lugo, os qieus vellos 
oídos tiveron a ledicia de escoitar 
novamente as nídias voces que 
de mozas cecais máis me abraia
ron, naquel xa histórico ciclo do 
Círculo Mercantil compostelán, 
no ano 1957 ... de Franéo. 

Dese ciclo tratatía extensa
mente X.L. Franco Gran
de no seu libro Os anos 

escuras, onde extracta o contido 
dos anacos nos que ponderei ca
da unha das conferencias e dos 
recitais en que foron revelándo
se, relevándose -e ... rebelándose 
os excepcionais mozo da xenera
ción de La. Noche. 

Enmarcados entre un recital de 
Novoneyra e outro de Xohana 

· T arres, falaron Alonso Monte
ro, López Nogueira, Méndez Fe
rrín, Ramón Lorenzo, Blanco 

· Losada, Antonio Concheiro, o 
propio Franco Grande e X.M. 

Beiras, citados por orden de in
tervención naquel ciclo. 

xa· non podo oir; desditada
mente, a palabra fácil, e sempre 
filosófica, daquel estudante fo, 
rrolano de Medicina, X.M. Ló~ 
pez Nogueira, tan entusiasta da 
nova metafísica alemá. Era de
les· o que máis frecuentaba o 
meu escritorio do xomal; xa de 
madrugada, as máis das veces, 
libaba o licor masónico co que eu 
obsequiaba aos_ meus contertu
lios nocturnos. Pala congostra 
intelectuarconectei a· López 
Nogueira coa escola de Ramón 
Piñeiro, ~ aquel bó falante en 
castelán pasou a ser un dos rne
llores discípulos do impar mes
tre gratuito das disciplinas da 
galeguidade. 

Mais, ~iven a sorte, .estes .últi~ 
mos anos, de escmtar diver- · 

· as veces a Xesús Alonso_ 
Montero, o orador máis polémi
co e vibrante desta época (sendo 
capaz de tratar unha hora enteira 
de Borobó, sin beber un vaso de 

e AMIÑO VtU'°· C0NG0~TQA NoVA 

auga)_. Que pasa sin pausa da enf. 
dición máis estricta á exaltación 
tribunicia máis fervente. Foi 
Alonso Montero' o único daqeles 
oradores novos do Círculo MeF
can til que . participou na Gran 
Foleada do pasado maio. 

Nembargantes, nesa -semán 
oín tamén, en distintos ac, 
tos, aos dous homes da xe- . 

neración, 'por min bautizada, 
que maior celebridade alcanza, 
ron nas letras e na política do 
país: X.L. Méndez Ferrín e X. 
M. Beiras. Nunca os volvera a 
oír nos cuarenta anos qe trans
curriran desde que, aquela vez,
Méndez Ferrín falaba de Pondal, 
~,Beiras, moi musical entón, so~ · 
bre o compositor Prieto Marcos. 

Agora -escoitei a Ferrín falar 
. acerca 'de Valentin Paz, Andra, 

de, exaltando canto fixo por 
Galicia e canto intentou em
prender e non poido. O orixi
nalísimo escritor mostrou, no 
seu breve parlamento, unha 
briosa capacidade tribunicia, 

O taumaturgo de Padua 
O último prodixio coñecido de 
san Antonio, do que teño noti
cia, produciuse hai escasamente 
cinco minutos, cando un com
pañeiro perdeu algo e comezou 
a buscalo desesperadamente. 
Como ese obxecto era impor
tante contaxiounos na procura 
a media <lucia de persoas, e _des
pois de moito remexer sen en
contralo, cando xa nos dabamos 
por vencidos, o mesmo que o 
perdera fixo brillar unha luz de 
esperanza, comezando a recitar 
o responso de san Antonio: 

n Antoniño d~ Padua. / 
ue en Padua viviches e en 
isboa te criaches, / ó estar 

a .predicar viñéronche avisar, / 
que a teu pai ían aforcar. / Do 
púlpito te baixaches e o brevia'
rio perdiches / e a Virxe que cho 
encontfou tres veces te chamou: 
/ Antonio, Antonio, Antonio, 
vólvete atrás / qu~ o breviario 
encontrarás; o perdido será en
contrado,/ o morto resucitado e 
o preso liberado. / Pero antes de 
tres minutos sinais me vas dár / 
portas abrir ou pechar ... /Tres 
Painosos e unha Avemaría 

Ao pouco de rematada a invoca
ción, o forte portazo," dun que en, 
traba para ver que era todo aquel 
rebumbio, fíxonos mirar cara on
de o d~ pregaria botaba a man. 

--Se é un can morde. 

lisboeta que pá.sou á-, . 
historia co alcu)Jle do 
lugar a onde emigra
ra, para facer ce-rto · 
aquilo: de que . ~in- -
guéILé·profeta na súa 
terra, aínda que aló 
en Padua tamén·tivo 
as súas, con .iso do ín
dice de audiencia, un 
día no que os_ fregue
ses, en-tretidos -qm ~ 
outras_.cousi} memo~ . 
serias; poh a~endían 
os setis sermóns; pero · 
el, qu~ ~ra hn verqa<" -
deirQ profesional qa_ . 
comu_nfr:acióh,-riµ¡t, ·1 
golpe de efecto, ~~cu- ·
perouno de mmedia', -
to: 

-Se· non me face
des caso fálolle aos 
peixes. 

D
it~ e feíto. 
Dándolle as 
costas aos fre

gueses e posta a pre, 
dicar cara o mar, os 
peixes asomaron a 
cabeza·para escoitalo. 

Quizabes por este 
apr'ecio repentino dos seres 
fiáis inesperados, o de Padua 
tamén é avogoso das casamen, . 
teiras, ás que axuda a encontrar 
mozo nas condicións máis im, 
previstas, cando o noivo xa se 

A verdade é que se un santo non converteu en obxecto perdido e 
seguise facendo milagres despois desesperadamente desexado. 
de subir ao ceo, perdería todo o " 
mérito, e a nós, mortais pecado- Así lle pasou a unha veciña 
res, non nos serviría de moito. que, falta de pretendentes, 

encheu de velas e flores a 
imaxe do seu san Antoniño. 
Pero nin con esas. O santo non 

Encontrar cousas perdidas ou o 
desexado é a especialidade <leste 

deixaba de ser un pao pintado 
que non atendía os pedidos ·'da 
casadein~, . que xa corrieza a va, 
lorar se non tería máis poder 
taumatúrxico o de "o que nece
sitas é amor" que o santo de to, 
da a vida; ata que unha amiga, 
pór aquilo de que o de Padua fi; 
xera todo despois de levar un 
grande desgusto, aconselloulle 
castigalo. 

-Non te preocupes, que ·os 
santos están acostumados a su-

'BORÓBÓ 

·. 

que provocaría seísmos, si reca
ese na acción política. 

