
Os ecoloxistas pedirán á UE que Ron fináncie o 
plano de incineración oe Sogama 

------4~-----

Xosé Lois Fernández: Cinco mulleres detidas en Santiago por pegar 
·carteis o Día do Orgullo Gai 

--~~~-14~~~~~~ 

Sete de cada -dez escolas incumpren 
a lei do galega 

------10~---~~ 

"Sodiga é algo elitista 

na seleción de empresas, 
corresponde a outros 

• /1 

apo1ar aos pequenos 
---9---

A liberación dos secuestrados por ETA abre a 
posibilidade de trasladar aos presos 

----15----
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As suspicácias e resquemores ainda latexan entre galegas e portugueses 

-~O Miño segue a ser fronteira 
Mália os procesos de integración transfronteirizos, iniciados ao abeiro de programas europeus de desenvolvimento rexional, entre gale
gas e portugueses continua a haber unha hostilidade que ten orixes históricas e que foi fomentada polos governos dos dous Estados. 

Mobilización contra a reforma laboral. As ruas de Santiago foron testemuña, o pasado Martes día 1, da manifes
tación convocada ·pala CIG contra a nova lexislación laboral asinada en Madrid por patronal e centrais estatais. A 
protesta que acabou na sé da Xunta comezara cunha asemblea de delegados no Pazo deCongresos. (Páx. 13) 

1 • 

A ROSA SEN PORQUÉ 
. Antón Baamonde 

"Un libro que todo escritor 
debería ler". 
(Manuel Rivas) 
"Un libro cheo de.epifanías" 
(Darío Villanueva) 

ga 1a 

• ······ /..utónU.Oa.mortJt .... .... . ....... -~ ........ . 
A ROSA · 

SEN PORQUE 

I" 
~ ........ , ... •-'·'' 

Un grupo de gandeiros obriga a Alcampo 
·a suspender ·un ha oferta de leite francés 

(Páx. 12) 

Tribunais de Salamanca examinan de 
galego-aos opositores de Psicoloxia e 

Pedagoxia 
(Páx. 8) 

O_ BNG .present!Jrá publicamente.os se~s 
candidatos o Dia da Pátria 

(Páx. 5) 

Chantaxes 
. 

rea1s 
e o declive do P OE comezou 

co chamado Caso Filesa, cuxo 
xulgamento principiou esta se
mana, o PP ten a vi ta da co
m ech ura do túnel de Soller, 
non pode aparcar a corrupción 
de Zamora e De la Ro a afirma 
publicamente que financiou ao 
PP e a CiU, o dous partido 
que poden facerlle hox~recu
perar parte do eu diñeiro. Má
ri o Conde, pola ua banda, 

Al~unia contradi 
a Caballero e abre a , 
porta ao pact~ co BNG 
As declaracións do novo secre
tário xeral do PSOE, nunha rol
da de prensa eh Compostela o 
dia 2 de Xullo, recoñecehdo que 
mantivera contactos persoais 
con Xosé Manuel Beiras, e valo
rando no candidat0 do BNG 
"simpatia, intelixéncia e gran 
preparación intelectual", deixan 
en entredito a negativa tallante ' 
de Abel Caballero a calquer 
caste de acordo ca nacionalis
mo. Almunia viuse obrigado a 
respostar aos xornalistas sobre 
un posíbel pacto de gover:no, 
deixando no-aire unha ambígua
expresión: "en todo caso o meu 
partido é o PSOE, e quero que 
governe en Galiza". • 

/ 

---- ________________ _... -· -------- ' ·------. --~. ~ --~· ----
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ANOSATERRA 3 DE XULLO DE 1997 

Desaparecen os tópicos de portugués suxo e galega ladrón, pero son sustitudos por outros 

-A hostilidade mútua define aínda as relacións · 
de galegos e portugueses da fronteira · 

-<>-H. VIXANDE 

Por razóns políticas e económicas, desde o fin da ldade Média as relacións entre galegas e 
portugueses dalgunhas zonas raianas caracterízanse por unha grande hostilidade, que no caso 
'portugués está a desapacec_er con máis rapidez que nesta banda do ~iño. Os tópicos do portu
gués suxo e do galega ladrón mudan polos de irmá_ns, ainda que as suspicácias continuan latentes. 

Manuel Femández Alonso, de Salvaterro, esqueceu alguns tópicos e acuñou outros: "Antes a comida portuguesa era pior, agora pre· 
firo Portugal poro comer", di. 

lfonso Ruibal Cimadevila vive en 
Pontevedra e declara que non 
gosta dos portugueses. Apenas 
é un cativo e non sabe por que. 

