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Apolicia de Lugo irrumpe nun acto de

A ~unta pretende que a UE fi~áncie Sogama sen
- cumprir as directivas sobre recollida selectiva

Bráulio Amaro: 11 Un
tribunal de foro xulgará
a proba de galega nas
oposicións de psicoloxia
e pedagoxia"
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.Fraga vencella amodernización ?s autoestradas da información, pero no campo instalou
teléfonos incapaces de.acceder aelas

_O rural.non estará no ciberespazo
A tecnoloxia celular levou o teléfono ao agro, pero fíxose ás presas e s~n ter en canta o futuro imediato, de modo que se instalou un sistema que impede
o acceso ás autoestradas da información, algo, segundo Fraga, esencial para a modernización.
\

Proibido
debatir
As longas negociacións entr~
patronal ·e centrais estatais forotl secretas, o xuizo a Perore
- segundo xefe dos servícios de
información -nuqha época
marcada polo golpismo e a
guerra suxa- celébrase a porta
pechada, as reunións do Congreso para tratar a postura española na UE son "clandestinas", segundo ven de denunciar o deputado do BNG Franc;:isco Rodríguez. Estamos so brados en cámbio de información obre a guerra televi iva
que a moi poucos, fara dos grupo competidores, interesa.

Brigadas de traballadores tentan !impar as pralas de Santa Cristina, Oza e a Ponte Pasaxe, despois que un accidente provocase o pasado 24 de Xuño a rotura dunha tuberia no peirao petroleiro da empresa Aepsol. O accidente Vflve pór de re- •
•" levo a inadecuada situación destas instalacións que estiveron na orixe do embarrancarnento do Mar Exeo.nos cantís da
~ Torre de Hércules. Apesar de todo non se teñen adoptado medidas para realizar o traslado a unha zona rnáis segura.+ .

~·

CÉSAR QUIÁN / VOZ NOTICIAS

A ROSA SEN PORQUÉ
Antón Baamonde
"Un libro que todo escritor
debería ler".
(Manuel Rivf}s)
·"Un libro cheo de epifanías" .
(Daría Villanueva)

O Congreso do PSOE apoia a Vázque~
e Caballero, pero pedirá contas das
eleicións galegas
(Páx. 5)

AROS/\ "
SEN PORQUE

Volven Fuxan os Ventas cun novo disco
(Páx. 27)

1.

gal 1a

Alfonso Sastre:

· ''\

"Ás veces ser rexeitado polopoder'e omercado impulsa
acriación de mellares obras"
•• ~f

~

(Péi~. 21)

O debme de Maastricht é cnicial, unha vez que se abe que o
proxecto de refonna intentado
no Cúmio de Amsterdam reultou un fracaso. O estudo de
diferentes alternativas sobre a
Unión Europea non é un secreto en toda partes. Na maioria
dos paises debátese long9 e
tendido sobre este tema. E o
Estado español o diferente. Vai
haber unha Comisión Europea
na que non están representado todos os Estados, pero aquí
apenas se sabe. O govemo español renúncia a exercer o seu
dereito a veto, pero tampouco
se di. Hai qµe ler entreliñas ou
ser investigador privado para
coñecer o futuro do noso leite.
As cuestións máis razonábeis,
como o estudo das causas inducidas que poden provocar os terremotos, motivo de análise en
todo o mundo e con incidéncia
en Galiza sobre médio millón
de persoa , vólvese aquí matéfia
reservada, Polo visto até unha
hipótese científica pode convertirse en suxeito pers~guíbel por
Diz Guedes. Coma no terrwo do
franqu ismo, -r esulta de 'µovo
oportuno o chiste: "controlado
, terremoto, localizado epicentro
e vários dos seus cómpliq~s".
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'A in~talacio~ ~~1 tél-~f~~iB: rur~I sen· fios ~:~:- G~i~·~á· ·-~-~puxo·!o tt~ .d_a i~comunicación dc:t-~gro, pero fíxo-s~, s~n per-

o

·pectiva, de modo que' as prnmesas dff· Fr~ga _de,faeilitar desenvoJvimento do'"~amp.~:>_ volvéronse co,-ntn:r~~I. Hoa Galizci.rural' es.ta .apartada dun sisterrá -d~~ -dqmt;micación considerado ,polo poder imprBscindíbel para afronteléforiia ao rural. '
tar a modernización, d'e ~modo que a Xunta terá qÚe pagar pór segundá vez' a exfensio~-
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e hai.posibilidades.de-estar- inforivo en Castropombo, no con.c_ello
mado ao .dia dos :diferentes prede Santa Comba, teño un teléfozos"., explica. Porén, o seu intere..:
no rural e -non podo acced~r á internet, mália ne.cesitalo para dese por este meio de comunicación
vai máis aló. "Particulamente non
senvolverme -profisional mente",
explicq Xosé Manuel Garciq Gui- . quera seguir coa miñ_a explotación
llin, un mozo titular dunha explota- -porque me impede. facer outras
ción gadeira de leite "de 20 cabecousas _que me -interesan; adezas que, hai seis meses, despois .mais; o leite atopa moitos atrande consultar coa =relefónica, comcos e non se pode producir". prou todos os_aparellos para acceder á rede e tivo que devolve- . Xosé Manuel Garcia síntese enlos. "No sector é interesante estar
ganado pala Telefónica por duas
conectado, este é un caso cómo · · razóns, porque- fixo- un investio da bolsa; o mercado é semanal
mento inútil nun ordenador e-nun

,·

modem e porque está a "pagar o
mesmo prezo que un usuário normal por servizos que non teño".
Mália que no leite as aplicacións
da sociedade da información
non están moi desenvolvidas, ·
neutras actividades do campo
si. A agricultura biolóxica representa un sector especializado
no que a venda electrónica através da internet é unha prátlca
comun, pero imposíbel cando se
pretende facer desde unha
granxa do rural galega.

Negócio para Telefónica,
Xunta pagana
Henrique Xosé Serra Cobas está
nunha situación semellante a Xosé Manuel. Vive en Seávia, Coristanco, e traballou como comercial
para Castrol España, unha empresa de aceites que vende no rural. "Tiña un fax na casa que máis
ou menos funcionaba coa telefonía rural sen tíos, pero a internet e
a infovia non van desde ali -relata. De feito, houben de renunciar
ás posibilidades da rede para o
, meu traballo, como acceder a un
servidor da empresa que me subministrase información". A Henrique na Telefónica non o enganaron , dixéronlle direitamente que
non podia conectarse coa internet
e despois de moito queixarse conqueriu que "estudasen o seu caso". "Non van dar unha solución
global, senón que van actuar en
función do que pelexe a xente,
das posibilidades do próprio servizo de tender cabos e das necesidades do usuário -canta-, pero
iso é entender que a demanda é
o que ten que facer medrar e mellorar a rede telefónica; pero non,
porque é unha cuestión de potencialidade, pode que cando instalaran os teléfonos rurais as necesidades fosen só de comunicación
de voz, hoxe non". Por outra banda, Henrique sinala que "desque
a Xunta asinou con Telefónica o
· contrato da telefonia rural , paralisóuse completamente a instalación das liñas e partir dese momento todas van por rádio, vaia
negócio para Telefónica!"
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Xosé Manuel vai máis aló e su. xire que Telefónica xa coñecia
cal seria a tendéncia dos próximos anos. "lnstaláronme o teléfono rural sen tíos hai dous anos
e daquela eles xa tiñan que saber que eses teléfonos non tiñan
capacidade para suportar as cómunicacións de dados, como tamén sabian que a internet había
de coñecer unha forte expansión. Ademais, cando instalaron
o meu teléfono dixeron que era
unba soluci_ón provisória".' ·
Paradoxicamente a telefonia rural é modular , quer dicer isto
que ·comparte-a mesma tecnoloxia que os teléfonos móbeis,
ainda que os instalados na Galiza son analóxicos, de modo que
non teñen capacidade para
transmitir dados. A alternativa é
a telefociia dLxital, qu.e oferece
calidade abondo, pero esta de
momento resérvase aos móbeis ,
un sector de grande demanda,
ainda que a cobertura é de momento incompleta.
Xosé· Carlos Bouzo, da parróquia
de Santa Maria Maior, en MondoPasa á páxina seguinte
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Xabier Canosa,
pioneiro galego na ;,,1eme1
.
.

'Támén no ciberespazo somos unha coló~ia'

Xabier Canosa é un dos pionei- .
ros galegas na int~rnet, ten des en Vó l vido o seu traballo no
bairro galega·da rede, Vieiras, e
na actualidade está imerso noutro pro~ecto de comunicación.
Pero como experto, xa ten chocado cun sistema de comunicacións non válido para Galiza.

Manuel Pcmt, esquerda, e Xosé Herwique Sena awt que o serYizo teWánico, cando existe no
rvral, i deficiente, •pagamm o mesmo que os demais uauáriOI pero por servizos piores".

fíedo, hai perta de dous anos que
desenvolvimento do rural -expliten un teléfono rural de tecnoloxia
ca Hermínio Arxeiriz, outro
celular e hai vários meses· que
membro da empresa que están
a montar-, e Fratratou de porse en
cqntacto coa Telega
consinte.
fónica para acceVéndenlle apareder á internet.
llos anticuados e
raga dtxo
"Maréanme, din
logo tamén . paga
mil voltas, mandáque ~o rural teria a sua modernizaron me chamar a
ción".
as mesmas
vários teléfonos ,
incluso a un 900,
Pan é
posibilidades de Manuel
pero non contesmáis afortunado
tan , cando talas
Henrique e
desenvolvimento que
con un parece
Xosé Manuel. El
que estás a polo
que as cidades e. vive en Carballo e
nun apreto", quéio seu teléfono é
as vilas, pero
xase Xoán Carlos,
por cabo, de moque está interesado que pode conon asi'
do na posibilidade
nectarse á interde buscar unha
XOSÉ HENRIQUE SERRA net, ainda que o
alternativa para
servizo é deficienaccederá intemet,
te. "A liña cai a
unha intención
cada paso e cada
sua que ven motivez que queres
vada por un desexo de ócio.
conectarse de novo cobran outras _
11,40 pesetas por conexión", pro"Na miña parróquia hai dez anos
testa Manuel. El, Xosé Manuel,
instalaron dous teléfonos públiHenrique e várias persoas máis
cos por cabo e outros dous de
están a montar unha empresa de
particulares , que pagaron un
servizos na internet, pero as posimontón de cartas -explica Henribilidades que teñen no meio rural
que Serra. Hai dous anos chegason limitadas. ''Vários teñen teleron os teléfonos
fonía rural e non
rurais sen fios,
poden conectarse
á rede, de maneique pagou en
parte a Xunta, pera que ven impero tamén os usuádidas as posibilidades de teletrarios, e agora, para 1
ballo, isa incresolucionar os proliñacai
blemas de falta de
menta uns gastos
capacidade de
i n n e c e s á.r i o s
a cada paso e
transmisión de
-conta-; o que en
cada vez que
dados, instalarán
realidade sucede
unha liña da rede
é que Fraga dixo
que res
que o rural teria
dixital de servizos
integrados (RDas mesmas posiconectarse de
bilidades de de- 81), que está a
novo cobran
senvolvi mento
pagar a Xunta, d€1
modo que a Xunque as cidades e
outras 11 ,40
ta paga duas ve· as vitas, pero non
ces polo mesmo".
é asi porque non
pesetas por
canta con servizos modernos, de
Rede deficiente
conexión'
modo que non
MANUEL PAN
"Telefónica frea o
- venda motos".•
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Hai peculiaridades na Galiza
a respeito do sector das comunicacións?

Que valor ten a Ungua?
IJ\ língua é o mellor i.nstrumento
de diferenciación que hai na internet. O inglés é a língua franca, pero cada vez máis cobran
irhportáncia as línguas· nacionais. Hopbo ·casos na Galiza
de empresas que entraron na
internet usando o español, e o ·
inglés, e despois tiveron que
pasarse ao galego por necesidade de diferenciarse.

Galiza ten unha xeografia difícil
Non -abonda con usar o gae para· permitir o acceso do rulego? ·
ral á sociedade moderna o cabo non serve, necesitamos sisO problema para atapar ·un lugar na rede ,é que cando accetemas de ondas avanzados,
como os dixitais, que non tedes á internet falo através dun
rnos. No. Estado o cabo é o que
programa, o navigador, que te
impera e aqui ternos problemas
orienta segundo o idioma e seespecíficos que requiren unha
gundo o ponto de vista dos aupolítica própria para o sector, . tores do navigádor. Posterioprecisamos dun sistema galega
mente usas un buscaoor, que
de telefonia que impeda quetamén orienta. Se consigues didarmos atrasados.
ferenciarse, que os usuários

cheguen a comunicarse contigo
é máis facil, pero para iso cómpre que o galego teña recoñecimento, que os navigadores e os .
buscadores estexan en galego
e -recoñezan a presenza diferenciada desta língua e non envien aos usuários aos espazos
españois ·e niso ·a Administración ten moito que qicer. Ademáis tamén estamos condicionados polo espazo xeopolítico.

Como é o panorama galego
no ciberespazo?
Na actualidade a internet reflicte
á Galiza tal e como é: unha. colónia. Podemos escollar acceder a infovia ou á iñternet, pero
o que tacemos é elixir colonizador-. A infovia ·é unha internet española que non funeionou · porque Telefónica reaccionou demasiado tarde, pero a priori era
un instrumento· útil. Nós déberiamos ter algo igual. •

Que teñen que ver as comunica ci 6 ns e a Administración?
·
A internet é un meio de comunicadón no que te_r un espazo
próprio é fundamental para poder desenvolverte, porque senón pérdeste entre tanta oferta.
Como a internet é un campo de probas para o futuro, hai que situarse agora. Pero iso implica
ter tanto ei:¡trutüra como contidos e curiosamente na Galiza
ternos moitos contidos e pouca
estrutura porque a Xunta non
apoia o desenvolvimento das telécomunicacións máis que con políticas de xestos. Un exemplo
$ que ternos máis contidos que
os bascas, pero eles queren
- montar un sistema parecido á
infovia e a empresa Euskaltel
vai tomar parte no segundo
operador de telefonia no País
Basca. Con isa consíguese
máis facilmente ter un espazo
diferenciado. En Catalunya !J~i
un nodo próprfo da infovia, nós
ternos que pasar por Madrid.
Pero para o Estado espafíol en
Madrid montaron un ponto neu.:
tro, que significa que as comunicacións entre usuários e subministradores de información do
próprio Estado non saen 9e España, asi non se desvían cara ~
fóra. Na Galiza deberiamos facer o mesmo, cómpre ter· en
conta que os usuários galegas
están a demandar servizos procedentes de dentro da Galiza.

~

Pór o carro por diante dos bois
.

Cando ao campo ·galego néganselle as posibilidades
de producir, talar de modernización através das
comunicacións, resulta unha bulra demagóxica. Pero
se nos atemos á realidade, ademais representa unha
falsidade. O présidente Manuel Fraga e o seu
conselleiro Xesus Pérez Varela -que eludiu respostar
a ur:i cuestionário sobre as frustradas posibilidades de
desenvolvimento do agro-, non cansan· de xogar coa
ambigüidade para debuxar unha sociedade na que a
división entre mundo rural e urbano non existe, na que
os servizos son iguais para toda a cidadania, cando as
diferéncias aumentan dia a dia. Como vimos de
comprobar nesta reportaxe, un teléfono rural serve
para non estar incomunicado, pero para nada máis.
O presidente non perde inauguración nen desaproveita
oportunidade para facer eleitoralismo, ainda que para.

,

iso tena facer promesas que non pode cumprir ou para
aterecer servizos que en -realidade non dá. Fraga é
vítima da necesidade de facer que fai, por iso é moi
fácil ernbarcalo en singladuras irreais. Foi o que
sucedeu cando a Telefónica lle vendeu unha telefonia
rural obsoleta.
A Xunta está a pag~r a instalación da~ Redes Dixifais
de Servizos Integrados, un moderno sistema de
comunicación que ten .utilidade nas concentracións
de povoación, ainda que terá,que ser. esta a solución
para correxir a insuficiénc;:ias da telefonia rural. Pola
sua banda, Telefónica non está disposta a pór
telefonia celular dixital e só aceita a RDSI porque
paga a Xunta. Neste marco, Galiza paga duas veces,
ainda que os beneficiá~ios só -serán os que protesten
agora.

De todos xeltos, mália que a Xunta fináncia a
extensión dalgunhas vias de comunicación, renúncia a
dotar ao país dun sistema próprio que se adapte ás
suas necesidades.
As vias de comunicaci.ón -unha estrada-cu un teléfono
e máis cando están nun sector emerxente-, son
investimentos estratéxicb$ dos que non se tira _
rendabilidade imediata porque a sua instalación non
debe resposta~ á demanda, senón que deben facilitar o
desenvolvimento futuro de sectores económicos e
grupos sociais. Obviar este aspecto e instalar teléfonos
para,· unicamente, cobrir demandas xa existentes , sen
prever as necesidades futuras, é actuar á lixeira
somentes motivado polo desexo de acadar uns votos.•

ANOSA TERRA
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del Xullta-· · ·· ·

Os concellos p.r9gresistas de -todo signo teñen unha abriga moral ne,
sas axudas que son -parte da débeda do país coa emigración. Pero con
moito máis motivo o presidente da Xunta ten que recibir ás N ais de
· Maio galegas, como Dionisia López Amado ou Carrne C om e , e dar,
lle todo o apóio político á sua reivindicación de xu tiza. Clar que
Frága terá que superar as suas fidelidades e as dos eus ase ores áuli ;
cos, corr\o o doctor Sixto Seco, que ainda a esta altura do éculo,
reivindica que a figura ecuestre do dictador e criminal Franco siga
campando _en FerroL +

Os docúme ntos aportado~ polo dep~tado do Partido P-opular,
Franco Cerdeir-a, demonstran
que cobraba de forma iFreguíar
como parlamentário con c,¡dicación ~xclusiva, como axente de
seguros conio proprietário
. dunhaxestoria eri Nárón ..Franco Cerdefra non so inéorreu "en ~ '_
incompatibi lidade: senóh , que,.
m.~.smo falseou os documentos ~n.tregados .no Parlamento
para poder cobrar a asignación compl_eta como députado.
BNG e ·PSOE d~nunciar<;rn ' a negativ~ do PP a toínaunedldas contra Cerdeira e os popu- ,
lares ameazaron con sancionar aos deputados da oposición por ter rachado o secreto.
0

e

Policias locais de Lugo interrompen
•
un .acto zapat1sta
·por 'apoloxia do terrorismo'
. , _Axentes da policia local de Lugo
interrompiron unha rolda de
prensa· que o colectivo Augasquentes daba na praza do Can.tiño o Luns 23. Ordearon aos
xornalistas que apagasen os
seus casetes para evitaren ser
gravados. Os membros de Augasquentes apresentaban na
rua unha semana de actos en
soiidariedade cos zapatistas do
mexicano Cliiapas e, nun xesto
simbólico, tiñan cuberta a cara
cun pasamontañas. Os axentes
da policia local, sobre a que se
pediu unha investigación, alegaron "apoloxia do terrorismo".

"A min convenceume o que dixo", aseguraba o presidente da
comisión do Estatuto do Deputado, Xosé Lois Alonso Riego,
do PP para xustificar a sua decisión de non tomar medidas
contra Franco Cerdeira. Ao entender de parlamentário popular "non hai nengunha dúbida
da legalidade das suas actividades" pésie existir dados evidentes que demonstran que
non só incurriu en incompatibilidades senón que mesmo enganou ao Parlamento cos documentos entregados.

'

•

Des8e hai alguns meses os familiares dos desaparecidos na Arxentina
ollan unha fisga de luz no túnel negro da inxustiza das Ieis de ponto
final e o indulto ás Xuntas Militáres arxentinas. Unha grande rnaio,
ri~ destas _vítimas que reclaman pola regandixa legal de fillos ou ne,
tos ·eón nacionaÚdade española, son galegas, e aqui se ten constitui,
- do un amp1o grupo de organisfngs non guvernamentais, partidos e
entidades<·socíai:S para lle dar apoio e cobertura económica para que
poidan desprazarse a declarar ante a Audi.éncia.

PAULA CASTRO

No ano 1994, o próprio Franco
Cerdeira solicitara da Cámara
recebir a asignaciór;i completa
que lle cnrre.spondia polo seu
labor como deputado. Entre os
papeis entregados; para p_ór en
coñecimento do Parlamento .os
seus ingresos, figuraban as
baixas de actividade nas xestorias de Ortigueira e Narón, das
que era titular. · Pero, en nen~
· gun moménto "fixo constar que
estaba percibindo ingresos como axente de seguros", explica
9 parlamentári.o do BNG ,e
membro da Comisión do Estatuto do Deputado, Alberte Rodríguez Feixoo. ,
-·

,

.

~

con Franco Cerdeira
pésie enganar ao ·Parlamento
-<>

;

O Pleno da ·Cámara terá que diluCidar as

respons~biliades

·como titular -da xestoria este
afirmou que "solicitara.a baixa e
que non sabia como seguía de
alta". Rodríguez Feixoo e Cerviño coinciden en asegurar que o
feito de mantera titularioade da
xestoria máis o de ter unha caro deputado nacionalis.ta inqica . teira de seguros de rendemento
que no expediente de Cerdélra ~-~ vital(cio ' demon~trar.ié;:ln a incomfiguran as -fotocópias -das baixas- ~: · patibilidade p~rla~eritária. Pédas duas .xestorias,.-"a ·de Orti- . sie tod.q, ~o s·eu e.ntender o
gueira está ·comp,ulsada .m~n~ ·r _
m áis preocupante· ~er-ia . o intres .que. a ,P_~ Na~ón oor:l!':. Can-~"·,¡eé\:lqlPíi!]:l-·~pt<;>;_::. BºEP..Wfe ~.do dedo se lle pedm; no presente mes
putado do RP, ·do·seu -deber de
· de xwño, o orixinal-da baixa, "na-.'-· .fid:élidade ao páílamento, ao
primeiraJotocápiaJiguraban rnf · tfatar de enganar á Comisión.
dados da xestoria de Narón pe""- ~·Ambos menibrós..:da· Comisión
ro a_segunda, co selo ;de entr~-~·~ frisisten na T)e9e:sidad~.'_de que
da en facenda,. oorrespo"ndías.e ,:; · se- celebre un pleno pa,ra: debacoa _baixa de. Ortigueira", aseg·u.:
tir esfa situ~ción.
; .· -·
·
ra _Rodrígue:z; Feixoo.
· ,-,~ ·
· ,--,
Para Albar.te .Rodríguez Feixoo,-.
O deputado socialista Francisc_ó ' a actuación part'idista do PP r:ia
·Cerviño, indica que ademais,
Comisión, que "mantén .a postura de exculpar a Franco Cercando se lle perguntou a Frandei.ra pésie ás evidéncias tan
co Ce~deira por que continuaba

do deputado do PP. Cerdeira.

claras e indiscutíbeis'', se11ta un
grave precedente, porque. en
diaflte os demais. deputQ.dos
p:o derian optar por seguir o
exemplo e non declarar tampo~co as suas actividades'.
)',

Pola sua banda, o deputado
do PP e-·Preside.rite da Cómisión, Xo~é Lois Alonso Riego,
acolléüse ao· secreto para non ·
facer n.engun ·tipo¡ ae- · declara~
cións e mesmo· indicou ·que . o~
seu. grupo -parlamentário estudaria . as medidas a .adoptar
contra dos -· deputados nacionalista ff•:socialista por. ter
rachado o secreto. Paradoxicamente o próprio Alonso Riego propor~ionata a _infor·mación do ae©n-tecido na Comis'ión cando se estudaran os
casos de Miras Portugal, ae
Xesús Palmou ou de Fernández Rosen.de, ainda que daquela sairan exé~lpados. •

Os membros de Augasquentes
xa deran unha rolda de prensa o
Sábado 21 encarapuchando tamén aos leóns da Praza Maior e
aseguran ter permisos do concello para todos os actos que levan a cabo. "A rolda de prensa
do Luns era só para ás emisoras de rádio polo que eleximos o
Cantiña por ser un lugar tranquilo. Ao pouco apareceu unha parella de axentes con maneiras
autoritárias pedíndonos identificación. Cando os xornalistas dirixiron ás gravadoras cara eles,
un dos pollcias indicoulles que
deixaran de gravar. Organziouse unha pequena trifulca entre
todos na que :lle pedimos os números de placa e·as razón·s palas que nos identificaban. Hes-.
pastaron qL:Jé·tíñan unha chama· da;"'dún -viciño e que nos ian denunGiar por apploxia·do· terrorismo", sin.ala lván ·Prado, do co· 1eetivo Augasquentes.

Xornalistas abraiados
Os xornalistas que se atopaban
nestéjl praza dentro da muralla
gravando a rolda de prensa
abraiáronse pbla atitude da policía local. A Asociación de Prensa de Lug0 emitiu un comunicado· de pr::>testa ·polo qu.e considera unha· "actuación despropor-

cionada" que "denota descoñecimentos de direitos fundamentais como a liberdade. de expresión e a de prensa". Os policías
locais impedíronlles gravar a interrupción da rolda de prensa e
as identificacións.
Ao alcalde Xaquin García Diez,
do PP, chegoulle esta notícia
cando trataba de defenderse
das acusacións do concelleiro
Anselmo Sampedro, de EU-EG,
sobre a situación da policia local. Nos días anteriores, este
concelleiro perguntara que medidas foron tomadas nos casos
de axentes locais acusados de
maos tratos e con senténcias
condeatórias e calificara de "moi
grave" que o concello non se
pronunciase. A sua denúncia
matizaba que se ben non son
casos representativos dun colectivo integrado por 140 traballadores, habia que clarexar cantos policias foran condeados e
cantos cartos tivera que pagar o
concello en fianzas. García Diez
defendeu a atitude da policia local tanto na avaliación xeral como na interrupción da rolda de
pren;;a de Augasquentes e atribuiuno a un exceso de celo no
traballo. O grupo municipal do
BNG solicitou un informe sobre
o acontecido pero o alcalde restoulle irnportáncia admitin-o implícitamente a confusión nerviosa dos ax entes que os Jlevou a
ide-ntificar aos encarapuchados
con terroristas ·e engadindo que
non hai" nengtrnha denúncia
contra os identificados. "Se é un
exceso e se tr.ata dunha actuación pontual ten ,que pedir responsabilidades xa que ·nós non
actuamos fóra ·do legal", indica
lván Prado. Os actos dé solidariedade con Chiapas de Augasquentes comezaron cunha cacl:larel~ a· noite de San Xoán para continuar con sesións de vídeo, ta,lleres, poesia e concertos
musicais.+

---
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O.alcalde de ·vila de Cruces defende
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====================~, , ~ ~ - alta .tensión.sobré Merza·· _ _. , - ~

Xesus Otero Varela (PP), alcalde de Vila dé Cruces, di que o
tendido eléctrico de 400.000 vóltios, instalado por REDESA
sobre a. parróquia de Merza mm é un.perigo para os·viciños. ·

Nun escrito de contestación á Fiséalia da Audiéncia de
Psmt~vedra qua investiga un~a· deoúncia por co_rrupción
"' cóntra quen aut9rizara o 1endidó, Otero· Varela di que a ca·sa máis próxima das torres de aíta tensión "está a uns cincuenta metros e as outras a moita máis distáncia". O alca!- ,
de di que as tqrres, de 50 e 60 me!ro~ de altura, "non están
· ewresamente proibidas no Documento Urbanístico vixen-· .:
te". O trazado discorre por solo non urbanizábel, ae conservación e protección d~· parques forestais e á~eas de cultivo.
_ Desde que comezar~ a contéstación 'tilofo tenaido de "REDE-:·
SA, Oter'o Varela asegurou aos vidños qué defendería os in- ·
tereses populares contra os dos grupos de presión que querian obrig_a!os·a viver baixo unha rede de 400.00p vóltios.~

Exixen a fiscalizaci~n
das contas da Deputación de Lugo

A PA NARO

Francisco Vá:z:que:z: cobrou cun posto na Executiva o golfM' dado a IU.

'Custoume traballo meter aAbel na executiva' di oalcalde da Coruña

O PSOE condiciona o poder
de Vá1que1 ao resultado das eleicións
90- M . V . -A . E.

" Custoume traballo meter a
Abel na executiva " , afirmou
Francisco Vázquez ao pe do
XXXIV congreso do PSOE, marcando indirectamente a sua primacia sobre o candidato. Vázquez saiu reforzado do congre·
so, pero será o resultado das
eleicións o que determine o
futuro dos dous ex-guerristas.
Ab el Caballero pertencia xa a
executiva, pero o favor de estar
nesta débello a Francisco Váz quez, segundo a versión deste
último. Almunia chegou a dicer
na sua intervención : "Paco, neste congreso falarase gal ego",
esquecendo que Vázquez non
era o candidato:
O congreso estatal confirmou a
vitória xa lograda por Vázquez
no congreso galego . O lugués
Blanco ou o compostelán Estévez, que se barallaban como alternativas renovadoras para a
nova exec.utiva, quedan. á sombra do alcalde coruñés.
·
A ·entrada na executiva ·de Vázquez era, como ·xa se informara
neste periódico, o pago dos renovadore~ polo servizo estratéxico prestado ao incorporar ,a EU
á candidatura do PSdeG. E esta
unha baza valiosa a nível de Estado acord~ co obxectivo de restar preséncia a IU. Almunia
anunciou na sua intervención a
prioridade desde agora do partí·do: desaloxar á dereita do poder
e para iso resulta necesário recortar a forza de Anguita.

Apoio total ·a o PSdeG
r

A nova dirf?Ción decidiu apoiar
a fondo ao partido en Galiza. o.

PSOE xógase moito nestes comícios se quere recuperar o terreo perdido frente á dereita .
González referiuse explícitamente ao PP galego e ao BNG
como obxetivos a bater. A entrada de Vázquez e Caballero
na executiva incardínase nesta
liña. O futuro de ambos, mesmo dentro do partido, queda
agora a mercede do resultado
das eleicións galegas.
Un terceiro lugar, como lle vaticinan polo de agora os inquéritos aos socialistas, colocaría a
Caballero e Vázquez na difícil
situación de explicar a táctica
de ataques aos nacionalistas.
Moitos dirixentes do PSOE galega· sinalan, en privado, que .
esta liña de confrontación é
moi difícil de levará cidadania,
pois xulgan tarefa imposíbel
convencer a alguén de que o
BNG non é progresista ou de
que o é menos que CiU ou o
PNV, forzas coas que .no seu
dia pactou o PSOE .
Vázquez garda ainda esperanzas de ser ·o candidato á presidéncia da Xunta dentro de c¡;i-·
tro anos, cando Fraga xa non
compita. Para iso. debe lograr
que a responsabil.idaqe duo .
mal resultado en Outubro .. re.caía en exclusiva sobre Caballero. Pero b recoñecemento
deste congr,eso a Vázquez leva
consigo, implícita, a sua responsábilidade tamén· sobre estes comícios, á marxe dos seus
intereses persoais.
Semanas antes do congreso,
Joaquín Almunia Jora un dos líderes socialistas- que manifestaran- o ·seu apoio a un ha r candidatura pos~eleitoral cos nacionalistas -en Galiza. A ·estra- .

téxia prioiitári_a do g-artido de
desbC!ncar ao P P, apontada
por Almunia,_coincide coa posturn do BNG, -eJJundadq a co- _
mezos desta.lexislatura. O novo seéretár.~ó -xeral dos socia]is- .
tas ten en- contá tamén que
dentro de tres anos o voto dos
nacionali'sfaS' ga,legos , sobre
todo se acadan grupo próprio,
poderia serlle necesário para
formar-governo.

<.!

A-credibilidade do Consello de Cantas "está tocada se
non fiscaliza as contas da Deputación de- Lugó e do_Xacobeo 93", afirmou o deputado do BNG Xesus Ve·ga Buxán.
Para o deputado, o informe do Cons~llo- apre-sentado no
Parlamento é "deficienté e mediocre", xa que busca "un xuízo ben_evolent~ sobre as actuacións da Xunta", por iso ·
exixiu que o Consello sexa o verda_d eiro "auditor dos investimentos e ~os orzamentos" da Administración
galega. Ademais, Vega pediu qJ.Je o Parlamento inste ao
Consello de Contas a fiscalizar desde 1991_ a contabilidade da Deputación de Lugo que emprenda as· oportunas
accións penais contra Francisco Cacharro Pardo "por de·sobediéncia e falta de colaboración". Vega tamén exixe que se faga a correspondente auditoria sobre o Xacobeo
93 e que se expliquen as incidén·c ias detectada·s na contal.:Jilidade da Compañia de Rádio e Televisión de GaHza,
de Turgaliza e da xestión dos .cursos de formación da
Conséllaria de Família. •
·

e

·oTribunal Supremo estuda
o.recurso·do alcalde de·Xinzo contra
c0~sua inabilitación

O fiscal da.sala segunda.do Tribunal Supremo pediu, na vista oral do recurso do alcalde de Xinzo,Jsaac Yila (PP) con,, Jra a -su~ condena de.nove anos de inabilitación, a desesti··madó_ri ,do mes~Q-:.:por facer que a DeputaCión ourensá, á · ·
que c.p:ertence,Jixese compras por un valor· de 40 millóns
nüriha téñQa da sua propriedade. A vista celebróuse o Luns .
..23 de Xuño tras ·a substitución do xuiz José Antonio Martín
Pallín por outro maxistrado, :Martín pediu o cámbio despois
de asistir como conferenciante a unhas xornadas organiza- - das por lsaacNila atr~vés ra Deputación. A condena áno. ve ano$ de inabilitaCión producírase, a instáhcias do
PSOE, na Audiéncia de Ourense. O fallo do Supremo daÉ por iso que .-~Jl· revés eleitoraL
rase a coñecer en duas semanas e,· caso de desestimar o
demasiado fq;rtE? "para Vázquez .. <_r.é'Curso, Isaac Vila deberá abandonar alcaldía e os seus
restarialle todo poder que ven.
_- c.~rgos na Deputació"n ~ asi como a pr-esidéncia do lnorde. •
de gañar agora. ' Duas baza?
xogan en contra: ·Os- inquérJtos
avisan de ·que o tirón de EU-EG
~onde
noh é significativo e de qüe a
sua implantación na Coruña
prog~ma
non é comparábel á de Bono,
!barra ou Chaves, os outros baróns socialist.as, nas suas resO ex-deputado do Partido Popular ~ ·xerardo Conde Roa, _
peitivas zonas.
asistiu o pasado Xov~s 12 d~ Xuño á apresentación do
- programa de governo do BNG nun acto organizado polo
A Presid.é ncia de IU deixa a
Clube Nacionalista Alén Nós. Conde Roa, coñecido polos
seus enfrentam_entos co candidato á presidéncia da Xun· Guerreiro ·s en financiación
ta, Xosé ManueJ 'BeJras, surprendeu aos asistentes, non
-só·po.la atención que
A Rresidéncia Federal -de Izprestou á conféréncia
quierda Unida decidiu o pasadoLuns dia 23 negar apoio econósenón mesmo pola sua
mico e político a .EU-EG, se·
medida intervención no
mantén a sua postura de pactar
-turno de perguntas. O
. cos ·so·cialistas_. A próxima-fin
~ ex-parlamentário do PP,
de semana reunirase o Conseindicou que a conferénllo ·Político da coalición para to- ·
cia resultáralle "moi
mar unha- resolu.ción definitiva._
interMante" ademais de
A.nxo Guerreiro que acudiu á
"comprensíbel" e amo- sou o .seu interese pola ·
reunióFl da Presidéncia saiu inproposta de criazón do
comodado da mesma e mantívose na sua :pos·t ma de pactar
Instituto de Crédito Gaco PSdeG . . ·. ·
.
lego, do que quixo ·
saber. como se levaria á ·
- prática. Beiras remitíuA direciqn de IU xulga que-, de
no ao P.i'oxecto de Lei
seguir adiante, o Partido Socialista seria o único beneficiado,
apresentado no
Parlamento por el e·
dado qu.e, segundo as previ. sións, -se concurrise-ás eleicións
máis por Carlos Mella
cando Conde Roa ainda
en solHário poderi? quedar por ·
era parlamentário. •
, tras do BNG. •

a.

o

Roa asiste á apresentación

do

do BNG ,

·

GALIZA·:
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OPtNIÓN
DIREITOS HUMANOS. OS ACOROOS DE PAZ DE DAYTON MELLORARON A
CARA PACIFISTA ros GOVERNOS OCCIDENTAIS QUE ASI APARECERON
COMO SALVAOORES DOS ESLAVOS DO SUL AO TEMPO QUE AXUDABAN
AO ESTABLECEMENTO DE NOVOS ESTAOOS SOBERANOS.

TROPAS DA OTAN ARMADAS ATÉ OS DENTES TERMAN DA PAZ EN
BÓSNIA, MENTRES A INTERVENCIÓN OCCIDENTAL NA EX~IUGOSLA VIA
PRESÉNTASE COMO UN XESTO DE FRATERNIDADE QUE CHEGARÁ LAMENT ABELMENTE TARDE f ARA DETER MASACRES ÉTNICAS E VIOLACIÓNS DE
'

A DESTRUCCIÓN ECONÓMICA DE IUGOSLAVIA
CAUSA. DA GU.ERRA
/
MICHEL CHOSSUDOVSKY

rante os primeiros meses
do 90 para poderen
atender os pagos dos cretos.