Coma os qu€-podería suscitar 
hoxe aquel raparigo' que eu vin 
crecer día a-día, da man de seu 
pai, Manolo Beira~, indo á pre
ceptoría de Xesús Pere!ra, insó
lito viveiro de P!ohomes, e logo 
estudar dereit0, economía, mú; 
sica, literatura e ... canto cabía 
aprender naquel tempo. Así 
criouse este espectacular león 
do nacionalismo galaico, dis
posto a gobernar a nosa Comu
nidade, con sabia moderación. 

Pois nada máis ·sensato, 
máis armonioso, máis fa
cedeiro, que o programa· 

do Bloque que expuxo X.M. 
Beiras, o outro serán en Lugo. 
Cunha pausada e pensada locu
ción, ex cátedra, que de súpeto 
se acendía en frases lumiosas e 
ardentes. Anque non se lle po
de acusar a Beiras de que pro
movese o terremoto que aquela 
noite nos aterrorizou na Cidade 
do Sacramento.• 

FRANCISCO A. VIDAL 

frír; encérrao nun 
armario sen velas e 
sen flores. 

Esi, daquela o 
san Antoniño 
xa lle fíxo un 

pouco máis de caso, 
pero os mozos que 
comezaron a acom
paña la tampouco 
eran de casar. Ata 
que, nunha ratada 
de desesperación, 
cabreada porque 
non portaban por 
ela, a nai da moza 
colleu a imaxe e ti
rouna pofa fiestra. 
Con tan "boa sorte" 
que lle caeu enriba 
a un cabaleiro que 
pasaba pola rúa, 
abríndolle unha 
brecha na cabeza. 

O camiñante; enfu, 
reciclo, subiu para 
armar un espolio, a 
ver que era aquilo ' 
de atentar coas san
tas imaxes contra os 
pacíficos peóns; pe, 
ro cando a moza 
submisa, avermella, 

da e compunxida lle contou a 
histoi-ia do seu desamor, el, 
agucµitando cun pano na cabe'
za, volveµse brando e suave co, 
mo un osiño de peluche e p..e, 
diulle matrimonio. 

O dito, se un santo non 
' seguise facendo · miJa, 

gres cando xa está nos 
altares, _non nos valería de na~ 
da; aínda que cadá un teña a 
súa partícúlar maneira de mo
tivarse.+ 

ANOSA TEBRA 

Antón 
Baamonde 

'Literatura e amor 
son dous xeitos 
de sairse do tempo' 

Estou lendo Presagios del milenio 
de Harold Bloom, que é un gran
de crítico norteamericano que 
entronca coa tradición de Walt 
Whitman, do Canco· a min mesmo. 
Basea o seu discurso na autocon
fíanza, en que o individuo é un 
poema e que a través do saber é 
posíbel sair dunha existéncia or
dínári-a, chegar ao que un real
mente é. Ademais estou cun libro 
sobre literatura e fotografía desde 
o século XIX até agora e con Pie
zas en fuga, unha novela de Anne 
Michels que narra a história dun 
rapaz que se afunde na lama, en 
Polonia, e é salvado por un cien
tífico grego. Son xudeus e teñen 
que fuxir. 

Que recomenda ler? 

Hai un libro recente, que se pode 
· atopar ben, titulado Dicéionario 

Ilustrado de los Monstruos, de Mas
simo lzzy. Trátase dun traballo con 
moita información sobre anxos, 
demos, sereas e outros seres. Xunto 
co Diccionario dos anxos, o máis 
completo sobre os anxos tan citado 
por Cunqueíro, teremos unha boa 
perspectiva destes seres. Por últi
mo, xa que cumpre un centenário 
do paso de Osear Wilde pola ca, 
dea, é recomendábel ler a sua obra. 

Está apresentando o seu último 
libro A rosa sen por qué. 

Trata sobre a literatura e o amor, 
no que podes estar pero non domi
nas, é unha situación incontrolá
bel. A literatura ten de bon que se 
preocupa polos detalles, a través 
dela- podes captar a pequena pers
pectiva particular e aprender ·ª 
querer as cousas para respeitar o 
brilo _que ten a vida. En certo xeiro 
són paralelas e ademais o amor e a 
literatura teñen en comun seren 
dyas fo~as de éxt~e, de sairse do 
tempo. O libro formula unha ética 
do que é escreber e, por extensión, 
do que é ler. O título do libro fai 
referéncia a que non todo ten qtie_ 
ter unha causa, a _rosa florece por
que si. O mundo é roáis opaco e o 
azar ten moito máis terreo do que 
pensamos. Simplesmente hai que 
prestar atención ao que -hai e 
aprender a respeitalo. + 

Ensaista. Vilalba (1959). 
Obras: En favor da esperanza, O marxismo e 
as linguaxes, Sobre o tempo e outros desatinos e 
Tres pan~tos (im)pertinentes . 
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Teucro de 
PONTEVEDRA 
acol aobra 

do pintor e 
gravador 

Conde 
CorbaL 

Ocupa a 
Sarga delos 
de FERROL 

unha mostra 
poético

fotográfica 
adicada a 
Avilés de 

Taramancoa. 

En 
CARBALLO 
continua a 

mostra 
teatral. Na 
fotografia, 
unha cena 

de Bailando 
en verán. 

O Trinque 
GaUe.ia. castrexa e roll¡\ana . 

, E. unha das rnostras de Galicia 
Terra Única, e posibelrnente 
das que rnáis paga a pena ver. 
Está aberta nas salas de Cá.bra 
Galicia, Museu Provincial, e 

Porta (4iñá, na cidade de Lú
go, e fonta cun catálogo de. 
grand9 nível, no que colaboran 
Franci;;co Calo, Felipe Arias e 
Xµlio Carballo entre outros. • 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

XAQUIN VILLALBA 

O pintor local, criador da 
Escola de Debuxo da AP A 
do Coléxio Virxe do Canne, 
expón durante o mes de 
Xuño na Zaranda. 

Cangas 
•MÚSICA -

FIANA R OCA 

Acruan o Sábado 14 ás 10 
da noite nos Xardins do 
Sinal. Fía na Roca mudou 
un pouco a sua formación. 
Agora son Xiao Rodrfguez 
(guitarra), Roberto Santa
marina (vio l in), Carlos 
Castro (percusión), Xosé 
Ra món Vázquez (piano e 
cordeón), Pab lo Pé rez 
(ba ixo) e Xa bier Bueno 
(gaita e saxos). 

Carhallo 

MosrRA 
. ' 

Comezou o pasado 9 de 
Xuño na Sala Municipal. 
Iste Xoves 12 actua Talia 
Teatro coa peza· A secreta 

· obsceniclade de cada· día, 
e o Venr'es 13 Espello 
Cóncavo con Bailando en 
verán. 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

MENCHU LAMAS. 

Expón os seus cadros na Es
tac ión Marítima até o .17 
de Xuño. 

