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Nuria Solsona: 
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Milleiros de estudantes piden que se cumpra o 
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Que se suiciden eles 
- 1 

Tomás Pérez Vidal fa la na tribuna po Parlamento e non lle ube~ 
as córes ao dicer que o sector lácteo "camiña ao suicídio". Ao tem
po de tan brillante análise, o chamado a abandeirar a defen a dun 
pear da nasa produción gand'eira avi a que, efectivamente, non é o 
momento de rénegociar con Europa 10 aumento da cota, que amén 
ao que di a ministra Loyola e que se se renegócia pode er "en ei 
meses ou en dous anos". Patético. 

O de menos é o xuizo que poda facer a hi tória do que e tá suce
dendo coa reconversión no agro, porque xogamos co futuro pero 
sobretodo co presen te. Falamos dunha povoación sometida a unha 
insuportábel presión , que inviste en modernizar e délxana tirada. 
Unha povoación que se leva mobilizando desde hai case dez ¡µ10 , 

contra todo tipo de trampas e falsas promesas, que non ten ~ota 
nen para cobrir o consumo de productos lácteos do Estado, e apesar 
de todo non tira a toalla. 

Hai anos dos nacionalistas dician que "só pensan na vaquiña". A 
base de petar e plantarse, a vaca mudou pouco menos que en ímbo
lo rec;:oñecido por todos e sobretodo no paradigma dunha economia 
agrária que pode integrarse como eixo de desenvolvimento. Chega
ron a UE e os negociadores españois de ganchete e mandaron parar. 
Leite, queixo, iogures, ... franceses, alemáns ou holande es. 

Á vista de todo iso, non será mellar chamarlle asesinato en tro
ques de suicídio? + 

_ O cúmio da UE rexeita o aumento da 
cuota láctea ao Estado español 

(Páx. 17) 

Enfrontamento na Académia Galega 
para suceder a Garcia Sabell 

(Páx: 21) 

O ÚLTIMO ADEUS 
Arthur Conan Doyle 

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

rháis famoso de todos os 
tempos. Traducción de Bieito 

Iglesias e Manuel Vázquez. 

O Acorde Marco legaliza o cámbio do pesto de traballo dentro da empresa 

A reconversión da pizarra 
O seitor da pizarra, con 3.000 pastos de traballo e un mercado en ex
pansión, ~ellora no último convénio as condicións salariais perp perde 
coa imposición da mobilidade legalizada polo Estatuto de Traballadores 
dentro do mesmo grupo profisional. O novo Acorde Marco deixa rias 
mans da empresa a rotación de traballadores dentro dun mesmo grupo.-

Aznar non sabe se 
sube ou se baixa 

O presidente do governo perdeu o 
sosego cando lle tocou responder 
a F-rancisco Rodrfguez, durante o 
pasado debate sobre o estado da 
nación. O representante do BNG 
deu conta dos problemas que 
afronta Galiza neste momento. 
Aznar , desinformado sobre a . 
maioria das matérias, pr:ecisou o 
asesoramento, sobre a marcha, 
dalguns dos seus ministros, entre 
eles a responsábel de Agricultura, 
pero non conseguiu evitar que o 
seu discurso fixese auga nas su
cesivas réplicas. Os papeis invertí
ronse desta vez no Congreso dos 
Deputados, Lago da intervención 
rotunda e porménorizada do gale
ga, era o representante do Estado 
o que non sabia se tiña que subir 
ou oaixB.r. (Páx. 15 e 16) 
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Os axentes aseguraron que só buscaban información 

Unha·~pcrreHa da Guardia Civil • qu1xo sentar 
1' - • ,.. •. - -

-:---:- . :· 

nc:i ·mesa do· convénio do pizafra 
~ ..... 

. .. ·.:~ .... ·~: 

...;' 

•, 
. -0- G. L~CA DE TENA 

·> / · 

óurantea negociaeióh do últim'ó conyéríi¡~~ pizarra no ~arco de Valdeor.ras, u~ha parella da Guardia 
Civil pr~~endeu acomodarse na mesa de discúsión. Interpelados polos traballadores e antes de aban
doár o local, os ax.entes aseguraron que só querian estar informados das distintas posicións sindicais. 

O novo Acordo Marco permitirá á patronal cambiar os pastos dentro da nave, com~ os dos labradores. 

ai quen ve neste xesto todo un 
síntoma de regresión das ccmdi: 
cións lograda~ no primeiro con
vénio do 89 . e despois da folga 
do 91. A CIG denúncia que as 
negociacións do Acorde Marco 

- celebráranse durante meses 
sen contar coa· opinión da base 
coque se rompeu a tradición de 
debatEr en asembleas as condi
cións dos convénios. 

"No convénió do 89 costara dez 
dias de folg0: sair do conv.énio 
da Construcción, romper .co de 
pre-fabricados en Lugo a asiAar 
o primeiro con\[enio da pizarra,,
di Arixo Carballo, secretário na-

. cional da Federación da Cons
trucción. da CIG. Q cabalo d.e 
batalla fora a cJ_asificacion de ·ca: 
tegorias próprias do seitor: se
rrador.es,, cortapores, lat;>raao
res. Moitos traballadores enten_
den que coa nova situación pér
dense posicións logradas des
pois da .taiga de 1991. Ao haber 
mobilidade dentro do grupo, to
dos os que estean traballando 
dentro dunha nave, por exem
plo, poden rotar de· pasto por , 
decisión patron~I " . 

Outros ven na intromisión dos 
gardas unha torpeza contra a 

que reaccionarory coa mesma 
enerxia ltanto a·s -empresários 
como os traballadores. Hai 
quen aponta máis arriba e res
ponsabil1za directamente ao go
vernador civil de Qurense; Xe
sús de Juana, do incidente. Ma
nuel Ojea, secretário de CC.00 
do Bar:co caída que o novo_ con-

vénio pode traer mellaras im
portantes sen necesidade de ir 
á folga. "O importante é manter 
o posta de traballo e as empre
sas; nesta comarca se acaba a 
pizarra acaba a economía. Os 
·sindicatos non son exclusiva
mente barricadas. Agora ternos 
que negociar e defender a for-

Fotograffas: ANXO IGLESIAS 

mación contínua". 

Os traballadores da pizarra dis
tinguen un tempo pre-sindical, 
antes de 1990, no que non se 
recoñecian _nen os direitos bási
cos de representación e convé
nio, e outro no que os empresá
ri os accederon a negociar. A 
CIG di que o Acordo Marco, pro
posto para o sector desde Val
deorras, "é o prezo que alguns 
van pagar por deixarlle ser os 
novas amarelos no seitor da pi
zarra", din en alusión á CC.00 
e U.Gr Tanto a rotación de pas
tos como as asignacións por fó
ra do salário (de até 30.000 pe
setas) convértense nun arma 
·con enorme poder para penali
zar discriminadamente a activi
dade sindical. 

Rogélio López, director de SA
MACA, situa a dura folga do 91 
coma "unha etapa que tiñamos 
que pasar: todos, unha parte e 
a outra, pensabamos que ia
mos comernos o mundo. · Esta
bamos coma o xato cando o 
ceiban no monte pola pri;meira 
vez ; hoxe ternos un bon enten
demento, cambiaron os méto
dos ·industrLais e queremo,s_ me-

Pasa á pá.xina segu.inte 
t 1 1 1 1 " ' ; ! 
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Ven da páxina anterior 

llorar ainda máis a calidade do 
pasto de traballo". 

Pó e ruidos 

SA, por exemplo, o manipulado 
da lousa está protexido por as
pirad ores con filtro seco e o 
transporte das pezas maquina
das faise automáticamente. Non 
é así en moitas outras jndús
trias. 

A lousa, ese mineral extraño 
que se pode fender en capas, 
esixe un prezo alto aos traballa
dores. Na mina, artilleiros e pa
listas cobran o máximo coefi
ciente de compensación pala 
incidéncia de xordeiras, silicose, 
tendinites e desviacións de co
lu na. Detitro das naves, palis
tas , labradores, aserradores e 
embalado as tamén padecen pó 
e ruidos. ~a nave nova de IRQ-

DeiXados da 
man da Xunta 
A comctrca de Valdeorras pro
duce o 180 por cento da pizarra 
que se vende no mundo e da 
pleno ernprego a un país tradi
cionalmente emigrante, pero 
desde ~ai anos espera sen re
sultado o melloramento da úni
ca estrada comarcal que da 
saida á1 producción. "Estamos 
deixado¡s da man da Xunta que 
complet decantado outras es
tradas ue o mellar non son 
tan urx ntes", comenta o em
presário Roxélio López. 

A estrada que une Sobradelo 
co Barco non admite o cruce 
de dous camións e o seu firme 
parece un ctiltivo de terrazas. 
Hai anos o BNG propuxera unir 
Sobradelo coa N-120 por Ento- · 
ma para evitar que os c-amións 
da pizarra teñan que pasar po
lo Barco. A consellaria de Obra 
Públicas prefire parchear un pi
so que en inverno produce pro-
blemas graves. · 

O temor entre os traballadores 
é que a mobilidade legalizada 
polo Acordo Marco permita os 
traslados ás seccións máis du
ras (por exemplo, as grúas) co
mo castigo ou discriminación 
contra os máis activos sindical
mente. "Ainda nas últimas eleF 
cions sindicais -comenta 
Adrián Brito- houbera despidos 
traballadores despedidos en 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

FER LOSA por. iren na lista. 
Chegamos ao extremo que al
gu ns delegados teñan que re
presentar ao sindicato clan
destinamente . Alguns. e.mpre
sários evoluiron neste sentido; 
para outros , ainda non chegou 
a democrácia". 

Chama a atención a especiali
zación xenérica dentro das na
ves industriais da pizarra. As 
mulleres só cortan tellas, con te
soura ou troquel, ou embalan. A 
embalaxe está considerada un 
traballo duro. "Na prática hai un
ha división de feíto: estalles ve
dado ás mulleres o traballo de 
palistas ou labradores -sinala 

No recoñecemento do éxito co
mercial da pizarra de Valdeo
rras coinciden tanto os próprios 
traballadores do seitor como 
representantes do seitor ·finan
ceiro. Os tellados de lousa de 
Franza, Bélxica, Inglaterra, Ale
maña, ·Luxemburgo, Austrália, 
Canadá, Holanda, Xapón ou 
Suiza veñen das mina~ que hai 
entre a Serrado Courel e a Se
rra do Eixe, Yaldeorras produ
ce e transforma a parte princi-

Roxélio López, director de Samaca: "'Estamos .deixados da man da Xunta". 

pal desta rocha de transforma
cion, aind_a que as canteiras de 
Quiroga e Ortigueira completen 
a participación galega no mer
cado mundial da pizarra. 

·As· v~ldeorresas Cupíre-Pade
sa _ e /rosa foran seleccionadas 
recentemente para cotizar no 
mercado ·de valores . Cupire
Padesa está á cabeza das em-

presas .da pizarra con 6.674 mi
llóns de facturación en 1995 e 
un índice de crecemento desde 
1991 do 63%. A comezos dos 
90 criou unha nova marca co
mercial co 1·ogotipo Cupa e 
abreu unha oficina comercial 
en Rennes. /rosa Jacturou no 
95 1.595-millóns e ten .un ha po
sición de avanzada dentro do 
mercado alemán da pjzarra. + 
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Carballo-. As mulleres embalan 
e cortan e a man de obra femini
na é a c'ada máis numerosa". 

Os empresários da pizarra re
~usan que se trate dunha . in
dústria non desexada na Fran-

A arcádia 
escombrada 

A multiplicación 
de minas a ceo 
aberto está a 

. cambiar a paisa
x e de cortiñas, 
bídalos e casti
ñeiros de Valdeo
rras nunha car
boeira. Nos cami-

. ños de andar a 
comarca de Val
deorras, descri
tos nunha exce
lente guia por 
Gustavo Decam
po ,' uces, car-
queixas e xestas 

O temor entre 
os traballadores é 
que a mobilidade 
legalizada polo 
Acordo Marco 
permita os 
traslados ás · 
seccións máis 
duras 

za ou Alemaña 
po'la contami
nación que pro
duce e asegu
ran que a com
·peti tividade da 
pizarra valdeo
rresa está no 
menor custe ·da . 
man de obra. A 
Xunta prepara 
un plano de re
cuperación das 
escombrei ras , 
coa mediación 
do IGAPE, por 

-2.000 millons, 
pero considéra
se -que a actua
ción xa é insu'fi
ciente antes de 

retroceden ante a chegada do 
· entullo negro. Calcúlase que só 

ten aproveitamento industrial o 
1 % da pizarra ex-

ser aprobada. Canteras Fer
. nández abriu hai tres meses 
duas minas de galeiria con 

traída dunha mi-
na a ceo aberto. 

"Todos estamos 
interesados na 
posíbel uti.liza
cion do escom
bro -di Rogélio 
López , director 
de Samaca-, pe
ro as aplicacións 
posib~is par-a os 
restos de fabri
cación eqyival
drian á produc
ción ele pizarra 
de 1 dia. Hai es
t u dos sobre a 
utili.dade da cali-
za das ·pizarras 

Os empresários 
recusan que se 
trate dunha 
indústria non 
desexada na 
Franza ou 
Alemaña pola · 
cO'ntaminación 
que produce 

150 metros de 
longo das que 
obtén diaria
mente 300 to
neladas de pi
zarra. Os cus
tes .de seguri
dade desta mi·
na son moi su
periores ás das 
explotacións a 
ceo aberto pero 
nelas non se 
produce pó (os 
·taladros e as 
serras func·io
nan baixo rego 
de auga) e o 
aproveitamento 
do mineral so
bre a un 30% . 

para xardiñeiria ou para pintu
ras pero con un camión de en
tullo haberia para tres meses": 

Asi que remata a sua utilida
de, as minas serven para dei
tar escombro.+ 

O teito da Reforma 
O tellado de lousa é a paisaxe de Flandres, de Aqüisgrán, da 

· Bretaña do Sul, das Ardenas e de Xenebra e de boa parte da 
Gal iza. A Galiza é-hoxe a prineipal fornecedora dos tellados que 
ilustran o perfil da Europa da Reforma e que os emigrantes 

· levaron á Nova Inglaterra e o Canadá oriental. 
- . 

A extensión cara b Sul da lousa revoltot1 a autor~s coma . 
Rousseau que defende nun texto famoso. a tradidión do colmo 
de Anjou. Pero aJousa era limpa, impermeábel , barata, doada 
defender e conformar e a partir do Gra~de Século o seu trazo 
grisallo foi a cor de tooa Franza como xa fara antes en Lugo ou 
na Serr~ do Eixe. 

A comarca de Valdeorras a penas ten rivais neste ancho 
. mercado da pizarra. Sen axudas estableceu en poucos anos 
unha competente rede comercial ao tempo que melloraba a 
eficiéncia dos sistemas de estracción e tratamento industrial da 
pizarra. L.¡nha parte do empre~ariado recoñece que cometeu un 
erro gravísimo ao apostar, antes da longa folga do 91 , polo 
mántimento de condicións de traballo de dureza inaceitábel. A 
razón c;los. traballadores convenceunos por fin de qúe o . 
esperanzador futuro da piza~ra pasaba pala integración de 
todos os que a facian competitiva. 

O 'Ácorcio Marco d~fendido polos sindicatos estatais é un 
retroceso con relación ao nivel de convénio de.1991 e abre 
zonas de sombra sobre a previsión do seitor. A dura denúncia 
que deste acordo Jai o sindicato nacionalista merece un ha 
reflexión na ·que se debe considerar o futuro de toda unha 
comarca. 

A especialización de Valdeorras, recoñecida en todo o mundo, 
non naceu nunha década senon que ven desde os tempos do 
wolfram e de seguro ten peares-en explotacións mineirm:; 
anteriores. Trátase polo tanto dun enorme capital acumulado 
que a comarca inviste agora nesta rocha de transformacion e 
cábelle o direito da estabilidade para poder aplicar o estarzo en 
investimentos diversificados que reduzan o risco histórico de 
viver sobre un ha fonte de riqueza só .• 

ANOSA TERRA 



Xosé Manuel Beiras e Abel Caballero. ANXO IGLESIAS 

O apoio de Caballer_o a Guerra compl·icaa campaña dos socialistas 

Beiras ere que a clave está en convencer. 
ao eleitorado "que vota -poder'' 
de que. hai unha alternativa . 

Abel Caballero pmnunciouse 
o pasado Domingo dia 15, 
através da cadea SER a prol 
da continuidade de Guerra na· 
próxima execuUva .socialista~· 
Caballero av1ogou por unha di
reción "na que este1ña todo o , 
mundo" e engadiu que Guerra 
"ten un importan1e papel que 
desempeñar". As declara
clóns molestaron á maioria 
contrária aos guerristas.~ o 
mesmo dia X.M. Beiras afir
maba en el Periodico de Cata- · · 
/unya que a plave das elei- ' 
cións está en convencer a un
ha parte vacilante do _ eleitora-. 
do de que hai uoha·alternativa 
a Fraga. 

. socialista galega e a- direción fe
deral . pode ser perxudicial para 
a campaf1a do partido~ ainda 
que alg'uns ·apontan a· que isto 
non preocupa a VázqueZ, quen 
só trataria de deixar pasar estes 
comícios para proclamarse can
didato rí'os próximos, cando Fra- ' 
ga xa non CQ~pa_reza. Vázquez 
~ Cabal lero só pretenderian, 
nestá !:;jtuación, déixar. ben sen
tado o seu primeiro lugar entre 

· a~ forzas qa opo~i:Ci~n . .. , ' 

A .estratéxia non é .. _compartida 
pola d!reción federal; ·como xa 
puxeron de manifesto Ciscar e 
Almunia, que aspira a darlle un 
.susto ao PP no seu tradicional 
feudo eleitoral. o · PSOE, presio
nado polo caso GAL e por unha 

' política ecónomit? ?imilar á sua 
e _polo tanto póuco criticábel, co
mo se puxo de manifestó tras a 
intervención de González no re
cente debate, non coríta con 
moitas bazas para mancar: aos 
c"oriservadores e ~ fr ·sentándb a
sua futL,Jra recupere3:cif>n ,_..AE.dire
ción federar aporar·ia ·asr l.mha 

As declaracións do candidato á ' 
presidéncia da Xunta non son 
novidosas -a sua militáncia nas · 
filas guerristas _ven de moi 
atrás- pero en todo cas,0 conf ir.:: . 
ma a división no partido e a sua 
perténcia ao bando previsrbel
mente perdedor. De feito Caba
llero deixa~á probabelmente de 
formar parte da execut1va socia
lista despo_is .do próximo XXXIV. 
Congreso Federal do PSOE . 
Francisco Vázquez, outro signifi
cado guerrista, será o único ga
lega deste ·futuro organismo. A 
sua praza foi o tributo pagado a 
cámbio de que aceitase a coali
ción con EU·-UG, coa que esta
ba ~n princípio en desacordo. 

· coalición co BNG, ben vista ta
- mé.n·nalgl)n$ méios económicos 

e de comunicaciÓR que xá ·pré
sionaron para q~e Caballero fre
ase as suas invectivas contra os 
nacionalistas. 

O desencontro entre a cúpula 

Boas espectativas 
para o BNG 

''En Galiza segue a existir unha 
porcentaxe do eleitorado, moi 
vacilante e decisivo para que 

Fraga perda ou consiga-manter 
· a maioria absolúta, que o que 
·vota é poder", afirmou Xosé Ma
nuel Beiras nuaha entrevista pu- . 
blicada o pasado dia 15 polo 
diário barcelonés el Periodico. 
Para o candidato nacionalista á 
.presidénda da Xunta "só se prf3-
cisa que ·[ese eleitorado] teña 
'unha referéncia moi clara de por 
onde irá a alternativa de gover
no.' Mentres non o saiban, eses 
sectores . non deixaráh de votar 
a F~aga". · 

'Beiras' recatcou tamén a"pasada 
semana que a campaña de Ca
ballero era_"suicida" e benefi~
ba "a Fraga". As· espectativas 
para o BNG son contado moi 
positivas. Segundo -a última va-
, g¡.:¡ de dados do CIS, ~sta forza 
!agraria o 1 ,2% dos votos a nivel 

_. estatal, de" celebrarse agora un ~ 
has novas eleicións xerais. Este 
resultaqo suporia un crecem~n~ 

·to do 50% e faria que ·o. Bloque 
superase ao PNV e se "colocase . 
como quihta forza do Estado. 

- ~ .... ~ -

· No' ' PSdeG ~PSOE- algunhas· vo
ces affrman xa que a campaña 

. dis-eñada por Vázque~ -e :Caba
llero benefícia, e non perxudica, 

'aos nacionalistas como: eles 
pretenden. O sector fétipista do 
PSOE galega está disposto a 
manter o pacto interno durante 
a campaña) pero case ninguén 
dubida de que Caballero pode 

. perder a cabeza ·odia 20, como 
a perdeu no seu dia Antolín S. 
Presedo.t 

~ 

GAL IZA 
. Aseguran que ningu_én oferece dous deputados 
a cámbio de nada 
A corrente de EU·EG contrária 
ao pacto co PSclG non pedirá o voto 
para a coalición 

-0- P.C~ • 

O pasado venres dia 13' prsen
~~- tábase en público a corrente de 
, EU-EG _qu_e aglutina áos inte

grantes da formación confrários 
á coalición formada co PSdG 
para as próximas eleicións. O 
seu portavoz, Manuel Peña Rei , 
indicou que .consideran que o 
pacto está deseñado desde Ma
drid para provocar a ruptura no 
seo de 1 U e para evitar que os 
socialistas queden por baixo do 
BNG . tras das eleicións. Ade
mais aseguraron que_ non ~poia
rán a campaña eleitoral e que 
redirixirán o seu voto cara outra 
form_a~ión política. 

O pácto pre-eleitoral asinado 
entre o PSdG e EU-EG está a 
causar estragos no seo da orga
nización, segundo ~seguraron 
os integrantes desta nova co
rrente que pretende aglutinar a 
todos os afiliados contrários ao 
acordo. Falan dun importante 
número .de baixas en EU-UG e 
"nos témolos que convencer de 
que este é o momento no que 
hai que dar a batalla desde den
tro", aseguraba Manuel Peña 
Rei, portavoz do grupo, e sece
tário xeral do Partido Comunista 
de Galicia. 

Segunqo os asistentes ao acto 
·de apresentación, o proceso an
terior ao pacto só se pode cali
ficar como escurantista, xa que 
moitos dos afiliados e o próprio 
coordenador federal, Julio An
guita, .enteráronse pola prensa 
de que se estaba tratando de 
acadar un acorde entre EU-EG 
e PSdG. Entenden que se trata 
dunha estratéxia política dese
ñada desde Madrid para provo
car a ruptura da coalición tanto 
a nivel galega cqmo a ni'vel 
estatal e que "Anxo Guerreiro se 
prestou para forzar a escisión". 

A nova corrente está a recoller 

sinaturas para poder celebrar, 
de 'forma inmediata, unha Asem
blea Nacional e un referendo co 
fin de."anular o acorde e pedir a 
demisión da dirección", porque 
segundo Peña Rei, "só a Asem
blea ten capacidade para ratifi
calo ou anulalo", tal e como se 
recolle nos Estatutos polos que 
se rexe a coalición. 

Manuel Peña Reí explicou que a 
decisión do Consello Federal vai 
á contra das decisións adopta
d as na última Asemblea Na
cional , celebrada en novembro 
de 19·95, entre as que se reco
llen que "para EU-EG resultaria 
imposíbel calquera alianza está
bel e gfobal co actual proxecto 
do PSdG-PSOE", por entender 
que o seu papel redúcese a ser 
"unha mera correa de transmi
sión política, antisocial e antiga
lega, do governo central". 

No decurso do acto os inte
grantes da corrente entregaron 
unha "Carta Aberta a todos os 
militantes" na que explican que 
é "pouco críbel que un partido 
que todos os dias ridiculiza e in
sulta a- IU e aos seus militantes 
cos mesmos modos e palabras 
que a direita, estea agora dis
posto a oferecernos , a cámbio 
de nada, dous deputados no 
Parlamento galego" .' 

Na Carta recóllese ademais que 
non ·acreditan no discurso de 
Abel Caballero sobre a "necesi 
dade de derrotar a Fraga", por
que para poder facer factíbel 
ese desexo teria que haber al 
gún "xesto cara ao BNG". Pola 
contra eiitenden que "se quer 
evitar que o BNG quede por 
diante do PSdG". Por iso, ase
guraron que ·non participarán na 

· campaña eleitoral "a non ser 
que se retome o deabte" e que 
en todo caso "reconduciremos o 
voto'', ainda que .gon especifica
ron cara a onde.• 

XAN CARBALLA 

Pirotécnia eleitoral 

Non suporta Fraga que o nacionalismo galega sal~a na foto, con rele, 
vo enrriba, incapaz el de submetelo á dura marcaxe dos seus meios de 
comunicación. Como no debate das Cortes ainda á intempestiva ho, 
radas. 9,30 da mañá, ocupan a TV en diretto, el ten que se inventar 

. algunha trapela, e a5i decide sair na foto con Rodrigo R~to asinahdo 
os doéumentos dun pretendido grande acordo económico. Por repeti, 
do, o asunto resu.lta cómico: Ün presidente da Xunta apresentando 
como. grandes acordos para o desenvolvemento de Galiza, o que non 
é senón un convénio abrigado do ICO para coas pequenas empresas, 
corrtemp-lad~orzamentos e activo p?ra todas. as coniunidades au, 
tónomas. O ridícu'lo é maim: porque as axudas aos ~afé'crados do Mar 
Exeo,_ que Aznar· ese mesmo día quefia amasar como logros de nego, 
ciación, non son senón cretas a baixo interese .. Necesitado do osíxe, 
no diário preeleitoral de sair como sexa nos papeis, Fraga, Cuiña e to, 
da a corte popúlar desfila de acó para aló, inaugurando valadinos, in, 
ventando convénios e anunciando investimentos que finalmente se, 
rian decididos ápós-o 19 de Outubro. Se perden no.n lles importa e se 
gañan seguirán sendo promesas por cumprir. • 
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ANOSATERRA 

Ex candidatos dos Verdes critican 
a coalición é:o PSOE 
Dous candidatos dos Verdes de Galiza, Manuel Díaz e An- · 
xo Maure, .que integraban a lista de L:os Verdes para as úl
timas eleicións ao Parlamento Europeu, criticaron o pacto 
co PSOF e EU-EG nos vindeiros comícios autonómicos 
por coflsideralo "incoerente". Para os dous ecoloxistas, . o 
PSOE foi ,causante dos problemas meioambientais do Es
tado e de Galiza "polas suas políticas agresivas dun capi
talismo .destrutivo". + 

·' 
'A AMI provocq incidentes nun acto do_ 
minrstro Mariáno Raxói 

5 

O Venres 13 de Xuño cafro militantes da Assembleia da 
Mocidade Independentista, AMI, interromperon un acto 
organizado polo Ate.neo de Pontevedra que se celebraba · 
no Auditório da Caixa de Aforros Provincial, onde o 
ministro para as Administracións Públicas, Mariano Raxoi 
Brei, pronunciaba unha conferéncia sobre o financiamen
to autonómico, Do meio dun públi~o composto _ 
fundamentalmente por militantes do PP e cadros políticos 
desta formación, os tres rapa«:;es e a rapaza da AMI ergué

--:.. ronse,proferiron berros contra o ministro. O pu tilico 
· increpou aos catro mozos e a policia, penetrou no 

-

. interior, deteu aos integrantes da AMI e conduciunos á 
· comisaria.+ 

Todos os estudantes coinciden aa considerar a selectividade cama unha ruleta na que a presión sicalóxica é mai farte. Defensa_ vendeu propriedades·_na Gqliza 

Máis. de 14.000 estudantes nas probas de acceso á Universidade ~ 
: .por seis_ mll millóns . 

O Ministério de Defen~a vendeu propriedades na Galiz_a 
. por valor de 6.388 millóns de pesetas en lugar de cedelas 
~ .oütras administracións públicas, segundo informou .o Go

- ver.no central ante unha pergunta do deputado do BNG 
. ·_ Francisco Rodríguez. Os imóbeis postas á venda son as 

Selectividade, unha competición 
para os centros públicos 

· · .-' - instafacións desafectadás para o uso da defensa e moitos 
deles no seu dia foron doazóns das administracións locais 
óu expropriacións forzosas a particulares con xustiprezos 
moi por baixo do seu valor de mercado. Destacan entre os 

-0- ARANTXA ESTÉVEZ 

As probas de selectividade re
matan o 18 de Xuño na Galiza 
despois de tres dias de contí
nuos exames. Da sua califica
ción depende o acceso á Uni
versidade, o cal é considera
d o unha "inxustiza" pola 
maioria dos estudantes que 
ven que se xogan todo a unha 
carta. Este ano máis de 14.000 
alunos apreséntanse as pro
bas mentres unha campaña 
emprendida conxuntamente 
polos CAE e os CAF pede a 
supresión da selectividade. 
Na Gallza son os centros pri
vados os que aportan porcen
tualmente maior numero de 
alunos e alunas. 

O Mércores 18 ás nove da ma
ñán xa levaban os estudantes 
un bon anaco esperando a se
ren chamados a realizar os pri
meiros exames de selectividade 
nos nove diferentes pontos onde 
se celebran. Case todos qu~ren 
ir á universidade e unha peqi.Je
na porcentaxe ainda non sabe o 
que facer . "Depende de como 
saia a selectividade", din enga
dindo que non a prepararon de 
abando como para asegurarse o 
aprobado. Outros rapaces, dos 
CAE, reparten autocolantes nos 
que din Rompe coa selectivida
de. Non as trabas académicas 
cun arámio de espiño que pode
ria acompañarse dos desvane
cementos que se repiten ano 
tras ano entre os máis afectados 
pola presión. Os que se exami
nan recollen os autocolantes e 
os panfl~tos con cara de resig
nación pensando no que xa non 
ten remédio. 

Durante ·tres dias, 16, 17 e 18, · 
teñen que examinarse de todas 
as matérias impartidas en COU 
ou en 4º da ESO máis amasar 
comprensión e sintesis á hora 
de comentar un texto. Na Galiza 
·------- ----------- -

son 13.051 os inscritos proce
dentes do antigo sistema eau
cativo e só 1.005 procedentes 
dos cursos da LOXSE. En am
bos casos, a preparación do úl
timo ano orientouse cara ás 
probas de selec-

i }.. - epifícios e solares vendidos o Hospital Militar •. a Fábrrca de 
Armas e os cuarteis de Zalaeta e San Amaro na Coruña, 
O Castelo de Santa Cruz en Oleiros, ·o cuartel de Veteriná-Na campaña contra as probas de 

selectividade leva,da a cabó po
los CAE e os CAF 'eren que pedir 
a sua supresión ten que acompa
ñarse dunha transformación da 
própria universidade: con maio-

tividade por moi-
to que os conti-
d os e os pró- o 
prios profesores 59010 dos 

res investimen
tos. "Non se po
de orientar todo 

tenten superalo. 
Moitos dos alu
nas e alunas vé
ñense preparan
do desde hai 
tempo con mo
delos de exames 
apresentados en 
anteriores con
vocatórias. De ai 
as cábalas e os 

alumnos do ensino 
privado 
apreséntanse ás 
probas frente ao 
35"0/o do público 

un curso acadé
mico a preparar 
as probas de se-
1 e ct i vid ad e, vai 
contra a forma-
ción", di Anxo 
Iglesias, dos 
CAE quen enga
de que é unha 
grande presión 
para os alunos. 
Adernais enga-

cálculos de cal 
será o escritor 
ou o filósofo a analizar desta 
vez. Na G~liza, a porcentaxe de 
aprobados é máis baixa que a 
meia do Estado. 

Máis estudantes da privada 

Dpendendo da nota acadada os 
estudantes escollerán unha ca
rreira universitária ou outra debi
do ao numerus clausus que, di
recta ou indirectamente, está im-
_posto en practicamente todas as 
titulacións ~ que reduciu máis de -
mil prazas universitárias os últi
mos anos. No Senado están tra
ballando na modificación da se
lectividade pero, polo de agora, 
os cámbios non solventan a raiz 
das protestas. No papel, os .ob
xectivos son valorar a "madurez 
intelectual" dos estudantes·e ubi
calos nas titulacións para as que 
amo.sen máis aptitudes. Na re
dacción deste ·proxecto tamén se 
estuda valorar máis a nota das 
probas selectivas que as anterio
res por consideralas "xeralistas", 
o cal non ten que ser en princí
pio avantáxoso para os alunas e 
alunas á hora de eliminar trabas. 

den que hai que 
estabelecer un 
sorteo entre os 

profesores de sécundária para 
compoñer os tribunais calificado
res e, por outro lado, rematar co
as sospeitas dos benefícios para 
determinados centros, case sem
pre privados, agravadas polas fil
tracións de exames hai oito anos. 

Segundo os datos da Comisión 
lnteruniversitária Galega, no to
tal de estudantes que se van 
examinar en· nove pontos do pa
ís, o maior peso é para os cen
tros de ensino· privado. 35 estu- . 
dante de cada 100 dos centros 
públicos apreséntanse ao exa
me mentres que, no caso da pri
vada, fano ·59 de cada 1 OO. 
Danse casos de centros priva
dos . has que 9 de cada 1 O alu
nas de COU apre.séntanse ao 
exame. Desde os CAE as por
centaxes explícanse tendo en 
canta a peneira que tan os cen
tros privados para escoller aos 
seus estudante·s: non admitir 
que os seus alunos repitan cur
so contando só con estudantes 
de boas calificacións que, poden 
verse infladas, a11te· as probás 
de acceso á Universidade. + 

- ·ria de -Compostela (que hoxe é o Parlamento), q cuartel de 
San Fernando de Pontevedra (hoxe Delegación de Facen
da) e o Governo e o Hospital Militar de Vigo. O concello de 
Ourense ten un litíxio con Defensa para conquerir a devo
lución-do convento de San Francisco, único edificio de in
terese cultural dos bens desafectados. Por outra banda, o 
Congreso instou ao Governo a que o castelo de San Feli
pe, no Ferro!, e o mosteiro de Santa Catuxa, _en Ares, non 
pasen a mans privadas.+ · 

Renfe merca trens para ir a 160 pero as 
vias só permiten ir a 80 
O pasado Xóves 12 de Xuño a·Renfe 
apresentou sete novas unidades pa
ra reforzar o tránsito no corredor · . 
atlántico. Os noves trens po.den ir a 
unha velocidade de 160 quilómetros -
por hora, ainda que as vias 
soportan un máximo de 80 quilóme
tros por hora. Cos novos convoios. · 
a viaxe ~ntre A Coruña e Vigo pode
ria reducirse até as duas horas ·e 
dez minutos, me.ia hora menos que 
na actualidade. O presidente da 
Rente tamén anunciou que durante 1998 e o priméiro se
mestre de 1999 haberá investimentos por un valor .de 
8.000 millóns de pesetas para suprimir curvas e pasos a 
nível neste traxecto. Por último, para o presidente da Ren
te no debate da alta velocidade para Galiza "o importante 
é a variante do Guadarrama [en Castilla] e non discutir se 
vai haber velo<?idade alta ou alta velocidade''. + 

Adega pecle á UE que non fináncie o 
.plano de Soga~a -
Os ecoloxis.las de 'Adega remitiron uri informe á Comisión 
Europea _no que solicitan que apoie os planos alternativos 
de tratamento de resíduos e non fináncie a xestión do lixo 
proposta no· proxecto de Sogama. Un dos pontos nos que 
inciden desde Adega é que o plano da Xunta non resposta 
aos critérios da UE encanto a re·síduos por ser contrário á 
redución, reutilización e reciclaxe. Engaden que non con
templa a separación do lixo e xera novo refugallo através 
da incineración. O plan0 Sogama non conta co proxecto 
da mancomunidade cinto europeu , nen coa existéncia 
dunha instalación de compostaxe na mancornunidade do 
Ferro!.+ 
l J t 1 ~ ) I - 1 ti 1 .. -.J l 1 \ • l 
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NO ANO 79 PASABA CON. FRECUÉNCIA PERTO DO ENCORO DE BELE- ANDABAN A INXECTAR AUGA EN POZOS PROFUNDOS, PERTO DE FA
SAR. OS ANOS ANTERIORES FORAN DE SEVERA SECA; DEUSE EN FA- . LLAS ACTIVAS, PARA QUE A PRESION DA COlUNA DE'AUGA FIXESE 
LAR DE DESERTlZACION E COUSAS ASI. LOGO, DESATOU Á.CHO~ER ... LU3pRj\R PRECOZMENTE A FORZA !\,CUMULADA NAS ROCHAS, PRO-

. E CHOVER E O ENCORO ENCHEU QUE SEMELLABA A RE~ORDAR .... E VQCAN0_9 UN TÉRREMOTO FEBLE QU~ EVITARIA OUTRO PORTE. SA
HOUBO UN TERREMOTO; E MAIS. EU SABIA QÜE, ~N CAL.IFORNIA, BIA TAMEN QUE A PRESA DE MEAq.TINA O~IXINADO TERREMOTOS. 

~ " .t 

A DERIVA POLÍTICA DOS TERREMOTOS DE LUGO 
'· 

Óco1Teume enfiar a presion da auga do ence
ro cos terremotos ali · perta. Por curiosidade 
solicitei a· FENOSA información das varia
cións de . volume de auga embalsada e, claro, 
non conseguin rén. 

- Lago, cada xeira de terremotos semellábame 
darse cando un embalse que rne coincidía ver 
(Galiza está chea deles) ia cheo. O de Bele.- . 
sar, pensaba, pode estar tan farto c0~a este. 

Por iso congratuleime ao lér. en A NOSA TE~ 1 

RRA unha artigo i1.o que se planrexa a posi
bel relación do encaro de Belesar cos sismos 
da zona de Sárria etc. Xa pensaba que FENO~ 
SA era abso1utamente intocábel. 

Os embalses, sábese, producen graves e p~rsis
tentes danos no meio ambiente; paises con 
ben menos superfície coberta .por embalses 
que Gal iza, teñen potentes· ornanizacións eco
loxistas que teiman en frear a construcción de 
novas presas e en receber compensación polos 
danos irreversibeis que orixina (quen conta
mina, paga; quen deturpa, compensa) Véxase 
na World River Review, de Setembro de 1-996, 
a Declaración de San Francisco sobor das 
grandes presas e a xestión da auga. Serve para 
que calquera se decate de que a UNION-FE
NOSA ten a Galiza polo seu cortixo. (.e o 
maioral é Fraga lriban;e ). 

Celulosas, para o asunto dos eucaliptos, ten . 
un corpo de científicos a soldo, máis ou me
nos. ENDESA, coa choiva aceda, igual. E FE
NOSA? FENOSA impregna as universidade 
galegas. Porque o asunto é social, e polítifo. 
Se os terremotos 

/ 
:10n están libres de interfe

réncia humana, entón non poden ser escusa~ 
dos como un acto da natureza e poderiase fa
lar de responsabilidades (diñeiro, etc.) . -

Un sismólogo é alguén con f~rmación especí
fica no eido dos sismos, con experiéncia de · 
campo no tema; con xogos de precisos trebe
llos que fornecen dados, etc. Con todo iso, po
de ·emitir un dictame. Outra causa son as opi
nióus, que son, coma 'estas miñas, políticas. 