_ A sua nai, Súsi, é máis prudente 
·pero considera que "son bastan
te desconfiados". Contado Súsi 
é consciente dos prexuízos que 
na Galiza hai coa xente que ven · 
alén do Miño. Seu home, prefire 
non respostar a aponta á sua 
dona que debe talar ben deles. 

Tense talado moito de que as 
relacións entre galegas e portu- . 
gueses das zonas fronteirizas 
melloraron até disipar as vellas 
disputas de viciños, que sempre 
foron alentadas polos estados, 
pero cada vez que Maria José 
Valem;a Martins Vieira ·vai ;:i Vi-

go, o seu coche te.n que pasar 
polo taller a reparar un desper
feito causado por algun mal in
tencionado. Antes, cando tiña o 
carro matricuJado na Franza, 
apenas tiña problemas na Gali~ 
za, pero desde,haí un par de 
anos, que teri placa portuguesa, 
os problemas sucédense. 

Gael Camacho, de 16 anos, e a 
sua noiva, Violeta Seródio, de 
15, son de Tui e ambos teñen 
boa estima polos portugueses, 
pero el afirma que "aquí en 'Tui 
sempre houbo moita hostilidade 
cos portugueses e creo que 
continua agora igual que antes". 
Gael non-ten incomenente en 
empregar a palabra racismo pa
ra Cé_3.lificar G comportamento dos 

seus viciños ainda que recoñece 
que el mesmo non ten trato per
soal con moitos portugueses. 

Resentimento en Tui 

.En efeito, o sentimento antipor
tugués en Tui ainda está moi 
arraigªdo, mália que hoxe nin
guén quer manifestarse aberta
mente. Alfredo, un home de se
senta anos, reproduce os tópi
cos hostis sobre os nasos vici
ños, pero oculta o seu apelido e 
non q.uer que o retraten. "Os 
portugueses son suxos, condu
cen mal e non se pode confiar 
neles", indica. 

Á outra banda do Miño, en Va
len"i;a, os galegas, en troques, 

1
En Tui sempre 
houbo moita 
hostilidade cos 
portugueses e 
creo que 
continua agora' 
GAEL CAMACHO E 
VIOLETA SERODIO 

teñen boa consideración , ainda 
que hai atitudes peculiares . 
Francisco Freitas lembra que a 
localidade fronteiriza ten nos vi 
sitantes galegas un suporte eco
nómico importante e el concre
tamente gasta de ir a Vigo en 
busca de divertimento. "Gasto 
máis daquel ambiente e coas 
galegas lígase mellar porque 
son máis abertas ". Porén , no 
seu traballo nun restaurante i ivo 
algunhas experiéncias negativas 
con clientes galegas, por iso ere 
que "alguns españois son algo 
atravesados". 

Dolores Acebeda, que procede 
dunha localidade próxima Va
lenC(a, tamén ten boa opinión 
dos galegas, pero para expre
sarse prefire facelo en castella
no ou en portugués. "Non gasto 
do galego", asegura, pero non é 
quen de explicar por que. A sua 
amiga e viciña, Pamela Mendes 
nen sequer ten consciéncia de 
haber unha língua diferenciada 
na Galiza. 

Quen é coñecedora da realida
de galega é Francelina Pereira 
Alves Dias Costa, unha muller 
de setenta e dous anos que vive 
en Vila Nova de Famalicáo e 
que ten unha extracción social 
acomodada. "Eu quixer que Ga
liza e o Miño quedasen ligados, 
por iso estou a prol da rexionali
zación en Portugal , pero para 
estarmos xuntos galegas e mi
ñotos", indica. 

Desaparición de prexuízos 

Francelina, que lembra que a 
sua avoa era galega, non pode 
ter mellar opinión dos galegas, 
pero recoñece que neutros tem
pos en 1Portugal "habia xente 
que contaba que os españois 
roubaban, pero eu nun·ca vin 

Pasa á páxina seguinte 

Alfonso Ruibal, de Pontevedra, non gosta 
dos portugueses. A sua nai Súsi Cimade
vila é máis pr,,dente ªº falar. 

' 1 - ' • 1. • • - ''. :- " • 1 
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Ven da paxina anterior 

tal". Ela percebe unha desapari
ción dos prexuízos a respeito da 
outra banda do rio. "As aut6rida
d es dificuldan ·as relacións", 
asegura para explicar a lentitu
de ;na desaparición das suspicá
cias ao longo da fronteira. 