~-~~· ............................... ·-· ...... ~ ...... . ,, _.. ·-

AGALIZA 
DE ANxEL FOLE 

Até o 17 de Xuño no Ar
qui vo do Reino da Galiza 
(Xardin de San Carlos), de 
Luns a Domingo de 10 a 
14, e de 17 a 20 h. Vellos 
documentos do arquivo e 
textos de Fole. 

•MÚSICA 

KERN 

O grupo bretón, actua o Xo
ves 12 no Parque Europa. 

A USTRALlAN BLONDE 

En concerto, na noite do 
Venres 13 ás 12 da noite 
no Playa Club. 

ZENZAR E 
SKORNABOIS 

Actuan xuntos, o Sábado 
14 á noite, na Sala Punto 3. 

Fer ol 
• EXPOSICIÓNS 

AVILÉS NA MEMÓRlA 

A galeria Sargadelos expón 
unha mostra fotográfica de 
Maria Esteirán ·e textos 
poéticos de máis de médio 
cento de autores en home
naxe a Avilés de Taraman
cos. Até o 18 de Xuño, de 
11 a 2 e de 5 a 10. Domin
gos de 12,30 a 2,30. 

•ENCONTROS 

ARREOOR . 
DJ;: MINI E MERp 

O Domingo 21 a aso 
ciación Xermolos oferece 

unha x·ornada adicada a 
Baldo,mero Iglesias Doba
rrio Mero e Xosé Luís Ri
vas Gruz Mini. A partir das 
12 do meiodia, fa larán da 
sua aportación coma Estu
diosos da nosa cultura e cria
dores de identidad.e , Manuel 
Maria, Xesus Mato, Dacio 
Xohán Cabana, Fiz Ver
gara -Vilariño e Marica 
Campo. Ás 14 h. fan xan
tar n a Casa do Labrego de 
Baamonde. E xa ás 5 da 
tardiña, actua o grupo A 
Q uenlla en h omenaxe a . ~ 
Mini e Mero como funda
dores de Fuxan Os Ventas e 
A Quenlla. Reservas para o 
xantar no (982) 37 20 40. 

Monforte 
•TEATRO 

MOSTRA 

Do 17 ao 21 de Xuño na 
Sala Municipal. O Martes 
1 7, pódese ver Afección 
con Sarabela T eatro , o 
Mércores 18, Oé, oé, oé 
de Teatro do Aqui, o Xo
ves 19, A noite .das tn'ba
des por Teatro do 
Atlántico, o Venre.s 20, 
Escola de Bufóns con 
Ollomooltranvia, e o Sába
do 21, pecha O candil 
marabilloso de Virvolta 
Títeres. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

ÜALIZA CASTREXA E 
ROMANA 

Hist ória arqueolóxica da 
Qaliza, .repartida en m;s sa
las da cidade: Caixa Galiza, 
Muséu Provincial e Porta 
Miñá. Até Outubro dentro 
do proxecto Terra. Única. 

Es CULTURA 
CÁNTABRA E GALEGA 

· RIV ARDO CA v ADA 

.· Cadros na galeria Marisa . 
Até Outubro expoñen ao · fy!arimón, até 9 30 de Xuño. 
carón da muralla, ·escultu- . 
ras recente de artistas gale- • MÚSICA 
gos e cántabros. 

•MÚSICA 

SINFÓNICA DE BIL~l\<§ 

Acrua ; Xoves 12' ás Í0,30 
h: no , Auditório Municipal. 

CARLOS NÚÑEZ 

O Domingo 15 ás 11 da 
noite, no Pavill6n dos Re
médios . _ 

REVÓLVER 

' ÜRQUESTRA . En directo na noite do Sá-

Mil'!i e Mero. son o vinculo do encon!f'O cultural de GUITIRIZ. 
NAGIONAl:.._D& ,EsPAÑA liado 14 no.Pavillón.dos Re-

- mMiPS;.,., 
· O V~n.res 2Ó ás· 8,30 do se-
rán no Audit6rio Municipal. MEDINA AZAHARA 

Ouren.se 
_ • EXPOSICIÓNS 

AVIA DA PRATA 

O Camiño de Santiago, Via 
da prata é o título das fo to
gra fias d a Asociación de 
Amigos do .Camiño expostas 
no Museu Municipal. 

Concerto organizado polo 
Concello pa:ra o Xoves 12 
ás 11 da noite -no Pavillóri 
dos Remédios. 

•TEATRO 

MOSTRA 
INTERNACIONAL 

Desde o 9 de Xuño palas 
ruas do casco vello. Iste 

Xoves 12, actua o .grupo 
Goloka coa peza Esteleto
ak, e o Carolina Dream con 
Clean, as 12 da mañá e ás 
7 do serán. 

Pontevedra 
•CINEMA 

DRÁCULA E F~AKS 

O ciclo Centenário do ci
nema en Pontevedra, que 
artella 6 cine clube da vi 
la, oferece o Mércores 18 
duas sesións dobres, ás 
19,30 e ás 22,15 na sala 
de Caja Madrid. O pro
grama comprende dous 
vellos filmes dirixidos por 
Browning, Drácula e Fre-
aks. · 

• EXPOSICIÓNS. 

·soROLLA, 
-PEQUENO FORMATO 

O Museu Municipal inau
gura unha mostra de 1 76 
obras, na rna.ioria apontes 
en pequeno fo rmato do 
pintor valenc iano Joaquín 
Sorolla. Até o 29 de Xu
ño, de Martés a Sábados 
de 11a13,30 e·de 18 a 21 
h . Os Domingos de 11 a 
13,30 h. 

XOSÉ CONDE CORBAL 

A sala Teucro expón obra do 
famoso pintor e gravador. 

EscuL TIJRA DA 
ÜALIZA E DE NAVARRA 

Até Outubro expoñen no 
claustro de San Francisco , e 
na Praza da Leña, pezas re
centes de criadores nava-
rr0s e galegas. - -

•TEATRO 

UNHA ROSA 
É UNHA ROSA 

Pez~ de Suso de Toro, que 
d irixe Xúlio Lago, e inter
preta· Teatro do Noroeste. 
No Teatro Principal, o Xo
ves 12 ás 20,30 h. 
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Carlos 
Gon~alves, 

do que 
ve!ftOS un 

cadro á 
direita, 

xunto con 
Femando 

Ferro e 
Miguel 

Mosquero 
ocupan a 
Nasa de 

SANTIAGO. 

Riheira 
• EXPQSICIÓNS 

CESTEIROS 

A Asociación de Minusváli- · 
dos do Barbanza, expón pe
zas do seu obradoiro no que 
traballan 15 cesteiros. Até 

_o dia 26, de 12' a 14 a de 18 
a 21 h. na Casa da Cultura. 