Desde o comézo da guerra a opinión pública . empohrecemento da reform~ macroeconómica que <;:omezou .nos 80, pouco antes da
foi vítima dun engano. Sentenciábase tópicamente que a península dós Balcáns estaba ' morte de Tito.. Desde 1980 á 1987, o crecemento industrial'.baixara até un· 2.8% e en
enferma dun nacionalismo agresivo produto
1988 ficou · en cero. No ano 1990 este indiinevitábel de diferéncias étnicas e relixiosas
cativo estaba en menos de 10.6. As reformas
de enorme profundidade histótica." Isto é o
económicas atinxiron o seu ponto culmi' que repetia o embaixador norteamericano
.·
nante durante o.gover-_
Warren Zimmermann
no pro-norteamericano
no ano 95. Outra exde Ante Markovic. Na
plicación que correu
véspera da · caida do
moito foi a do xogo de
Muro de Berlín, no oupoder dos balcáns e da
s reformas impostas tono de 1989, o Presirivalidade a morte endente federal visitára a
tre líderes políticos, re_polos acr.eedores de
·Üeorge Bush co que
sumidas neste diagnósasinou un feixe de metico de Milos Vasic:
Belgrado.produciran
didas financeiras a cámTuxman (Tudjman na
unha hecatombe do -- bio dunha nova devafonetización 'inglesa,
.luación, da conxelación
asumida polos diários
seitor industrial e a
de salários, do recorte
espafioles) e Milosevic
estan esnaquizando
desmontaxe sistemática drástico do gast9 público e da liq_uidación das
Bósnia-Herzrgovina.
do·.sisteina de :segurid~de ·empresas públicas e coopera ti vas. A terápia
Estas análises ·de coro~
:, .social iugo.slávo''
eccmómica lanzada en
placéncia foron a corXaneiro de 1990, levetina de fume que non
dou o esfarelamento do
deixaba ver as causas
Estado federal. Consi~económitas e sociais
,,
tia nun col!.1-promiso _
da v'ioléncia. Non se
facia: referéncia á fonda crise económica que . -temporal -ca FMI e· nun-.pr:éstám0 do Banco .
Mundial para a reconversión concedidos precedera á gµerra nen aos intereses estratécoa condición de atender escrupulosamente .
xicos de Alemaña e dos Estádos Unidos que
foron o cebador da desintegración do pais, -o pago tla "débeda. Para iso fixétanse importantes reasignacióhs ch orzarrieñto público
como tampóuco ao protagonismo dos acreedores externos e das institudóns finanéeiras
que Óbrigárón á canc~lamentos das transfeinternaci~nais. :eara .a' opinión pública, os . réncias de pago de Belgrado aos governos
governos occidentais non tiñan nada que .. das repúblicas autónomas. A mecha do proceso de balcanización política es.taba· acesa:
ver na ruina e destrucción de lugoslávia.
o govemo sérbio recusou terio,inantemente
P~ro foi precisamente o· sistema financeiro
o plano de austeridade de· Markovic cunha
·manifestación contra o Governo feder~t na
internacional o que Hes serveu aos góvernos occidentais para defenderen os ses inteque participaran 650.000 tré.lballadores.
reses éstratéxicos desde comezos do 80 en luRalph Schoeman refírese nün traballo pu;goslávia, o que puxo de xoenllos ·á econoblica o na revista T~ Organiser "á resisténmta do país e provocou unha tensión intercia obreira que non fixo caso de fronteiras
na ins,uportábel.- Hoxendia, a comunidad~
étnicas e levara a pelexar hombro con homfinanceira \internacional di.. que procura a
bro a sérbios, croatas, bósnios, eslovenos....,

'A

reéonstrucción dos Estado,s escirÚ:lidos da anterga iugoslávia. Mentres seguimos as. notí-

/

.

.

viase ohrw
gada a chegar a un acordo no prade duas semanas cos seus acredores. O
mecanismo penneteu a moitos prestamistas
trocar os seu.s cretos en títulos de propriedade de moito rnáis valor. Baixo .esta Lei,
os trabaill:aclores non tiñan direito a indemn~zadón nos casos de creba. ··
210

A reconversión de Markovic levou ao tacho á industri~ iugoslava. En 1990, o índi-

cias dos envios de tropas de pacificación e
de como se manteñen os acordos de paz, as
ce· de crecemento do Produto Interno Bruinstitucións financeiras reclaman dos noto (PIB) caeu a un -7 .5 por cerito e aq ano
ves estados o pago dá· débeda externa iuseguinte perdeu 15 pÜntos máis. O progragoslava e mitan porque os Balcáns se con- . ma de reaxuste, imposto polos acredores de
vertan nun .oasis para a libre empresa.
· Belgrado tiña por obxectivo a liquidaCión
do sistema de empresas públicas e estaba
Adoptadas en várias etapas a comezos da
condicionado á ;;tbolición da Federación de
Cooperativas organizádas como unidades
déc~dá do 80, as reformas impostas polos
acreedores de Belgrado produdran unha . de producción auto-xestionárias baixo a dihecatombe económica ·e política coa desinrección dos comités obreiros. Schoenmann
tegración do seitor industrial e a desmontadeffneo como "unha liquidación integral .
xe sistemática·do sistema de seguridade so- ' do seitor público para a que se buscaron tocial iugoslavo .. A neutralidade, ,e un intenso
mo executores á xerárcas r:nilitares e do ser1 · ·"
comércio cos Estados Unidos.e a UE non li- . vizo de información do sistema socialista
braron á economía iugoslava de converterse
cámbio de prerrog_ativas eco~ómicas".
en obxectivo de primeira importáncia para
o governo Reagan. Sean Gervasi cita no
Asesores e xuristas occidentais dispuxeron
número 34 efe Co~ert Action a Directiva de
axiña a nova lexislación que tiña que
Seguridade Nacional (NSDD 133) de . acompañar o proceso· de demolición do sis1984, parcialmente desclasificada, na que o · tema económico. Decretouse unha lei-bangoverno de Washington peqia aumentar os
cária que fixo saltar en pouco tempo a meesforzos para acabar con partidos e govemos
tade dos bancos públicos, de base cooperacomunistas e integrar os paises do leste de - tiva, establecidos nas oito federacións. Como parte do acordo co FMI, aprobouse a
Europa na órbita do mercado.
Lei de Funcionamento Financeiro que dis·A división e os enfrontamentos internos topuña dunha cláusula adicional pola que
maron corpo en lugoslávia a partir do brutal
unha empresa con trinta dias de impago

Moitas empr,esas públicás preferiron non
, pagar antes que entrar nun proceso de reconversión. Meio millón de traballadores
que representaban o vinte por cento do
emprego industrial ficaron sen salário du-

1

profesor de economía da
universidade de Otawa, é autor do traballo "O
desmantelamento de lugoslávia e recolonización de
Bósnia", publicado en resume no mensário
Capital&Class.

MICHAEL CHOSSUDOVSJ<Y,

En relación coa guerra de lugoslávia e intervención
extranxeira, ver A Guerra Balcánica de CE (ANT 524)¡
lugoslávia, drama con explicaci6n (ANT 589) e A
diplomácia venceu a guerra de Bósnia (ANT 610) .

Xosé Lois

TE.Lff(N(A

ri

a

(

A política macro-económica neo-liberal foi un
arma decisiva para a
destrucción de lugoslávia ainda que desde comezo da guerra os meios
de comu¡ücación eludiron toda referéncia á situación interna. O libre
mercado apreséntase
agora como o remédio
para unha economia derramada. Para a información dominante as divisións relixiosas, culturais, étnicas e políticas
son a causa única da
guerra cando de feito
son consecuéncia dun
proceso rnoito máis fondo de creba política. Esta
falsa condéncia sulaga todas as esferas de debate
crítico e discusión e non
só enmascara a verdade
senon que nos arreda do
coñecemento preciso
dos acontecementos históricos. A reforma macro-económica arrasou o
direito ao traballo, borrou formas de vida, negou cultura e identidade
e deixou sen vivencia e alimentos a millóns
de iugoslavos e debe server de refrexo do
modelo económico destructivo imposto en
todo Occidente.•
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Fraga c~li.ficara d_e mentecatos aos denunciantes

Asuspensión cautelar das obras do·g~soducto
obrigará a considerar outro trazado.
O Tribunal Superior de Xustiza de Madrid da a razón aos
viciños de Pontevedra, Vilaboa, Barro, Portas, Mos, Valga
e o Porriño que denunciaron
danos de difícil reparación en
terras particulares co o consecuéncia das obras do gasoducto. Fraga chamara mentecatos aos viciños que hai cinco meses manifestáranse en
Compostela contra as obras.

contra a instalacion da traida· de ·
.gas natural pero si contra o plano de treitos concretos do trazado. O presidente da Xunta saleu
en defensa de Enagás e amosou o seu nervosismo porque a
conclusión do troncal Tui-Vi lalba
npn puidese entrar en funcionamento na altura das elección's
ao Parlamento autonómico. ·

Enagás lembrou que 0 1 estudo
de impacto ambiental do gasoducto tora autorizado pola Xunta ·
e apresentou recurso confrá a
suspensión cautelar . . ·

Qúeixas pola inclusión
· dos DNls-de opositores
en·Internet
As listas de persoas.excluidas
e apmitidas en diversas probas
de acceso á función públic? foron incluidas en Internet pala
Xunta dé Galiza. Xa se porduciron algunhas queixas pola introducción destes datos, que
incluen o número do DNI dos
interesados, xa que eren que .
se están a vulnerar direitos e
·que poden xurdir prexuizos ao
ser captados eses datos por
outras entidades ou empresas.
A distribución destes listados
na Internet non ten sentido
cando s~ poderiarí ter publicados os resultados nos centros
correspondentes . O núm~ro do
DNI coincide co de
jdentificación fiscal e, tendo en
conta as prácticas publicitárias
e de mercado, non se pode
descartar a posibilidade de que
os listados sexan reutilizados
con outros fins. +

O deputado do BNG Bieito Lo- .
beira apresentou unha pregun- ·
ta· ao· Parlamento -na que recolle as repetidas protestas con- .
tra Enagás por tripar as obras
terras de cultivo, regadío, zoAlgúns asinantes da denúncia
nas edificábeis e pala proximichamaron a atención sobre a
tendéncia do presidente da Xun,.
A senténcia honra o princípio lidade da conducción soterrada
ta a identificarse resoltamente
con núcleos habitados. Lobeira
beral de respeitar a presunción
en todos os contenciosos cos
cita a previsión do artigo 23 de
de irreversibilidade dos danos
Leí dé Ordenaménto do Territó,intereses das empresas en conque poderian causar as obras
tra dos viciños e citaron os cario que reclama prever a inci-de deitado da tubería e suspénsos das subestacións urbanas
déncia sobre o terri~ório físico,
deas cautelarmente. Referíndoaf.eccións ambientais e meios ·
de Unión-Fenosa, as obras de
se a unha reclamación semede corrección amais de.acomonovas encaros, a canalizadón
llante resolta polo Tribunal SuRecusan un tribunal
premo, o TS sinala que nón ha- _ do Úmia, a empacadora de Viladación co P.l aneamento . local
boa e outros conflictos locais de
no término en. que se asenta a
bendo dano para o interese púinfraestructura. O deputado .. de oposicións blico e no caso de que existan - SOGAMA, a protesta de Merza
contra o tendido de 400.000 vólacusa de prepoténcia e autoriindícios de que a decrúa _d eixe
ser .garego
tios sobre. as casas da parró- 1arismo ao Governo autonómi- por
danos de reparación imposíbel,
co durante o proceso de execompre suspender os traballos. · quia e outras obras de discutido
A CIG ven de apresentar uninterese .público nas que Fraga · cución das obrás e pregunta
cede con :facilidade á tentación - que opinión-lle merece á xunta - ha recusación contra a com· Con anterioridade á presentaposición dos tribunais nomeo rauta do Tribunal Superior .de
ción da denúncia perante a Di- . de descalificar, e mesmo :insulados para xulgar o acceso ásXustiza · qúe erdea a paralizarección de Enerxia, os viciños fitar públicamente, á cidadania
especialidades de Psicoloxia
xeron notaf que non estaban . que replarna·os seus direltos.
ción do traballos. •
e Pedagoxia en Educación
Secundária nas oposicións
deste ano. O motivo é·que os
seus membros son de fóra
de Galiza e non están capacitados para calificar probas
que vañ s·er feitas en galega,
segundo a ceritral nacionalista,
que engade que· a.
rían ser apresentadas diante da
solicita que se revise o estado
a aciividade do Consello de Candiscriminación respeito aos
Cámara para o seu coñeéimende cantas do concello de Rois,
tas co fin de que este organismo
opositores que realixen a .
to. Entre as incidéncias siríalados cursos de formación, do Plasiga "o princípio de auditoria do
proba en east~lán non podeno Caurel e a actividade do pladas d~staca o caso de Turgalisector público, porque ao non fará superarse nen cos traduccia, da que o consello emitiu un
no de Montes e Meio Ambiente.
cerse así non se poden coñecer
inform·e :incial que logo tivo .que , tores.-"Non existen ·razóns ·
as irregularidades". Segundo Xeque xústifiquen tal disparate
ser modificado por outro no· que
O parlamentário nacionalista fisús Vega Buxán, os informes
xa que existen especialistas
se chega a distintas conclusións,
xo especial fincapé na necesiapresentados polo Consello até
de
abando na nosa terra para
sempre evitando .o conflicto.
dade de que se retome a fiscalio de agora, son de simple trámipoder xulgar estas probas,
zación da Sociedade Pública
te, polo que o labor dos respon. n·on hai:que esquecer-que
Para poder revisar estas incisábeis da administración fica xulXacobeo 93, que foi substraída
·existen faculdades de Psicodo Consello de Cantas para evi- · déncias, o parlainentário "nagado de forma benevolente.
loxia -e Pedagoxia.+
tar conflictos.
·
cíonalista entende que-se debe-

a

non

:

Landin Eirin, ex-alcalde do PP en Ba·
rro, é un dos líderes contra o trazado
do gasoducto.

ADeputación de Lugo non entregou os.baíances solicitados

O Consello de Contas limitase a comprobar a documentación aportada pola Xunta
~

P.C.

As actividades realizadas até o
de agora polo Consello de Cantas limitáronse, segundo explicou o deputado do BNG, Xesús
Vega Buxán, a comprobar que a
documentación aportada pala
Xunta coincide cos asentamentos contábeis. Diste xeito, a institución , en lugar de fiscalizar a
actividade económica da administración e dos organismos pú blicos ou privados que receben
subvencións céntrase en realizar simples trámites rotinários
que non comprometen, en nengun caso, ao executivo.

Entre as recomendacións, Vega
referíuse ás cantas da Deputación de Lugo, que "nen sequer
foron entregadas ao Con sello",
para que se saiba se existiron
irregularidades nos gastos e dilucidar a responsabilidade do
seu presidente, Francisco Cacharro Pardo. Ademais, o BNG

O grupo parlamentar do BNG
apresentou unha série de reco mendacións dirixidas a mellorar

..

ría -habilitar. un pleno extraordinárjo, "como se pretende facer ·para outras causas", porque de
non ser así, haberia que r_
einiPésie ter tran~corrjdo unha lexisciar todos -os trámites no ano
!atura compieta, o-último informe
apresentad-0 polo C.onsello é o , 98. Do PP depende: que esté
do ano 93, .no que ademais ·se . pleno se celebre e "polo momento no11. o fixo porque prefir$
recollen numerosas incidéncias,
que ao entender do BNG debe~
evitar o c;jebate". •

Informe do 93

Máis bolsas universitárias
.solicitadas·,
-menos concedidas-

, Nós tres últimos anos medrou
o numero de alunos e alunas
universitárias de Santiago que
-""l.
•
solicitaron axuda económica
dou lista e xenerosa. Contar · cos me llores
x_isten vári.as ~pcias:;)_e .alrns fü~Cionás
ao Min.istério de Educación e,
profesionais se-Íp_pre é 4pha gi'J.rantia de éxito
nos co chip c~mbeado.~ Gostanan d'e
~en embargo, neste periodo ·
e hai . ~ituacións que non sé res"olven coa
poder mover o papeis dunha adminis-."'
.
oe.creceu o númer9 de concesimpl-é boa intención ou cumprirido Q~ ·re-_
tración nacionalista. Moiro~.: deles mesmo;imi~, ). -~ _ :. .·.
.sións. Esta denúoci~, feitas politaron, nos anos mozos 1 en or.gaizacioD-s:'na- ·
• .:·~'. ··
,quisitos dá o.rrodóxia partidária. Qisto. podía
los CAF e MEU, foi admitida
polo ,reitorado de Dario
falar aquel membro dq. execu.tivo tripartito
cional-populares e da esquerda~ ·ca FeÍJlpb o · - ·. _;¿ .,
que lle <buscou urí choió de guiandeiro n ü.!. . :Villanueva que, sen émbargo,
seu compromiso otgafaarivo Joi dec_nú:~nd_o e -. :'"~-~ ·~,
· a1uae-·ao maior control nas solí.parque.inól?il ~a Xunra a ~n paisano. O ~es~
na liña--·d'ó P[agrrt4tis(no foro_h asuroit~d9·- ~e~ :· . :
mo int_ere·sa.do fixolle, ver que carecia da .. citudes par? expjicá.io. Par_a as_
quenás resporisabilidai:}es riun poder qt.fé rton'- - --; '•
condición básica de t~r o carnet. d~ condu~ ··_ ·.organizaeións estudantfs o fra.é o próprio pero 'que ~oupo tentalos para que
"'°':' .,..,. ~ ":: ./ ...
~ir.. A resposta do c9nselleiro fo¡ sirn:eira: Ti - ' faso escolar está senda detefexercesen profesional'fd'ádé·.~· ·sapiéñcia. 'T-ro:::· :
. minahte na diminución de axunon te p_reocupes que p~ra eso ~ornas do
caron o placer do salário qJe -flabilita para ~er
. ·. d·as
que estas ~stán sDpedi~
. mismo' povo . .
adosado e 16 válvulas po-la ·i ncomodidade
·1adas non só aos·recursos ~.ideolóxica.
-~ ·.•
.
, ·
.
' ·' nómicos senón aos
·
·
"·¡ ~~.o'U 'J~
!•.
,.: '1
Ce,rto e que n_estes anos, os unpac~ntes, ben. , . académicos. No curso 1995-96
Asi poden:·atoparse; xerente$ de institutos fhéconcedéronse 7.864 bolsas de
po1deron .axudar a darll~ al~o de l~na aos seus
dicos con · pasado qe.,.petardi·stas, aseso.res de A espera era 'clen::i.¿siado longa e ip_cert~. Q; benefa~tores. Pero tamer: .e verdade que pm112.081 solicitadas mentres que
pecadó tampouco foi. tan.-~gr.andé". ~Uns anos
prensa que antes foron eficaces "propagandistas
cas foron as ponte~ tendidas para _c onquenr o
no que agora remata baixaron
90 go~~rno Pop~lar~ lnanchan pe: sen concl!rso. Envtar agora unha mensaxe -de
das Labr.egas, directot~s dramáticos con fantaao serví~io _
a 7 :646 sobre 12.107 solicitu.sías independ~ntistas, guias·p~ra. -c:iSunJ.O.s:v~nos ;: . ro non deíxan pegada. Adernais as posibiliportas abertas pode desequilibrar .á equipa
.. des. Se non curso 1994-95
caribeños c;ori pasado maoista-listerian6 e es: .. dades ·oferecidas polos correlixionários estacontráda e aceitar a jnvitación seria o primei.,.
destináfonse 2.4'77.538.220
ro paso para establecer unha relación pro dopesetas ás bolsas, neste foron
pecialistas en datos e inquéritos que nunca an- . ban limitadas e presididas polo voluritarisrr{ó
mo sua de ambas partes.+
1.817.747.000. +
e a beneficéncia. Nisto a dereita sernpre antes creeran nas estatísticas do Sistema .
~
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MºRHAL.l.~~IÓN LINiÜÍ$TI~A

Quer que os.partidos ai'ncluan nos seus co~pro~isos eleitor~is·
.

AMesa prop_
ón unha lei para normalizar
'

-

...

o galego na administración
"O uso do galego cae na apatia
na administración que, agás no
ensino, apenas estabeleceu en
trece anos unha normativa que
faga medrar o uso do galego".
Esta conclusión da Mesa fí·
. xose despois dun estudo realizado ·p or Henrique Harguindey que detectou a caída
na atención da ·administración co noso idioma, tanto no
nível oral como no escrito.
Todos os estudos sociolingüísticos talan dun coñecemento
do galega de prácticamente o
100% ·da povoación, e porcentaxes moi altas de talantes .hab ituais qu ocasionais (93%).
Nese caldo de cultivo a Mesa
entende que calquer proxecto
de galeguización está chamado ao éxito, "s,e hai tres mil millóns para gastar en normalización lingüística pala Xunta, teñen que verse os resultados
prácticos", afirma Xosé Manuel
Sarille
A proposta foi entregada aos
partidos, pero xa non entra no
actual periodo de sesións, p.olo
que a Mesa insta a BNG, PSOE
e PP a que a incluan nos seus
programas eleitorais.

Un ra:z:onamento motivado

. A Mesa considera que esta lei
xustifícase "para que quede definitivamente regulado o uso normal . do galego como língua própria", partindo do critério .que a
primeira língua da administración
galega debe ser a do· país, e non
como sucede actualmente en determinadas actuacións nas que o
galego debe ser pedido explicitamente polo usuário. Velaí os casos da Telefónica que de oficio
remite as .facturas en castelán e
obr!ga a enviarlle unha carta para .
que se redixan en- galego, ou os
· sobres da declaración da renda
en galega que son de difícil aceso·
e nula prómoción por parte da administracion tributária.

lega, sen prexuizo do dereito dos
particulares a enchelos en castellano, ficando a dispar dos interesados versións castellanas" . ·A
documentación contractual da
Xunta, ~egundo esta proposta,
seria redactada en galego, ou en
dupla versión a petición de parte.
Outra proposta desta lei é que revistas, carteis e publicacións editadas ola Xunta de Galiza tarase
en gal~go , agás as destinadas a
promoción exterior que levarán
versión bilín.gue galgo-língua do
país de recepción. Tamén se pede que toda a actividade publicitária da Xunta sexa en galega, e
só se procede en castellano, pero.
evitando en todo momento a versión dobre simultánea.

Tamén se esixe que, en interE.n relación cos administrados a
vencións públicas relativas ao
proposta da Mesa tala de que
pesto desempeñado, os cargos
"as comunicacións e notificacións dirixidas a persoas físicas · públicos da administración intervirán sempre ·en galega.
ou xurídicas residentes no ámbito lingüístico galega faranse en
A Lei ten tamén vários artigas relíngua gal~ga, sen prexuizo do
dereito dós cidadáns a-recibilas . lativos á formación e capacitación
en castellano se asi o solicitan". · do persoal da administración para o uso fluido do galega que garanta o direito dos cidadáns ao·
Tamén se inclue un artig0 que estabeleceria que "os impresos se-.. . uso do idioma na relación cos organismós públicos.+
.rán oferecidos na sua versión ga-

,Mais eucalipto
António de Maria, secretário
da asociación empresarial da
madefra Silvanus declara en
DIARIO DE PONTEVEDRA que
· a Xunta está interesada en recuperar o proxecto de con trucción da celulo a de A
Pontes, enterrado despois da
detención por e tafa do eu
promotor Javier de la Rosa.
"Eurogalicia Forestal · (era un
proxecto) ben avanzado que
fracasou por cuestión económicas á marxe da Comunidade
Autónoma. Eu coido que está
na mente de moitas persoas retomar un proxecto así. Os mesmos colectivos ecoloxistas verían como unha mellara transformar aqui os produto . I o pode realizarse en calquera momento porque o agomo está ai
En relación coas criticas á extensión do eucalipto, o representante de Silvanus comenta
"debe terse en conta o aspecto
produtivo das espécies . Qe feíto, no plano forestal contérnplase un aumento da superficie
forestal do eucalipro pero é cer. to que as masas existentes deesta espécie poderian produciren
moito rnáis. +

' di que·"as sociedades ao Estado
español claramente afectadas
pola política económica aplica- .
da co pretexto do Tratado de ·
Maastricht non <leven sair do
seu estado de escepticismo, desacougo ou inxénua esperanza,
cara unha demanda de participación activa no control do fu,
turo económico-polític do Estado. Eisa razón de tanto oscurantismo: conxelar á xente na
crenza de que as cousas van por
onde,'inevitábelmente, fatídicamente, exclusivamente, poden ir (... ) Resulta preocupante
que os partidários da Europa de
Maastricht non vexan o dano
que e tán a facer co eu
enchoimento artificio o, único
en toda a Unión Europea. O
resultado foi, n ta casión, un
documento valeiro, impróprio
dun Estado con tan graves probl mas económico no cu
sectores produtivos bá ico , de
forma específica na Galiza. Na
ua redacción n n aboia nen
impul nen preocupación nen
perfil própri ( ... ) Agora xa
non é unha política eufórica; '
unicam nte faralisq1 e ademais
de exan face la el ande tina. O
mao é que temo que pagala todos nos eus efeitos". +

Represaliado
por denunciar
a censura
de Fraga
Xosé Hermida conta en EL

PAIS que o xornali ta Abelar-

do V ázquez, destituido de a
pouco como director de Rádio
Nacional de España en Ourense, denunciara que e taba a receber con ignas para favorecer
ao PP e ilenciar ao eu
adversários políticos. ''Vazquez
achaca o eu relevo á r i téncia a ceder ás presión , da que
responsabiliza ao director terri"Parece como se o Govemo, o
torial de RNE na Galiza, evepartidos pro-Maastricht e a
rino Caxid , e ao conselleiro
maioria dos meios non ti vesen
de Cultura e Comunicación da
interese en que trascendesen,
Xunta, Xe us Pér z Varela.
Vázqucz escrebeu pasado 20
non xa as diferentes posicións,
senon nen sequer a posición
de Marzo unha exten a carta
oficial", escrebe Francisco Roao director da cadea pública
dríguez, deputado do BNG nas
estatal, Jav.ier González F rr ri,
Cortes en relación co debate
para explicarlle motiv poparlamentar sobre o Tratado.
los que na sua opinión Caxid
Nun artigo que publica LA
tentaba relevalo. No crit
· Voz DE GALICIA, o deputado
denunciaba que Caxide lle
transmitira instrucci6ns
EL GA T INVISIBLE I EL T.EMPS
precisas de Pérez V arela, responsábel do aparato de propaganda da
Xunta, para elabocar
info.rmación co único
fin de beneficiar ao PP
nas vindeiras autonómicas. V ázquez concreta que a estratéxia fundábase sobre catro .
liñas básicas: silenciar ·
ao Bloque Nacionalista Galego; contrastar .
todas as críticas do
PSOE, prévia consulta ·
co Gabinete de Comunicación da Xunta; informar con grande recurso de meios dos lo- ·
gros do Govemo e non

Maastricht
clandestino

OMovimento Defesa da ,Língua
·celebra a,sua Asambleia NOcional
O vindeirb 5 de Xullo o Movimento pola Defesa da Língua
; celebra en Compostela a sua 11
Asambleia Nacional, naixo as
coordenadas que agrupan aos
distintos: rejntegraiconsimo lingüístico e monolinguismo social.
Nesta entidade de base están ·
os colectivos Aquém-Douro de
Tui, A Gente da Barreira de Ourense, Berna/ de Bonaval de
Composteía, Artabria de narom
e Ferro! e Renovar;áo de Madrid, e ten constituidas diferen-.

tes asambleias comarcais na
Coruña, Vi,go e Lugo.

mente o boletin de información
socioingüística Língua Nacional.

A organización quer que esta 11
Asmblea sirva para superar "as
eivas de expansión organziativa
e de coordenación normais nun
movimento novo", e reivindica a
sua participación nas campañas
emprendidas a prol ·do Seat
Arousa e a denúncia contra· a
· empresa Telepizza por discriminar aos traballadores polo uso do
galega . A MOL edita periodica-

Nun comunicado público manifestan preocupación pala "moi grave
situación da nosa líhgua e cultura'', e determínanse "a loitar porque o galega acade a sua norma-.
lizade lingüística na nosa nación;
hoxe ameazada polo español e
para que poda inserirse con boa
saúde no mundo lngüístico cultural ao pertence e que lle están a
negar: o galega portugués".+

emitir nengunha clase de
descalificación contra
Fraga.+
/
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Vostede ten unha traxectória
sindical acaso pouéo coñecida .pero de moitos anos.
No ano 1972 entrei a traballar na
universidade e daquela comecei
· a vencellarme aos movementos
sindicais, en relación á estabilidade do profesorado non numerário. No 1975 fun d~spedido do
. departamento de Alxebra, na
Faculdade de Matemáticas, que
levaba un persoaxe tristemente
coñecido, Garcia Rodeja, que co
tempo ia receber a Medalla Castelao. Asi son as causas do PP
que prémia o comportamento
c:tun indivíduo que sempre. despreciou e facia mofa pública do
galega, e ademais foi un perse_guidor de profesare~ e o culpábel do qespido de várias persoas. Entre elas tamén Xosé Masa, Emilio Pérez Touriño, Ramom López-Suevos ... Despois
foron todos readmitidos menos
eu, e cando máis adiante coa
amnistía todo o mundo readmitido seguin quedando fóra, ainda
que tampouco tiven interese en
voltar porque estaba a gasto no
ensino secundário.

-~
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Éonovo secretário da CIG-Ensino

no público. Porque-coa LOXSE a
transformación é moi· profunda
· pero hai que facela con todas as
da lei, con rapidez e claridade: reciclando o profesorado, situando
os centros e marcando as atribucións, non neste marasmo que
está provocando a Xunta, que alimenta a idea de que uns carpos
lle quitan funcións a outros. Ese ·
problema latente de enfrontamentos corporativos hai que evi- .
talo situando as responsabilidades e reclamándolle solución ao
governo galega.

Braulió Amaro
'A Xunta mantén ó marasmo no ensino público para favorecer o
negócio da privada'
-0- XAN CARBALLA

BRAULIO AMARO É O NOVO SECRETÁRIO ·_DA CIG~ENSINO, UNHA DAS PRINCIPAIS FEDERACIÓNS DA

Nun periodo de tanta transformación como vive o ensino,
mantense ben informado o
sector? É esa unha función
do sindicato?

CENTRAL NACIONALISTA, EN SUSTITUCIÓN DE XOSÉ1'1ANUEL IGLESIAS. AMARO, QUE FORA UN DOS
CATRO REPRESALIADO NO "CONFUTO DO MANOEL ANTÓNIO", DE 1991, FORMULA OS RETOS QUE SE
ABREN PARA O SINDICALISMO NO 'ENSINO ANTE A POLÍTICA PRIVATIZADORA DO PARTIDO POPULAR.

Nós dimos un sj:llto desde os primeiros informes que faciamos a
-agora, que elaboramos unhas
pub~icacións coi que ben feítas.
Pero no ensino o volume de infor- .
mación é enorme e corres o perigo de que, se non o enfocas adecuad amente , acabas tendo un
papel subsidiário da información
que che traslada a sua responsabilidade de informar. Non se debe
confundir ~ papel dos sindicatos
e o das administracións, pprque
algt!Jns sindicatos tenden a facer
creer que a información é a función principaldos sindicatos e nos
non o vemos asi. Un sindicato
ten _que darlle se_rvícios aos seus
atiliados, pero non é o seu trabaHo principal ser unha franquícia
da administración.

Despois veu o conflito do Manuel Antonio.
No ano 1991 fumos sancionados
catro profesores , nun conflito
que foi o primeiro pulso do governo Fraga para submeter ao
ensino público. Abríronnos expediente disciplinário e puxéronnos
unha sanción de moitos meses
de emprego e soldo e traslado
forzoso. Nós levámolo ao Tribunal Superior de Xustiza e ali , ainda que pasara o tempo, fumos
exonerados de toda culpa e revo c á ron se todos os cargos ,
agás unha pequena sanción por
ocupar un despacho, co que se
permitía xustificar o traslado.
Coido que foi un trunfo importante porque as acusacións de Piñeiro Permuy ian contra a práctica sindical no ensino.

Outro reto principal é a galeguización que semella estan•
cada e é u.nha marca do seu
sindicato.

No ensino é onde se reflexa
mellor a política do PP?
A experiéncia do PP no ensino
público levamos moitos anos vivindo na Galiza e é nefasta. Degradación das condicións e autoritarismo, son as marcas desta
política, e xa naquel 1991 tratábase dunha batalla pala democrácia nos centros.

~

Hai un problema grave de implantación da LOXSE, para a
que non hai cartos . .
Falouse de que eran precisos
100.000 millóns, para porse ao
dia do enorme retrasq que se leva e apenas hai 30.000 e ademais conseguidos via convénios
e coa intervención desas cuesitonadas fundacións semipblblfoas

· Hai reticéncías da administra- '
- ción e por parte dalgun peque no
s.ector do protesorado, pero ainda que non se avanzou tampou
se foi para atrás moito. Pasamos
das persecu_cións lingüísticas
hogano en Dices-Rois e Foxo, e
hai pouco máis dun ano en Palm ei ra, a unha situación máis
permisiva, pero tamén cun relaxamento da militáncia a prol do
idioma. O marco legal_que temas poderia dar para moito máis
se houbese interese pla administración e, moi principalmente,
pala inspección que _
ten un papel
esencial que non cumpre.

Xogouse coa idea de que m;m
podía haber "imposicións",
para tnibirse e deixar facer?

A posición do sindicalismo
nacionalista no ensino cal é?
Ternos case 3.500 afiliados sobre un colectivo dunhas 24.000
persoas , e somos un referente
principal no ensino público , tamén por preséncia de delegados sindicais, senda case maioria absoluta nalgunhas zonas do
país. En menor medida no sector privado, onde témos· un dos
retos principais e irnos atendelo
con prioridade. As dificuldades
aqui son por parte da patronal e
dun control ideolóxico férreo dos
traballadores, aos que moits veces confunden, porque que nós
señamos partidários decididos
do ensino público non quer dicer
que abandoemos a defensa dos
traballadores da privada.

9

2

que foi argallando o Partido ·Popular. 'Ademais o desenrolo que
se está facendo leva a que ainda
estexa se11 publicar o catálogo
da rede de centros, con auséncias clamorosas como a da chamada formación postobrigatória.

Esa indefinición deteriora o
ensino público?
Mo.i claramente porqué ao non
saberse que oferta pública vai haber a privada frótase as mans.
Vese - mo~--:Gen coa Formación

Profisional: ao non estar definidos
os ciclos formativos, non .saberse
cales son os ·tránsitos da FP1 e
FP2 e a secundária obrigatória,
bachelarato e a antiga EXB. _créase unha bolsa duns 5.000 alumnos en toda Galiza que son enviados de cabeza á privada.
1

As mudanzas da LOXSE teñen
provocado a aparición de roces entre corpos de ensinantes,
de pirmária e secundária?
.
......,,
A Administración, e s~bretodo as

inspecccións, téñense dedicado
a.intoxicar a situación . A EXB antes tiña oito anos e agora a secuhdár:a pasa a seis, e o alumnado do antigo 7º e 8º pasa a 1º e
2º de ESO, que en boa lóxica debian dar os mestres. Pero a baixa
de alumnado pala menor natalidade,-o aumento da oferta da pri. vada en todos os tramos e o medre das subvencións en tocio o ciclo obrigatório, tendo aos alumnos até os 16 .anos- no· mesmo
centro, ... todo axuda en contra do
prestíxio e as condicións do eFlsi-

O marco legal daría moito de si .
Cada vez topas máis a desídia
da administración porque realmente non cree na importáncia
da normalización lingüística. Un
caso recen.te pode ilustrar o que
digo. _Despois dun retraso de
seis . anos respeito do Estado
español, véñense de convocar
oposicións de psicoloxia e pedagexia, e_non se lles ocorre máis
brilante idea que traer aos tribunais de fóra, agás os presidentes. Están matriculadas 964 persoas, na sua meirande parte galegas. A proba de galega nestas
oposicións é e!Jrninatória e váÍ
ser xulgada por un tribunal que'
descoñece o idioma, co que nen
se está en condicións de examinar esa proba nen están en
igualdade os opositores que se
expresen .en galega. Ademais
de que habia xen.te para formar
eses tribunais en Galiza porque
podian recorrer tanto aos pou- ·
cos profesores ·desas matérias
que hai na secundária como á
Universidade'. Nós recusamos
xa eses tribunais e estamos
pendentes de interpoñer outras
· accións legais. •

--
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Resposta á estratéxia das multinacLonais aseguradoras elesiofla:intereses do PP local

O~Se,rg~s,dá trato d~ fcw9r
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· Tres clínicas .prlvadas~onteve
drésas e as ccoe> 'maritiverQn
unha reunión o ·pasado Martes
17 de Xuño na sede élo ·siridrcato para trazár un ha. estratéxia
conxunta frente aó trato de favór que a ·consellaria de ·sanidade dispens'.~ ao ·sanatório
Domínguez~· ~ 'E unhá estratéxia pára favorecer ás multinácioriais que ven inípo~ta desd·e Madrid -explicol{ Xo'sé
· Luis ·Ga-rcia -Ped·rosa, · das
CCOO-, asi, Domínguez é a
clave para afundir ás outras·clínicas e logo mercalas baratas".
Dase a circunstáncia· de· que .
algun dos hóspitais ten accionariado da base social do. PP.
Ademais do Sanató.rio Domínguez, hai outras catro clínicas.f'rivadas en Pontevedra: Santa Maria, Sarita Rita, A Mercede e Marescot. O último centro non asistiu
á reunión porque a sua dirección
é en exceso conservadora para
acudir a unha cita coas CCOO.

-:~·:::::::..~i . !

.:~.\'_'.

coñecido na cidadle, ocupou o
segungo posta na lista. do PP
nas últimas éleicións municipais
e é _vicepresideFJte da De¡:;>1,itacion Provinci_al. Pero !1P dis~riJl)i:
nación o Sergas lésiopa o~.' inté-,
reses de clínicas cuxas b·as.es.
accionariais soñ 'do PP/ en é'on~'
creto de ~~ma Mariq, . ¡:>ropr¡.{:lq~
de dos Fonfoira '.__úrí dos•'d1le's
toi senador da· extinla tJCb'
despois apoiou ~o PP...,., e a .Mercede, entre cuxós pfoprief~rios ·
está ó ex '9oncelleiro popular e ·
ex vicepresidente da Deputación, Diego Murillo Carrasco. -·

e'

Do disti_nt.o tr.atamento qUE3 Do:
míng'uez recebe -é monstra que
o Sergas fai que este sá.natório
estex'a ocupado ao cen por .cen
agás nas habitacións duplas cos
pacientes das aseguradoras, xa
que teñen direito a estar sós nos
cuartos. Da outra banda están
os sanatórios Santa Rita, SantaMaria, A Mercede e .Marescot,
cuxo grao de ocupación ápala
entre o 20 e o 40%. Ademais, b
s·anatório Santa Rita ·recentemente pérdeu un servizo en ·favor da clínica Fátima, que en Vigo fai as veces do Sanatório Dom í n g u e z na estratéxia de afoga:
mento das pe. qúenas clínicas.