Opinoµ~e que estes terrémotos non son indu
cidos polo encoro (así, sen mais). Pero na úl
tin\a revisión, do Servício X_eolóxico dos Esta
dos Unidos (USGS) sabor dQ risco sísmico, 
amósase que as características observábeis 
(caída de pres"ión, movementos do terreo, pa
rámetros de fonte) dos terrem.ot~s inducidos 
por un encaro, son· indistinguíbeis dos natu
ralmente derivados de eventos tectónicos. É 
chistoso liquidar o asunto afirmando que se 
trata dun reaxuste de fallas. Un vai ao médico 
con dór de cabeza e este despáchao dicindolle 
que ten cefalea. Qué fallas se reaxustan? Calé 
a causa do reaxuste?. E, máis importante, cal 
é o mecanismo de reaxuste ? 

Díxose tamén que a posibel coincidéncia dos 
terremotos coas enchen:tas do· 'embalse seria 
tan significativo como se coincidise coa migra
ción dos es~orniños. Depende. Unha coinci- . 
déncia persistente de migracións do estorniño 
(estom.iño pinto, o estomiño non migra) e sis~ 
mos seria susceptibel de análise estatístico e 
poderia amosar probabilidades concretas de ~ 
correlación (sei que significa correlación), -

Está establecido que os encoros son a primei
ra causa de ~rEemotos inducidos pola acción 
humana. Mesmo hai nos Estados UNido~ bu
fetes especializados en demandas xudiciais 
contra os .causantes de sismos (hidroeléctri.
cas, empresas de minas ou canteiras, _de ex-

XURXÓ PÉREZ PINTOS 

tranción de ·petroleo ou gas natural...) . Están 
_caracterizados os ras-gos esenci<Íis da sismici
dades inducida ou desatada por encoros: U A 
rri.agnitude do máxitno terremoto inducido 
nunha zona concreta- está x.eolóxicamente 
controlado ( é independente da é:arg~ concre~ 
ta do embalse). 2)A maioria.dos casos de sis
micidade inducida por encaros ocorriron en' 
rexións -de baixa carga tectónica, dominadas , 
por fallas normais. 3) A probabilidade de oco~ 
·rréncia de. terremotos na 
rexión onde se construe 
un encoro vese aumen
tada pola carga deste. 4) 
Os terremotos inducidos 
semellan ser desencade-

na· zona de Sárria etc. Non ignoro o sigrüfica
do de circunstancial. Seguiildo coa mesma 
idea non seria difícil ún tratamento estatísti
co que fixera conmensurábel a distribución 
temporal da série de 'sismos e. das variacións 
na cantidade de auga represada en Belesar. 
Unha coincidéncia afianzaria dalgún xeito a 
hipótese da inducción (e permitiría supor un 
me~anismo : un poderia ser a compac tación 
por incremento de presión nos interstíc ios das 

rochas saturadas, que se 
achicarían ao incremen
tar a presión elástica co 
peso da auga). 

A localización dos epi
ados por c_ámbios peque- N-
nos na presión (típica~ . ' on sería d_ifícil un 
mente, u.nha pequ~na -

centros é penosamente 
inexaCta. Sátria- Tria
castela-Becerreá (nótese 
que se fala de vilas, non 
de entidades naturais ou 
de coordenadas xeográ
ficas: é cousa política). 
O procedemento de cál
culo de distáncias do 
epicentro á estación re
ceptora está suxeito a 
erro, e este é maior con-

porcentaxe de caida da 
presión do ·terremoto). 
5) Os iñáis dos terremo-

. tos ip.ducidos fóronno 
por 1encoros ·de . 80 me

. tras ou máis de profun~ 
didade 6) As presas par\! 
reserva permanente de 

. auga (non para prever 

-tratamento estatístico 
.que fi~era m~díbel a 
relación entre sismos 
e aüga represada en 

Belesar"-
inundacións, por exem
plo), son responsábeis 
dos máis dos sismos in
d uddos. 7) Moitos te
rremotos inducidos té-
ñ ense dado logo dun 
tempo no que Q. presa es(ivera chea, ou duran
te cámbios rápidos na cantidade de auga em
balsada. S)A probabilidade de terremotos in
ducidos por encaros é maior, segundo algun
has publicacións, 'cando as fallas da zona pa
san (poñen en comunicación) meios xeolóxi
cos distintos e cando os terreas son sedimen
tários 9) Os terr~motos inducidos locallzanse 
até 30-35 quilómetros da presa (máis típica-· 
me_nte até 15 Qm.). · · 

R~sumindo: as ci~cunstáncias mellar disc{imi
nadas que poden asociarse a un terremoto in
ducido por encero son: presa de máis de 80 
metros de altura; presas s;on importante carga· 
permanente de auga; presas en. zonas con fa
llas ; fallas perto de presa que pasan por terre
es de diferente natureza xeolóxica; presas en 
z~nas de terreos sedimentários; presas até 35 
quilómetrps do epicentro dun túremoto'. 
Agás unha, todas elas danse nos terremotós 

tra maipr é a distáncia. 
. A localización do epi
centro depende · alome
n os de tres estacións; 
pódese dicer que cada 
unha delas amplia o erro 

das outras. As catro estacións que rexistran 
na Gallza os sismos da zona de Sárria etc. es

- tán demasiado alonxados deles como para for-
-necer unha localización precisa de epicentros 
que permitirían a un experto calibrar a causa 
.dos terremotos. 

Máis en concreto (e supoñendo habeléncia e 
curiosidade nos rexistros e independéncia nas 
medicións), a posición dalgunha das estación 
tende, polo·erro inerente ao procedimento de 
cálculo, a apartar o epicentro da zona do en
coro de Belesar-Portomarín. 

~Coido que resulta significativa a nula referén
cia· á intensidade dos terremotos, que é o que 
nota á xente. Só se fa la da magni'tude. E a re
lación entre unha .e outra é dificil de precisar, 

· -pois a intensidade vai ligada non só á distán
cia do epicentro, tamén a. natureza petrolóxi
ca e ás condidóns estructuta is do terreo, 

Xosé Lois 

1 

mentres que a magnitude depende ·da enerxia 
liberada no foco do terremoto; semella h aber 
unha deriva política. Se se falase de intensi
dade, acabarianse formulando preguntas co
mo, cal é o rango sísmico que faria perigoso o 
encoro de Belesar? Que características ten o 
rexistro dos sismos na presa? Que resisténcia 
calculou para sismos na presa a LNCE nos 
·seus estudos en modelo e no ensaio? As res
postas, en números, poderíanse contar en di
ñeiro. Economía, política ... 

Política ou ideoloxia, é o marco das opinión 
dos peritos. Se se peneiran os comentários dos 
expertos e se xebra o farelo paracientffic , fi
ca nídio o sinal: aprender a conviver con, men
saxe de tranquilidad.e, terrorismo, transición. 
Monarquía. 

O de terrorismo científico lémbrame o de a vida 
é dura para quen é mole e case resula irónico. 
Se se descarta o -encoro de Belesar como ele
mento industor ou desencadeante da sismici
dade, a concentración de terremotos nun área 
tan restrinxida poderia interpretarse como un 
pródromo. O mal menor é Belesar. 

O coñecemento, a caracterización do asunto 
quer máis sismógrafos (unha rede basta), máis 
modernos (con rexisto de tres compoñentes, de 
amplp rango dinámico), máis na zona de Bele
sar-Portomarín-Sárria-T riacastela-Becerreá (a 
localización concreta será unha opción non 
neutra). Asi conseguiriase unha precisa locaü
zación dos epicentros e a eventual caracteriza
ción de mecanismos focais. A prudéncia <liria 
de facer (UNION-FENOSA ten moitos cartos) 
medidas de permeabilidade (mediante pozo) e 
de presión nas inmediación do encaro. 

Non é o mesmo que, cos dado fomecidos p -
las infraestrncturas actuais, non e poda afir
mar que Belesar ten responsabilidade no si -
mos, que afirmar, sen dados, que Bele ar n n 
ten responsabilidade. 

Fál ase de fin do ciclo de Wils n, de p nto 
quente, de an omalias gravimétricas. Cu ta l
go non falar de Belesar, xa posta nes plano. 

S0n leigo en terremotos, per n n parv , e 
vexo que ao desbotar o ene ro de Belesar e -
mo un posibel desencadeante de algún dos 
sismos da sua proximidade (e mo fan Fraga 
etc) é unha fácies máis da odiosa prevaléncia 
de UNION-FENOSA. 

O que da UNION-FENOSA non é enerxia 
- limpa. Ese é. un conto para incautos. Está lixa- ' 

da de moitos sofrementos humanos, pasados 
(PortÓmarín, Castrelo do Miño ... ) e presentes 
('Friéira, Tabagón ... ) e xa se verá (Sela ... ). 

Amais, os encaros si tontaminan. De vários 
xeitos. Un, por depleción da carga s~dimentá
ria en disoluéión. Exemplo: desde a posta en 
funcionamento dunha barraxe no Danúbio, o 
sílice disolto na auga do rio debeceu tanto, 
que na zona central do mar negro, o comido 
na auga de mar <leste composto diminuiu un 
60% orixinando purgas de mar de espécies tó
xicas de dinoflaxelados (Nature, 27 de Marzo 
de 1997.). Este tipo de estudos aquí non se fai. 

Veño _de ler o libro As augas de Galiza que rece
beu un prémio polo seu valor científico este 
ano. Se fose a única fonte de información para 
un marciano, este concluiría que na Galiza non 
hai encaros, logo de 600 p~xinas. UNION-FE
NOSA. Dise que o. máls perigosq truco do dia
bo é facernos crer que non existe .+ , · . 
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Unanimidade n_o di~ame da Comisión para a -lgualdade·da Muller 
- . 

O PP acusQdo de· _difiéultar o debate da legalización 
das instalCJcións de calefacCión · .. . 

* PAULA CASTRO 

O 27 de Febreiro de 1995 a 
Conselleria de lndústria e Co
mércio emitia unha orde pola 
que se regulaban as condi
cións técnicas para as insta
lacións de calefacción que 
utilizan Gasóleo C como com
bustíb"el. A normativa ·topou 
coa oposición de numerosos 
afectados que se vian obrtga
dos a custear dos seus petos 
as modificacións das instala
cións. Os grupos parlamentá
rios do BNG e do PSdG tenta
ron debatir o tema no Parla
mento pero o PP preferiu que 
quedara para o último pleno 
da lexislatura dificultando asi 
a análise e posicionamento 
dos grupos através do voto. 

O 28 de Febreiro de 1997 dába- . 
selle entrada no rexisto xeral á 
Proposición non de Lei do BNG 
relativa á normativa aprobada 
pola Consellaria de lndústria so
bre as instalacións de calefac
ción e auga quente. O PSdG 
apresentara unha interpelación 
sobre o mesmo tema, que xa 

- estaba na1 orde do dia do pleno 
do pasadd 3 de Xuño. 

En nengun dos casos chegou a 
debatirse, porque segundo o de
putado nacionalista Emílio Ló
pez, "boicotéanse os temas de 
importáncia e deixanos para o 
último pleno ordinário mentres 
que se habilita un extraordinário 
para aprobar o seu lixo". 

O parlamentário do BNG enten
de que o PP aprazou de forma 
conscente o debate para evitar 
que se puidera chegar a unha 
votación na que os distintos gru
pos parlamentários tiveran que 
posicionarse publicamente: 

Tras do que os nacionaiistas de
nominan "táctica da avestruz" 
agáchase a oposición que esta 
normativa está atopando nas 
máis de 12 mil persoas que te
ñen ainda que remodelar, cos 
seus próprios cartas, as instala
cións das suas vivendas para 
adaptalas á nova lexislación. 
Alén diso están os 800 millóns 
de pesetas dos que se benefi
ciarian_, segundo o deputado so
cialista, Francisco Sineiro, as 
empresas encarregadas de rea
lizar as obras nas instalacións . 

O BNG entende que a Xunta 
non pode exixir o cumprimento 
dunl1a normativa que abriga 
aos proprietários a modificar as 
condicións técnicas das instala
cións cando os próprios cons
tructores de vivencias_, mesmo 
as de promoción púplica cons
truidas unha vez aprobada a 
normativa, incurnpren estes e 
outros requisit_os. · 

Pola sua banda, o conselleiro 
de lndústria , Antór:i Couceiro, 
que tardou_ en chegar pero que 
finalmente compareceti; limitou
se a xustificar a decisión adop-

A policia impediu o libre acceso ao pleno dos viciños afectcíd"as pala nova normativa das 
calefaccións. · 

tc;¡da pola conselleria e repro
chou "a irresponsabilidade políti
ca de quen pon en risco a segu
ridade das persoas e dos bens". 

Para Francisco Sineiro, á con
selleria non lle preocupa a situa
ción das famílias afectadas tal e 
como demonstra o feito de que. 
só mantivese xuntanzas "con 
asociacións de instaladores 
mentres os usuários seguen sen 
ter información". O parlamentá
rio do BNG, pola sua banda, 
acusou ao governo de ir contra · 
os que teñen menos recursos 
mentres favorece os intereses 
dos empresários do sector. 

Direitos formais 
para a muller 

O pleno do Parlamento aprobou 
por unanimidade o dictame ela
borado pola Comisión para a 
lgualdade e para os Direitos da 
Muller, no que se récolle a ne
cesidade de seguir realizando 
campañas político-institucionais 

-que pblénciefl a igualdade taRto 
na vida privaoa como !1ª pµbli
ca. Entr_e as :con_clusións . d~ ·oo
m isión recólles~ ademais a ne
cesidade -de axilizar os trámites 
xudiciais. para. a concesión de· 
axudas· en éaso -dé maos tratos 
e a mellara da situación laboral, 
tanto no que respeita á inser
ción no m6rcado de traballo co
mo a salários, prestacións e se-

. guridade social. 

A criación desta Comisión re
móntase ao mes de Abril de 
1994, cando as deputadas do 
BNG, Olaia Fernádez Davila e 
Pilar Garcia Negro, solicitan a 
sua constitución. Unha vez con
formada ponse en marcha ~orno 
foro de debate, coa partici
pación de numerosas aso
ciacións feministas e femininas 
que permiten analisar, desde 
distintas perspectivas os proble
mas que afectan ás mulleres. 

Nas conclusións reflíctese a si
tuación na que se atopa a muller . 

galega tanto a nivel.,social como 
laboral ou cultural. As medidas a 
adoptar , de caracter xenérico, 
asumen .a -necesidade de pór en 

- marcha políticas de discrimina
ción positiva que permitan mu
dar., de feito a situación actual. 

A deputada do BNG, Pilar Garcia 
Negro congratulouse polo infor
me pero criticou ·"o altísimo grao 
de cin ismo que envolve esta 
cuestión", porque ao seu enten
der, ~ aprobación unánime impli
ca "o recoñecimento verbal de 
problemas flagrantes" que non 
teA, a posteriori, unh? plasma
ción real. Segundo Garcia Negro 
trátase dunha "declaración de in
tencións", aprobada por un Par
lamento que "ten xénero mascu
lino" no que é moi "desgradábel" 
p'ara unha muller "ter que vir a 
esniolar" uns direitos que de por 
si "ternos recoñecidós en todo ti
po de lexislació'ns". 

s·uinandose ás críticas realiza
das pola parlamentária naciona- · 
lista, a deputada cio PSdG, Ma
ria Xo'sé. Porteiro destacou' qae 
pésie ser un tema de consenso 
entre os . tres grupos da cámara 
"é lanientábel que non sexa do 
interese do governo e só estea 
preseote a conselleira de Famí
lia". 

Pola sua banda, Cristina Calleja 
insistiu na n'ecesidade de que 
se manteñan as políticas de 
lgualdade e destacou o labor 
feito polo Servício Galega de 
lgualdade e pola Consellaria 
que preside Manuela López 
Besteiro. A deputada popular ti -

. vo a ben recoñecer .que non to
das as mulleres teñen as opor
tunidades e as facilidades das 
que ela gozou para poder che
gar a onde desexen. • 

para formar parte dµnha 
lista de espera nun centro 
sanitário público. 

-_ É que· o·mcirketing político 
obriga a realizar servícios 
moi especiais. Os conse
lleiros, directores ·xerais e 

-· dema-is tropa paxtidária 
• ,- · _ _ coiwéi-tens~ na precampa

P6~ta-··ep. esceria ( 
ña en- -ho1nes espectáculo 
ou vende.dores ambulan
tes .. En actores dispostos a 
seguir _un :guión alleo, fu-

H ai uns meses, Ma
nuel Fraga reunia 
en Compostela a 

trescentos altos directivos 
da Xunta. Tiña c;:omo f_in 
marcar as pautas ante as 
eleición autonómicas. O 
discurso fo¡ claro· e directo: 
cada un no seu posta a con
querir votantes. Só ui:i argti
m en to para tan prosaíca 
tarefa: Se gañamos seguiie
des ·nos cargos , se perdemos 
a apañarse ce; qu~ el.en. 

. Tiambuli_stas', _cantantes de 
..• -· ' :.. :_} · -~~~~:;,_ .:. ,~_; . karµoke e ~~~áxantes de co
. - -- - - :· mércio que·o mesmo rega

··,. lan un pin caducadq do xacobeo que ofe~eéen bara-

Os froitos daquela- o,renga . "' ~ 1 · 

empezan a fac-erse nota;.: ,. -~, 
Como alumno aventaxado figura . o alcalde de Me
lide, Miguel Pa1npín, que é tamen director do cen
tro social da localidade,e sócio- subvencionado .en 
negócios de Turismo Rural. O home - ~;1:1 _para':de 
organizaF ev.entos. Concurso de -miss Jerceir.a idáde, 
paparotas para éabezas de família e excursións ao 
Carballiño, enchen a axenda eleitoral du discípulo 

, ben adoctrinado. Outro· dos que· o dan. lodo pola' 
causa é Hemández Cochón. Leva donados vários 
litros .de sangue para sair· na repetida foto coa xe
ringa clavada, pero· parécelle pouco. Os seus aseso- · 
res estúdian a posibilidade de apontalo voluntário 

) . 

to, barato, o xogo-c9mplet-0 de tir;mtes en miniatu-
-._ ra do ex~m.iñistno . · · 

f ·¡,' ~ -

· Especiali~tas n·a tnediciótl e· eficácia eleitoral están 
- a o.consélÍár a posibilid;de,, mái!l efic'az e con prece

dentes nqtábeis difl ~les, de invertir os papeis. Dei ~ 
xar que sexan pfofesionais da.escena os que fagan o 
traballo eleítoraL De~de logq'c~ competéncia estaría 
segurada e erradicai:iase moito instrusismo laboral 
Quen non_ prefire ao gordo da Repanocha en.vez .do 
inerte Dositeo?+ 
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Cidad.áns baixo 
sos pe ita 
O PP tenlle medo aos invita
dos dos partidos da o'posi
ción, porque póderian amÓ:
sar, diante dos meios de co
muñicación, a sua disconfor
midade coa política do go
verno. Por iso, no pleno do 
pasada mércores inzaron as 
portas de acceso ao Parla
mento de policías que identi
ficaron e cachearon minl:Jcio
samente aos, polo visto peri
gosos viciños afectados pola 
normativa que abriga.a modi
ficar as in·stalacións das cale
faccións. 

Diánte da denúncia realizada 
polo -deputado do BNG, Emí
lio López, Vitorino Núñez ex
plicou que "foi retirada unha 
pancarta", que levaba algun 
dos invitados, e que o Códi
go Penal sanciona grave
mente a interrupción dun 
pleño. O PF-esidente do Par
lamento indicou que xa en:- · 
viaran ao Ministério Fiscal os 
nomes dos portadores do 
cartaz que despregaron os 
membros do Comité de Em
presa de .lnespal e que cos 

·cacheos "non' se vulnerou 
nenguri direito, senón que se 
asegurar9n os .dos deputa
dos".+ 

Nenos refuxiados nun campamento ' 
• · saharaui. 

Direito de 
autodeterminación 

Os grupos parlarrientários 
aprobaron de forma unánime 
unha declaración institucional 
en apoio ao povo saharaui. 
No texto recóllese a necesi
dade de que o governo do 
estado leve a cabo as ac
cións pertinentes "para _que- o 
reino· de Marrocos respete o 
Plano de .paz das Nacións 
Unidas e se P.ermita ao povo 
saharaui exercer libremente 

-e, sen presións, o seu direito 
a autodeterminación através 
dun referendo libre e con ga
rantias internacionais". Reco
ñécese-taméñ a responsabili
dade histórica do estado es
p año 1, .como asinante do 
acordo tripartito de Madrid de 
1975, e insístese na necesi
dade de manter e incremen
tar a_ axuda humanitária aos 
campos de refuxiados. + 
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N2RMALIZA~l2N LINiÜÍSTl~A 

Nove "1il estudOntes solicitan· o cumprimento 
do decreto do galego no ensin~ 
~ P.C. 

En tan só oous meses, a Moci
dade pola Normalización Lin
güística, Comités Abertos de 
Estudantes e Galiza Nova con
seguiron· un total de 9.000 sina
turas de estudantes de ensino 
meio solicitando o cumprimento 
do Decreto 247/93. que desen
volve a Lei de Normalización 
Lingüística. Os apoios consegui
dos amasan ,que é maior' a de
manda dun ensino en galega 
que a oferta que proporciona a 
administración .. 

Ao longo de dous meses de 
charlas, conferéncias e distribu
ción de material gráfico e infor
mativo, a Mocidade pola Norma
lización Lingüística, Galiza Nova 
e Comités Abertos de Estudan
tes coñseguiron, só nos centros 
de ·ensino meio, un has 9.000 si- · 
naturas. 

As demandas dos estudantes e 
das organizacións que levaron 
adiante a campaña cínguense 
ao cumprimento do decreto 
247/93 que desenvolve a Lei 
para a Normalización Lingüísti
ca na LOGSE e que "de forma 

sistemática se incumpre no sis
tema educativo por falta de von
tade da administración" explica 
Martiño Santos, secretário xeral 
de Ga/iza Nova. 

Através das sinaturas recláma
se tamé.n a galeguización dos 
exames de selectividade , que 
seguen a facerse en bilíngue 
mesmo naquelas matérias que 
deberian ser impartidas en ga
lega. Para o resto das asignatu
ras pídese que o exame sexa 
en bilíngüe, ·cun uso preteren-

. cial do galega, agás no caso de 
alunas que estean isentos. Ade
mais, píde·se que os textos das 
solicitudes de bolsa sexan 
igualmente en gajego ou que, 
cando me~os, se respete a-to
pon í mia. 

Martiño Santos considera que 
os resultados da campaña son 
moi positivos, xa que demons
tran que "existe unha boa -dispo
sición por parte da mocidade 
cara o uso do galega". Coa sua 
avaliación coinciden Anxo lglé
sias, secretário xeral dos CAE e 
Carlos Tallón secretário das Mo
cidades ·da Mesa pola Normali
zación Lingüística. 

As organizacións tonvocantes 
veñen de solicitar unha entrevis
ta co conselleiro de Educación, 
Celso Currás, para amosarlle os 
resultados e que coñeza a "im
portáncia que ten que desde a 
administración se poténcie o 
uso da língua e o cumprimento 
dunha lexislación que eles mes
mos aprobaron e son os primei
ros en incurriprir'1, indica Santos. 

A boa disp·osición do alunado de 
cara ao uso da Hngua ratifica os 
resultados do Informe realizado 
pola Universidade de ·santiago e 
aprobado polo Consello Escolar 
de Galiza no que se asegura 
que o idioma influe no rendi
mento escolar. Pésie esta evi-

·déncia, o ensino é cada vez 
máis desgaleguizador xa que o 
seu uso por parte do profesora
do é moi baixo. 

Apoiándose nos resultados desta 
campaña, Galiza Nova comezará 
de forma imediata unha campa
ña de galeguización de nomes e 

_ apelidos , nos c_entros de ensino 
meio e a nível xeral , para a que 
xa-teñen prep~rado tbdo o mate
rial informativo explicando cales 
son os pasos a dar.+ 

A LÍNGUA DAS ÉLITES FORÁNEAS 
MANUEL MERA 

Voltaba cun compañeiro da central sindical de Xe
nebra da reunión da Conferéncia Anual da Organi
zación Internacional do traballo, e estabamos espe
rando no aeroporto d,e fü"!.rajas ·µn vóo que nos levase 
a Vigo · cando tres persoa~, quii' estaban sentadas de 
costas a nós, comezaron a fqlar da língua galega. 
Eran, segundo dixeron, tres mé.: · 
dicos que traballaban en. Ponte-
vedra e Vigo. Dous deles pare-
cían, polo acento, 11).adrileños. 

unha atitude, a respeito do naso idioma e feito dife
rencial, de superioridade e prepoténcia que debemos 
denunciar. 

Hai quen pensa que este é un problema secundário, 
que non se lles pode dicer ren mentres haxa ga}egos 

· que falen castellano exclusiva
mente. '' T eñen parte de razón 
nestes argumentos, mais non se 
pode esquecer que os españois 
sen imigrante-s neste país e que Un <lestes últfrños, que levaba a 

voz cantante e que de cada tres 
palabras empregaba un taco, <li
cia "que iso de facer un curso de 
galega era cousa dos políticos, 
que non se'rvia para ren e que 
poucas eran as persoas que o fa
laban, máis alá dalgun aldeano". 
Pra non quedar atrás, outro en
gadia que o importante era ter o 
título de médico e que en Vigo 
xa ninguén .utilizaba o galega. E 
asi continuaron os comentários 
despreciativos cara a nosa lín
gua.O home que estaba sentado 

'N . on se pode admitir 
cando van a Catalunya, o País 
Basca ou Inglaterra aprenden () 
id"ioma e costumes do lugar. 
Non falan galega porque é a lín
gua das clases pobres. Hai unha 
atitude racista~ 

que sectores clave e 
lugares'- de mando 

estexan en mans de 
xente de fóra que nen 
sequer ~espeita a nosa 

identidade" 

Pero ademais o problema idio
mático é unha monstra do papel 
social que teñen os imigrantes 
do resto do Est.ado na Galiza, 
moi especilamente os que. veñen 
de Madrid. Son estes, ·en grande 

xunto a min, aparentemeri.te ,un 
representante, mirou pra eles e 
mudou de lugar, seguramente 
pra non seguir escoitando. Tamén eu mirei pra eles 
co sangue fervendo, pero . . . nese intre chamaron a 
embarcar. 

Non son poucos os p~ofisionais, técnicos e ·executi
vos do resto do Estado ·que traballan na Galiza, como· 
tamén hai moitos galegas que están residindo en cal
quera das nacións que o integran, mais neste caso 
cunha menor proporción de profisionais e un mai.or 
número de traballadores non cualificados. Pero men
tres a nosa xent~ intégrase e aprende o idioma do lu
gar, poucos, moi poucos, son os españois que fan o 
próprio na nosa terra. ·Esta é unha real'idade. Todos 
nós coñecemos persoas que levan até vinte ou máis 
anos no país e FlQn falan o galego; din, os que busc.an 
unha exs:usa, que lle~ é_ difícil. Hai nestes imigrant~s 

medida, técnicos, profisionais, 
executivos e directivos das em

. presas privadas e do sector pú-
blico. Son unha demonstración 

da dependéncia, da colonización do noso país. Ainda 
m~is, tenen hoxe un peso maior que hai vinte anos. 
Non se trata, nen pretendo, que os boten por seren 
estranxeiros, non, pero non se pode admi.ti.r que sec
tores intei.ros da nosa economía, claves e lugares de 
mando da 'própria Xunta da Galiza, estexan en mans 
de xente de fóra que nen sequer respeita en moitos 

· casos a nosa identidade (hai excepcións), constituen 
unha estrutura 1de poder e fan imperialisrµo. Isto non 
combate, sef).Ón que favorece, a atitude servil de 
11].0itos paisanos. Non se, trata de ser sectários, nen de 
deixar de recibir cos brazos abertos aos que busquen 
na Galiza unha terra na que residir; senón de que nos 
respeiten como povo e como persoas. + 

MANUEL MERA ·é pr.esidente da CIG 

BilingüisÍno 
contra 
Catalunyr. 
Catalunya desaparecerá como 
nación se e mantén a actual 
situación de bilingüismo. 
Quen o advirte é Heribert Ba
rrera nunha entrevista que 

-publica LA VANGUARDIA. 0 
. que fora primeiro presidente 

do Parlamento catalán 
rec.eberá o 21 de Xuño unha 
homenaxe que a Esquen:a Re
publicana de Catalunya, o seu 
partido, lle organiza no 80 
cumpreanos. ''Non me parece 
viábel un bilingüi mo asumi-

. do como fórmula permanente 
e definitiva. Todas as 
experiéncias demostran que 
nunha situación bilíngüe esta
blecida como permanente, haL 
unha língua que se come á ou
tra, unha língua que fai desa
parecerá outra. Unha política 
que signifique instituir unha 
situación permanente de 
bílingüismo, implica a desapa
rición de Catalunya como na
ción. Catalunya desaparecerá 
o dia que o catalán desapare
ceza ou fique reducido aoque 
son os dialectos ocitanos no 
Mediodía francés. Outra cau
sa ·é a oficialidade. En Suiza, 
por exemplo, hai catro línguas 
oficiais, pero cada território 
ten a sua língua. Polo tanto 
eu, en razón duns direitos mo
rais e históricos, reivindico 
que Catalunya sexa monolín
güe. Este obxectivo debe aca
darse co tempo que sexa nece
sário e sen imposicións nen 
coacción, sen vulnerar os di- · 
reitos,personais (.'.) Catalun
ya ten o problema interno de 
que a conciéncia nacional 
non está abando desenvolvi
da. Por sorte, unha maioria da 
povoación catal~na, indepeo
dentemente da língua que 
emprega, reivindica a persoa
lidade catalana. Eu coido que 
unha Catalunya que.non fala
se catalán xa non seria Cata-

Heribert Barrera. 
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lunya. Seria o fracaso e desa
parición de Catalunya coma 
nación".+ 1 

Promesas de 
Cuiña en 
corentena 
O deputado do PP por Ponte
vedra Carlos Mantilla non ere 
que o conselleiro Cuiña cum- • 
pra a promesa eleitoral de in
vestir 30.000 millóns en Vigo. 
Dio nunha entrevista que pu
blica o FARO DE VIGO. "Cui-
ña falou no primeiro de 
15.000 millóns de pe eta de 
investimento e agora xa on 
30.0000. Espero e desexo que 
a i sexa, pero eu non o v xo 
doado". O x mali ta R xélio 
Garrido pergunta ao entrcvi -
tado se era ben pór en or n
tena a prome ad con elleiro 
de Obra Pública· Carlo 
Mantilla di que si, cand me
nos en prazo curto. Mantilla di 
que o Alcalde de Vig "non 
foi quen de tomar unha série 
de decisións para evitar o 
rexeitamento que poderia pro
ducir nun eitor da opinión 
pública. Con todo, e o ben 
social absoluto é imposíbel, 
{Manuel) Pérez ten que com
prender que non e pode con
tentar a todo o mundo e o 
meu consello é que actue hon
radamente e dacordo coas suas 
crenzas, pero que actúe ( ... ) Xa 
pasamos o ·ecuador do manda
do e'deica o momento o Go, 
verno municipal (de Vigo) 
non deu satisfeito as expecta
tivas da maioria dos cidadáns. 
Iso é ben claro, pero ainda é 
tempo para que o Govemo 
atope o camiño correcto. Pérez 
ten que dar sensación de man
do e de govemo e comezar a 
tomar decisións". • 

Mais Benetton 
O semanário O Pavo DE 
GUIMARAES publica un 
comentário de Rui de Lemo 
sobre a de aparición do 
comércio tradici nal da cida
de histórica. "A tran nacional 
italiana do criador Luciano · 
Benetton adquiriu e pac; da 
barbearía Sima Co ta e da 
Chafarica de Pedr da Silva 
Freitas Lda., que ocupan o 
números 9, 11 e 13da Rua de 
santo António, na zona histó
rica da cidade, preteri.dendo 
reformar todo o edifício para 
ali se instalar. Foi práticamen
te inevitável nao aceder a um 
negócio na ordem das cente
nas de milhar de cantos, nu
ma altura em que o 
denominado comércio tradi
cional respira um ambiente de 
crise. A Chafarica tinha o ex
clusivo da distribuic;ao dos ca
fés A Brasileira, mas as traves 
em que o negócio estava 
apoiado foram cedendo e tin
ha-se verificado a perda de ex
clusividade e, 
consequentemente, o 
contínuo desfalecemento do 
negócio. Igualmente, os pro
prietários da barbearía viram 
na oferta da multinacional a 
oportunidade de um negódo 
praticamente imperdí~el". + 

-. 
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Recursos dos Clientes 

Millóns de Peset~s 

Dotación da Obra Social 

.. 9 
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Asemblea Xeral da 
c ·aixa de Aforros -de Galicia· 1996 

e 

1cac1a. 
e Unha das entidades máis solventes de Europa. 

e Un Exercicio marc~do polo crecemento. 

e Consolidación da Rede de Oficinas é expansión extrarrexional. 

e Eficacia na xestión, que reverte · en Obr3: Social. 

Cifras Básicas 

Activo Total 

Recursas dos Clientes . 
Recwr;ms Propios (se.n·consolirurr) 
mve~tñnenfo. Crediticio ;~ . · 

Beneficios antes de Impostos 
Imposto de Sociedades 

Dotación da Obra Social 

Caixeiros Automáticos 

Tarxetas Operativas 

Millóns de Pesetas 

!.422.468' 

101.236 
768.171 

21.255 

6.523 

4.669 

433 

642.619 

Presencia Xeo ráfica 

OFICINAS 
OPERATIVAS 

··-~····--··· · --· ···-···:· .. -·-···-·······435··--1 

.132 1 

j Qficinas no estranxeiro 6 1 

r·------·---···--···-··-····------·--···------·--·-·-··-·-············--··¡ 
: Total - 573 

·. 



10 GALIZA 
N9 783 - ANO XX ANOSATERRA 

O alcalde-Manuel Cabezas (PP) entregou cinco millóns por gañar en Alrueria 

O ~oncello paga a prima ele permanénCia · ·' ·. 
d~ q'-ybe, .~~portivo Ourensé 

- .¡·· 

o aÍ-calde ~ae'de ·óurense, . .Ma
nuel Cabezfls (PP), '·entr'egou
cinco m.iHóns. de peseta~ ao 
.Clube Deportivo Ourense para 
empregalas· c~mo prima aos 
seus xogadores por manter a 
categoria na .se.gunda división 

. A do .campeonato ·da liga do 
futbol pl'.ofision_al. 

Ante o ambiente de preocupa
ción xeradó n§l cidade a respei
to das posibilidades do clubé 
de futbol locaf "de manter a ca
tegoría, Cabezas cursou unha -
visita á entidad~ deportiva p~ra 
apoiar á equipa e reforzar a 
sua imaxe política ante a ci
dadania. Pero o rexedor actuou 
con inxenuidade porque non 
contaba con que tiña apalabra-

' da co clube a entrega de cinco 
millóns de pesetas, polo que, 
ant.e a sua visita, o seu presi
dente, Manuel Roi.s...._d_estacado 
militante pópular, ·1embró'u o 
compromiso ao alcatde e pe~ 
diulle os · cartos para entregalos 
ao cadro d<é xcigadores en con
ceito de pr'imá para manter a 

·categoría. Ante a encerrona, . 
Cabe~as houbo de librar os · 
cartas. 

. ',;• 

Na pasada tempada , ante a 
eventualidade de que o clube 
ascendese desde a segunda di
visión B até a A, na que se ato
pa na actualidade , Cabezas 
comprom.etérc.:i.se a entregar dez 
millóns ao clube como axuda 
ante a nova categoría. A equipa 
subiu e o alcalde entregou cinco 
millóns de pesetas, os resf?ntes 
cinco quedaron pendentes e fo- .. 
ron os que- feclamou Manuel 
Rois. · 

lncialmente á prima aos xogado-' ' · 
res. ia entregarse ·caso de_ vencer· 
na casa o Domingo 1 de Xuño 
diante do Toledo, xa que con 
ese resultado gara.ntíase a conti
nuidade na mesma división, pe-
ro a equipa p_erdeu por cero go
le~ a· ~n ,,. de modo ~que houb6 
que ·.retrasar unha xornada, a úl
tioúrda:. ligá, a tentativa 'de per
manérici.a. O partido xogouse en 
Alme-r"ia~~go i 5. de Xuño 
..:....o Domingo ·a non- .houbo cam
peonato de~p_qrql.!e xogaba a 
sele~~un encentro 
clasificatório para o mundial ... de 
fLitbol de 1998-. e o Ourense 
venceu por tres goles a doüs, 
garantindo a sua permanéricia. + 
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Etelvino Blanco, 
pr.esidente da 
Plataforma ~ro Campus 

'Na inauguración do 
campus de Ou re.nse 
Fraga non parou de 
provocar' 

Cales son as suas reivindi· 
cacións? 

Desde hai tempo desenvolve
mos unha campaña para pe
dir máis titulacións en Ouren
se en base a que a oferta que 
se fai ao estudantado é insufi
ciente e porque a cidade ten 
necesidades que non se cu
bren . As peticións de novas 
titulacións fan iincapé nas ca~ 
rrei ras técnicas . 

Por que se concentraron 
cando os actos de inaugu
ración do campus o 3 de 
X uño? 

A nosa presenza no acto de 
inauguración das obras do 
campus trataba de desenmar
carar á Xunta, que pratica un
ha política pechar posibilida
des a que haxa novas titula
cións en Ourense, mesmo hai 
notícias da Xunta conforme ás 
que non se vai abrir o mapa 
de titulacións, algo máis lesivo 
para este campus porque é o 
que ten máis necesidades . 
Por outra banda, queríamos 
denunciar a demagóxia en tor
no ás obras, xa que o que se 
inauguraba era unha amplia
ción do campus na que só se 
incluen pistas e xardins. 

Foi ilegal a concentración? 

A concentración da Platafor
ma Pro Campus de Ourense 
agrupaba a centos de perso
as e tora solicitada á subdele
gación do governo, que deu a 
correspondente autorización. 

A reacción das autoridades? 

Ante a nosa presenza, Fraga 
non paro u de provocar, en
trou e. saiu polo meio da con
centración cando tiña tres al
ternativas máis, de todos xei
tos non houbp incidentes. O 
único que sucedeu foi que 
Guiña e Fraga insultaron e 
provocaron aos presentes. 

Como explica esta a'titude? 

O qL:Je sucede é que ainda 
non asumiron que haxa actos · 
reivindicativos como .este e te
ñen comportamentos simila
res ·aos de épocas pasadas. É 
incomprensíbel esa resposta 
furibunda a un acto pacífico+. 

. ' -
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Basea as suas inve_stigacións 
na recuperación de dados so
bre o traballo 'das mulleres na 
ciencia . . Por que entende que 
é tan importante? 