O zapateiro Amadeu Arauxo ex
plica que o desenvolvimento eco
nómico facilitou a desaparición 
dos receos. Ademais, E;!Stá o idio
ma. "O español é máis difícil, o 
galega máis doado, máis raiano", 
di. El nunca tivo resentimento cos 
galegas porque unha sua irmá 
casou en Salvaterra e ten moitos 
sobriños ali . Amadeu acha dife
réncias entre a Galiza e Esp?ña, 
visita Vigo a miudo .e xura que 
"nunca estiven no Corte Inglés". 

Frente a Mon9áo, en Salvaterra, 
non hai inquina contra os portu-

.· gueses , ou se a hai ninguén 
quer manifestalo . " lso do ódio 
aos portugueses será na Coru
ña, aqui non , ternos moito en 
comun con eles, durante moitos 
anos nas duas bandas vivemos 
grazas ao contrabando , ainda 
que agor~ todo iso desapareceu 
porque quitaron a fronteira'', ex
pl ica António, un camioneiro 
que rexenta un estanco proprie
dade da sua dona. 

O vello tópico sobre os portu
gueses menos desenvolvidos 
persiste nas zonas raianas, ain
da que cunha orientación máis 
positiva. António pensa que no 
rural "ha i máis 
atraso e iso fai 
que teñan al -
guns comporta-

dos galegas na' estrada porque 
as multas internacionais hai que 
pagalas ao contado, e nesta 
banda os perseguidos son os 
portugu.,eses. Ademais, algo de 
corrupción tamén haberá". 

Galegos e portugueses, 
irmáns 

A mellara económica dunha 
banda e doutra da fronteira no 
último meio século non foi pare-
11 a para Manuel Fernández 
Alonso, nado nunha parróquia . 
de Salvaterra pero residente en 
Oleiros. "Marchei en 1944 e da
quelas tiñamos moi mala opi
nión dos portugueses porque 
eran moi subdesenvolvidos --ex
plica-, pero á volta dos anos 
eles melloraron moito máis ca 
nós". Manuel é unha desas per
soas que mudou o tópico e acu
ñou outro: "Antes as comidas 
portuguesas eran piares, agora 
eu prefiro Portugal para ir comer 
e na miña parróquia moitos ho
mes están a casar con rapazas 
portuguesas porque son moi bo
as amas de casa. Ali todo mello
rou, por exemplo, coñezo un mi
litar galega que ten a filia a estu
dar en Braga mediciña familiar 
porque sabe que o nível é boh". 

O tópico que máis circula en Por
tugal sobre os viciñ9s do Norte é 
o dos irmáns galegas, pero ta
mén o do país de xentes aber
tas. David Valentim, un mozo de 
Vila Nova da Cerveira, ben cedo 
alude "aos nasos irmáns" para 
gañarse ao xornalista. Despois 

lembra o moito 
que vai a Vigo e o 
s1mpáticas que 
son as mulleres 

mentos impopu- I E . 
lares aqui ". o u qu1xer que 
estanque iro ta- , Ga11·za e o M1·n-o 
mén percebe un- : 

galegas. "Aqui, en 
Portugal , é difícil 
facer relacións e 
amizades, na Ga
liza non", canta. 
Os seus amigos, 
Máliio Silva e Bru
no Rodrigues , 
asinten.+ 

ha host i l idade ! d 
institucional des- . : que asen 
de os dous Esta- ¡ ligados' 
dos. "A policia : 
dali anda á caza : FRANCELINA PEREIRA 
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Xerardo ·aás Airas · 
'Os proxectos transfroñteirizos oe integració~ na .Galiza· 
son económicos pero non sociais' 

O hidtoriador Xerardo das Airas 
ten estudado as relacións entre 
galegas e portugueses raianos 
e atribue a unha série de facto
res históricos, sociais e institu
cionais o feito que ~stas sexan 
malas . Das Airas ere que as 
opinións dos galegas mellora
ron , pero sobretodo no plano 
económico e nas capas sociais 
máis acomodadas. Por espa
zos xeográficos, para o historia
d ar hai maior ré'squemor na 
banda galega e nas. vilas. 

"Na Galiza, os planos d~ de
senvolvimento transfronteirizos 
só dixeron fincapé no aspecto 
económico ", di o historiador, 
"por iso entre os sectores em- . 
presariais hai maior amplitude 
de miras, por outra banda, os 
comerciantes vilegos seguen a 
ver aos portugueses como 
clientes, pero na sua acepción 
romana". 