Desde tiai tempo as ccoo de
Pontevedra veñen denunciando o
trato de favor dispensado pola
Consellaria de Sanidade ao San atóri o Dom ínguez, en detri mento das outras
d
catro clínicas pri n os
vadas da cidade.
proprietários
O Servizo Galego
de saude, serdo Sanatório,
gas, ten convénio
M·
I
cos cinco sanató· 1gue
· rios pontevedre~
nguez,
ses, pero actua
. discriminatoriaun
recente
merite. No caso
do sanatório Do- 1•
do
PP
.
'

u·

J

.

-:~r.~··

A -situación laboral en Domínguet
é grave . Un número impo rtante
do persoal de enferm eiria ten contratos de fo rmaMIGUEL RIOPA
Edificio d'o -Sanatório Doming_ue:z en ·Pontevedra;
ción, con salários
inferiores · ao 60%
do oficial, e porén .-- .--~-------------------------.
mínguez, S.L , o :1 pontevedre' S
· :
Serg,a s repeita o
•
desempeña f_uncións relevantes
cupo do convénio ,
e d~s_via pacien-. . . _ _
. no sana:tório. Moitos -médicos e· ATS son autónotes até completar o numero acormos e coÍTipatibilizan ó seu pósfo
dado. Nos outros catro casos~ hai
convénio asinado, pero nunca se · con outro nos hospitais públicos
cobren as praza~_ pactadas.
de Montecelo ou Provincial, cando isto contravén a -lei de compaPara as CCOO hai uriha operatibilidades. Toda esta problemátición para tratar de ~fixiar econo~, · ca foi denunciada ante as xeréncias dos centros públicos.
micamente aos catro sanatórios.
"É unha política do Sergas eh conexión coas grandes multinaAs irregularidades laborais no
cionais aseguradoras con intereSanatório Domínguez s-upoñen
competéncia desleal coas o-U/
ses na província de Pontevedra,
fundamentalmente Adesfa,s e Aetras clínicas , que teñen que fágon·, para forzar a situación ecocer frente a custos como os
nómica dos catro hos-pitais para · . gastos sociais -como a Seguri- ·
provocar o seu ~ peche e logo
dade Social dos seus empr:egacompralos baratos", -explica Gardos- que non ten Domínguez.
cia Pedrosa, das CCOO. Nestes
rnomentos a estratéxia das ase"Quede c1aro que estamos pola
guradoras é dotarse ·de clínicas
defensa dos pastos de traballo,
próprias e prescindir dos servizos
pero non queremos que cámbie
subcontratados dos pe.quenas
a actual situación do sistema
sanatórios. A meio prazo, segusanitário, no que o 60 ou o 65%
ros ('.orno Adeslas ou -Aegon predas prazas son públ.icas e o
resto privadas, non queremos
tenden competir· coa sanidade
pública con mínimos de calidade
máis camas privadas ", asegu-.
semellantes a esta, por iso precirou Pedrosa. Por outra banda, o
sarian das clínicas próprias.
sindicalista expl icou a decisión
das clínicas privadas de enfrenLesións ao PP loca l
tarse á Consellaria na grande
discri minación que padecen ,
Outro aspectO da discriminación
mál ia que a sua supervivéncia
a favor do Sanatório Dominguez
9epende do Sergas . "Pedimos
unha reordenación aa sanidade
é que un dos seus proprietários,
Miguel Domínguez -o oµtro é o
privada en Pontevedra e en dez
días unha reunión co conselleiseu irmán Rafael- foi unha
ro , senón haberá,_mobilizacente fichaxe do PP pontevecióAS'.',. dixo P,edrosa ..+.. - ~ , , .
drés. M iguel Dorrií11g4e.4, r:noi

DomJ
ha
-fichaxe

re-

é

-Adolfo..· de Abel VileJa.
..

.

~

· Ex dirixente-Cla CNG

· 'Non ~e :poden
·gastar cartas públicos
nun museu
para Nélson Zúmel'
Porque levou a Cacharro
Pardo ao xulgado?
Denun-ciei ao presidente da
Deputación de Lugo , Francisco Cacharro Pardo (PP) , por
unha presunta intromisión ilexítima no meu direito ao honor e á miña própria imaxe
porque escrebeu un artigo insultante contra mil no Progreso de Lugo e na Rexión de
Ourense.

Por que razón?
A razón do artigo foi que eu
escrebin outro discrepando
da dedicación da ampliación
do Museu Provincial ao pintor
Nélson Zúmel.

Non ere que hai razóns políticas?
Estou retirado da política desde hai vários anos e o artigo
de Cacharro foi publicado hai
pouco tempo ante un comen táiro meu de carácter técnico
e artístico.

Que lle par~ce dedicar a Zúm el a ampliación do Museu?
É unha exaxeración e esta
opinión compártenna máis
persoas como o arquitecto
Santiago Catalá , que escrebeu outro artigo criticando o
uso da ampliación e a própria
ampliación .

E a·sua _o pinión persoal?
Considero que a obra de Zú mel e~tá i:noi ben para que o
próprio Zúmel faga el mesmo
un museu -coa sua obra. Pero
non se poden gastar cártos
públicos en facerlle un museu
porque pintores ooma el hai nos a centos. Estaria a favor
de dar un espazo a Zúmel se
tivese unha obra extraordinária, pero non a ten,

Estaba pr.e visto ampliar o
Museu para albergar a obrct
de Zúmel?
Non. Hai moitas pezas arque olóxicas e cadros da colección do Museu que non se poden exibir por f~lta de espazo,
pero si hai sítio para Zúmel.
En realidade a ampliación do
Museu non estaba prevista
para a obra de Zúmel, senón
-para exibir _o.s fundos.•
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C~MARCAS

En Castroverde aaüsénda dos conce.lleiros impide aaprobación de mell~ras educativas

O BNG só participará no governQ ·de Mondoñedo.
se o PSOE dá Signos de diálogo
, ·
Málla que a decisión última
de abandonar o governo mun i.c i pa I de Mondoñedo corresponde á Consello Comarcal do BNG -a decisión
está por tomar-, a asembles
local desta formación está
disposta a seguir adiante no
governo só si o PSOE fai
xestos tendentes a ·abrir o ·
diálogo para recompoñer o
executivo local. Neste sentl- ·
do, a nível nacional o PSOE
pulsou a opinión do BNG para
tratar de reconducir a crise.

é:te governo son cativas e o trato entre os concelleiros é bon,
de xeito que só o talanté o alc~lde impede que siga adiante
un governo que é o primeiro
progresista desde 1936.

Suspensión do pleno ·
en Castroverde
No concell.o lugués de Castro:
verdé o desentendemento en tre a· alcalde Miguel Roberto
Rodrígue4, do B_NG, e os . concelleiros impide a aprobación
dun plano de mellaras no te_rreo educativo nomeadamente
a ámpliación do centro -escolar
e ·a construcción dun pavillón :
Tres concelleiros, ex compañerros·'do alcalde no BNG, ·e
duas independentes, ex populares, decidiron non ·asistir .ao
pleno do Sábado 21 no que se
ian tratar as mellaras no ·coléxio. Á sua auséncia engadiuse
a de dous concelleiros socialistas que ainda non tomaron
posesión desde que os seus
antecesores dimitiran hai dous
meses e a dos tres concelleiros do PP. Os viciños palpan
agora o que é o desvertebramento da corporación e a APA
criticou aos concelleiros que
non foron ao pleno xa que eren
que por riba das diferéncias
políticas, están as mellaras
educativas para Castroverde.

De momento o BNG continua
no governo de Mondoñedo porque o Consello Comarcal ainda
non tomou unha decisión, pero
a asamblea local mahifestou o
seu temor do BNG rematar
senda cómplice ou mera com parsa do PSOE nun concello
no que esta forza , através do
talante do alcalde, Xabier Loira
Rua , exclúese ao Bloque da
acción de governo.
As primeiras manifestacións da
crise déranse a princípios de
1996,, cando o alcalde incorre-.
ra en práticas de exclusión do
BNG en tomas de decisión , pero incrementáronse, a xuízo do
concel leiro nacionalista Xusto
Fernández Haro, a princípios
deste ano "polo agravamento
da atitude do alcalde e a estratéxia diferencialista do PSOE
ante as vindeiras eleicións autonómicas ". Neste marco ,
acentuóuse a exclusión do
BNG e mesmo invadíronse as
suas competéncias , con actuacións á sua marxe, "mesmo
criando unha administración
paralela".
Se nun princf pio o BNG optara
por resolver as suas diferéncias

Á esquerda o Alcalde de Mondoñedo, Xabier Loira Rua, e á direita o voceiro do BNG,
Xusto Femánde:r. Haro.

no seo do governo, a princípios
de ano estas eran tan grandes
-a dia de hoxe o PSOE nen sequera convocou unha reunión
para elaborar os orzamentos
do presente exercício- que informou á asemblea e en Abril
convocou oficialmente aos socialistas a unha reunión para

. Miguel Roberto Rodríguez acudiu só ao pleno e subliñou que
abordar a crise. A convocatória
se non se contrata a tempo a
obra do ·pavillón perderanse os
foi obviada e asemblea local
apoiou a saida do governo, pe70 millóns de pesetas asignaro amasando u nha "atitude . dos pola Xunta. Os concelleiros
construtiva e impedindo o acceabstencionistas peden que se
so do PP ao poder".
aclare a dimisión dos socialistas
pero o alcalde sinalou que as ·
Fontes do BNG manifestaron
auséncias obedecen á "vinganque as diferéncias ·no programa . za e ao revanchismo persoal''.+

Aobra, cuxo comezo está previsto para Setembro, atravesará obairro

~

Os viciños dos Castros da Coruña
queren a mOdificación do proxecto de via rápida
.

l

A asociación de viciños Oza dos
Castros opónse á construcción
dunha via rápida que atravesará
o bairro e que o dividirá en
dous. O proxecto prevé a construcción dun túnel de 21 O metros, unha elevación que nalgúns tramos chegará á altura
dun segundo piso, 9- non máis
de 10 metros das casas, e a circulación duns 20.000 coches
diários . Segundo a asociación
de viciños, esta obra rachará
coa estructura urbana, social e
humana do bairro e só favorecerá aos grandes centros comer~
ciais cara a onde se dirixe. ·
O comezo das obras de construcción da via rápida que dará
a·cceso aos coches que entran
na Coruña pala Nacional VI está
previsto .eara o mes de Setem-

Marxina·n aos xitanos
'. no a(ceso ás vivendas
· sociais·en Lugo

.

bro. Os membros da asociación
non descartan adoptSir medidas
de presión social se non se teñen en conta as suas demandas
e os comerciantes do bairro veñen de sumarse as suas protestas porque entenden que tamén
se verán afectados pola estrada:

co alcalde. Entendén que non poden consentir que construan unha via que nalgúns tramos tE;lrá
até 6 carriles de coches e unha
separación de 40,0 metros ehtre
os dous .pasos de peatóns. Tamén lles preocupa que as obras
vaian abrigar a talar as árbores e
a dificultar o aceso ao parque de
Desde o concello non se lles deu ·San Diego, que quedará na outra
marxe da estrada. Pero, sobre tonengunh.a resposta de apoio ou
qo, temen polas vivendas. O prorexeitamento, mália ter solicitado,
xecto prevé a construcción dun
no mes de Febreiro do pasado
túnel de 21 O metros de lonxitude
ano unha entrevista co concelleiro de Ob'ras Públicas, Floréncio . que terá que ser construido na
rocha, de granito puro: Para poCardador e "ainda hoxe' estamos
dela excavar terase que facer
esperando a que nos reciba" .aseuso de explosivos "que van facer
guran. O único que, p_olo de agofendas nas fachadas e que mesra, talou con eles foi o concelleiro
mo poderian provocar desprendide Urbanismo, Salvador Fernánmentos", explican. •
dez Moreda, quen se limitou a dicer qu~ "non era da sua compePor iso, reuníronse con dous ar-téncia" e a propor unha entrevista

quitéctos da Escola Superior de
Arquitectura especializados en
urbanismo, Xan ~asabella López
e Xosé Manuel Vázquez Mosquera, estudaron o proxecto, lago
esbozaron unha alternativa que
apresentaron ao responsábel do
Ministério de Fomento, Angel
González del Rio, e finalmente un
plano máis pormenorizado.
A sua alternativa consiste na
apertura dunha- nova via polo
porto, aproveitando as liñas de
ferrocar ril que circunvalaria o
bairro. Non obtiveron resposta,
por_que en grande parte dependen do apoio do concello, un
apoio do que dubidan porque foron "Borrell e Paco (o alcalde da
Coruña) quen o elaboraron, e xa·
dixo un dia Paco que Borrell foi
o mellor alcalde da Coruña" . +

Xosé Cora, Valedor do Povo,
criticou ao Instituto GaJego da
Vivencia e do Solo por non "actuar obxectivamente" na denegación de vivendas sociais a .
cinco famílias x!tanas de Lugo.
Segundo o IGVS, os solicitantes non tiñan ingresos de
abondo para accede~ a mercar
o piso ao d~pender de
pensióhs non contributivas. O
Valedor, en troques, cre·que
estes ingresos son máis estábeis e periódicos que os que .
proceden do traballo persoal ·
por canta allea nun contexto de
precariedade laboral e sinala .
que os baremos non foron aplicadqs xustamente ao denegarlles as vivefldas. En relación á .
marxinación deste colectivo,
Xosé Córa denunciara a expul- · ,
sión,- durante este curso, de ·
duas nenas xitanas do autobus
escolar tamén en Lugo. • .

O,MarE.xeo

~

será desguazado
O colectivo coruñés A Movida ·non pu_cto impedir que a
empresa Desguaces Lema
conquerise, por só 1.100 pesetas, a adxudicación dos
restos do petroleiro Aegeªn
Sea, que naufragou en
Decembro de 1992 frente á
Coruña causando unha gra- .
ve marea negra. Desguaces
Lema fixo a úníca puxa na
última das seis subastas para desguazar o Mar Exeo e
dispón de 540 dias para retirar os restos. do buque. O
colectivo A Movida pretendia que o .barco quedase onde está polo seu valor turístico e cultural e anunciou
que pedirá a anulación da
subasta basándose nos
"presuntos delitos meioambientais que poderian deriyarse da extración dos res_tos". •
·

Oalcalde do Porriño
acusa a oposición
de'envexar'oscartos
Xosé Manuel Barros, alcalde
do Porriño polo PP, perdeu os
- nervos no último pleno munici:
pal, celebrado o 20 de Xuño, .
·abandonándoo con insultos
para a oposición. Barros discrepou do concelleiro nacionalista Raul ·Francés ao asegurar
este que Porriño "ia á cola de
todo". O alcalde.respostou
que a,vila tiña a renta per cá- ·
pita máis alta ao que o concelleiro nacionalista replicou coa
"cultura do pelotazo". Xosé
Manuel Barros sentiuse aludido e caliticu á oposición " de
"sinvergonza, envexosa e incapaz" até o ponto de "non
poder facer unha declaración
da renda como a miña", referíndose aos máis de trinta millóns _declarados ''froito do
meu traballo". Na súa lista de
insultos chamou aos concellei- ·
ros "chulos , con carreira e unha puta merda pero que non
gañades nen para alimentar a ·
sua família".• - · · '- · ·
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No. recente Cumio de Am~terdam do 16 e 17 de .Xuño un dos .
grupos de interese que tentou ma,nifestar nas rúas holandesas as
súas reivindicacións foi o dos colectivos relacionados coas olivei,
ras, radicado no centro e sul de España. A ministra Loyola de Pa,
lacio e todos os partidos e sindicatos estatais asistiron recente,
mente _a unha grande manifestación en Madrid en defensa do oli,
vo agredido pola nova regulamentación comunitária partidária
de modificar as subvencións á produción por subvencións a árbo,
re. Latexa detrás desta modificación o enorme custo da PAC e a
existéncia de fraude imposíbel de controlar palas institucións co,
-munitárias. Por parte dos colectivos defensores da oliveira adúce,
se o carácter de zona pouco desenvolvida e as con ecuéncias ne,
gativas que tería en téIT;lOS de emprego e caída da rendibilidade.

-0- M. VEIGA

O .vindeiro 1 de Xullo a CIG
organiza en Santiago un debate no Pazo de Congresos
para expoñer os seus argu.mentos en contra da reforma
laboral. O , acto concluirá
' cunha manifestación: Está
previsto que. participen na xornada os catro mil delegados
cos que conta esta central.
"A nova lexisJación laboral abarata o despido e centraliza a ne- ·
gociación colectiva", sinala Manuel Mera: "A nosa campaña
non será dun dia. Os sindicatos
que asinaron a reforma laboral
cantan co apoio das empresas
da comunicación, pero nós ternos a posibilidade de chegar a
todos os centros de traballo e á
maioria .da soéiedade atrq.v_és
dos nasos catro mil d~legados''_.
O presidente da CIG considera
que a oposición á reforma laboral é moi grande, sobré todo nas
factorias m·áis importantes. ·"A
xente que está traballandó dase
canta do que. significa a ampliación das causas ·de despido e a
redución das indemnizacións de
45 a 33 dias traballados e dun
máximo de 42 meses a só 24".

Falsas ilusións
Mera recoñece, con todo, que
entre os traballadores en precári o e no paro hai ,. polo de
agora, certas esperanza de que
esta re.forma ·reduza a eventualidade. "Sobre todo queren crer
o que di o governo e. os sindicatos estatais de que calquer
contrato que reduza a eventualidade é un avance".

MANUEL CAO

Non é do meu interese reflexionar sobre das razóns do oliva,
reíros, pois como grupo de presión teñen toda a lexitimidade
para actuar libremente en defen a dos eu intere e . Máis, co,
mo en Galiza non hai oliveira , que para algo a mandou
arrancar un rei castelán xa hai século , é fácil concluír que ao
galegas non ha de preocuparnos especialmenre este tema. Po,
demo , xa que lago, miralo de apasionadamente ma non troppo.
Resultando que o PP obtivo en Galiza 14 do 25 deputado nas
e1eícións de 1996, é dicer, o 56% da repre entación política,
non viría mal que a Ministra de Agricultura soportada por e ,
tes deputados se preoc;:upase algo máis polos nosos sectores
.agrários e fixera manifestad' n e presión en Bruxelas para de,
fender aos seus votcu:ttes que, fíxense vostede por onde, proce,
den principalmente das províncias leiteiras da Coruña --e Lugo
nas que o PP obtén 8 de 13 deputados posíbeis, é dicer, un
61,5 % da representación política.

Aspecto·d1,1nha pasada mobilización en defensa dos servizos público_s.

Na actualidade hai en Galiza
216 mil parados, once mil máis
que o ano anterior. O 35% das
persoas que están traballando
cantan cun contrato eventual.
A precarización, ·sen embargo,
non se vai eliminar, segundo a
CIG. O próprio ministro de Traballo recoñece. que o obxetivo
do governo é red4cila a un
20%, post_o que en sectores
como a. hosteleria, a constru" ción e a limpeza "resulta necesária" ..

Manuel Mera matiza que a clave ·
do problema está en que ·non se
cria emprego. "Até agora bs parados rotaban. Se se reduce algo a precariedade, pero non~ au 
mentan os empregos, o único
que pasa é que crece o número
de parados áe ranga duración":
Calculá que daqui:-ª seis meses
ou un ano todos, incluso os tra-·
ballad()re~ en paro ou en precário, "se decatarán de que a reforma laboral está baseada en
falsas promesas".•

Enténdese que o PP estatal tente converter e no intermediário
· privilexiado das CCAA do Sul de España para ver de acadar a
maioria absoluta en vindeiras eleicións, mais o que non se en,
tende é que pintan os deputados do PP de Galiza e, sobre todo,
os militantes e eleitores incapaces de elexir a outro tipo de de,
putadas que poidan facer valer os seus intereses. Porque vaia,
mas a ver, un fica abraiado ao comprobar que as axudas do fE,
00A,Garantia par_a o ano 1995 representaron 1.061.862
ptas., por ocupado en Andalucía, 1.221.646 ptas. en Aragón,
984.337 en Castela,León, 1.167.045 en Castela,A Mancha,
1.039.002 en Extremadura, 1.508.294 en Navarra e 25.837 en
Galiza! Isto é simplesmente un escándalo.

Felicítase pala proposta de unificación dos estaleiros
de Vigo, vella
reivindicación
sua
.
.
~

ACIG persona-rase.como acusa(ión
- nos acidentes de traballo no naval vigués
A CIG personarase como acusación particular no xu ízo poi a marte, o pasado 13 de Malo en
acidente laboral meritres se proced i a a unha reparación. dun
barco, de dous traballadores de
empresas auxiliares do naval no
estaleiro vi.gués_de Barreras .
"QÜeremos que se cumpran as
leis de seguridade laboral e que
paguen os responsábeis", dixo o
secretario comarcal da CIG-Metal, Manuel DomLnguez. O sindicato· tamén se pronunciou sobre
o agrupamer:ito do nav.al na ria
de Vigo,·que apoia desde hai ·sete anos, a pro!. da continuidade
de Barreras no sector público e
en comra dos recheos rio ·porto.
A CIG ten unha proposta de traballo para a saude laboral no
s~ctor de reparación e c.onstrución naval en Vigo que basicamente exixe o cumprimento da
lei. Para o sindicato cómpre
que, no momento de afrontar
unha reparación, haxa unha planificación integral das medidas
de seguridade para evitar que

coincidan actividades contraindi.cadas polo ·efecto multiplicador
dos riscos que supón. "As repa. racións fanse contrarrelóxio, ás
veces en ·xornadas seguidas de
36 horas e sen as mínimas garantías, acumulando riscos que
despois teñen consecuéncias
mortais", dixo Antolin Alcántara,
da CIG. Para este sindicalista, a _
responsabilidade primeira corresponde aos proprietários dos
barcos, que deberian exixir se- ·
guridade, e despois do estaleiro
·onde se repara, que debería fis~alizar a seguridade e sar:idonar
nos casos de incmprimento· das
normas. "lsto é posíbel e faise
nalguns casos, co_mo na Bazán
--dixo Alcántara-, ainda que provoca certa demora nos ·plazos
de reparadón, pero a seguridade é o-máis importante''.
A CIG, que considera que os
traballadores tamén deben velar
pola seguridade -pero os ·empresários deben formales para
este labor-, personarase como
acusación particular nos casos

de acidentes que se produzan a
partir de. agora.· .
Por outra banda, o secretário
comarca1 da ÓIG-Metal monstrou a sua satisfacción 'palas
propostas de unificación dos estaleiros da ria de Vigo,- xa que
esta é unha veHa reivindicación
deste sindicato. "Pero estamos
en contra da privqtización de
Barreras, algo que· incluen esas
propostas, porque gra?as a que
Barreras é un estaleiro público
hai un motor do naval na ria", dixo Dqrníriguez.
·
A respeito dos planos de compra do estaleiro Santodomingo,
segundo u_nha· i.niciativa de
R od man~ P'o 1y S h i p s, Dom í n guez lamentou o secre-tismo da
operación~ Por último, no referente aos planos de recheos
no porto de Vigo, o-sindicalista
dixo estar en contra porque "a
indústria non pode pagar as
consecuéncias" e serán os estaleiros quen terán que sair da
ubicación· que teñen agora.•

'Esta complicada situación
das economias máis fortes é indicativa
dos enormes cámbios
qye se ~stán ~ producir"
Un sorpréndese de que os grupos nacionalistas e incluso o PSOE noh utilic.e n estes dados sanguiñenw.s e claros máis a
miudo-. Non~ necesário acabar coa Unión Europea, modificar .
a división intemaciónal·do traballo, eli111ihar as cuotas de pro,
dución, etc., basta c0n que no debate político e eleitoral se ex,,
·pliciten os dados, publicitalos e concluir que se ben non é
o_brigatório que alguns partidos defendan os nosos intereses,
tarnpouco é obrigatório asistilos ca .nos.o ·v oto. Un discurso
- opositor sinxelo e moderado na forma, pero sólido é razoado
no fondó, faria que algúns políticos durasen ' menos no pod~r
que un caramelo ás portas dun éoléxio, non siendo que modifi,
casen radicalmente a sua arel.e de prioridades. t
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0 Consello Galega de Meio Ambiente consi~era:. que .hal:
qúe mOclificaf o plano 'sógama que custará·, 23.600, miHQos
*
'

H

,

PAULA CASTRO

O conselleiro de Obras -Públicas e Meio Ambiente, Xosé
Cuiña, e máis o_Conselleiro de
Xustiza e Presidente de Sogama, Xesús Palmou, acudiron o
pasado sábado dia 21 á inuaguración da botadura da primeira pá de area da que será
nun futuro a incineradora de
Cerceda. Ao acto asistiron tamén colectivos ecoloxistas e
de afectados, en protesta polo
comezo dunhas obras que
nen sequer están autorizadas
porque o estudo de impacto
ambiental non foi todavía
aprobado. O próprio Consello
Galega de Meioambiente, ven
de solicitar a modificación de
aspectos do plano Sogama referentes á recollida selectiva e
ao control de contaminación.

-

-<..

'•.

b Banco Simeón acadou

un
· balancé de ·118. 724 millóns
de pesetas en 1996, 1rente ·
aos -114.286 do ano.anterior.
O volume de créditos
incrementouse en 1 .565
millóns de pesetas. O saldo
activo en Entidades de
Crédito inc;rementouse, por
oufra parte, un 12,4%. Estes
_dados Joron oferecidos na
· Xunta Xeral de Acionistas ·
·· celebrada o· pasadó dia 20
en Vigo. ·
·Como obxetivos para. o ano
-~~e ven, o Sane.o Simeón
fixa a necesidade de
"contribuir ao
desenvolvemento das
relacións económicas entre
Portugál e España, dé xeito
especial aquelas que teñen a
sua orixe ou destino na
rexión Noroeste de España",
...na que o banco está
implantado. ·
·

O estudo de impacto ambiental
do proxecto da incineradora de
Cerceda acaba de sair á exposición pública, polo que ainda se
lle poden apresentar alegacións
que obrigl:len a modificar o plano
inicial. Diste xeito, Xesús Palmou
e Xosé Guiña terian acudido, o
pasado sábado 21 de xuño , á
inuguración dunha obra ilegal.

A policia impediulle ao Secretário Xeral de ADEGA, Manuel Soto, asitir á posta en marcha das obras da incineradora. VOZ NOTfCIAS

Elevados custes
A contia dos gastos que conlevará o complexo, entre incineradora, prantas de transferéncia e demais, especificados polo conselleiro de Xustiza e Presidente de
Sogama, Xesús Palmou, ascenden a 23.600 millóns d~ pesetas.
As prantas de transferéncia previstas que se instalarán en VigoVal Miñor, Porrrño, Ribadumia,
Pontevedra, Ferrolterra e Lugo
terán un custe estimado en
1.131 millóns de pesetas. Ademais, para financiar as obras a
Xunta tiña previsto asumir neste
ano un aval de 6.000 millóns de
pesetas , cantidade que tamén
ten que aportar Fenosa.

Ademais, a incineradora de Cerceda, que estará xestionada pola Sociedade Galega de Meio
Ambiente (Sogama) depende
para o seu funcionamento da
aprobación da Lei de Resíduos
Sólidos Urbanos, ainda a debate en comisión parlamentária e
que debe ser aprobada polo pleno do Parlamento.

Por outra banda , o Consello
Galega de Meio Ambiente , órPésie as denúncias de distintos
gano meioambiental consultivo
colectivos ecoloxistas e dos gruda Xunta, puxo de manifesto ,
pos da oposición, que aseguran
nun dictame aprobado por unaque non se prevé facer unha renimidade, algunhas das princi pais elvas que apresenta o placollida selectiva do lixo en orixe,
o governo galego pretende que a
no Sogama. Entre outras, a reUE financie un 35% do valor total
solÚción recolle a necesidade
de incluir a compostaxe partinda obra. Resulta paradóxica esta
solicitude, sobre todo cando a
do de matéria orgánica recollida
UE xa ameazou, a finais do ano
en orixe, sinala que os métodos
pasado, con sancionar ao estado
de recollida selectiva son inadeespañol por non cumprir a direccuados e totalmente insuficientiva comunitária sobre envases.-,
tes, solicita a readaptación do
Unha directiva que obriga a seplano de recollida do meio rural
parar e reciclar os envases de vie pon de manifesto a elevada
cantidade de cinzas voantes ·dro e plástico, o papel e o cartón,
que xerará a incineración e a . que representan o 40% da bolsa
falta de información sobre a sua
de lixo, De feito, polo momento,
a única comunidade que cumpre
caracterización tóxica e o trataésta directiva é Catalunya.
mento que recebirán. O próprio
informe destaca que a lexislaAdemais, a lexisladón europea
ción estatal en matéria de meio
en matéria de meio ambiente é
ambiente é insuficiente para
rigorosa no que respeita a contaevitar a contaminación proceminación meioambiental e parte
·
dente da incineración.
de princípio de que "quen contamina paga". Diante deste princí.Alén diso, no momento no que
pio seria arriscado asegurar que
se debatiron as emendas á totaFenosa vai estar preocupada palidade apresentadas polo BNG e
la contaminación, máxime cando
máis polo PSOE á Lei de Resío subdirector da entidade, Xosé
dou s Sólidos Urbanos, nunha
Carlos Torrado, aseguraba,· Ras
nota da consellaria de PresidénXor.nadas de Olbeira celebradas
cia e Administración Pública, .a
o pasado ano, que o imposto de
Xunta dirixíase á Cámara asecontaminación atmosférica, co:..
gurando que sua a aprobación
ñecido como ecotaxa desequili"non supón aume'nto dos créditos nen míngua dos jngresos
bra a competitividade.
presupostários''. De feito, no·s
Torrado aseguraba daquela que
orzamentos para o ano 97, dotábaselle- a Sogama con máis
a actividade enerxética é unha
das 'máis contaminantes da nade sete mil mil!óns de pesetas.
r

~

OSimeón que!e contribuir
ás relacións
entre,Galiza·e .Po~gal _··

tureza e que se cadra, do que
haberia que talar é de actividad es menos contaminantes.
Diante desta afirmación, e tendo
en canta que Fenosa participa
nun 49% en -Sogama, frente ao
51 % da Xunta, parece evidente
que a pranta de Cerceda contaminará, d'ándolle a razón aos
colectivos que 'desde hai meses
· denúncian esta evidéncia.

dictame do Consello e da postura de Adega é despois de rexistalo, a policia expulasaba ao ·re- .
presentante desta organización
ecoloxista ·no Consello G'alego
de_.Meio Ambiente, Manuel Soto,
que fora oficialmente invitado a ·
asistir ao acto.
·

Adega ve!] de denunciar ádemais a marxinaoión das _axudas
da Xunta aos concellos que elaProtestas
boren plans máis ecolóxicos e
reclama a disolución de SogaMentres Guiña e Palmou inauguma excluindo a Fenosa da xesraban unha obra que non conta . tión do .lixo ,· a elaboración dun
cos permisos n~cesários, efectiplano baseado nas directrices
vos da policia nacional e da gareuropeas: reducción, reutilización e reciclaxe, 'a proibición da
da civil controlaban aos colectiincineración e a reconsideración
vos de afectados de Cerceda e
Ordes, membros de Adega e da
da iniciativa lexislativa popular.
Ademais dirixíronse á UE para
Federación Ecoloxista Galega
que denegue á administración
que se manifestaban ás portas
do recinto inugural contra da ..galega as axudas solicjtadas
pranta incineradora. Coa excusa
por non cumprir cos critérfos
de portar folletos explicati'ilos do .medioabientais requeridos.•

Caixa Galicia ·aceita
a entrada de Caixa
Ourense na sua
corporación financeira
Xosé Luis Méndez,
director xeral de ·Caixa
Galicia, afirmou o pasado
Lun_s día 23 que a sua ·
entidade veria con bosollos a entrada de Caixa
Ourense na Corporación
Financeira que até agora
PAtrocfnan en exclusiva.
Méndez considera que ·
."ante o proceso
)
privatizador que hai en
España,_axudaria a criar
un tecido empresarial
autóctono máis potente" .•

ACIG pode frear
a reforma laboral
nos sectores
nos que·e ma1or1tár1a·
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A CIG é.maioritária en banca

-~(privada e de aforro),

Ha(capital e hai
empresários, que falla?
Xosé Luis Femández, presidente de. Sodiga, ven de afirmar que non
coñece "nengún proxecto, e levo 25 anos njsto, que se deixase de facer por falta de recursos financ:eiros". C responsábel dest_a socieda,de
pública de promoción· industnal non ere que os empl,'esários galegas .
carezan de imaxinación. Q , que faltaria seria, máis ben, "interese
concreto_en faceF as causas en Galiza". X. L. Femández me·smo insi:'nua que ás veces "se prefir€n outros emprazamentos alternativos".Altos direC'tivos .das caixas teñen respondido tamén recen temen te
ás críticas de 'que non invisten en Galiza coa afirmación de que
non se lle demandan créditos en vol u me ·parella ªº aforro que
acumulan as .suqs_arcas.
·
Os principai~ resppnsábeis de cáda un dos sectores da ecoriomia deberian responder dunha vez a esta pergunta: Que é o que falla para .c¡ue,
habendo ·cqpacidade.financeira e vontade empresarial; os galegas non
·demostri=n a sua capacidade emprendedora ou o fagan fora de Galiza?
Desde .~qu( propoñemos unha resposta: Falla a estratéxia industrial da
Xunta, por uriha p~~te, e o tipo-de inserción actual de Galiza no Estado pala outra. Dacordo con- isto ou non, os poderes económicos gaJegos demostrarian, en todo caso, rnoi pouca capacidade de liderazgo
social se non son quen de responder con urxéncia a-esta cuestión. +.
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sanidade, función pública e ·
ensino. Esta preséncia· está a
preocupár tanto en sectores
patronais como da
administracion e mesmo en
CCQO e UGT, firmantes do
·.- pacto laboral. Temen todos
· eles .que a forte implantación
da CIG , consolidada nas
últimas eleicións sindicais,
free a aplicación dos acordes
asinados-recentemente en
Madrid e a subseguinte · .
liberalización do mercado detraballo.

··A óG, com-oE:LA no País .
· Base<;>, oporise a reforma
laboral por considerar que
abarata o despido, rebaixa as
·indemnizacións, devaluando
asi o conceito de emprego
_fixo, e non serve -para criar
emprego. CCOO e UGT
temen tamén o contáxio qu·e
· os argumentos desta central
poidan producir nas suas
próprias filas, algunhas moi
recelosas a respeito dos
acordes asinados por Cuevas ,
Méndez e G_utiérrez. •
..-·
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Celébrase na Galiza o Dia
do Orgullo Homosexual -

Ao Celta non lle fixo falla a'axuda' do Deportivo na última xornada

Ofutbol galego sobrevive á Liga "
das Estrelas

O colectivo gai de Compostela
é. o que máis actos organiza
para conmemorar o Día Internacional do Orgullo e da Libertación Sexual na Gal iza o Sá. bado 2.8 ainda que na Coruña
· e Lugo tamén haberá festa ese
dia. En Santiago, haberá mesas informativas na prazas Roxa e do Toural pola mañán para continuar cun maripícnic na
Carballeira de San Lourenzo.
Ás oito da tarde concentración
no Toural para reivindicar o recoñecimento das parellas homosexuais, e xa á noite gran
festa na Factoría. Na Coruña, o
colectivo Milhomes tamén ten
festa o Xoves 26 e colóquio o
Venres 27 no Alfaiate, e en Lugo, organizado polo grupo de
autoapoio de gais e lesbianas,
festa o 28 no pub Emo a partir
da medianoite. •

Gudeli rriarcou
tres dos catro
· tantos do Celta
convertíndose
no máximo
goleadorda
equipa nunha
tempada na
que xogou
poucos
minutos.