. Sobre todo, porque permite a re
cuperación ou construcción duri 
referente feminino que pode ser
vir de estimulo para as rapazas 
novas que se cuestionan facer 
unha selección de estudos. En
tendo que se as coñecen e teñen 
modelos de mulleres científicas 
que existiron ao longo da história 
poderán identificarse con elas á 
hora de facer esa selección. Ta
mén é importante a recuperación 
destas figuras para as persoas 
adultas que estamos traballando 
no campo da investigación cientí
fica. O principal obxectivo é ra
char ese tópico que ninguén 
cuestiona no que se asegura que 
as mulleres nunca estivemos 
presentes na actividade científi
ca. Se recuperamos esas figu
ras, C?ndo menos ·será discutíbel 
esta afirmación tan xeralizada e 
que até o de agora ninguén con
seguiu demonstrar. 

Sen embargo, esa preséncia 
da muller nas cie~cias experi
mentais parece que se restrin· 
xiu a ámbitos moi concretos. 

Ainda non ternos dados dabondo 
e eu non me atrevo a asegurar_ 
que esa preséncia fara xeralizada 
en todas as ramas da ciéncia. O 
que si se demonstra é que antes 
da construcción do concepto mo
derno de ciencia pódense identifi
car tradicións científicas nas que 
se realízou un traballo de obten
ción de coñecimento máis rela
cionados coa vida das persoas. 
Estas son por exemplo as Esca
las Filosóficas Gregas, a tradición 
alquímica, a tradición médico far
macéutica, e a tradición astronó
mica. Nestas ramas e nestas tra
dicións é seguro que a preséncia 
das mulleres foi importante. 

Trátase dunha presenza minori
tária ou pódese talar dun nú
mero importante de mulleres? 

Todo depende do obxectivo do 
que se parte á hora de facer a in
vestigación . O meu obxectivo é 
demonstrar que houbo moitísimas 
máis científicas do que a maioria 
de histórias da ciencia recollen. O •. 
número de científicas que van 
aparecendo para min é moi im
portante, pero hai quen non lle dá 
releváncia ao feíto de que se ato
paron sete ou oito filósofas cando 
habia 50 filósofos . Servirá para 
ratificar as suas opinións. Pero 
non se trata do número senón do 
valor destas mulleres e o labor 
que realizaron en momentos nos 
que se considera que non exis
tían, que non estaban. 

Mulleres e alquimia 

Unha das ramas nas que se 
constata unha maior presén· 
cia das mulleres é a alquimia 
que preéisamente se relacio
nou coa bruxeria. Que xustifi
ca este fenómeno? 

Esta identificación realizouse 
tanto coa alquímia como coa tra
dición médico-farmacéutica. As 
primeiras médicas, as primeiras 
productoras recolectoras de her
bas que fabricaron as primeiras 
mediciñas despois, foron ·as bru
xas que queimou a inquisición. 
Moitas estaban relacionadas coa 
alquímia, pero pala información . 
que eu teño é unha tradición que 
se corresponde coa parte máis 
culta da sociedade e, ·mesmo te

·ña atopado mulleres adicadas á 
alquímia entre os Ilustrados. Cu-

. GA~IZA ... ANOSATERRA 

Núria Solsona, química 
'Para desautorizar .ás -mulleres· científicas 

acusábanas de ·bruxas' 

-0- PAULA CASTRO 

REMATAR CO ANONIMATO DAS. CIENTÍFICAS AO LONGO DA HISTÓRIA É A TAREFA QUÉ LEVA A CABO NÚRIA 

SOLSONA, QUÍMICA QUE TRABALLA NO CENTRE DE DOCUMENTA~IÓ Y EXPERIMENTACIÓ DE CfÉNCIES DA 

GENERALITAT DE CATALUNYA. "HAI QUE DESMENTIR O TÓPICO DE QUE AS MULLERES NON PARTICIPARON 

NA ACTIVIDADE CIENTÍFICA", DI. OS N.OMES DE EMÍLE DE CHATELET,. ASTRÓNOMA DO SÉCULO XVIII, 

CLAUDINE PICARDET QUÍMICA DO. XVI, MARIE LE JARS DE GOURÑAY ALQUÍMICA DO SÉCULO -XVI OU ELENA 

COMERO PSICOPIA~ DOUTORA EN FILOSOFIA ·POLA UNIVERSÍDADE DE -PÁDUA NO ANO 1678 ·SON SÓ UNHA 

MONSTRA DO INTERESE DA MULLER NA CJÉNCIA, SEMPRE CUE~l'IONADO NOS ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN. 
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man das mulleres e transpasalo 
aos homes, cando o único que 
facian era empregar rituais, moi 
dp uso na época e que se utili
zaban en mo.itas outras facetas . . 

Nos seus artigas afirma que 
estas científicas escrebian e 
investigaban para as mulle
res, trátase dunha estratéxia 
ou dunha forma distinta de 
entender a ciencia? 

As duas causas ao tempo. Estas 
mulleres entenderon sempre a 
autoridade científica como me- · 
diación e como elas buscaban 
novas coñecimentos para lago 
podelos transmitir, loxicamente 
necesitaban escreber. Ao tempo 
non consideraban que o coñeci
mento fara unha fonte de poder, 
a ciencia tiña que ser unha via 
para que a vida das persoas fara 
mellar ou máis doada de expli
car, máis cómoda ou que permi
tira entender mellar os fenóme
nos. Nesa literatura científica es
crita por e para as mulleres mis
túranse os -dous aspectos, unha 
co'ncepción distinta da ciencia, 
que hai que recoñecer que non 
era específica das mulleres por
que aquela ciencia non era profi
sional, e un ha concepción da 
autoridade como mediación. 

Na actuali~ade - obsérvase un 
importante incremento da mu
ller no ámbito das ciencias 
experimentais, coa sua pre
séncia, estase recuperan do 
esa forma distinta de concebir 
a actividade científica? 

Danse as duas situacións. Atre
véríame a afirmar que a maioria 
das mul.le.res que conseguiron 
entrar a formar parte das equipas 
de investigación amoldáronse 
sen cuestionalo aos modelos e 
ás estructuras de coñecimento 
estabelecidas polos !'lomes. Só 
unha pequena minoría destas 
murieres científicas, que ademais 
non están nas liñas de investiga- · 
ción punta senón nas áreas_ de 
investigaeión máis próximas ás 
ciencias sociais como a história 
da ciéncia ou a epistemoloxia, si 
están traballando na reconstruc
ción dese conceito de ciéncia e 

· mesmo analisando que esa ~s
tructura de ciéncia especializada, 
dominadora, abstracta, teórica ... 
pode'ria ser igualmente científica 
e · coa mesma capacidade expli
cativa pero cun referente episte
molóxico diferente. 

Feminismo e investigación 

· Criticase, sobre todo desde 
séctor~~ masculinos, o feito 
de que a muller investigue te
mas relacionados coa própria 

· muller entendendo que só o 
tan as feministas. 

Eu son ·química e: como tal inves
tigo o papel -~ogado palas quími
cas porque cr~o ql[e é fundamen-

- tal un coñecimento do tema para 
·lago poderlle· poñer o sesgo de 
xénero feminísta e non sexista. 
Sen ese · coñecir:n~nto o discurso 
está baleiro e é moi doado de cri
ticar. O certo é que as mulleres 
non son sequer obxecto de inves
tigación. Marie Labousier foi unha 
muller moi importante na história 
da química, pero non hai nengún 

· profisional, nengún investigador 
da história da ciéncia ao que lle 

riosamente non foi a estas ás 
que se calificou de bruxas senón 
a aquelas que pertenciaf! ás ca
pas de povoación máis sinxelas 
e que serian as médicas, curan
deiras, comadronas, recolecto-

se a cientificidade das ·Suas 
actividades? 

guidas. A sociedade da época interese aclarar .tan só que fixo ou 

. ras de herbas etc. 

En calquera caso, cuestióna-

De feíto, o que se fixo foi negar a 
capacidade das mulleres para 
realizar actividades científicas ou 
posuir coñecimentos. Para de
sautorizalas acusóuselles de ter 
efectos maléficos e foron perse-

dotóuse do termo "bruxas", que non. Para eles o importante é An-
é moi ambíguo e que a lgrnxa toine Laurent Laousier e ela está 
apoiou firmemente para xustifi- nun cadro no Metropolitan Mu-
car a persecución que sofriron seum de Nova lorque pero non é 
pala Inquisición que despois as relevante mália que foi ela quen 
queimou publicamente nas fo- publicou as memórias do seu ho-
gueiras. Tratábase de · quitar o me e as investigacións que fixe-
coñecimento da mediciña da ron cande el xa morrera. + 

1 ... . " -·" ~ .. 
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Alcoa pretende desfacer lnespal para q:Uedarse co seu . mereado~ Na fotografía, traballadorei ''.ilci. (~~t.oria .de S~n Ci.brao. 

O Estado non contempla o requisito do mantenil]"len·to _do cadro ~e persoal 

A multinacional A/coa á11ú~~iá despidos . 
na privatización de Al~ri1ilid ~; · 
Mália as afirmacións do ministro 

te lndústria, Josep Piqué, e de 
, anuel Fraga de que a privati
, ación de lnespal ,(Alúmina-Alu- . 
mínio) non afectaria ªº empre
go nesa empresa pública, a 

' multinacional norte-americana 
Alcoa, eleita polo Governo para 
lle vender lnespal, elaborou un 
plano industrial, que vai apre- . 
sentar á Sociedade Estatal de 
Participacións lndustri~is, Sepi, 
que non inclue unra cláusula 
espefícia sobre o mantenimento 
do emprego. Despois de coñe
cerse este dado, o conselleiro 
de lndústria, Ahtónio Couceiro, 
asegurou q\Je as reducións de 

. emprego non afectarán ás duas 
factorias que lnespal ten na Ga
liza: en San Cibrao e na Coru
ña. "Manteranse os postas de 
trabaHo e a empresa sairá forta
lecida", asegurou Couceiro. 

O feito do Governo non exixir a 
Alcoa o mar.fenimento do_ em
prego para venderlle o grupo 
lnespal , permite á multinacional 
o peche de factorías ou. a amor
tización dos pastos de traballo 
para cubrir perdas da empresa 
pública. · ·. 

Os sindicatos da -planta de San 
Cibrao exixiron, desde saberse 
as intencións do Governo de 
proceder á privatizaciól"!, garan
tias .de manteniíl]erito de postas . 
de traballo e a Administración 
respostou que a continuidade 
do emprego sempre seria unha 
condición inegociábel ,:>ara pr.i
vatizar. Agora xa non é asi. 

Nunha resposta parlamentária 
dada pajo Governo a Izquierda 
Unida asegúrase que "o ·Gover-

. no valorará especialmente que 
. o plano industrial que no _seu 
momento apresente Alcoa con
temple, como un. valor importan
te, o mantenimento do nívei de 
emprego dos diferentes centros 
de traballo do grupo, pero unha 
carta de intencións non contem
pla, pola sua natur-eza, cláusula 
específica sobre garantía de 
emprego". 

. O plahE' indlJstriql -de Alcoa (>ara 
a adquisición de lnespál tiña que 
ter sido apresentado ·antes do 15 
de Xuño e· ñel deberían aclarase 
vários aspectos sobre as intéh
cións de Alcoa, pero de momen
to a Sepi non ten no seu podEfr 

ese plano. Alcoa debe dicer. se 
está interesada n.a adquisición 
das sete plantas que ten lnes
pal, se pretende o peche de un-

. ha ou ·de v,_árias o_u se quer ven~ 
-der parte do grupo a -terc!3iros. 

lnespal conta con sete factorias 
situada-s en distintos pontos do 
Estado cun sistema de produ
ción separado que inclue as di
v i sións de alumínio primário ,... 
alúmina, laminación e extrusión. 
A planta de Liñares, en Xaén, é 
a que menos interese ten para a 
multinacional, xa que está dedi-

, cada a produtos convertidos. 

Precisamente algunhas das in
tencións declaradas por Alcoa, 
como a falta de interese pola 
planta de Liñares, son indicativo 
de que a multinacional , máis que 
interesada en facer do Estado 
un ponto de produción, quer ad
quirir o grupo para, posterior
mente, pechalo e quedar co seu 
mercado. ,Este aspecto foi de
nunciado polos sindicatos repeti
damente e toi ' o que levou ao 
Governo a afirmar que haberia 
garantia de mantenimento dos 
pastos de traballo. • 

Convocatoria de Xunta Xeral de Ac.cion.istas 
Segundo ~corda do Consello de Administració~ de 7 de Xuño de 1997, convócase aos accionis
tas de Promocións Culturais Galegas S.A. con.domicílio en Vigo, Ruado Príncipe 22, á Asam
blea Xeral Ordinária, que se ha celebrar na citada sede social o dia 27 de Xuño ás 17 horas en p~
meira convocatória e odia 28 de .Xuño á mesma hora en segunda e definitiva, baixo a seguinte 

ORDEDODIA . 

1.- Informe do Presidente do Consello de Administración. 
- ... "".t• - • 

2.- Exame e aprobación, no seu caso, do balance, cantas anuais e Meinória de Xestión corres-
ponden tes ao exercício de 1996_ . . · 

3.- Informe sobre publicacións. 
4.- Rogos e Perguntas_ 

En Vigo, a 28 de Maio de 1997 

O PRESIDENTE: Cesáreo Sánchez Iglesias o SECRETARIO: Xan x_ Piñeiro Cochón 

19 DE XUÑODE 1997 

Cámbios radicais 
-en Fráncia 

MAÑUELCAO 

A derrota da dereita nas eleicións do 25 de Maio e 1 de Xuño 
supuxo un pau nas costas do Presidente J. Chirac que anticipara 
as eleicións para emprender as ref9nnas radicais que necesitaba 
o país para pasar á moeda- única. Hai que lembrar que o próprio 
Chirac, na campaña eleitoral presidencial, utilizou un discurso 
que superaba pola esquerda ao candidato Jospin e coas doses de 
antieuropeísmo necesários para concurrir con éxito a unha elei
cións no viciño país- Agora, a esquerda ven de pagar coa mes
ma moeda utilizando o mesmo -pero márs críbel- discurso chira
quiano e volteando aos cand~datos da anterior maioría. Un dis
curso avanzado no social e máis críbel, porque está respaldado 
pola esquerda real socialista e comuni ta. A ensibilidade ec lo ~ 
xista ten total credibilidade ao ser de eñada p lo ec lox.i m 
organizado. Os cámbio na participación da mul1er tamén son 
mái críbeis ao ser formu lado pola mullere mái preparadas 
coñecida . O di curso anti-Maastricht ten, tam ' n, mai r cr di
bilidade na medida en que se asócia ao cumprimento do crité
rios de converxéncia o e quecemento da p líttea ociai , é di 
cer, a priorización dos critérios de converxénda nominal obr 
a convexéncia real. O voto á coalición sociali ta-comuni ta
verde era, entón; un voto contra Maastricht e velaí a razón po
la que unha parte do Frente Nacional liderado por Le Pen pe
día o voto para a coalición de esquerdas. 

O primeiro ministro galo Lionel Jospin nas súas primeira deci
sións non defradou a ninguén. A carteira de Medio Ambiente 
foi para a principal líder ecoloxista D.Voynet. A participación 
feminina é numerosa e de peso e valía contrastada_ Os comu
nistas entran no govemo con cart~iras tan imP.ortantes como 
lnfraestruturas, e, finalmente , non quedan restos de corrupción 
nos novos compoñentes do Executivo. O contexto europeo é 
moifavorábel politicarnente dado que á esquerda só lle queda 
por govemar en Alemaña, España e, agora, en Irlanda. O pro
blema da cohabitación é, por agora, menor cun Chirac arrin
conado e case sonado ~ 

'Se ben é fácil xogar á contra, máis 
d~fícil ha de ser postular algo 

alternativo e viábel para a maioría dos 
. membros da UE" 

Logo de predicar, este govemo propóns~ dar trigo e, de mo
mento, xa considerou que os plans para a moeda única han de 
estar supeditados a outros critérios de tipo social, surnindo aos 
mercados na inestabilidade e aos-países R_ue confiaban no ca
lendário de Maastricht na desorientadón. Fráncia é capaz de 
parar o relóxio de Maastricht ao ser un país dave e se ben é fá
cil xogar á contra máis difícil ha de ser postular algo alternati
vo e viábel para a maioria os membró's da UE. Estamos á espera 
das políticas que impulsará o govemo francés, saudado como 
un grande trunfo para a esquerda progresista e para os euroes, 
cépticos. Os ideólogos do novo govem o parecen confiar en 
que son chegados os tempos para unha nova política de tipo , 
keynesiáno, despois de tantos anos de axuste e des inflación 1 

competitiva, de neoliberalismo, en suma. Só' desexar que esta 
política teña éxito e conte co apoio sufuCiente dos principais 
axentes políticos e económicos intemacioriais. O f~asco de Mi
terrand en 1981 e as características da economía e1 a soc iedade 

. gata lévanme a non botar máis a língua a paéer nun asuntó no 
que, polo demais, Galiza ~ mera espectadora.+ 



19 DE x·uÑO DE 1997 

Os mercantes qu~ van a -
Amsterdam non paran 
nos portos galegos 

Xosé Luis Fernández, 
presidente de. Sodiga, 
considera inadmisíbel que al
gunhas empresas da Coruña 
teñan que embarcar os seus 
produtos polo porto de Valen
cia, a falta aquí dun porto de 
contenairs. Fernández decla
rou que estaba sen aproveitar 
a ventaxa comparati a de Ga
liza por mar, aspecto no que 
non ·era periférica como por te
rra. O presidente de Sodiga 
destacou tamén que os 
mercantes que van a Amster
dam e que pasan a rente das 
nasas costas non paran en 
nengún porto galego. + 

Ventaxa da flota basca 
en Marrocos, grácias ao 
apoio do seu governo 

O senador pola provincia de 
Pontevedra, Carlos Príncipe 
criticou as ventaxas que ob
ten a flota basca que traba
lla en augas de Marrocos e 
que posue licéncias para 
500 dias ao ano. Príncipe 
afirmou que esta capacida
de para conseguir licéncias 
é debida ao apoio que o go
verno basco concede á flota 
da sua comunidade. O 
senador socialista xulga 
que esta é a razón de que a 
flota galega esteña en des
ventaxa, ao non contar co 
amparo da X unta.• 

Os salários galegos, os 
máis baixos despois de 
Múrcia 

Os salários están en Galiza 
un 30% por baixo da média 
estatal, segundo dados 
oficiais. A média galega, aca
da as 170 mil pesetas 
mensuais (brutas e en doce 
pagas}, conforme a média es
pañola ascenderia ás 201 mil. 
Galiza ten os salários máis 
baixos do Estado, despois de 
Múrcia. A comunidade mellar 
situada é o País Basco, cunha 
média de 241 mil pesetas de 
$Oldo mensual, seguida de 
Madrid con 229 mil.+ 

Os empresários que 
apoian ao PP son os que 
reciben subvencións 

"Pensar que todo o mundo 
empresarial está co PP é 
pretencioso", afirmou Xosé 
M. Beiras na presentación 
do programa do BNG cele
brada o pasado Martes dia 
17 no Club Financiero da 
Coruña.O candidato 
nacionalista á presidéncia 
da Xunta sinalou que "hai 
un dlvórcio entre a CEG e 
sectores importántes dos 
empresários que non parti
cipan da política clientelista 
de subvencións do PP". 
Beiras engadiu que "os em
presári·os autóctonos esta
rán con quen faga a política 
máis criativa e audaz para a 
expansión de Galiza". + 
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200 M'ILLÓNS ANUAIS 
PARA AMPLIACIÓ 'N DE ESTUDIOS NO ESTRANXE1RO 

Un ano máis, a través da nosa FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA,· concédeselle a 30. xoves licenciados e diplomados galegos bolsa~· de estudios 
para que perfeccionen os seús coñecementos cos programas educativos máis avanzados das universidades estranxeiras de máximo prestixio. 
Dotámo-lo programa de bolsas con 200 millóns de pesetas anuais para matrículas universitarias, gastos de estadía e manutención, seguros de enfermidade e 
accidentes, compra de libros e viaxes de ida ... e vo!ta. Porque os nosos estudiantes, ó recolleren a súa bolsa, adquiren o compromiso de regresar, con todo 
o que saben, para devolvernos toda a acción en Galicia que poidan desenvolver e da que ~oles galegos sexamos beneficiarios. -

Bolseiros para Estados Unidos: 
Acevedo Feliz, Daniel, Master en Gráficos por Computador. 
Feijóo Rey, Adolfo, Master en Dereito. 
Gallego Picard, Pablo, Master en Arquitectura e Deseño Urbán. 
Juanes Silva, Rubén, Master en Hidroloxía Subterránea. 
Leyes Vence, Manuel, Investigación en Patoloxía do Xeonllo . 
Lucos Collantes, Javier de, Master en Dirección e Administración de Empresas. 
Morolo Rey, José P., Programa de Formación en Transplante de Médula Ósea. 
Martfnez-Caamaño Nieves, Benito, Master en Enxeñería Química. 
Sónchez Vila, Eduardo Manuel, Master en Ciencias da Computación. 
Valiño Borrego, Benito, Maste~ en Dirección e Administración de Empresa_s. 

Bolseiros para Europa: 
Conde Pereira, Montserrat, Especialidade en C.C. da Familia e a Sexualidade. 
-García Fernández, Antonio, Doutorado en Arquitectura. 
García Hurtado, Manuel-Reyes, Doutorado en Historia. '· . 
Iglesias Gallardo, M9 Reyes, Diplomada en Perfeccionamento en Violín. 
Méndez Zunzunegui, Natalio, Doutorado en Artes Musicais. 

Pardo Quintillán, Sara, Master en Dereito Comunitario. 
Pérez Femández,.Pilar, Doutorado en Belas Artes {Pintura). 
Rodiño Caramés, Claudio, Doutorado en Historia. 
Soto Estévez, Emilio J., Master en Terminoloxía/lnterpretación de Conferencias. 
Viejo Viñas, Raimundo, Doutorado en Ciencias Políticas. 

Bolseiros para Gran Bretaña (en colaboración co British Council): 
Guitián Maravell, Ramón¡ Master en Polución e Control Medioambiental: 
López-Vaamonde, Carlos, Doutorado en Bioloxía. 
Meira García, M2 del Carmen, Master en Lingyística Aplicada. 
Oliveira _Soto, Láura, Master en Optometría. 
Reza Conde, M9 Cristina, Master en DereitO Comercial. 
Rivera fraga; Jorge, Master en Belas Artes. 
RodrígJJez·Méndez, Miguel, Master en Econ. do M. Ambiente e R. Natvrais. 
Santos Suárez, Larisa, Master en -Interpretación de Conferencias. 
Varela Pedreira, Diego, Doutorado en Economía. 
Varela Rodríguez, CarOlina, Master en Epidemioloxía. 

Banco Pastor 



14 SOCIEDADE 
Nº 783 -,ANO XX ANOSATERRA 

-- . 

Di que non hai estudos epideomolóxicos porque é máis prático o seguirríento caso por caso 

A Xunta non vacinará· contra -a meni.nxite C . /' -· - .• 

mália a recomendación dos expe-:tos 
* H.V. 

A taxa de incidéncia da menin
xite C nos seis. primeiros me
ses do ano na Galiza está en 
9,61 casos por cada cen mil 
habitantes, por esta razón os 
expertos médicos recomen
dan unha vacinación masiva 
no outono que reforce, entre 
os menores de seis anos, a re
ali_zada a· pri'meiros de ano en-

. tre a povoación que ten er.tre 
18 meses e 20 anos, despois 
de rexistarse o ano pasado 
unha taxa de 10,31 casos por 
cada cen .mil habitantes. Po
rén, a Xunta anunciou que non 
haberá revacinacións. 

A Xunt-a rexístese a talar de epi
démia para que non se poña en 
dúbida o sistema sanitário, pero 
o número de casos rexistados 
tan que as organizacións de 
saude internacionais recomen
den vacinar. Galiza, despois de 
Andalucia, Madrid e Catalunya é 
a comunidade autónoma con 
máis casos declarados, pero a 
sua taxa de incidéncia é moito 
máis elevada que nos tres terri
tórios citados porque ten menos 
povoación. A medida de casos 
realízase tendo en canta que 
hai dous periodos no ano nos 
que se pcodu'cen os brotes: as 
épocas equinociais, a· primavera 
e o outono. Mália que a Xunta · 
indica que a situación galega 
non ten parangón no Estado, 
Cantábria apresenta incidéncias 
semellantes. 

A Xunta, para explicar a presen
za endémica da meninxite na 
Galiza, asegura que o naso país 
é unha das catro zonas do mun
do máis afectadas pola meninxi
te e que se descoñecen as ra
zóns para a prevaléncia do mal. 
Contado, o feito de que Cantá
bria teña rexistado níveis iguais 
ou superiores ao longo de toda 
a década desdi as afirmacións 
da Administración 9alega. 

A epideomolpxia oficial achaca a 
alta incidéncia da meninxite na 
Galiza ao grao de humidade e 
-ao ángulo de proxección da lus 
do sol, pero non hai estudos epi
deomolóxicos que situen as zo
nas máis afectadas e relacións 
climáticas destas. Un portavoz 
da Consellaria de Sanidade si
nalou que non hai mapa epideo
molóxico "porque é máis p_rático 
o seguimento caso por caso". 
Segundo a Xunta, as catro zo
nas no mundo nas que a inci
déncia da meninxite é maior son 
os estados do interior dos Esta
dos Unidos, o Reino Unido, Ché
quia e Galiza, e o naso país é 
das catro zonas a menos afecta
das "debido a que hai unha 
grande alarma social", polo que, 
"cando aparece un caso, prodú
cese unha detección inmediat~". 

En 1996 Galiza non vacinou 
masivamente á povoación infan
til, pero si o fixo ~ princí~ios de 
1997 (a campaña comezou en . 
Dec_emebro de .1996). En 1996 
a taxa de incidéncia foi de 10,31 

·casos por cada cen mil habitan
tes e os protocolos interna
cionais ·recomendan a vaci
nación cando se superan os dez 

t l l, >, -~ .... 1 J., -; l i.J - •. 1 ,, l .. 

A investigación sobre esta enfe_rmiclade ten moito que avanzar. 

casos por cen mil persoas, por 
iso se procedeu a unha protec- . 
ción masiva. En Cantábria suce
deu o mesmo e en La Rioja pro
ducíronse vacinacións masiv~§: 
mália estar por baixo do limiar 
de incldéncia recomendado pala 
Organización Mundial da Saude 
para as inmunizacións. 

lncidénda no Estado 

No conxunto do Estado a iñci
déncia nos primeiros seis me.ses 
do ano é de 4, 14 casos por cen 
mil habitantes, ainda que afecta 
de forma diferente a cada· territó
rio, mesmo dentro de Galiza é a 
costa das Riás Baixas a que ten 

DA 
·YERRA 
AS2BALLADA 

Os peóns con-
. . ""' •· experiencia en 

apagar lümes , 
sen traballo 
O Venres 13, celebrouse unha 
concentración de, resposta dian, 
te das instalacións da Xunta en 
reposta a _política laboral de 
Agricultura a hora de cubrir os 
postos no plano lnfoga. Dando 
voltas ao redor de San Caetano, 
Miguel Hernández Bemárdez 
protestaba por non ter sido con, 
tratado este ano coa xustifica, 
ción de non ter superado as pro, 
bas físicas. Ainda se están a re, 
coller datos pero xa hai deceas . 
de casos de peóns, que tras tres· 
ou catro de anos de contrato, 

~nha presenza máis acusa~a. 

As autoridades sanitárjas do ln
_sallid -instituto sanitário público 
. nas comunidades coas compe
téncias de saade non transferi-
das- valoran a posibilidade de 
extender as vacinacións masi
vas a todo o Estado para "non 
infravalorar-a presión cidadá". 
lsto ~ignificaria · que as vaci
nacións non sé producirían res
postando a necesidades sanitá
rias, senón á demanda sos:;ial. 

Por outra banda, outro factor a 
considerar é o grao de protec

.' ción· da vacina sobre os distintos 
grupos de idade, nos casos dos 

son rexeitadós este verán pola 
consellaria. 

Hernández Bemardez busca con 
esta protesta que se recoñeza a 
experiéncia e estabilidade dos 
traballadores do lnfoga. Desde o 

• ano 1993 leva traballado ~orno 
peón dun retén para apagar lu, 
mes. Desta vez non superou o 
exame de proba física en 'que se 
media a sua capacidade pulmo, 
nar. Está convencido de que 
non é máis que unha excusa pa, 
ra botar ao persoal expei-imenta, 
do en 'lumes en troques dunha 
pr~vatización e de transladar a 
capacidade de decsión aos con, 
cellas. O Martes· 17 de Xuño de, 
legados sindicais da Administra, 
ción arrouparon a protesta reí, 
vindicando unha c:ontratación 
limpa no plano Inf oga e pechán, 
dose na consellaria. 

No caso _de Miguel Hemández 
coincide que hai meses deman, 
darara á consellaria de Agricul, 
tura por contratar obxectores de 
córisciéncia para apagar lumes e 
ir substituindo aos peóns, de, 
nunciando o caso do retén no 
que estaba integrado. A deman, 
da, .apres'entada no xulgado do 
social de Pontevedra, foi acepta, 

- - - . - ....... - - - - - ( .. 

menores de seis anos, a inmuni
zación redúcese sensibelmente, 
o que obrigaria a centrar nestas 
manees de idade a revacinación, 
pero a Xunta desbotou esta po
síbilidade 

· Chéquia é o Estado do mundo 
no quemáis avanzada está a in
vestigación arredor da meninxi
te, Indicaron fontes da Consella
ria de Sanidade, pero o grao de 
coñecimento desta enfermidade 
é ainda cativo. Na Galiza na 
maioria dos casos descoñécese 
o tipo de meninxite porque en 
canto se detecta descabézase o 
meningococo e iso dificulda a 
localización do mal.+ 

da e a senténcia deu a razón ao ' 
traballador, lembrando que a lei 
proibe que os prestacionistas 
substituan a persoal remunerado 
e estabelecendo unha indemni, 
zación para Miguel Hemández .' 
A Xunta recorriu a senténcia 

A interpretación que fan as 
centrais sindicais agora aponta 
·cara á percura de intermediários 
que leva a cabo a Administra, 
ción. Desde a CIG, ademais de 
asegurar que o caso de Miguel 
Hemández non é nen moito 
menos o único senón que se está 
repetindo en todo o país cos pe, 
óns contratados en anos ante, 
riores, afirma que a Xunta prefi, 
re deixar esta contratación aos 
concellos que, sendo da mesma 
cor· política na sua maioria, po, 
derian practicar clientelismo elei, 
toral. "O que é sospeitoso que 
dúcias dé peóns estiveran per, 
fectamente capacitados para o 
seu . traballo o pasado verári. e es, 
te non o estean", din. Sobre a 
utilización de obxectores para 
apagar lumes, ~ central naciona, 
lista asegura que os concellos 
van botar mán de Protección 
Civil para loitar contra os lumes 
e nese carpo fan a prestación 
numerosos obxectores. • 

19 DE XUÑd DE. 1997 

Absolución para o médico 
e a psicóloga xulgados 
por aborto 
· .Xa se emitiu a senténcia do 
xuízo celebrado o Martes 1 O 
de Xuño contra o médico 
Eduardo Gabela e a psicóloga 
Fernanda Gabín, ambos profe
sionais da clínica Faos da Ca-

. ruña, ca resultado da 
absolución para ambos. A peti
ción do fiscal fara de un ano de 
prisión e un de inabilitación pa
ra cada u.,., deles por un delito 
de aborto cometido hai sete 
anos e posteriormente denun
ciado polo ex compañeiro de 
muller intervida. O que se puña 
en cuestión era a validez do 
dictame emitido pala psicóloga, 
o que provocou unha protesta 
dos colectivos profesionais que 
defenderon o seu traballo. Or
ganizacións feministas, pollíti
cas e sindicais congratuláronse 
da senténcia de absolución, 'Xa 
que nos próximos meses van
se celebrar ao redor de 40 xuí
zos semellantes no Estado, vá
rios deles na Galiza. • 

Máis de 100 suicidios na 
mili en cinco anos 

O suicidio é a primeira causa 
de morte entre os mozos que 
cumpren o servizo militar. 
Asi o amosan as cifras que 
corresponden ao periodo en
tre 1990 e 1996, con 116 mor
tos, segundo un informe do 
Ministério do Interior. A 
segunda causa de mort~ son 
os accidentes en veículo mi
litar, con 46 vítimas e tamén 
se contan máis de vinte por 
uso de armas militares. Ain
da que minimizadas, o infor
me de Defensa continua re
xistrando novatadas nos 
cuarteis ainda que non reco
lle os dous últimos casos de 
mortes violentas nas que es
tán implicados superiores 
militares.+ 

Xúlia Vaquero, medalla 
de prata nos Xogos do 
Mediterráneo 

O Luns 16 de Xuño 
disputáronse as probas de 
atletismo dos Xogos do Medi
terráneo, acadando a guarde
sa Xulia Vaquero a m ... edalla de 
prata nos ·s.ooo metros femini
nos. Estes xogos 
desenvólvense na localidade 
italiana de Bari e considéran
se unha importante 
competición prévia aos Mun
diais de Atenas, nos que X.úlia 
Vaquero compite en 10.000 
metros. A corredora galega, 
quen pertence á equipa New 
Balance, foi superada pala ita
liana Roberta Brunett, quen xa 
foi medalla de bronce nas 
Olimpiadas de Atlanta é que 
gañou nos últimos metros ' en 
Bari cun tempo.de 15.00:69 
mentres que Xúlia Vaquero 
deixouno en 15.04:48. • 
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Vázquez 8 Caballero ausentes da sesión 
-~ -

A intervención do BNG permitiU .que'"G~liia ~se tanl~" ·· 
. . . . "'.:" -:. - . ~ 

protagonista no debate· sobre o Estado na nación 
-0- M. VEIGA 

O debate entre José Maria Az
na r e Francisco Rodríguez, 
prolongado nas réplicas, po
larizou o debate sobre o Esta
do da Nación celebrado os 
dias 11 e 12 no Congreso dos 
Deputados. O tono de concór
d ia que presidira a maioria 
das intervencións anteriores 
toi sustituido por unha torte 
tensión -como refrexaba o 
rostro de Aznar-. O deputa
d o do BNG conseguiu que 
Galiza fose, nunha parte da 
sesión, o centro de interese. 

Ao igual que no debate de investi
dura, Aznar come;zou a sua répli
ca ao portavoz nacionalista recor
dando que non representaba a to
dos os galegas, senón só a.os vo
tantes do BNG. E como na ante
rior ocasión, Rodríguez correxiuno 
na réplica, recordando que el dei
xara sempre claro que falaba en 
nome da sua organización, se ben 
era certo que as reivindicacións 
expresadas eran "s·entidas pala 
maioria dos galegos". Francisco 
Rodríguez apostillou tafnén que 
xa lle gostaria que os demais de
putados galegos, sentados nas 
bancadas, intervisen a prol do pa
ís, caso no que el estaria comple
tamente disposto a colaborar con 
eles. Aznar saia asi mal parado do 
seu próprio convite, pois, como 
percibiran todos os espectadores 
do debate, Galiza non foi nomea
da até que o representante do 
BNG subiu á tribuna. Mália a pre
séncia de dous ministros galegas 
e de nutridos grupos de deputa-

- dos, eleitos polas circunscripcións 
das catro províncias, só a presén
cia dos nacionalistas conseguiu 
romper o siléncio no que respeita 
a Galiza que xa caracterizara as 
lexislaturas anteriores. Por parte 
do grupo socialista, de feíto, nen 
Vázquez nen Caballero, estiveron 
presentes na Carrera de San Je
rónimo e só a voz de Emílio Pérez 
Touriño se deixou ouvir, a pergun
tas dun méio de comunicación , 
para indicar que os socialistas 
compartían "moitas das reivindica
cións expostas por F. Rodríguez". 

Nen saquera a proximidade das 
eleicións galegas motivara an
tes a populares ou socialistas a 
introducir algunha alusión aos 
problemas de Galiza. Aznar re
feriuse a esta comunidade abri
gado polo discurso de Rodrí
guez. O presidente buscou en 
todo momento, igual que na in
vestidura, manter o tono do en
frontamento nun plaf'!O retórico e 
ideolóxico, no que contaba sair 
mellar parado, pero a concre
ción do deputado nacionalista 
obrigouno a entrar en fariña. 

Aznar, asesorado por alguns 
dos se.us ministros -as cáma
ras refrexaron os movimentos de 
Loyola del Palácio pasándolle a 
chuleta cando Rodríguez se re- 
feria ao problema do leite-, in
tentou tender algunhas trampas: 
"Non se pode pedir que Astano 
construa fragatas, conforme ta
mén se exixe o recorte dos orza
rn entos de Defensa". Despois· 
lembrou algunhas das accións 
do .se.u governo, entr~ as que 

destacou "as indemnizacións en
tregadas aos damnificados polo 
Mar Exeo". Prometo u tamén re
matar as autovías "nun prazo ra
zonábel" e xulgou que atopara 
unha via de sensibilidade para 
cos cidadáns galegos cando cri
ti cou a Rodríguez que lle cha
mase "limosnas" ás últimas ac
cións do governo central en Ga
liza. Foi insuficiente. 

Os espectadores decatáranse 
de que a alusión de Aznar aos 
orzamentos de defensa era 
oportunista, porque o deputado 
do BNG non talara de tal, men
tres que si o fixera das incerte
za_s que pesan sobre o futuro de 
Astano e mesmo de que á Ba
zan en Ferrol lle "tocaran" mil 
das mil catrocentas baixas anti
cipadas totais das diversas fac
torías que ten a empresa no Es-

tado. Aznar non respondeu e 
Rodríguez rematou precisando 
que. as "indemnizacións" do Mar 
Exeo eran~ en realidade, "crédi 
tos a-baixo interese". 

Descoñecemento 
do presidente 

O presidente mostrou ta,mén 
descoñecemento da sensibilida
de que existe en Galiza sobre 
certos problemas. Non enten
deu que Rodríguez lle lembrase 
que as promesas sobre as auto
vias causaran xa risos nas ban
cadas -non nas suas filas, pre
cisou-, e insistiu no das esmo
las e na intelixéncia dos gale
gas, coas suas clásicas reitera
cións de frase. 