San.tiago 
•DANZA 

DOBREXIRO 

A sala Galán apresenta unha 
nova compañia de danza, do 
12 ao 14 ae Xuño ás 10 da 
noite. Dobre Xiro interpreta- . 
rá a coreografía· Laradas, 
criada por Cristiane Martí
nez Boullosa e Olga Carrie
selle, e inspirada pola figura 
de Rosalia Castro. Canta 
coas bailarinas Mercedes Ló
pez López, Mercedes Pérez, 
Lourdes Bouzón, Xandra 
Beiras e Olga Cameselle; e 
coas actrices Maria Ooyanes 
e Maria Caamaño. 

• EXPOSICIÓNS 

DE ASOREY AOS 90 

Do 14 de Xufio ao 31 de 
Xullo no Audit6rio da Gali
za, mostran unha abondosa 
colección de escultura gale
ga que crn;neza con obra de 
Francisco Asorey ( 18a9-
1961) e segue coa de todas 
as tendéncias· do século até 
as máis recentes. Coarenta 
e cinco esculturas de 20 au
tores, comentadas nun gro
so catálogo. Servizo gratuí
to de guia para visitas en 
grupo que se poden concer
tar no (981) 57 41 52/57 
41 53. De Martes a Venres 
de 12 a 20 h. 

Ecos ooSuL 

Fotografías de Emilio Va
rela sobre o Norte de Áfri
ca en 1996, na galeria Lui
sa Cuesta do Burgo das Na
cións. 

3 GRA V ADORES 
VENUSINOS 

Até o 14 de Xuño na NA
SA, expofien obra de Fer• 
nando Ferro, ·Miguel Mos
quera e Carlos Gon~alves. 

MOVIMENTO 
DOS SEM TERRA 

Fotos en grande formato 
sobre o Movimento dos Sem 
Terra do Brasil, feítas por 
Sebastiao ·salgado, e músi
ca de Chico Buarque. A 

Convocat.órias 
Xooos NÁUTICOS INTERCÉLTICOS 

O Concello de Ferrd e as Federacións 
galegas de Remo, Piragüismo, Vela e· de 
Deportes de minusválidos, xunto ao 
Comité internacional dos Xogos Náuti
cos intercélticos, artellan do 18 ao 25 
de Agosto a III edición. Poden partici
par membros de Irlanda, Astúries, Ga
les, Illa de Man, Bretaña, Norte de Por
tugal e Galiza, en categorías que van 
desde o Optimist ao Tiga. Alo'lia. As p0n
toacións atenderán a equipas e catego
rías, e a países por categorías e en con
xunto. Maior información e reservas en: 
Paseo da Estación, s/n. 15405_ Ferrql. -
Teléfono (981) 315113e32 38 90. 

TRA VESIA RrAS BAIXAS 
EN KAYAK DE MAR 

Até o 16 de Xufió fica aberta a insc;i
ción para a primeira travesa das Rias 
Baixas en Kayak de mar, que terá lu
gar os días 21 e 22 de Xufio baixo a or
ganización da Federación Galega ele Pi
ragüismo e o Camping de Liméns (Can
gas). Para inscribirse ou conseguer 
máis información pódese pasar pala 
Federación Galega de Piragüismo: ltá
lia, s/n. Monteporreiro. Pontevedra. 
Ou · falar con Xaime Corral, no Cam
ping de Liméns. Praia de Liméns. 
36940 Cangas. Teléfono (9860 JO 40· 
55 e 30 46 45. 

XORNADAS DE ESPAZO 
PÚBLICO, FAMÍLIA E VIVENDA 

Artelladas pola Dirección Xeral de . F~
rru1.la e a Consellaria de Política Territo· 
rial, os dias 19 e 20 en San Caetano 
(Santiago). Maior informadón nos te· 
léfunos (981) 54 56 70 e 54 56 69. 

CONCURSO DE GAITA GÁLEGA 
CONSTANTINO BELLÓN 

Até o 15 de Xullo fica aberto o prazo 
de _ínscrición para o VII concurso de 
gaita galega Constantino Bellón. O Ate- '· 
neo Ferrolán, responsábel da organiza• 
ción, admite a, participación con gaita 
grileira, redonda ou tumbal. Os intere· 
sados han enviar ao Ateneo Ferrolán 
(Madalena, 202. 15402 Ferrol) unha fi
ta baixo seudónimo, gravada coa peza 
O meu toxiñó de Xosé 'Luís Romero, 
xunto á partitura orixinal dunha peza 
inédita composta expresamente para o 
concurso e unha cópia da partitura de 
peza o:adicional ou de autor. Estas duas 
partituras, que non deben superar .os 5 
minutos no seu conxunto, son as que se 
deberán interpretar no caso de chegar á 
final. Participarán 12 finalistas, 8 do 
prémio Constantino Bellón e 4 do pré
mio Vacaloura dirixido á emigración, 
que tocarán o 31 de Agosto en Ferrol. 
Hai un primeiro prémio de 300.000 
pta. e dous accesits de 100.000 pta. O 

prémio V acaloura vai dirixido aos cen
tros galegos ou institucións da Galiza 
exterior, polo que distribue catro pré
mios segundo . áreas, asi 2 fin~listas vi
rán de América, outro de Ef,opa e o 
cuarto de España. As bases do1Vacalou
ra ~on as mesma que as do Cqnstantino 
Bellón, pero as partituras e fitas teñen . 
que chegar á Secretaria das Comunida
des Galegas, e non ao Ateneo. 

BLANCO AMOR 

O Concello da Póvoa do Caramifial, 
convoca o XVI ptémio Blanco Amor 
de novela longa, que oferece dous mi
·llóns ·de pese_stas. O prazo de admisión 
é até o 30 de Xullo, para textos de 
máis de 150 fólios escritos a máquina a 
dobre espazo, e por unha cara. Hai que 
asinar cun lema e. ocultar os dados per
soais nun sobre adxunto. Envíos ao 
Departamento de Cultura . Casa do 
Concello. 15940 Pobra do Caramifial. 

. Teléfono (981) 83 04 05. 

CuRSOS DE VERÁN 
DA UNIVERSIDÁDE SUL 

Cursos non rnáis longos de unha se
mana que terán lugar en Xullo, nos 
tres campus da Universidade Sul. Pro
grama variado: Sistemas de infarmación 
xeográfica, Procesado de polímeros, Hu
manización dos procesos de fabricación, 

Exclusión social,. Aforro enerxético coma 
solución meioambiental, A xestión da 
publicidade nos meios, Fauna do domínio 
alpino, Informática musical, Educación 
infantil, Deseño industrial, Danza, Falar 
en público, Relaxación do neno na 
escala, Actividades acuáticas na 
primária, Xestión empresarial, Enerxias 
alternativas e Criación de emprego nas 
áreas rurais. Información e inscricións 
no Campus de Ourense: (988) 25 11 
11. No de Pontevedra: Faculdade de 
Belas·Arces (986) 80 1.8 OO. No de Vi
go: (986) 81 36 26. 

ENCONTRO lNTERCONTINENT AL 
CONTRA O NEOLIB~RALISMO . 