As tres equipas galegas de
futbol en Primeira División re~
mataron a tempada cos obxectivos cumpridos. O Deportivo xa é un grande ac;> acadar
a terceira posición na táboa
da man do adestrador brasileir o Carlos Alberto Silva, o
Compostela, coa sua undécima posición, queda na primeira metade da clasificación, e o
Celta, o que sufriu até a última
xor·nada, despediuse cunha
goleada ao campión de liga.
A dependéncia da equipa de Vigo
do resultado do Depor-Extremadura fixo deportivistas aos afeizoados do Celta o Domingo 22. Pe. ro, como se dun conxuro se tratase, os tres clubes remataron a liga das estrelas con vitórias.
O Deportivo recuperou o froito do
investido durante esta tempadá.Sen chegar ás cifras do Madrid
ou do Barcelona, a directiva que
preside Lendoiro gastou vários
miles de millóns de pesetas en -::
reforzará -equipa. As suas ficha- '
xes non quedaron no banquiño
como amosou o facer· de Kouba
na porteria, Helder ou Rivaldo,
unha das revelacións do campionato de liga. Despois desta tempada 96-97, a equipa da Coruña
consolídase como grande, ainda
que para acadalo tivera que contratar ao adestrador brasileiro Silva, revulsivo tras o cese de Toshack. O orzamento do Depor· foi
de 4.000 millóns de pesetas, o
cuarto máis grande da liga. O resultado: terceiro posta, praza na
UEFA, seguridade, bon xogo e
behs en alza c9mo Riyaldo.
Os da Coruña remataban a tempada co Extremadura, directo rival do Celta _na loita por non desecender. Se os de Almendralejo gañaban, o Celta xogaria a
promoción; nen seqµera lle valia
un empate. Sabíano os afeizoados celtistas que acudiron a- Balaidos. armados de aparatos de
rádio para coñecer o que pasaba en Riazor. "Nunc.a fun tan do
Depor coma hoxe. Até lle irnos
cantar o~ goles", dician un$. siareiros. A tensión de xogar co
Madrid, gañador,· uniaselle a de
non ter marcadores nb campo
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Engado no
prezo dunha

gardaria
Dous nenos da garderia infantil

Angel de la Guarda de Vigo, sub,
vencionada pol'a Xunta, pagaban
un prezo por iiba do autorizado
para completar o custo, total das
prazás que ocupaban (o resto en

'I

para coñecer resultados. Incluso
o encentro do Fabril, filial do Depor, en Córdoba nos eliminatórios polo ~~censo á Segunda División era seguido polos celtistas, resolvéndose ao final cunha
vitória de 1 a 4. En Balaidos al-

-

guns comentaban que se Ruiz
Mateas visitara a Lorenzo Sanz
para presionar ao Madrid e enviar ao Celta a Segunda, que se
o Extremadura podia dar a surpresa en Riazor como fixera co
Barcelona eté
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Aspt:ctos_sospeitosos

nas ro-as -
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As persoas que non seguen as modas no seu aspecte externo, as que nonteñen o vicio de entrar a mercar nos comércios ou ás que non lle gasta
ir de discotecas son cada vez máis sospeitosas. É sospeitoso estar na rua ·
parada como puideron e-omprobar duas mimos en Lugo ao seren proi.bi,
das pola policia local. T ampouco está ben visto tocar a guitarra nunha
esquina. E moito menos colocar unha mesa para recoller.sinaturas a fa,
vor do emprego ou encarapucharse solidariamente cos zapatistas.·
Estar na ruasen mercar ou pascar non é do agrado das autoridades (no
concello de Santiago chegaran a matinat en proibir sentarse nas esca,
leiras da praza da Quintana) e a policia, que presume de ter visto de
todo, amosa a cada a falla de respeito a direitos como á própria imaxe
ou á liberdade de expresión. En troques, a rua pode quedar cortada
pola instalación dun karaoke ou, o que.é máis _frecuente, polas visitas
das .autoridade~ coa mobilización de deceas de policias que toman a
rua. E se alguén se lle acorre perguntar que pasa ou poñer cara de inte,
rrogación, o policía diralle circule ou lle pedfrá que se identifique.•

teoría procedía da subvención).
A dirección do centro desde o
princípio do curso ·ocultou ás
., suas nais esta situáción.
A garda.ria incluiu irregulaimen,
te aos dous rapaces na li$ta dos
que tiñan unha renda ·familiar
infériof ás 35.000 pesetas perca,
pita, e por i~o cobrou unha sub,
vención da Xunta de Galiza, pe,
ro a maiores cobrou aos país un,
ha cantidade por riba d_a legal
que en teoría servia para com,
pletar o prezo da matrícula.
Os país de S.KR. pagaban
10.000 pesetas mensuais e _os de
P.V.G. 12.000 pesetas cando a
cota máxima permitida pala Or,
de do 18 de Decembro de 96 da
Consellaria de Fatnília, Muller e
Xuventude, que é de 7.500 pese,
tas para os casos de beneficiáiros
dunha subvención para rendas

inferiores ás 35.000 pesetas. A
citada Orde di que "cando as
contias das axudas non sexan su,
ficientes para cubrir o custo total
das prazas, os centros e servizos
subvencionados pode(án com,
pletalo con cotas dos pai~', pero /
precisa que "neste caso as cotas
en nengun caso poderan ·superar
os prezos máx1mos estabelecidos
pala normativa vixente para as
gardel-ias infantis dependentes
· da Consellaria", qpe se determi,
nan pola renda familiar e que
son de 7 .500 pesetas cando a
renda familiar per capita é de .
35.000 pesetas.

Pero os que deron a surpresa
foron os xogadores celestes,
que aproveitaron a semana de
celebracións e cansáncio do Madrid para marcarlle 4 goles. No
terreo de xogo noutouse que o
campión non estaba especialmente interesado en dominar
pero tampouco quería levar catro tantos en contra para casa.
Se Fernando Castro Santos, cuxas posibilidades de continuar
como adestrador do Celta son
poucas, toleou para manexarse
coa cantidade de xogadores que
dispuña, finalmente Uvo que ser
Vlado Gudelj quen salvara a
tempada con tres goles. Eclipsado por unha lesión e por ficha_xes como o do extraordinário
Mazinho, ·Revivo ou Mostovoi,
Gudelj, xogando menos minutos
- nesta liga que nas anteriores,
marcou 13 goles.

Estévez proibe
as cacharelas
O alcalde compostelán,
Xerardo Estévez, proibiu persoalmente facer cacharelas
na zona vella da cidade, porque, ao seu entender as
lumiéiras producen un
requentamento das pedras
que provoca que estas acaben por rachar. Pésie á proibición, a Asociación Cidade
Ve/la, que ven organizando
desde hai anos a cachareis
da Práza de Bombeiros, hoxé
coñecida co nome de praza
do lrmán Gómez, prendeu
unha pequena lumiéira que
non chegou a causar nengún
desperfecto. A portavoz municipal do BNG, Encarna Otero apoiou a iniciativa da asociación e mesmo chamou á
insubmisión diante desta peculiar proibición. •

Paseniño o Compostela tampouco renúncia á Primeira División e xa relega ao Celta á terceira equipa galega. Co 3 a 1
acadado frente ao Zaragoza na
Romareda, os de Santiago puñ~n ponto e final a unha máis
que boa segunda volta da liga
coa fachenda de ter a xogadores galegas na aliñación: Nacho, Xosé Ramón e Mauro e a
continuidade dun adestrador do
país, Fernando Vázquez. •

descoñecian esa situación.

Cando a final de curso pergunta,
ron na Consellaria en Cómpos,
tela pola situación dqs rapaces, a
Administración respostou que
foran incluidos pala dirección do
centro na lista de beneficiários
de subvención, indicando que ti,
·ñan unha renda inferior ás
35.000 pes~tas. A gardaria non
remitiu á Xunta as declaracións
da renda, -nen as adxuntou na
lista dos beneficiários, xa que as
nais descoñecian que os rapaces
estaban incluídos na ·mesma e
porque -a rend~ familiar é supe,
riorá que asegura a dirección da
·
Desde_princípío do curso a direc, . gardaria.
ción da gardaria ocultou ás nais ,
Pota·sua banda, a deleg~dón da
dos dous rapaces a situación írre,
gular e na Información ' que sub,
Consellaria en Vigo; en todo
ministrab'a-sobre Ó-próprio cen,
momento asegurou ás naís que
tro omitia que estivese subven,
todo estaba en orde, negando
cionado, de modo que as nais
calquer irregularidade. •

Tres dias galegos
en Euskadi
No parque do cóncell.o de Santurtzi celebrouse o XII Dia de
Galiza en Euskadi durante o
13, 14 e ,15 de Xuño, organizado pola lrmandade de Centros
Galegas nesta comunidade.
Exposición de libros (como se
pode ollar na foto), grupos de
danzas, campionatos de chave, verbenas·e queimada centraron unha celebración que
xuntou·aos galegos do País
Basco. Actuou como pregoeiro
Antón Reixa quen invitou aos
seus paisanos a "non perder
esta condición para formar parte da empanada universal que
nosoutros inventamos e da
que nos que nos queren apartar porque din que somos poucos e talamos raro".•
-
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-Agás o PP, toClos
~.s partidos b~scos
apoian ~ ·achegamento
dos presos da ETA
Agás o Partido Popular, por
primeira vez todos os
partidos. políticos bascas
participaron nunha
·manifestación celebrada o
Sábado.21 de Xuño en
Donosti para pedir o
achegament.o dos presos da
orgahización independentista
ETA a Euskadi . A
manifestación fara convocada
pala Asociación de Familiares
de Presos da ET A e a ela
sumóuse a Comisión de
Direitos Humanos do
Concello de Donosti, que
~stá integrada polos partidos
PSOE, PNV, Eusko ..
Alkartasuna, 1U e Herri
Batasuna. Os concelleiros
donostiarras aproveitaron a
ocasión para pedir á ETA que
corresponda co[i "outros
xestos" como pór fin ás suas
duas
accións ou liberar
persoas .que mantén
secuestradas .+

ás

Oxiro social, demandado por Borrell eas tases, queda en listá·deespéra

Os-socialistas prometen . .
para Xullo:o mapa
das rexións·en Portugal

-:-0 presidente da bancada
.-parlamentar socialista,.
Francisco Assis, asegurou,
na Comi·sión .Parlamentar
da Administra~ao do
Território, que o mapa dasrexións estará "pronto em
pañol tócalle se cadra ~ outro
· Julho" e este será levado
papel.
ao pleno parlamentário en
Setembro ou Outubro, pero
Presión ~os pod~res
como un anexo á Lei de
económicos e.
Cria~ao das Regioes.
-Contodo, todo depende da
Tarnén os poderes económicos ,
revisión constitucional, a
apiñados na aba do Partido Soxuízo do ·deputado do PCP,
cialista, demantlan un actitude
· Luís Sá. Mália que entre·o
por parte deste que o devolva ao
PS e o PCP hai diferéncias
gov.erno. Meñtres o PP usa a procedimentais, non haberá
privatización de Argentaría, Teleproblemas para levar
f(mica e Endesa para criar unha
· -adiante a rexionalización
nova clase económica, mediante · · porque ·os m·apas dambas
a transformación dos seus ·acfor;zas só leñen diferéncias
tuais xerentes en empresários e
en- duas rexiáns .. •

O PSOE renova ·a Rersoa, p·e~ non ·~· política
-0- M.V. - A.E.

Máis que renovación foi un relevo. Joaquín Almunia venceu,
cando menos temporalmente,
a Josep Borrell que reclamaba
un cámbio de liña, seguindo o
ronsel de Lionel Jospin. González recoñece, coa sua dimisión, que os seus compromisos anteriores, en dous ámbitos ben diferentes: Kohl por
unha banda, Barrionuevo e
Corcuera pola outra; constítuen un obstáculo para poñer
en práctica unha nova política.

O 1 de Marzo, Josep Borrell pre-

.,.

sentara un paquete de propostas
·alternativas á pon'éncia. n;iarco
• congresual redactada por Joaquín Almunia. A votación na executiv~ dirin;iiuse por t;nha diferéncia de tres votos, a favor deste
último. Borrell argumentara que a
táctica na oposición n_on podia
· ser a mesma que no poder e que
· compria reusar o partido á esquerda. Mália a derrota desta
postur.a, as resolucións do congreso. asumían esta liña, o que
expfica os masivos aplausos dos
congresistas · Gliri:-;idos· ao ex-ministro de Obras Públicas~

o balance do XXXIV congreso éº
xa qu_9 lago favorábel ao. SQCial1iti'eral is m o . de '. Almúhia. continuador de . Go'rízáfez~ frente á
sqcialc;lemocrác'ia que parece
retornar nalgu·ns pais~~ europeo~.• q~n logó da acometida sofrida polo estadp de berjestar. ·
González té~
máis;comprom"isos ..
con Kh~I que con JÓspin ·
A Ópos.iciÓn constr~tiva de González durant~ 9 ,pasado debate
do Estado da nación non saiu
ben parada nos inquéritos pos-

teriores, que certificaron unha
vitória éle Aznar. O líder socialista confésalle sen embargo aos
compañeiros que lle piden un
cámbio de estilo que el non se
sinte capaz de tal causa. Sábese maniatado polos escándalos
de trece anos no poder e toma
conciéncia de que a renovación
que xa sabia necesária no 93,
cando Belloch e Garzón entraron a formar parte das candidaturas eleitorais, non vai ser posíbel se el teima en ser o piloto.
En Europa ader:nais está nacendo unha nova política, máis
social, cando menos sobre o

M.

papel. No último cúmio da Internacional Socialista, a carón
de Blair e-Jospin, declárase un
dinosáurio. Felipe, ainda conscente da razón que lle atinxe a
Borrell, non pode esquecer os
seus compromisos con· Kohl.
Alemaña foi o santuário financeiro e político dos socialistas
españois desde Suresnes até
hoxe. González era o home no
su/ do presidente alemán e a
sua absoluta identificación púxose ben veces de manifesto.
Agora, co Tratado de Maastricht en cuestión, e Kohl exer~
cendo máis de alemán que de·
europeista, ao socialismo esVEIGA

banqueiros, algunhas famílias
tradicionais ameazan coa sublevación , como sucede sempre
que un novo poder pretende facer incorporacións á ~lit~~

·espáña apoia as minas .
~- anripersoais

para·
· 'pfe>texer' Ceuta e Melilla

Santander e o BBV (pénsese no
papeJ do PNV) non parecen estar en discrepáncia cos plans de
Aznar , pero a incom.odidadeEspaña oponse a. proibfr a
surxe por parte do Central Hisprodución de mi11a,s - .
pano e os seus peóns; caso 90 .
antipersoals, que estuda,
grupo Prisa de comunicación. . · .. _baixo os ~yspícips~da <?NU,
No seu discurso de apertura do congreso, · Gonzátez relacionou a lo ita
· a ·C~r:iferen~a lr-it~rna9onaJ
antiterrorista coa necesidade de acabar cos movementos involucionis'.
O cenário congresual tampouco
de Bruxelas.-;A r~zón p·~a
tas. Quedou a dúbida de se con iso ~staba tratando de dar unha explica, · ' lle outorgou, aos baróns do partitomar esta postura é a
ción política dos GAL ·o ex,president~ loubou o "inmenso esforzo de
do, tanto poder coma se poidese
"proxección" das cidades de
autocont'ención das forzas de.·seguridade desde a marte do ditadot até
crer en princípio. Se ben é verCeuta e MeliHa, enclq.ves que desapareceron xérmolos 'de acións antiterroristas á marxe da'legali,'
dade que ·os líderes rexionais
colon.iais españb_is e.n= '
·mantiveron a sua forte.pr.eséncia
dad e, a fináis do 85 ou do 86". T amén ~esaltou a operación.de ·~cerrar as
Marrocos. Para España, a
na exec;utiva (Goozález pedíralle
responsabilidades do 2J,F e -combater as tentácións involuciortistas; con
sv~resi9n (jest~s .~rrnas ;_
· .na .apertura que _cedesen parte
/ obrigari:a.=a t;rusca~ nov©s ·
discreción e con prudéncia,_menttes os'cidadáns vivían tranquilos~'. · ·, ·
do seu peso), o certo é que Joaesquemas defensivos nos
,,
quín Almúnia conseguiu interpoarredores das duas cidades,
González, nunha posíbel interpretación das suas· non moi diáfanas
·ñer unha cláusula de exclusivi"co seu c0As~gu~111e:c.L!sto
palabras, semella pertencer 1a esa estirpe de políticos que fian 'pouco
económico e m·eioambiental".
:dade qu~ m¡;mterá en Madrid a
dos cidadáns que·os votan e por iso prefiren qu~ vivan tranquilos, en
moitos
deles,
-alo.nxádoos
do
Só no caso dunha decisión
canto o govemo intercámbia golpes de Estáclo por comandos ilegais
control do seu território respeitiunánime,_o Estado español
que secuestran a persoas equivocadas e mandan ·enterralas en cal vi,
vo, base do seu poder no partiaceitaría asinar o protoc~lo
va.
primeiro presidente de esquerdas en cincuenta ~os festexa a
do. A preséncia de Jauregúi, por
internácional de proibicióí)
- fin de con tas que, no seu périodo de esplendor, o tempo "chamado da
exemplq;: parece unha· mañobra
destas armas, pero insiste en
movida, o consumo de codina se fíxese común entre parte da povo,
clara para, alonxa1o de Euskadi.
· recorrerá excusa da
ación, en canto el, os demais lídere~ políticos e as institucións de,
lbarra, polo contrário, que que- .
p~otécpión da natureza para
mocrátkas, velaban pola sua seguridade desde as cloacas~ De tal ba,
dou tora, sabe que terá poder en
pedir un longo periodo .
lance de home de Estado non sae precisamente-Montesq1.üeu. •
canto conserve unha faltriqueira
transitório para proceder á
chea de votos para aterecer.+
sua eliminación total.•

·Unha heterodoxa teoria
do Estado

o
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go. Nesta 1oita sempre estive'mos soias. Eu paguei todos os
gastos enormes ,que tiven, vendendo .as pnucas propriedades
que tiña, a última a casa dos
meus pais, onde viviran·os meus
rapaces. Pero tiña necesidade
de facelo e fíxeno· congosto :

Dionisia López Amado~ Nai de Maio galega
'Non pararemos até conseguir xustiza, eagora confiamos en Garzón'
-0- XAN CARBALLA

DIONISA LÓPEZ AMADO É U~HA LOITADORA. NACIDA EfifCEDEIRA HAI 69 ANOS, EMIGRADA A BUENOS MRES NO AN0 .52,
ESTÁ AGORA EN GALIZA DESPOIS DE l)ECLARAR ANTE O XUÍZ GARlÓN, E SE AMOSA ESPERANZADA EN QUE SE ABRA UNHA PORTA A XUST-IZA QUE CASTIGUE O XENOCÍDIO DOS MILITARES ARXENTINOS. ·DURANTE O.GOLPE MILITAR DE_1976
O SEU FILL-0 E A SÚA NORA FOnON SECUESTRADOS E DESAPARECIDOS POLOS GOLPISTAS ENCABEZADOS POR VIDELA.
Houbo un momento que parecía que non tiña futuro o proceso aberto por Garzón. Agora hai notícias sobre arquivos
en Suiza e a atitude americana co caso chileno que leva
Garcia Castellón parece que
abren novas portas.

1

Levo máis de vinte anos nesta
loita. A xente sorpréndese cando
digo que non sinto ódio. Dinme
"Que sintes?" e digo: ás veces rábia, outras angústia .. , Fun envellecendo sen me decatar. Tiña 48
anos e agora vou cumprir pronto
os 70. Cando me -din "como tes
forza?", digo que me alentan os
que non están e' para min o descanso só virá cando se faga xustiZa. E teño moita esperanza neste proceso aberto por Garzón.

Emigrante nos anos 50
e fundadora
das Nais ele Maio
Vostede saiu como emigrante
de Cedeira os anos 50?

Vémolo con máis esperanza que .
o proceso aberto en ltália. Despoi s da iniña declaración ane .
Garzón sain moi esperanzada.
Desde a Arxentina estámoslle
mandando todos os casos que
ternos. Nós protocolizamos as
denúncias no consulado, diante
·dun escribano, e quedan cópias
no consulado, na embaixada,
para o afectado ºe sae a denúncia cara a Audiéncia Nacional
por valixa diplomática. Faceoms
isto para que non se perdan as
cousas , porque os servícios segredos arxentinos tan todo <? que
poden para obstaculizarnos e
confundir. Cando Aznar estivo
en Buenos Aires pedímoslle
axuda e non nos negou nada,
pero despois encontrouse con
Menem que dixo que era unha
causa arxentina. Sen embargo
parece que coa aparición de posíbeis caixas de seguridade en
bancos suizos, con cartas e documentación, hai unha nova atitude, quizais para mirar de ocultar os dados que podan sair de
ahí, máis que para axudar a esclarecer a verdade.

No ano 50, xa casada. Lembro
que daquela comezouse a falar
de que podía haber unha terceira guerra mundial e a meu pai
xa non o mobilizarian pero si a
meu home. Esa teima e o feíto
de ter familiares alá e ter estado
papá e mamá xa na Arxentina,
empuxounos a marchar . Eu
crieime en Cedeira, cos meus
avós un tempo, e o outro dia
emocionoume moito volver por
alá, porque desde o ano 52 non
voltara máis que no ano 88, que
botei nove meses.
Moitas nais tomaron coríciéncia social e política despois
de desaparecer os seus tillos.
Non é o seu caso?

Eu sabia que o meu tillo era un
militante pero non sabia que estaba desaparecendo xente.
Eles sabiano posibelmente pero
nada me dixeron. En Febreiro
-de 1976, antes do golpe, cando
a Triple A, asesinaron ao cura
Soares, que estaba na miña parróquia, pero non sabían o horror que se xestaba. Sempre os
apoiei pero sen coñecer o que
estaba pasando. Capaz que
esa relación deume forza para
enfrentarme aos militares . Cando estiven buscándoos polos
cuarteis, perguntando por eles
eu non me botaba atrás . Unha
das veces que reclamei deixáronme horas nun cuarto cunha
ametralladora, estou segura
que para provocarme e poder
acribillarme despois.

Nós sabemos que hai arquivos
da guerra suxa, e mesmo penso
que os servicios secretos españois téñenos filmados. Tamén é
posíbel que haxa cópias en vá- .
rios lugares do mundo. Os militares arxentinos actuaron igual
ca os nazis e quixeron deixar
moi prolixam~nte escrito todo o
que fixeron. E moi duro, pero eu
quixera saber que pasou cos
meus tillos, se foron tirados desde un avión ªº mar ou se foron
Vostede é unha das fundadoqueimados en Campo de Maio,
ras das Nais de Praza de Maio?
onde habia tornos crematórios ,
ou se foron destrozados polos
A. IGLESIAS
cans , porque q.li adestraran aniSon. Os familiares empezamos
dade amparan universalmente e
der socialmente a nosa activimais para desgarrar acis prisio- ·cola de Mecánica da Armada [un
a encontrarnos na Praza de
famoso centro de tortura], e unha · os delitos non prescreben.
dad e. Nós traballamos sen
neiros ... Falo disto e paréceme
Maio no ano 77, e realmente
mentira que despois de vinteun
apoio económico de ninguén, e
marchábamos porque non nos
delas para poder seguir declarando tivo que parar porque non . Parece que están aparecen- .' ainda que tamén llo pedimos a
anos poda dicilo ~pesar das
deixaban concentrarnos en gruAznar; el remitiunos á embaixaemocións. Necesitamos seguir
o resistia. O próprio Garzón dixo . do denúncias que non se repos. Empezamos a organizarda. Desde sempre todos os
xistaran nen no informe Sádecíndoo. Non é ódio, non é vinque nunca ouvira talar de tortunos, primeiro fumos 14, entre
gastos os fixemos do noso peras tan atroces, pero os militares. bato. É asi?
ganza, é sede de xusti~a.
elas Maria Adela Antokoletz,
to. Para min nunca pedin nada,
arxentinos fixéronas. Un dos torque agora está moi enferma e
pero pola Comisión dou a cara
Alfonsin dictou a obediéncia deUnha semana antes de vir a Gaturadores destas mulleres tocáé unha muller fundamental para
onde $exa: Son quizais poucos
bida e o ponto final e só se xulballe no ombreiro a unha presa e
liza trouxéronnos un deses caeste movimento das Nais. Unha
gastos·· para os olios dalguen,
gou ás tres Xuntas Militares.
sos. Sucede que nos anos que
dicialle "Dime o miniño Xesus
yez decidimos ir a unha pereDespois viu Menem e fixo o inque hoxe vas vivir" e a outra "Die --comezaron as denúncias o mepero para nós na situación da . grinación a Luján, na que ia esdulto. E ñós pensamos que se
Arxentioa todo é caro.
me o miniño Xesus que hpxe vas - do estaba pairando ainda na sotar o Arcebispo Primado . Tiñatíoubo indulto é porque houbo
morrer". Foi espantoso.
ciedade arxentina e moita xente
mos que decidir. como nos locacUlpa e a esperanza de todos os
Queren recabar apoios de
non se atreveu a denunciar polizabamos unhas a outras. Unfamiliares de desaparecidos é o . No proceso só poden recla· concellos galegos para axudar
las posíbeis represálias.
ha compañeira da Plata dixó
xui.z Garzón.
mar os familiares con nanas pasaxes de familiares que
"por que non mercamos un
.
(
cionalidade española? ~
Como están funcionando na redeben declarar ante Garzón? . cueiro fino, e o poñemos na ca(
O fiscal Strassera tamén decollida de casos na Arxentina?
beza como símbolo dos cueiros
clarou?
Pensábamos que era asj, pero
Eu teño un soldo de xubilad~ de
que lle poñiamos aos nasos fipode denunciar calquer cidadán
A Federación de Sociedades
21 O dólares e esta vez que me
l los e asi nos distinguimos?"
Alegroume moito que el viñera ~
do mundo que teña padecido-reGalegas cedeunos un espácio e
trouxeron grácias á solidarieda- · Asi foi e xa quedou ese símbodeclarar.As declaracións son moi
presión na Arxentina nese perioali nos concentramos os familiade dos grupos de apoio na Galilo do pano blanco que hoxe é
duras. Coincidin con catro comdo. As leis internacionais nese
res tacemos o traballo de darza, foi a prmeira ocasión que
universal da loita polos direitos . ·
tipo de crimes de .lesa humanipañeiras que tiñan estado ria Eslle forma ás denúncias e extennestas dúas décadas recibin alhumanos na Arxentina. +
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Os ingresos do sector duplican aos da colleita de cana de azucre

Turquia abocada
a.unhas eleicións lexisla6vas para impedir
o governo islamista

·Oturismo consolidase
como o ·primeiro .mot~r económico de Coba•
te na área dos ·s·ervizos".

eC>- F. BÁRCIA

A illa de Cuba bate,
ano tras ano,- os seus
récords de visitantes e
de ingresos por turismo. O Governo da Habana espera que esta
actividade reporte uns
247.000 millóns de pesetas no presente ano,
unha cifra notabelmente superior aos
188.000 millóns recadad os en 1996. Segundo o organismo
estatal Fíntur, Cuba
receberá no ano 2000
a 2,5 millóns de persoa s, unha cantidade
que duplica claramente
ao millón que visitou
a illa o ano pasado.

Cuns 150 estabelecimentos hoteleiros e 20
empresas de capital
mixto, o sector turístico
medra a pasos axigantad os e representa a
dos de Xuño o viceministro de
maior fonte de ingresos deste pa- · enriquecimento dos arrendaEconomia, Alfonso Casanova
dores. En Juventud Rebelde ciís caribeño, moi por riba do cultitan-se casos de propriétarios
Montero, estará sustentado polo
vo da cana de azucre, a tradiciosector dos servizos-, que- repreque gañaron até 435.000 pesenal "locomotora" da economia cusenta o 60% do PIB, e mais patas_nun mes, unha verdadeira
bana. Precisamente, os resultalas manufactu1 as. En 1996, a
fortuna, se tivermos en canta
dos da colleita deste ano prevéneconomia cubana logrou rachar
que o soldo médio mensual é de
se inferiores aos de 1996, en paunha tendéncia de apatia e re203 pesos, equivalente a 1o dólabras do próprio presidente Fidel
xistrou un éspectacular avance
lares no cámbio oficial, isto é,
Castro. O ciclón Lili, que estragou
.do 7,8%, un dos maiores c(eciunhas 1.450 pesetas.
unhas 200.000 toneladas de azumentos de todo ó mundo.
cre, e os efeitos do bloqueo estaProceso de recuperación
dounidense, reforzados coa Lei
Casanova Montero anunciou
Helms-Burton , farán q[Je esta
que o Governo prepara un noNo ámbito dos indicadores macampaña non supere, posíbelvo si'stema de xestión emprecroeconómicos , o Producto Inmente, os 4,5 millóns de tonelaterno Bruto (PIB) cubano mesarial, o da pequéna empresa,
das de 1996. Castro apontou que
"que pode ser, n·as nasas condrará este ano un 4%, no que
a controvertida lei extraterritorial
dicións, unha fonte de empresupón un degrau máis na recuatrasou a chegada dos recursos
go e de dinamización dalgunperación da illa. Este crecimennecesários para a colleita, "o que
has actividades, especialmento, segundo subliñou a mediaimpediu sincronizar o seu inicio
no momento óptimo". Mais o presidente non se quedou aí na sua
M. VEIGA
análise da "zafra" (recollida e tratamento industrial da cana) e recoñeceu as limitacións exis tentes. "Cómpre analisalo todo.
Producir todo o azucre conveniente, non propor obxec~ivos
/
moi ambiciosos , senón conseguirmos produpións similares ás
que tiñamos. E preferíbel producir un pouco menos, nas mellares
O mellar titular de prensa dos últimos dez anos foi este: "Han vol,
centrais, coa técnica ben aplicaver chamará porta para que os nosos fillos vaian á guerra". Frase tan
da, porque é moi importante o
tremenda non foi pronunciada por un insubmiso, nen por ·u n _anun,
custo, sobre todo, en divisas".
ciador do fin do mundo, senón por Federico Mayor Zaragoza, direc,
tor xeral da Unesco, home que ~inguén poderia calificar de vee,
As autoridades cubanas están
mente ou insensato. A entrevista publicouna o pasado Domingo 22
preocupadas por un fenómeno El País, diário que tampouco pode ser tachado de radical ou desesta,
que se está a xeralizar en toda
hilizador,
se é que hoxe quedan periódicos así.
a illa: cada vez son máis os turistas que se hospedan nas caOs argumentos de Mayor Zaragoza para dar peso á sua afirmación son
- sas familiares e rexeitan os ho- ·
estes: "Grácias á·informática ( ... ) pódese medir o que nos custará den,
teis, coa conseguinte perda de
. tro -duns anos, en causas como garai:itir a nosa ·seguridade, o non in,
ingresos para as arcas estatais.
vestir agora en educación p'ara todos. Pero no~ facemos caso de nada.
Segundo a publicación Juventud Rebelde, das Xuventudades
Seg~imos mergullado_
s nunha dinámica de mercar e vender, nunha
Cumunistas, uns 200.000 turisglobalización que é exclusivamente económica. O mundo.é o cenário
tas, é dicer, o 20%, optan por
· dun fluxo financeiro diário de máis dun trillón de dólares, que pola
pasar as suas vacacións en casua escala e natureza escapa a todo control, cunhas tompañias multi,
sas particulares, onde os prezos
nacionais en posición dominante, e uns. poderes fáctkos que son os.
por cada noite oscilan entre os
méios de comunicación. E frente a isto están os países, que dispoñen
20 e os 30 dólares (entre 2.900
todo o máis de alianzas rexionais e tentm controlar os problemas
e 4.350 pesetas). Ademais do
transnacionais con estruturas nacionais ( ... ). Aquí, dir?n algúns~ te,
· "buraco" que fai esta prática nos
mos paz social:.non se preocupen, a 5.000 quilómet.ros estanse xeran,
~ngresos da Administración, as
do correntes migratórias e un dia vanas ter na porta (.... ) O director
Xuventudes Comunistas· engaxeral da Unesco ainda dimáis: ''Nunca os cartas uniron ( ... )Os fení,
den os perigos que supoñen a
cioi unían? Non, uni¡rn os helenos, porque tiñan un ideal" .l
falta de contr:ol policial sobre os
turistas que chegan ao país _e o

Os no sos fillos irán
a guerra

~

O adianto das eleicións
le}(islativas en. Turquía poderia
ser. un feíto·despois da líder
do Partido da Recta Via, a
conservadora Tansu Qiller,
negarse a participar nun
governo laico presidido por
Mesut Yilmaz, do Partido da
Nai Pátria. Qiller, aliada do
islamista e ex primeiro
ministro Necmettin Erbakan,
do Partido -do Benestar:
pretendia ser chamada polo
presidente da República,
Suleiman Demirel, a formar
governo, pero este último
empregou as suas atribucións
legais para forzar a
constitución dun governo sen
islamistas. O seguinte paso
será convocar eleició.ns
antecipadas se Yilmaz non
conquire a maioria do
Parlamento, para o que
necesitaría unha afianza de
toda a oposición e o apoio
dalguns deputados tránsfugas
do Partido da Recta Via. •

Na actualidade, hai en
Cuba uns 181.000 ·traballadores por canta
própria en 150 centros
autorizados, $egundo
dados da Oficina Nacional ·da Administrac1on
Tributária
(ONAT). O maior nú- ,
mero destes-empregados traba~lan en táxis,
perruquerias, carpinterías, servizos de mens axe ria a domicílÍo,
elaboración e venda
de .alimentos, pequenas cafetarias ou nos
restaurantes coñecidos popularmente como paladares. !=ste
colecUvo debe pagar
un imposto mensual, a
diteréncia oos restanFujimori suspendido
tes asaláriados -a
maior parte da povóapolQs peruanos
ción activa-, que están exentos de abonar ·
Case un 70% dos peruanos
tributos fiscais. O vólume de
de~a·proba a política
persoas ·que traballan por·conta
autoritária de Albe·rto
própria acrecenta-se-, desde DeFujimori, presidente da
cembro pasado, a un ritmo men. República que chegou ao
sual do 2%. Tan só na Haoana
poder en 1990 e que
hai 39.000 personas rexistradas
realizou un autogolpe· en
nesta mo.dalidade.
1992 para constituir un
réxime semiditátorial no
Ao igual que acontece co turisque se celebran eleicións
mo, a produción dos populares
pero sen garantias
cigarros habanos pode aícanzar
democráticas. En só dous
este ano unha marca histórica.
meses, Fujimori perdeu
No período que vai de Xaneiro a
todos os apoios que
Maio, Cubá produciu a cifra réconquerira coa toma da
cord dé 30 níillóns de habanos
embaixada do Xapón, que
destinados á exportación. O obestaba ocupada polo
xectivo, anunciado polo ministro
Movimento Revolucionário
de Agricultura, Alfredo Jordan, é.
Tupac Amaru. Naquela
chegar a final de ano aos 1QO
acción foran e.xecutados
millón·s de unidades, o 40%
todos
os guerrilleiros e
máis que en todo 1996.
daquela o 70% da
povoación aprobara· a forma
Sistema bancário
de tomar a embaixada. •
ca· propósito de "manter de
marreira ordenada as transformacións económicas", segundo o diário Granma, o Governo
decidiu introdueir modificacións
no sistema bancário e criou, a
mediados de Xuño, o Banco
Central de Cuba (BCC), que
asumirá as funcións monetárias do actual Banco Nacional
de Cuba, que continuará a partir de agora como ent-idade comercial, o. banco central representará ao Estado cubano-·nos
organismos internacionais e,
entre outras funcións, supervisará a sete bancos orientados
a actividades de investimento,
crédito · e colilérci'o, así como
ás casas de cámbio e d.e servizos financeiros.
Outra medida de recente posta
en funcionamento é a creación
de zonas fr~ncas. Desde Maio,
Cuba canta con duas áreas
deste ·tipo en Wajay Valle de
Berroa, perta da Habana, ás
que se unirán outras ao longo
do ano. Con estas zonas, nas·
qu~ o 75% das mercadorias irá
destinado á exportación e ,o
25% ao mercado cubano, o Go~ .
verno quer captar investimentos estranxeiros. •

e

A ONU quer desbotar
o referendo no Sahara
coa op~s1c1on
de Mar~ofe o Polisário•• #