Rodríguez non caiu na demagó
xia de culpar de todo ao actual 

A. EIRÉ 

Fraga, 20 anos fiel 
. / . 

aos mesmos pr1nc1p1os 

Fraga lribame afirmou en declaracións a TVE, lembrand6 afoute o · 
vinte cabodano das primeiras eleicións da Restauración Monárquica, 
que segue a defender os mesmos princípios que daquelas. Non ha.i . 
porque non creelo e non virá mal o recordalos. Alianza Popular, o 
partido liderado por Fraga, foi constituida en Outubro de 1976 por 
seis ex ministros franquistas co propósito d.e desaloxar do poder a· 
Adolfo Suárez e impedir, precisatnente, a convGcatória imediata de 
eleicións constituintes. Fraga pretendía o desmantelamento gradual 
da ditadura que evitara a implantación dunhas Cort~s democráticas. 
Fracasou no intento. Nas eleicións que agora s~ comemoran unica~ 
mente acadou 16 deputados e tan só a metade deles respaldou a nova 
Constitución. Fraga Iribarne, membro da ponéncia constitucional, 
ergueu imediatamente a bandeira da reforma constitucional para eli~ 
minar o término nacionalidades e para- reforzar a proteción da família, 
a liberdade de ensino nos colé:xios relixiosos, a propiedade privada e 
a libre. err:i._presa. Str o compromiso de Fraga con Arias Salgado non 
pudo aguantar o Antíguo Réxime, agora o PP está a pór en práctica 
os mesmos princípÍos que defendia hai vinte anos. Fraga dixit. + 

governo : recoñecendo que 
grande p~rte da responsabilida
d e era. herdada, pero non foi 
esa a moeda coa que lle res
pondeu Aznar, quen incitou a0 
deputado do BNG a .que "diga o 
que hai que facer" e a que "ex
plique se o que quere é que nos 
saiamos da UE, que nos decla
remos en rebeldía ante Bruxelas 
·ou que lle declaremos a guerra". 
Francisco Rodríguez explicou. 
que o BNG defendía a renego
ciación do Tratado. Contaoa cun 
bon amparo para a sua propos
ta, dado que un momento antes 
o próprio Aznar recoñecera que 
a cuota láctea concedida a Es
paña fara mal negociada. Ade
mais, insistiu Rodríguez, Aznar 
.era responsábel da grave situa
ción que atravesan as "coarenta 

- mil explotacións de leite ga
legas", dado que estaba a exe
cutar pagos e multas na liña 
máis ortodoxa imposta no seu 
dia por Bruxelas. Aznar replicou 
que, a respeito .do leite, se esta
ba "a facer o posíbel, pero que 
non era fácil". . 

A última proposta do deputado 
galega soaba novidosa no cená
rio do Congreso: "Ternos dereito 
a producir, non queremos un pa
ís subsidiado". A maioria ·das 
bancadas estaban na altura de
sertas, ainda que AZnar e algu11s 
min'istros escoitaban. Taníén es
taban acesos os micrófonos e as 
cámaras de televisión. A realida
de-dun país diferenciadffentraba 
no hemiciclo, ainda que alguns 
saisen para non presencialo . Hai 
cen anos o mesmo parlamento e 
a mesma cámara non quixo en
teirarse de que España estaba a 
ser repudiada en Cuba, pola sua , 
torpe política de non recoñecer 
aos autonomistas, propiciando 
así a independéncia. Con Cuba 
perdiase a última colónia de ul
tramar, no que de contado se 
chamaría o desastre do 98.+ 
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O:Governo autoriza .. unha 
manifestacion racista en 

.. Valéncia . -- 1 .· .'• ~ 

O delegado do Gover-no en 
Valéncia autorizou a 
coov6catória dunha 
manifestación racista 
organizada p9r falange . 
Española-Frente Nacional. A 
data de eelebración é o 30 de · 
Xuño e a mobilización, sob o 
lema Por un bairro valenciano, 
percorre as· ruas dunha área
onde a presenza de 
magrebies é importante: Os 
viciños protestaron pala 
convocatória e rndicaron que a 

· comtivéncia no bairro é moi ~ -
boa. Ademais, l'embraron que 
os convocantes non teñen 
sede no bairro, pero o 
detegado do Governo cedeu 
ás preténsións da 
orgaflización fascista despois 
de pór trabas· administrativas . 
por defectos de forma na 
comunicación. • 

( - • • • t 

Rexeitáda a ~eforma-do 

CódigQ. Penal· en Portugal 
A refo.rma do Código Penal . 
portugués non saiu .adiante 
nos seus trámites · 
·parlamentários p.orque toda 
~a oposición sindicou os 
seus ·v.otos -.contra o.novo .-. 
texto· porque o Partido 
Socialista negouse a unha · 
negociación sobre· sobre as 
propostas da oposición. Un 
sector que si se· monstrou 
favorábel á revisión deste'"· 
código tal e como estaba 
reaactado o proxecto do· 
governo foi o formado por 
xuices, fiscais e avogados, 
ainda que todos eles 
·consideraban que chegaba 
tora de prazo e incidia 
nunha prática · 
"lameñtavelmente habitual", 
a constante muda das leis. • 

Alfonso Guerra centra o 
34~ Congreso do PSOE 

A eleición de Alfonso Guerra 
como vicesecretário xeral do 
PSOE é a principal polémica 
dd 34º Congreso do Partido 
Socialista, que se celebra os 
días 21 e 22 de Xuño en 
Madrid. ·Paradoxicamente, o 
congreso pretende pr~parar 
ao partido para recuperar o 
poder pero o seu aparello 
político. está máis centrado en 
liortas internas. Neste sentido, 
os guerrlstas chegaron a 
ameazar con boicotear as 
eleicións aos órganos de 
representación. Felipe 

González. 
seg ti e 
como . 
secrefario 
xeral e -~ 
nova 
Executiva 
Federal ve 
reducido o 
número 

.dos seus 
membros,. 
de 36 na 
actualidade 

a 23 ou 2-5. A respeito doutras 
persoas con peso na 
organización , sábese que 
Ramón Rubial segue de 
presidente e Cipriá Ciscar de 

· secretário de organización. • 
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PUBLICAMOS AQUI UN AMPLO ESTRACTO DO DISCURSO 
PRONUNCIADO POLO DEPUTADO DO BNG, FRANCISCO RO
DRIGUEZ, O PASADO DIA 12 NO CONGRESO DOS DEPUTADOS, 

NO DEBATE~ SOBRE O ESTADO DA NAClON. ESTA INTERVEN
CION FOI SEGUIDA DA RÉPLICA POR PARTE DO PRESIDENTE
JOSÉ MARIA AZNAR-E. DA~ HABITUAIS CONTRAR~ÉPLICAS. 

'O SEU GOVERNO CEDE SÓ CANDO O OBRIG::'- A PRESIÓN DA 
.. SOCIEDADE GALEGA QUE ESTÁ CAMBIANDO DE FORMA ACELERADA' 

( ... ) O primeiro que chama a atención e o 
.contraste poderoso entre a eufória propa
gandística do Govemo e os dados da con
creta realidade económica e social, nomea
darnente o paro e a· situación crítica -pre
Cisa e paradóxicamente pola sua competivi
dade- de determinados sectores produti
vos básicos. Sen dúbida, a eyfória débese á 
eficácia do Govemo na privatización total 
de empresas públicas rentábeis, en proveito 
do gran capital financieiro e transf1:acional, 
por máis que agora se bautice tan suculento 
negócio co rótulo "capitalismo popular". 
Paralelamente, emprégase parte do diñeiro 
destas privatizacións en investimentos en 
infraestrutur.as públicas, reducidas na sua 
montante global, con erara discriminación 
da periféria do Estado, por exemplo Gahza. 
Pero resulta que as privatizacións aféctan
nos e perxudícannos de forma ben notábel. 
O organigrama da Telefónica privatizada 
desfixo a sua mínima adaptación a Galiza. 
Repsol aumenta o seu papel de empresa de · 
enclave na Coruña, á marxe de todo posí
bel control político. 

Negros nubeiros ameazan INESP AL, con
cretamente as suas factorias, da Coruña e 
da Mariña luguesa·. Hai máis de dez anos 
foron salvadas, despois do seu paso polo 
ector privado, polo erário público do pe

che decretado por unha transnacional, Al
cán. Convertida en rentábel, con máis da 
metade dos traballadores e da produción do 
grupo en Galiza, dispóñense vostedes a en- . 
tregarlla, sen posíbd control, ao xigante 
transnacional ALCOA. O mesmísimo se
ñor Martín Villa recoñeceu que o poder 
económico do grupo ENDESA cimentouse 
na actividade da central térmica das Pon
tes, ~n Galiz.a. Ao longo de ~áis de ~ime 
anos benefícios multimillonários sacáronse 
da expoliación dos lignitos pardos da zo~, 
con grave deterioro do noso ecosistema, e 
sen benefício en fornía de tecido produtivo 
al~emativo. Agora vostedes van pro~eder a 
unha privatización bdlonária do conxunto, 
precisa1J1ente cando a factoría das Poµtes 
ten o futuro máis incerto a partir do ano 
2007, por esgotamento da miná, e por un 
protocolo eléctrico e un plano do carbón 
que, curiosamente, discriminan aos lignitos 
pardos, a Galiza. Xusto no momento no 
que os traballadores da central e da mina, 
un amplo movimento cidadán e incluso 
institucional, demandan un mínimo de 
compensación e de benefício en forma de 
investimentos produtivos e en infraestru
turas ~n zoa tan castigada. · 

A esta forma de .reorganización e acumula
ción do gran capital privado e transna
cional, de consecuéncias sociais y territo
riais problemáticas, vostedes· engaden unha 
política educativa consistente na discrimi
nación da escola pública, da que precisa
mente o Estado é empresário. Exteriorizan 
o propósito de enfeudar ainda máis a inte
reses privados a sanidade pública. Colabo
ran así a unha maior inseguridade e desi
gualdade sociais. 

Están obsesionados con que as contas ca
- dren, pero a costa de qué e de quén? 

Predican, baixo o eufemismo da desregula
ción laboral e da liberalización do mercado, 
unha maior precarización nas condicións 
do traballó. Baixo a soflama do aforro pú
blico e da capacidade financieira, conduci: 
raimos a un recorte do sistema público de 

. ' -

FRANCISCO RODRIGUEZ 

pensións. Todo para asegurar a. 
continuiélade da política de esta
bilidade post-M.aastricht, posta 
mesmo en entredito últimamente 
por algúns dos· seus artifices. É crí~ , 
bel que sexa o Estado Español o 
único lugar onde, oficialmente, 
non hai problema? Hai uf-l.s días 
·asistimos a unha sesión pienária 
clandestina <leste Congreso dos 
Deputados para debater un dicta
me sobre a posición española to
can te á reforma do Tratado de 
Maastricht. O documento cheira 
a valeiro, a retórica consabida, a 
-confesionalismo tan servil como 
iidículo. Ao euro de cabeza; nada 
de representación de todos na Co
misión; nengunha reivindicación 
que enunciar: nen reforma da 

tua na oposición á autonomía fi
nancieira e á soberanía fiscal das 
_CCAA. Os nacionalistas galegas 
aspiramos a que os no os poderes 
público e re pon abilicen da re
cadación de toda as figuras impo
sitivas na Galiza, pero non só do 
30% do IRPF, e c n capacidade 
nonnativa plena, non só parcial. 
Non compartimos o di cur os 
que se su rentan en que s mo un 
país sub idiado, polo que estamos 
ben como e tamos. En matéria fi -
cal temo capacidade e qucrem 
exercelas. 

P AC baixo o critério do dereito 
de todos os Estados a contar 
ctmha base agropecuá~ia própria e 

A ministra de Agricultura, Loyola del Palacio, asesora a Aznar para a répli
ca, no momento en que o deputado do BNG se está a referir á cuota láctea. 

O BNG considera grave que, por 
falla dunha institucionalización" 
adecuada da diver idade nacional, 
lingüística e cultural, o mínimo 
respiro e respeito democrático no 
Estado dependan de que ningún 

a producir, de existir ventaxas comparati
. vas, polo menos en propordón igual ao 
consumo interno -úntca forma de revita
lizar a agricultura, por exemplo-. - · 

T ampouco nada sobre a comenéncia de re
plantear a política industrial e comercial 
no sector da construción naval, agora que 
se dan circunstáncias intemacionais favo
rábeis para iso. A terríbel redución produti
va, en. forma de sucesivas reestruturacións 
do secrnr,. ten un nome emblemático e úni-

. co nas suas dimensións en Europa, o aste
leiro AST AN.0. De ser~ o de máis capaci
dadé produtiva e tecnolóxica de toda Euro
pa na déca9a dos setenta, obligár:ono a sair, 
pqr decisión polític~, da produción naval 
convencional. Non contentos con isa qué
rese sua desaparición. T ampouco avogan 

. por unha clarificación.da política pesqueira 
da UE, que. pase por un trato dos nosos in
tereses pe?queiros dentro dela e fara, en re

. lación con terceiros países, acorde con a 
importáncia <leste sector no PIB de algúns 
territórios como Gal iza ( ... ). 

O Govemo "amigo" da Xunta -do gover
no do señor Fraga- non- parece disposto. a 
contribuir ao cambeo · 
de papel de Gahza. Jso 
sí, cambiou o protoco-

orientación requerida. Responder con no
vas ZUR, ·sen obrigacións nen compromi
sos, ao desmantelamento ou redución pro
dutiva da nosa indústria, non pasa de ser 
unha operación propagandística nas véspe
ras. eleitorais. Asumir en teoría, e grácias a 

. forza da razón e á contundéncia das movili
zacións, que a cuota láctea asignada ao Es
tado Español é inxusta, pero seguir practi
cando a sumisión a Bruxelas e intentar a 
descalificación do sector por presuntos 
fraudes nas súas declaracións, evidéncia un 
perigoso dobre xogo, que a ninguén vai a 
enganar. Non pode~os seguir vivindo coa 
sensación de incomodidade que trasluce o 
Govemo po_r verse coa maior potencia pes
queira da UE na suas mans, considerándoa 
residual e só causante de dores de cabeza, 
sen maiores alternativas. Non se pode res
ponder a xustísimas e elementais demandas 
de Galiza, en matéria de ferrocarril, cando 
xa non se· sabe por onde sair, con comisións 
mixtas de estudo, con a esperanza de ceder 
só o inevitábel, pinga a pinga e con lentitu
de exasperante. 

A veces existen xestos de toleráncia ele
mental do seu Govemo en matéria de res

pei to á diversidade lin
güística. Non sabemos 
se asumidos con real 

lo. Ternos unha nova 
política, a de xes~os . 
T radúcese en visitas de 
ministros, en firma de 

· convénios, sen con ti- · 
dos efectivos. O caso é 
facer que se fai. Máis 
confusión e propagan
da que iniciativas e ac
tos prácticos. O seu go-

'N ün comparti~os 
os discurs'o~ que se 

sustentan én qúe somos 
un país subsidiado" · 

comprensión, ou abri
gados por circunstán
cias especiais, entre 
outras, a sua falta de 
maioria a~soluta para 
governar. En todo ca
so, é de agradecer. As 
concesións de xestión 
máis descentralizada e 

v erno non demostra 
disposición a ·implicarse na solución dos 
problemas básicos de Galiza, moitos deles 
derivados aunha integración na actual UE 
feíta a sua costa; outros, da sua considera
ción marxinal no Est~do. Problemas e cau-

- salidade dos que é conscente -e máis na 
súa intimidade- incluso ~ a~tual presiden
te da Xunta. Como empeza a· selo tatnén 
este Congreso dos Deputados, e sen dúbida, 
algúns dos ministros do seu Governo, grá
cias a conciéncia política en ascenso da so
ciedade galega, disposta a tomar cartas na 
sua própria vida colectiva, escarmentada da 
sua subordinación a políticas que en nada 
nos benefícian. Os xestos, os remédios, non 
están á altura das necesidades, nen na 

de maior respeito polos 
marcos das CCAA, 

plasmadas na Lei de Porros ou na LOFA
GE, non sinificaron unha alteración com
petencial ou administrativa erara do Estado 
centralista. Nembargantes, resulta 'evidente 
a pasividade e incapacidade para superar o 
actual marco autonómico. É intelixente e. 
saudábel seguir cun Senado inservíbel, hi
bernado? Por qué tanta reticéncia a con
vertilo nunha cámara de representación te
rritorial, con eraras diferéncias competen
ciais entre nacionalidades e rexións? Esta 
reforma axudaria a crarificar, nun. senso 
plural e democrático, entre outros moitos 
problemas, o da financiación das CCAA. 
A nosa oposición ao modelo de finan
éiación aplicado polo Govemo, non se si-

partido estatal obteña a maioría 
absoluta. Pern, ainda baixo o pragmati mo 
da govemabilidade, egue a axexo o de e
xo, non disimulado, de que algún día, non 
sexa así. Está a esperanza de que a marcha 
da economía ou da centralización compe
tencial na UE debiliten ou valeiren a ex
presión política de Galiza, Catalunya e 
Euskadi. Polo demais, son constante as 
tentacións de reformas eleitorais en sentido 
involutivo, anti-democrático, para reducir 
ou acabar coa importáncia de determinadas 
opcións políticas. Igual que e tanteou a 
posíbel reforma do regulamento de ta cá
mara no mesmo sentido. E, señor presiden
te, resulta curiosa esta saña, estes prexuí
cios anti-nacionalista , en contra te con 
tanta permisividade conformista ante a 
negativas con ecuéncia derivada da pau
tas que presiden os proce os de globaliza, 
ción da economía, e tanta sumi ión ante a 
decisións política tomadas en Bruxela . 
( ... ) 

A política seguida con R TVE non axuda a 
unha información plural nen- contra tada, 
própria dun serviz público, nen erve d 
auténtico contrapeso e contraste COI} pod -
rosos meios audiovisuais privad . E mái , 
ponse ao servizo de guerras olig pólica pa
ra o control da información d m rcad 
dp.s telecomunicacións. Unha parte d p -
der xudicial, con entusLa mo descarado, 
participa na guerra oligárquica( ... ) 

Como empiorou o perfil da política inter
nacional do Estado .Español, e pecialmente 
evidente na sumisión, incluso formal, á po
lítica de USA, en Latinoamérica, e de for
ma particular con Cuba. Política da que es
tá sendo . vítima o povo cubano, e cidadáns 
do Estado Español, de maneira grave, o 
meu compatriota, o señor Xavier Ferreiro 
( ... ). 

Non existen mqtivos para o trunfalismo. 
Non se po9en xustificar actuacións de ho
xe co escepticismo cínico de que outros o 
facian pi-or. ( ... ) O seu governo non ten 
predisposición a atender e a entender, na 
sua profundidade, as necesidades, que non 
luxos, de povos como o galega, empeñados 
no seu dereito a existir,,a ser tidos en con
ta. O seu Govemo cede, só algunha esmo
la, e excesiva propaganda, abrigado pola 
forza da presión e por circunstáncias eleito
rais ilustrativas de que as sociedades afortu
nadamente cámbian. E a sociedade galega · 
estao a facer de forma aceler~da. • · 
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A reforma do Tratado de Maastricht aparcada en Amsterdam 

A UE manterá a mesma cuota . láctea oo Estado español 
* M. VEIGA 

Non houbo acordo no último 
cúmio da Unión Europea cele
brado en Amsterdam. Estaba 
en discusión, sobre todo, e 
por primeira vez, a criación 
dunha apartado social, que se 
engadise ao actual Tratado de 
Maastricht. A proposta quedou 
posposta para otra reunión. A 
UE tampouco aceitou ampliar · 
a cuota láctea ao Estado espa
ñol, cuxa produción é moi infe
rior ao seu consumo. 

A reunión tiña como motivo cen
tral a proposta de engadir un 
apartado social a un Tratado 
que entroniza o libre mercado e 
que pedia ser reformado, antes 
mesmo da sua entrada completa 
en vigor. O trunfo recente de 
Blair e Jospin convertíaos en 
protagonistas do cúmio7 sobre 
todo no caso do segundo que 
anunciara nada máis tomar po
sesión a paralización do Trata
do, por parte francesa, se non 
se tiña en conta a evidéncia de 
que Europa non podía funcionar 
con 18 millóns de parados. A 
maioria dos mandatários deulle 
inicialmente a razón e houbo un 
recoñecemento, case xeraliza
do, de que Europa era rháis po
bre que uns anos atras. O sector 
privado dos doce non cria em
prego desde hai trinta e un anos. 
Ben logo desta primeira reación 
cordial ás exixéncias do primeiro 
ministro francés, o capital finan
ceiro comezou a presionar sobre 
a cotización do franco. Jospin 
mantivo con dificuldades a sua 
posición ante os receos e as 
ameazas monetárias. 

Seria Helmut Kohl, presidente 
do país que máis contribue eco
nomicamente aos orzamentos 
da UE, o que se encargaria de 
paralizar calquera pretensión 
socializante. Só fixo .. i.mha con-

cesión: iniciaremos unha política 
de emprego se nos sae gratis. 

Coa postura alemana ben defi
nida deixouse a ver, acrecenta
da, a fenda que paraliza hoxe á 
Comunidade. Non houbo acordo 
e a reforma do Tratado de 
Unión Europea queda posposta 
sine die. Alguns portavoces con
cretaron máis e indicaron que a 
nova data de referéncia para 
volvelo a intentar seria o 2.002. 
En médio está a proposta de 
ampliación aos paises do Leste. 

Volve a batalla do leite 

Kohl non só se negou a aceitar 
calquer engadega social ao Tra
tado, senón que bloqueou as
pectos máis concretos e deter-

minantes no caso galego, como 
a ampliación da cuota láctea ao 
Estado español. T amén se acor
dou deixar o acordo pesqueiro 
como estaba, rexeitando en 
princípio a petición do Reino 
Unido de que o 50% da pesca 
cobrada nas suas augas fose 
desembarcada en portos británi~ 
cos e a de que os buques que 
traballan na zona incluan perso
al de fala inglesa. Ambas medi
das afectarian de cheo aos inte
reses económicos da economi~ 
galega. 

Aznar presentou o caso da pes
ca como unha vitória, ainda que 
só se trata de permanecer igual, 
o que non salva a Galiza da 
destrución progresiva da sua 
flota. E ainda hai quen alberga 

M. VEIGA 

Moeda única, salário distinto I · 

A converxéncia nos últimos anos, a nível comercial e económico, 
non trouxo consigo unha aproximación salarial. Un. traballador ale
mán cobra tres veces máis que un galega da mesma profisión e a dis
táncia increménta.se-_ano a ano. No próximo futuro ambos cobrarán 
na mesma moeda, pero non a mesma cantidade. 

Na UE recoñécese, ainda que non ao nível do grande público, que o 
obxetivo da moeda única é a flexibilización da forza de traballo. Fle
xibilización significa supresión de leis laborais, pero tamén circu
h1ción de traballadores, é élicer; emigradón. Este é o cem-e do euro. 

Gary Becker, nobel de economia, recoñ~cia hai poucós dias-que a im
plantación da moeda única vai significar máis desigualdades dentro 
de Europa. Como. un e talido social é algo que debe ser evitado, Bec
ker ere que á Comisión Europea non lle quedará máis remédio que 
aumentar as subvencións ás rexións empobrecidas, o que incrementa
rá á sua vez o resentimento entre os que pagan e os q~e reciben. 

A moeda opera como cha.ve reguladora do proceso económico, uri
ha chave da que agora cada país deberá prescindir. A unificación · 
monetária significará unha ac_eitación común do marco, vestido de 
traxe continental.+ 

- sospeitas sobre concesións ªº 
Reino Unido ainda non confesa
das, neste terreo. 

En todo caso, non cabe dúbida 
de que para o sector lácteo ga
lega, a batalla volve a empezar. 

Remendar Maastricht, sen 
discutir o principal 

Á par da sua demanda dunha 
Europa social, o primeiro minis
tro francés Lionel Jospin mani
festou a sua total aceitación dos 
princípios de converxéncia e de 
cada un dos axiomas que con
sagran a Europa do euro. A polí
tica de emprego seria unha sorte 
de correctivo keinesiano a esta 
política xeral. Kohl, sen embar-

. go, é da opinión de que unha 
vez posta en march'a o tren eu~ 
. ropeo, unha pólítica semellante 
suporia_ ur;i freo, pero nengunha 
ventaxa. E dicer, un gasto inútil, 
baixo a forma de subvención, 
que non axudaria a mellorar a 
produtividade, nen a competitivi
dade, eixos reais, na sua opi
nión, do crecement9 económico. 
A proposta de Jospin seria un 
modelo mixto, inútil, como o· son 
os plans ocupacionais e os pro-

. xectos de mellora laboral. 

Os máis críticos con Maastricht 
coinciden con Kohl, ainda que 
noutro sentido. Unha política 
social _como a de Jospin seria 
moi pronto absorvida palas 

·grandes políticas xerais da UE, 
caso da PAC ou da política pes
queira. O poder das multina-

-cionais, verdadeiras protexidas 
do Tratado, acabaria en segui
da coas políticas de axuda e 
anularía de contado ó seu ca- . 
rácter reequilibrádor. O que se
ria preciso, segundo esta última
opinión, é unha revisión e reo
rientación do cerne do Tratado 
que permita un desenvolvemen~ 
te menos desigual.• 
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O presidente turco 
. prepara un golpe contra 
os nacionalistas 

O presidente turco, Suleimán 
Demirel, prepara uri golpe de 
estado constitucional para 
apartar do poder aos 
nacionalistas do Partido do 
Benestar, do primeiro minsitro 
Necmettin Erbakan, que tefi---... 
que ceder o seu posto á 
coservadora Tansu <:filler, con 
quen está coaligado. O pacto 
Erbakan-Qiller acordaba o 
traspaso da xefatura do 
governo a metade da 
lexislatura, pero o presidente 
da _República ten poder para 
propor a outro candidato e, . 
caso deste non ser eleito, 
convocar eleicións 
antecipadas. lsto é o que vai 
facer para impedir a ~ 
continuidade do governo, 
ainda que corre o risco de que 
os islamistas amplien a sua 
vitória nunhas eventuais 
ele'icións lexislativas. • 

Hassan amaña as 
.municipais en Marrocos 
cando se debate o futuro 
do SGhara 
· Os partidos nos que-se 

sostén a ditadura de 
Hassan 11, foron os 
·gañadores das eleicións 
locais celebradas en 
Marrocos o pasado Venres 
13 de Xuño. A opositora 
Unión Socialista das Forzas 
Populares denunciou 
irregularidades nun 
proceso eleitoral que 
pretendia ser o ensaio xeral 
para as ele.icións 
lexislativas do vindeiro 
Setembro. Mentres, o 
enviado ~special da ONU 
para solucionar o conflito 
do Sahara, -o norte
americano James Baker, 
convocou a Marrocos e ao 
Polisário en Lisboa para 
discutir sobre o referendo 
de autodeterminación, 
interrompidó despois ~as 
protestas saharauis pola 
tentativa de Marrocos de 
incluir no censo a 60.000 
persoas de nacionalidade 
marroquina. Contodo, a 
procedéncia de Baker non é · 
garantía dabondo, xa que 
os Estados Unidos 
permitiron a Marrocos 
demorar o proceso de 
descolonización.• 

-Os británicos suspenden 
contactos co Sinn Féin 

O proceso de pacificación de 
Irlanda do Norte avanza a 
ritmo discontínuo; os 
primeiros contactos entre o 
Sinn Féin e o Governo 
británico sofriron ·un primeiro 
atranco cando a Cámara dos 
Comun$ tratou de impedir a 
apertura da oficina 
parlamentária dos . 
nacionalistas irlandeses se
non xuraban a constitución. O 
novo atranco producíuse 
cando, a resultas dun 
atentado do Exército 
Republicano Irlandés, IRA, 
morreron dous policias da 
comisaria especial para o 
Ulster.+ 

. , 
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Abel Caballero dá 
unha rolda de prensa no 

1_ Carballiño. Un xornalista 
pergunta: "Porque ere 1 que é tan pouco coñecido 
polo eleitorado galega, 
segundo -indican ós 
inquéritos?". Abel ponse 
rúbio, pídelle ao 
xornalista que se 
identifique: "A ver, pe 
que méio é vostede?". O 
méio non resulta 
sospeitoso, pero Abel 
está alporizado. Vári0s 
membros dó PSOE -tan 

•• 

Uf'I aparte ao final e 
pídenlle desculpas ao 
xoroalista. _ 

1 A illo sevillana da 
1 Cartuja;. sede da Expo, . .. 
1 vai ser ,rec_iclada:para· 1 
: . novos usos. O governo · ;: 

1 
gastará nas obras 40 mil ~. 

1 
millóns de pesetas·. Os . 

1 
orzamenfos do Estado 
contemplan un -
investimento de 580 
millóns no ferrocarril 
galega para todo o ano. 
Seria demagóxico dioer 
isto se somente 
sucedese unha vez. Pero 
a diferéncia non é 
excepción, senón 
costume. 

Francisco Vázquez fai 
. en Madr·id un chiste 
sobre o xuiz Fungairiño. 
"O único que sei é que · 
alá chamámoslle asi a un 
instrumento para cortar a 

1 herba": É de gabar o 
1 interese que se tomou 
1 neste caso o secretário 
1 xéral socialista polo 

CANTINA -
MEXICANA 

RUA MARTIN C.ODAX 
VIGO 

As ínco~gruéricias -_.. 
da U.E. .: ..... 

.. '.; 

Hai ben pouco o Prémio -Nobel 
de Economia Gary Becker co
mentaba: nun medio de comuni
cación a sua postura contrária 
aos princípios da Unión Monetá
ria Europea, sorprendente vindo 
dun do·s popes da Escala· de 
Chicago, ·o cerne dos neolibe-
rais. -

Este artigo xurde en base a· utili- _ 
zación da mesma mendicina 
que hoxe "resolve todos os pro
qlemas do mundo". 

Afirma Becker que a Unión Mo
netária sera ruinosa porque a 
flexibilización necesária no mer
cado de traballo para recoller os 
efectos positivos da moeda uni
ca, en Europa é imposíbel ·xa 
que non hai ·desprazamento da 
man de obra de xeito que sexa 
quen de equilibrar o mercado ali 
ondé for preCiso. 

O paro, ci pai de todas as bata
llas do neoliberalismo, resulta 
ser o desequilíbrlo necesário 
que ·sustenta o"sistema de p~o-

. ducción capitalista, por tánto to
dos os intentos por resolvelo 
chocan cun dos peares do ne-oli
beralismo, resolver este proble
ma conlevaria acabar co próprio 
sistema. Pero, máis ala disto, o 
paradox"o agrama cando unha · 
medida liberalizadora~ no cami
ño do ni-ercado perfecto, a moe~ 
da unica, é-considerada unha 
traba para o avance da U.E. 
Precisamente polo problema .do 
mercado de traballo, acaso o 
ideologo ainda non se enterou 
de que o sistema non persegue 
nengunha utopía, senoñ a sua 
perpetuación no tempo. · 

Asi ningun economista afín ao 
sistema gasta de talar de duali
dades como paro e ·inflación, 
paro e deficit público, paro ~-- . 
ao contrário co que hai que aca-

/-
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bar é coa innacióñ, có·deficit, en 
definitiva cos princípios que se 
-tórnéffcreadores ·de emprego. 

~ --r: . - .· 

Pero ainda máis, · Becker suxire 
que a situación actual-, provoca 
uriha sorte de- dualidade entre 
países subsidiados e países 
que subsidian, aberrante. Desde 
o ponto de vista neolíberal. 

Ula solución? Para un liberal, 
seria sen dubida a eliminación 
absoluta de todo tipo de rixide
ces que impiden o funcionamen
to do libre mercado no seu esta
do puro, que ünido a globaliza
ción como estádio superior do 
capitalismo le-
van os ao co-
mezo, a moe-
da unica non Se b 'd" 
é viábel por- · OS SU SI IOS 
que a libre cir- lastran a unión, 
culación de porqué non se 
man de obra 
non é viábel, emprenden 
logo a alterna- l't" 

-tiva neo liberal PO 1 icas que 
non resolve os favorezan aos 
problemas da 
Unión Euro
pea. 

Por outra ban
da se os sub
sídios ou fon-
·dos estrutu-

sectores 
produtivos das 
nacións pobres? 

rais?lastran, a unión, por qué non 
se emprenden políticas que fa
vorezan aos sectores produtivos 
das .nactón$ pobres? Acaso~..:oon: 
evitarían_ ~rbbléma,s finat:lcie[ros 
no m'efc·ado unico. ' :. . r .: ·>: 
• ~~.'!', '?·-.i ~:-, ·_"'"..,. '-·-· ~~~: 

En troques-t~rnén: para o c~p1tal, 
resulta mais prudente- subven-_ 
·cionar a marxinalidade que 
competir en campo aberto, aca
so o sistema tampouco subsisti
ria coa libre competéncia. -

Son simples reflexións ao carón 
dun artigo dun Nobel neoliberal 
que despois do debate do esta
do do Estado español resulta 
até refrescante .en España son 
mais papistas que o Papa, me-

nos. mal -que en Galiza ainda hai 
criticas que cada dia teñen mais 
apoio e a:udiéncia. Ate os Chica
go Boys parece que léran algun
ha critica dalgun economista ga
lega. 

lde tomando nota para outubro. + 

XosÉ GoNTA SOBRINO 
(VIGO) 

Resposta a carta de 
Gonzalo Blanco do 
29/5/97 
Estimado Gonzalo: 

Resulta realmente difícil respon~ 
der urna carta táo cheia de con
tradic_;;óes conceituais, além de 
com tamanha falta de conheci
mento histórico no que diz res
peito dos movimentos operários 
da Galiza anteriores ao 36. E 
seria neste sentido mesmo pou
co rigoroso eu pretender mos
trar o que tanta gente conhece 
melhor. Mas tentá-lo-ei em pou
cas linhas, como necessária 
resposta ao senhor, que se pre
ocupa, como eu, duma sincera 
defesa das suas ideias. · 

Primeiramente, com o seu con
ceito de nacionalismo, permita
me que lho diga, pouco favor 
·1he está a fazer ao movimento 
nacionalista. Através dele, o que 
voc;:e está a dizer é que o na
cionalismo náo constitui mais do 
que urna té, urna crenc_;;a sem 
programa que pode ser ·tanto 
concretizad·a num programa 
burgués, quanto num programa 
operário, que pode ser ou nao 
ser como ideia algo revolucioná
,rio mas que como prática $em
pre o é, mesmo se podendo ex
primir com teor conservador. 
Ante tal feixe de ~nc9n,gruencias 
vejo-me na abriga de pensar 
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que, ora vocé está um bocado 
confuso, ora quer confundir-me 
até ao paroxismo. Porque, em 
que prática ou estratégia urna 
mesma ideia pode ser igual
mente revolucionária para 
patróes e operários? E que ideia 
pode ser revolucionária e con
servadora ao mesmo tempo? 
Também, chega voce a. afirmar 
que na prática o nacionalismo 
nem tem que defender um pro
grama democrático para possuir 
um carácter revolucionário. Evi
dentemente, Hitler, Mussolini e 
F·ranco opinariam como vocé, 
mais penso que, felizmente, a 
maior parte dos nacionalistas 
galegas náo partilham essa 
ideia. 

Por outra parte, as suas ideias 
sobre o valor terapéutico que o 
bálsamo do nacionalismo tem 
sobre o pavos náo pode ser 
mais idílico e inocente. Voceas
segura que a Irlanda deixou de 
sofrer explorac_;;áo ao dia seguin
te da sua independencia dum 
governo alheio. Quer afirmar 
com isto também que na Espan
ha "de sentimento espanhol" a 
classe operária está no melhor, 
de modo diverso a como acon
tece em ria96es ibéricas oprimi
das pelo Estado español? Que 
o capital náo é quem realmente 
oprime os trabalhadores, for no 
Estado que for? Quer-me dizer 
que se amanhá a minha carta 
de despedimento estivesse es
crita em galega, e o patráo ·que 
levasse 20 anos explorando-me 
fosse galega -talante e filiado 

_ a um partido nacionalista- . 
"progressista" eu marcharía ao 
desemprego a pensar numa 
grande vitória sobre o imperia
lismo espanhol , feliz e gozoso 
na experiencia da justi9a na
cional? 

Escuite, senhor Blanco , este 
discurso seu faria rir a qualquer 
trabalhador dos que voce deno
mina sindicalistas-reformistas 
galegas dos anos 30. E os fil
hos descaigas destes atirariam
lhe pedras se o ouvissem dizer 
este tipo de causas. Porque 
aqui , na Corunha, nos anos 
trinta a corrente sindical que in
dicava o caminho era anarco
sindicalista, e o que isto impli
ca va hoje lho podem contar 
companheiros enérgicos e du
ros da Silva que ainda andam a 
nos lembrar como eram aque
les tempos . Se nos situarmos 
no ano 33, segundo já foi recol
hido na boca dos corunheses 
que o viverom, o conjunto da 
conflituosidade da província da 
Corunha provém dos sindicatos 
aderidos a CNT, concretizando
se esta em 36 taigas , 89 bom-

. bas, 18 igrejas queirnadas (e 
os á.narquistas náo eram os 
únicos 'a queimá-las) e 21 sa
botagens, factos que acontece
rom em muitos casos durante 
as greves~gerais. No caso con
creto da construc_;;áo, naquele 
ano levou-se a cabo urna greve 
que luitava pela semana iagle
sa (descanso também aos sá
bados), um aumento de salário 
e -repare nisto- a jornada [a
boral de 6 horas. Lograrom-se 
ao fim os dous primeiros pon
tos , mas a greve tivo de durar 6 
meses, em que a organizac;áo 
sindical criou o apoio necessá
rio: o Sindicato de panadero~ 
cozia urna, hora ao día para os 
grevistas (urna libra de páo por 
pessoa), os sindicatos · marin
heiros forneciam peixe, ch~ga
va azeite de Andaluzia, patacas 

. . ( 
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.Que ,pensa do .Euf-o? 

Francisco Beatriz Mari Carme Francisco Manuel 

Xubilado Estudante Ama de casa Avogado Pr.ofesor 

Mellar non pensar, non Non o sei. Imaxino que Vexoo moi ben todo. É Non vai, ser igual para to- Paréceme ben µnha moe-
se sabe que vai ser. Están está ben, todo o que sexa mellar unha moeda única dos porque os salários non da forte en Europa. Sei 
a apretarnos moito o cin- avanzar na integración para andar por toda Euro- son os mesmos, os intere- · que é difícil chegar a -iso e 
to. O franceses non que- europea está ben. Os fran- pa, por moitos esforzos ses -tampouco. Ainda que - que hai que tomar medi-

· ren pero o problema té- ceses non están de acordo, que custe. Asi vas a cal- sexa moeda única un gale- das ás veces impopulares e 
molo que solucionar nós. pero eses nunca están de quer país e deféndeste me- go pode cobrar oitenta non set se is6 é bon. Pode 
Cada pavo ten unha for- acordo con nada. Parece llor e non tes que andar a Euros e un alemán dous- ser que logo non vaia 
ma de pensar é as econo- que os que máis a favor cambiar cartas. Non sei se centos. Que haxa unha adiante, pero sémpre que 
mías dos outros países son están son Itália e España, todos os países están de moeda única non significa se quer facer algo o esforzo 
distintas que as nosas, vi- pero ao final poranse to- acorde, pero cada quen que haxa eqtillíbtjo. Fran- é necesário. -As medidas 

de estabilización para -a ven mellar e temen peder dos de acordo. O esforzo ten direito a ter unha pos- za non quer estar e os ale-
nfvel de vida. Nós non non é demasiado, será tura. Din que van retrasa- máns queren impar un moeda única deben ir 

acompañadas de -~edidas irnos viver mellar, pero ou cuestión de acostumarse e lo, pero non creo necesá- .· . Euro á ~ua medida porque 
estás en Europa ou non.• arrimar todos os ombro. • río tomar esa medida.~ 

e feijóes dos sindicatos de 
camponeses, e mesmo o Sindi
cato de Barberos criou urna 
barbearia para os trabalhado
res em luita. Na Corunha, ser 
trabalhador implicava pratica
mente estar filiado na CNT. 
Ninguém, absolutamente nin
guém trabal ha va o 1 º de Maio, 
e mesmo em lugares em que 
abondavam os denominados 
moderados, como em Compos
tela, a profusáo de material ex
plosivo e incendiário era habi
tual. E tuda 
isto , senhor 
Blanco , é o 
que voce en-
·tende por um Na Corunha, ser 
si n di ca 1 is m o trabalhador 
reformista. 
Que seráo implicava 
entáo os sin - praticamente 
d icatos ac-
tuais subsi- estar filiado na 
diados pelo CNT 
capitalismo 
estatal? 