Do 26 de Xullo ao 3 de Agosto celébra
se o JI Encontro Intercontinental pala 
Humanidade e contra o Neoliberal.ismo. 
Se o pasado ano se celebrou en Chia
pas, con participantes de 43 países, nes
ta ocasión hai cinco sedes no Estado es
pañ e l. Madrid, Catalunya, Ruesta 
(Aragón), Almuquecar e El Indiano 
(Andalucía) con seis mesas temáticas 
ás que inscribirse: economia neoliberal, 
os nosos mundos e os deles, loiras pola cul
tura, educación e información, a muller, 
cerra e ecoloxia e mar.rinaci6n e exclusión . 
Hai que preinscribirse axifia e pódese 
acadar máis información no telefone de 
Madrid 91-4470872, perguntando por 
José Luis Omanes.• 

Dramático Galega que diri- · .. EXPOSICIONS 
xiu Andrés Pazos, estrean 

ás 8 do serán: Breve percorri
do pok arquitectura cubana 
(12 de Xufio) e.A realidade e 
a arte cubana (20 de Xufio). 

en Santiago do 16 ao 19 no MERCEDES LENCE 
Teatro Principal . 

LA CAMARA NEGRA 

O grupo Miner-va pon en 
cena a obra do pintor Eu
genio Granell, ~ dias 14 e 
16 de Xuño ás 20,30 h. no 

1 Pazo de Bendaña. · 
. ( 

l!IMÚSICA 

FESTAS DE SAN XoAN 

Oferecen o concerto dos 
Cool Yerks, o Sábado 21 
na praza da vila. Tamén 
actua Carlos Núñez, no 
mesmo cenário o Martes 
24, e Malevaje, o Mérco
res 25. Os dous concertos 
son de balde. 

Expón novas cadros na ga
lería Abel Lepina. Até o 26 
de Xufio de 11,30 a 1,30 e 
de 7,30 a 9,30. 

BANDA DESEÑADA 

Durante Xufio no Instituto 
da Guia, abren en horario 
de clase unha mostra de ho
menaxe á banda desefiada. 

VANGARDA E 
NOVOS VALORES 

ABRlR VIGO AO MAR 

Acto programado polo 
Consórcio da Zona Franca, 
para celebrar o seu 50 ani
versário. Recolle a evolu
ción da primeira liña de 
costa viguesa, e os proxec
tos apresentados ao concur· 
so de arquitectura Abrir Vi
go ao mar. Até o 30 de Xu
ño, de 11 a 14 e de 17 a 21 
h, Sábados e Domingos de 
11 a 21 h (pecha os Luns), 
na Est.ación Marítima. 

Relacións 
• Amador da tala e da literatura ga
legas, busca contactar con outra xente 
coas mesmas inquedanzas que moren en 
Madrid. Chamar a Lois ao telefone (91) 
560 65 06.• 

mostra está contratada po
la COSAL, o Sindicato 
Labrego Galega e a Galeria · 
Sargadelos, que a expón 
até o 30 de Xuño. 

W1LLIAM KLEIN 
Vig_o __ _ 

A terceira entrega da série 
A arte galega na colección 
Caixavigo, abre até o dia 
'13, de 18 a 21,30 h, Do
mingos e festivos de L2 a 
14 h, no centro Caixavigo. 
Cadros e esculturas de au
tores nadas a par~ir de 
1944, entre eles: Anxel 
Huete, Antón Pulido, 
Alex Vázquez, lgnácio Ba
sallo, Francisco Leiro, ou 
Manuel Paz. 

XOSÉ FREIXANES 

Cadros na galería Trinta. 
Abre até o 15 de Xuño. 

Con obra feita en New 
York de 195.4 a 1955. Na 
lgrexa da Universidade, até 
o 30 de Xufio. 

ÜRANELL E O TEATRO 

•CINEMA 

MAPA DO SENTIMENTO 
HUMANO 

ARTE CUBANA 
PALOMA CABELLO 

Série de cadros de froitas 
na Nova Sala Caixavigo. De 
18 a 21,30 h. Domingos de 
12 a 14 h. 

VlAXE 

O ES~UDQ DA GAL.IZA DE

SE~ADº .POR .CASTELA2 

~ A Fundación Eugeni'o Gra
ne ll mantén no Pazo de 
Bendaña, unha mostra so
bre a obra teatral de Euge
nio Granell. Os Xoves, ás 8 
do serán, fan visitas guiadas 
gratuítas. Ademais, póden
se solicitar visitas guiadas e 
obradoiros para grupos. · 

(Map of de human hert. 
USA 1995. 110 min), fil
me de Vincent Ward, pa
ra a sesión do Xoves 12 
(ás 20,30 h. no cine Ron
sel) do Cine dube Lumie
re. O seguinte pase, Xo
ves 19, oferece Adosados, 
que dirixiu Mario Camus 
en 1996. As eRtradas cus
tan 400 pta: 

A Casa das Artes acolle un
ha mostra de arte cubana de 
fin de século. Obra de di
versos autores: Rubén Alpi· 
zar, Armando Mariño, Ro· 
berto Fabelo, Carlos Al
berto Estávez e Miguel 
.Sordo. De 11 a 14 h. e de 
17 ,JO a 21,30 h, os Domin
gos só de 11a14 h, os Luns 
pecha. Até o 22 de Xufio. 
Acompañan ·á exposición 
unha série de conferéncias 

A obra de Din Matamoro, 
dos últimos 15 anos na Ca
sa das Artes até o dia 15. 
De Martes a Sábado de 11 
a 14 e de 17,30 a 21,30 
h.Domingos de 11 a 14 h. 

30 ·ANOS 

EN JNs!§NIA ºU ~ VEIR2 
Chaveiro:. 

Prezo 500 pto + 160 pta 
de gastos de envio 

lm¡ígnia: 
Prezo 200 pta 

Pagamento a meio de selos de 
correos ou ingreso no conta 

de Caixo Galicia 
209 1 0501 

683040001024 
Solicito o contidade 

que desexes ao 
Apdo. 1371, 

36:200 de Vigo. 

EN TEMPO FUR T-lVO 

Esculturas de Nacho Cria· 
do no Centro Galego de 
Arte Contemporánea. 

•MÚSICA 

PROKOFIEV QUARTET 

Música de cámara, o Mar
tes 17 de Xufio ás 20,30 h. 
no Pazo de Bendaña. · 

•TEATRO 

Ü PEREGRINO 
ERRANTE QUE 
CANSOU AO QEMO 

Un novo bodevil. do Centro 

DE CULTURA GALEGA 

Ou de traballo a prol da 
cultura a través das activi
dades do Centro Recreativo 
Artístico e Cultural de Coru
xo. Nos locais do centro. 

CAZADORES 
'E GUERREIROS 

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

•FESTA 

XUNT ANZA VICIÑAL 

- Ü Domingo 15 desde as 11 

Mercedes 
Lene e 
mostra a 
sua obra na 
galería Abel 
Lepino de 
VIGO. 