~
Na reunión mantida en
Lisboa entre a Frente
Polisária, Marrocos e a ONU,
o representante desta
organización internacional, o
norte~americano James
Baker, ofereceu unha saida
negociada distinta ·a_o
referendo, que tiña que terse
celebrado en 1992 pero que ·
foi demorado palas
interferéncias de Marrocos. A
proposta foi ·desestimada
poi-as duas partes, pero por
razóns diferentes. A Frente
Poli.sária estima que o
referendo de
autodeterminación é a única
saida e está disposta a
adualizar o c.enso español
de 1974 e Marrocos adia a
. solución tratando de
conquerir un censo infla
favorábel aos seus
intereses.•
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peregrino errante
Non, Sixto Seco non era o pere.grino errante que cansou ó demo.
Quera acollerme, baixo a luz iluminadora da toleráncia e con alAs beatas levan un
go de rexouba íntima, ó dereito
rosário ou un misal, os · de réplica_á crítica asinada por G.
Luca de Tena sobre a montaxe
cregos breviário, a
realizada polo CDG baseada (e
bíblia os protest~ntes, . saliento esto) na obra teatral da
·miña autoría. Trátase dun san
os xudeos a tora e os
exercicio, bastante habitual no
mahometanos levan· o
. :
ámbito anglos~ón, pero que non
.. :...._;
parece ter rnoito predicamento
corán. É Almúnia?
11:""' ••
Apelo
excepciopor
estes
pagos.
Almúnia leva o
nalmente a este recurso porque
Financia/ Times. (Ver
se· vén a dicir que Agostiño Sixto
Seco, como mariñ~iro precursor
fotografias ou imaxes
de posibles tempestades, desemde televisión do
·barca da man do peregrino no
mundo do teatro galega. Glorioso
congreso). ·
patrocinio me sairía a min tendo
Demo e que a quen lle dese acoactividade pública, nin sei se
· en canta que don Agostiño (e
llida habíao protexe-la fortuna e
ama o teatro, e se así é, se prefiAznar en Nova
que había caer unha maldición
que me pérdoe) goza de liña dire a Schiller, a Dieste ou a Una
sobre o que lle negase auxilio.
recta
co
espíritu
de
Rosalia,
de
Morgan.
üutra
causa
é
a
preten_
lorque, no Cúmio da
Otero .e dalgún venerable máis.
·sióñ de ligarme a determinadas - Lembro que, seguindo esa liña arTerra: "Eu veño dun
gumental, unha muller chegou a
familias órganicas ou de aluvión
· Pero resulta que el é alrna casta · que eu descoñezo, e aí si que
parir unha serpee un .crego ó que
país cun mar
neste peiraq penedío, porque a
11.é chiaban páteñ0 que cambia-la tace risoña
contaminado e rio que
sua única relación co espectáculo
xaros sombripara proclamar con voz nídia
cons-istíu na cesión dun fórceps e
que as miñas afinidades electi- - zos na cabeza
estamos
doutros útiles médicos para a revas non mas determina.ninguén.
que eu non
puido recobraconstantemente
presentación. O fórceps non era
lo siso.
sospeitaba é
mirando o ceo ·para ver" para desenlearlle ás ideas ó pere.~ Aproveito tamén a- ocasión para
se chove e se aplaca a ro grino errático, e non porque non tentar liberar ó peregrino errante -¡; xur-cliu a que me
lle cumprise operación semellanocasión
de
dalgunhas pesadas ·cargas ou
sequia" .' Aznar-dalle
conve.rteF eso - chegasen
te, senón para facilitarlle os. laboequívocos. Antes dEh.nada, _hai
qúe acláratlle ó· autor da ,mítica - nunha obriña, acusar
res ,un chisco insólitos a un' galerazón aos que píntan, no revirado que aparece na obra. · que errante non é exactamente o
bebendo nas .
t
• •
polas paredes que - ·
fontes de tex- 1mp11c1tamen e
Eu nada ·sabía deso afá que se
mesmo que nómada ou andareGaliza non é España~
editaron os programas ·de man da . go. E xa pastos en faena, cómpre · to~ ~edi~vais detomista
obra e vin que neles constaba un
prox1mos a .t~a.,,.
dicir que a obra agrama do engaagradecemento ó doutor campos~
dición galega,
do por unha historia apócrifa de
Julián·Hernández,
telán. Sori QS protocolos institue.ioraíz popular que volveu ·a min pcr
nos miracles
nais, úns protocolos evidentes na
galos, nos milos vieims ar:itolladizos da memounhas das voces máis
reedición: da obra (nori· sempre
lagres de Berria. Nacín no medio rural, nunha
lúddas do rock en
texto ·e sinatura se corresponden), . 'zona próxima ó Camiño de Sanceo, ou na raíz fantástica do auto
cos qu_e__ o autor, nada ten que ver. . tiago, ·e de nena _escoiteL con ·en.: . · sacramental. Tratábase de mesGaliza, reflexiona
:gaiolamento e un chisco de ª!'!'"e- . tura-lo sobrenatural e o real, pero
sóbre a movida.
Teño que aclarar que na miña
a tfavés da peneira da óptica dispío as lerias dun peregrino. que se
"Ninguén. sabe como, > , vida nunca crucei ur.1ha conversa botara á andaina para limpa-las torsionada e do carnavalesco ,
sen perder de vista a tradi~ión .
culpas dU11ha morte.· Contaba a
acabou"; di. O que se
con,Sixto Seco, algo que xa é difícil tendo en conta a súa ampla
Ademais, o propio peregrino chetal -historia que· librara batalla' co

o

o
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sabe é como empezou,·;
-ainda que Hernárídez . '"
- 1 non o concrete. ~Foi ci.m ~1 artigo·a d1tro cblumnas :;
1 d& Maria )fosé Porteiro ;:
·1 en·15¡ Pais. Portei"r-Ó " · ~
1 · deixou logo·a
:;
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·:
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Concibo o Camiño de Santiago
sobre todo como o gran vieira da
imax,inación, e non convén esquecer .que, desde unha ·perspectiva- agr:ióstica, a relixión non
deixa de ser u nha magna construcción da imaxinación. E aí, nese camiño, ó abeiro da tradición
oral de filiación popular, converxen o rexistro pagán e o relixioso, o onírico, o milagre máxíco, o
grotesco, o esotérico, etc.
Non sei se alguén esperaba ver
un peregrino adoecido polo nihilismo, pero o que eu non sospeitaba, nin no máis rexoubante dos
pesadelos, é que me chegasen a
acusar implicitamente de tomista,
porque non deixa de producir
abraio eso de entrar na misa como ensarillador e sair dela investido como teólogo. Por este camiño, se non caio polos pelos nas
gadoupas de Quiroga Palacios
como se chega a insinuar, seguro que non me libro da sombra tutelar do ubicuo padre Apeles. Por
non talar das referencias ó poder
que manexa o crítico, que nos le. varían a un longo debate sobre o
tema nestes tempos en que o
rock brabú participa nos concertos de "Galicia, T erra Unica" .
Eu son consciente de que a crítica xornalística e moitas veces
un· estado de ánimo e respecto
profundamente. que o crítico ,
inspirado por un estado de cabreo, renuncie á lóxica dialéctica e opte polos xostregazos
compulsivos e brillantes propios
de certo columnismo.
Sería ridículo airear aquí os eloxios recibidos polo texto teatral ,
comezando por Ricard Salvat,
que presidiu o xurado que lle
outorgou un premio , porque soaría a desafogo pueril de resen tido . Eu parto de que todo crítico
ten o dereito a indignarse cunha
obra, a oficiarlle as exequias e
ata algunha misé\ negra se llo pide o carpo. Alá cada quen.
Pero, por favor, que non se utilice a Sixto Seco como resórte ou
como pretexto ; cando nin se quera me.Joj presentado .. Moito
me temo que o galeno campostelán vai .acabar do maldito peregrino errante atá as mismísi- .
mas e con · desexos de a:x_usticialo. Claro que se con?un:iase
esto último, sospeito que alguén
.. aplaudiría esa operación, 'de cimrxí~ literaria:+
;:. , ·

··1
1 Cor.tizQ ·crttica ao
1 · presraeAte .da Xuntéf.
1 por ter de81arado qqe·o i
1<·verdade·ito lugar .do$ :,
: membros do PSOE era ~~
-·
1 o li~º·. O p~rtavoz .
1 soc1ahsta lefDbraHe a- - t..
1 ·Fragq"'a -s.ua.s~natura .~ ~
· I · da -seníéocia-que . - · r
1 condeptJ:~a morte.ao. i
1 comunista,J.ulian .· ~-•. ·. ~
1 Gr-imatJ-< (Era ·1963. _-. ~- :~
1 Fraga tiña ,a.carteira de -~:
: ir)inistro·de lnforr:nación :
1· e Turismo·e estaba-a _,
1. piques de inventar o
1 lema: España es
1 diferente. Grimau ca~e

ga a dubidar da s(Ja realidade
corpórea, e no texto orixinal (hai
que ter en conta que a posta en
escena parte dunha versión dramatúrxica) o milagre. final foi' concibido como unha sorte de aque!arre sen lecturas morais últj¡nas.

XAVIER LAMA
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Despóis de escoitarmos. através
dos rhéios de .comunicac;om o día2.0 de Abril de .1997. umha nova'
segundo a que um sargento, se
cadra béb,ed<!{de máis., ·matoü
dum tiro no peito· a um cabo, após
de tentar me.ter :medo a algúrrs·
cabos e soldados os que-el~: cobi· zaba_facer jogar á "ruleta rusa".
- O rneu razoamento: É d~ lei que
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Que ,pensa dos cartos do futbol?

Anxo

Xexus

Elisa

Ermitas

Xaime

Parado

Empresário

Parada

Dependenta

Pensionista

Paréceme un h a barbari-·
H ai de mas iado d iñe iro
dade, pero cada quen .. .
dedicadp ao futbol, a culH ai tempo que sabemos
pa témola nós por ir velo,
que ao final irnos pagalo
se as entradas fosen máis
todos. O que deb ían faeconómicas, mellor; pero
cer era non co ller estrancoas burradas que se paxe iros pa r a n on .p ag ar
gan palas fichas é impos.íbel. Ao final irnos pagalo · esas fichas. A culpa é do
todos, debían impedir papúblico por ir a ver o futgar tanto en fichas. Ao fibol; o Govemo non pin-:
ta nada, fixo unha lei panal quen ternos que pagara as televisións, pero isa
lo so mos os afeizo ad os
non ten nada que ver co
que ternos que sair a axudar á nosa equipa.•
futbol. A culpa é nosa. •

E tán to los, é incríbe l
que gasten tan tos cartos
ni to, todo é polo diñeiro
que logo pensan que vai
dar. Ademais a i a xente
fíxa e no futbo l e e quece a política. Supoño que
ao fina l irnos pagalo todo , ainda que ao fina l
pode que o futbo l xere
carros para pagar este
dislate. Están as telev isións e o público, unhas
e outros van e pagan .+

os veículos automóveis haverám
passar umha revisom periódica
para verificar se podem aterecer
umha garantia em quanto a seguranga no funcionamento dos seus
componentes co fim de termos na
rúa um parque de veículos acaído
á norma, bom e atinado para precaver os possíveis acidentes
arriscados polas previsíveis avarías ou mau funcionamento das
partes vitais do veículo.
Co mesmo fim , nas empresas
os trabalhadores devem-se submeter a exames análogos.
A minha medita9om : Som ab.ondo frequentes as mortes e acidentes graves
gerados pola
utili z a9om
quando me - Para que se
nos imprevi dente de ar- poda
mas de luma. demonstrar que
As vezes, e estám nas
mesmo con cond~ns
hecendo as
autoridades o idóneas para
perigo que su- poderem utilizar
pó m
umha
pessoa pos suidora dumha arma (aínda com permiso regulamentar) e tendo desgovernadas as
súas capacidades e submetido a
tratamento psíquico, permíteselhe seguir possuindo a súa arma
até que infelizmente sucede o fatal desenlace, co terrível balan90
de algumha morte, que poderia
ter-se evitado.

esas annas.

mesmo jeito que os trabalhadores dumha empresa ou os v.eículos automóveis, para que se poda demonstrar que estám nas
condi90ns idóneas para poderem
utilizar esas armas, para as que
possuim o referido permiso e coa
garantía de seguran9a para as
outras pessoas que a cotío podem ficar no tiro.

,.
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Lembro con mágoa o día seguinte ás pasadas eleicións xerais,
cando vin aparecer no telexornal
do mediodía a un Beiras coma
nunca posibilista, oferecéndolle
ao PSOE os nosos deputados
nas cortes, en pos dun governo
de progreso. Mentiría se omitise
que ainda hoxe non caguei o sapo. E agora dásenos a eñtender
que os -impedimentos para ise
pacto non fican tanto no PS de G
coma no BNG, xa que me negQ_a
crer na espontaneidade da crítica,
máis ou menos velada, a un PNG
que ten muitos e moi boas causas
que facer por Galiza, na miña honesta opiqión. Un día escoiteille a
Bautista Alvarez que o BNG, no
caso de morrer, faríao de
enchenta, e levaba razón o
Afalta de
bo home, pois
semella que dignidade coa
os devaneos
co PS de G. que o BNG está
se nos están alevara ·
indixestando.
E non pode
ser menos, respeito da outra
porque iste
malbaratar a fonnación
nosa dignída- . progresista (?),
de galeguista
a tan cativos éme inacep~bel.
comerciantes,
está provocando · no BNG
unha marcada desorientación e
incontinéncia proxectual.

JOSÉ RUBIO

(MADRlD) .

BNGePSOE
Non estou dacordo na crítica que
iste periódico fai dunha descalificación da que o deputado nacionalista Rodríguez Peña, do
PNG, fixo obxecto a un parlamentário do Partido Popular de
Galicia, nen muito menos ca alusión a outro lapsus dialéctico do
señor Beiras, e non porque as
afirmacións· dun ou outro ao respeito dos cidadáns do rural me
semellen en modo algún afortu-.
nadas, senón pola pouca decéncia de quen con ánsia de criticar,
fica no traxe do cabaleiro, sen réparar na súa mala ou boahomía.

1

Nun xornal de
· absoluta solvéncia e
probados ideais
democráticos podiase
ler en di?S pasados o
seguinte párrafo sobre
un nena que "os pais
alugaban a un
pederasta": "O menor
·tiña todos os números:
é fillo único dunha
· família desestrutu rada
e cos valores d~ moral
1 natural totalmente subvertidos: o pai,· de ·
"'39 anos, hai moito que
non traballa; _a nai, de
34 anos, exerce a
prostitución
ocasionalm~nte;

o

neno fai vida na rua".
Nótese o ideário que a
notícia coloca de
estraperlo: atribúelle un.
·carácter "natural" á
moral, _alg~ no que xa
non ere nen o
arzebispo de
Calahorra. Di que o pai ·
hai moito que non
trabq4la, para non dicer
que está no paro e
considera especial ·
· Vexo ben que non se ataque ao
PS de G., nen na campaña, peunha condición que
ro diso a reiterar unha oferta de
. padecen tres millóns
colaboración que non é tida en coríta, e por riba a xentes de 1 de persoas.
tan españolista bagaxe, na posjción ·que hoxe ou e'n Outubro
irnos ocupar, seméllame indígno de galeguistas tan sobranceiros coma os que integran o
noso grupo parlamentário.

precampana,

~

É o negÓcio máis grande
que h ai, unha máfia. A
culpa é dos presidentes,
este dia o do Madrid pu.xo 14 .000 millóns por
dar patadas a un balón.
Non merece a pena estudar, é mellor ser deportista para facerse millonário. Irnos pagalo todos .e~
tamén os que van ao futbol. Eu deixeino, iso que _
ia desde os 12 anos, pero
ir ao futbol é un asco.•

respeito da súa relación coa outra formación progresista (?) ,
éme de todo grado inaceptábel.
Non ~ntendo como unha formaciófl que pretende ser governo a
medio-curto prazo, perda. o tipo
de xeito tan indecoroso oferecendo colaboración a un PS de G.
que lle fai ascos a cotío, ainda
que non sexa ise o actual sentir
das súas bases. Sen entrar a val orar un governo de coalición,
pois n_on me cabe na cabe.z a
máis pacto que. o da investidura,.
coido que istas cousas se deben
facer doutro xeito e no seu tempo, é dicer, despois de que opavo tale, pois todo votante sab1e
que diante da auséncia de maiorias, pactar é en boa medida unha ación de responsabilidade.

vou ficar no vergoñento cortexo
que o B_NG lle está a facer a un
Partido Socialista de Galicia españolista e-desnortado;

A minha esperam;a: Que alguém
coa capacidade e poder neste
eido, seja capaz de aceitar este
problema e comece a_trabalhar
para deixalo resolvido, e poderá
ter a seguran9a que haverá moitos, espanhois ou nom, que aledarám da posta em maccha deste servi90, ainda que infortunadamente ja será tarde para este
rapaz que hai pouco morreu. +

Irnos ver, eu son rapaz .nacionalista, satisfeito co traballo instituA minha pergunta: duando se
cional do BNG a nivel nacional e
porá en marcha um servi90 de
estatal, mais coido que non é
revisom de' capacidades, mesmo
preciso posuir un espírito espefísicas como· psíquicas e afecticialmente cáustico paca atapar
vas a todas as pessoas que co
motivos de crítica no traballo da
galho do seu trabalho, afei9om
fronte, motivos de fondo calado
ou por qualquer outro motivo, sejam possuidoras dum permiso de · nalgúns c~sos. lstes son os que
agora me ocupan, e podaría poarmas? Porque tamém deveríam
ñer dous ou tres exemplos, pero
passar um reconhecimento, do

É un disparate que se gasten tantos cartas haben do tantos problemas como h ai agora. A culpa é
de todos os que contratan
a esta xente que co bra
tanto, os responsábeis son
os presidentes dos clubes.
O Govemo teria que intervir e proibir a presenza
de estranxeiros e estas· fichas que se pagan, que
son disparates. Ao final .
irnos pagalo todos.•

1 morre antes da
1 execución, a causa
das torturas.
Guindárono por unha .
fiestra, entre outras
cousas). O Conselleiro
Portomeñe, en versión
salvamento e
socorrismo, saleu a
valerlle ao·patrón, .
calificando as palabras
de Cortizo de intento
de acabar coa
"liberdade de crítica".

.

Está ben que a UPG puxese o
seu ideáro á avangarda do comunismo internacional, mais daí
a coabitar co- PS de G. (!), a
causa torna· de modernidad e · a
desleigo.+
ABEL MÉNDES BUJEIRO

Deelaracións de
Carlos Príncip-e, quince
minutos antes de
Felipe dimitir: "Nós aquí, os delegados de
Galiza, ternos decidido
votar, como un SÓ - .
home a candidatura de
r

González".

(YIMIANZO) .

Informe. Inmobiliario,

- Asilo na UE:
o Govemo non. .
· nos entende

Aquetas declaracións de Beiras
voltáronse comparativamente
inócuas respeito do que agora
acontece, e cando digo Beiras,
digo Consello Nacional, pois a
En resposta ás interpelacións
causa acadou un carís certamendurante o debate sobre o estado
te dramático no que a min, coma
da nación ·acerca da proposta
mero simpatiz.~mte, me atinxe. A . ·de modificación do Direito de
falta de dignidade coa que o
Asilo na UE; o presidente do goBNG está a levar a precampaña,
verno dixo "que Amnistia lnter-

periódico dun grupo
.de construtores
vigueses dedica.a
portada do seu último
número a criticar as
cooperativas de
vivendas. "As gangas
non existen ", "que non
te deixen colgado",

1 son titulares desa1 . reportaxe. Teñen
1 razón. Asi que vários
:
1

1
1
1
1
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cidadáns se xuntan e
nacional non nos_entende". Cre- · · tras -examinala-, a solisitude de
asilo que tiñan presentado .estos mas que é o governo o que non
fan casas con pátio e
cidadáns. Un rechazo non tivo
nos entande, nen Amnistía Interharta e ademais
nada que ver co outro. No caso
nacional nen as outras organide Portugal, os xuíces rexeitazacións (como ACNUR e CEaforran, · o negócio
ron a extradición por defeitos de
AR) que opuxeron á medida.
empeza a verse
forma mentras que por -outra
perxudicado. Hai que
Neste tema estase, na nasa opiparte as autoridades denegaron
nión,
confundindo
á
opinión
públi·,a
solicitude de asilo que o mes-,
facer unha campañ~ a
~ca, á que se fai crer que mantero · ·m·o présunto etar'ra presentara.
pral dos construtores,
deber dos Estados membros da
Esperamos que a opinión pública
UE a estudar as solicitudes de
esa grémio xeneroso
- asilo presentadas po·r cidadáns
entenda que nen os membros
que preñbu as
·
desta or.ganide óutros Estados membros da
cidades de beleza e ·
UE é "protexer aos terroristas".
zación, nen os
.Chégase incluso a confundir a
das outras cique nunca escatimou
extradición co direito de asilo.
tadas, nen os ·
Ne.ngun cidadán
a calidade.
governos q4e

Abel Caballero
encóntrase cun
veterano e prestixiado
membro de EU, hoxe
tora da brega. "E lago
de que vai ese pacto?",
pergunta o segundo.
"Pois, de que vai ir, de
que hai que lle cortar
as asas aí a uns",
resposta Caballero. O
candidato do PSdeG
para nada se referiu á
dereita.+

opuxeron ás español
diversas reconseguiu asilo
dacc.ións da
proposta (que políti~ na UE
inicialmente
impfic?ba. a desde que
supresión total · España forma
do direito de
parte desta ·
asilo), teñen
interés en am- organización.
parar a presuntos delincuentes. Sim.
plesmente estamos· convencidos
Os xuíces be.lgas rexeitaron a · d~ que manter o diréito a que se
petición de extradición dos preestuden as solicitudes de asilo
suntos etarras porque a solicitu(que non implica que se concede faciase en función de· delitos
dan se non- son fundadas) non
non recoñecidos nos acordos de
supón nengun menoscabo na loiextradición. Por outra parte, as
ta contra a delincuéncia, como
autoridades belgas rexeitaron,
tampouco o iryiplica manter o diAclaremos: 1) nengun cidadán
español conseguiu asilo político
na UE desde que España forma
parte desta organización;· 2) os
presuntos membros de· ETA residentes en Bélxica e Portugal
aos que se refire o governo para
xustificar a sua proposta, non
foron entregados ás autoridades
españolas debido ao rexeitamento da demanda de extradición,- e non, repetimos:. porque
houberan solicitado asilo.

. movimento

defesa
da língua

26 DE XUÑO DE 1997

reito _a un xuízo xusto, e que en . · te ... Na Galiza há bastante _gente
todo caso pódense estudar os
que ''tem" (pode-se· posuir a vida
'procedimentos para evitar usos
dalguem?) vacas, porcos, ou gafraudulentos dos direitos. Cremas
linhas em conc'.fü;ons que_, estam
tamén que a modificación q'o dibastante alonjadas da "liberdareito de asilo na UE pqde xerar
de'', pero que som notablemente
unha perigosa fervenza de madimelhores que as dos animais
ficacións noutras rexións do _mundas granjas industriais. Mas isso
d_o. Mentras a Unión Europea
nom lhe da nengum dere.ito a
non sexa un estado unitário, son
assassinalos para comer se nom
os Estados membros o~ responé estrictamente necesário para a
sua supervivencia. E nom tes
sabeis de atender as solicitudes
de asilo, tal como estipula a Conpor que gastar dos animais para
vención de Xenebra. +
ser mínimamente respeituosso/a
com eles e nom come-los .
ALBERTO ESTEVÉZ .

A gente vexetariana nom tem
carencias alimenticias de nengum tipo, e nom é máis débil que
a que com.e carne e peixe. Ademáis, o vexetarianismo é muito
saudável, e ajuda a melhorar,
prever ou curar problemas como
a artrise, ataques cerebrais, cálculo biliar, cancro de cólom e peito, diverticulose, doengas cardíacas e renais, estrenhimento, hipertensom, hipoglucémia, obesidade, osteoporose, salmonelose,
triquinose, úlceras, etc ...

(SECRETARIO ltROVIÑC!AL DE
AMNISTJA lNTERNACJONAL)

Animais vivos
ou martas?
Umha mo<;a de vinte anos observa sentada num parque como um
cam joguetom diverte-se com umha botelha de prástico, corretea,
brinca... A jove sorrí e di: "Encantam-me os animais". Acto seguido
pega-lhe umha trabada ao seu
bocata, que contem um anaco de
pata dum porco morto. lsto pode
semelhar um pouco contradictório, nom?.Ainda que, realmente ,
nom especificou se lhe encantavam os animais vivos ou martas.
Mais, que acontecería se o morto
fose o cam e nomo porco? Seguramente, a maga nom -se comería
as suas patas num bocata, e inclusive sentiría umha grande mágoa por o povre animal. Daquela,
· si estamos ante umha séria contradic<;om. E qual é a raiz desta
. contradic<;om? A nossa educa<;om. Umha educagom especista (que discrtmina ás especies
nom-humanas) e_antropocéntrica,
que nos fai crer que somos as/os
amas e amos do mundo, por riba
das outras espécies animais e de
todo -0 planeta. Umha educagom
q!J~ nos mostra aos animais nom.. ·humanos como simples objectos
.a utilizar para o nosso benefício.

Por suposto, Agente
solidarizo-me
com toda a vexetariana nom
gente que tra- tem carencias
balha na pesca e perde o alimenticias e
seu emprego nom é máis
ou coma gente á que lhe débil que aque
pagam o leite come carne e
a pre90s de risa .. . Pero esse peixe.
problema é por
mor do capitalismo e o liberalismo, nom porque a gente se
.faga vegetariana. Eu nom quera
que esa gente vaia pescar, nem
quera que se continue maltratando e matando nengum animal,
pero a solugom non é mandar a
todos e todos ao paro ou á ruina,
senom dar-lhe um trabalho máis
ético e livre de explorac;om també m para eles, por suposto . E
aquí entra a luta anticapitalista,
que já é outro tema, ainda que todas as lutas pola liberdade vam
unidas.

Comemos o cadáver dum peixe,
dum polo, dum porco , dumha
vaca ... sem pensar que antes
de estar em o nosso prato era
um ser que vivía e sentía.

Galiza ceive e animais engaiolados? lgualdade entre sexos e
discrimina<;om cara outras especies? Non á diferencia de clase
e si ao assassinato de animais?
Justic;a para as pessoas e marte
para os nom-humanos? +

A carne que a gente merca nas
carnigarias, provem de granjasfactorías nas que os animais estam toda a vida sem ver o sol,
em gaiolas de dimenssons reduz id í simas que lhes impidem
qualquer movimento, alimentados e prenhadas artificialmen-

ANDRÉS CAMESELHE CARlDE

(Vio )

Suso Sanmartin
/
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'Non ~eria. escrito a miña obra se fose ·aserrado polo te~tro meréantil'
non se poderia dar este caso co
cal hai unha relación de dependéncia moi perigosa.

-0- CARME VIDAL

A homenaxe galega foi o colo,
fón da celebración do cincuenta
aniversário de Alfonso Sastre
no teatro. Cunha "Ultranoite
D 'Sastre" celebrada 'na Sala
Nasa de Compostela o pasado
19 de Xuño os promotores
brindáronlle unha "versión mu,
tante dos seus exercícios de te,
rror" que se anunciaba no pro,
grama de manco lema "¡Viva a
rebeldía!". Diante do máis no,
vo do teatro galego, Sastre re,
presenta a honestidade e digni,
dade do dramaturgo que sempre
e ituou á marxe tanto do sis,
tema comercial como dos xes,
tore políticos que manobran
para controlar o teatro. Son
estas as cualidade difíciles de
soportar e que continuan a fa,
cer incómodo a Alfonso Sastre.

Afecta iso ao tipo de teatro que
se está facer, represéntase se,
gundo os critérios ·dos xestores
oficiais?

a

Si, e ademáis converte ao teatro
nun foco de atracción para
oportunistas que se áchegan p9r
teren uns su bsídios .dos que se
aproveitar. Cando eu comécei
pata estar no teatro era preciso
unha grande vocación porque
non se oferecia nen un céntimo
para a actividade teatral. A vocación era entóri o filtro e agora:
moito me te_mo que hai xente
que vai polos canos e iso converte aos organismos públicos
en censores · do que se vái facer. ·

Ensaios para a censura
A traxectória de Alfen o Sastre
,recollida no libro Alfonso Sastre
o la ilusión tTágica da editorial Hi,
ru que tamén publicou a sua obra
completa- está marcada pala falta
de canee ión ao poder nunha
' confrontación crítica" que deu
pé ao que el entende unha "réplica coerente por parte do sistema".
Cun compromiso militante no
nacionalismo de esquerdas desde
a ua actual e sentida residéncia
en Hondarribia, Sastre é xa referehte do mundo do teatro no
que se continuan a repre entar
con éxito as suas obras, burlando
tamén o "papanatismo dos que se
din erixir en defen ores dos gusto do público". Co mesmo apelo
á rebeldía que percorre a ua vida
e que lle agradeceron na Galiza.
Recibiu moita homenaxes na
conmemoración do seu cin,
cuenta aniver ário no teatro
pero, houbo tamén esa reposta
por parte da oficialidade da que
·
sempre estivo á marxe?
N
últim ano ti ven tam. ' n
un rec ñecem nt oficial. De pois d moito tempo dun modo
u utro e nced 'ronme .prémio
literári s com o Premio Nací nal d Teatro u de Literatura. Non podo negar isto a pesares de todos os problemas anteriores. Por outro lado, nunca lamentei a marxinación porque es,
tou convencido de que é unha
situación que padecemos a maior
parte dos que escribimos para teatro. Non é que eu teña un posto
destacado senón' que o ofício en
si está á marxe tanto da literatu,
ra, onde nos _consideran xe.nte
Glo teatro, como do teatro, onde
teiman en que"so1uos do mundo
literário . Es'tou moi lonxe de
calquer sentimento paranoide de
persecución ou de inxustiza.
No entanto as suás oll>ras foron
peneirada~ e mesmo tiyo pro,
blemas para representar. A pe,
sares de que vostede non perse,
. guise o papel de inarxinado si
que sofriu o control do poder.
A resposta que houbo ás miñas

Unha profisón
rendível ·
(sobret.o do)

Os mecanismos -de exercer a
censura son moi distintos dos
que v-0stede sofdü durante o
fra~quismo, nop-é?
.:.:

A. PANARO

tentativas subversiv~ fo¡ lóxica.
Se me propuxera unha acomodación ao sistema e fora rexeitado
sentiriame mal, pero como non
foi a miña intención ter un en, ·
contra afectuo o co istema serrón
mái ben ao contrário, é dicer, situarme nunha po ición de confrontación crítica, non podo dicer
que a réplica do istema sexa in- ·
xusta senón · máis ben coerente.
Como se definiu a sua obra no
confronto co teatro comercial?
Ser marxinado non é agradábel
pero colócate nunha situación de
liberdade con respeito ao sistema
que te rexeita e iso repercute positivamente na estrutura da obra.
Se nos anos corenta fose aceita,
do polo sistema come~cial tal vez
teria traballado para el ao sentirme ben acollido e eu pergún.tome
agora se iso non teria empobrecí,
do a calidade da obra. Isto pódese
pensar no intento d_e buscar os
aspectos positivos do rexeitamento pero, vivindo no corazón
· desa marxinación, cando nunca
me · representaban pensaba que .
un escritor necesitaba dunha re, ·
troalimentación co público e que
desa relación se inferiran novos
resultados que pasaran a integrar
novos proxeetos ~ Alguén me di,
xo entón que seria perigosó que o
sistema me tivese aceitado e puxéronine un exemplo: non debe,
mos a criación do esper.pento en

grande parte a que Valle Inclán
foi rexeitado polo sistema?.
Vostede teimou en defender
unha expresión teatral popular,
nesta altura segue a estar vi,
xente?

Entón era clara, había que pre,
sentar o texto con todos os dados de representación, data, actores ... un proxecto _completo
que se sometía a censura con todos os seus elementos. Tiñamos
tamén a abriga de facer un ensaio xeral para a censura que miraba .a representación e se viarr,
por exemplo, algun figurín que
lle parecía pomográfic~o dician
que pux eraTT}.OS unha cu ta
máis de tela, de igual
que controlaban o te to.
Facianse trucos para sortear
aos censores?

V PJ_LAR p ALLARÉS

~

·; lívio e preocupazón· inte.iro,
. me, polo supiemento semanar dun
xomal español de ampla tiraxe, de
que a <;le escritor-escritora é nestes
momentos unha profisón con moito
futuro. Máis, segundo Juan José Mi,
llás, que ensin_a nunha: controvertida
"Escuela de Letras" madri,leña, que a
de telefonista. O do alivio xa se en,
tende, porque de ter fillos, xa saberia
como encarreirá, los para gañaren
ben o sustento. Mesmo eu, a te_órica
nai, poderia ir pensando ·en abando,
nar as aulas e -dedicar-me por fin ao
que realmente dá ca~tos -lembr~n ·
ademais que as de telefonista e profe
están recoñecidos como dous dos
traballos máis estresantes.

~~ tamén estou preocupada: se

ser escritora é a profisón do futuro,
será por iso que non é ainda a do
meupresente? No devandite suple,
mento, lmeld<! Navajo, d,irectora
xeral de Planeta, é menos optimista ,
que Millás e admite que -fora dun
best-sellers- un autor que publique
un livro por ano pode obter como
moito 400.000 pts. de benefícios.
Comprovo estupefacta os menos de
2.000 de saldo ao meu favor polos
direitos de autoría de certo livro
-que a editorial paga relixiosamente,
iso si- e cercioro,me unha vez máis
de que nen as máis pesimistas previsóns poden chegar a acertar palidamente coas misérias da realidade.

0:

que, definitivamente, hai
cousas que non se. entenden. Releo
o artigo de marras e a ringleira de
actividades complementares que un
escritor-a pode desempeñar para
acabar de forrarse:
. a) Impartir cutsos·e pronunciar conferén~ias, colaborar con artigas na
prensa, concorrer aos prémios lite,
rários. b) Ser letrista e guionista de
cine ou 'TV, tertuliano-a e asíduo-a
dos meios de comunicación.

~rimeiro

con~

apartado é o das
Claro, faciamos un ensaio xeral
dizóns que cumpro. E efectivamenespecial para a censura pero cote, grazas a iso teño algun que outro
mo o sabían enviaban xente sen
ingreso -ainda que alguns prémios
avisar en calquer momenfo e en
son prestixiosos e onerosos-, unha
Durante moito tempo fo¡ asi, bus, - calquer fundón para ver se res,
surtida coleczón de figuras de Sarga,
cábahse grandes públicos para os
peitabas os cortes e as indicadóns
delos e artesanato vária e bastante
espectáculos, pero nos .últimos
feítas. Agora non hai censur.a
coñeclinento das_liñas de transporte
anos vexo -e non con expresión
prévia obrigatória e os organisde viaxeiros do país e da enigmática
melancólica senón tratando de
mos exercen o control conceden,
relazón entre as pequenas dimenbuscar as cousas positivas- como
do ou non axuda. É lamentábel
hai que apartar de momento o so,
porque ás veces rexeitan dar un . sóns geográJicas da Galiza e a desmesura do tempo preciso para a per,
ño do teatro popular e que a pressubsídio- esgrimindo argumentos
correr. Digo "eu" onde poderia dizer
pectiva sexa que o teatro reduza o
similares aos que daban os máis
-"xis':. Abonda.con que ti, leitor que
campo da sua proxección a pe,
brutos empresários mercantís de
· quenas salas fronte a grandes au,
antes.' Non din '_que Sastre é ·un:. tamén esq:eves, poñas o teu nome
no seu lugar para te recoñeceres.
· ditórios. Ante ún auditório redu- - subversivo sertón que -é unha obra
ciclo pódese facer te~tro en todas
mói triste e que o público non
Con ~erteza a dave está no apartado
as suas dimensións; con toda a sua
_quer ver esás cousas, non hái pois
B, o das condizóns que nen ti nen eu
grandeza. Ve:is,~-CO!!·maior inqU,[é,
esgazo para o teatro crítico.
,. ~urnpfimos, o que explica doadamentude que non se esté facendo un
E con ·todo isto é vostede ~n · ti"a nos"a incapacidade para ser milloteatro de alta calidade, non pÓlos
radical defensor do aspecto· tú:.
nátios a éonta da escrita. T eremos
textos senón pola posta en escea.
· ·. ;fi.ue~ientár q~~.nos incluan nalgunha
dico do teatro.
Son -tan necesários ·entón -os
: - ~Je.rtµJífia ~el~ónica, nalgun programa.·
subsídios para o .teatro?
: , . Ditilltt sernpre · moita imporfán- .. ·:; telev1~iyo.do '~osa ,?-<?~Il}~relo, nalgun,
...
" Cía, incluso en moment0s. de . 'l1q,protriozori'd~ arandes annazéns.
Parece ser que si 'Pº~~-ue os cus·grande Úrxéncia política. Non . -.. D~pois, centrai:o-substaticioSú con
tos de produción .se elevaron
· dir~a que P,ai que re.cuperar a se,::': ~de-edit~rial»axent~ 4terári9~
rnoito e non se poden repwdücir . ;. · iiedade pata est.e. ofício _porque" ·' moitas obriñas de facil..d.~estión.
os fen.ó menos de antes como o.
A.on é ningunha-tonteria que ·-'. .
t,
es treo , da obra de Pe ter W eiss
nesta sociedad e haxa elementos
Esclarecida a fórmula para asaltar o
con Adolfo Marsillach que se filúdicos. Ao·teatro non se vai .Pª'
fu~uro, ·só me r~sta unha dúvida: co,
xo sen axudas públicas e cando
ra traballar senón a pasalo ben.
mo .pudo Eduardo Blanco-Amor,
houbó que parala por razóns poÉ unha componente do verdaque non tiña axente, escrever Xente
líticas a fins dos seseta xa estaba
deiro espectáculo dramático; se
ao lonxe? Ou tarnén: deixarian-lle a
aburre é malo.+
B-A, tendo axente, escrever Xente
gañando carros. Agora din que

ao lonxe? •

·~
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• Borobó recebe
o

Trasalba

lembrando a
·xenerosidade de
Otero f>edrayo
O :x:omalista Raimundo Garcia
Domínguez Barobó fundador do
periódico La Noche, que cumpre
agora 50 anos, recebeu o Domin,
go 22 de Xuño o prémio
Trasalba, que chegaba á sua deci,
moquinta edición. Apresenrouse
neste acto no pazo que pertence, ·
ra a Ramón Otero Pedrayo un
libro con pezas da sua autoria es,
. collidas por Barobó e tituladas O
reiseñiJr de T rasalba ademais ·
dunha reedición de O libro dos
amigos, escrito por Otero en
1953. No seu discurso, Barobó
agradeceu o prémio nun ano no
. que tamén foi merecedor dunha
das medallas Castelao da Xunta
e da de Ouro de Santiago e lem,
brou a Otero.Pedrayo á través
dunha viaxe pola Galiza feíta en
1953 na que ficou "engaiolado"
co seu saber. Reseñou a sua xe, ,
nerosidade ainda en tempos difí, ·
ciles pará o autor de Arredar·de si
e Os camiños da-vida.•

• Maria González
Lorenzo gaña
o prémio Garcia

Barros
Magog é o título da novela gaña,
dora do prémio Manuel Garcia
Barros, que convoca o concello
da Estrada e que chega á sua un,
décima edición. A novela, cen,
tracia no mundo medieval, é de
Maria González Lorenzo, xa me,
recedora dou tros galardóns .co,

Al
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• II Encontro de Escritores
: da Costa da Marte en Corcubión ·
: · O Batallón Literário Costa·da
Morte celebrará o próximo sá,
bado 28 de Xuño, coa colaba,
ración do concello de Corcu,
bión, o 11 Encontro de Escrito, \

rilar Aleixandre, Modesto' Fra,
ga, Miro Villar, Maria'Lado, ·
Xabier R. Fidalgo, X.M. Vare,
la e Rafa Villar.

res .e·EscrÍtaras da Costa da ·
Morte. Desde as once da

Entre os convidados atópanse
Ana Romaní, Marta Dacosta,
Fran Alonso, Xosé Leira, Rosa
Méndez, Teresa Seara,' Marcos
Valcarcel, Xosé Vázquez Pin,
tor e Eiris Co!=-hón. Ademais,
co fin de compartir experién,

mañán e ao longo de todo o
dia api:esentarán as suas
·
ponéncias, a partir do lema ·
Escrito en P.lural coñecidos es,
critores e escritoras como Ma,

J
cias con outras asociacións, ta,
mén asistirán ao encentro o
Colectivo S~ta Compaña do
Salnés, ó Colectivo Edral da
Coruña e :;is Brigadas de
Defensa da T erra Chá de Lu,
go. A xomada re~atará ás oi,
to da tarde cun recital no que
participarán os rríembros do
Batallón e no que se apresen,
tará o libro de poemas· titulado

....