Finalmente, senhor Blanco, vocé 
de novo se equivoca: a CNT 
nunca foi nem é urna formagáo 
política de esquerda, mas urna 
confederagáo sindical formada 
unicamente por sindicatos de 
trabalhadores, nao por patróes, 
nem por burocratas ou políticos 
de ofício. Porque para nós a po
lítica nunca foi um ofício, señáo 
o negócio da manipulagáo dos 
interesses populares.+ 

ALFREDO FERREIRO 
(Do ATENEU LIBERTARIO 

RICARDO MELHA E DA CNT 
DA CORUNHA) 

Ao alcalde de 
Samos 
Ás veces fan-me' élubidar algun- . 
has causas que aparecen pu-
• • # '. '.:' \ '. 1 .. ' '. ,- J .. ' '\.''\.\ ,. :;. •·1', ~.,. , · J 

blicadas na prensa, por exem
plo no diário La Voz de Galicia 
do Martes 13 de Maio, na se
ción El reportaje del día, titula
do Los de Samos, a Jos 40 li
gan en Honduras. Eu non son 
supersticioso pero ás veces 
dan-me que pensar estas cau
sas. Non sei se as farán aposta 
para confundir á xente bu se é 
causa das meigas. 

A vostede, señor Alcalde de 
Samos, teño que contestar-lle 
ao que di nese ·artigo porque' 
vexo que está triste por estes 
datos tan desalentadores re
ferentes ao Concello que presi
de e no que eu son Concellei·
ro-Portavoz do BNG desde hai 
dous anos. Leva dez anos de 
mandato e nese tempo o con
cello perdeu 1 /3 da sua povoa
ción o que é igual a 1.000 habi
tantes. 

Por non atapar-me nestes mo
mentos no Cóncello debido a 
problemas de sáude que todos 
os viciños de Samos coñecen, 
vexo-me privado da miña capa
cidade contestatária nestes mo
mentos dado que estou lonxe 
da terra, e por isa escribo esta 
reflexión que me sae do máis 
fondo do ser. Fago-o despois 
de ler isto que é a pinga que 
colnia o vaso; como son voste
des os do PP señor Alcalde!. Is
to que é, estratéxia eleitoral? · 
Pois señor Alcalde, analise ben 
estas sinxelas perguntas que 
plantexo e cópie ben as respos
tas que lle vou dar para que 
duntia vez por todas se 'poida 
solucionar isto, con dignidade e 
coa imparcialidade que se pre
cisa. Se o fai reflexará-se inme
diatamente na mellara da cali
dade de vida dos e das samo
nenses. 

Señor Alcalde, parou-se voste
tj e algunha vez a pensar por 
qué este Concello que .preside 
desde hai dez anos perdeu tan-
1 a povoación? (en 1 o anos 
i''· j .;-. - .~ =· ~).. \11 

teñep. os cartas.• 

1.000 habitantes menos). 

Será que vostede -e os seus co
laboradores non o fan ben? 

Sabe que o 90% da povoación 
de Samas vive do agro? Somos 
labregos. · 

Sabe que no Concello está sen 
realizar a reforma eléctrica (Plan 
Mega) no 50% da totalidade? 

Sabe que o naso Concello está 
c-omposto por 109 núcleos de 
povoación e ~ue só se recolle o 
lixo na vila?. A isto ás portas do 
século XXI chamase-lle terceiro
mundismo. 

Sabe que só -existe rede de sa
neamento na vila, pero que non 
hai depurádora? 

Sabe que na maior parte dos 
núcleos non existe unha rede de 
abastecemento de auga potábel 
acondicionada ás necesidades 

está aberta ás vosas 
. colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 
Os textos non deben exceder 

as 45 liñas. 

Agora tamén pode dirixir 

os envios para esta sección 

polo correo electrónico: 

antpcg@arrkis.es 

·Envlos a: 
. A ALDEA GLOBAL 

A NOSA TERRA · 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou atrávés do Fax: 
(986) 22 31 01 

de caráctersotial. • 

do momento, e menos ás do fu
turo? 

Sabe que ainda existen núcleos 
de povoación aos que hai que 
chegar en todoterreo ou a pé? 

Sabe que na metade do Gonce:.. 
llo non existe alumado público? 

Sabe que os nenas e nenas de 
Samas terán que ir estudar a 
ESO a Sárria? 

Sabe que en Samas até o de
agora só se fixeron 3 concentra
cións parcelá-
ri as en 3 nú-
cleos diferen-
tes e que nun 
destes aind.a Leva dez anos 
está sen re- de mandato e 
matar? 

Señor Alcal
de, Samas 
marre, Lóuza
ra desapare
ce. Urxe unha 
solución rápi
da para que 
isto non suce
da. As áreas 
recreativas 

nesetempoo 
con~llo perdeu 
1/3 da sua 
povoación o que. 
é i.gual a 1.000 
habitantes. 

son-lle moi bonitas, per.o os la
bregos e labregas non vivimos 
delas e. somos-lle o 90% da po
voación. 

Vostede, é benefactor de em
presas foráneas en detrimento 
das de implantación local (Ca$O 
das pizarreiras) . Adique-se á 
traballar e deixar traballar aos 
démais concidadáns e non man
de notas de recomendación ne.
_gativa. 

Para prosperar neste Cancello 
hai que crear pastos de traballo. 
Hai que crear unha,s condicións 
óptimas de b.enestar social, de 
estabilidade laboral. Hai que 
prom9ver o asoci-acionismo. 
Necesitamos unha Escala Ta-

.· ller para a formación dos nosos 
mozos e mozas., Hai que facer 

1 ~i .. .. ·': .... "."'""''I"' ' , - ... ·· f _ ... :, ' .. '".., 1 ,.~· 

1 galego, ainda que se 
1 · confundise de ·resposta, 
·1 porque fungueiro é un 
1 pau ·que serve para 
1 amparar a carga do carro 
1 e qué tamén recebe o 
1 nome de estadullo. · 
1 
1 
1 Non é por ateigar de 

referéncias suas esta 
sección, pero é que 
Vázquez e Caballero son 
como André.s Pajares e 
FerriaAdo Esteso. Abel 
cada vez que tala dá un 
titular para .El Jueves. A 
última vez dixo nunha 
emisora de Vigo que o 
go_verno central era tan 
mao que quería suprimir 
a estación de ferrocarril 
desta cidade. Baseábase 
nun texto do ministério 
que nomeaba as iiñas 
Redondela-Coruña e 
Madrid-Redondela. Esta 
última vila·é estación de 
enlace e de aí a sua 
mención. Din que os 
di,ectivos de Rente que o 
escoitaron ainda non 
sacaron a cabeza de 
debaixo da gabardina. 
Pala vergoña allea .. 

Prende un o televisor -e 
sae o conflito de 
Astander. Un grupo de 
traballadores levanta un 
coche patrulla a man e 
guíndao no mar. Outros 
quítanlle o fusil a un 
policia e arréanlle coa 
culata ao próprio 
funcionário desarmado. 
Abre un o xornal e 
aparece un grupo de 
holandeses, en 
Amsterdam, 
campaneando unha 
furgona tamén da policia. 
En neng_ún dos dous 
lugares cunde a alarma, 
nen alcuman aos seus 
sindicatos de· terroristas. 
Na. mesma semana, en 
Pontevedra, catro 
rapaces .de a penas vinte 
anos asisten a un acto de 
Raxoi e sacan unha 
pancarta .desde as 
últimas filas. Son de 
inmediato arrodeados por 
unha tormenta de politias 
e conducidq_s a comisaria. 
Cal é a diferéncia entre 
os tres casos? Pois que 
nen en Santander, nen en 
Arqsterdam, governa ·o 
ex-ministro do Interior 
dunha ditadura. Neutros 
países saben que a 
policia nunca debe 
causar máis danos dos 
que pretende evitar. 

O presidente da 
Asociaéión Gallega de 
Estudios Europeos, 

r T r • ' " , / ~ 11 1 , J t' J 
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1 Carlos Dans Gárate, dá, · 
1· nunha entrevista que 

, 1 publica La Voz de 
1 Galicia, unha definición 

redonda: "Galiza é un 
país atlántico que 

1 convive ou coexiste nun 
Estado mediterráneo". 

O 15 de -Xuño 
cumpriuse o vinte 

. aniversário das primeiras 
eleicións democráticas. 
Hai parabéns entre uns e 
outros. As candidaturas 
do BN-PG, por cada 

1 proví_ricia, pasaron a 
1 engrosar, integras, catro 
1 anos despois, as listas 
1 negras· do 23-F. Alguns 
1 non o· saben. 

1 

: . Dados oficiais revelan 

1 que vários atentados 

1 masivos ocurridos en 

1 _ ltália, nos anos setenta, 

1 foron obra da extrema 
dereita e non da extrema 
esquerda, como se decia. 
Os mesmos informes 
dempstran a implicación 
nos mesmos da CIA e da 
rede Gladio. O fin era 
desestabili'zar o país para 
que o Partido Comunista 
non gañase as eleicións. 
(A rede Gladio era unha 
estrutura interna dos 
paises da Organización 
Atlántica, criada nos anos 
cincuenta, coa finalidade 
de impedir que os PCs 
de Europa Ocidental, 

1 principalmente o francés 

1 e o italiano, chegasen ao 

1 poder pola via das 

1 fumas). A pergunta é: 
incluirán os futuros libros 1 de história e os textos 1 escolares estas 1 revelacións? + 

·- <(1 · 
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un estudo a fondo da viabilida
de ,. da diversidade e da capaci
dade de produción do noso 
agro. Hái que repovoar os mon
tes e coidalos e para iso axilizar 
e crear unha liña de· subven 
cións dacordo coas necesida--' 
des dos viciños/as proprietários." 
Vostede e .eses governos ami
gos que ten na Xunta de Galiza 
e na Moncloa de Madrid non 
fan nada positivo por este noso 
Concello. 

Suso Sanmartin 

Se lle quere de verdade a9. 
Concello de Samas leve adian
te estas ideas e chegará lonxe. 
Deixo-lle aquí estas liñas bási 
cas para que s·e quere faga ca
so delas, pois nos Plenos que 
só cónvoca cada tres meses e 
ás veces cada máis, polo que é 
este o único xeito que teño. de , 
manifestar-lle as miñas opi 
nióris. Vostede rexeita sistema
ticamente as mocións que o 
BNG apresent~ ·sen nen siquer 
olla-las. · 

Tome en consideración cando 
menos esta$ ideas e verá como 
vai mellorar a calidade de vida 
dos e das samonenses. Desde 
ese momento comezará a rema
tar co descenso de povoación 
que tanto o preocupa; xa non lle 
fará falta buscar unha "caravana 
de mulleres". Se en Samas hai 
un meio de vida favorábel para 
os seus habitantes, nengunha 
persoa, home ou muller, terá 
nengun inconveniente en vivir 
en Samas. · 

/ "' 1'"AMEN IP.. 
E~í.AR PA Vff1..o 

QUE t:.AÍRA -~u 

PoLo E~'ío 
l)QMiNd·-~ 

Pireito á facer o 
nos9 pa~s 

Señor Alcalde, estamos-lle ás· 
portas do século XXI e vostede 
vive na·edade média, ·exercendo 
o control sobre os que cree os 
seus vasalos. Cree-se señor 
feudal nos seus foros de Sa- · 
mos. Apee-se do burro e sexa 
realista e obxectivo. Deixe que 
este Concello se vália por si 
mesmo, que a xente pense por 
si e decida libremente. A xente 
de Samos é-lle boa e non lle é 
tan parva como pensa. • 

Un- día .Cglquer-; -qunha rnañán 
· calquer, nunha.rna ·calquar· de . 

BENXAMIN BALBOA CERÉIJO 
(CONCELLEIRO DO BNG DE 

. SAMOS) 

Vigo, un v~iculp- co~ megafopia 
~ con moito volume; fixome es
partar a realidade ·dun dos _máis 
vellos paises da Europa. Dc;t Eu
ropa do Ocidente que agarda · 
embaixo da faldriqueira as misé
rias, que furra por esquecer' e 
acochar nun intento van de 
amostrar o mundo a imaxe que 
idealmente pula por manter ·co
mo a metáfora ateniense, pre
tendendo ser os adalides da de
mocrácia e da calidade de vida 
das suas nacións e dos seus 
pavos. 

Unha megafoni~ que nos tra-

'[).o~ ~...V"'4 ~4 

kH~~ll~~ 
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guia o quentor promixeiro de 
modernidade, de país renova
do ... A verdade e que a grande 
maioria que 
percorriamos 
a rua-, quizais 
por falla de Ao Ancién 
tempo ou de 
interés , se
guimos de 
contado JJ no
s o camiño . 
No que res
peita a min , 
encamiñeime 
ao Berbés , 
facendo roita 
turística pala 
rua do Princi
pe, Porta do 
Sol, Colexia
ta , . ro ita dos 
viñas (bar 

Réxime, 
representado 
por Fraga 
vénselle xuntar 
na mesma 
escada 
crarificadora a 
Unión PSOE-EU· 
VERDES 

Ourella , Tumba Deuses) , ate 
chegar ao mesmo porto , onda 
20 anos atras á magnífica frota 
do Grande Sol era o orgulo de 
Vigo , -enchendo d~ riqueza o 
porto, a milleiros de famílias, á 
cidade · enteira. 

Hoxe sentin vergoña ollando a 
praga de gaivotas que enchen 
ameazadoras os seus piteiros 
na porcalla, que a mareas fai 
que os peiraos fagan lembrar a 
estercoleira de Bens do recéh 
afeito á nasa linguaxe pór mor 
das eleicións, Paco Vázquez. 

Camiñei peirao en diante; chou
tando eiqui, eli, por riba dos fi
gados, bandullos, tripas· e todo 
aquilo que poidades maxinar; 
máis as augas abaneantes nas 
pedras do peirao non podían 
alonxarse no plano: Gasoil, 
aceites, resíduos de adegas, 

- detritus, etc. 

Unha canción para unhqs elei
cións. E xa non vou lembrar as 
reconversións e as agresións 
sofridas polp naso país no seµ 
tecido industrial, no seu agro e 
montes, na sua pesca e ·a pro
longación da mesma.· Ternos 
suficiente con rememorar os 
persoeiros, as reliquias que o 
quentor do centralismo da· Hes
paña, non duvidaron en poñer 
a nasa economia ao servizo fo
ráneo, facéndolle oferendas · 
aos deuses da espoliación, do 
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se non o coidamos asi , pergun
témonos: cales son as diferén
cias nos pranteamentos d~ Ma
.n uel _Fraga e Paco Vázquez? 
Perante as iritencións de Guiña 
e Abel Caballero (Cabaleiro), 
etc. 

Ao Ancié(I Réxime, representq.
do por Fraga vénselle xuntar na 
mesma escada crarificadora a 
Unión PSOE-EU-VERDES, a 
cal ternos que agradecerlle a 
imaxe que debuxan ao longo do 
país. Paco ,Vázquez (Bens), An
xo Guerreiro (xa non se sabe), 
Os Verdes, co seu principal diri
xente nas llles Baleares (Qui
záis terá amizade con Matutes 
ou Cañeñas). 

Na precampaña eleitoral , am
bas as forzas políticas· PP e 
PSOE-EU-VERDES, manifés
tanse cunha incríbel agresivida
·de contra a máxima representa
ción do país , simbolizada no 
B.N.G., a tal ponto levan a sua 
sen razón que non se dan canta 
que apousentados no mesmo 
plano , están a amostrarlle ao 
naso pavo a sua faciana bifron
te: as duas ponlas dunha árbo
re allea, dun poder foráneo, do 
capital hespañol. 

De volta para Madrid, no A viaco 
(que de cérto xa non nos dan a 
información en galega), afundi
do no agar imo que me dá o 
asento, deixo que o meu maxin 
vaia adiantándoseme, na percu
ra dos compañe iros que na 
diáspora traballamos para con
querir que os milleiros pe gale
gas esquecidos nos bairros de 
Madrid, poidamos tomar con
céncia da nasa identidade , e 
desde fara, co noso estarzo , 
axudar a facer da Galiza o país 
que soñamos. 

Antramentras , dicirlle aos Abel 
Caballero que non lle irnos dei
xar, nen a él nen a ninguén a 
deturpación da casa de Galiza. 
Ternos de galeguizala ao servi
zo dos que estamos fora, facer 
dela a embaixada de servizos 
que nos achegue de contido os 
medios necesários para recupe
raren , tamén eiqui a dignidade 
que nos falla no noso devalar. 
Polo demáis , xa estamos en 
marcha, que non haxa dúbidas. 
Os galegas de alen, co nome do 
B.N.G. nos beizos xa estamos a 
traballar.• 

CARLOS P IÑEIRO 
(MADRID) 

FE DE ERR2S 

A fotografía publicada no · 
anterior número, páxina 16, 
non correspondía coa per
soa entrevistad : Manuel Pe
reira da Silva. Publicamos 
aquí a foto que debería de ir 
no ~eu lugar.+ 

_ ~~g~~lr:n_a_~~~t_o_. da -~i~~:i§l: ·~ _e __ _ ~- ______________ __, 
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A NOSA TERRA Guieiro·· 
.. ·CULTURAL Nº 783 

Disputa na Academia pola sucesión de Garcia-Sabell 
Mantel- a Fraguas ou nomear para unha transi~ión a Femández del Ri~go 
posibilidades máis verosímeis 

-0- XAN CARBALLA 

Contra as declaracións públicas 
dunha transición que se presu, 
mia tranquila, o relevo de Gar, 
cia Sabell á fronte da Real Aca, 
démia ten aberto desde hai tres 
semanas un combate ·soterrado, 
no que interveñen plumas in, 
terpostas e se lanzan pullas in, 
directas que lonxe de parecer 
combate fiorentino, semella pu, 
ro e simpes afán de poder. 

Ler algunha das columnas destes 
día pa ados (cruces de acusa
cións entre Alonso Montero e 
Anxo Tarrio; golpe de peito de 
Alfredo Conde en indi imulado 
ataque, en nomealo, a Carlos 
Ca are ou declaracion de pre
ci ati va de Con tantino Gar
cia), on apenas a parte emer
xente do iceberg. 

A in titución que agora preside 
interinamente Antón Fráguas 
e tivo durante moito anos cua-
e momificada. Como informá

bamos hai duas semanas podiase 
situar 1936 como ponto de in
flexión dentro da RAG. Daque
la foron nomeados académicos e 
numerários unha manchea de 
persoas alteas a calquer in pira-· 
ción galegui rn que mesmo se 
gababan publicamente de non 
falar galego. 

património principal -a biblio
teca de máis de 400.000 volu
.mes- que antes sobranceaba 
entre as de carácter galega pole 
seu absoluto desorde e un secre- . 
tismo ridículo, co falecido Xoan 
Naya impedindo até a consulta: 
dos ficheiros. 

Mudar o nome 

Ainda que se anunciou en vá
rias ocasións o nome da Real 
Académia non foi ainda muda-

do para o proposto Academia 
Galega da Língua; tampouco fo- . 
ron aprobados os novos estatu
tos que tamén se incluirían nes- -
-ta transformación do nome. A 
idea· dunha académia multidis
cíplinar, e non adicada·en exclu
sivídade á líng-ua, estaba na 
mente dos fundadores, e a com; 
posición' actual parece sinalar 
que 'sé debe seguir~-nese camiño, 
visto _que a última ·persoa en 
acedér-ªº cargo foi o historiador 
Xosé Ramón Barreiro. 

. 
Dezanove membros para unha decisión -~ 

A Real Academia está composta 
neste momento por dezanove nu
merários, que son os que conta
rian á hora de votar ao candidato 
alternativo a Domingos Garcia 

abell. 

Domingo Garcia Sabell 
Mari no Dónega Roza (secretario) 
Antonio Meixide Pardo (Tesoureiro) 
Antonio Gil Merino (Bibliotecario) 
Antonio Fragua Fragua (Presiden
te Interino) 
André T arres Queiruga 
Con tantino Garcia Go.nzález 
Francisco X. Rio Barxa 
Manuel González González 

Salvadm Garcia-Bodaño 
Xesus Alonso Montero 
Francisco Femández del Riego 
Carlos Casares Mouriño 
Xulio Francisco Ogando Vázquez 
Miguel Anxo Arauxo Iglesias 
Oiga Gallego Domínguez 
Xesus Ferro Ruibal 
Luz Pozo Garza 
Xosé Ramón Barreiro Femández 

Pendentes de tomar posesión: Ra
·món Lourenzo, Francisco Femández 
Rey, Antón Santamarina, Xesus 
Franco Grande, Andi:és Femández
Albalat, Xaime Isla Cauto e Xosé 
Manuel Beiras. + 

Na polémica das últimas semanas 
tense manifestadO a vontade do 
presidente dirnisionário de que o 
suct:da yn lingüísta, o que alguns 
entenderon co.mo unha postula
ción de Constantino Garcia, que 
non parece soportar con bon es-· 
ti~o- as críticas que se fan aos seus 
posicionamentos. De feito cando 
a- fundación do Centro Ramón 
Pifieiro~ lonxe. ~e calquer .con
S(mso conseguiu suscitar unha 
crít~ca case un-ánime, mesmo-dos 
qu:.e foran os seus compañeiros do 
Instituto da Língua galega. Ta
mén están pendentes as tomas de 
posesión aé Antón Santamarina 
ou Paco Fernández Rei, aindá 
que Manuel -González ·ou · Xesus 
Ferro forman xa parté do pleno 
académico. · · · 

A escaseza ele ~scritores (apenas 
Casares, Luz Pozo, Paco del Ríe- · 
go, Gareia Bodaño ou Alonso 
Montero) e o polimorfismo do 
resto dos ·membros,. non parecen 
aventurar unha eleición · sinxela, · 
polo que se abre·paso a cada :Con 
máis forza a posibilidade . de que 
,Antón Fraguas exe~za uns· meses 
máis -até que as cousas entren 
pola. quenlla prevista, ou que 
Frandsco Fernández del Riego, 
asuma por -prestíxio a presitl.én
cia, apesar da :distáncia da sroe 
oficial,- ·a sua idade, e un· desexo
manifestado várias veces de non 
cargar con máis ·traballos. 

Para ·moitos a clave de arco do 
nomeamento estaria, dunha 
banda na ñecesidade de que o 
mesmo proceso eleitoral autonó
mico, _ non condicione a elei
ción, toda vez que Constantino 
García parece ser o favorito de 
Manuel Fraga, e pola outra que 
un nomeamento sen apoios po
líticos sólidos poiaan impedir a 
mellora económica duha institu- · 

- ción ·escasa de recursos apesar do 
seu aboengo + . 

UN NOVO, DESPREZO AOS. GALEGOS 
Sobre ·unhas declaracións inxuriosas de Constantino García 

No xomal El Correo Gallego do 
día 23 de Maio <leste ano (p. 14), 
con motivo da renovación da 
Presidencia da Real Academia 
Galega, recóllense unhas sorpren
dentes declaracións d.o profesor 
D. Constantino Gar(ía, catedrá
tico emérito da Universldade de 
Santiago, coordenador dentífico 
do Centro de ·Iri.vestigaoións Lin~ 
güísticas e Literarias 'Ramón Pi
ñeiro'; Presidente de-Honra do 
Instituto da Lingua Galega e 
membro numerario da Real Aca, 
demia Galega. Estas_ declaracións 
finalizaban literalmente do se
guinte xeito: «ante as insistentes 
preguntas do xornalista respon
deu cun irónico "¡Qué Hes de, 
an!". "¿A quen, a eles .(polos aca'-

. démicos) ou a nós?", pregunroulle 

XOSÉ LUIS ARMESTO BARBEITO (*) 

o informador, ó que García res~ 
pondeu cun críptico "a· tódolos 
galegos". q diálogo acabou aí». 

O abraio perante .semellantes 
declaracións, que·, de seren cer
ras, suporían un grave insulto e · 
todos os galegas e · galegas, léva-

. nos a manifestar (sen entrarmos 
no u tras consideració,ns) : despois 
dun prazo prudente á .espera ·9e 
rectificaéi?n pública, o seguinte: 

1. A nosa demanda de que o de, 
vandito profesor e académico 
desminta ou rectifique publica, 
mente a.s ·súas inxuriosas declara
c ións en consonancia cos cargos 
que ostenta en institucións públi
cas, financiadas por todos aqueles 
a que publiq._mente ?fendeu, en-

tre eles os asinantes <leste· escrito. 

·2. A nosa esixencia de que, de · 
seren certas, teña a, dignidade de 
presentar a súa demisió_n dos 
cargos públicos que ostenta. 

3. Se esta ren~ncia non se pro
ducir, esperamos que as propias 
institucións (Real Academia 
Galega e Consellerfa de Educa- . 
ción) tomen as _medidas oportu, 
nas, por coherencia, dignidade e 
exemplaridade, para que o pro
fesor Constantino· García non 
poida continuar exercendo un, 
has responsabilidades que ·de, 
mandan non só o compromiso 
coa situación da lingua e da cul
tura do país senón o máis alto 
.respeito_ polos seus cic;fadáns. -

Con todo, á espera de q.ue o· 
"medio en broma, -medio en se; 
rio" con que se introducen as 
declaraGións suprac itadas p<:n' 
parte do x9malista quede. nunha 
inadmisíbel broma de mal gasto, 
que, .achamos, o profesor~- d~be 
inmediatarp.e!).t.e.. teGtificar, polo 
seu ben e polo ben da cultura 
que pretensamente de!ende. + 

Xunto con Xosé Luís Aimesto Barbei.'. 
to asinan este documento: M". Dol~res ·' 
Candedo G1:1nturiz, Narciso de Ga
briel, Xesús R. ]ares, Xabier .de Salva
dor, Xosé María Dobarro Paz, Manuel 
Ferre ira, Xosé Ramón Freixefro, T yre
sa l::ópez, Carlos Paulo ·Martíi1ez Perei
ro, Francisco Salinas Portugal, Franci
ne Sucarrat Boutet, Laura Tato Fontaí
ña, Jurjo Torres Santomé, Carlos Ve
lasco, Celso Álvarez Cáccamo. 

Kelly Flinn 

t.· VÍTOR V {\QUEIRO 

~ella que os U.S.A. anda~ 
remexidos pola actitude intolerábel 
da tenente -subllño: da tenente- do 
exé_!dto Kelly Flinn, que exercita, 
segundo din os media, o adultério 
con práctica notábe1, con certeza 
por un entrenamento e adicación 

, prévias, porque estas· GOUSas f\On 
saen ao chou, nen. medran 
ventureiras, xa que a práctica é 
tudo, segundo 'ensina o clásico, e 
saben moito. os Estados Unidos 
destas actividades, éhtre outras, 
Centroamérica, Cuba, Cono Sur -
non se vexa acá no termo cono 
unha intención escura que o 
freudismo nordea- porque son ben ~ 
de anos, os Estados Unidos, bátendo 
na bigama do ~exüallnente correcto 
e o políticame~te sen nódoa. " 
Naturalmente, as ideas q~e , 
exprimo, debemos cpmpr~nde-las 
no lóxico contexto do sexo 
feminino, pois aos ho-;r;és dos 
U.S.A., heroicos véneedores onte · 
na guerra do Vietnam, antonte 
afoutos lirngadore.s do perigo 
semínola e comanche, estan-lles 
pennitidas outras Ü~enzas das que, · 
abofé, se fixeron rñerecentes no 
percurso da história:, mentres que, 
stm embargo, comp.re recdñece-lo, 
as mulleres estadounidenses non 
son de 'moito fiar -non. se entenda -
que SO~, más fiadeiras;. ás av'esas: 
serán abelenciosas, como a Pa,rca e 
as mauras, ambas entes ne>civos, 
-pois, se ben nos fixarhos, dentro_ do 
ano que anda, cumpren-se 
trescentos cinco anos, manda 
collóns ( traduzo) di ria Federico -
non me·refiro a Lorcá-, xa van alá . 
tres séculos, que tiveron, os Estados 
Unidos, de proceder con 
contundéncia con as meigas de 
Salem-Massachusetts, o Norte 
sempre fo¡ mdito máis pennisivo, 
acto que, en aparéncia, poderia 
suxerir-o conceito de intoleráncia e, 
se quixerrnos, mesmo o de 
represión, e, ·porén, nada seria máis 
afastado ·da iealidade, e tamén·máis 
inxus.te, pois os norteameriéanos, os 
hÓines· norteamericanos daquel 
'.tempo1só seguía.n ·:esáupulo~arp.ente 
·o mandado divinó~ d~ non deixarás 
-con ~ida as feiti€e.ira:s-. (Éxoao,". 22, 

1 7), porque a Bíblia r díáfan-~ e en 
absoluto arnbígüa e é por todo isto 
polo que hoxe o Pentágono ve-se 
na estrita obriga de extirpar unha 
adúltera das suas fileiras . Parque 
unha cousa é clara, o compañeiro, 
amante ou o que sexa da tenente, 
sinalan así os media, ,é.un simples 
don Juan, cousa cualitativamente 
diferente, mesmo posúe o don, 

· dui;i.ha adúltera. ·Habemos de 
comprender, non embargante, que 
moito máis non s_e lle pode pedir a 
Kelly Flinn, ·arborando ese notne 
que semella anagrama ou mistura 
diabónca de Petja Kelly, que 
perterr-cia aos Vfrdes alernáns, 
ign.ora-se se a ·adúltera tamén 

· pertence aos verdes -entenda-se 
aquí verde como na~ión pGlítica- , e 
do capitán Flint, que, por culpa dun 
tesouro ma1dito, conduciu até a 
morte corsários meritóriós, tan 
íntegros como a meirande parte dos 
ch.efes do Pentágono, que me 
perdoe Stevenson. + 
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• Semana Bravú 
na Coruña 

·········································································~·························· coñecer a sua obra inédita. O pré
mio Anxel Fole, dotado cun 
millón de pesetas, chegará a sua 
seguinte edición cunha convoca
tória adicada a Manuel Leiras 
Pulpeiro. • 

•A Universidade Popular de Vigo 
. "' . . . """ 

Arri.ncou o 14 de Xuño a II Sema
na .do Bravú na Coruña, que arga
llou a Tropa da Tralla, e que non 
remata _até o 26: Inaugurouse to 
campionato de futbolin Alexan
dre de Fisterra, no bar Parrús, ex~ 
puxéronse videos bravus no 

require ma1s invers1on 
A primeiros de Maio os alunas 
de Artes Gráficas e Cerámica da 
Universidade Popular de Vigo 
tiveron que desaloxar as suas au
las tras detectar grietas no edifí
cio que apontaban a unha sobre
_ carga da bibltoteca, no pi~o su
perior. Isto acontecia nun curso 
no que a Universidade Popular 
reabría tras dous anos de obras 
de acondicionamente dos edifí
cio principal, que data de 1900, 
e do anexo, de catro anos máis 
tarde. O investimento superou 
os 200 millóns e a remodelación' 

correu a cárrego do arquitecto 
Luis Felipe Comesaña e do apa
rellador Miguel Carrera. Basta
ron oito meses para comprobar 
as fendás no edifício que eviden
ciaron unha estrutura, é:on vigas 
oxidadas, que non atura o peso. 
·Acondicionar as duas aulas de
saloxadas levará uns meses e re
querirá uns 30 rrÍillóns de pese-· 
tas; segundo anunciou a con<;:e
lleira de Cultura Maite Fernán
dez. O acondicionamento_ que se 
fixo durante os dous últimos 
ano~ tentou. a modernización do 

edifício sen embargo houbo de
ficiéncias como ·un ascensor que 
nunca funcionou. A Univ.ersi-
dade Popular, dirixida . 
actualmente pm Xosé Francisco : · 
Armesto, oferece cursos de idio- · : 
mas, pintura, música, orfebreria • 
e construcción de insrrumentos, 
enfre outros. Dentro do edifício, 
ademais dos traballos realizados 
polos alunas nos últimos anos, 
atópanse armacenados pequenos 
tesauros relacionados-cos vellos 
ofícios como teares ou primiti- . 
vas máquinas de coser. • 

• Documentais, 
mar e naufráxios 
enMarin 

. CGAI e a p0esia estivo a cárrego 
de Zeleste Seoane, Serafin Mou
relle, Fran Alonso e Pinto de 
Herbón na taberna do Mar. O 
Xoves 19 ten lugar a refesta da re
vista Bravú e o Venres 20 o I En
contro da Canción Cascarilteira coa 
seleción de Monelos Os Xílgaros 
dos Belés, Os Merlos da Torre e o 
mestre gaiteiro Xosé TempraI).o, 
ás nove da noite en Adegas Vill~
rreaL Para a fin de semana está 
programada unha travesia con de
sembarco en Sada e coas 
actuacións de Os Diplomáticos de 
Monte Alto e Orquestra 
Supermambo. O catamarán.zarpa 
ás oi to da tarde da dársena da Co
ruña. O 26 de Xuño, pon peche 

. .. .. 

O Ateneo de Santa Cecilia orga
niza un ciclo de documentais nos 
que o mar é o espazo para aventu
ras, desastres e mistérios. Estas 
proxeccións comezaron o Martes 
17 coa apresentación do libro A 
costa da morte do ol, de Ramón 
Allegue Martinez e Ramón Alle
gue Barreiro que fol acompañado 
do documental Mar tenebroso. Até 
odia 26 e sempre ás oito e meia, 
poderanse ver en Marin 
documentais como De Camariñas 
a Muxia, Por el olimpo de los dioses 
celtas, O naufraxio de The Serpent, 
O naufraxio do Santa Isabel ou Coa 
luz de Hércules cara o faro do fin do 
mundo.• 

ás xomadas a apresentación do li
bro Fumareu e novas pezas dos 
Diplomáticos con homenaxe a Ur-. 
bano Lugris. • -

• II Rebolo Rock 
en Bueu 
Solídariedade e Antirrepresión é o 
lema do II Rebolo Rock organiza
do polo Colectivo de Reboto de 
Bueu. Durante tres dias, diversas 
actuacións e debates {lrQtagon·i.,.__ 
zan as xornadas. O Veme~ 20 de '-. 
Xuño, na Casa da Cultura de 
Bueu a partir das nove da noite, 
hai unha mesa redonda sobre a 
represión s.ocial con participantes 
do Comité de Solidariedade con 
América Latina (Cosal), Persoas 
Antiproibicionistas de Compos
tela (Paco), Abrigadoiro (comité 
antisida de Pontevedra), Pre-Sos 

'···································~······~···············~········································· 

O grupo Korósi Dansas e o duo Mofa e 
Befa son dúas das actuacións previstas 
este fin de semán en Bueu dentro do 11 
Rebolo Rock que se celebra bobeo ~ le
ma "Solidariedade e Antirrepre~ión". 

apresenta como cantautor fussion, 
Korosi Dansas, Debuxos Reanima
dos eKaos. O último dia, o 
Domingo, manifestación pala vi
la ás doce do meiodia para 
reivindicar a despenalización da 
insubm isión. • 

•Gañano 
prémio Anxel 
Fole cun traballo 
sobre Crecente 
Vega -
O prémio literário Anxel Fole, 

• Xa hai 
gañadoras pqra o 
certame de poesía 
Maria Soliño 

e Asemblea de Parados de Vigo. 
Ao dia seguinte , pola mañá'n, ro-

. teii'o pola costa e, despois de xan-

tar, xogos populares para os 
nenas. No mesmo lugar, a expla
nada da lonxa, ás nove da noite 

concerto coas actuac1óns do gru
po de teatro Mofa e Befa, o grupo 
Uno de Cuatro, de Bueu, que se 

· convocado polo xornal El Progre
so e a Fundación Caixa Galicia, 
fo¡ para Luz Maria Durán.e Ricar
do Polin, autores de Xosé Crecen
te Vega, a poesia de Codeseíra. Edi
ción crítica e estudo. Os dous 
investigadores reivindicaron a fi
gura do poeta nascido en Castro 
de Rei en 1896 e que morreu en 
Segovia, en 1948, onde daba cla
ses nun centro de ensino. 
Ademais pediron para o autor do 
poemário Codeseira un Dia das 
Letras Galegas, agora que se dá a 

No instituto de bacharelato Ma
ria soliño xa concedeu os prémios 
do certarne poético do mesmo no
me nas duas categorías: na 
primeira resultou gañadora Maria 
Xosé Piñeiro e foron segunda e 
terceiro Andrea Sotelo e Jordi 
Oueiial, e na segunda tivo o pri~ 
meiro prémio Francisco Paredes e 
seguíronlle Olalla Cociña e Oli
ver Escobar. O xuri estivo 
composto polos poetas e profeso
res Helena de Cado , Antón For
tes Torres e Xosé Manuel 
Millán.• 

OPtNIÓN 

XOÁN VIDAL MARTÍNEZ, 
bESDE OS VIEIROS DA SÚA ETERNIDADE 

"Se o fío donoso ser 
vaise a crebar de contado, 
irnos a coser con el 
o noso soño dourado¡, 

(X.V. 1990) 

Cómprese o terceiro ano, señar:doso e tristeiro, 
neste mes do San Xoán, en que se alonxou de nós, 

. un home cerne, cuxos ideais foron o desacougo dos 
seus sanos; o amor, a xustiza e a paz do mundo. 

Foi no tempo de San Xoár}, cando os nenas anda
ban a rebuldar eneal das fogueiras, · namentres as 
rapazas enxugábanse a faciana co rocio perfumado 
das roseiras, noite estrelecida na alma do poeta! 

A noite lávase as mans; 
do auto ceo,, os anxeliños 
bótanlle auga de luar. · 

Foi no tempo vagaroso do solpor, cando aque l seu 
espírito franciscán, aq~ela ánima súa, alumeada e 
de anterga tn~xectoria, fuxiu para sempre, rara ení 
dexamais voltar. 

A tarde, saudosa, vaise polos irtos 
penedós da serra. O vento, mainiño, 
acariña as follas, tristeiro e doído. 
Está o Camposanto na paz e no olvido, 
1

encol dunha tamba canta un paxariño: .. 

MARIA DOLORES 

AURORA VIDAL 

CARAMÉS 

'Qued~ 
_ connosco a sua 
-musa, bolboreta · 

montesía, 
percorren.do a 
nasa esperanza 

nun mundo 
novo" 

Ne~ba~gantes queda connosco o seu 
ronsel de luz e de bondade, a súa musa, 
bolboreta montesía, percorrendo a nasa 
esperanza nun mundo novo. 

Os seus versos sin~elos e profundos em
_~ ba~g~n o nos9 ánimo de fresca natureza. 