1. 
1 



Radio Tarifa 
apresenta o 

disco 
Temporal no 

Centro 
Caix.avigo o 

Venres 20. 

ANOSATERRA 
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Anú.ncios d.e balde 
• Véndese neveira pequena (prati· 
camente nova), própria para campis
mo, furgoneta, etc. Funciona tanto 
con corrente da rede como coa da 
bateria do coche. Santiago. Teléfono 
(981) 52 30 23. 

• Licenciada en Filoloxia Hispánica, 
dominando o francés a nível nativo, 
dá clases e fai traducións.· Pergun
tar por Lida no 22 80 33 da Coruña. 

• Agasalham-se cadelinhos e . ca
delinhas. Carlos. 929 86 18 91. 

• Vendo cadelos Bouvier de Flan· 
des, co rabiño cortado e primeira va
cina (20.000 pta.). Teléfono (986) 46 
0612. 

• Alúgase piso amplo en Sanxen
x o para a tempada de verán (4 
cuartos, 2 baños, comedor e cociña). 
Teléfono (986) 74 74 99. 

• Alugo vivenda con xardin na 
tempada de verán, en Vigo (perto 
de Samil) . Chamar a partir das 10 da 
noite ao (986) 20 16 08. 

• O BNG e .Gal/za Nova están pre
sentes en Madrid. As persoas que 
quelrades contactar connosco, escre
bede á Caixa dos Correos 51.299 . 
Madrid. 

• O Forum de Amlzade Gallza-Por
tugal convida a todos os galegos 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 
Geres, 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
dimha de terra junto ao rio Homem 
até ao Campo do Geres (perta da ba
rragem de Vilarinho das Fumas). Para 
informa96es ligar ao 988 25 21 17, 

- perguntando por Manuela ou Isaac. 

• A delegación na Galiza da Aso
ciación Española 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 

da mañá á 9 da noi te no 
Monee dos Pozos, celebrase 
a Vl Festa da Federación de 
A ociación Vicifiais. Ao 
long do dia actuarán s 
Grupo de baile d Y alada
r e Lavad r , as Pande
reiteiras de Castrelos, e os 
grupos de música tradicio
nal Tarza e Anamoura. O 
xancar e meza ás 14 h. 

•TEATRO 

EL SI DE LAS NIÑAS 

experiéncia para favorecer o seu de
senvolvimento e eficácia. 

•A Assembleia da Mocidade Indepen
dentista distribue bandeiras da Galiza 
com a estrela impresa (11 Ox90), se 
queredes recebe-ta na vossa morada 
ingresade 1 .500 pta. ( +300 de gastos 
de envio) na conta d.a Caixa Galiza 
2091-10500/10/3000087782 e enviade 
o resguardo bancário a caixa dos co
rreios 561 . CP 36080 da Ponte Vedra. 

• Cámbria, a vella terra dos drui-
1 

das. Onte as relacións coa Galiza fo
ran con.stantes; hoxe pretendemos 
anová-las a todos os níves. Para fcer 
isto posíbel criamos en Cambre o pa
sado mes de Abril a lrmandade Ga/i
za-Gales. Se -queredes participar es
crebede-nos a: lrmandade Galiza
Gales. A Barcala. Rio Mandeo, 3-bai
xo. 15660 Cambre. A Coruña. 

• Vendo colecc;om 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 pre90 a 
convir. Interesados dirigir-se ao ende
re90 : 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 2~ 
quincena de Agosto en Santiago, Fis
terra, Pontevedra, Vigo e Lugo. Escre
ber a Estelle Caron. 1 Square J.H. 
Mansart. G-60200 Compiegne. France 

• Véndese fotocopiadora Rank ~e
rox 5028, 28 cópias por minuto. Bon 
estado. Telf. (986) 31 42 43. 

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

• Vendo viña godello e mencia, 
elaboración própria e artesanal. 
Envios a calquer lugar da Galiza e 
resto· do Estado. Busco distribuido
res . Interesados chamad~ 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 Kawag_aki 550 ce; 

lancha de 4 m, e motor Johnson de 
55 cabalos. Teléfono (981) 57 35 84. 

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

• Galiza Nova .na Emigración (Mo
cidade do· BNG) espállase por todo o 
mundo para organizar aos galegos. 
Luita pota nosa terra. Escrebe a Gali-_ 
za Nova na Emigración: La Verja, 58-
12. 28026 Madrid: 

li N9 2 de Manes'querda, revista 
de Esquerda Nacionalista-Moci
dade, con-: Ungua e debate: entre
vista a 'Mesa poi a Normalización 
Lingüística e ao Movimento Defesa 
da Língua; Ensino non universitário. 
na Galiza, Mercado laboral: a refor
ma reformada, Análise do Peru, An
timilitarismo: entrevista a Manuel 
Rodríguez, lnsubmiso e responsá
vel de Prensa da ANOC. Os intere
sados, escrever ªº apartado 384. 
15780 Santiago, enviando 175 pe
setas en selos. 

• Língua· Nacional N9 6. Boletim de 
informac;om lingüística editado po
lo Movimento Detesa 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 -
gratuíto a quem o desejar. Enco
mendas no apartado 570 de Ferro!. 

• Licenciada en filoloxia hispánica 
dá clase~ (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 na que Petrovic ano
tou 62 pontos. Se non a queres ven
der fágolle unha cópia. Chamade ao 
tel (986) 22 42 10, preguntar por Fins. 

• A Rádio Piratona, a rádio libre de 
Vigo, emite ago~a 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-

• de-s encomendar a Medúlio Distri
buc;oms. Apartado 19 de Mondonhedo. 

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

A obra de Moratín, pola 
compafiia de Miguel Na
rros, Venres 13 e Sábado 
14 ás 10,30 da noite no 
centro Caixavigo. Entradas 
de 1.500 a 900 pta. Reser
vas no (986) 23 80 51. 

A Casa das Artes viguesa mostra a obra dos últimos quince RADIO TARIFA 

•MÚSICA 

XISTRA DE CORUXO 

Música tradicional, o Sába
do 14 ás 20,30 h. no auditó
rio do centro Caixavigo. 
Apresentan as cancións de 
Adicado ... o seu novo disco. 

SUPERTRAMP 

A un decénio do seu 'último 
disco, a banda enceta unha 
xira para apresentar o novo 
traballo Sorne things never 
change, o Luns 23 no Poli
deportivo de Samil. As en
tradas están á venda por 
2.000 pea, en rádios e ren
das de discos do país. Reser
vas en Caixavigo no (986) 
29 00 91, até odia 18. 

anos de Din Matamoro. 

, Apresentan o seu segundo 
disco Temporal, de música 
andaluza e magrebi, o Ven
res 20 ás 10,30 da noite no 
centro Caixavigo. Entradas 
de 2.000 a 1.000 pta. 