.. '

...
Nós.+
•.........•...••.......•.•..............•.•.•.•...........•••••.....••..•..•.•........................•

• TerraChá,

.

un boletin
en defensa
do património

· mo o Merlin. O xuri estivo com,
posta por Benxamin Dosil, Rosa
Castro, Marcos Valcarcel, Olím,
pio Arca e Valentin García. O .
prémio está dotado con un mí,
llón e medio de pesetas. •

As Brigadas en Defensa do Patri,
mónio Chairego veñen de editar
un boletín co nome da T erra
Chá, que quer ter unha periodi,

11 Becke

smillhing
Pumpkins
nun macrofestival
do Porto
Na ddade de Porto tarrién se
apontan
macrofesiivais que'
se desenvolven dur'ante vários
dias. Na Alfándega da cidade
durante o 2, 3 e 4 de Xullo
desenvólvese un festival pop,
rock en cuxa organización cola,
bora a Cámara MunicipaL-0 ·
primeiro dias as estrelas son o
cantautor norteamericano Beck
e os grupos Smashing Pumpkins e
The Charlatans; odia 3 os cabe,
z·as de cartel son Megadeth e
Scorpions e na última xomada
Prodigy, Apollo 440 e Fluke. • _

ªº§.

• Convócanse os

Xamadas de Banda Deseñada de
Our.ense, que se celebr!ffi do 3 ao

Prémios Ourense

11 de Outubro e cuxo programa
xa vai avanzando. Unha das ex,
posicións será a da personaxe O
Principe Valente, criado por Hal
Foster, e outra a do autor Tha
(~ugust Tharrats).

de Banda .
·oeseñada
Xa está aberta a convocatória
dos Prémios Ourense de Banda
Deseñada, que chegan a sua sép,
timas edición e ,que son organi,
zados pola Casa da Xuventude e
a Coneelleria de Cultura~ Hai
duas c~tegorias: a de xoven au,
tor·~u autora afeizoados e as me,
llores iniciativas, tanto referidas
a empresas e institucións como a
personalidades, no mundo da
banda deseñada galega. A entre,
ga de prémios coincidirá coa IX

A votación para os prémios á
mellar iniciativa galega está
aberta a todos os afeizoados ao
mundo da banda deseñada. Nas
anteriores edicións resultaron
premiados Xaquin Marin, A No,
sa T erra, Agustín Femández Paz, ·
Edicións Xerais, Miguelanxo
Prado, a Depuración da Coruña,
Carballo, Real e Robledo por A
Familia Perpetua, a Biblioteca
Club 33 de Santiago e Fausto
lsoma.•

cidade trimestral. Cunha tirax
de dous mil exemplares, a inten,
ción é "dar a coñecer o traballos
de investigación que están a fa,
cer moitos chairegos e chairegas,
ademais de para informar a toda
a cidadania da T erra Chá do tra,
ballo das Brigadas e das restantes
asociacións culturai da comar,
ca". O obxectivos das brigadas é
salvar o património histórico da
comarca e dese xeito queda
reflectido na revista, que se pode
adquirir de balde. Pódense ato,
par nas suas páxinas un artigo
sobre o patrirnónio da T erra Chá
por Felipe Arias Vilas, director
do museu de Castro de Viladon,
ga, un percorrido pola vida cotiá
na época de Pardo de Cela, por
Ramón Freixeiro Mato, a pervi,
véncia dos oleiros da T erra Chá,
por Orlando Viveiro, e unha
morea de novas breves sobre as
actividades das brigadas.•

Cita eh Cangas co festival f olk Herba e Son
.

.

Homenaxe ao lnar e música de Xosé Manuel
Budiño, Brigada Víctor Jara e Os Cempés
,
'

A asociación de viciños de Li,
méns, en Cangas, é a responsábel
de que o festival Herba e Son che,
gue a sua segunda edición o Sába,
do 28 de Xuño, coa idea de unir
música e respeito ao entorno na,
tural. A filosofia dos viciños para
, organizar este evento non atinxe
só á música, xa que se quer facer
eco doutras manifestaciótis artísti,
cas e da defensa do meio ambien,
te. Na anterior edkión, cativos e
maiores uníronse na construcción
de xoguetes e incluso elaboraron
produtos aliment(cios como quei,
xo e manteiga. E dicir, Herba e
Soné un proxecto que como sina,
la no seu nome ten unha ampla
oferta máis alá da mi;ísica que, este
ano, correrá a cargo de Xosé Ma,
nuel Budiño, Os Cempés e os por,
tugueses da Brigada Victor]ara.
"A festa ten que ser nasa", din os
viciños de Liméns. Como o mar,
ao que desta vez se lle rende un,
ha especial adicación por ser
non só un factor económico se,
nón un elemento que c.onfonna
a cultura da comarca. Participan
na festa do dia 2 ~ o gaiteiro do

.

.

Morrazo Xosé Manuel Budiño,
cuxa banda acústica leva o seu

~

nome despois de anos de traxec,
tória en proxectos como Xarabal
O Herbo e Son deste ano fáille
unha homenaxe ao mar
aclemais de traer a música dos
Cempés, Xosé Manuel Budiño
e a Brigada Víctor Jara.

ou Fol de Niu e colaboracións
con Oskorri, Urbano ·cab~era,

Kepa Junkera ou Uxia, entre ou,
tras. A Brigada Victar Jara é ou,
tra formación convidada cando
celebran o seu vinte cumprea,
nos. Con nove discos ás costas, o
grupo portugués canta na actua,
lidade ·con oito membros e cun
facer xa recoñecido na Galiza. A
terceira actuación musical corre
a cargo dos ferroláns de Os Cem,
pés, cuxo traballo Opa iii! asegu,
ra troula no seu concerto. Diver,
sión e baile son espallados por .
este quinteto d~ gaita, ·acordeón,
tambor, pandeireta e bombo.

O festival

ten lugar á noite pero

Herba e Son canta con outras ac,
tiviqades pala mañán para os ne,
nos e nenas como pasarruas e
obradoiros nos que se inculca a ·
conservación do património na,
tural e a vida ele cara áo mar
ademais do teatro de animación
con Mónica Caamaño e Lois So,
r axe. Na herba, ademais de xari,
tar con mexilóris e viña, hai un,
'ha exposición fotográfica de ma,
queras de erribarcacións tradicio,
nais, organizada pala Federación .
Galega de Cultura Marít.ima. •
'.
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Rosa Rosárum
. --.,
Título: Unha rosa é unha rosa .
Autor: Suso de Toro.
Editorial: Ed i~i6ñs. Xerais.

'•

A agónica história do tea~ro ga,
légo foi sempre tamén crónica
perenne do agromar rebelde da
vida. E cando a escea galega era
tan precária que apenas- contaba
con lugares onde manifestarse,
sobreviviu nas mentes dos escri,
tares e dos leitores porque a~..
condicións pará a sua presenta:
ción á sociedade en nengún lugar
se daban fóra da imaxinación.· A
preséncia do teatrq galega non
pasaba, para moiros, de algo testem uñal e imperativo cultural.
Aí e refuxiaron moitos textos
que xa non ousaban nen querer
ser representados. Polo tanto,
presentóusen a hi tória do tea,
tro galega como unha frustración
case irremediábel. E foi unha
grande mentira; non irnos agora
de cubrir obras nova que polq
que fora p.gachou o tempo, pero é
xusro que valorizemos na sua me,
elida aquel "teatro para ler" onde
a acción era máis sicolóxica ca
repre entábel. O malo fo¡ que
non chegou a criar leitorado fiel
e demandante, e con i o saimo
perdendo porque a vida dunha
peza teatral vai mái alá da tem,
porária encarnación nos actores:
hai outra dimensión, esa que a
reclama como obra literária e,
polo tanto, de tinada á leitura.

Unha rosa é unha rosa é unha de,
as obras que permiten recuperar
o acto da leitura como unha go,
zosa experiéncia. Ademais, a es,
crita teatral e tá ceiba das media,
tización que poden voltar com,
plexa a comprensión de calquera
hi tória. Su o de Toro e colleu
en o rexi to no que deixar voar

_bep s~nténcia o texto enteir~ pe,
dinao ·reflexi-Ón: ó que fa¡ rinen ·
unhas motivacións para pensalo e
chorar. Oeixa ver tamén -que Su, ._
so_de Toro ou non se sentía moi a:
gosto· r:mn determtnado xén,ero, ·
ou, .busc0u· ousad_amente _a tran.s- ,
gresión -xttnérica na que asentar
comodámehte. _
0

.-

Napercura
do centro'do_fabirinro

o

'o

o mundo das obsesións, que unha
o~iedade hipócrita que todo o
comércia, produce. A especula,
ción urbanística, a caréncia de
sentimentos -fraternais, pater,
na is, conxugais ...- , a banalidad e
da vida burguesa do novo rico, os
abusos a desvalidos e ignorantes
ou a xustiza son algúns dos apoios
temáticos que Suso de Toro sabe
encadear, como sucesión de mo,
tivos, causas e con ecuéncias, sen
caer no fácil pastiche da acumu,
ladón de efectos risíbeis. Hai que
dic.er, pois, que este primeiro
achegamento ao teatro resúmese
na palabra acerto. A súa leitüra é
algo moi recomendábel para todo
aquel que queira disfrutar dunha
história amen~, simpática, e que á
vez é unha disección corrosiva da
hipocre ia social. Porque o que
non fai o autor é abandonar o seu
particular m·undo narrativo: o
acedo estúclio da sociedade urba,
na de de o comportamento dun,
has personaxes ben deseñadas e
evolutivas que poñen en acción o

seu interese por lograi·o.- que non
lles pettence e o defenden como
mellar Sa.ben e poden. Ep. _nengún
momento se bota de- menos un
narrador ·que
os ubique, a
caracteriza, ción é tal que Suso de Toro
o recoñece,
demostra un
mento de ca,
da un deles é exquisito . <loado inclusi, manexo da
ve nos lances língua,
de escenogra,
fia complexa. pretendida~
O subtítu lo

( Unha comedia de medo)
acáelle e deixa entrever
q_ue non nos
situamos de
início fiO te,
rre.o da sim,
ples comédia.
E o medo non
co terror, coa

mente
daqueles
.

- rex1sto_
s

socialmente
máis comuns
- e coloquiais

se debe confundir
adrenalina. Máis

Como nos ten acostumados, Su,
so de T o;o demostra ún exquisito
manexo da língua, pretendiéla,
mente daqueles rexistos social,
mente rnáis comuns e coloquiais.
Sabemos que para el a linguaxe é
algo máis ca un instrumento,
aparécese como a imaxe do inte~
rior;_do sentir humano.
Para remate. Se editar teatro é
unha desprendida aventura da
que pouco rendemento monetá, .
·rio se agarda, é obrigado recoñe,
· cer e felicitar o valor daqueles
que se atrevan. Por Óutra banda:
ainda·non é hoxe o dia no qu~,
-mália o número de agrupacións
reatrais, séxa este un espectáculo de doado acceso para mo"itos
galegas, ainda hai quen terá que
conformarse con lelo mentres as
sucesivas campa.ñas elei.torais
non lles inaugure lugar axeitado
para representacións. +
XOSÉ M. EIRÉ

XERAIS

~~
~~

A anticipación, a memoria
e a solidariedade
O centro do labirinto
t

F~rnández

conta de libros_.;¡

Agusün Femández J?arz.apresent~ ose,u
último libro O centro do labirinto, na
colección Fara de Xog~J.de Xer;;lis. ~és- 
ta novel~, -de intentión didáctica e
·
conscienciádora,
dous per~ona 
xes, nai efi.
llo, ~usc¡m as
Outro·tlerp.ento .presénte ,e ·reco,
suas orixes
rrente na obra-do .autor é a tele,
qespois ae pavisión. ·Non é algo deco~tivo ou ~ sar a sua vida
simples· personaxe aludida. Cons, · na ·füuxelas de .
titúése nunha dimensión espacial' meiados do século XXI.A
de importáncia capital no desen,
· ·volveinento ·dos áé.ohtecemen, · aventura de Sara
e Dav'id na Gali,
tos. Aí viven 'Pérsonaxes que in, . za cambfa desterveñen directamente na. trama,
tino de ·ambos ao ·
viv~ esfarrapad¿ e torpe t~nen,
comprender que a
globalización do
te Colombo, será habitá<;ulo de
Rosa e mesmo fon te da solución , mundo é o camiño má.is directo para a
morte dos povos que forman parte del.
final. Non se pode deixar·dé lem,
Ainda en colección xuv.enil recomen·brar A sombra· cazadora,. aquí o · dábel para todos os públicos. A portaseu rol é moi semellante.
~ª é de Miguelanxo Prado . +

NOVIDADE

Agustín
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Paz

Se o valor dun libro se medise pola ambición que o autor puxo
nel, entón habería que dicir que este _é o meu libro máis valioso.
Quixen falar de todo o que sinto e penso, neste tempo e n~ste
país, e quixen contadlo á xente, especialmente á xente moza; coa
que comparto tempo e país. E como non é un ensaio, senón unha
no~ela, fíxeno art~llando unha historia e tratando de que ti':'ese val~r
por si mesma.
O autor

A semente do 72
A CIG publica na serie de documentos
históricos de Espiral Maior, A semente
do 72; a forza da nosa clase, unha edición de Carlos Diaz no 25 2 aniversário
do 10 de Marzo. Ao conmemorar os
acomei:emen,
tos de fe,
rro1, a
central
naciona,
lista tamén
fai un percorrido pola história
do
movimento
obreiro do
país. Recóllense os arti,
gos publicados nos xornais en relación á marte de Amador
Rei e Daniel Niebla, n os boleti.ns sindicais e, aélemais, entrevistas cos sindicalistas sobre as folgas do 72 e os poe,
mas escritos aos dous morros por Dario
Xohán Cabana, Uxio Novoneira e
Manuel Maria.•

· Teatro de fr~·s prato~
O libro que apresenta Joao Guisan Seixas esrabelece unha relación entre drama e o culinário, "entre o
gást!'icO e o
trágico, nessa
confusom inevi tável entre·a
cena e a ceia".
¡i~r;i
T ~atro para se
~üi ~- 01tH<r
comer, aparecid~ en Laiovento,
segue a estrutur.a
de primeiro prato, Sopa de legumes con ciumes,
ségim8o ·prato,

Dous corai;oes en
Molho de Lua e sobremesa con Frutas
doutro Tempo.+

Un mundo sen rumo
O ~omalisra redondelán Ignacio Ramonet, director do mensual Le Monde Diplomatique, apresenta Un mundo sin
rumbo. Crisrs de fin de siglo,
orixinalmente
· scrito en francés e traducido
por Antonio
Albiflana para a
editorie:tl Deba[e.
Ne ta obra, o autor analisa cues[ións como o governo actual do
mundo tra a ca ida
dos rex imenes do
Leste, a nova·hexe,.
moni a do Estados mü. dos e a globalización económica.•
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chospara despois dár unh~ festa-concerto conxuntamente
cos Skornabois no Punto 3. Con
este disco, os de Cerceda callen forzas para continuar despois de catro anos (antes at~n
dian ao no me de Morder) tocando polo país. "A verdade · é
que desde hai un ano estabamos bastante fartos de tocar e
non ter un disco. · Matinamos
nunha autoproducción pero
despois xurdiu a proposta de
Edicións do Cumio e aceptamos", comenta Xosé Antóriio
Bocixa, compoñente dó grupo
xunto ao batería Manuel García, ao baixo Xosé Antón Regueiro Tabe e ao guitarra Ma. nuel Silveiro. Como Mordor
editaran _ynha maqueta titulada Cantos e lendas de terra
adentro e, xa en 1995, gravaran
oito temas con Treboada baixo
o título de Fascinados polo

Noticia dun
cahtautor en
galego
Títulp: Taranteh
Autor: Urbano Cabrera.
Edita: Churim\j.

Apesares de ser un auténtico descoñecido para a meirande parte
do público, Urbano Cabrera leva
máis de vinte anos dándolle á
guitarra cantando as suas próprias cancións. De feito, no ano
setenta e tres gravou un disc·o,
i!"lédito polo visto por problemas
de produción, e máis tarde, fl.OS
primeiros anos oitenta, formóu
parte do grupo Mareira, que-editou un disco, mestura de intencións· máis que resultados folkis,
e, sobretodo, dunha concepcjón
comercial que non víu resultado
en cámbio en forma de éxito masivo, por máis permeábeis que fosen na sua intención de facer unhas cancións facilonas.

<: /

.X

Pero Urbano fixo do .seu ofíc.io
unha teima, ~ agora vese recompensada co8:'9: arición do seu definitivo primei disco, ~ra .
das suas influencias usic is as·
miladas, a xeito de su da o
dun J .M. Serrat na temát
plantexamento das suas cancións,
pero en versión própria, entendendo tal coma unha opción de
vd; búsqueda do mundo irreal,
canrautor galego, e sobre todo en
pedíndolle ao avó: "Cóntame un
idioma galega. E non estamos sobrados deles no panorama musi- - conto"; outra personaxe, un ilusionista "Traficante de credos";
cal próprio, razón pala. que debaunha presunta anoréxica, que
mos estar receptivos a este "Tarant.ela", rendo en conta q~e desnon aparece como tal pero que
m anifesta
pois da sua aµdic ión, conffrmase
acenos e atia existéncia dun artista con munUtdes -a letra'
do ·próprio, digno de ser escoitado
da canción- Urbano fixo
con atención, e ademais ben
sospe i tos as do seu ofício
acompañado na gravación, por
desa consideinstrumentistas coma Carlos Casración; des- unha teima,
tro -actual Fía na Roca- nas, percripción dun e agora ·vese
cusión?, en plutai; Pancho Alvanovo rico, recompensa
rez - ex-Na Lúa e actual compoque vive nun
nente da Banda de Carlos Nú"Chalet azul", da coa
ñez'- na mandolina e víolín; Xosé
Son· alguns aparición do
Manuel Budiño nas frautas e uidos contidos, primeiro
llean pipe. Pero sobre todos, a
a xeito de espresenza dun J.M. Guzmán sadisco,
colma, deste
lienta non só coma instrumenti~
disco, como rr'lostra das
ta -guitarra acústica, programase ve, anima- · influéncias
ción-, senón tarnén nas suas fundo no se~ musicais
cións de produción e arranxos.
mundo inteLembran aquel grupo español por
rior, e suscep- asimiladas. ·
-nome colectivo-individual C'ánotíbel de d isvas-Adolfo- Rodrigo-Guzmán?
tintas interPois ben, ·este último é o tal resp re tac ión s
ponsábel en boa medida aó resulpor parte do ouvin_te.
tado discográfico que agora se nos
ofereée. Nótase desde a forma de
Mais Urbano Cabrera viviu, sen
cantar de Urbano Cabrera ai:é a
dúbida, a decisiva ~eira dominacoordenación instrumental versus son colectivo do disco.
:
da pola expresividade de orixe
anglosaxona. Ignoro se neste senPero o cantor, desde a sua Baiotido foi decisiva a sua estadía·
na vivencial vai desenrolando
temporal en Londres, pero en tounha temática cantada, que_ do caso non é preciso sair de Gaabranxe diversos contidos, a saliza para acceder por exemplo ao
ber: poema de Fermin Bouzamundo que se move q carón do
Brey, que ven sendo un cánto
blues e. máis do country, presente
paisaxista, pero dunha natureza
en todo caso no repertório -Eleste,
humanizada; crónica do cotián,
cantautor galego prototiJ?O do paventuras e desventuras de alguén
norama da espécie, xa que o próque anda "Buscando plan"; dadosprio Urbano compuxo a meirandunha formiga un tanto libertáde parte das cancións do disco.
'ria, inconforme en cámbio co seu
Iso· lévanos á época na que o todestino animal; o célebre pasmón
que anglófilo era imprescindíbel
do CE. Ferreiro a xeito de crónipara aparecer coma moderno. Peca dun observador un tanto pasi- 1 ro actualmente as cousas muda-

A NOSA TERRA. ·

prohibido.

ron, afortúnadamente, e a cada
má¡; músicos asumen a pegada do
chamado terceiro mundo -enténdase, África- para estar "a la páge". Por certo, será Galiza un país
máis dentro desa consideración,
xa que por exemplo as pandereteiras de ''Cantigas e Agarimos" a
cárón <le Berrogüetto fan estragos
na modemidade madrileña? Urbano non é propriamente un
folki: pero si pode con:i.petir no
mercado con outros colegas coma
Neil Young ou James Taylor; ou
dito doutra forma, o afeizoado pode razoar, para blue-grass, por
exemplo, prefiro a versión orixinal e cantada no seu próprio idioma orixinario. Será a ocasión de
procurar unha sonoridade galaica,
ainda que só seña por simple e
elemental supervivéncia, asi -como desprenderse doutra pegada, a
do mentado produtor do disco, xa
· que nel percibese o. apuntado liñas atrás: que a sombra de J .M.
Guzmán é alongada. •
X.M. ESTÉVEZ

Rock básico e
combativo no
prirµeiro CD

de Zenzar
Título: Disparados ó futuro.
Edita: Edicións do Cumio.

O grupo Zenzar apresep.tou· o
seu CD Disparados ó futuro na
Coruña cuns viños e uns 'p in-

Con este CD, os de Cerceda xa ·
teñen previstos alguns concertos como o do 5 de Xullo na
Illa de Arousa dentro do festival Alén Rock e o 26 dese mesmo mes comparten escena con
ourras formacións ~n Campos, tela. Sen esquecerse da sua participación no Festival Rock de
Cerceda, na
segunda semana de Xullo, do cal
son os promotores_desde
o seu início.
Os traballos de
Zenzar caracterízanse pota
combatividade
nas suas letras
traducida musicalmente
en
rock básico con
raíces na múska
metal. De calquer xeito, Bocixa
non se adscribe a nengun estilo
concreto. "Xa non se pode falar
dun estilo en particular. A raiz
está no rock de base pero tampouco se pode negar que nos
gosta o punk e o garaxe, algo
que se aprécia neste disco. Tamén metemos ritmos máis no~
vos como poida ser o rap", di.
Tamén nega que os seus concertos sexan só para peludos
Os compoñentes de Zenzar.

afeizoados á .música forre. "O
público dos nosos concertos é
moi variopinto, non só nos
atuendos senon nas ideas", explica.
As cancións de Zenzar, doce
neste disco, falan de situacións
próximas, da sua comarca, pero
que na maioria dos casos pódense aplicar ao conxunto do
país. "O título Disparados
ó futuro é explicativo de As cancións
abondo ain- de Zenzar
da que algunfalan de
ha
xente
creu que era situácións
un arranque próximas
de fachenda aos
pola
no a
parte. Quer problemas
dicir que o da sua
futuro é unha comarca
idea cara á
que e camiña sen ter en
conta como,
endo válido a morte de per oas, animais ou do noso próprio
entorno", comenta. Berra ben
forte, a favor da insubmi ión,
abre o disco, Aqui cheira a cha~
musquina, contra a centrai
térmicas contaminan te ,
e

Que todo saia
ben, unha percura persoal a
con tracorrente, amo an o
mosaico de
inquedanzas
do de Cerceda. Tamén
falan de droga en Viver

sen

ela.

"Nó ere~
mosque ca~
daquén debe facer o que
queira e manife támono a prol
da legalización pero é inegábel
que hai drogas que e tán deixando a moita xente n camiño. Ternos amigos qu· xa m ~
rreron e, o que non, e tán e ,
mo se xa non estiveran . E n'
sabem s ·com eran ante e
que quedou deles", di X é António Bocixa. •
A.ESTÉVEZ

G~~O ·
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Sempre
en vangarda
Título: ltinerários concéntricos:

Autora: M enchu Lamas.
Lugar: E tación Marítima da Coruña.

Nada máis entrar na exposición
de Menc~u Lamas (Vigo, 1954),
o espectador sinte certa inque,
danza, porque comproba que o
formato das obras expostas son ..
máis grandes do habitual, tanto
que o próprio
'vi itador non
pode abarcar
e íntese de, Menchu
aco u gad e Lamas con
pequen o.

esta

exposición
Este grande
lenzo , alguns resitua a sua
de 2,50x2,50
estética
m., in ír no
dentro
da
dentro
do
ambiente, vangarda da ·
fanno partí, pintura
cipe da mo,
tra. O espec, galega.
tador xa non
é alteo, mé,
de e en rela,
ción co cadro e entra en diáogo
coa obra expo ta.
O tamaño da obra de Menchu
Lamas é condición sine qua non
é po íbel o desenrolo da ua po,
éica. Pero á par das grandes me,
didas dos lenzo resalta a cór, os
campos de cor ou color,field co,
mo dician os expresionistas abs,
tracto americáns.
Os lenzo e tán pintado con co,
re viva , alegre , o cal axuda
ainda máis a atrapar ao e pecta,
dor. Xa non é ó o tamaño,(a,
mén é a forza da cor, que fai que
o vi itante, ante a grandiosidade
d cadr , e inta pequeno.

/

lectivo. galego, como as serpes,
as máscaras ... nesta exposición
actual redúcense os símbolos
maiormertte ao circulo que. por
iso leva o título a mostra de "Iti,
neráríos concéntricos". Mais ta,
inén aparecen ~ m,an e o cabaJ.i,
ño de mar.

que chocar ou quedar de acordo,
levarse ben entre eles. Eu penso
que non hai separación entr.e
abstracción e figuración: .entre o
debuxo e a pincelada, o xesto".

do cadro. Axuda este, pola cór,
que en Menchu Lamas é obse,
sión. "Teño obsesion polas cores
vibrantes, góstame a alegria da
cor e non podo dicer, non sei·
por que", decia na mesma entre,
vista citada anteriormente.

Do expresionismo abstracto
anotamo como hercio en Men,
chu, esa queréncia polo formato
grande, bu cando e a inquietude
no espectador que o fixese sentir
pequeno, ante a grandiosidade

Tense comentado que a simbo,
loxia de Menchu Lamas, das
suas exposición anteriores, eran
símbolos do subconsciente co,

Nos lenzos de Menchu Lamas
se cadra, poderiase contemplar
un influxo do barroco. Pois o
cadro constrúese a base de es,
tampacións seriadas, de ..pega,
das de pintura, dadas cunha es,·
ponxa. Unha veces en círculo,
outras en cruz, e outras dispos,
tas en séries lineais. Noutras
composicións é a línea a que
na súa repetición, consegue di,
namizar os campos de cór que
forman o cadro. E por riba de
todo isto os símbolos, o círcu,
lo, signo de perfección, a man,
signo humano; o cabaliño de

Nome ........................ ~ ............ Apelidos ................... .. ..... .
Enderezo ................................................. ~..................... .....
Cod. Postal .... ......................... Teléfono ...... ................... ..
Povoación ......... ,..... ................ N.l.F.
Província ................................ País.
Suscrébome a A Nosa Terra (incluidos os Cademos de Pensamento e Cultura)
por un ano/semestre ao prezo de:
Galiza/Estado/Portugal ............ ...................... 9.000 pta./ano ....... 4.500 pta./semestre
Europa ........................................ 10.920
América e resto do mundo ......... 13.080

Os Reinhardt, Robert Motther,
well, Barnett N ewman e demais
expresionistas abstractos neoior,
quinos, son a fonte onde Men,
chu Lamas bebe orixinalmente
para conformar a sua e5tética.
Antón Baamonde, perguntáballe
á artista en A Nosa Terra (nº
282 de 1985), se a sua pintura
era ecléctica, por combinar
aquelo que respeita a tradición
da abstración naoiorquina e pala
outra parte o rríanantio de sím,
· bolos. Ao que a Mencht.i Lamas
respondía: "A tradición da pin,
tura case sempre reside na com,
postc1on e na cor, mais ramén
está a parte simbólica, a literatu,
ra que lle metes: Asi que efecti,
vamente, dun lado a pincelada
bstacta, doutro a figuración.
MaiS o cadro é sempre unha to,
ta1idade onde as cores, teñen

a) Subscricións para o Estado espa- .
ñol
·
O Talón bancário adxunto ·
O Reembolso (máis 130 pt~ . )

.b) Para o resto do mundo
O Cheque bancário adxunto
O Xlro Internacional a nome de
A NOSA TERRA. Apartado 1371
.

Vigo.

PAGO DOMICILIADO.

COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de Aforras ..................._........................................ .
Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0J

·

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1
Titular ................... :.................................................................... .
................. :..... .. .... :~ ............. ......... Nº Sucursal ........................ :
Povoación ................................... Província ..............................
Sérvanse tomar nota de atender ate novo aviso, e con cargo á miña canta, os
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais
_Galegas S.A. (~ No~a Terra).
DATA

ATENTA.MENTE (SINATURA)

mar, signo de mistério.
Esta pintura, pola mistura entre
abstracción e a figuración apre,
séntasenos como algo misterioso.
O expresionismo pictórico, que
trata de superar calquer outro va,
lor pictórico, mesmo o debuxo, é
confrontado a símbolos ben deJi,
mirados e ben debuxados.
Que outra causa non é a estética
barroca, que a rep etición. e o
mistério.- Nesta galeria de SOIT). '
bras como ten definido Antón
Patiño a pintura de Menchu La,
mas, aparece un cadro _que se yai
un pouco da idea da mostra. E o
cadro "Compostela", onde esen,
cializa a cidade, na fachada ba,
- rroca da Catedral. Esta siluetada
en azul s9bré negro e todo sobre
un campo de cór azul.•
XESUS A. LÓPEZ PIÑEIRO
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Non seria hone to ocult ·~ l a
ninguén" que a figura d Plá ido
Ramón Castro de] Río ' u'iseque
descoñec ida para a maioria de
nós, dos cambadeses en partic1Ular
e dos próprios galegos tod s en
xeral. Plácido é, neste senso, un
nome máis na lista desas moitas
pers.oas brillantes; preparadas,
c;:,heas de talento e xenerosidade,
que se volcaron no seu tempo na
defensa da cultura, de Galiza e do
progreso e que, por circunstáncias
históricas que todos ternos en
mente, foron vítimas, moral e até
fisicamente ás veces, do siléncio,
da ocultación, da marxinación e
do esquecimento. Persoas duramente ·represaliadas ( 15 anos de
inabilitación absoluta, 8 anos e 1
dia de desterro da sua terra natal,
multa de 25.000 ptas. das de entón, entre outras medidas, no caso
de Plácido). Persoas sinaladas cd
dedo represor do franquismo só
palas suas ideas e polas suas condutas decore limpas. Persoas tratadas de ou como criminais, cando
o seu único delito foi, se delito .
pode ser tal cousa, a defensa duns
ideais e oexercício dunhas libertades que lle correspondian 'c ario ·
a todo ser humano. Persoas condenadas ao drama do exílio ou a
viver como estranxeiros na sua
própria terra. Persoas que, inda
con enormes sacrifícios, sacaron
adiante as suas famílias e nunca
cesaron de profesar os seus. ~deais
máis firmes nen de desenvoJver o
seu labor a pral da arte e do ser
humano. Actos como os de hoxe
son, neste senso, un pequeno e se
cadra seródio, pero s~mpre digno
e necesário desagrávio colectivo á
sua memória .e un chamado-á
conciéncia de todos nós.
Plácido Ramón Castro, nado en
Corcubión· (na costa da Marte)
en ·1902 e morto en Cambados
en 1967, hai agora trinta·anos, é,
para calquera estudoso da cultura
galega deste século que remata,
unha figura indisolubelmente
unida a esa pléidade de. intelectuais e pofüico;; galegas extraotdi- nários foqnada por homes· como
Castelao ~ Risco, Otero Pedraio;
os irmáns Villar f>onte, QuiJ:itanilla, Peña Novo, Cabanillas, etc.
Un parttcipante, e non secundário nen pasivo, nesa etapa histórica que supuxo un novo re:x;urdimento da nosa cultura 'e unha
afirm?-ciq:n ·re~a da,persémaliftaq~
national galega. E Pláciqo Ramón Castro, tamén, unha das vítimas da derrota do bando republicano e galeguista na guerra do
36. A sua voz no exího, primeiro
en Portugal e fogo a tra,vés qos
micrófonos da BBC inglesa., serviu para que nunca esmorecese
ne~a "longa noite de peqra". que
fcii o franquismo, a chama da Galiza ideal que ~l e tqdos os seus irmáns galeguis~a~ tiñan soñado.

Militante.nacionalista '.
Como político de ideas nidíamente progresi~tas e nacionalistas, militou no Partido Galeguista, cies~mpeñando . diversos cargos dirixentes. Represent;µido . a
este .partido, acudiu en >19J3 ao
IX Congreso de NacionaÍidacfe,s
EurQp~as., cdebr.ado en Berna.
T amén estivo presente na xesta~
ción do Pacto_ Ga}euzka, que.
uniu ao~ nacionalistas . galegos,
vascos e catal~ns.
Foi, asimesmo, pintor e acuarélista
de fina sensibilidade e xomalista
polifacético. Na prensa escrita e

Plácido R. Ca~tro, lemb_ranza
dun _galeguist~; esquencido
Foi importarite trad~tür e
experto· en relacións intemacionais do PG
*EMILIO XOSÉ IN,SUA

Recenternente hornenaxeado no seu·
Cambados adoptivo por unha comisión
ddadá, . a figura de Plácido R. Castro fo.i
opacada pola represión do franquismo, e

. mesmo así brila nesta le.rnbranza que fai
Emilio X. Ínsua: como dirixente galeguista, traductor, xornalista e como locutor galego na i3BC durante o seu exílio.

entre ·1949 e 1955, facendo crítica teatral e diversos comentários
e crónicas, en galega e español,
dentro d0 denomina.d o "Galician Programme" desa emisora.

Obra de traductor
Plácido resultou ser, finalmente,
un excelente coñecedor das línguas e da culturas presentes na
Illas Británicas, especialmente da
inglesa. Desde mói nena foi enviado a estudar polo seu pai á lo~
calidade escocesa de Glasgow.
Quixo servir-se desa habilidade
·lingüística adquirida para, como
tradutor, regalar-lle á cultura galega do seu tempo preciosas obras.
Así, os dramas do Prémio Nobel
irlandés Willi-am Buttler Yeat
Catuxa de Hollihan e O país da
Saudade, en tradución feíta ("co

pensamento po to nos coros enxebres", segundo própria declaración) coa colaboración dos irmáns Villar Ponte e publicada pala Editorial Nó , qu dirixia
Ánxel Casal, en 1935. Tamén, o
libro de Poesia inglesa e francesa
vertida ao galeg/J que editou, con
Loi T obío e Floréncio Delgado
Gurriarán na Arxentina, en 1949.
Pero, sobre todo, a sua tradución
(publicada por vez primeira no
nº 8 da revista Grial, en 1965)
de Os rubáiyat de Omar
Khayyám. Plácido traduciu ao
galega os poemas deste autor,
matemático, astrónomo e filósofo persa de finais do século XI, a
partir da versión inglesa feíta en
1859 polo escritor Edward Fitz- ·
gerald (1809-1883).

na cldio, Plácido Ramón foi despicÍ(') da giie¿;a, amosaban unha .. ,,.P,oderátt ~dvír fidel~el}te l ·Galiza"
intransixel}te:_postura de oposicióri · - · ·.
.. ~ ·
. . -· · ·
gr~nati'.do én múltiples cofaboiaás ateÍas autonomistas que desper-__
Váiios_dps seus artigo§~ tféSte xorcións o seu sáber e 6 seu talento.
tara · na -·O~íia o adver;limento da·._ nal ~vigués reuniu-n'&s 'en' forrha
A finais dos anos 20 e comezos
· z~República: DePlácidosoneStas . .: de libro nó -1928, co- ritulo'La
dos 30, a sua pluma corhpartiu éspazo ·n o xomal máis importante· .pal~br:as :que -tomo dun ~igo pu::: ~ ~ .-i(iicdiúle J el arte 'en -l9s. putblbs ~élda época, "El Pueblo -Gallego",
blicádO-ó JQ dei=·ªb._r!lde~ l9.32:
· · .r~iQs_) obra que):onstittJ-e· unha
. . ~ ·~. :;<~--~:;!·:·~~~1j;.~· ~
..~-· <. ·.;~~g~da c~la µ~4 ~SP~~i.ttrqliCl~q~·-: ga_,
R~opr_!edade do político Pqrte~a
Valladares, con xornalistas fan -. "(. .• ~ )<:> qué ·ante todo Jamencarrio.s ~·?. · ~lega:.;,n~fµ;úéf<l'.;~9r:~,í:fnl1.a)~aa,de
destacados como \Yillar Ponte,
é. que o fiO.vo~ de Qaliz.~.1 · @ntas. v~ ·'.. -~ef.!y~(e~,;.a:o fo:ifi.1?5.G~~h~ií'!á~a
Blanco T arres', Rafa:e l Dieste ou
ces enganadO e defrq~, -_teña .:0 . -:; J1i~saxe_ dy, ·c-0nf~~rfz~j}fi'a~ p~&~ iJohán Carballeira. Son de rriencbnvencim·ento dé:. qa~ o'. foi máis ' ; Qiliqaµ~s artí~tica5 .é:c.lé.:. ufijve,rsa' unha vez, q.ae_per(h a1fé e,tt-espe, · ~ .tida(;Jé. da~n'Osa~· tíngµ"a "c:;-,.dá ri9sa
doriar as -suas crónicas sobre a
ran.za, sentidas durante algun·tem- · culi:üfa. Na posgtferra,'"éoláboiácuestión irlandesa nos anos 30.
po e. tan esenciais ·pata '"re.:iurdi'.> . '· dóns-·suas aparecen en cabecei~
'Poucos xornais da épo'ca: podian
gabar-se de ter un observador tan
mento da nosa terra. Fe que nós
ras como o "Jornal de Notícias"
e)cperto e agudo da problemática
agardamof q-µe' ~vofverá sentir CÍ:rr_ede Porto, "La N acíón' 1 de Buenacionalista nas Illas británicas
dor do ideal' e o programa de quen
nos Aires, e, máis esporadicacomo .Plácido ... T amén interes~
non teñen máis lealdade que a Ga,
mente, no "Faro de Vigo" ou no
liza e a sua liberdade. Porque:(. .. )
"Diario de Pontevedra". Trabaas s~as magníficas réplicas xorna.quen'non antepbfían a sua lealdade
'llóu seis anos de locutor na preslisticas a todos aqueles que, ho
ano 31 e nos seguintes até o estoua Galiza a todo outro ideal, non
tixiosa emisora británica -BBC,

Unha anécdota sobre o naso
protagonista resume á perfección
o carácter e a bonhomia de Plácido. A anécdota foime contada
polo seu protagonista, o escritor
viveirés Francisco Leal In ua.
Cando eite exercia, nos anos da
posguerra, mercede á ua militáncia inequívocamente falanxista, o
seu cárrego de director do "Faro
de Vigo", andou a procurar entre
os seus círculos de amigo a al,
guén que lle dixese quén eria capaz de verter ao inglés, con corrección gramatical e sentido estético, vários dos seus emas. lg~
noramos quen foi o que lle deu a
Leal a referéncia de Plácid R.
Castro, mais o certo é que os poemas do xotnalista viveirés éairon
nas mans do noso homenaxeado,
quen se adicou á tradución durante unhas semanas. Plácido presentou finalmente a Leal In ua o eu
traballo. A causa quedou parada
ai porque Leal, que non sabfa inglés, evidentemente, desconfiou
da calidade das traducións e enteirou-se ademais d~ quen era, poli ticamen te falando, o tradutor.
·Prefe~iu', xa ·que lago, gardar as
versión.s inglesas sen veren a luz ....
Moito tempo despois, Leal Ínsua,
xa estabelecido en Madrid, onde
diri.x iu a revista internacional
"Mundo-Hispánico", andou a re, visar aquelas versións inglesas
dos seus poe·mas, consultando
prime~ro con fulano, lago con zu-tano, perguntando por ali, reca-'
bando informés por alá ... A cónc;:lusión de todos aqueles que Leal
Insua consultou ao respeito, se- .
gundo el mesmo me comentou,
fo¡ unánim'e: a :persoa que' fixera
aquel traballo tan perfeito e. tan
fermoso era, sen lugar a nengun '
xénero de dúbidas, un magnífico
e extraordinário tradutor. ..• .