Cantan as estrelas no ceo e no río 
cantan as estrelas 

a cantiga branca 
dos momentos líricos 

¡Qué pena tan fonda nesta hora sinto! _ -
Ten o meu -silenzo 

un tre)J\ar de bágoas 
· saudoso e divino ... 

· Mestre' e_ poeta, a súa semente agromou, 
nos prados nidios da súa existencia, o seu 
fado levouno por lindeiros de fonda soe
dade e tristura. 

Deixádeme-soio, soio! 
Que naide: naide, me vexa 
polos desertas camiños 
fuxir coa miña tristeza ... 
Onde vou? Non sei! ... Quén sabe 
a onde a i-ªlma me leva! 

Poeta intimista e ~enlleiro, do que di-

Xoán Vidal Martíne:r:. 

xera, Filgueira Valverde: "Oh me-p -
eta que foi Xoán Vidal é moito máis 
que canto poidan decirnos os seus ver
sos ( ... ) Unha vida limpa, chea de 
franciscana sinxeleza, é o seu mellar 
poema". 

Segundo viviu, así foi o seu tránsito, a 
súa condicion humana, a súa luminosi
dade espiritual, esvaecé.ronse paseniña
mente, sen estrondo, en resignado e re
lixioso xe.sto. 

Acaeceu no te.~~~- do San Xoán ... O 
tempo do seu maridaxe co alén,, t.empo 
lUcidío, á vez 'que saloucante, teinpo de 
anguria e soedade! 

Doce soedade!. .. Nos meus olios, sinto 
a pena das bágoas .. . Tan soio cobizo 
a tomba, OQde, tenro, canta o, 

[paxariño. 

Preto do noso corazón, latexa a esperan
za na renacencia da súa voz ao cabo dos 
séculas. Sile~te e místico poeta, que 
permanece en docfsima le.mbranza; an
te, homildosa violeta nos camiños da 
vida, hoxe, re~endente estrela nos viei
ras da súa etemidade. + 



ANOSA TERRA 

Da escrita do' 
"desesperanto,-~ 

Título: Benjarr¡in. 

Autor: Chico '13uarque. 
Editorial: E<licións Presen~a . 

O filme quis dizer "eu sou o samba" 
A voz do Tl}orro rasgou a tela do cinema 
E comer¡:aram a se configurar 
Visoes das coisas grandes e pequenas 
Que nos formaram e est.iio a nos formar 
Todas e muitas: Deus e o Diabo, Vidas 

[Secas, os fuzis. 
Os cafajestes, o padre e a moi;a, a grande 

{feira, o desafio 
Outras conversas, outras conversas sobre 

[os jeitos do Brasil 
Outras conversas sobre os jeitos do Brasil. 

De "Cinema Novo", (Gilberco Gil e) 
Caerano Veloso 

O meu 'coñecimento emocional' 
de Chico Buarque -descúlpeme o 
comprensivo leitor esta referencia 
de memoria persoal- remóntase a 
uns vinte anos atrás, cando, por 
un deses felices acasos da vida, 
nunhas aulas de teatro portugués 
na Universidade de Coimbra, o 
excelente profesor Barata, indig
nado por non lembro que 'acto re
presivo' contra o 'comprometido' 
compó itor-intérprete, dedicoulle 
olidariamente unha cla e en que 

partiu da audición do seu magnífi
co e 'intercontinemal' «Fado T ro
pical». 

Foi aquel impactante feíto o que 
me permitiu ir aos poucos intere
sándome pola obra poético-musi
cal do autor de «Construt;:ao» -de 
quen ó coñecía, por razóns do su
porte literario de Joao Cabra! de 
Mello Neto, a úa inaugural 'mu
sicación' do auto nordestino do 
Nada] Vida e Marte de everina e a 
celebrada canción «Pedro Pedrei
ro». Foi tamén aquel feito inhabi
tual que me faci litou, de poi , o 

NARRATIVA 

CAMIÑO DE SIRGA 

Jesús Moneada 

acom.pañamento xeral da 
'restante' produción litera
ria de Francisco Buarque de 
Holanda. E falo de 'restan-
_ te' porque as · súas memorá
beis e numerosas cancións 
están case sempre sostidas 
nun textos dunha cualidade ·,-. 
poética tan apurada que, 
sen dúbida, entran no cam
po do literario con rotundi
dad e, por moito que un 
-que non é o caso- s~ quei-
ra situar nas posturas defini
toriamente máis elitistas da 
escrita literaria. 

De todos os xeitos, es.ta 
consideración anterior vén 
sendo compartida, desde xa 
hai algúns anos, para alén 
do caso concreto do autor 
que hoxe nos ocupa, a res
peito de moitos outros dos 
populares 'cantores' brasi
leiros como, en órbita ca

GuieirQ-
cULTURAL ,- - ~ 

rioca, Noel Rosa, Antonio 
Carlos Jobim ou Vinícius de 
Moraes -moi recomendábel Chico Buarque. 
a biografía do "carioca ~a 
Gávea", O Poeta da Paixiio, de Jo
sé Castello-, e, en órbita bahiana, 
Cartela ou Dorival Caymmi, ou o 
'movimento tropicalista' con Cae
tano Veloso, Gal Costa ou Gil
berto Gil, por citarmos só algúns 
-moi poucos- míticÓs exemplos, 
indiscutíbeis e (re)coñecidos, dos 
momentos fundamentais da can
ción popular brasileira deste sécu
lo, para aquén e para alén da con
tundente MPB en sentido restrito. 

Entre a súa (restante) obra litera
ria pu'blic(it)ada está a novela de 
teor 'brechtianamente' interven
tivo e que se serve de técnicas de 
colaxe Fazenda Modelo (1975) e 
diverso textos teatrais de mérito, 
escritos ou adaptados, como Roda 
Vida, Gota d' Agua, Cabalar ou o 
Elogio a Trai~ao e a excelente 
Ópera do Malandro (1978), bri
llante apropriación e profunda re
criación brasileira da obra inglesa 

-The Beggar's Opera (1728) dopo
eta John Gay e o compositor Jo
han Christoph Pepusch. Nela, 
Chico Buarque, por un lado, inte
gra a concepción 'esquerdista' e a 
mistura de sátira, parodia, com
promiso e lirismo que Brecht ver
teu na popularísima Die Dreigros
chenoper ( 1928 ), 'paráfrase políti
ca' da "ballad -opera" mencionada, 
acrecentándolle significativos as: 
pectes da magnífica versión fílmi·- . 
ca que, co mesmo tít1,1lb da ~ópera~ 
alemá, realizou en 19Jl Past, e é-r).· 
que, por outro· lado, -o ·naso autor 
desenvolve certos, elementos da 
diversa música composta por Kurt 
Weill para a obra teatral e cine-
matográfica. . 

Contodo, estes parágrafÓs non fo
ro n xerados por esta 'saudósa' 
lembranza de tempos idos ciu pola 
múltipla . produc ión no pasado do 
a·utor e intérprete brasileiro, se-

NARRATIVA 

A novela dun candidato ó Premio Nobel 

nón polos lanzamentos re-
· ·cen tes -'-ne> pasado Abril
de ' dúas obras en que de di
ferente forma está implica- _ 
dó: un de relevancia artísti
ca, social.e política, e outro 
-o qúe .aquí máis nos inte
resa- de importancia litera- _ 
ria, mais non só. 

En primeiro lugar, a p~esen- . 
tación en Lisboa da obra 
Terra -con exposición pa- . 
ralela na "Galería Sargad~
los" de Santiago de Com
postela neste mes de Xuño
do fotógrafo Sebastiao Sal-

. gado, con introdución 
de José Saramago_ e catro · 
cancións de Chico Buar
que. Presentación e expo
sición que ultrapasan os 
inegábeis valores artísiti
cos da -recqlla fotográfü:a 
nas súas intencionalidades 
axeitadament~ solidarias 
para ·co vivificante "Movi
mento dos Sem-Terra" bra
sileii:o, moito má,is do _que 
un coherente movimento 

agrarista no seu adqµirido '(albJ 
de símbolo contra a violencia, a 
inxustiza e a desigualdade .. . 

E!l·segundo lugar, pola.II}oi recén
te publicación e presentación si
multánea en Portugql - un ano 
despois do "sucesso"-.de público e.. 
critica aá edición -brasileira- do 
ség_undo ~ irnpresio~ante tomán~e . 
de Chico Buarque, Benjamim. 
Con esta ficción o autor de «Cáli
ce», aprofunda vectores ficcion~is 

~ e: opcións temáticas que xa ·esta=
ban presentes en Estorvo (1991), a 
súa primeira· e inovadora obra D.a
rrativa dé 1ongo alento, tráduc.ida 
repetidamente -e distinguida · co 
prestixioso "Prémio Jabuti da_ Ca
mara Brasileira do Livro" para o 
mellar libro de ficción no ano da 
súa 'exitosa'. aparición. 

O curioso leitor v-ai comprender 
(Pasa á páxina seguinte) 

Non é doado atapar unha obra literaria que xurda tan serena, tan harmónica na :súa 
saudade, e mesmo no seu sen.fido do humof¡ tan distante e, asemade, tan próxima da 
sensibilidade de quen viviu semellante drama persoal e colectivo. 

XERAIS 

~~ 
~~ 

NA ·MESMA COLECCIÓN 

CO MEDO NAS MANS 
Xosé Fernández Ferreiro 

BÁGOAS DE FACER ILLAS 

Anxo Ari_gueira 
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1-conta de libros 

Poesia nova 
en Letras da Cal 
Aparecen xa nas libr~rias os dous pri
meiros títulos de Leuas da Cal, 
iniciativa edito: 
rial promgvida 
pola 
asociación 
Amaía, ·detrás 
da cal. están vo
ces novas da po- . 
esia do país. pro- ' 
piamente son . 
captivo, de Celso l 
Femández San- ' 
martín, é, 
segundo o autor 
un poernário 
feito "con raiba , _. 
e emocionado". ;. 
Maria Lado es- :~ •. 

- crebe A . ,~: 

\ 

primeira visión -------.1 
que ,é o seu primeiro cadro de imaxes 
poéticas, "un pequeno plano das rutas 
que perseguen os meus sentidos".• 

Mala espiña e 
outros cantos . 
Saeh á luz a obra premiada e os acesit 
do Certame de Ourense de Contos pa
ra Mocidade, que orga
niza a Casa da 
Xuvenrude e a 
Agrupación de 
Libreiros. Mala 
espiña e catro 
contos roáis re
colle o conto 
gañador, que dá 
o título, é cuxá 
autora é Ana 
Cristina López, 
que_ xa neste tex
to dá. mostras · 
dunha escrita di
recta. Tres-mozas 
.máis foron recoñecidas polo xuri: Do
lores Femández con Hermefea do Ca
noto, Cristina T orreiro con Recordos na 
sombra e lria Calviño con A Ádega. O 
quinto autor é Pablo Vázquez cuxo 
con to titúlase Madrugada de Or~allo. • 

Beira N arte de 
Rodríguez B~ixeras 
A voz de Xavier Rodríguez Baixeras 
continua viaxando 
na percura "do . 
que virá", 
segundo sinala 
Pilar Pallarés no 
prólogo de Beira 
Norte, a última 
obra dun dos me
llares poetas do 
país. No seu últi
mo libro, que apa
rece na colección 
Leliadoura de So
telo Blanco, o 
tempo e o espazo 
de Rodríguez Baixeras xira ao redor do 
pasado, da nostálxia e de todos os mo
mentos privados que serven para 
n:;construir o "eu". + 

Literatura 
-contra tortura 1 

Carfo Fabretti , Manuel Vázquez Mon
talbán, Andrés Sorel, Alfonso Sastre, 
Lolo Rico ou Lourdes Ortiz son alguns 
dos autores que cos seus relatos fan re
alidade o libro Escritores frente a la 
tortura, da edito
rial Talasa . As 
sua palabras, 
requeridas pola 
Asociación 
contra la T ortu
ra, descreben o 
medo, o terror e 
a humillación 
que supón o abuso 
do poder por parte 
dos estados. • 

,. 
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(Ven da páxina anterior) 

que comece falando do romarn;:e 
de hai máis un lustro, dado o seu 
carácter de referente basilar do 
"continuum" ficcional eñ que, 
apeS"ar da súa individualidade, o 
recente se insere como segunda e 
impactante tentativa romanesca . 
b autor de «Tanto Mar» estabele
ceu con Es.torvo os alicerces dunha 

· escrita do «desesperante» (termo 
e realidade '.inventados' por tinha 
das personaxes secundarias), isto 
é, da incomunicabilidade e do 
alleamento dun protagónista, "sen 
cualidades" á maneira de Musil, 
que ora nos narra en primeira per
soa o seu deambular <de alleado e 
desnortado proto-agonista, no 
cbnvivio onírico coas personaxes 
do luxuoso "condomínio" da irmá 
ou na indiferenza do tránsito cita
dino, en contraponto alucinado 

'cos ériminosos ocupantes da casa 
da serra da súa infancia feliz; ora 
nO"s mostra visual e obxectiva
mente -cinematograficamente, 
mellor diría- o seu terror obsi
diante de perseguido e pi;rturbado 
polos espazos amara is e violentos 
dunha cidade en. que se recoñece 
o brutal Rio contemporáneo e, 
por extensión metafórica, a angus
tia c'aótica e o pesadelo da realida
de social, non só urbana, do Brasil 
actual. 

De todos os xeitos, achamos que 
unha nosa leitura (europea como 
galegas} do romance -aínda máis 
no caso de Benjamim- vai para 
alén da significación restritamen
te comprometida e localizada nos 
trópicos que resume as liñas xerais 
da recepción crítica brasileira, 
que, inxustamente, ate lle chegou 
a reprochar a 'ausencia' de clases 
no espazo social da súa ficción ro
manesca, talvez por querer subor
dinar e limitar esta á influencia 
-aliás importante- da obra do 
grandísim0 Rubém Fon.seca,' o seu 
consagro e mentor lLterario. Xa o 
romancista portugués José Cardo
so Pires,. coa lucidez que sempre o 
caracteriza, definira por extenso 
Es torvo, na altura da ,edkión 'PQ,r
' tuguesa, como "urna peregrina\:ªº 
alucinada em demanda das raízes 
perdidas, através dum percurso 
existencial povoado de assombro 
e solidao", en que "todas as 
fun\:6es de equilíbrio :das estrutu
ras sociais -família, amizade, po
der- perdem a sua consistencia 
forma l logo ao primeiro embate e 
entram em ruptura quando o ol
har do protagonista (e do escritor) 
se prolonga sobre elas". Podería 
definirse dou-0-a maneir3;mai.s_ 
non con maior prectS-H}D¡ carác- , 

'ter universalmente xenérico 
metáfora contemporánea que resi
de no romance por tras do "dé
cor": a do <litado da soidade e da 
insegurapza. 

Pois ben, con Benjamim, Chico 
Buarque afianza o seu estatus de 
grandísimo narrador, perfilando os 
elementos esenciais da súa moi 
particular escrita ficcional, de no
vo envolvida co referente social 
da violencia urbana e co referente 
político da última ditadura brasi-

. leira contra .a que o autor daquela 
se batera palas liberdades. Neste 
segundo romance, de novo en 
chave de angustiante «desespe
ranto», aborda unha outra 'pere
grinación alucinada', agora en de
manda da súa vida fragmentada, 
mais neste caso no interior da 
mente· do novo proto-agonista, . 
Benjam_im Zambraia. Este maduro 1 

e fracasado modelo fotográfico, no 
instante do seu fusilamento, é 

quen de lembrar, fragmentaria e 
oniricamente, as partes do seu pa
sado referentes ás súas relacións, 
obsesivas e fracasadas, con Casta
na Beatriz e vintecincÓ anos des
pois re~isitadas coa súa filia Ariela 
Masé, que o levan a recompor ao 
acaso das re-
mi n iscenc ias, 
das recÓrren-
cias e das 
coincidencias Chico 
de personaxes, · Bu?rq_ue está 
lugares, cenas, a erixir ün 
xestos o u si-

sólido e tuacións, o pa
sado máis re- - persoal 
moto e o máis d 
próximo. Co- mun o 
rresponde a narrativo, 

- unha terceira na esteira 
persoa narrati~ 
va conducir a dun novo 
perfeita engra- 'realismo_' 
naxe discursi-
va, montan do 
un filme anti
sentimental e 
caleidoscópico "coas secuencias e 
imaxes dunha omnipresente cá
mara dotada de autonomía e ob
xectiv idade; até o extremo de que, · 
por momentos, o proprio Benja
mim «nao sabe ao certo se enxer-
ga ou recorda». · 

Ese percorrido central ábrese a ou
tras personaxes cos seus pasados e 
aconteceres que van construíndo , 
un duplo mosaico: o 'do paine1 so
cial dos diferentes. estratos e o das 
complementares e contrastivas vi
sións especulares dos aconteci
mentos e dos personaxes que ' xa 
coñecíam©s a trav~s da visión do 
noso 'indiferente' Benjamim. 

Se a omnipresenza 'neutral' do ci
nema, confesada en recente entre
vista polo autor ("Nao só sou 
amante do cinema, como o prota
gonista Benjamim ·é um cinéfilo. 
E justamente isso que dá liberdade 
de , interpreta\:ªº para o leitor, a 
observa\:ab"), se revela un proce
dimento perfeitamente axeitadq á 
concepción e á intern::ionalidade 
da fic~ión, a importancia da s.ono
ridade da prosa e da estruturación 
musical(izante) do discurso - xa 
presente con menor coherencia e 
contundencia en Estorvo- paréce-

Rock dúro 
d~de A Coruña 

Tít~lore'S -Negras. 
Autor: Sobre~a[ga '. 

Editorial: Clave Records,. , 

Oespois dunha máqueta de carro 
temas, aparece o primeiro disco en CD 
do grupo Sobrekarga, da Ponte do Por-
to nª Coruña. Continuadores do heavy 
españcldos anos 80 e admiradores dos · 
ourensáns de Os Suaves, Xosé Luaces, 
Cándido Canosa, 

me o .principal, o máis rendíbel e 
o -mái.s novidoso, acerto do ro
mance (!Que grande fortuna, para 
nós os galegas, o poder percepelo 

-sen distürsións mediáticas!). E así 
que a mus'kalidade dos períodos, a 
ourivesaría rítmica dos 'parágrafos, 
e mais a disposición par¡:¡lelíst'ica 
de· motivos e frases sorprenden 
tanto pola súa insultante pertina-

. cia ao longo de todo o texto como 
pala grande capaéidade ·de 'sedu- . 
ción' no proceso de leitura, fome
cen9o, ademais, un -parále_lo con
gruente e unha organicidade con
tinuada perante a sinuosa discon
tin~idade, desorde e incongruen
cia da circular estruturación na
rrativa 9os 'aconteceres'. 

Enfin, se ao anteriormente ifl.dica
do, acrecentamos un moi salutar 
humor caústico _:_non me resisto, 
paciente leitor, a mencionar como 
exemplo concreto a ambigüidade 
profisional de Ariela que, por ca
sual malicia (¿do autor ou do lei-

. tor?), percebemos como prostituta 
no primeiro capítulo· para a desco
brir no seguinte como empregada 
dunha imobiliária-, acabaríamos 
des~ñando o armazón dun renova
do~ romance que, aproveitando o 
que ge mellar produciu a gramáti
ca narrativa deste século, é capaz 
de iludimos e obrigamos-a unha 
leitura apaixonada e apaixonante 
desta sd.a (de Chico Buarque) se
gunda grande metáfora do descon
certo das relacións humanas neste 
noso desregrado mundo contem
poráneo. 

_ Vinte anos pasados, Chico Buar- -
que está a eri.xir i.m sólido e perso-
a l mundo narrativo, na esteira 
dun novo 'realismo' e mantendo 
o seu constante compromiso co 
'semel1ante', coa mesma inteli
xencia e a apurada sensibilidaae 
con que nos trasladou e traslada 

-as súas memorábeis cancións. 
Consecuentemente, caro leitor, 
non deixe fuxir a oportunidade 
do pracer destas complexas, co
moventes e fascin¡mtes leituras de 
dous romances de nós, nas "vis6es 
das coisas grandes e pequenas_ que 
nos formaram e estao a nos for
mar".+ 

C. P. MAR_TÍNEZ PEREIRO 

11 conta de discos 11 

Simón S.antos, Anxo Femández, Xan 
Xosé Canosa e Walter Hartmann, 
compoñentes de Sobrekarga, artellan 
un disco con nove temas, repartidos 
entre o castellano e o.galego. As suas 
teimas son, ademais da base rocke!ra 
nas suas cancións, as-dun .munao apo
calíptico, .marcado pola destrucción: 
recollen a liña de "home duro" dos. he
avys en temas como Se que me odias ou 
Cambio novia /Jor perra, a de malditos 
en Aquelarre e Cain·para rematar .con 
Himno de aquí, tema do estilo que mar
ca o programa da TVG Xabarin, ao 
que vai orientada.• 

Milícias musicais 

Título: Los Milicianos (volumen 1). 

Autor: Los Milici~nos . 

Editorial: Boa. 

Este grupo de Madrid continua a liña 
de Boikot, co que ademais teñen que. 
ver, e eren no rock de letras directas 
con moito de hardcore. Os carro mem
bros, Juan jo "Mule", Juan Carlos 

... 

Xesús Manuel Marcos. 

No future 
Título: Terra Queimada. 

:Autor: Xesús Manuel Marcos. 

Editoriol: Laiovento. 

"No future" como consigna, pu
xérona de moda os punkies vai 
aló unha chea de anos. Foi un 
berro de desesperanza, odio ao 
sistema e autoaflrrnación anár
quica do xa mesmo. Quizais iso 
era a inten
ción de Xesus 
M. Marcos 
cando escribiu 
o libro que foi 
premiado co 
Carballo Ca
lero 1996. Tal 
vez a alma es
gallada entre· 
o amor á terra 
súa e o mirar 
esmorecer un
ha comunida
de levouno a 
fiar as dez te-
rribles histo-

Mantén no 
seu percorrer 
un ton de 
calidade moi 
difícil de 
atopar no 

·xénero do 
relato curto. 

rias que nos brinda neste volume. 
Unha diferencia, namentres que 
a "working class" nunca se iden
tificou coa súa cultura porque lle 

"Ronko", Paco López e Anto-
nio Castillo, formaron o grupo en Ma
drid e n~ste primeiro volume ·de Mili
cianos oferecen 20 temas rápidos, cun 
mesmo molde e mensaxe desconcenta 
co espazo que lles rodea: denúncia da 
miséria, d0s ladr6ns Je !uva branca, da 
relixión ou do.~ vícios da aristocrácia. 
O tema con máis poténcfa é Dinero 
público ainda que o himno da banda 
serian a Acupunktura, en duas partes. 
Vuelven las botas de la rebelión, somos 
desertores de la escuela, no está perdida 
mi generación, q~oca vergüenza que 
nos queda ¡Vamos a gritar! f 

A NOSA.TERRA 

foi imp sta, X.M. Marcos leva 
prendida a nosa na m maria dos 
seus. 

A cunea na que nos convi<la a li
bar está ch ea de fe l. Para a topar 
un grolo de viño que chame por 
outro ne te libro haberfa que estar 
sentado co lúcido borracho do seu 
canto "Febre" mesmo cando é a 
única personaxe dos moitos taber
narios que poboan o mesmo que 
arrenega da bebida que lle poñen. 

Pola súa idade o autor poderia 
pertencer ao movemento nomea
do, mais como nesta terra ata os 
"punkies" teñen persoalidade dife
renciada coido que a súa prosa an
da mái pala mestizaxe de thriller e 
banda deseñada. A min algun dos 
canto relémbrame aquela fabulo
sa revista de cómic chamada 
"Creepy". Coido qe na nosa li
teratura rcente nin tan siquer o 
Méndez Ferrin máis cru achou un 
laio de tanta fondaxe e tan mauro 
como o autor do que falarnos. Este 
vai ser un do moitos méritos da 
publicación. 

As súas encamaxes sen ad bio , 
seu realismo puxad á linde , 
brinca por riba d valad 
no terreo do fantástico. 

A excelente lingua que traballa é 
rí pida tanto e m eu til , di
recto, agre iv , en c mplex , 
mesmo experimental can<l lle 
peta. _ 

Este libro mantén n eu pcrc -
rrer folla por folla un ton de cali
dade mol difícil d at par n xé
nero do relat'o curto. 

Ao posible lector hanlle gastar 
máis uns que outros, mais apósto
lle a que non vai ser quen de de -
botar ningún deles. A min gustou
me en particular un pola súa ma
drez narrativa, economía e limpe
za da paisaxe humán. Estou a falar 
de "Hispasat": sete páxinas que 
nos am0san unha pintura até a · 
exactitude do microscópico da 
imposibilidadc de mant~r un xe ito 
de vida das nasas xentes de aqui e 
d~ agora. E un retrato de Sebas
tiao no intre da marte dun vivir e 
ver o mundo que, sen enxerto que 
amanse o cambeo, atópase atrope
lado por un outro que nos bota fó
ra do noso con salvaxe violencia. 

No meu ver, é do millorciño que 
se ten publicado en relato .curto 
nos últimos tempos.+ 

X. M4 DE CASTRO ERROTETA 



ANOSA TERBA 

O Centro 
Dramático 
busca novos 
horizontes no 
teatro do 
Barroco 
Título: O peregrino errante que cansou 
ó demo. 

Autor: Xavicr Lama. 

Compañia: Centro Dramáti co Galego. 

Director: Andrés Pazo . 

Elenco: Xo é Manuel O lveira, Xan Casas, 

Lu' Martínez, Maria Barcala, Laura Ponte, 

Rebeca Montero, alvador del Rio, Xavier 

Estévez, Patricia Vázquez, Xosefa Bai;reiro, 

Uno Braxe, Marco Viéitez, u ana Dans, 
Andrés Pazos, Rosa Álvarez. 

Non e abe a u n qucr conven
cer o Centro Dramático co seu O 
peregrino errante que cansou ao de
mo. Sospeitamos que non ao autor 
do cartel, ao que deberon faltarlle 
cores para pintar ese esforzado 
ach ádego poético de peregrino 
errante. Non sabiamos que os pere
grino (el non era pelengrin, segun
do Portomeñe ?) arna is de seren 
ambulatório de eu, poidesen ter 
a condición de sedentários; nen 
parece que tentaran gañar a opi
nión dun reparto tan cumprido e 
con tanto quilométro de furgalla e 
decorado ao lombo; algo menos é 
de comprender que Andrés Pazos 
saliente da obra, no texto limiar, a 
liberdad.e coa que está escrita. 

tumi ta , non pat 
cristiana. 

Teatro 

O Centro Dramático reinventa o 
costumismo pardo da alta Restau
ración no que o autor relata o pri
mitivismo dos galegas do rural pa
ra reafirmar ao espectador urbano 
na sua superioridade. Abrindo es
ta porta, o CD 
aproxímase á 
alrura estética 
e moral do 
programa da 
TVG A Repa
nocha, ed ifi
cante modelo 
de como se de
ben gastar os 
carros públicos 
para ensinar á 
cidadania a rir 
do mal alleo. 
A visión de O 
Peregrino non 
chega nen ao 
esteticismo de 
dona Emilia; e 
anterio r no 
sentido máis 
preh is tóriCo 
do termo, por
que se recre a 
na uper ti-

O Peregrino 
Errante 
asume todas 
as 
imposicións 
formais 
polas que o 
poder 
obrigaba a 
pasar ao 
teatro cando 
via nel un 
reactivo 
político 
temíbel. 

ci n bárbara e ainda ten os santos 
collóns de explicarno nun pro
gram de man que "que non on 
un imples ou divertido rito folc
klórico nón parte mesma da sua 
intimidade máis viva, expresión 
profunda da sua alma". 

Empanada de tentación 

A outra parte da aventura do Pe
regrino débese á dialéctica entre 

· a~~o 

pecado e virtude, tal e como a 
concebira Calderón en defensa da 
ortodóxia. Non se confunda: o 
Centro Dramático non estrea esta 
obra de .Xavier Lama para tentar 
un retomo irónico do naturalismo 
á arquitectqra cénica do Barroco; 
representa con todas as conse
cuéncias formais e ideolóxicas a 
un peregrino tentado pola rolda 
dos vícios, baixo a dirección (frus
trada) do siñor Demó. Ao carde
nal Quiroga Palácios terialle pare
cido algo rigorista esta .obra. Mal 
se compara cos cantos de Luzbel 
do Hospital dos Tolos de Lope. 
Aqui a escrita non se achega nen · 
ás brañas das que nace · o rio do 
Barroco. Lama quer atentar ao Pe
regrino con peitos gloriosos de nácar 
(a Luxúria, polo visto) ou a refina-: 
da empanada (a gula, seica). ' 

Manuel Óuede di que O Peregrino 
errante que cansou ao demo vai ca
miño de converterse nun clásko. 
Ou é que arriou a veda de contar 
andrómenas ou é que queren tra
emos o tomismo de Fraga ao tea
tro. E non é un falar: o espectácu
lo está avaliado poio académico, 
escritor, galeno, filósofo das silvei
ras e asesor de Fraga para manter 
na virtude a rádio pública autonó
mica, Agostiño Sixto Seco. Des
pois de server de coartada gale
guista de Fraga para reducir a rá
d io pública a auto sacramental 
(algo pendido ao Opus Dei, reco
noz?molo), comezan as xornadas 
de Sixto ·no Teatro.+ 

G. LUCA DE TENA 

O carnicen~o 
redentor 

Título: A boa estrela. 

Director: Ricardo Franco. 

Protagonistas: Jordi Mollá, Maribel Verdú 

e Antonio Resines 

. Nacionalidade: Española. 1997. 

A boa estrela ten o aé:erto de ape
lar aos bos sentimentos, tan me
nosprezados nesta época de filmes 
norteamericanos sobre o asesinato 
en série. O seu director, Ricardo 
Franco, modificou ao parecer o 
guión sanguiñento que lle foi pre
se-n tad o .até con verte lo nunha 
obra moi diferente. Os restos de 
cine de terror que permaneceron · 
na ambientación do novo proxec
to non fan máis. que beneficialo e 
alonxalo dos seus posíbeis tons 
azucrados. 

Outro dos acertos de Franco foi a 
direción de actores. De Antonio 
Resines, un frouxo personaxe de 
comédias, histriónico e incapaz 
até agora de interpretar 9utro pa
pel que non sexa o del 
-mesmo, conseguiu en
tresacar un aceitábel 
actor de drama. Resi
nes queda moito me
llar de camiceiro· frus
trado de bairro, como 
é este o caso, que no 
seu papel habitual de 
executivo -cachondón. 
Maribel Verdú, actriz 
tan veterana ( empezou 
de moi nova), como 
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c·a, sobre dous peares: a maldade 
humana que xustifica- a existéncia 
de seres miserábeis -os nenas da 
inclusa, non mer:tos miserábeis á 
sua vez cos demais- e a bonclade 
individual. A maldade existe en si 
mesma e caracterizaria ás persoas, 
á marxe de toda dialéctica social. 

,..Q pai ga t9rta (Verdú) recóllea da 
inclusa un mes, lévaa a grandes 
hoteis, logo devólvea ao centro e 
abandónaa para sempre, sen nen
gunha razón comprensíbel. Dani 
(Mollá) nen sequera coñece aos 
país. A primeira família que o re
colle ttátao ben ("dábanme un bi
co todas as noites e decíanme que 
me querían"), pero logo tamén o 
devolven·á inclusa, sen nengunha 
razón que explique esta actitude. 
O -esquema da maldáde inxustifi
cada non se diferéncia, salvando a 
estética cinematográfica, da dos 
filmes norteamericanos ao uso. Es
ta morál hobbesiana do home mao 
por natureza ten o seu contrapon
to no.heroi. O paralelo relixioso é 
o do home que nace co pecado 

_orixinal e .. necesita do redentor. 

A película adscríbese a.esta ·última 
orientación. O delincuente no 
cárcere recoñece a -bondade do 

escasa de rexistros, lo- Maribel Verdú. 
gra aquí adaptarse ao 

home que sofre para 
salvalo. Este home é 
carniceiro, cidadán 
común, igual que o fi
lio do carpinteiro de 
Belén. Un sacerdote 
intervén como media
dor entre el e o la
drón. O malvado, víti
ma á sua vez da mal
dade xenérica e incré
dulo rdixioso como 
corresponde, aceita fi
nalmente a extremau
ción cun discurso se-

papel. A sua cara demacrada e os 
seus xestos de muller da rua son 
casi críbeis, mesmo lembra á Vic
toria Abril de El Lute, sen chegar 
ao seu nivel. 
O terceiro 
protagonista, A película 
Jordi Mollá, aderíbese ao 
compón un 
papel de in
clusero-delin
cuente máis 
rico que o dos 
seus anteceso-

esquema 
relixioso do 
pecado 
orixinal e do 

res no cine redentor. 
madrileño dos 
oitenta. E to-
dos eles -este 
é un filme básicamente de acto
res- aportan á obra riberetes de 
profisionalidade que non lle so
bran ainda ao cine español. 

A boa estrel~ é unha película que 
se sostén, no que respeita á temáti-

mi-agnóstico, estribo tolerante · e 
útil para permitir a aceitación da 
mensáxe relixiosa. 

O próprio título, A poa estrela, alu
de á: obsesión do delincuente por 
convencerse a si mesmo de que po
sue o contrário do que a realidade 
'mostra. A má estrela, a má sorte, é 
outra alusión á irracionalidade. 

· Ricardo Franco, transformando 
un filme de horrores, n_un filme 
sobre a compasión, deixou incólu
me a orientación ética inicial. O -
resultado é, iso si, -máis eficaz. O 

- espectador sempre é feble ante a 
ilusión de que alguén poida irrum
pir por azar na sua vida para resol
verlle os. seus problemas. En ' tal 
inventiva se basea a grácia relixio
sa, a vara máxica das fadas e o xé
nio da lámpada.+ 

M. VEIGA 
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ANOSA TEBEA 

Lembranza da actriz Maria Casares 
C~ónita do escritor .Alexandre Fínisterre, seu-amigo da infáncia 

* ALEXANDRE FINISTERRE 
. '-

º ·autor lembra nest~ crónica 
que resumimos vários rho, 
mentos da sua amistade e re, 
ladón, .xa de~de a infáncia, 
coa desaparecida actriz galega 
Maria Casares. Ambos e dous 
tamén estiveron unidos polo 
exílio, no que a relación se 
mantivo viva apesar· da impla, 
cábel separación que para este 
xe~ración de infáncia repu, 
blicana resultou un golpe def, 
nitivo . . 

En 1936 atopábame esporadica~ 
mente en Madrid ton Maria Ca
sares, Vit'oliña. Nunha ocasión 
axudoume . a contactar ·con Isa
bel de Paléncia, unha gran cláma 
e boa eséritofa coa que anos des-

. pciis coincidira no exilfo mexi
cano, para que ésta lese úns dra-:'. 
m6ns que eu escribin cos qué es
taba rnoi ilusiona'do, e 1que por 
r?z9ns . que co tempo compr,en.
din non se estrenaron nunca. O 
5 de Xufí:o daquel ano sou.ben 
outra vei de Maria. Foi aqu.el dila · 
cando sae·u o primeiro número 
de "P~so a la Juventud", revista·· 
quincenal c:¡ue tiramos entón en · 
Madrid Rafael Sán.chez ·Ortega e·, 
quen isto'~escrebe. Os seus subtí
nilos: Periódico iconoclasta. Grito 
de rebeldía' de valores anónimos. 
Órgano da ]l\sóciadón 'de Idealis
tas Prácticos. Habia un mes que · 
chegara ªº? 17 anos, dous me
nos que Sánchez Ortega, e a na
sa hisoñez reíléxase ben nesta 
e~pécie de TBO seudo poético
filosófico que na Hemeroteca 
Municipal de ~drid estaa dis
posición do que qL~ 
miga. O segundo número saeu o · 
20 de Xuño, o 5 de Xullo o ter-· 
ceiro pero o cuarto xa nón_pui
do ser: cruzárase o 18 de Xullo 
de 1936. 

Inundáramos Madrid de volan
tes e pasquins e ademais de dis
tribuir a revista en quiosques, 
voceabámola e veñdfamola. Un
ha vez · nun simón tirado por un 
cabalo iamos cunha partcarta e 
un aspecto estrafalário, e pará
mónos diante do Círcu.lo de Be- · 
llas Artes, berrando pestes C9? 
megáfonos de cartón contra ... o 
monopolismo dos consagrados",. 
Vestidos de negro, todos con 
chalinas bermellas non pasába
mos sen ser vistos e até o ;vello 
cocheiro estaba inquedo p~rque 
as causas non estaban para eses 
"escándalos" naqueles dias ,pre; -
bélicos. Tampouco pasamos de
sapercibidos para Vitoliña, que 
feita xa ·unha muller, pasaba por . 
ali .cun mozo, maís ou meftos do 
naso tempo, que· despois nos 
apresntari.a como "o seu noivo". 
Comprou a revista e sumouse a 
nós na venta, rematando d:espo,is · 
tomando cervexa e bacallao fri~ 
tido n unha típica taberba da rua 
Tetuán. 

No exílio francés 

Non a volvería ver até det anos 
despois na· Franza. Si ao seu pai, 
que me veu visitar en Valéncia, 
caiido fon fer ido por unha bom
ba no Madrid asediado de 1936, 
e ao qtte tamén ·reencontrei en 

'N~nca pe.rd~u o 
: acénto enxebre · 
: d~~$pois .de 
: cincuenta anos 
: . d~ exílio, nen a 
• · sua morriña que 

ia cada ano a 
mitigar -ante o 
océano celta da 
Bretaña'~ 

Paris. despois· da primeira etapa ·, · 
do exilio que pasou en LÓndre~. 

Hosü:atl NeoqDJller, ,do qu:e duran
tie a n1fü.a e:s:t~cia :sairon 1dm.1s 

·oj1,rteXJc1s1 1Íiúlll1e1J1Jies. ~.11ll:a:1fia vestia 
de ne1g:1J10 ;; Gruúid a,, a :Sl.!l::l! na~,, mo-Desde pequéna Maria viviu a 

- ·permanente· preséncia da ~nfe:r-, 
midade e a morl!:e na sira famí
'lia. Cando; a frnams do 1947 a vi-: 
si t ei no piso parisino da rna· 
Vaugirard -viña de regresar 
dunha longa estadía na ,Itália 
po la rodaxe de "A cartuxa de 

. Parma"- atopábase estudando 
, o pa~l da Princesa da · Marte, 

o O de Jean Cocteau. O es-
cena ·o no podía ser máis ade
cuado: o .cuat:to onde estábamos 
·daba ao depósit~ de cadavres do 

. H:era lh:at'bia p l[111uuo,, e sieu piai~ es
taba rrua babñ1taid1ón °do iadlo, ~n
mob H i rn do na caima, ¡preso 
dunha bomba de osíxeno a .cau
·sa da agravadón da sua crónica 
tube'rculose. 

Cando de nena perguntaban a -
Maria a que pensaba adicarse de 
maior respondia á Mediciña, un
ha veces; á Danza neutras. Duas 
maneiras de exorcizar a enfer
midade e a marte. 