Braga 
• EXPOSICIÓNS 

ALEXKATZ 

Série cio pintor norteame
ricano ao que se lle atribue 
a renovación da fwurariva 
estadounidense. Oleos de 
grandes dimensións que vi
sitan Portugal por vez pri
meira. Galería Mário Se
queira: Quinta da lgreja. 
Parada de Tibaes. ·• 

Encrudllada XOAN COSTA 
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HORIZONT AIS 

l. N0U1e~ de disti~tas plantas. acuáticas, de flo~ 
• 1 

res grandes e chamativ'as 6. Que xa naceu 8. 
Desculpas, xustifi.cació~s 11. lnspeccLón T éc
nica de Vehículos 142 Cocelo sen auga nin 
aceite 15. Conxunto de sementes dun cereal 
1 7. Conxunto de vagóns ti.rados por unha loco
motora 18. O límite,- ~ fronteira 19. Un dos 
cinco sentidos 20. Acome"re, arremente 22. 
Home acusado dun d~lido 23. Cachas 25. 
Existían 26. Paga, honorarios. 

VERTICAIS 

2. Algúns, certos 3. Egua de tamaño mediano 4. 
Austero, severo 5. Rezo da lgrexa Católica 7. 
Conc:;.ello .pró~ímo a Vigo 9. Produza alegría 10. 
Que· soa 12. Xestiona, intenta 13. Presente de 
subxuntivo do verbo ir 16. Sairá do ventre ma
terno 2.1. Associa<;om Galega da Lingua 24. 
Nome de muller. 
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Catorce arquitectos "modernos" de Santiágo. 
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Couceiro abre unha nova l_ibraria en Compostela 

Libros a prezo reducido para facilitar o acceso dO público 
. \ . 

9* P. CASTRO 

Xesus Couceiro ven de abrir 
en Compostela unha nova li
braria. Nada teria de .estreno 
esta iniciativa comercial se 
non fose porque se trata dun 
estabelecimento no qu~ só 
~e venden libros de $Sido, 
con prezos até un 25% máis 
baratos do habitual. Para po
der rebaixar os oustes, Cou~ 
ceiro esculcou os fundos bi
bliográficos armacenados 
nas editoriais e foi recolleri
do todos aqueles títulos que 
quedaban sen _vender pero 
que pésie todo mantiñan un
ha boa demanda. Oeste xei
to, os leitores xa ·non pode
rán dicer que o libro é caro. 

O compromiso éo libro, o ceñe- · 
cimento das necesidades dos 
leitores e das novas -tendéncias 
europeas foron as que levaron 
a Xesus Couceiro a embarcar
se nesta nova aventura edito
rial. Segundo el mesmo explica 
"trátase de pór a disposición do 
público libros de saldo para que 
a xente non perda de ler por
que os prezos son caros". 

Para marcar os critérios de es
colla dos títulos Xesús Couceiro 
indica que "tomos collendo o 
que atopabamos, seleccionando 
libros que teñen demanda, .res
tos que non se vencieron" por
que segundo di, "pretendemos 
que haxa unha oferta variada e 
barata". Por iso, nos trinques pó
dense atapar libros de ciencia 
ficción, de arte, história, xeogra
fia, cantos infantís ou literatura. 

.· \ 
que moitos dos exemplares da
tan de princípios de século. De 
seguro_ es.tá é a primeira vez en 
tempo que ven a luz do dia. Ade
mais, o próprio libreiro especifica 
que de momento os trinques non 
están completos. Por iso, alguns 
deses vellos títulos pertencen ás 
coleccións de libro antigo qu~ se 
venden na outra libraría compos
telá. "Serán substituidos de for
ma progresiva a medida qué 
vaiamos completando os alza-

. doiros cos libros de saldo, tamén 
iremos ampliando en función da 
demanda" comenta. 

_ran .por esgotados cando real
m.ente ainda quedaban alguns". 
Cóuceiro entende que o máis 
importante é. que ainda se po
den comercializar, e con esa in
tención se lles ere~ un espácio 
específico. 

Prezos. rebaixados 

A PANARO 

Entre os numerosos títulos 
que se poden atopa~ non fal
tan autores coñecidos ou li
bros emblemáticos da história 
galega como Tertulia -df? Boti
cas Prodigiosas, de Alvaro 
Cunqueiro, publicado en 1976 
e que "estaba .teoricamenle 
esgotaqísimo" ou Ollar Galicia 
tamén do mesmo autor; A 
-época da · 11 República vista 
por Carlos Maside; Veira do 
lar e Narracións compostela
nas, de 1901 e 1904 respeiti
vam ente.- Tamén hai títulos 
para curiosos, como Álbun; de 
caridad, Juegos florales de 
Coruña , de 1861, que antes 
custaba 10.000 pesetas e qu'e 

Diversificar a oferta 

Moitos dos libros seleccionados 
tiveron grande éxito cando sairon 
publicados, outros non contaron 
con tanta fortuna, ainda que pui
deran ter sido moi atractivos para 
os leito_res. En calquera caso, o 
que permite que hoxe estean nas 
estanterías desta nova libraría é 
que pasaron a formar parte dos 
restos q'.Je se acumulan nos ar
macéns das editoriais. 

O que permite o seu baixo cus
te é, sobre todo a necesidade 
dos editores de valéirar os · ar
macéns, porque "os libros acu
ml)lados non producen nengun 
benefício e ademais oéupan un 
lugar imprescindíbel". Realmen
te "aos editores sáelles máis 
caro mantelos que sacalos á 
venda a un 25 ou 30% menos",,. 
asegura. Os prezos van desde 
as 100 pesetas até as 2.000 ou 
3.000, en libros que antes po
·c;iian custar case que o dobre. 

. agora está nas 4.500. 

Ademais, para ampliar a oferta, 
entre as pretensións do libreiro 
está a de porse en contacto con 
editoriais españolas, inglesas e 
francesas para oferecer tamén 

· unha seGción especializada en 
idiomas, "o libro vello e o libro 
en ·galega !3 portugués seguirá 
na outra libraria", especifica_ 

Mália esta afirmación, ao entrar 
na libraría un pensa que se ato
pa nunha biblioteca antiga, por-

O seu armacenamento débese 
a vários causas, entre elas "que 
tiveran unha tirada demasiado · 
grande no seu momento, que 
non foran debidamente promo
cionados ou. mesmo que se de-. 

·Por oütra 'bánda, , o libreiro com
pbstelán ere que deste xeito pó
dese abrir un novo camiño-para 
o mercado do libro. Unha nova 
via de comercialización simifar á 
que se ven é!brindo en Europa 
nos últimos anos, onde mesmo 
están comezando a facer edi
cións báratas dirixidas exclusi
vamente? este tipo de !ibrarias. 