GuieirQ.
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Fuxan os Ventas editarán un disco con novas cancións
Cúmprense 25 anos da sua criación e da ~a~ción que lles deu no~
*

CA~ME VIDAL

Despois de que o 1O de Maio
se xuntaran nunha actuación
na cidade emblemática do gru,
po, o pasado sábado os mem,
bros de Fuxan os Ventos reuní,
anse de novo en Lugo para va,
lorar a posibilidade de volver a
grabar novos temas xuntos. A
pesares de que os consultados
non queren botar campás ao
vento e falan con cautela das
posibilidades de editar novos
traballos, o certo é que xa se
barallan vários proxectos que
continuarían a liña marcada po,
lo grupo. Nun ano ademais, no
que se conmemora o vintecinco
aniversário do seu nacemento e
o da canción que lles deu no,
me despois de gañar no 197 2
o daquela prestixioso festival
de San Lucas de Mondoñedo.
Entre as posibilidades máis fir,
m están as de editar un traba,
llo con temas inéditos da própria
agrupación musical e outro con
romances que sairian por volta
do Nadal, ainda que non se
descarta tampouco recoller os te,
mas máis significativos do con,
xunto musical que marcaron un~
ha época nunha sorte de revival
que, sen dúbida, seria ben recibi,
do polos seguidores do conxunto
á vez que serviría para apresen,
tarse ante os máis novos que o
descoñecen, a pesares de cantar
alguns dos seus temas xa conver,
tidos en cancións populares.
Unha das dificuldades maiores
coas que se atopan é a distancia
que os separa ~s compoñentes
están entre Santiago, Lugo, No,
ceda e Nogais e Lalin- e as múl,
tiples ocupacións de cada un de,
Les ademáis da vontade de só vol,
ver a editar se conseguen un tra,
bailo de calidade. Ao seu favor
e tán a novas tecnoloxias que
van aplicar para poder traballar
por separado d fi rma máis efec,
tiva. Despois da reunión do dia
21 na que xa se es zaron os pro-

.

cididos a facer algo que gostaria,
mos que saise ao público". Case
ao completo concorda con Freire
á hora de aventurar ás posibilida,
des do grupo e deixa claro que na
.mesma liña de saida están os no,
ve compon·entes de Fuxan os
Ventas ,seis homes e tres mulle,
res, : van inrentar cantar xuntos
nun novo traballo discográfico
.pero se non dan o nível non sairá
publicado. "Estamos todos de
acordo, non actuaremos como se
fixo hai tempo en todas partes ·
pero si ternos ganas de facer algo
novo xuntos e o irnos intentar,· a
partir. de agora irnos preparar o
material" pontualiza Tareixa No,
vo, que desde as Nogais está1con,
vencida de que "calquer traballo
habia de ter moito eco porque
desde Maio xa nos chamaron de
mil lugares. Fuxan levanta expec, ·
tativas e bos recordos, populari,
zou e deu a coñecer aspectos da
cultura galega no seu momento
Fuxan o• Vento• durante a actuación en homenaxe a José Alonso en 1985.
que foi propício para que tivera
éxito, era ·un tempo tremen,
damente intenso coa xente á es,
dos os que o deixaron no 1989
pact teria unha- boa aceitación,
xectos, o grupo volverase xuntar
pero que pon sobre a mesa a· ne,
de feíto xa nos chamaron de vá.:
pera de que se lle. dixesen cousas".
en diversas ocasións até, tal vez á
Nesta altura os tempos mudaron
altura de oatono, decidir con cer,
cesidade de coidar ante todo a
ríos s~los discográficos pero nun,
e Novo ere que o traballo de fu,
calidade do producto musical.
ca respondemos e despois da ac,
teza á vista dos resultados se o
"Non vai ser como antes que
tuación de Lugo queren que vol, · xan os Ventas, a pesares da sua
traballo verá a luz. Será entón ta,
continuidade, ten que ser distin,
mén cando se cumpran o vinte~
cantabamos en calquera corre,
vamos a cantar noutros lugares.
to, ••de tirar para adiante fariamos
cinco aniversário do nacemento
A nasa música bótase en falta
doira, agora hai· que coidar as
música popular, tamén pensando
porq_úe. eramos difere~tes, tiña,
dun dos grupo~ de maior releván~
condicións tecnicas -e facer ac~
na escala e cunha íntencionalida,
tuacións, estudadas con eq_uipos
mas piíblico rural e máis urbano.
cia do noso panorama musical.
de pedagóxica, a situación cam,
adecuados, se.Fuxan os Ventas· - Agora hai múska in§trurnental
biou e o nivel de conciéncia so,
vol ve sair ten, q~ facelo ben- e - moi boa pero neste campo non
As cautelas á hora de dar pistas
cial está tnáis esluido a pesares de
sobre o proceso encetado en · dar o nivel que, ria-músfoa galega , se está facendo moita cousa"
continóar vixentes moitos dos te,
xa é de calidade. Para todos é un, - afimia Freire qesde Compostela
Maio e de confirmar a madura,
mas sobre os que cantabamos.
despois de que sosteña que ún
c::ión dos proxectos non evita que
ha satisfación toca1· xuntos pero
Cancións nada coidadas de antes,
-dos grandes logros da agrupación
se trasluza a vontade de todos os
non irnos tirar por terra. o nome
con moita mensaxe, hoxe non te,
fói convertir as suas cancións en
componentes para que, desta
do grupo" sinala na necesidade
rian lugar" conclue T areixa Novo
de se adaptar aos novas tempos ,
{olclore que era tamén, ao fin, do
volta, chegue a bon fin a edición
á espera tamén de que en outono
·que partían. Para Freire, "a Ca,
de novos trabaUos baixo o mar,
razón que considera orixe da ex,
cisión no 1982, , mesmo co con,
rolina desq1briulle o folclore á
poda confirmar de certo os novas
chamo de Fuxan os Venws. Nesta
traballos de Fuxan os Ve.ntos. Se,
xente e ensinoulles a cantar en
vencimento de que o grupo atrae
ocasión, tal vez tamén influidos
e calquera novo producto teria · 'gálego , Fuxan dignificafu a no_§ª-- rá tamén cando se cumpran vín,
pola boa acollida da actuación de
Lugo, albíscase maior consistén,
cultura tradicional nuny~ en / tecinco anos de que Folk 72 deci,
boa repercusión no mercado.
dira mudar o noíne por "Fuxan os
que era menosprezada, cancións
cia nas intencións do grupo que
Ventos'f despois de ter. gañado
como a Sementeira ·c onvertiuse
está a medir forzas para estudar
A sementeira
en parte do folclore galega".
,. . / con ·ese tema as cincuenta mil- pe,
tamén o alcance das decisións.
setas que lle correspondían ao
como folclore galega
primeiro prémio do Festival de
Da reunión desta fin de semana
E un dos máis cautos tal vez sexa
San Lucas de Mondoñedo cele,
tiro u tamén T areixa Novo' a con~
"Estou seguro de que se Philips re,
Xosé Luis Freire quen valora o
editara os catro traballos en com,
firmación de que todos están "de~
bracio no rries de Outubro. •
feito de que continuen a estar to-

Carlos Martínez~ Barbeito, o erudito que lle deu ull corte de mangas a Fraga Faleceu na Coruña o dia 29
'* G.L.T.
Carlos Martínez,Barbeiro, ente,
rrado luns pasado en A Coruña
aos 84 anos, foi ·continuador do
proxecto da Biblioteca Galega
de Martfnez Salazar e albacea da
biblioteca de Maria Barbeito,
tesauros de información sobre o
país inspirados na tradición dos
liberais galegas que o autor fale,
ciclo acrecentou con incunábeis,
cartas, textos perdidos, primeiras
edicións, gravados, e abundante
investigación própria. O legado
de Martínez,Barbeito pasou hai ·
anos á Fundación Barrié e nel
está incluida a máis completa
colección existente da cartográ,
fia ·da Paliza.

O fasdsmo blindou toda posibi,
lidade de irradiación deste e
doutros fondos bibliográficos
galegas, que se viron reducido~ ·

Carios Martíne:z Barbeito na biblioteca da sua casa da Coruña.

X. S. LOBATO

\

forzosamente ao coñecemento
privilexiado. Martínez,Barbeito
non puido continuar baixo a
Ditadura o proxecto antolóxico
da Bibliqteca Galega. O longo
- ---- ----

'

ministério de Censura (Informa,
ción y Turismo) de Fraga negaba
permiso de edición á revista
Grial e reducía a escala de con,
ta.eros das grandes bibliotecas,
-----·

_

_

!..,. _ _ ,

servou a Xunta do PP, contrasta
coma a que acariñaba Carlos
coa participación de Carlos
entre as suas casas de Madrid e
Martinez,Barbeito en vários ci,
A Coruña. A ihmoralidade é
dos ·de conferéncias e curso da
que a Ditadura, non deixabá a
intelectuais coma Martínez,
lntersindical Nacional Galega.
Barbeito trascender política,
Debe cargarse á brutalidade da
rµente o seu traballo pero cobi,
Ditadura a dificuldade de Mar,
zaba apropiarse da sua figura
tfnez,Barbeito para sintonizar
erudita para maquillar a miséria
cultural do fáscio. Carlos Martí, , coa visión non sucursalizada da
cultura galega. Coma outros au,
nez, Barbeito contaba aos seus
tares da sua xeración,. fixo de
amigos con irania qivertida, co,
todo o relacionado con Galiza a
mo· recusara a presión imperti,
sua vocación intelectual pero
nente . de Fraga, no ano 1965,
faltou intermitentemente á cita
para !ntegralo no· Minis.t ério,
·coa língua, o que non o privaría
nun tempo en que o desprestf,
de celebrar, dos seus anos de,
xio do govemo de Franco rode,
rradeiros, unha excelente tta,
aba ás suas embaixadas en todo
ducción de Manuel Riveiro
o. mundo. Como presiden.te da
· Loureiro (Laiovento) da sua
Xunta, Fraga conservou o seu
-no.vd.·: rErBosque de Ancines na
· resentemento contra o inte.lec,
tual ao que haberia .de excluir ·qu~mninou as claves anacró,
nic,as do . proceso de Manuel
de toda relación posíbeLcoa ins,
titución que preside. Esta mar, --BTunco Romasanta, o lobishome
xinación consciente que lle re, / de T erra de Montes.+
_ _ _ _ _ _ _-

_

__

-

)
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De coriectione rusticorum
O profesor Xosé Eduaiao López
Pereira, catedrático de Filoloxía
Latina da Universidade- da Coruña, naceu en -T rasalba. Polo
tanto ·é natural que presida a
Asociación de Amigos de Ote.:.
ro Pedrayo. E o lóxico sería que
eu o coñecera denantes de que
me concederan, nesta primavera, o XV Premio Trasalba.

0

ería lóxico no meu tempo
de "La Noche''; no que eu
coñecia, e tratei máis ou
menos amistosamente, a cada
un dos escritores galegos en galega; pero entón estes. non excederían do centenar. Agora
cecais haxa máis de mil, e como
ademais · resido en Madrid, dende hai trinta e dous anos, ou re- tirado na miña aldea de Trevonzos, perdín a c~nta dos escritores novos e o lecer de cofü~celos, leelos e tratalos.
Ecomasí, cando tropezo con cal- ·
quer intelectual de hoxe, as máis
das veces o confundo con outro
semellante e abraiado a cotío
pala pluralidade e a diversidade

dos novelistas, poetas, draÍnatur- gos, historiadores, filósofos, sociólogos, filólogos, etc pert,en- .
centes ás xeneracións posteriores
á de "La Noche" e que agora
tanto enriquecen as nasas letras~

anque magna, -obra do sarito bis~
po bracarens~ e abade dumiense.

rum", publicada no n"º 97 de
Nós (Ourense, 15-1-1932)».

O novo .e inxeJ preÍado satisfaNo anaco seguinte, titulado
ceu -cumpridamente a miña cuCuatro reyes para la baraja, sitiosidade por un .tema que tranalei que parecía inconcebíbel
que lle pasara desapercibido a
tei, con desfachatez xornalístiD . Casimir.o Torres, na súa
ca, hai catro anos, no extenso
última sorp~esa fo¡ por
novelo que escribía en -La ReGalicia Sueva, "o excelente _
partida doble e sucedeu na
gión, de Ourense, e Atlántico, · : . traballo de don Paulino, pub liCasa de Galicia, de Made Vigo, · c1ncoenta anacos
cado en Nós, cuarenta e cinco
drid, ao atoparme con -Lopez
meus apareceron a·li entón
anos antes de que a Fundación
Pereira e o copresentador dá
Barié editase o seu documentaarredor dos dous santos ·Martisua version de De correctione
;usticorum, a taii citada obra _de·· · ños (o de Tours .e o de Braga),
dísmo libro".
Martiño de Braga. O presenta- - os panonios. ~ os suevos e, es- ._
coma tamén se esquenceron
dor era -nada menos que. o flá-·
pec ialmente, a propósito do
de mencionar o traballo do
mante Bispo Aux.i liar de Maburato negro que (dende o 468
bo e xeneroso capelán casdrid, D. Uxío Romero Pos~e,
ao 559) ainda existe na histotrense (e logo catedrático da
ria de Galicia.
quen é ademáis o mellar iiw.esUniversidade compostelán e
tigador da Patrística que existe
académico da Real Galega) no
n daqudes anacos titúlábase
hoxe en Europa, asegún o proUn joven capellán en la Ar,
lirbo do xoven investigador de
pio López Pereira.
macla e encetaba decindo: · Trasalba e na súa presentación
atrevinmt; a perguntarlle a don
«A_biografía .roáis concisa e caCategoría que Mons. Romero
Uxío o motivo cliso.
Pose demostrou de abando na
bal que se-fixo da etapa galaica
longa ~ brilantísima expÓsición a
de San Martiño Dumiense esE o sabio bispo respondeume
. crebeuna o xoven sacerdoe galepropósito da Cultura, relixión e iuque a versión de D. Paulino era
persticións na Galicia sit.eva, título
guista don Paulino Pedret, na
Introducción á sua "Traducción
moi romántica e pouco científido ensaio do latinista trasalbés
·galega da obra de San Martiño · ca. Asi son as cousas ... ou así
que precede á súa tradución da
de Braga De correctione rústico,
pequena (apenas dez páxinas~,
parecen.+

A

E
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Xosé Ramón
·Freixeiro Mato
'Existe o tópico
de que o galego
nunca foi unha
língua normalizada'
Estou lendo Eu é de Xurxo Borrazás
e Marte de Rei de Dario Xohán Cabana. Xa no terreo de interese profesional, estou con A aventura das
línguas do Occidente, de Henriette
Walter, nunha edición portuguesa.
Que recomenda ler?

FRANCISCO

A.

VIDAL

A laxe da fecundidade · Contan as crónicas que cando o
rei portugués don Afonso V, alcumado o Africano, casou, por
moita intención que lle poñía
non era capaz de empreñar á
muller.
El-Rei, segundo quedou escrho,
abrigado como estaba, por razóns
do cargo, a deixar descendencia, .
consultou a todos os sabios do
país e probou tod~s os remedios
que lle ofrecían; ·ata, probablemente, facendo de tripas cara~
zón, chegaría a contemplar a posibilidade de contratar a algún
"sexy-boy" da época, para que,
secretamente, o subsfltuíse al;
gunha noite daquelas, por se a
falta era del; non fose a dicirse do
prinieiro cabaleiro do país -que
era tan seco coma un deserto.

P

ero non houbo que chegar

,

ata'les ex_tremo~. Os sabios

conselle1ros,· listos coma
allos, buscáronlle unha solución
moito máis simple e entroncada
coa máis vella tradición:
1

-Vosa Maxestade ten que durmir
"em sernbra. coa rainha".
/1
Dito e fe'ito. Don Afonso e a súa_
esposa trasladáronse con
toda a corte á serra de Santo
Domingos, preto de Lamego, e
alí, sobr~ unha antiga laxe con
probada capacidade para favorecer a fecundidade, rei e raíña
pasaron u1Y1a noite de gloria.
~eñora

Tal foi -o éxito da durmida, que .
ao tempo correspondente naceu
un herde!ro, e o rei, agradecido,
mandou erguer naquel lugar unha capela que cristianizase tan
santo pousadoiro.
·

A historia, por moi
orixinal que pate~a, ·
non é única, pois tamén aquí, nQ. nosa
Fisterra, na cima do
monte Facho, consérvanse os restos· dunha
cama pétrea cop longa tradición fecuñdati va._

ca di por boca de '(erma: Unha muller ten
sangue para tres ou
catro fillos, e cando
non os ten vólveselle
veleno.

T

amén en Roma,
cada primeiro de
xullo, ofrecíaselle
unha vaca en sacrificio a Felicitas, deusa
da fertilidade e dos
felices acontecementos; porque tamén
naque la época, un
matrimonio sen fillos
era como semente levad a polo vento; e
ta;nén aquí, co.nseguido o obxectivo, os
paisanos agradecíanllo ao santo cunha
<lucia de ovos ou un
ferrado de trigo.

N

este lugar fisterrán, desde o que·
a posta de sol é
un espectáculo inigualable, xa os romanos, preocupados por
adaptar os costuÍnes
dos pobos conquistados aos seus cultos,
etgueron unha Ara
Solis, relacionada cos
ritos da fertilidade1 a
onde os devotos paianos acudían· para
abonar coa gracia das
divindades a semente
reproduc.tiva . .

Andando os séculos,
o cristianismo, afanado en borrar toda pe·g ada pagá, erguey.
sobre a ara unha ermida baixo a
advocación de san Guillermo.
Pero os paisanos, seguiron nas
súas e, adaptándo'se á nova reli.xión, entraban ao sacro recinto
e alí, sobre unha laxe con trazas
de ser o sepulcro dun santo eremita, as parellas infecundas fodían con toda devoción, con
entusiasmo e esperanza.

V

isto desde agora, que os
matrimonios prefiren vivir sen carga de fillos, sem e 11 a que á conta do santo
acudían os amantes.1 como ago-

N

ªº

ra
asento traseiro dun coche
agochado preto do faro. _Non
er_a así, aínda que picardías
hóuboas toda a vida.

º

remedio buscado por
aqueles paisanos que temían chegar á vellez
sen ninguén que os . cóidasé e
amparase, tendo quitabes que
póñet no· testamento aquilo de
"deixo os meus behs~ a que.n rne
coide na última horá", era o remedio da desesperanz¡i fronte
ao incerto futuro, a busca dun
vínculo de sangue que perdure
aos proxenitores, algo tan humano como o que García Lor-

a ermida de Fisterra, nunca houbo
mala intención; o
que alí -se facía non
eran unhas bacanais nin nada
semellante, naquel lugar o coito
era un acto cargado de solemni~
élade relixíosa, pero, ·como nos.
conta o Padre Sarmiento, un
bispo de Santiago, escandalizado polo que ~l coidaba un -acto
irreverente, mandou derruír a
capela e romper a laxe que tanto fixera pola taxa de natalidape, cando era unha prioridade
do país tef sangue nova nos
campos.
E é que a algunhas persoas, debería permitírselle ser pai, para
saber cal é a maior marabilla da
natmeza.+

Por unha parte, os fascículos da
História da Literatura da AS-PO e
A Nosa T erra, que oferece moitos
aspectos novidosos sobre a nasa
escrita e tamén Hospital das Letras,
de Carlos Paulo Mart(nez Pereiro.
Por outro lado, calquera dos libros
dos nosos escritores clásicos tanto
do século XIX como do XX.

Língua galega: normalidade ~
conflito é o seu último traballo. E
unha história do idioma?

É unha história externa do galego.
Ten o propósito de de facer tópicos
sobre a língua que impiden a sua
normalización ocial. S n ideas falsas debidas a un tratamento non
adecuado u ao incon cient . O s
profeso res de língua tamén t mo
parte de culpa ao non explicar ben
que durante sete século o galeg fi i
unha língua oficial, tal c m entendemos hoxe ese termo, un idi ma
en plena normalidade mália que e
sinale diglosia porque determinados
documentos escrebíanse en latin.
Iso pasaba en todo Occidente. De de o século IX até o XV pódese dici r que foi un idioma compartido
por todas as clases sociais.
Pénsase ainda hoxe que é unha
língua de pobres?
Ainda existe ese prexuizo, que se
reforzou ademais neste século, como reflexou Celso Emílio Ferreiro
ao falar de "língua proletária". Ao
ir abandoando a burguesía o idioma; converteuse na língua dos máis
desfavorecidos. Pero para iso está a
história, para constatar que non foi
así sémpre, senón que foi língua
cortesana: Alfonso VI chorou ao
seu fillo eri galego e Alfonso X non
escrebeu as· cantigas en galega-portugués porque estivera de moda, senón porgue era a língua do poder.+
Ensaista. Carballo ( !'951 ).
Obras destacadas: A cara oculta de Nnriega Va·
reU:i, Da montaña ao corazón , Sebastián MartínezRiscn na cultura galega e Os dimini;tivos en gal.ego.
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Centro
Galego de
Artes da
lmaxe da
CORUÑA o
Venres 27 e

o Sábado
28.

X I'-.
X O.

Og·r obe

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

XAQUlN VlLLALBA

ACQUARIUM GALJClA

Criador da Escola de Debuxo da APA do coléxio Virxe do Carme, expón durante iste mes na Zaranda.

O primeiro acuário da Galiza. Artellan visitas tur ísticas, contan cunha aula de
estudos mariños e expoñen
restos de niamíferos mariños achados na costa galega. Asemade amasan fauna
da costeira galega.

Cangas
ARTE N O MORRAZO

Até o 20 de Xullo, na Casa
da Cultura, abren a quinta

A Coruña

mostra colectiva de pintura
e escultura do Morrazo.

•CINEMA

•MÚSICA

•FESTAS
CELEBRACIÓN GAY

Ourense

O Xove s- 26 o grupo ga i
Mi/h omes o rga n iza un h a
festa a partir das dez e média no Alfaiate.

• EXPOSICIÓNS

20 ANOS DA UMG
Até o 30 de Xuño na Auriense, expoñen fotografias
sobre a U11ión de Mocidades

N ON ESQUEZAS
QUE VAS MORRER

Ferrol

(N'Oubllie pas que tu vas

• EXPOSICIÓNS

Galegas .

A Brigada
Víctor Jara

participa no

festival
Herba e Son
de CANGAS.

H ER.HA E SON

O fe tival da praia de L iméns vo lta por seg un do
ano, o Sábado 28 . Desta
volta actuarán a Brigada
Vict.or Jara, Os Cempés e o
gaiteiro Xosé Manuel Budiño. A maiores dos concertos
ta mén oferecen obradoiros
para os cativos, teatro ou carreirismo, entre outros engad . Información e reservas
no 909 82 57 59.

mourir. Franza 1995. Cor
11 8 min ) U n filme de Xavier Beauvois , sobre un
xove estudante de H istóri a
da Arte ao que Lle chega a
orde de ir ao servizo militar. Pásaa o Centro Ga lego
de Artes da lmaxe, o Venres 27 ás 20, 15 h , e o Sábado 28 ás 18,30 h . A entrada custa 200 pta, 100 pta.
con Carné X,we.

do Prado .
X OSÉ REY LAGO

Mostra de escultu ras n o

• CONFERÉNCIA

RED SHIIT

PRESOS POLÍTICOS

O Sábado 28 os ex presos
C as imiro Xil Ar aux o e
Gloria Vázquez Estévez falan de A situación dos presos
' bolíticos nos cárceres do Estado español e da verdade sobre a negociación Es ta doPCE (r) e Grapo ás seis da
tarde en Ronda de N elle,
11 Bis. Antes, á unha do
me diodía, h o me naxe no
ce mitério de San Amaro a
catro membrosdo PCE (r)
mortos hai vinte anos.

XovE ÜRQUESTRA
DA GALIZA

grupo

Na&arralca.

fESTIV AL FOLK E ROCK

Venres 1'1· e Sábado 12 de
Xullo no campo de futbol
Bos Aires, con espazo para a
acampada, celebran iste festival de música con entrada
de balde. O primeiro dia vai
adicado ao rock, e conta con

Skunk, Néiliarraka, Pesade·
lum Mouronfom, '.T',h e
Mentes, Konflito, Nassar e
Zenzar. Para o segundo

Colecci ón de pequenos
apontes de pintura, até o 29
de Xuño no Museu Municipal. De Martes a.Sábado de
11 a 13í30 e de 18 a 21 h.
Domingos de 11 a 13,30 h.

ALÉN GALlCIA

A té o 20 de Xullo o Muse u
de Belas Artes expón unha
mostra de retratos de pin tares e escultores do século
XIX, preparada polo Museu

•MÚSICA

O festival de
CERCEDA
acolle, entre
outros, ao

Arousa

ARTISTAS_PINT AOOS

•MÚSICA

•MÚSICA

d~

SOROLLA.
PEQUENO FORMATO

•MÚSICA

Forum.

Cerceda

O Ateneu e.xpón até o 30
de Xuño w1ha mostra con
o bra de Rut Martínez,
Pancho Rodiño, Ángeles
Lloves e Elena Priegue.

O c-upa a Al ameda, C antóns de Molins e a Praza da
Constitución. Pódense ver
obras as tu rian as na Praza
do Marqués de Amb oaza.
A té Outubro.

• EXPOSICIÓNS

Car bailo

Hardc re d de Madrid, o
o m in go 6 de Xull o, á
9 ,30 da noite no pub Caimán. Entrada de balde.

CoLECTlVA
DE PlNTURA

ESCULTURA GALEGA E
A STURIANA

Illa

O Xoves 3 no Teatro Colón,
a nova orquestra f~i parada
na xeira de apresentación.
Interpretarán a Sinfonía en
Re de González Avilés
(Cangas) , e pezas de Bérstein, Ravel e Dvorak.

Do 4 ao 6 de Xullo co n
ce ncerros en d ous cenár io s (150 .000 e 30 .000
wátios) n o vello campo de
futb o l , e c on zo n a de
.a campad a ao redor d a
prai a da Secada. Os organizadores agardan a perto
d e 5 .000 persoas cunha
oferta de má is de 60 concertos. Tocarán no cenário grande Soriedad Alko-

hó lica, K-Tulu, Koma,
La Marabunta, Os Diplomáticos, Los Motores,
e Hechos contra el
decoro, o Venres 4. Para o
Sábado 5: Ska-P, Dover,

Hamlet, Tribu X, ·Sindicato del Crimen, Boikot,
E-330 e Latino Diablo.
Xa o Domingo "6: Dr. Explosión, Los Enemigos,
Killer Barbies e Marañones . Pasarán polo cenário
pequeno Xenreira, Korosi

Dansas, Fame Neghra,
Los 3 Sudamaricones,
Foggy Mental, Skornabois, Clan Moriarty, Dismal e Nowhere, entre outros. Hai ainda unna ter:
ceira pista perto da praia
para concertos de hip-hop . .,
e as festas techno ou raves. O bono para os tres
dias vai a 6.000 pta. Para
o Sábado e Domingo
5 .000, 2.000 só para o Domingo, e 't.500 para unha
,rave.. Están a venda nas
~ficinas de Ca ixavigo e

Los 3 sudamaricones e Fame neghra van estar na llla.
:
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Ca.rteleira
.

billete para Vila de lgrexa,
que o de Cerceda para a J
km. do lugar do concerto) .
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Burela

• EXPOSICIÓNS

o~
Zw

dir da praia e do monte poden
apontarse ao Alén Rock da 1lla
de Arousa ou ao Festival de Cerdeda, nas d4as primeiras fins de
semana · de Xullo. lncluen a posibilidade. de acampar.•
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esquezas
que vas
mo"eré o
filme de
Xavier
Beauvois
que pasa o
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29

O Trinque
Natureza e música
O festival Herba e Son de Liméris oferece un entorno envexábel e a músic;a de Xosé Manuel Budiño, Os Cempés e Brigada Víctor Jara o dia 28. Os que
prefiran máis ruí~o s;n pre~cin- .

1

AVIADA PRATA

~

.

HAMLET. Uns bons diálogos

sempre son. gafantia en médio de
tanto cine inco nsi s tente. Kennet
Brahnnag f~i unha versión con dema-.
siados primeiros planos, ao estilo da te:
levisión, e cun Hamlet, interpretado
por e1 mesmo, en exceso alp orizado
toda a película.
. ~A BOA ESTRELA. Triángulo
~ amoroso entre un camiceiro impotente e unha parella de delincuentes.
O camiceiro aceita a situación ao coñecer o pasado de ambos n a inclusa. Cine
español de aceitábel factura .

lf?r. AXUSTE DE CONTAS. NorteameriCano"de acción e previsíbel final. Para días de choiba. A preséncia de Harvey Keitel, o mellor.

~ O QUINTO ELEMENTO. Un
moderno taxista do século XXIII ,
e~ .soldado especialista, ten que socorrer
a unha extraterres tre no seu plano para
exorcizar o mal que ameaza a vida na teua. Dous sex simbols, Bruce Willis e
Iam Holm e os deseños de Moebius e
Jean-Paul Gaultier.

~ SÓ OS PARVOS SE NAMO.RAN. Unha hispana e un anglo: saxón enamóranse nas Vegas. Narración acaramelada do choque entre as
respeitivas famílias e culturas.

· tr?f"' CRIATURAS

FEROCES.
Humorística e lúcida metáfora
do ne0liberalisrno. Pola equipa de Un .
peix@chamado Wanda. Unha multinacional dedicada á especulación adquire
un ·lote de empresas, na · que está incluido un zoo.+

.

O Camiño de' Santiago. Via
da prata titulan as fotografías
Caixa Pontevedra. Maior
información no teléfono
(986) 22.22 09.

que fixeron na Asociación
de Amigos do Camiño, expostas ·no Museu Municipal .
RICARDO CAVADA

Lug~º~--

Cadros na galería Marisa
Marimón, até o 30 de Xuño.

• EXPOSICIÓNS
A GALIZA CA~TREXA
E ROMANA

História arqueolóxica da
Galiza repartida en tres salas· da cidade: Caixa Galiza, Museu Provincial!". Porta Miñá. Pódese ver até o
mes de Outubro.
EsCULTURA
CÁNTABRA E GALEGA

Ao carón da muralla, esculturas recentes da Galiza e
Cantábria. Até o Outubro.
•MÚSICA
XOVE ÜRQUESTRA
DA GALIZA

A n~va orquestra do IGAEM. apr-eséntase no Círculo
das ·Artes o Mércores 2 de
Xulh Levan no programa
a sinfonía .en Re do compositor de Cangas, González Avilés, ademais de outras 'pezas de Dvorak,
""Berstein e Ravel.
··•FESTAS

•MÚSICA
RASTREROS

O Sábado 28 os de Chantada apresentan o seu disco
no Rock Club a ·partires das
nove da noite.

Pontevedra

CELEBRAClÓN DE
GAYS E LESBIANAS

cuartetos tradiéionais locais.
Na xornada do Sábado fan a
gr~de papada, con: papas de
millo e arroz, e xogos de bi- ·
Llarda, aro, bolas, etc. (Para ·
ir en tren é mellor peder o

O Sábado 28 a partir das
12 da noite festa organizada polo grupo · de autoapoio de gais e lesbianas no
pub Erfl.O .

de Xullo), e finalmente

Ollomolranvia co; c omédia Escala de Bufóns (4
de X1,11lo).

Santiago
' •DANZA

• EXPOSICIÓNS

EN PÉ DE PEDRA

SlLVÉRIO RlVAS

A Sala Galán · ten ta arte1lar outra edición do es-

Expón na sala de Caja Ma-,
drid 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 s~la Teucro expón obra do
famoso pintor e gravador. ·

Es~uLTURA GALEGA E
"NAVARRA
No cla~stro de_San Francisco e na Praza da Leña, pezas
recentes de criadores navarros e galegos. Até Outubro.

anuncian a actuación de

Rumbadeira, Violia, Fiandola, Route e máis dous

Xullo no Centro Cultural
'Municipal. Actuan Pífano
Teatro coa peza Acto imprevisto (30 de X~ño),
Teatro do Morcego con Os
pátios da memória ( 1 de
· xullo), Sarabela Teatro e a
peza Afección (2 de Xullo), Teatro do Atlántico e
A noite das Tríbades (3

·O Porriiio
•TEATRO
MOSTRA

Do 30 de Xuño ao 4 de

pectáculo de "danza e teatro pata paseantes", do 26
ao 29 de Xuño polas ruas
. de Compostela. Seria xa a
terceira edición qué procura arnpliar a oforta até
10 compañías de teatro
danza de 6 países.

e

• EXPOSICIÓNS
MOVJMENTO .
DOS SEM TERRA

Último"s ·dias para visitar
unha· mostra fundamental, con fotos en grande
formato sobre o_Movimento dos Sem Terrado Brasil,
feitas por Sebastiiio Salgado, e música de Chico
Buarque. O COSAL, o
Sindicato Labrego G alego
e a Galería Sa rgadelos ,
que expón a mostra, teñe n a contratada até o 30 de
X uño.
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SOROLLA .
PEQUENO FORMATO

Convocatór-ias

Desde o 3 de Xullo está
aberta na lgrexa da Universidade .a .exposición So-

XORNADA DE DEBATE 00
.SISTEMA EDUCATIVO

rolla. Pequ.eno formato.
RUT MARTÍNEZ
Expón' novos cadros, até o
10 de Xullo ha galería Maria Balteira. De 10 13,30 h.·
e de 17 a 20 h. Sábados de
10 a 13,30 h.
ARQUITECTOS
SEN FRONTEIRAS
Até o 13 de Xullo na Casa

da Conga; a sede.do Coléxio

de · Arquitectos da Galiza,
abren unha mostra cos proxectos e contrucións·de Arquitectos sen f ronieiras por .
todo o mundo. De 11,30 a .
l~,30 e de 19 a 21 h.
Fotos,
deseños,
produción
fimográfica

•

curso haberá 12 finaÍistas, 8 do prémi~

Constantino Bellón e 4 do-prémio Vacaloura dirixido á emigración, que toca-

Os CAE convoc;:an para o Venres,27 a
primeira Xomada de Ensino para debatir a reforma educativa . Desde as
qnce <;Ja' mañán até as sete da tarde, no
salón de actos da CIG en Vigo, Concha Costas, vicepresidenta da Mesa
pola Nofll\alización Lingüística; Enrique del Bosque, profesor e Benedicta
Alvarez, responsábel da FP na CIG,
falarán da situación do idioma, da formación porfesional e da--participación
dos estudantes. Á última conferéricia
sobre a reforma educativa corre a cargo dun mem~ro da Execútiva da· CIGEnsino.
·
- ·

rán o 31 de ¡\.gosto en Ferrol. Hai un
Oferta unha série de títulos para cursos
primeiro prémio de 300.000 pta. e dou~
nón máis longos dunha semana, que
accesits de 100.000 pta. O prérhio Va- . terán lugar no mes. de Xullo, nos tres
cálourci vai dirixido aos centros galecampus da Universidade Sul: Sistemas
gas ou insi:itucións da Galiza exterior,
de información xeográfica, Procesado de
polo que: distribue catro prémios sepolímeros, Humanización dos procesos de
gundo área~ do extenor, así 2 finalis_tas
fabricación, Exclusión social, Aforro
virán de América, outro de Europa e o
enerxético coma solución meioambiental,
cúarto de España. As bases do V acalouA xestión da publicidade nos meios, Faura son as mesmas que as do Constantino
na do damínio alpino, Informática musiBellón, pero as partituras e fitas teñen
cal, Educación infancil, Deseño industrial,
que. chegar á Secretaria.das ComunidaDanza, Falar en público, Relaxación do
des Galegas, non ao Ateneo.
neno na escala, Actividades acuáticas ria

ÜBRAOOJRO DE CONTACdNTOS

A Escola de Música, Municipal de Vigo
abre cunha oferta que va'i-da iniciación
musical ao curso avanzado. Hai cursos
de iniciación pa~a- menqres de 8 anos,
e para os maiores tres níveis _que van
de básico a avanzado, cursos de prática
instrumental e formación complemen~
tária. As faxas van das 8.000 ás 5.000
pta. que se poden pagc¡r 'en mens'ual_idades. Teléfono de· consulta 4l 07 85.