Amigos de. infáncia 
~ 

Cando Maria Casares naceu ron lograr por todos os médios 
quen isto escrel5e l:iña tres ªº alcance unha vida o ináis 
anos. Seu pai, Santiago Casi- 'saudábel posíbel ·para a ·filfa. 
res Quirogq, e o meu eran ami- Comezando X.a antes de n.acer 
gos da infán.cia. Ambos ·e dous ·a. nai para ~lle dar" o peito nas . 
fixeran os primeiros estudos na tnellores condie(óns: sobrali-
Caruña, no coléxio AÍejándro-· rti.entación moi cl)idada:, ·exer~ 
Ramírez, ·meu avó materno. E dtiQs adecuados e, d_e seguro, 
viviamos pertb: os · Casa~es na~ , os mexunxes que a traaición 
rua de Panaderas e nós .na de. - popular; g~lega recomend~ para 
San Agustín . ... · ·. ·, .. . cons~guir un ·bon 'embarazo. 

,.(~ . .~ . ,. . - ..... ~--7'" 

Maria dicia qu~:.crs seust~P~·is, a . '.: .C:.Lregtiltado (or..do máis satis
ti'v:erari p_or"de$'card·o. oú:;f)(h '" ·~J~erótio:'.)~. ,recén_padfi. aca:aoµ ·~ 
tQrpeza, pois dados .<?s ,.<!.1:1~.ecé- · 1 , º2,,. cinco quilo-s: ~i'O:,da ,9,!t~ to.-: 
dentes ' familiares, crüéis e ".tfe_.- '. ·. mezou a-in.quedar aos ·prü){~ni - . 
m~rn;l os,~ d~ ~ise ,e '"~J(Jlip's i a;./ iPEes~_' p~1as r)9itt:;s." irnp~d}aÍles _:
n'on. d·ese.x"ábah Ji llos. ·"'-A su~'":>. ""eoricili?-r .Q: sano as ·múfqprls e: 
aq9a i:;>"'fl,Jtirna mQn~·KepiJ:éptf. .~ cuidosas fl~t\1léiidas . d~-~wini
c~, e ojto dos s~uSi)i.ove fü!D~ ·,: fia, p~lo gu,e:,c·oBsult9-wf1'::a"o 
agás~~ant-iago; orotreron ~é t~~ . ~ q6C"t6( J3arº.eit~:<::;-riiédiG9-_ .de. 

·~erculose, den"antes: d:e H'ac,eJ;_. -~·a-bee~ira- d~l~'S:: e no-s.ct·ta
Maria. ·-Por litía inaterna, fü. JS.úa ·-, ,~ "i:n~n----;:- qO:e-J) t(apquila:me'!lté 

' aboa tivo tres fillos: Cel ia, a · explicoulle "O 'leite· das riosas 
maior, torturada toda a vida vacas é moi gordo para os rcén 
por atroces .. ataques epilépticos, nadas; mistúrena con auga mi-
un varón que morreu no horror neral· e solucionado". Santiago 
do delirium tremens, e G loria, Casares limitouse a lembrarlle 
mai de Maria. . que era a súa esposa a que 

"Mais non era rienglln gato -
comentaba con rexouba Ma
ria- para me guindar ao mar". 
E tanto a nai como o pai ten.ta-

amamantaba á filla. A história 
fixo sorrir a máis de un na, da
quela, inocente A Coruña. 

Seu pai, como é sabido, non 

O encontro con Camus 

_Foi precis·amente nun dancing, o 
do Hotel Chatéau Frontenac, 
dancing que claquela se chamaba 
madri.disimamente La P.uerta del 
Sol, onde atopei a Maria acom
pañada de Albert Camus - a 
quen non coñecia persoalmen
te- unha .noite de preverán de · 
1948. Unha semanas antes tíñaa 
visto na ·sá de festas de La Cou
pole, en Montparnasse, con Jean 
Servais, o único home con 
quen, confesaba Maria, tiña ex
perimentado "o flechazo" e co 
que mantivo as relacións mais 

era crente, pero Maria foi bap
tézada cos nomes de Maria V ic
toria: "Vitola" para o seu pai e 
''Vitoliña" para a sua nai e para 
os seus amiguiños, entre os que 
me atopaba. Medrou fo rte e vi
tal ainda que sempre cun lixei
ro -ás veces intenso- tremar 
nas suas mans cando algo, bon 
ou inalo, a impresionaba. Os 
seus primeros estudos fíxoos no 
Coléxio Frances, onde ensina
ba unha parenta da . miña nai , 
Maria Chevalier -unha miña 
bisaboa materna era francesa-
.quen chegou a darlle clases pri-
vadas a Maria. · 

Como {illa única · gostáballe 
COQ.vidar á sua casa para xogar 

,aos seus· pequenos amigos e 
néÜ estiven algunh8: vez, ·so~ 
bretodo nos nadais, cando na 

- ampla sá de música dos Casa
res Quiroga se acendia un es
pléndido Arpre de Noel, qui
zais único na Coruña de entón 
-o de todos eran os nacemen
tos- co fondo musical do pia
no que Esther aporreaba. Est
her, bastante Ínaior que Maria, 
filia do Casares Quiroga estu
dante en Madrid cunha noiva 
esquencida. • 

durado.iras cun an;i.ante até en
tón: tres anos . 

En, Maio de 1949, o Grande Ba~ 
llet de Montecarlo presentou no 
Palais Chaillot, de Paris, o meu 
drama-ballet "Do Amor. e da 
Marte". Ao estreno asistiu -,. 
elegantísima- Maria, desta vol
ta a· carón de Pierre Reynal, en 
quen, como lago escreberia ·a 
miña paisan~ña, "atoparia o pre
cioso aceite que lle permitiu lí
galo todo"; e no que se refire ao 
teatro, se ben non lle debía o 
textos que elexia -xa que foron 
estos o que a el xiron a ela
debianlle a Pierre cando meno 
o xeito que elexiu para int rpr -
talo . 

Quizai por ser o mái fama o 
do seu amante , m ito e mm
ficou a relación de Maria con 
Albert Camu . Di e que ao 
afectados pola tuberculo e e 
lles exacerba o apetite exual. 
Camus sofria desde a sua adoles
céncia a tise, á que chamaba a 
ya ."repugnante iniimga". Mai 

non creo equivocarme ao supor 
quemáis que un grande a1nor o 
que uniu a Maria e Albert ~ i 
unha paixón intelectual e até 
<liria que filo$ófica. 

A própia Maria definiria esta re
lación como "a comunión coa 
testemuña vivinte daquel que 
sen querer .facer nunca proseli
tismo limitábase a testemuñar 
rendindo homenaxe de dign ida
de a quen o escoitaba; e o eu 
berro incansábel, o Non aos 
deuses e aos homes da inxustiza, 
da mentira, do sofrimento e da 
marte. Ao pensador e home de 
teatro xenial": 

Actriz universal 

Pero non é polo eu amore 
polo que pasará á hi tória Maria 
Casares, senón por ser con Mar
garita Xirgu e Núría Espert, un
ha das tres grandes cimeiras d 
teatro en castellano, e Maria ta
mén do teatro univers l xunto a 
Sar;;i.h Bernhadt Eleanora Du
se. E é de significar que esas 
grandes tráxicas teñan rixé en 
comunidades bilingue (Catalu
ña e Galiza). 

En Paris, desde os seus comezos, 
sobresaiu pala sua persoalidade 
enigmática, o seu estilo concen
trado, preciso, interior, sombrío 
e de súpeto ilum'.inado, aceso por 
lóstregos de apaix0ada beleza. O 
cine non captou todas estas po
si.b.ilidades, só enxergadas por 
Bresson en "Les Dames du Bois 
du Bolll~gne". Ela mesma ten 
escrito sobre esta distáncia nun
ca sup~ra,da e falado sobre a sua 
relación co teatro: 

"Viaxei por todas partes no es.
pácio e no tempo._ Coñecin a 
Xoana de Arco, a Maria T udor 
de l.nglaterrá, a Catuxa de Rú
sia, a Faw¡t9 de Witl:emberg, a 
Teresa de A vila, á Medea dos 
gregos e a San Juan de la Cruz. 
Vivin meses na intimidade de 
Séneca, de Hugo, de P'éguy, 
Shakespeáre, Calderón, Piran
dE;llo, Kl.eist, lbsen, Strindberg, . 



ANOSA TERRA 

(Ven da páxina anterior) 

Racine, Marivaux. Compartin 
as fascinaciÓns, as decepcións e 
os deslumbramentos dos artistas 
do noso tempo. Habitei nos pa
lacios do Ranacemento, os cas
telos da Idade Media, as ruinas 
do Imperio Azteca. Cabalguei 
nas monturas das amazonas. pa
sei através de portas pechadas. 
Através dos séculos. Andei da 
outra banda dos espellos. So
brevivin á guerra, á peste, mes
mo á morte. Fun a Morte, e a 
Vida, e o Home, e a Muller, un
ha Planta, unha Serpe, unha illa 
no océano Índico. Vivin cen 
descinos. Padecin os máis graves 
casos de conciencia. Matei. trai
cionei. Fun verdugo e mártir. 
Sádica e Masoquista. Tirana e 
e crava. Home e muller. Repre
sentei as máis fermosas histórias 
de am r". 

"Receptáculo das forzas vivas 
que nos moven a todos, trans
formada en feiticeira polo que
rer do poeta e a máxia do tea
tro, levaba en mino aceno anti
go e o que ia vir. Coñecia a pró
xima silueta que estaria mañá 
de moda. Sabia o camiño que ia 
ser inventado-. Preparei descu
brimentos. Anunciei os ocasos e 
os renacimentos. Proclamei a 
guerra e a paz". 

Un regreso imposíbel 

En 1952 debcei Europa. E foi en 
México, en 1968, onde vin por 
derradeira vez a Mariq, Viña for
mando parte do Ballet de Mau
rice Béjart e tiven a satisfacción 
de ser, un chisco, o seu cicerone. 
Foi homenaxeada con emoción 
pola emigración republicana, os 
eu irmán de exflio, para quen 

e críbíu: 

"C m a miña mi ión en socie
dade fi im conferida p la repre

tou na briga de re
r ntar m 11 r p íb l o que 

m f i c nfi , é dicer, a 
mund do teatr e, atravé d s 
teatros d rnund , a Franza fóra 
da Franza, á E paña errante na 
Franza e ao xíli en t das par
te . En dua lfngua . Pois, ainda 
que d acordo coa miña tarxeta 
d re idéncia nacín na Galiza, 

n actriz francesa, feíta inteira
mente na Franza, que aceitou a 
rnatéria prima que lle veu de Es
pafia e que me moldeou segundo 
seu gasto e os seus critérios". 

Que teria sido de Vitoliña se o 
. 17 de Xullo de 1936, como esti
vo a piques de facer, tivese regre
sado á Galiza? Sen dúbida, como 
a sua innanastra, teria sido vexa
d a e encarcerada por anos, co 
que se teria malogrado unha das 
máis excelsas artistas de Galiza, 
que non perdeu o acento enxe:.. 
bre despois de cincuenta anos de 
exílio, nen a sua morriña que ia 
cada ano a mitigar ante o océa
no celta da Bretaña,o mesmo 
que arrolou a sua infáncia e ado
lescéncia na Corufia. • 

ALEXANDRE FINISTERRE é. escritor e 
editor: Exiliado en México moitos anos, 

vive actualmente en Madrid. 
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OPtNIÓN 

ANTÓN RISCO,·A.SÚA OBRA E O SEU PAI 

Dende que Zeus se dedica a devorar 
aos seus fillos para evitar que o des-. 
plazaran do olimpo, semella que es~ 
tamos condenado a vivir nunha es
pecie de. "fatalismo filial". Que llo 

• pregunten se non, ao pobre lsaac, 
cáseque inmolado polo patriarca 
Abraham para satisfacer os desexos 
do seu deus. 

E o rnáis sorprendente é que os fillos, 
nas máis das ocasións, nada facemos 
para rebelamos contra dese pai de
vorador da nosa propia persoalidade. 
Lonxe disto, aceptamos satisfactoria
mente todo tipo de comparazrias éoa 
obra e os actos dos nosos país. ¡Co
mo se as nasas obras non fosen nada 
sen eles! De bos fillos é agradecer 
aos nosos proxenitores a vida, así co
mo os esforzos e sufrimentos pasados 
para facer de nós xente de ben e va
lía. Pero, penso eu, que deberíamos 
reivindicar, aínda que sexa por unha 
simple cuestión de xustiza egocéntri
ca e de autoestima, que se nos valore 
por nós mesmos. 

Todo esto ven a conto pola reflexión 
suxerida dos discursos pronunciados 
na cea-homaxe coa que o Clube 
Alexandre Bóveda agasallou o pasa
do 24 de Maio a Antón Risco no seu 
amado Ourense. Agás contadas e 
honrosas excepcións, a figura do pai, 
do Vicente, estivo omnipresente. 
Quizais sexa algo inevitable. O pro
prio Antón díxome en certa ocasión 
que era o que era gracias a seu pai. . 
Agora ben, unha cousa é recorrer ao 
referente paterno cando non se sabe 
di..cir sobre o Antón e/ou a súa obra. 
E outra moi diferente é converter ao 
fráxil Vicente no Zeus devorador da 
mitoloxía grega. ¿Mérece o Antón 

LUIS MARTINEZ-

RISCO DA..VIÑA 

'Se Antón 
ocupa un lugar 
no mundo da 

cultura galega, 
¿ é por ser f illo do 
seu pai ou polas 
súas aportacións 

na crítica 
literaria e na 

propi·a 
novelística? 

Antón Risco. 

ser inmolado como Isaac? Penso que 
non. Un dos principos indiscutibles 
e que subsisten a revolucións poste
riores da revolución burguesa é a va
loracíóri do Individuo como Ser Pro
pio e Diferenciado. Claro está, a un
ha sociedade que difícilmente ten 
asimilados os valores positivos que 
poidera aportar o Liberalismo, ¿corno 
lle podemos esixir que valore ~o in
dividuo e rion á estirpe? 

, Por rnoi sentimentalmente que este
amos vencellados a don Vicente, un 
mínimo pudor intelectual debería 
obrigamos a val-orar na independen
cia da súa própria orbcinalidade crea
tiva a obra de Antón. Dicía Risco, o 
Vicente, ªSer diferente é ser existen: 
te". ¿Por qué negar a .existencia do _ 
Antón? 

Se Antón ocupa un lugar . no mundo 
da cultural galega, ¿é por ser fillo' do 
seu pai ou polas súas aportacións na 
crítica llteraria e na propiá povelística? 

Particularmente, e discúlpeseme a 
osadía de emitir unha opinión perso
al en cuestións das que careza da de
bida formación académica, creo que 
o An_tón supera ao pai no que é a súa 
especialidade: a Crítica Literaria e os 
estudios· sobre literatura fantástica. 
N 'o referente á narrativa, e recoñe
cendo que canúdade non é sinónimo 
de calidade, a producción do fillo é 

· superior á do pai. 

Outra cousa é o Vicente Risco, teóri
co do nacionalismo galego (e figura -
refemte do mesmo pese ás discrepán
cias ideolóxicas que teñamos con el 
e/ou coa súa obra) e, moi especial
mente, o Risco Etnógrafo e Antropó
logo que procura no mundo das nosas 
tradicións argumentos que xustifi
quen o, noso carácter diferencial. 

Antón, a súa obra, ten unha trascen
déncia máis universal que redundará 
en beneficio da cultura galega - se· é 
que decidimos facer compartementos 

' estancos en -aspectos que non son 
merecedores das estreiteces que im
poñen os límites--, sempre que An
tón queira que a súa obra individual 
sexa considerada como froito dun 
home qúe quere ser galego. E, ta
mén, que a comunidade galega deci
da aceptar o legado, indiscutible na 
miña opinión, que o autor oferta ao 
conxunto da súa nación.+ 

LUIS MARTINEZ-RISCO DAVIÑA é historiador, 
autor de O ensino da historia no Bacherelato 

Franquista (periocfu 1936-1951). 
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Ocurreu no xardín da residen
cia do p·inar, á beira da juan-ra
rMniana colina dos chopos, du
rante as asédiadas xornadas ma
drileñas de novembro de 1936. 
Refuxiárase na célebre Res.iden
cia de Estudantes ( á de Larca, 
Dali e Bufiuel) Dámaso Alonso, 
coma dena,ntes o fixeran 'Ortega 
Gasset (que xa se fóra) e outros . 
intelectuai·s de menor renome. 
Permanecf an aínda algúns dos 
esclarecidos residentes; vellos 
como D. Ánxel Llorca e D. Ri
cardo de drueta, ou ben madu
ros, coma ~Moreno Villa, quen 
mantiñan ali vivQ_ o esprito da 
Institución Libre de Enseñanza. 
E nunha d:;iquelas mañáns, o in-

. xel lopista e logo galdosista, Jo
sé F. Montesinos, foi a visitalo~ . 

Acórdome de velo chega; á 
tesid.encfa, e. de poñerse. a 

, fala.r desegmd_a no xardm 

Nunha noite de San 
Xoán de hai moití
simos anos, Galicia 
redirniu á serea. 

1 

Ata aql!ela, a serea 
era unha repre
sentación do 

mal. Elas, lúdndo os 
. engados da súa nudez 
e entoando cantos 
que engaiolaban a 
quen as ofa, habita
ean as i lla~ e os escar-_ -
pados cantís, eses lu
gares aos que só se 
chega C:.ºª forza do 9e
sexo e o anceie.-n9n 
exento de sacrificio-, · -
como o amor, pero ao . 
contrario_. que este, 
coas sereas non se 
acada un fr9ito que 
perdure o encóntro, a · 
súa esterilidade de
sembocaba no marti
rio e a marte dos que 
sucumbían aos seus encantos. 

Elas, as -mulleres sen sexo e do 
pracer ame.irado, foron unha das 
grandes .tentacións que sufriu 
Odiseo,_no seu deambular polos 
mar~s da v.ida¡ por elas tivo que 
atarse ao mastro da súa nave e 
selar con.. cera os oídos dos seus 
compañeiros de viaxe, para non 
se deixar tentar pola chamada 
daquelas amantes fatais, que só 
noutra ocasión foran vencida,s, 
cando Orfeo, coa súa arpa, ento
ou un canto moito máis perfec
to; porque o de Orfeo era un 

-canto de gloria,, mentres que o 
delas era de enganos. 

No fondo, tanto as lendas clá- · 
· sicas como a iconografía me

dieval, só vían nelas a fer
mosura estéril e ·o praeer_sen 
amor. A falta de sexo non pode 
satisfacer o que a beleza do rostro . 
promete e a amplitude dos peitos 

A guérra pluscuancivil 
cos seus compañeiros do Ce~tro 
de Estudos Históricos, Moreno 

. Villa e Dámaso Alonso. Xa pra 
sempre quedar~áme impresa, na 
pel da alma, a estampa física de 
Montesinos, polo fondo drama
tismo quu trascendía da súa 
bruna, alta, austera e elegante 
figura. En ningún person.axe de 
seu tempo puden adiviñar na 
súa faciana, tan silente e tácita . 
dór pola tremenda traxedia que 

· vivía España . Montesinos, é 
ben ~erto, na sua própria carne: 
acababan de matarlle á seu ir
mái). má¡s quérido: o derradeiro 
alcalde republicán de Granada. 
E a seu amigo ináis :xenial , que 
se -chamaba Federico, cuñado 
do seu iamén sacrificado irmán . 

D isimuladamente apro 
ximeime aos tres proho
mes, para poder escoit(!r 

do que falaban·. O tema cons-

tante daqueles días terribles era, ' 
loxicamente, a Guerra; Mais, 
naquela conversa ouvinlle a 

· Montesinos chamada dun xe.ito 
que se me quedaría grabado nos 
miolos e que máis tarde leería, 
repetido, nos se.us Ensayo$ y es
tudios de Literatura Española; on
de na carta-prólogo escri~a en 
Berkeley (1-X-1958), di: "Viu a 
Ouerra Civil - pluscuancivH, di- ' 
xen eu en algures-:- e con ela a 

.. dtáspora hispánica". 

Volvin ouvir este sin~agma 
nos beizos dos presentado
res doutros ensaios, ainda 

inéditos, de Montesinos, publi
cados ao cumplirs_e o centenário 

· -do seu nácimento. Celebrábase 
a5í a data, na aula da mesma re
sidencia, · onde ouvira falar eu 
ao egrexio granadino hai sesen
ta anos. Á saída, Juan Marichal 
díxome .que Montesnes, nem-

A nosa sereiña 
/ . . 

avala. A fermosura, na naturezá, 
dá vida. e a delas sacá.~aa .. 

Na antiguidade chegaron 'a ser a 
personificación da febre que 
acababa coa vida dos doentes, e 
co cristianismo foron recupera-· 
das da tradición clásica para re
presentar nas igrexas e nas cate
drais a beleza inútil. 

Pero, cando os normandos 
andaban por estes mares 
da. nosa ·ter-ra, convertidos 

nunha nova personificación do 
maligno, un cábaleiro que habi
taba nas ribeiras <leste país de 
náufragos, viu unha fermosa 
muller que asollaba núa nci alto 
dun acantilado. 

o cabaleiro, dono daquelas ri
beiras escarpadas, de aree iros e 
praias que ningún pai de donce
la tiña por bo partido, observou 
aqueles ollos que aínda non se 

decataran da súa presencia, o 
peló que brUlaba c.omb o ouro, a 
pel tersa sobre a que secaban 
unhas gotas de auga e o busto de 
muller viva, e prendouse . dela. 

¿)eguen contando as lendas 
R,Ue a aqÚela muller allea, a 
quen o cabaleiro tomou por 

esposa e chamou Mariña, por ter 
saído do mar, os seus súbditos al
cumábana "a serea", que -era co
mo dicirlle a perversa ou a ini
quidade; a. pesares de que, con
trariamente ao que delas dicían 
as fábulas, esta nin sequera sabía 
falar, e no tempo que lle corres
pondeu, quedou grávida e pariu. 

A primeira parte do maleficio 
das sereas xa quedara anulado o 
día do parfo; pero a xente seguía 
receando daquela forasteira. 

O rapaz que naG.eu foi o primeiro 
símbolo de vida que aparecía na-

- { 

aoROBÓ 

._. 

bargantes parecer .tan serio, era 
moi ledo, e incluso bailaba sevi-

. llanas, vestido con falda de fa
ralaes, nas festa~ universitárias . 
de Harvard. 

Tardei moitos 'anos e~ darme 
conta de que aq\(ela expre
sión de A Guerra pluscuan

civil a ·tomara Montesinos d·a 
Farsalia de -L'l-!canq; poema .in
concluso que narra a guerra en- . 
tre César e Pompeyo. Sóupeno 
ao ler un dos Estudios sobre la 
Antiguedad de Antonio Tovar, 
escrito aos poucbs meses de fi-

. nar· a nosa loita. Cando o falan
x is ta T ovar escribía: "Saímos 
agora nós dunha guerra que el 
[Lucano] tamén, usando ·o pri
meiro verso do seu poema, teria 

. chamado plus quancivile e ríos 
atopamos ante outra nova (a II 
Mundial) que non deix·a de ter 
algo de civil".• 

FRANCISCO A. VIbAL 

quelas terras ermas, e o 
cabaleiro, orgulloso de 
ver como reverdecía 
algo naqueles areais, 
quixo dar unha grande 
festa na noite de San · 
Xoán, cando o día 
·vence ás tebras e o sol, 
de - contento polo 
triunfo da luz baila no 
ceo; cando a noite non 
é máis que un pequeno 
tránsito vencido polas 
labaradas do lume pu
rifü:ador, polas cacha
relas en tomo ás que 
se prolonga o día. 

O cabaleiro, ·co
llendo ao seu 

· fillo do colo da 
nai, dirixiuse á máis 
grande das fogueiras 
para pasalo pot enriba 
das lapas, para saltar 
con el a lumarada pu
rificadora, "para que 

1non che morda cobra nin can". 
E a nai, temendo un criminal 
rito de sacrificio a algún malva
do deus doutro tempo, Janzouse 
sobre o lume para coller ao seu 
fillo ao tempo que, por primeira 
vez, dicía unha palabra chea de 
cariño e emocion: 

-1Fillo!. 

Daquela, a serea, que os paisa
nos rexeitaran, redimiu a súa 
caste e fixo que a beleza, o pra
cer e a vida se apoderasen da-
queles baldíos. · 

Aquela noite, cos males do in
verno morreu a intransixencia. 

O cabaleiro, namorado e mara
billado, puxo á súa serea como 
soporte do seu escudo; · e o · seu 
nome, trocado en Mariño, ele
vouno á C8;tegoría de. apelido e 
tomouno como propio. t 

Ramiro 
Fon te 

ANOSA TERRA 

"Os prémios son 
necesários pero hai 
que recuperarse 
deles axiña" 

Estou lendo os poemas de Pushkin 
ao castelán, un dos grandes poetas 
universais e tamén dun libro do filó
sofo alemán Dilthey. Nestes ias ta
mén !in un ensaio sobre poesia in
glesa do século XlX e os poemas da 
última prémio Nóbel Wislawa Szym
borska. En galego leo o útimo libro 
de Rodríguez Baixeras, Beira Norte e 
os últimos relatos de Valcárcel Os 
oUos da sentinela. 

Que recomenda ler? 

Todo o anterior é, ademais de ·moi 
recomendábel, recente. Hai que ler 
en galego aos clásicos modernos: en 
poesía, a Rosalia, Curros e Cabani
llas e, en prosa, as pezas curtas de 
Otero Pedrayo. 

Como son os poemas cos que ven 
de gañar o prémio González Garces? 

Este libro, Mínima moralidad.e, sae 
doutro roáis extenso co que levo tres 
anos: son un conxun to de poemas 
cunha tonalidade unitária, meio fi
losóficos, méio conceptuai pero na
da herméticos, moi claros. Formulan 
unha certa reflexión moral sobre o 
feito da escritura e da leitura e o tí
tulo é unha homenaxe ao MCnima 
moraüa que escrebeu Adorno, exilia
do, fuxindo dos nazis durante a Se
gunda Guerra mundial. T ratábase de 
quitarlle á palabra alemana a man
cha que lle deixara a barbárie. Ain
da que con motivos menos elevados, 
este ponto de partida dálle aos meus 
poemas unidade. , 

Que importáncia lle outorga aos 
prémios? 

Case todos os prémios que me deron 
fo ron despois de que a obra es ti vera 
publicada. O concurso da Depura
ción ·da Coruña é o segundo que ga
ño ainda que me teño apresentado a 
roáis. Gañalos arranxa certos asun
tos. A .min neste caso vaime poñer 
en marcha outra vez e dame a opor
tunidade de publicar uns poemas 
que establ;ln na gaveta. Ao fin e ao 
cabo para ninguén é Cloado publicar 
poesía. Os prémios son azares nece
sários pero hai que recu'perarse ip
mediatamente deles. t ' .. · 

Poeta e narrador. Pontedeume (1957) .' 

Obras máis importantes: As cidades da nada, 

Designium, Pasa un segmjo, As lúas suburbanas 
e Adeus Norte (poes ía). · 

O retomado, Catrn novelas sentimentais e 
' Os leopardo~ da lúa (narrativa). 



Grande 
oferta 

cultural no 
Mornno. Se 

este fin de 
semana é o 
Rebolo rock 

en BUEU, 
para o 

seguinte 
temos en 

CANGAS o 
Herbo e 

Son. Na foto 
o grupo 
Cempes. 

O Trinque 
Libros 

Horacio Vázquez Rial deixára
n ós unha espléndida novela so
bre a emigración, Frontera Sur 
(Alfaguara) e xa está nas libra
rlas o seu novo traballo, Soldado 
de Porcelana (Edicións B), que 

conta a apaixoante história de 
Gustavo Durán, un intelectual 
e activista republicano cunha 
viqa de lenda, que foi compa
ñeiro nos anos 50 e 60 do noso 
.Ossorio Tafall. • 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 
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Bue u 
•MÚSICA 

REBOLO ROCK 

Solidariedaáe e antirrepresión 
titulan as lI xornadas do 
Colectivo Rehala que cele
bran do 20 ao 22. O Venres 
20 ás 9 da noite falan sobre 
a Represión social membros 
do Comité de Solidariedade 
con América Latina (Casal), 
Persoas Antiproibicionistas 
de Compostela (Paco), 
Abrigadoiro (Comité Anti
Sida de Pontevedra), PRE
SOS (Comité de axuda aos 
presos) e da Asemblea de Pa
rados de Vigo. Para o Sábado 
tefien unha axenda máis 
cargada que comeza ás 11 da 
mafiá cun roteiro pola costa, 
e egue ás 16 cunha oferca 
de xogos populares para ca
civos. Xa ás 9 da noite na 
chaira da lonxa, abre o acto 
central das xomadas, coa 
actuación dos humoristas 
Mofa e Befa, o grupo da vi
la Uno de CuatTo, o de rock 
batea Karosidansas, Debu.
xos Reanimados e Kaos. O 
Domingo 22 ás 12, pechan 
o programa cunha manifes
tación en favor da Despena
lización da Insubmisión. 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

XAQUIN VILLALBA 

O pintor local, criador da 
Escala de Debuxo da AP A 
do Coléxio Virxe do Carme, 
expón durante este mes na 
Zaranda . 

•FESTA 

FESTA DO PETO 

Sábado 21 á partir das 6 
do erán, O Peto da Zaran
da devolve a recadación 
en forma de festa. Xogos 
populare , merenda, c rve
xa, viño, mú ica e teatro, 
entre outros actos. 

Canga·s 
•MÚSICA 

HERBA ESON 

O festival da praia de Li-
méns volta por segundo 
ano o Sábado 28. Desta-
volta actuarán a Brigada 
Víctor Jara, Os Cempés e ' 
o gaiteiro Xosé Manuel 
Budiño. A maiores dos 

concertos tamén oferecen 
obradoiros para os cativos, 
teatro ou carreirismo, en
tre outros engados. Infor
mación -e reservas no 909 
82 57 59. 

Corcubión 
• MÚSICA/POESIA 

FESTA 
DA SOLIDARIEDADE 

O Sábado 21 a partir das 8 
do serán celebran a segun
da ~egunda Festa da Solida
riedhde, que recolle fundos 
para enviar ás comunidades 
de Isla Zapatera en Nicará
gua. Conta con lugar para 
acampar, tendas de comér
cio alternativo, e comidas e 
bebidas a prezos populares. 
Asemade a partir das 10,30 
da noite comezan as actua
cións de Bágoa de Raiña, 
]esus Vaamonde e Xosé 
Lois Romero, e grupo de 
pandereteiras. T amén esta
rá presente o Batallón Li
terário da Costa da morte, 
cun recital poético. 

A Coruña 
•CINEMA 

Ü PASO SUSPENDIDO 
DACIGOÑA 

Por vez primeira na Galiza 
pódese ver o filme dirixi

.do por Tbeo Angelo
poulos, e interpretado por 
Marcello Mastroianni, O 
paso suspendido da cigoña 
(1991. 150 min). No Cen
tro Galego de Artes da 
lmaxe, os dias 25 e 26 ás 
20,15 h, con subtítulos 
electrónicos en galega. 

• . EXPOSICIÓNS 

A GALIZA 
DE ANXEL FOLE 

Até o 17 dé Xufio no Ar-
quivo do Reino da Gali-za 
(Xardin de San Carlos), de 
Luns a Domingo de 10 a 
14, e de 17 a 20 h . Vellos 
documentos do arquivo cos 
textos de Fole. 

•MÚSICA 

TWISTED FIÑGERS 

Cuarteto de música trdi-
cional escocesa, violín, 
guitarra, arpa, teclados e 
percusións, o Martes 24 de 
Xuño ás 9 da noite no Ro-
salia Castro. É o último 
conuerto do ciclo Música 
con Raizes, que· c01nezou o 
pasado mes de Abril con 
Paco .Ibáñez. Entradas de 
l. 700 a 1.200 pta. 

Guitiriz 
• ENCONTROS 

ARREDOR 
· DE MINI E MERO 

O Sábado 21 a asociación 
Xermolos oferece unha xor-

.r;s;:=> AXUSTE. DE CONT ÁS. "Nor-· 
~ teaniericano:de acción e ptevislbel 
final. Par:á días de cho iba. f\ _pr~,~én<:i~ .· 
de Harvey Keite1, o ·mellor. ' :»-. · ''.-

-~ O QUINTO ELEMBNTÓ. Un 

, -

rrÍodemó taxista do século XXIII, 
ex soldado especialista, ten que socorrer 
a unha extraterrestre no seu pla:r;ro para 
exorcizar o mal que ameaza a vida na te
rra. Dous sex simbols, Bruce-:-WilUs e lam 
Holm e os deseños de Moeb-i~s e Jean
Paul Gaulrier. 

~O· NEGOCIADOR. Eddie 
Murphf interpreta a un policia en

carregado ,de negociar en casos de se
cuestro. Procura non· ma,.tar a !ilinguén 
(ás ayesás de Fujimori) e respeita .a leí 
ante os perversos m:alvadós. ·Nen apta 
para os que durmen nas perseeucións de 
coches polas ruas de San Francisco. 

~ FIDELMBNTE TUA. Cher faide 
muUer de Ryan O'Neal, un empre-' " 

sário que ten unha amante con tetas de si-
. Ucona. Chez Palmintieri é un ladrón que 
se introduce en casa de Cher. A trama, 
con moito diálogo, teria funcionado en 
m~ de Woody Allen.. Neste qiso a~urre. 

lf?f': SECRETOS DO GORAZÓN. 
Filme do basca Montxo Armen-

~ SÓ OS PARVOS SE NAMO-
RAN. Unha hispana e un anglo

saxón enamóranse nas Vegas. Narración 
acaramelada do choque entre as tespeiti-

. dáriz, ben a·mbidntado nos anos sesenta . 
Tensións e pro,hlemas familiares van 
saind9 á luz afrav~s da óllc1qa dun neno. 
~1~sibilidade_~e valores dramáticos 
'ñunha obra.-por--riba da mé:dia do cine 

vas famílias e culturas._ "" ~español. • ' "" · . 

nada adicada a Baldomero do da Costa Melo, xunto . Galiza, repartida en tres sa-
Iglesias Dobarrio Mero e cos galegos Manuel Vidal . las da cidade: Caixa Galiza, 

· Xosé Luí~ Rivas Gruz Mini. Villaverde, Antón Alonso, M useú Provincial e Porta 
A partir das 12 do meiodia, Xaquin Agulla, Beatriz da Miñá. Até Outubro. 
falarán da sua aportación Costa, Xosé Carlos O'Fra-
coma Estudosos da nosa cul- minor, Rosa Martínez, ESCULTURA 
tura e criadores de identidade; Emillia Pérez Rosende, Le- CÁNTABRA E GALEGA 
Manuel Maria, Xesus Ma- opoldo Nóvoa, Xosé Ma- . 
to, Dario Xohán Cabana, nuel Millán, Anxo Anguei- Até o mes de Outubro ex-

·Fiz Vergara Vil,ariño e ra, M" Xosé Queizán e Ra- poñen, ªº carón da mura-
Marica Campo . As 14 h. miro Fonte, entre outros. lla, esculturas recentes de 
xantarán na Casa do Labre- Máis información no c;n- artistas galegos e cántabro_s. 
go de Baamonde, e ás 5 da cello: (986) 712001. 

•MÚSICA tardiñ.a, actua o grupo A 
Quenlla. Reservas para o 

Monforte ÜRQUESTRA xantar no (982) 37 20 40. 
NACIONAL DE EsPAÑA 

Me is 
•TEATRO 

O Venres io ás 8,30 do se--
MOSTRA rán no Auditório Municipal.. 

• POESIA 
O Xoves 19, pódese ver A 

Ourense FESTIVAL noite das tríba4es _por Tea-
ERO DE ARMENTElRA tro do Atl4ntico, o Venres 

20, Escola de Bufóns con· • EXPOSICIÓNS 
O Domingo iz ás 17 horas Ollomoltranvia, e o Sábado 

en Armenteira, celebran a 21, pecha O candil mara- AVIADA PRATA 
3ª edición do festival adita~ billoso de Viravolta Títeres. 
do ao Frade Ero. Comeza O Camiño de Santiago. Via 
co¡'l actuación dos grupos de 

Lugo 
da prata titulan as fotografias 

baile da comarca, a coral que fixeron na Asociación 
polifónica Xuntanza de 

• EXPOSICIÓNS 
de Amigos do Camiño, ex-

Meis, e a exposición dos postas no Museu Municipal. 
textos dos nenos e nenas das 
escolas. Haberá un recital GAL!ZA CASTREXA E , R1CARDO CAVADA 
poético luso-galaico: recita- ROMANA 
rán os portugueses António Cadros na galeria Marisa 
Manuel Arantes e Feman- História arqueolóxica da Marimón, até o dia 30. 

Pontevedra 
•CINEMA 

ANTES DA CHUVA 

(Befare the rain. lnglaterra
Franza-Macedónia 1994). 
_Unha ollada á recente gue
rra na lugoslávia, da mandó 
cineasta macedónio Milcho 
Manchevski. Dous pases, 
un ás 19,45 e outro ás 22,15 
h, o Mércores 25 na sala de , 
Caja Madrid. Organiza o Ci
ne clube Pontevedra. · 

• EXPOSICIÓNS 

SIL VÉRIO RIV AS 

O escultor galega, exr>ón a 
:'.' partir do Venres 20 na sala 

de Caja Madrid. Até o 6 de 
Xullo de 19 a 22 h. Sábados· 
de 12 a 14 e de 19 a 22 h. E 
Domingos de 12 a 14 h . 

XosÉ CONDE CoRBAL 

A sala .Teucro expón 
Dbra do famoso pintor- e 
gravador. 

EsCULTURA DA 
GALIZA E DE NAVARRA 

Até Outubro expoñen no 
claustro de San Francisco e 
na Praza da Leña, pezas re
cen tes .de criadores nava
rros e galegos. 

• LEITURAS 

FEIRA 00 LIBRO ANTIGO 

Até o 22 de Xuño na Praza 
da Ferréiria 

Ribeira 
• EXPOSICIÓNS 

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 Cultu~a. 

SantiagQ 
• CONFERÉNCIAS 

DoeoNSUMO 
EA ECOLOXIA 

O Venres 20 a partir das 
19,30 h, na galeria Sargade-
los, fala o xotnalista Jordi 
Bigas (director da revista 
Integral), sobre A cultura do-
consumo: · cámbio de hábitos 
e ecoloxia. 

•DANZA 

EN .PÉ DE PEORA 

A Sala Galán tenta artellar 
ourra edición do espectácu- _ 
lo de "danza e teatro para 
paseantes", tjo 26. ao 29 de 
Xuño palas ruas de Com-
postela. Seria a terceira edi-
ción que -procura ampliar a 
oferta até 1d compañias de 
teatro e danza de 6 países_. 

• EXPOSICIÓNS 

. ARQUITECTOS 
SEN FRONTEIRAS 

Até o 13 de Xullo na Casa 
da Conga, a sede do Coléxio 
de Arquitectos da Galiza, 
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, Mostra de 
plumillas en 

VIGO de 
Daniel 

Cifuentes na 
Sala de Arte 

Caixovigo. 