Non é este o primeiro intento 
de sacar adrante unha libraría 
especializada en libros de oca
sión. Hai 6 anos xa abrira un 
estabelecimento na rua do 
Franco, tamén en Compostela, 
'das mesmas características, 
pero daquela "as causas non 
.estaban maduras". Ao seu en
tender agora a situación é máis 
favorábel tal H como indjcan as 
tendéncías europeas, onde es
te modelo de ·mercado estase 
consolidando.+ 

• 
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. Vacacións / 97 
(~~-~~_ID_A~E_V_O_L_TA~-~~~) 

XU ÑO 
Oporto ............. 4:000 

Coimbra ........... 4.200 

Peniche ............ 3.500 

· Nazaret ............ 3.600 

Fátima .............. 3.300 

lisboa ............ ~ . 4. 700 

Estoril .............. 3.BOO 

C. Caparica ...... 4.900 

Portimao .......... 3.500 

~or ................ 5.300 

Vila Moura ....... 5;400 

Praia Rocha ..... B.000 

Quarteira ..... .' ... 4.000 

Prezo por persoa 
eh cuarto duplo, 

notte + almorzo en Pta. 

Frankfurt ......................................... 57.300' 
Paris ............................................... 41.000' 
Edinbourgh ................................ : .... 67.QOO' 
Toronto ........................................... 97.000' 
Amslerdam ..................................... 56.000' 

. Buenos Aires ................................. 117.000" 
New York ....................................... 79.000' 
Santiago Chile ............................... 115.000" 
Landon ............................................ 34.500' 
Manchester ..................................... 58.600' 
Cork ................................................ 61.000' 
Nairobi ......................................... 123.000 
Mexico Cidode .............................. 117.ÓOO' 
Delhi ............................................. 122.500' 
Rio de Joneiro I Sáo Paulo ............ 115.000'' 
Johonnesbúrg ............................... 148.600 

---~---¡ 
MINHO EXPRESSO 
VIAGE N S 

Athens ...................... ,,; ...................... 48.800 
Berlín ................................................. 44.000 
Birmingham ....................................... 43.000 
Bremen .............................................. 44.000 
Bristol ................................................ 43.000 
Cologne ............................................. 44.000 
Copenhagen ....................................... 43.000 
Cardiff ............................................... 43.000' 
Edinburgh .......................................... 43.000 
Buenos Aires ...................................... 82.000 
Rio/Sáo Paulo .................................... 83.00Q 
Peris .................................................. 29.000 
Amsterdam ........................................ 43.000 

En Ple. lnclue recollido no IT)orodo;-lrcnsporte oo 
ceroporto e csisléncio embarque. Soídas do Porto. 

' Alé 3CUJ6-97 / * * A!é 14-01-97 

TELF. (07 · 35151) ~2 48 93 
FAX 23 798 

VALEN~A DO MINHO 

Desde 
Cabo Verde ............... : .... 129.000 

(8·dias). 

1"1acau ............................ 190.000 
. (7 días) . 

· • Circuíto Escócia· .. .......... .. 180.000 
(8 dias) 

· Circuíto A9oreS'.. ............. 108.000 
(8 días) 

Quénia e Tanzárúa ........ . 352.000 
(10días) 

Mo9C1mbiqúe .................. 230.000 
(9días) 

ALGARVE 
PASE AS SUAS VACACIÓNS NAS MELLORES 

PRAIAS DO SUL DE PORTUGAL EN XUÑO 

' Apartamentos 4 persoas {T-1) 
Prezos en·Pta/dia 

Quarteira ............................ 4.900 
Vila Maura .......................... 7.500 
Montechoro ......................... 8.500 
Arma9ao de Pera ............... 5.600 
Albuf eira ........................... 11. 700 
Praia da Rocha ................... 5.800 
Lagos ................................. 10.800 

HOTEL3* HOTEL4* 

59.000 68.000 
pta . pta. 

Víctimas 
da g~erra 
ffiediática 

XosÉ RAMÓN PousA 

A
c~ntundencia con que se 

· manifesta a actual era 
das comunicacións resul

ta abrumadora, mesmo en oCie.
dades con certo nivel de atraso, 
como a galega. Na etapa fonna
tiva do ser hun1ano, entre os 3 
os 18 anos, xa son máis. as horas 
de consumo mediá tico que as 
empregadas polo sistemc;i. educa-. 
tivo. Dependemos demasiado da 
información e non menos da súa 
forma que do seu conti<l . Dá a 
impresión de que sen televisión 
xa non se pode vivir. 

O datos son aterradores. gun
do un estudio da ociedade farro
pea d Biosocioloxía ( EB ), 
xóvenes eur peos entre 3 e 10 
anos ven a te l v isión un t rnpo 
medi d 16 hora s manais, cifra 
que no Estado e pañol amplia 
en <lúas hora mái . N tempo, 
un neno en Francia poJe pre en
c iar 670 h omic idio , 15 ecu -
tro , 84 pelexa , 420 tirot o , 11 
roubo , 15 violac ións ... As con ·e
cuencia e tudada refl exan denJe 
graves taras de comunicación e 
soedade deica problema de obe i
dade nos pequenos. 

Os in ves tigadores desve lan a 
exi tencia du nha estratexia de 
programas que se basan en guión 
onde os 'bon " acaban gañando 
ó "malos", ainda que para elo t -
ñan que usar pi tola. O final fehz 
da maioría de tale emi ións fa¡ 
entir aliviada e conten ta á au

diencia, e elo determina un enti
men to de sati facción con con e
cuencias positivas para o· anun
cios comerciai do programa. Au
ténticos deseñ adores da e trate
xia da loita pola audiencia. 

Neste context , ch ama aten
ción o deterioro Jo modelo de 
televi ión públicas en Europa, 
pos to en cue ti , n polo propio· 
es tado q ue xa e prant xan 
abertamente a úa priva tizacic n . 
Compre refl ex io n a r m;lis q ue 
nunca obre ,, im.p )ftancia dun 
i tema de te levi -i6n púh licas 

capaz de neutra lizar a inílul:!ncia 
negat iv~ dunha progra maci(in 
e li nance , qu incide sobr o 
94% dos habitanL s do Esrndn . 

Agora que a gucrrn di xita l, nta
b ada polo gob rno Aznar, csrcí 
a de encadear toda unha ser ie de 
po ici namento naJ a frecuen
tes no panorama m di, tico espa
ñol, como av i o do que se no 
ven enriba, é hora de tomar par-· 
tido fr nte a esta ind ustria iJio
tizadora das conciencias, a inda 
que fale galega.+ 

VoLVER AO REGO 

I mpres ionan as lagoas culturais 
de Esperanza Aguirre e sobre 
todo o seu plan o pa ra des 

mantelar o ensino público (como 
Margaret Thatcher que de ixou 
os tellados dos coléxios británi - · 
cos inzados de pingueiras). 

A ministra española de educación 
non deberla, sen embargo, irnpre
sionár a ninguén, cando menos 
en Galiza. Aquí o ensino público 
ven sendo.mangoneado, reducido · 
e castigado coa des ídia, desde h ai 
oito anos. Din que non hai cartas, 4 z. 

pero Manuel Fraga incrementou ' 
as subvencións ao ensino privado . 
de 6 mil a 16 mil millóns. + 