Curso de lntrodución ás Técnicas de
narración oral cénica durante o mes
de Xullo impartido pola especialista
Lilia Avello (Cuba). Para inscrición e
información pódese chamar .aos telf.
(98_6 ) 22 22 72 / 43 65 84 de Vigo.
CONCURSO DE GAITA
CONSTANTINO BELLÓN

e

videográfica
de Dan
.Grahan no
CGAC •.

DANGRAHAM
O Centro G alega de. Arte
Contemporánea (CGAC)
inaugura o Xoves 26, unha
mostra retrospectiva sobre
a obra do artista norteamericano Dan Graham. Fotografias, deseños, produción
filmográfica e videográfica,
insta lac ións e maquetas,
realizadas desde os anos 60
até hoxe, xunto obra criada .exclusivamente para a
mostra do CGAC.

ESCOLA DE MúSICA DE VIGO

' TAtLER DE.. MATERIAIS

Até o Í5·de Xullo de 1997, fica abertoo prazo de inscrición para o séptimo
, concurso de gaita galega Constantiño
Bellón. O Ateneo Ferrolán, responsábel
da organización, admite a partici~
pación con gaita grileita, redonda o'u
tumbal. Os interesados han enviar ao
Ateneo Ferrolán (Madalena, 202.
15402 Ferrol) unha fita baixo seudónimo, gravada coa peza O meu to.riño de
Xosé Luís Romero, xunto á partitura
o.rixinal dunha peza inédita composta
expresamente para o concurso e unha
cópia . da partitura de peza tradicional
ou de autor. Estas duas partituras que
non deben superar os 5 minutos no
conxunto, son as que deberán interpretar no caso de chegar á final. No con-

Do l 7 ao J 9 de Setem~.ro e dentro do
Salón internacional do Património Cultu'ral, terá lugar en Santiago un taller de .
materiais qu.e abranx!'!- tr'a tamento de
papel, pedra, madeira e revestimentos.
Dirixido por Concha Fonrenla (Doutora en História da Arte), ten unha
·cuota de inscrición .de 10,000 pta. para
estudantes e parados, e de 15.000 para
o resto. Reservas no Instituto de Conservación e Restauración de Bens :Culturais: San Domingos de &naval s/n.
15 704 Santiago. Apartado · de correos
2082. 15780 Santiago. Enderezo na rede: http://www.xunta.es/conselle/c;ultura/sipac/index.htm. E correo electrónico: s.ipac@xunta.es. -

simposio internacio~al sobre o bil in~
güísmo baixo o título Comunidades e in- ,
di11iduos .bilingües. Os responsábeis da
organización, Anxo Lorenzo-Suárez de
Filoloxia Galega, e Carmen Cabeza-Pereiro e Xoán Paulo Rodríguez, da área
- de Lingüística Xeral, debuxan un simposio encargado de promover o intercámbio en cinco áreas de investigación: planificación lingüística e desenvolvimento, construción da identidade
nas comunidades bilíngües, análise da
conversa bilíngüe, adquisición bilíngü~
e linguaxe infantil, e línguas en contacto. Contan coa presenza de figuras como: Louis-Jean Calvet, Robert Chau,
denson, Peter Auer, Joan A. Argente,
Peter H. Nelde, Alessandro Duranti,
Christine Deprez, Charlotte Hoffmahn, Sarah G. Thomason, Ceil Lucas, Jordi Colomina, e os galegos Hen'rique Montea_gudo, Mauro A. Femández e Celso Alvarez Cáccamo. O primeiro prazo de inscrición chega até o
30 de Xuño, cunha matrícula de 8.000
pta. para estudantes ou de 15.000 para
o resto. T amén hai outro prazo que comeza o 1 de Xullo, pero que sube as taxas a 10.000 e 18.000 pta. Facilita máis
información a Doutora Carmen Cabeza
na Faculdade de Humanidades, Apartado 874. 36200 Vigo. Teléfono (986)
8 1 23 59. Correo e lectrónico: cabeza@uvigo.es.

CURSOS DE VERÁN
DA UNIVERSIDADE S UL

- primária, Xestión empresarial, Enerxias
alternativas e ·Criación de emprego nas
áreas rurais. fnformación én inscricións
no Campus de Ourense: (988) 25 11
11, no de Pontevedra: Faculdade de
Belas Artes (986)° 80 18 00, e no Campus de Vigo: (986) 81 36 26.

Xooos NÁUTICOS INTERCÉLTICOS
O Concello de Ferrol e as Federacións
galegas de Remo, Piragüismo, V~la e
de Deportes de ·Minusválidos, xunto
ao Comité Internacional dos X9gos
Náuticos lntercélticos, artellan do 18
ao 25 de Agosto a terceira edición da
competición. Poden participar membros de Irlanda, Astúries, Gales, Illa
de Man, Bretaña, Norte de Portugal e
Galiza, err categor ias que van desde o
Optimist ao Tiga Aloha. As pontuacións atenderán a equipos e categorias, e a países por categorias e en conxunto. Maior información e reservas
na Asociación Ferro! 97-99: Paseo da
Estación, s/n. 15405 Ferrol. Teléfono
·
(981) 315113e32 38 90.

BLANCO AMOR
O Concello da Póvoa do Caramiñal,
convoca a XVI edición do prémio
Blanco Amor de novela longa, que oferece dous millóns de pesetas. O prazo de
admisión é até o 30 de Xullo, para textos de máis de 15Ó fó lios escritos a máquina a dobre espazo, e por unha cara.
Hai que asinar cun lema e ocultar os
dados persoais nun sobre adxunto. Envios ao Departamento de Cultura. Casa do Concello. 15940 Pobra do Caramiñal. Teléfono (981) 83 04 05. +

SIMPÓSIO INTERNACIONAL
DE BILINGÜISMO EN VIGO
A Faculdade de Filoloxia de Vigo propón para o ·mes de Outubro o primeito

criador francés Gérard Grida Guia, abren en horário
sey. Será o Venres 27 de
de clase unha mostra de hoXuño, no e.Spazo Perfil dun
menaxe á banda deseñada.
Con obra feíta en New
compositor, cando PierreYork de 1954 a 1955. N a
lgrexa da Universidade, até . André Va1ade dirixa o Ta1
ller Instrn;.ental do CAGC,
o 3Q de Xuño.
xtmto David Quiggle (viola) e Juan ~ablo Arias (pia- ÜRANELL É O TEATRO
no), para interpretar as pe• Desexaria coñecer persoas con lnzas de G risey Prologue e
A Fundación Eugenio Graquedanzas sobre ecoloxla, natureza e
mediciña alternativa. Perguntar por CelVortex Temporum, ista últinel! mantén no Pazo de
so no (988) 41 71 23.
ma estreo no Est-ado. EntraBendaña, unha mostra · soda de balde.
l:Jre a· obra teatral de Euge• Teño 17 anos e gustarlame cartearme
nio Granell. Os Xoves ás 8
con xente galega e portuguesa da miña
•FESTAS
•/
do será~, fan visitas guiadas
idade aproximadamente. Eisa Quintas. Vigratuítas. Ademais pódense
laza-Viña Nova, 25. 36380 Gondomar.
A FACTORIA
solicitar visitas guiadas e
obradoiros para grupos.
• Amador da tala e da literatura gaDas once da noite ás tres da
legas, busca contactar con outra xente
coas mesmas inquedanzas que moren en
mañán do Sábado 28 acEN TEMPO FURTIVO
Madrid . Chamar a Lois ao telefone (91)
tuacións rachadoras e xogos
560 65 06 .•
de mensaxes na Factoria
Esculturas de Nacho Criacoa panicipadón do colecdo, 'no Centro Galega de
tivo de lesbianas indepen,
Arte Contemporáne¡i.
dentes. A entrada máis unB/N 67 min) O Cine clube cadros baixo o lema Medi - ABRiR VIGO
John French
ha rifa cusran 300 pesetas.
Lumiere apresenta o pase
terráneo. Pódese visitar na
AOMAR
mostraos
•MÚSICA
seus cadros
Nova Sala de Exposicións
do filrqe de T od Browning
na Sala de
(Drácula e Freaks), sobre . Caixai1igo .
Un dos actos programados
• POESIA
CASA 00 p ATIN
Arte
polo Consórcio da Zona
un asasino que tras agoCaixavlgoe
RECITAL
ELENA FERNÁNDEZ .
Franca para celebrar o 50
charse riun circo,, disfrazaDuas xornadas de concertos
Elena
aniversá'rio. Recolle a
do de lanzador de coitelos
na Casa do Patin. O Xoves
Femández
O Martes 1 de Xullo empemanco, decide amputarse
evolución da primeira liña
Gravados realizados sobre
, 26 con Morgana e 6 Paraos gravadas
za un Ciclo de recitais de
os brazos para eliminar as
cinc, cobre e cartón, con- . de costa viguesa e os pro·rwja,zi:, e o día seguinte c9n
na Nova
verán en Compostela, de
pegadas dactilares. A enxec tos apresentados ao
augaforte e augatinta. Até
Kosmic Muffin, Clan MoSalo.
poesia de xente nova con , tracia val 400 pta, e o pase
concurso de arquitectura
o 8 de XuHo na Nova Sala
riarJy e a Banda do Patín.
lgor Lugris, Chus Pato e
Abrir Vigo ao mar. Até o
.é no Cine Ronsel ás 20,30
Caixavigo. De Luru¡ a Sábado de 18 a 21,30 h.
·
Mónica Goñez\ Ás 1O da
30 de Xuño, de 11 a 14 e
do Xoves 26. O pase pecha
ÜÉRARD ÜRISEY
noi.te no Tarasca-.
de 1 7 a 21 h, Sábados e
a tempada do cine clube
BANDA DESEÑADA
Domingos. de 11 a 21 h
.que vol~ará en Setembro.
O departamento de ~úsica
(pecha o Luns), na Esta•TEATRO
do CGAC oferece un proción Marítima.
Até fin de mes no Instituto
• EXPOSICIÓN$
grama didáctic.o sobre o
LISÍSTRATA
PALOMA CABELLO
)OHN FRENCH
WILLIAM KLEIN

Relacións

O Auditório
en
SANTIAGO
acolle unha
mostra de
escultura
galega
desde
Asorey até
os autores
máis
recentes.

DE ASOREY AOS

90

~eGaliza

Até o 31 de Xullo, no Auditório da Galiza, expoñen
unha abondosa colección
de escultura galega que comeza con obra de Francisco
Asorey (1889 -1961) e segue coa de todas as tendéncias do século até as máis
recentes. Un total de 45 ~sculturas de 20 autores. Hai
servizo gratuíto de guia para visitas en grupo que se
poden concertar no (981)
57 41 52/57 41 53. De Martes a Vémes de 12 a 20 h.
Ecos

Ó Centro

t'

Galego de
Arte
Contemporánea
compostelá
oferece un
programa
didáctico
sobre o
músico
·Gerard
Grisey, á
direita.

oo SuL

Fotografías de Emilio Varela
· sobre o Norte de África en
1996, na galería Luisa Cu.esta do Burgo das Nacións.

O Centro Dramático Galego
volta actuar en Santiago,
do 29 ao 30 de Xuño n o
Teatro Principal , cunha peza. antimilitarista· Lisístrata.

CrEGO-AL.-ASPECTO
Unha videoinstalación e
- unha dúcea de irhaxes traducidas desde o vídeo a di. ferenes soportes, na mostra do ourensá n Carlos
Nieto. Na galeria Trinta
até o 30 de Xullo.

Vigo

--------.,

O pintor australiano afincado na Europa, amor do
debuxo de proa do Rainbow
Warrior de Greenpeace, expón até o 8 de·Xullo na Sala de Arte Caixavigo. De 18
a '21,30 h. Peha Domingos
e feirados.

(The unknow. USA 1927.

.

'

ANOS DE CULTURA

MEDITERRÁNEO
O anda luz Manolo Fuer- ·
tes expón unha sér ie de

de Coruxo. Pódese o ll ar
nos loca is do centro. .

ÜAOOUPAS HUMANAS

.,,

30

Ou de traballo a pro l da
cu ltura galega , a través da.s
activ idades do Cenfro Re-

• CINEr.,A

.

Sé~ie de cadros de froi.t as'na Nova Sala Caixavigo. D~ ·
18 a 21,30 h . Domingos de
12 a 14 h.

creativo Artístico e Cultural

.~
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Anú11cios

de ~ balde

• Mestre en paro busca calquer
traballo. (Por favor, as ETT que non
chamen) : Manolo (981) 69 56 82.
· • Regálanse cinco gatiños recén nacidos. Por un irmán maior que teñen,
sábese que van .ser .boiños, educados
e coa cabezola grande. Tel. (986) 28
05 17 e (986) 43 65 84 en Vigo.
• lntermón no seu proceso de reorganización na Galiza, precisa con- .
tratar .1.m directpr/a para a sua sede
da Coruña, O proceso de selección .
realizarao lnterr¡ión .coa co laboración .
dunha consultoria externa, entre todas as solicitudes e curriculums recibidos na sede da Coruña: Salvador
de Madariaga 45, 15008. Telf. (981)
13 54 44 antes do 30 de Xuño.
•MOL: Língua Nacional n11 7. Boletim
de informa9om lingüística editado polq
Movimento Defe~a. da Língua: especial um ano da constitui90m do MDL, '11
Assembleia Nacional Sábado 5 de
Julho no Museu do Povo Galego.
Campanha: Assoc(a-te ao MOL, actua:
lidade lingüística ... lnclµi material para
se autofínanciar: livros, camisolas, bandeiras, autocolantes, etc. Envio gratuito a quem o desejar. Encomendas no
Apartado do 570 de Ferro!.
• No 30 aniversário do asasinato de
Ernesto Che Guevara, mando cóplas do prólogo do Dlário do Che
en Bolívia (unha introducfón necesárfa) de Fidel Castro, documento
histórico e pouco coñecido. Andrés .
Bravo. Castor Sánchez, 11-32 8 . Vilagarcia de Arousa . Ao recibilo poden
mandar a sua vontade económica á
conta infantil 367.082 do Banco Santander de Vilagarcia, ou polo meio
que estimen.
·
• Véndense figuras de escaiola. Interesados chamar ao (986) 20 18 25.
• Véndese neveira pequena (praticamente nova), própria para campismo , furgoneta , etc. Funciona tanto
con corrente da rede como coa da
batería do coche. Santiago. Teléfono
(981) 52 30 23.
• Licenciada en Filoloxia Hispánica,
dominando o francés a nivel nativo,
dá cla~es e fai traducións. Perguntar por Lida no 22 80 33 da Coruña.
• Agasalham-se cadelinhos e cadelinhas, Carlos. 929 86 18 91.
• Vendo cadelos Bouvier de
Flandes, rabiño cortado e primeira vaci-

Galiza-Gales. Se queredes ' participar
escrebede-nos a: lrmandade GalizaGales. A Barcala. Rio Mandeo, 3-baix0 . 1?660 Cambre: A Coruña.
'

na (20.000 pta.} . Telf (986) 46 06 12.
• Alúgase piso amplo en Sanxenxo para a tempada de verán (4
cuartos, 2 baños, cómedor e cociña) .
Teléfono (986) 74 74 49.
-

!I Vendo ~olecc;om ANT nova época ,
· do N2 267 (13 de Abril do 85) ao 356
· (Set~mbfo dó 88), e a prática totalidaoe
dos números .de Seten'!bro ·do 88 a Julho do 93· (1'16 números quincenais) . .
Aliás· 19 números ·saltos de temas de
espeCial interesse de Julho .de 93 a 10
de Novembro do 94. Em .total 195 nú.111eros con prec;o a conyir. Interesados
diri.gir-se ao enderec;o:. E.ugénio R. Romero Carvalho. Fontela s/n. Naraio.
155(6" Ferro!. Telf (981) 36 25 80. ·

• Alugo viven da con xardin . na
·tempada de verán, en Vigo ,{perto
de ·Samil) . Chamar a partir das 1O da
·
noite ao (986} 20 16 08.

• O BNG e Ga/iza Nova están presentes en Madri~. Se queredes .contactar connoscó, escrebede á Caixa
dos Correos 51.299. Madrid.
•O Forum de Amizade Gal iza-Portugal convida a todos os galegas de
boa vontade a participarem numa reuniáo-convívio de portugalaicos em 14
de Junho 1997 no Museu Etnográfico
de Vilarinho das Fumas (Campo do
Geres, Concelho de Terras de Bouro),
pelas 12 horas (11 portuguesas), a
fim de se prepararem encontros éulturais ém Vila Verde, Peso da Régúa e
outros. ltinerário aconselhável: Ourense, Cela Nova, Bande, Lóvios, Portela
do Homem, depois de andar cerca de
um Km . virar direita por urna estradimha de terra junto ao río Homem
até ao Campo do Geres (perto da barragem de Vilarinho das Fumas) . Para
informac;óes ligar ao ·933 25 21 17,
perguntando por Manuelá ou Isaac.

• Buscamos aloxamento económi- ·
co j>ara -1 ou 2 noites, e para 2 persoas en casa particular durante a 2~ quincena de Agosto ·en Santiago, Fisterra, Pontevedra, Vigo e Lugo. Escreber a. Estelle Caror . .1. Square J .H.
Mansarf: G-?020~ Compiegne. Ffance
• Véndese fotócopiadora Rank Xerox 5028, 28 cópias por minuto. Bon
estado. Telf. (986) 31 42 43.

a

• Nativa dá clases de francés a
calquer nivel. Interesados chamar
ao 22 80 33 da Coruña. Perguntar
por Loida.
• Vendo viño godello e mencia, elaboración própria e artesanal. Envios
a calquer lugar da Galiza e resto do
Estado. Busco distribuidores. Interesados chamade ao (988) 31 16 78 de
20,30 a 22,30 h. ou escribide a Adega
San Roque C. B, rua San Roque, 36.
A Rua de Valdeorras. 32350 Ourense.

• A delegación na Galiza da Asociación Española de Enfermos
Neuromusculares informa que o
concello de Vigo , a traveso das Concellarias de Benestar Social e Tránsito, puxo a disposición das persoas
con minusvalía ou incapacidade un
autobus adaptado. Pódese utilizar
chamando ao telf.20 74 74 . Dada a
necesidade deste servizo, invitámolos a relatar na rádio e prensa a sua
experiéncia para favorecer o seu desenvolvimento e eficácia.

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

Vendo vídeo-cámara Sony V

5.000 e accesórios. Chamar ao telf.

• A Assembleia da Mocidade Indepen-

(986) 3'1 51 06.

dentista distribue oandeiras 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 conta da Caixa Galiza
2091/0500/10/3000087782 e enviade
O resguardo bancário
caixa dos CO·
rreios 561. CP 36080 da Ponte Vedra.

• Galiza Nova na Emigración (Mocidade do BNG) .espállase por todo o
mundo para organizar aos gálegos.
Luita pola nosa terra. Escrebe a Galiza Nova na Emigración: La Verja, 58-12. 28026 Madrid.

a

• Merco fitas de vídeo de partidos
históricos de basquet, por exemplo : a final da recopa na que Petrovic anotou 62 pontos. Se non a queres vender fágolle unha cópia . Chamade ao tel (986) 22 42 1O, preguntar por Fins . +

• Cámbria, a vella terra dos druidas. Onte as relacións coa Galiza foran constantes; hoxe pretendemos
anová-las a todos os níves. Para facer isto posíbel criamos en Cambre o
pasado mes de Abril a lrmandade

•
Ux.ia, na

foto,
Chouteira,
os Sudomoricones
participan
nun festival

pro·:z:apatisto o
Venres 27
en VIGO.

dias 3 e 6 ás 9 da noite, e
os dias 4 e 5 ás 10,30, no
centro Caixavigo. Entradas
desde 3.000 a 500 pta.

CAZADORES E
GUERREIR

Rastreros e

s motivo <la fauna e das
arm

no gravad s rupe pre-históricos do c n·
tincnte europeu. No Museu
tr

Xinzo

de astTelos.
•TEATRO
SERPE VELENO A
MOSTRA

At' o 31 de Xuño na Madr a, acollen unha grande
m tra coa
rpe máis veleno a do mundo. A entrada cu ta 200 pta. para
cativo e xubilado e 350
para maiore .
• LEITURAS
FEI RA DO LIBRO
As nov idades literárias do
an na Alameda do 1 ao
10 de Xullo.
Ü CENTRO
DO LABIRINTO
Agustin F rnández Paz
apr sen ta, o Ven.res 27 ·ás
20 h. no Café Dublin, o s u
n ovo 1i bro O centro do labirinto. No acto tamén parti cipan Concha Costas, Enrique Harguindey, Xulián
Maure e Manuel Bragado.

•MÚSICA
XOVE ÜRQUESTRA
DA GALLZA
A nova Xove Or.questra da
Gali za, fai apresentación
coa Sinfon ia e n Re de

" ::::>
X

, Encruei-llada' ·-

•.

González Avilé (Cangas
do Morrazo), e outras composición de Dvorak, Berstein e Ravel. O Martes l de
Xullo no centro Caixavigo.
YlVA ZAPATA O Venres 27 Festival de
Solidariedade cos zapatistas
na sala Malecón a.partir das
dez da noite coa participación de Uxia, Chouteira, Rastreros e Sudamaricones.
NALUA
Música tradicional, o Sábado. 28 na Carballeira de
San Roque.
FESTIVAL- A JU DA
PREs@s PouT1c@s
GALEG@S
·O Sábado 12 de Xullo ás 10
da no ite na sala Anoeta. Actuan Skunk (Euskal Herria),

MxDxR (Galiza) e Inadap-

tats (Catalunya). A entrada
val 1. 200 pta. no concerto,
ou 1.000 antecipada. Orga·
nizan a Jumas Galegas poola Amni$t ia (JUGA), os
Comités Anti-repressivos da
Galiza (CAR) e a As embleia para ceivar aos presos/as galeos/as (ACPG),
que tamén convocan unna
manifesación pola liberdade
dos presos e as presas independentistas gal egos, que
sae o mesmo Sábado !2 ás
• 20,30 h. da ~ua do Príncipe.

Ainda se poden ver Teatro
GaliléÓ con Pauto do derrw
(Xoves 26), TeatTo Noroeste e Unha rosa é unha rosa (Venres 27), e finalmente a Compañia de Marias coa Voda dos moinan-__
tes (Sábado 28).

Porto
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HORIWNTAIS: l. O que ten existencia re~l e individual 5. Fai
que a ,auga quede parada nun sitio foqnando un ~ncoro 11. Pasará para fóra 13. Salas onde se celebran as-clases 14. Contracción 15. Expresión para despedirse 17. Pronome persoal 18Nome de dúas constelacións do hel'Jlisferio Worte. 20. O -semanario A Nosa Te~ra, en siglas 21. Exp~esióri"abrevlada, ~o significado de parque zoolóxico. 22. EstencÍid~, clJ:ir¡¡da 25. Mo- narca. 26. Enche un espacio 28. Sorrind"o 30."T'a~te pe.quena
dunha cousa 31. Aliño, prebe 33. Amarra 35 ~ Entrada do mar
n(! costa no lugar onde desemboca un rio 38. Ao revés, entrada do mar na terra pola desembocadur~ dun r(o 40. Ensino Secundario Obrigatorio 41. Da súa propiedade·4 3. Ao revés, adverbio de afirmación. 44. Natural ' de Grecia 46. En números
;omanos, cincuenta e un 47. Realice unhá mterve~ción cirúr-xica 49. Querela 51.. Pint~r e escritor galega ·52. Reces.
VERTICAIS: l. Tira o líquido de cocer un alimento 2. Ao revés,
emiten un son 3. A persoa coa que falamos 4. Parecía 6. Ciencia que abranxe os coñecementos necesarios para navegar 7.
No plural, pai;te traseira do corpo das persoas e animais 8. Alomorfe do prqnome persoal o 9. R~dor de pequeno tamaño 10.
Fbco o aseo 12. Ao revés, ausencia total de calquera causa 16.
Elemento de formación de palabras que expresa a idea de dentro 19. Acoller de forma favorábel un rogo ou desexo 21. No
plural, un tipo de calzado 23. Agros, leiras 24. Referido ás dunas 25. Esteiro _ou tramo final dun val flu vial asolagado polo
mar 27. O mesmo que acq 29. Conseguiren, lograren 32. Escoitase 34. Relampos, chispas 36. Antigo método de obtención
do coñecemento sistematizado no texto dos logas utra 37. Consell_os, orientacións 39. Tira a roupa 42. Nome dunha consoante 4~. Cor vermella escura 45. Dono, p~opietario. 48. Río na
fronteira con Asturias. 50. Ao revés, deus exipcio. •
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Doce t!spádos naturais do litoral.

•MÚSICA
RLTMOS E FESTAS
DO MUNDO
.

Do 27 ao 29 de Xuño no
Cais' da Alf§ndega, e aentro das festas da cidade (S.
Joao), celebran o festival
Ritmos/Festas do Mundo.
A grande estrela é o grupo
SKORPIONS
belga con raigame no"
Congo Zap Mamma, un
O próx imo 2 de Xullo 110
qu inteto de vozes femini·
Pavillón Polideportivo das
nas que trnballa a capella .
Travesas.
O dia 27 actuan Raúl
Marcos e Os Amigos da
•TEATRO
Salsa. O 28 vai Yulduz
Usmanova d o UzbequisMONCHO BORRAJO
tán, e xa o 29, Valdemar
· Basto~ (Angola), Diana
Apresen~a o es pectáculo
Miranda·, .Rádio , Tarifa e
Dihab(emos, ert Xullo os ..Zap Mamma.•

SOLUCrONS A ENCRUCILLABA
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XELIS DE TORO .
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Un·adeus para Isabel Rios
Morreu en-Madrrd amilitante comunista que deixou testemuña do horror do 36
-0- XA:... CARBALLA

1

- que ·estiverop detidos entre outros moitos Anxel Casal, Camilo
Díaz Baliño ou Francisco Comesaña, foi contado por Isabel Rios,
e fBOi prolixaniente por Xerardo
Diaz· no libro "Os que non morreron" (Edic. do Castro). Mesmo
. asi paga a pena lemqrar a derradeira noite de Manuel Calvelo. _
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"A.deus, Isabel!" dicianlle os
pres9s que estaban na pri.sió.n ·de Santiago cando
saian para ser fusilados ou
paseados. Nunha desas sacas foi o seu home, o médico
Manuel Calvelo. ·1sabel Ríos
salvouse da morte pero non
do espanto dos cárceres, o·
exílio e a desmemória. Agora
ven de morrer en Madrid, con
máis de oitenta anos, e ternos a sorte de poder ler o
seu libro de memórias que
p~blicou Edicións do Castro.
Isaac Diaz Pardo falounos· dela
cando preparábamos en 1986 o
especial de k Nosa Terra, "O
36 na Galiza": "falade con Isabel. Está preparando un libro e
a sua testemuña é unt;ia peza
de grande valor". Aló fur:nos un-.
ha mañá de primavera para viá-.
xar no tempo e saber a verdad.e
que teimaba, e ainda teima en
ser ocultada. Era a história dun
drama pero tamén dun,ha.
conciencia libre que nos contou
con voz fir me , unha voz que .
calquera pode sentir no Arquivo
Sonoro de Galiza, onde tamén
foi parar aquela gr_abación:
"E:u cant::Jo ingresei no Partido
Comunista sabia ao que me expuña. D~de pequena tiven duas
preocupacións: unha o amor.
Que era iso do amor, como nascian os neno$. lso obsesionábame. · Sabia. que viñan de París,
pero como os fabricaban?.,. O
amor. Cando fun maiorciña ob- ·
servaba aos matrimónios, se se
querían ou non, decátaste? Observaba que non se querian ·e
para min o matrimónio foi sem. pre unha marte cjo amor. A outra
obsesión era a pobreza da _xente, a ·xente pobre. Por que a un
!les-sobraba e outros non tiña o
imprescindíbel para comer. Tiña
seis ou sete anos e vía aos canteiros tr'aballar facendo unha casa perguntábame: cando rematen esa casa; de que-vivirán,_
con que darán de comer aos tillos? Unha casa non se fai todos
os días. O~sesioná9anme os
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XUÑO

Oporto ...........:. 4.000
Coimbra ........... 4.200
Peniche ............ 3.500
Nazaret _. ........... 3.600
Fátima .............. 3.300
Lisboa .............. 4. 700
EstorU ..........: ... 3.800
C. Caparica ....... 4.900
Portimao .... :..... 3.500
Alvor ................ 5,300
Vi.41 Moura ....... 5.400·
'l;ia Rocha ..... 8.000
aitteira .. .-..'.'º' 4.000

"Ás 4 c;l.a mañá permitíronme ir
ver a Manuel: Nesas tres horas
que estivemos xuntps viu un
curá, o Pai Bonifácio, e acercouse para oferecerr:ios os seus
servizos espirituais. Meu marido
. díxolle que non. Viu ·unha segunda vez e insistiu unha terceira. Manuel; canso , espetoulle ,
"por favor, non me moleste
máis, déxime pasar o final da vida coa miña muller". Retirouse.
Ao dar as sete abrazámonos,
saiu e volveuse desde a porta.
Díxome "adeus"- sorrindo , e eu
sortindo díxenlle tamén "Adeus".
Isabel Rios ia descobrer aos
poucos dias que o Pai Bonifácio
problemas dos traballadores e
nuel Calvelo, e onde tiña xa nonon perdoaba aquel ateismo .
non porque na nosa casq pasá- · - tícias de como sacaban aos
"Souben que insistia en que resemos sacrifício"_
pres.os pola noite para matalos.
vocaran o me_u indulto e me -fusilaran. Advertíronme que era-peNo 36 Isabel Rios e seu ho-- Naquela conversa de 1986 Isarigoso e fun pola Páscua a "conme, o médi'co Manuel Calvelo , bel Rios emocionábase ao lemfesarme" onda el . Nada tiveA
brar aquel ano e médio na pri- . que dicer; nen nada me pergunpuxéronse en contacto co PC
através dunha brigada de obrei-- sión compostelá, "o meu calabotou. Non houbo absolucións nen
ros que traballaban reparando a
zo daba á saida do cárcere, e tk peniténcias. A .el non lle interees~rada en Curtis. En Febreiro
ña unha xanela alta e pequecha.
saba para nada o meu, só qe foToaos os preso~ cando saian · · se onda el a abaixar a cabeza, a
de 1936 eran oito afiliados: seis
mulleres e dous· homes. Entre _ para ser fusilados ou paseados
humillarme . Asi podia dicer ao
dicianme "Adeus Isabel!".
os simpatizantes xa reclutaran a
día seguinte nos xornais: "FulaBeRigno Andrade Foucellas, o
na de tal confesou e comungou
que habia de ser un dos símboIndultada,_presa e no exilio · o que proba ... ". Desde .ese dia, e
los da loita guerrilleira antifran- .
despois desa comédia, non 'só
quista, e o próprio alcalde era D fotógrafo Ksado tomou unha
deixou de perseguirme senón
militante do PartiElo Comunista. - fotografía de Isabel Ríos e Maque ia onde a miña irmá e dicialnuel Calvelo no pátio de prisión,
lte "A sua irmá é unha santa".
Despois dun intento de resisténo dia de Nadal de· 1936, nos que
_cia inicial en Xullo do 36, agapensaron que os ian matar. Seis
Despois de 1938, Isabel Rlos
chan no -monte_ as poucas ardiq.s despois levaron a Calvelo
estivo en diversas prisións, e de.mas que teñen. Pero rp. casa na
ao paredón, apesar de que el
nantes de marchar ao exílio na
.que se agacharan é.de.scuberta. confiaba que non, o executarian
Arxentina "non podia subsist~,,....._
e rodeada polo exército e os fal)n dia como aquel que entraba
doutra maneira". axudou na strlanxistas. No intento de fuxida .- un novo ano. Isabel Ríos foi ·inganización e serviu de enl~ce
dultada "Nunca souben por que.
lsbel Ríos é ferida con vários ticoa agrupación guerrilleira! de
ros. o seu 'home volve atrás pa,.' Teño pensado se foi porque tiveFoucel!as e Manuel Ponte Pe_ra axudala e cae preso tamén .- ra un avó masón e dician que os
dreira, dos que deixou escritas
masóns protexian aos seus".
Botou uns meses no hospital e
algunhas páxinas de grande vadespo"is fo·i· para o cárcere de.
lor no seu libro "Testimonio de la
Ese periodo er:i Compostela,. no
Santiago, onde xa estaba Maguerra civil" (Edic. do Castro).+
Isabel Rios nunha.foto ao pouco "dé chegar á Arxentina.
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Frankfurt ......................................... 57.300' ·
.París ..........................................:.... 41.000' :
Edinbourgh ...................:................: 67.ÓOO" Toronto ........................................... 97.000'
Amsterdam ..................................... 56.000'
Buenos Aires ................................. 117.000"
New York ....................................... 79.000'
Santiago Chile .....~ ......................... 115.000"
Londan ............................................ 34.500'
Manchester ..................................... 58.600' :
Cork ................................................ 61.000' . .
Nairobi .....;........................;.......... 123.000
- Mexico Cidade .. ::-.......................... 117.000'
Delhi ............................................. -122.500'
Río de Janeiro / 'Siio Paulo ...........: 115.000"
Jahan11esburg ............................... 148.600
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En Ple. lnclue recollida no morada, lronsporte ao
aeroporto e asisléncia embarque. Soídos do Pqrlo.
'Alé 30-06-97 / **Até 14{)7-97

Desde

Cabo Verde .................... 129.000
.

(8 dias)

,,Macau ·............................ ·190.000
(7 dias)

Circuíto Escócia .............. 180.000

!8dias)
Circuíto A9ores ............... 108.000
(8dias)

Quénia e Tanzánia ........ 352.000
(10 dias)
Mo~ambique

•

.................. 230.000
(9 dias)

ALGARVE /
PAS~ AS SUAS VACACIÓNS NAS MELLORES
PRAIAS DO SÚL DE PORTUGAL EN xúÑO

Apartamentos 4 persoas (T-1)
Prezos en
Pta/dia•
1

Qu<Irmira ............................ 4.900
Vila Moura ....'...................... 7.500·
Montechoro ......................... 8.500
ArÍna9ao de Pera .......... :.... 5.600
Albuteira ........................... 11.700
Praia da Rocha ................... 5.800
Lagos ............................:.: .... 10.800
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MINHO EXPRESSO
VIAGENS
-·

~

HOTE14*
TELF. (07 •

3515~)

82 48 93
FAX 23 798
VALEN~A DO MINHO

59.000
pta.

Blair quere mostrar que vive
en contacto co cidadán de e
pé, o home do Sierra , a nena
de doce ano . Que a úa política sae dese contacto directo
coa preocupación do cida~
·- dáns. ¿Estamos ante unha puse moi ben repre entada ante
os medlos de comunicación?
O partido de Blair foí acu ado
polos conservadores de ser todo parefarnalia, de non t r
sustancia, e de er un partido
que empregou unha táctica d,,
manipulación dos medio Je
comunicación. Pero ao me mo, a súa ratoria foi. m itas
vece comparada á dun hom e
que fala de de un púlpito. A
revista atírica Prívate Eye omenzou unha serie de artigo
como se estive en e critos por
Tony Bl a ir, que é o diario
dun reverendo.
A ambiguidadc de ta ro e u
non de Blai r, ese "t c.¡ue hu,
mano", que é o qu dcixa d sarmado a quen isto escribe,
deixa aberra a po ibi lidadc, s
cadra remota, de que Tony
Blair é sinceiro e i ere no
.que di crer . Esta serfa a terceira vra .•

VOLVER AO REGO

Vacacións / 97

)

Athens ......................:.............. ,;........ 4B.800
Berlin .........:•.•,, ..:............................,.. 44.000
Birmingham ....,.................................. 43.000
Bremen......,... .'............., ..............:..... ;. 44.000
Bristol .........;...................................... 43.000
Calogne. ............................:................ 44.000
CQpimhagen ..................,.................... 43.000
Cardiff ........:.::..................... ,... :.........!' 43.000
Edinburg~ .......................................... 43".000
Buenos Aires ...................................... 82.000
Rio/Sáo Paulo .................................... 83.000
París .................................................. 29.000
Amsterdam ................................ ;....... 43.000

n dos argumentos importantes de Blair nas
pasadas eleccións bri . tánicas xirou arreciar dun home qu~ co·f lducía un Sierra.
Semella que Blair atopouno é
o h ome díxolle que el sempre
fara un votante laborista, pero que unha vez que tratou de
melforar económicamente
decidiu converterse aos conservadores. Este home _foi coñecido como o home do Sierra e Blair púxoo como o
exemplo da nova Gran Bret.aña, dicindo que el lle no querfa fallar ao home do Sierra.
Non cabe dúbida que o home
do Sierra votou por Blair na
pa ada elecci 'n . No día
pasad o , B 1a ir le u a carta
dunha rapaza de cloc ano·
que lle e cribiu pedindo que
renova e o eus sf, rzos para
acadar a paz en Irlanda do
Norde xa que ela ó tiv ra
unha un a-no de paz na súa vida. Blair, alud iu a e a carra
para lanzar unha nova inicia,
tiva de paz.

68.000
pta.

E

ntre as magnitudes macro,económicas debería
incluirse a d~ baixas por
depresión. Os sociólogos poderiart perguntarse porque
hai tantas persoas que falan
de fútbol sen gañas. E os psicólogos · porque cans e gatos
concentran ben de pasións
amorosas en fogares onde a
xente xa n on se qu.e re. Nas
facultades de xornalismo debería investigarse porque as
persoas se suscriben a canais
de cine de pago, ·tratando asi
de asegurar o aprov isiona- mento de películas, coma
quen acumula lel.te e ov.os en
. previsión dunha guerra.+
·