A galeria 
Trisque/ e 

Medulio de 
TUI mostra 

obra de 
Abre u 

Bastos. 

ANOSATERRA ......................................... ·-·-· .................................. . 
abren unha mostra cos pro
xectos e contrucións de Ar -
quitectos sen Fronteiras por 
todo o mundo. De 11 ,30 a 
13,30 e de 19 a 21 h. 

QANGRAHAM 

O Centro Galego de Arte 
Contemporánea ( CGAC) 
inaugura o Xoves 26, unha· 
mostra rétrospectiva sobre 
a obra do artista norteame

-ricano Dan Graham. Foto
grafias, desefios, produción 
filmográfica e videográfica, 
instalacións e maquetas, 
realizadas desde os anos 60 
até hoxe, xunto coa obra 
criada exclusivamente para 
ista mostra. 

DE ASOREY AOS 90 

Até o 31 de Xullo no AÜdi
tório da Galiza, expoñen un
ha abondosa colección de 
escultura .galega que comeza 
con obra de Franc'isco Aso
rey (1889-1961) e segue coa 
de todas as tendéncias do sé
culo até as máis recentes. 
Servizo gratuíto de guia para 
visitas en grupo que·se po
den concertar no (981) 57 
41 52/57 41 53. De Martes a 
Venres de 12 a 20 h. 

Ecos DO SuL 

Fotografias de Emil!o Vare
la sobre o norte de Africa en 
1996, na galeria Luísa Cues
ta do Burgo das Nacións. 

CIEGO-AL-ASPECTO 

Unha videoistalación e 
unha dúcea de imaxes tra
ducidas desde o vídeo a di
ferentes soportes, na mos
t ra do ourensán Carlos 
Nieto. Na galería Trinta 
até o 30 de Xullo. 

MOVIMENTO 
DOS SEM TERRA 

Fotos en grande f~rmato 
sobre o Movimento dos Sem 
Terra do Brasil feítas por 
Sebastiáo Salgado, e mús~
ca de Chico Buarque. A 
mostra está contratada po-
1 a COSAL, o Sindicato 
Labrego Galego e a Gale
ría Sargadelos, que a ex
pón até o 30 de Xuño. 

WILLIAM KLEIN 

Con obra feíta en New 
York de 1954 a 1955. Aber
ra na lgrexa da Universida
de, até o 30 de Xuño. . 

GRANELL E O TEATRO 

A Fundación Eugenio Gra
nel! mantén no Pazo 71.e 
Bendaña a mostra sobre a 
obra teatral de Eugenio. 
Granel!. Os Xoves,· ás 8 do 
serán, fan visitas guiadas 
gratuítas. Ademais pódense 
solicitar visitas guiadas e 
obradoiros para grupos. 

-EN TEMPO FURTIVO 

Esculturas de .Nacho Cria
do, no Centro de Arte Con
temporánea . 

·•TEATRO 

Ü PEREGRINO 
ERRANTE QUE 
CANSOU AO ÜEMO 

O novo bodevil do Centro 
Dramático Galega que diri
xe Andrés Pazos, están en 
Santiago do 16 ao 19 no 
Teatro Principal. 

COMO EN IRLANDA 

Peza que nasce de textos 
galegos e irlandeses, inter
pretada polo Centro Dra
mático Galega. No Teatro 
Principal do 13 ao 2 5. 

Convocafórias 

FOTOXORNALISMO: IMAXE E 
!NfORMACIÓN 

Do 130' de Xuño ao 4 de' Xullo na Co: 
ruña, Xurxo Lobato dirixe un seminá
rio de fotoxomalismo encadrado na 
oferta da Universidade Menéndez Pela.
yo .. Comprende ·charlas sobre impren- _ 
sa diária e edición gráfica, o retrato e a 
edición de dominicais, fotografia e fut
bol, fotografia dixital e fotografia de 
autor, que impartirán deseñadores de 
tod,o o Estado. Participan no encomro 
Maria López Medel, Chema Conesa, 
Publio López Mondéjar, Carlos Pérez 
Rozas, Reinhard Gade, Toni Cases, 
Manuel Lóp5,' Raúl Cando, César 
Lucas, Jaume Mor e Larry Towel. Para 
información e inscr.icións hai que dir
xirse á Secretaria de Alunos: Pazo de 
Corigreso-s. Glorieta de América, s/n. 
15004 A Coruña. Teléfono (981) 14 
08 30. Fax (981) 14 08 25. 

VÍDEO DO MAR 
CIDADE DE VIVEIRO 

A segunda edición do ·certame Vídeo 
do Mar Cidade de Viveiro, convocado 
polo Instituto de Estudos Viveirenses, 
ten un prímeiro prémio de 1.000.000 
pra., Para calquer cuestión chamar ao 
(~82) 56 01 28. 

CERT AME DE PINTURA 
XosÉMALVAR 

Dirixido a pintor.es nóveis. Recollen 
obras do 1 ao I8 de Xullo na Casa da 
Balconada de Santiago. Teléfono 
(981) 57 25 OO. 

FESTA MUSICAL 

A Orquestra Clásica de Vigo e o Con-

j 

servatório Superior de Música iQVitan a 
todos os músicos sen distinción de es
tilo a participar no concerto do Sába
do 21 na Praza da Constitución. Os 
interesados poden achegarse ameio do 
teléfono (986) 41 07 85 e.41 61 45. 

CERO EN CONDUCTA. 
ÜBRADOIROS DE IMAXE 

A Escala lmaxe e Son artella a quinta 
edición dos obradoiros de imaxe Cero 
en conducta, do 7 ao 11 de Xullo na 
Coruña. Destavolta at inxe aplica
cións informáticas, casting, secretaria 
da roáaxe, efectos especiais para cine
ma e telev.isión, estado da televisión, 
fotor~eportaxe, ·feitúra de guións, his
tória do cinema na Galiza, marketing 
e distribución, multimédia e debuxo 
animado. A matrícula de cada semi
nário custa 15 .000 pta. e fica aberra 
até o 25 de Xuño no Centro Galega 
de Artes da Irnaxe: Durán Loriga, 10-
ba ixo . 15003 A Coruña. Teléfono 
(98i) ·20 34 99, 

CONCURSO DE POESIA DA A.C. 
ROSALIA DE CASTRO 

· A as~ciación cultural Rosalia de Casrro 
de Camella (Barcelona) convoca a XI 
edición do Concurso de Poesia en Lín
gua Galega. Admiten poemas que an
den entre os cen e os trinta versos de 
tema libre,· se se remesan baixo plica 
antes do 30 <le Setembro. Hai tres 
prémios: 100.000, 50.000 e 35.000 
pta. que serán entregados nas xoma
das culturais da asocfación previstas 
para o Outono des.te ano. Envíos á 
A.C. Galega Rosalia de Castro: Fede
rico Soler, 71. 08940 Comella. Barce
lona. Teléfonos: da oficina (93) 3 7 5 
11 03, e do l;>ar socia.! (93) 375 10 54: 

PRÉMIO DE POESIA ' 
MANUEL MARIA 

A Libreria Casalderrey de Marin cria o 
Certame de Poesía Manuel Maria, que 
concede 50.000 pta. ao primeiro pré
mio e duas mencións especiais (cada 
unha cun lote de dicionários, atlas e 
outros libros) aos poemas dos alunos de 
primária e secundária das comarca.s do 
Morrazo e Pontevedra. O poemas te
ñen que ir dos 6 aos 70 versos, de te
mática e composición libres. A entrega 
ha ser por triplicado e baixo plica, co 
texto escrito a máquina e a dobre espa
zo, coa indicación no sobre "Para o 1 
P.rémio de Poesía Manuel Maria", an
tes do 13 de Setembro, na Libreria Ca
saklerrey: Jaime Janer, 7. 36900 Marin. 

CURSOS DE RUSO EN MOSCOVA 
E SAN PETERSBURGO 

Nos meses de XµHo e Agosto, a Aso
ciación Máximo Gorki de Vi~ progra
ma cursos intensivos de língua rusa, 
para todos os níveis, en Moscova e 
San Petersburgo. A estáncia vai con
tratada con famílias e residéncias· de 
estudantes. As clases serán en grupos 
reducidos, e contan con profesores ti
tulados . T amén nos locais da aso
ciación programan cursos de ruso no 
verán. Máis infonnación no (986) 22 
44 57, de 5 a 8 do serán. 

CIDADE DE LUGO DE ARTES 
PLÁSTICAS 

Aberto a galegas ou residentes na Ga
liza que poden apresentar un máximo 
de 2 obras nas moda1idades de pintura 
e escultura. O prazo para apresentar 
cadros xa finou, pero ainda se poden 
enviar esculturas. Han de andar entre 

os ·0,5 m. e 2,50 m. en todas as sus di
mensións, e chegar baixo plic~ até o 5 
de Novembro, á sala de mostras Porta
miñá (Praza do Carme s/n). Hai un 
primeiro prémio de 500.000 pta. e un 
segundo de 250.000 pta. Maior infor
mación no Patronato de Cultura de 

;Lugo: (982) 29 71 00: 

CARTAZ PARA A MOSTRAT97. 

A Feira de Artesania da Coruña, Mos
rrart97 convoca un concurso do que sai
rá o seu cartaz oficial. Os rraballos te
fien que incluir o nome da feira, ade
mais de reservar un espazo para insertar 

, porteriormente información adicional 
de patrocinadores, etc. As obras teñen 
que chegar sobre soporte ríxido e baixo 
lema e plica, antes do 20 de Xuño, á 
Asociación Galega de Artesáns: Camiño 
da lgrexa, 38. 15009 A Coruña. Teléfo
no (981) 29 36 88. As dimensión do 
orixinais son libr s, e non hai directriz 
sobre técnicas e materiais. De calquer 
xeito a impresión definitiva será en cua
tricomia. O prémio é de 70.000 pra. 

CURSO DE ÁRABE 

A Fundación cultural Alminar da Uni
versidade Popular de Vigo, artella un 
curso de iniciación ao idioma árabe, 
de 80 horas (mañás de 10 a 13, e tarde 
de 17 a 19 h), que comeza o 1 de Xu
llo de 1997. O mestre será o doucor 
Waleed Saleh, profesor titular de Un
gua Árabe da Escola oficial de idiomas 
de Valénc.ia. A matrícula val 15.000 
pta. ou a metade para e tudantes, per
soal da Universidade de Vigo, parado 
e xubilados. A inscrición fica aberta 
até o 20 de Xuño na Fundación Almi
nar: (986) 43 90 72. Aparcado 8.168. 
36200 Vigo.+ 

BANDA DESEÑADA CAZADORES E 
GUERREIROS 

Durante o mes de Xuño no 
Instituto da Guia, abren en 
horário de clase unha mos
tra de homenaxe á banda 
deseñada. 

ARTE CUBANA 

- A Casa das Artes acolle un
ha mostra de arte cubana 
de fin de século: Rubén Al
piza r, Armando Mariño, 
Roberto Fabelo, Carlos 
Alberto Estávez e Miguel 
Sordo. Asemade o Venres 
20 de Xuño, ás 8 do serán, 
oferecen unha charla sobre 
a A realidade e a arte 
cubana. De 11 a 14 h: e de 
1 7 ,30 a 21,30 h, os Domin
gos de 11 a 14 h, os Luns 
pecha. Até o 22 de Xuño. 

Os motivos dos gravados 
rupestres pre-históricos do 
continente europeu. No 
Museu dé Castrelos. 

SERPES VELENOSAS 

Até o 31 de Xuño, na Ma
droa, acollen unha mostra 
coas serpes máis veleno as 
do mundo. Entrada de 200 
para cativos e xubilados, e 
de 350 para maiores. 

Relacións 

• Teño 17 anos e gustariame cartearme 
con xente galega e portuguesa da miña 
idade aproximadamente. Eisa Quintas. Vi
laza-Viña Nova, 25. 36380 Gondomar. 

Sanxénxo 
•MÚSICA 

de Xullo, de 18,30 a 21,30 
h. Festivos pechado. 

1927. 67 min) de Tod 
Browning. Entrada a 400 
pta. 

ABRIR VIGO AO \v!AR 
E O MOTOR DA C!DAOE 

• 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.+ CR.Á.zy CoRA<;::Ao 

Músicas tenras e efusivas, 
da bossa nova ao blues, coa 
banda do Cra'(J Cora.iriío. O 
Venres 20 ás 12 da noite no 
Avir,i.dor con .entrada libre. 

Sárria 
•MÚSICA 

FESTAS DE SAN XOAN 

Conéerto dos Cool Yerks, 
o Sábado 21 na praza da vi
l a. Tamén actua Carlos 
Núñez, no mesmo cenário 
o Martes 24, e Malevaje, o 
Mércores 25. Todos os 
concertos son de balde. 

Tui 
•MÚSICA 

ABREU BASTOS 

Pinturas recenes na galería 
Trisque/ e Medúlio. Até o 5 

Vig._o ___ _ 
•CINEMA 

ADOSADOS 

FiJme dirixido por Mado 
Camus en 1996 (92 rnin), 
na.'.sesión <leste Xoves 19 
as - ·20,30 h. ·no Cine 
Rdirsel, que ártella o Cine . 

• EXPOSICIÓNS 

MERCEDES LENCE 

Novos cadros na galería 
Abel Lepina. Até o 26 ·de 
Xuño de 11,JO a 1,30 e de 
7,30 a 9,30. · 

DANlE.L C!FUENTES 

cl'!Lbe Lumjere. Para o vin- . - Mostra ·de palsaxes a plu-
déirn Xoves, pasan Ga- mill:;i.· até o 24 de Xuño na 
d!'upas humanas (USA. Sala de .Arte Caixavigo. 

Duas mostras programadas 
polo Cons6rcio da Zona 
Franca, para celebrar o seu 
50 aniversário. A primeira 
recolle a evolución da pri
meira liña de costa viguesa, 
e os proxectos apresenta
dos ao concurso de arqui
tectura Abrir Vigo ao mar. 
A outra re'pasa a história e 
os modelqs da factoría de 
Citroen. Até o 30 de Xu
ño, de 11 a 14 e de 1'7 a 21 
h, Sábados e Domingos de · 
11 a 21 l;l (pecha o Luns), 
na Estación Marítima. Vi
sitas concertadas para gru
pos no (g86) 21 27 34. · 

PALOMA CABELLO 
1 l 

Cadros de froitas, na Nova 
Sala Caixavigo. De Luns a 
Sábados de 18 a 21,30 h. 
Domingos de 12 a 14 h. 

30 ANOS 
PE CULTURA GALEGA 

A_ través das actividades do 
Centro. Recreativo Artísti
co e Cultural de Coruxo. 
Abre nos locais do centro . 

•MÚSICA 

ÜRAHAM FOSTER 
NIGHTTRAIN 

O Sábado 21 ás 12 da noite 
no Planta Baixa. 

SüPERTRAMP 

Andan de xira para apresen
ta.r o novo tr-aballo Sorne 
things never change en San 
Xoán o Luns 23 no Poli
deportlvo de Samil. As en
tradas á venda por 2.000 
pta, en rádios e tendas de 
discos da Galiza. · 
RADIO TARIFA 

Apresentan o seu segundo 
disco Temporal, de música 
andaluza e magrebi, o Venres 
20 ás 10,30 da noite no cen
tro. Caixavigo. As entradas 
van de 2.000 a 1.000 pta. 

MILLADOIRO 

Con I acobus Magnus e a 
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Anúncios de balde-
• No 30 aniversário do asasinato de 
Ernesto Che Guevara, mando có
pias do prólogo do Diário do Che 
en Bolívia (unha introdución nece
sária) de Fidel Castro, documento 
histórico e pouco coñecido . Andrés 
Bravo. Castor Sánchez, 11-32 B. Vila
garcia de Arousa. Ao recibilo poden 
mandar a sua vontade económica á 
conta infantil 367.082 do Banco San
tander de Vilagarcia, ou polo meio 
que estimen. 

• Véndense figuras de escaiola . In
teresados chamar ao (986) 20 18 25. 

• 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 Licia no 22 80 33 da Coruña. 

• Agasalham-se cadelinhos e ca
dellnhas. Carlos. 929 86 18 91 . 

• Vendo cadelos Bouvler de Flan
des, co rabiño cortado e primeira va
cina (20.000 pta.). Teléfono (986) 46 
0612. 

• Alúgase piso amplo en Sanxen
xo para a tempada de verán (4 
cuartos, 2 baños, comedor e cociña) . 
Teléfono (986) 74 74 49. 

• Alugo vivenda con xardin na 
tempada de verán, en Vigo (perta 
de Samil) . Chamar a partir das 10 da 
noite ao (986) 20 16 08. 

• O BNG e Galiza Nova están pre
sentes en Madrid. As persóas que 
queirades contactar connosco, escre
bede á Caixa dos Correos 51 .299. 
Madrid. 

• O Forum de Amizade Galiza-Por
tugal convida a todos os galegas de 
boa vontade a participarem numa reu
niao-convívio de portugalaicos em 14 
de Junho 1997 no Museu Etnográfico 
de Vifarinho das Fumas (Campo do 
Gen~s , 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 
in.forma:;óes ligar ao 988 25 21 17, 
perguntando por Manuela ou Isaac. 

• A delegación na Galiza dá Aso• 
ciación Español~ de Enfermos 
Neuromusculares informa que o 
concello de Vigo, a traveso das Con
cellarias de Benestar Social e Tránsi
to , ptJxo a disposición das persoas 
con minusvalía ou incapacidade un 
autobus adaptado . Pódese utilizár 
chamando ao telf.20 74 74. Dada a 

· necesidade deste servizo , invitámo
'1os a relatar na rádio e prensa a sua 
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-la na vossa morada 
ingresade 1.500 pta. (+300 de gastos 
de envio) na canta da Caixa Galiza 
209110500/10/3000087782 e enviade 
o resguardo bancário a caixa dos co
rreios 561 . CP 36080 da Ponte Vedra. 

• Cámbria, a vella terra dos drui
das. Onte as relacións coa Galiza ta
ran constantes : hoxe pretendemos 
anová-las a todos os níves. Para leer 
isto posíbel criamos en Cambre o pa
sado mes de Abril a frmandade Gali
za-Gales. Se queredes participar es
crebede-nos a : lrmandade Galiza
Gales. A Barcala. Río Mandeo, 3-bai
xo. 15660 Cambre. A Coruña. 

• Vendo colecc;om ANT nova épo
ca , do N2 267 (1 3 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 interes~e de 
Julho de 93 a 1 O de Novembro do 94. 
Em total 195 números con pre<;:o a 
convir. Interesados dirigir-se ao ende
re<;:o: Eugénio R. Romero .Carvalho. 
Fontela s/n. Naraio. 15576 Ferro!. Te
lefone (981) 36 25 80. 

• Buscamos aloxamento económi
co para 1 ou .2 noites, e para 2 per- -
soas· en casa particular durante a 2ª 
quincena de Agosto en Santiagor Fis
terra, Pontevedra, Vigo e Lugo. Escre
ber a Estelle Caron . 1 Square J.H . 
Mansart. G-60200 Compiegne. France 

•Véndese fotocopiadora Rank·Xe
rox 5028, 28 cópias por minuto. Bon 
estado·. Telf. (986) 31 42 43. 

• Nativa dá clases de francés a 
calquer nível.~ Interesados chamar 
ao 22 80 33 da Coruña, Perguntar 
por-Laida. 

• Vendo viño godello e menc"ia, 
elaboración própria e artesanal. 
Emíios a calquer lugar da Galiza e 
resto do Estado. Busco distribuido
res . Interesados chamade ao (988) 
31. 16 78 de 20,30 a 22,30 h. ou es-

-cribide a Adega San Roque C. B, rua 
San Roque, 36. A Rua de Valdeorras. 
3235Q Ourense. 

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

• Vendo víd~~-cámara Sony V 
5.000 e accesorios . Chamar ao telf. 
(986) 31 51 06. 

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

• Nº 2 de Manesquerda, revista de 
Esquerda Nacionafista-Mocidade, 
con : Língua e debate : entrevista a 
Mesa ppla ' Normalización Lingüística 
e ao _Movimento Defesa da Língua; 

- Ensino non universitário na Galiza , 
Mercado laboral: a reforma reforma
da, Análise do Peru, Antimilitarismo: 
entrevista a' Manuel Rodríguez, ln
submiso e responsável de Prensa da 
ANOC. Os interesados, escrever ao 
apartado 384. 15780 Santiago , en
~iando 175 pesetas en selos . 

• Língua Nacionáf N~ 6. Boletim de 
informai;:om lingüística .editado po
lo Movimento Detesa da Língua: 
Boicote Seat Arosa e Telepizza, rein
tegracionismo e nacionalismo, actua
lidade lingüística ,. .. Incluí material pa
ra se autofinanciar: livros, camisolas-, 
bandeiras , autocolantes, etc. Envio 
gratuíto a quem o desejar. Enco
meadas nó apartado 570 de Ferrol. • 

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

apre entación do hino da 
Universidade de Vigo Glo
ria cibi sici. O X9ves 19 ás 
9)0 da noite no centro 
Caixavigo. ó permiten a 

ntrada coas invitacións 
que reparte a Universidade. 

•TEATRO 

MOSTRA • 
UN !VERSJT ÁRIA 

Teatro V agalume e a Aula de 
Teatro da Universidade de Vi
go, acruan o Luns 23 ás 9 da 
noite no centro Caixavigo. 

val de música tradicional cos 
ranchos de Campones de Bi
co, do Alto Coura e dos 
Minhotos da Ribeira Lage. 
T amén hai corrida de caba
las, o Sábado 21 ás 18 h. 
Máis información no (07-
351-51) 82 59 61. 

Desde o 2 7 de Xunho até o 
18 de Xullo na sala Kunst
handwerkerhaf, á carón da 

- Porta Nigra. lnauguracion 
coa presencia do pintor o 
dia 27 ás 14 horas. 

• CONFERÉNCIA 

Publicacións 

VENTO LE TE 

Núm r 4 <la Revista de cultura, arte e so
ciedade que publica a Federación de Enti
dades Culturais Galegas de Catalunya, co
rre pondente a M ai . Cincuenta e carro 
páxinas con ilustración a cor, e escrita 
integramcnte en galego. Desta vol ta falan 
de Fole: un escritor, un mundo (Basilio 
Losada), O proceso de normalización do 
galego (Anxo Louren -
zo ), o Rock 
Bravu, a vi
da asociat iva 
nos centrÓs 
galegas ou da 
mostra As Lis
boas de Pessoa. 
Asemade canta 
coa colabora
ción de M anuel 
Forcadela A li
teratura na era ci
bernética, e M arta 
Dacosta A poesia 
nos novena. Tamén 
oferece o canto de Fole, De como o xastre 
Bieito volveu pro infemo e o poema O en
gado de Luisa Castro, xunto cunha entre
vista que lle fai Rexinf.1 Vega. E unha 
chea de textos máis (Cultura Popular o úl
timo traballo de Siniestro Total, a história 
d'Os lrmandiños, etc). Pódese conseguer 
por 500 pta. na Federación de Entidades 
·Culturais Galegas de Catalunya. Chapí, 
18-20. 08031 Barcelona. Teléfono (93) 
358 54 88.• 

Xinzo 
•TEATRO 

M OSTRA 

Do 24 ao 28 de Xuño nas sa
las municipais, actuan o gru
po Falcatrua coa peza O es· 
pírito do bosque (o Martes 
24 ), Teatro do Atlántico coa 
Noite das Tríbades (Mérco
res 25), Teatro Galileo con 
Pauto do demo (Xoves 26), 
Teatro Noroeste con Vnha 
rosa é unha rosa (Venres 
27), e finalmente a Compa
ñia de Marias coa Voda dos 
moinantes (Sábado 28). 

Paredes· de. C. 
• FEIRA 

PRODUTOS 
DO ALTO MlNHQ. 

Artesanato, gado, viños, afu
mados e quei?'os, na IV Mos
tra de Produ tos do Alto 
Minho, que abre do 20 ao 22 
de Xuño en Paredes de Cou
ra. O Venres 20, ás 10 da 
noite, anímao o Grupo de 
lntervCTl\:ÜO Espiga d'Oiro e 
a maratón de tocadores de 
concertina (70! !). O Do
mingo 22 ás 6 do serán, festi-

Trier 
• EXPOSICIÓNS 

EQUlLÍBRIO EVOLUTlVO 

Pintura e de escultura de 
Miguel Pereira Figueroa. 

DíAZ PARDO 

Isaac Díaz Pardo falará odia 
2 7 "Kultur am Rancié Euro
pas Vergangenheit, Gegen
wart, Zufunft" ás 18 horas, 
organizada p ol a Galicien 
Zentrum (Centro de Docu· 
mentacion de Galicia), 
Universidade de Trier. + 

Mostra músico comercial en PAREDES DE COURA. 

Encrucillada XOAN COSTA 

HORIZONT AIS 

l. Posúas 6. Batraquio mói frecuente enpóza.S, lá
goas e regos 7. A parte ancha do r~mo 9. Nome 
de muller 11. Peza que utilizan -os- oleiros pará 
modelar o barro 13. P~rmanecín 15. Ao revés, 
nota musical 16-. Sobre·1s. Prefixo latino indica
-tivo da idea de 'fóra de ' 20. Bramido, brúo 22. 
Ladroa 24. Perciben polo ouvido 25. Éscoita 26. 
Ao revés, nota musical 2 7. Que xa foi utilizada. 

VERTICAIS . 

l. Conduces aquí 2. Vocais de mesa 3. Prestou 
apoio 4. Río que pasa por Padrón 5 . O mesmo 
que ''daquilo" 8. No plural, casa que reinou . en 
Francia e diversos países europeos 10. Que non 
ten roupa 11 . Escuridade, falta; de luz 12. Ao re· 
vés , preposición 14. Dúas veces máis 1 7: Fila, 
ringlei:ra 19. Título qÓs reis dé Persia 21. Preposi
ción23. Entrego algo a alguén -26. Ao revés, en· 
trega algo a alguén'. • 

Caldo de letras 
A V M T R L E A X e u L 

y X -Ñ o X u D R E V G 'Q 

z T G Ñ M V I z s G y o 
V V E E N N T u T u D N 

R M L H A L V E o A K D 

y K D V G k K I R p K u 

K p E s I L Q B N N s K 

D A R G E T o Ñ I M y z 
A G U · G G s F u N B z z 

Q p F L u p u M R D E E 

T L o e p I X A X o T L 

y p Ñ e F o G Q Ñ y B K 

Dez espácios naturais ''fluviais". 
• 1 

- SOLUCIONS A ENCRUCILLADA 
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· Os emigrantes chegaron a producir unha marca de tabaco cham~da "Los _Leales"· 

·(ig~rros pola República 
... • , • : 4J • 

9* ISABEL GÓMEZ RIVAS 

Entre as mostras de so
lidariedade. que recibiu o 
governo da 11 Repúlica 
desde a emigración e o 
exilio arxentino, nos arqui
vos da Federación de So
ciedades Galegas de .Bos 
Aires queda· memoria da 
que foi, quizais, a· máis cu
riosa de todas elas, aínda 
que non a mais efectiva 
economicamente, a co·
mercialización dunha mar
ca de cigarros de nome 
ben significativo: "Los Le
ales". 

·oficina comercial presentou 
un balance dos resultados 
obtidos nos tres primeiros 
meses do ano. Nel sinalá-
base que a cantidade que 
se conseguira deducir para 
axuda á república era de 
2.650 pesos. Unha cantida
de sensiblemente superior 
ao déficit que a empresa ti
ña xerado, como contrapar
tida, á Federación e que as
cendía a mais de seiscentos 
pesos. Á parte da pretendi
da rendibilidade económica 
cómpre subliñar que os ci
garros tiveron unha finalidae 
propagandística dificil de 
cuantificar: difundir e popu
larizar a causa democrática. Do mesmo xeito era coñeci

da ur.iha peña de ·republica
nos que adoitaba reunirse 
en dúas das cafeterias da 
Avenida de Maio , ben na 
Casa de · Troya, ben no bar 
Iberia, tamén chamado Mia-

Un dos "leales", Eduardo Blanco-Amor, tomou, o 20 de Febreiro de 1938, unha fotografía dos 
seus co;~ñeiros, entre .os que se poden ver a Feman~~ Iglesias, "Tacholas", Manuel Núñe:z: 

A venda baixou coa derrota 
da República, acumulándo
se grande· cantidade -de ci
garros en depósito. Outra Búa e ao tenor José Vále:z:. 

ja. Xusto en frente ao Iberia bricación de avións para a Re-
atopábase o bar Español que, pública. 
por ser o centro de reunión dal- '"'. 
gúns simpatizantes dos suble- En Outubro de 1938 xa estaban 
vados, fíxose merecedor do· feitc;is as primeiras xestións e tí: 
apelativq popular de Junta de ñase aca.Oado o. compromiso 
Burgos. Ambolos dous cafés - dun fabricante bonaerense de 
o Iberia segue aberto na actua-. cigarros de conceder como 
lidade, mentres os locais do Es- adianto un crédito en materia 
pañol están ocupados por unha elaborada de entre dez e vinte -
sucursal b.ancári'a.-:- estaban mil pesos. Non obstante, os ci-
separados só pala rúa Salta, garras "Los. Leales" non ian es-
que se convertiu en "terra de tar á venda ata xaneiro do ano 
ninguén" e en escenario de seguinte, cando os posuidores 
máis dun enfrontamento violen- da' marca, Eustasio Pérez e 
to entre os asistente-s a cada Luis Ciarreta, asinaron un con-
unha das xuntanzas. trato con cinco membros da Fe

deración, rdesignados pola xun
ta executiva desta entidade. 

cado, mentres que aos comités 
·de axuda que tamén comercia
lizaron os cigarros, bonificá.ba
nos coa gañancia que obtiñan 
ao vendelos. 

A iniciativa xestouse en medio 
dun certo secretismo. De feíto, 
a xunta executiva só informou 
ás sociedades federadas do 
proxecto cando remataran to
das as xestións e mesmo xa se 
iniciara unha intensa campaña 
de publicidade dos cigarros no 
Galicia, órgano de expresión da 
Federación, en carteis murais e 
·através de folletos. Esta cir
. cunstancia cauS'oÚ un certo ma
lestar entre os asociados. Moi
tas das entidades federadas re
mitiron á xunta cartas de pro
testa por non terlles consultado 
previamente sobre unha iniciati
va de carácter comercial, "ain
da que teña .cómo móbil -tal e 
como recoñécia n'a nota. envia
da polo Centro Renovación do 
Distrito de Ponteareas- coo
perar con fins nob~~s". 

. Un negócio complexo 

das razóns do descenso 
das vendas era que a estampa 
de axuda que levaban causaba 
confusión e facia pensar que, 
rematada a guerra a ganáncia 
era destinada ao goberno fran
quista, cando en_ realidade es
tábase a empregar en propor
cionar axuda aos exiliados, que 
a cada chegaban máis. 1 

Ainda que mudou a estampa e 
se fixo campaña ent~e as so
ciedades o depósito aumulado 
de cigarros non se esgotou. Se 
se len as cartas dirixidas á Fe
deración haberia que pensar 
que o hábito de fumar non es
taba extendido entre os emi
grantes galegos. Unha nota do 
Ceñtro Vilalbés-Cospeito dicia: 
"non podemos aceitar a canti
dade que nt>s asignan porque 
carecemos de fumadores , pois 
con dicirlle que en toda a so
ciedade hai dous, e iso que só 
son fumadores dun cigarro que 
outro". 

A finais de 1940 a Federación 
donou os cigarros aos internos 
dunha prisión bonaerense, cun 

P0is ben, algúns dos· membros 
da peña "Los Leales" estaban
vencellados á Federación de 
Sociedades · Galegas, na que 
xurdiu, a finais de 1938, a idea 
de v~nder cigarros para finan
ciar a causa da República. O 
proxecto naceu probabelmente 
inducido, dalgún ·xeito, po'lo 
costume que, a estas alturas da 
guerra e11 España, tiñan toma
do moitos fumadores na Arxen
tina de conservar o papel de 
aluminio en que viñan envoltos 
os cigarros, cos que se forma
ban bolas que lago eran envia
das .. á Península. Diciase que 
podian ser empregadas na fa-

Cada paquete levaba un. vale 
que o fumador podía ·entregar 
en calquera dos organismos de 
axüda á República. Estas, á 
súa vez,-dirixíanse á oficina co
mercial dos cigarros, con sé na 
Federación de Sociedades G~
legas -onde tamén se atopaba 
a Central Galega de Axuda á 
República Española e Libera
ción de Galicia, entidade que 
coordenaba o proxecto-, para 
trocalas por estampas de racio-= 
namento. Por outra parte, a 
venda aos comerciants facías·e 
nas condicións usuais do mer-

Os cigarros "Los Leales" non se 
revelaron un negocio tan fácil 
como se esperaba nun princi
pio. A finais de maio de 1939, a 

. sentido de solidariedade que 
: quería manter, e ainda outro re
manente serviu finalmente para 
unha campaña dé imaxe da en
tidade societária. • 

• XUÑO 
Oporto ............. 4.000 
Coimbra ........... 4.i-OO 
Peniche ............ 3.500 
Nazaret ............ 3_.600 
Fátima .......... : ... 3.300 
Lisboa .............. 4.700 · 

Estoril .............. 3.800 
C. Caparica ...... 4.900 

Portim~o .......... 3.500 
Alvor ................ 5.300 
Vila Moura ....... 5.400 
Praia Rocha ..... 8.000-
Quarteira ........ : 4.000 

Prezo por persoa 
en cuarto duplo, 

noite + almorzo en Pta. 

-+ IDA E VOLTA ~ 

Frankfurt ......................................... 57.300" ' 
Paris ............................................... 41.000' 
Edinbourgh ..................... ~ .............. 67.000' -. 
Toronto ........................................... 97,.00().' . 
Amsterdam ................................ : ..... 56.000' 
Buenos Aires .............................. : .. 117.000" 
New. York ............. ; ......................... 7.9.000' 
Santiago Chile ............................... 11 S.000" 
London ............................................ 34.SOO' 
Manchester .................................... 58(600' 
Cork ................................................ 61.000' 
Nairobi ........................ ; .... : ...... : .... 123.000 
Mexico Cidade .............................. 117.000' 
Delhi ............................................. r22.soo· 
Rio de Janeiro / Sáo Paulo ............ 11 S.000" 
Johannesburg ...................... : ........ 148.600 

/ ~- ------;. . 
MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

-+ SO IDA 

Athens ................................................ 48.800 
Berlin · ................................................. 44.000 
Birmingham .................... : ....... : ......... 43.00.0 
Bremen .............................................. 44.000 
Bristol ................................................ 43.000 

.. Cologne ............................................. 44.000 
C~enhagén'; ...................................... 43.000. 
Cardiff, ............................................... 43.000 
Edinburgh .......................................... 43.000 
Buenos Aires ....................... ; .......... : ... 82.000 
Rio/Sáo Paulo · ..................................... 83.000 
Paris ...... : ........................................... 29.000 
.Amsterdom ..................................... : .. 43.000 

En Plo. lnclue recollido no morcrd.o, lransporte oo 
aeroporto e osisténcio embarque. Soidos do Porlo. 

' Alé 30-06-97 f**A!é 14-07.97 

TELF. (07 - 35151) 82 48 93 
FAX 23 798 

VALEN~A DO MINHO 

• t 
,-· 

Vacacións / 97 
Desde 

Cabo Verde .................... 129.000 
(8 dias) 

Macau .... , ... ~ .-.................. 190.000 
, • :.J. (7 dias)' · 

Circuíto Escócia .............. .180.000 
{8 días) . ~ 

Circuí to Ayores ............... 108.000 
(8 días) 

Quénfa e Tanzánia .... .... 352.000 
(1 O días). 

Moyambique _ ................... 230.000 
(9 día~) 

ALGARVE 
PASE AS SUAS VACACIÓNS NASMELLORES 

PRAJ!.S DO SUL DE PORTUGAL EN XUÑO , 

· Apartamentos 4 persoas (T-1) 
Prezos eri Ptaldia 

Quarteira ......... ............ , .. .-.. . 4.900 
Vila Moura ..... : .................... 7.500 
Montechoro ......................... 8.500 
Annayao de Pera ............. :. 5.600 
Albufeira ... : ....................... 11.700 
Praia da Rocha ................... 5.800 
iagos ................................. 10.800 

·~ 

.. . 

~.Toma Dano.ne 
MANUEL CIDRAS 

º
parlamento español ve 
de celebrar o vintecin
co aniversário do 15-J 

cun concerto do Orfeón Do
nostiarra no propio hemiciclo 
do que o máis destacado foi a 
interpretación dun popurrí de 
temas publicitarios da época, 
coas Súas Señorías coreando 

• encantado la chispa de la vida, 
o superventas libertad sin ira 
(hoxe sería, ademais, baixa en 

' calorías) e o camiñar encanta
do e-navideño das muñecas de 
Famosa drixíndose ao portal 
en que ninguén se de e por 

aludido ou cando menos pro
testase como cando ao Sr. Ro
dríguez e lle ocurriu decir que 
a Con titución e puña de largo. 
Claro que o r. Rodríg~1ez non 
é o Orfeón D nostiarra. 

Non ei se o organizadore da 
función pr tenderían poñcr de 
manifesto a íntima relación 
entre a política electoral e a 
técnica de marketing e a con
sideración do vorn como un 
ben económico ( ca us
ceptibl d u o ltcrnativo , 
reza o paradigma) que e di~
putan os partido e c alición 
que concorren ao mercado 
electoral, pero en todo caso a 
iniciativa pareceume de afor
tunada. Con todo, e en po
ñerno en exce o tra ccnden
tes, a anécdota non deixa Je 
ser significativa da triviali:a
ción da política on id rada 
como e pectáculo, como e e
nificación do conflicto que o 
con en o e encial pro cribe 
(cando escoito falar da ~ri pa
ción acórdome do crispis ren
xendo inofen ivos no leire), 
en urna como repre entación 
que ten o seu apoxeo na xor
nada electoral (a grande fe rn 
da democracia). 

Nese tono fe teiro poderiam 
trivializar os problema reai 
do mundo e aplaudir ac mp~
adamente a chegada do in, 

migrante ilegais que de em
barca en cantando a canci6n 
do Cola Cao, ou p ñ rll han 
da ·onora ao vid d in i
dentes d Astander coa mt't i
ca d que buenas on las galletas 
Fontaneda, para quitarll ~ rro 
á e usa, porra . 

Perdón pola li encia. Paguc
mo con 1 dicia a supcrtaxa por 
producir unha cantidadc d l i
te inferi r á qu c n umim . 

¡Toma Danoné! • 

VoLVER AO REGO 

Aprobada polo congreso 
dos deputado a deno
minación de A Coruña 

e Ourense para as províncias 
respeitivas, emisoras e xornais 
·madrtleños adaptáronse á no
va lexislación. Algunhas emi
soras e periódicos galegas se
guen ainda, en cámbio, pola 
vella. 

É como o caso da criada anal
fabeta que seguiCJ. recordando a 
Franco, despois de que a famí
lia á que servia se fixese demó
crata. E cando alguén 11~ fac;:ia 
ver o seu erro, respostaba: 
"Vanme d.icer a min o que 
pensa o señorito!". + 