O ruraJ non apresenta atitudes 
tan prexuizosas, algo que para 
Xerardo das Airas débese "a 
que eran zonas menos desen
volvidas nas que a cooperación 
era moi necesária; ademais , a 
fronteira era artificial e non es
tabelecia diferéncias, sobretodo · 
na raia seca". O estraperlo era, 
segundo o historiador, outra ra
zón para a maior coexión no ru
ral raiano. 

O estarzo institucional é dife
rente segundo se trate dunha 
ou outra banda da fronteira. "En 
Portugal os planos de desen
volvimento transfronteirizo ta
mén teñen como obxectivo as
pectos culturais e de integra
ción social, por iso os portugue
ses raianos son menos prexui
zosos cos galeg9s que ao ré
vés'', explica das -Airas. 

Pero a política de dar as costas 
aos aspectos culturais e sociais 
non é a única forma oficial de 
ignorar a viciñanza con Portu
gal. "Agás casos como o de 
Gondomar, que si está irmana
do cunha localidade portug'ue
sa, e Salvaterra, o resto dos 
concellos raianos procuran non 
ter relacións cos seus viciños e 
isto reflíctese na cidadania" .. 

"A guerra da independéncia e 
os numerosos conflitos fronteiri
zos posteriores co Estado es
pañol acrecentaron o naciona
lismo portugués 
e contaxiaron o 

do historiador, "o lusismo dase 
máis nas zonas lonxanas á 
fronteira, é o caso da cidade de 
Ourense , onde aniña un movi-

m en to lusista 
"que se ten ache
gado á raia coa resquemor ao$ 

seus nacionais', 
explica Xerardo 
das Airas para 
xustificar a pre
.:>enza en Portu
gal dunha forte 
prevención ante 
o seu viciño . 
"Hai que lem
brar aquel lema 
de «De España 

IN . o rural non 
pretensión de ver 
como ali había 
un idioma máis 
aportuguesado e 
comprobou que 
non. En realida
de, nestas zonas 
a xente tala por
tugués se quer, 
pero tamén gale-

hai tantos 
prexuízos porque 
a colaboración 
era necesária' 

nen bon vento nen bon casa
mento» ",di das Airas. 

A di.stáncia coa que se observa 
Portugal é un factor decisivo 
para a formación dunha opinión 
favorábel. A maior lonxania, au
menta a simpatía. En palaQras 

ga, nunca mistu
rando os dous idiomas, con in
d epend éncia de que haxa 
exemplos illados de léxico por
tugués. Nesa zona a xente re
salta a diferéncia e mesmo os 
escritores son moi coidadosos 
para non chamar a engado '', 
asegura.+ 

Mudar a configuración política peninsular 
As relacións entre a Galiza e Port~:19al viviron un 
proceso histórico que comezou na extensión do país · 
cara ao Sul ao longo da ldade Média, pero que coñeceu 
unha fase traumática CO?. separación do reino e a 
entrada da Galiza na órbita de Castilla. Posteriormente, 
a Guerra da lndependéncia de Portugal na raia coa 
Galiza marcou unha nova conmoción derivada da 
violéncia que sobre a povoación civil exerceu o exército 
español, no que os galegas apenas tiñan presenza. O 
exército portugués pagou nos galegas coa mesma 
moeda e nambas bandas do Miño agromou un 
sentimento de hostilid.ade que ainda latexa. 

Tirar da opinión das persoas e saber o que realmente 
sinten é un labor ás veces estéril, por iso non emerxen os 
proces-os psicolóxicos que configuran as identidades dos 

· pavos. Algo asi sucede-con gal_egos e portugueses. 
Contado, os sentimentos de resquemor consérvanse nas 

-lendas populares e tr:ansmítense de xeradón a xeración 
-: mália que-se teña perdido a memória dos vellos litíxios. 

Hai nas autoridades un discurso que prima a 
colaboración entre o Norte de Portugal e Galiza. Hai, 
incluso, crecentes esforzos para conxugar as 
realidades sobretodo económicas -pero tamén sociais 
e culturais- desta euro-rexión. Pero todo iso está lonxe 
de callar na cidadania. ' 

Apelando á opinión de galegas e portugueses, xa non 
se escoitan as descalificacións antes tan socorridas. 
Pero en calquer ca~o, permanecen as teimas que se 
foron configurando ao longo dos séculas, pero agora 
máis.atenuadas. Basicamente os galegas miran para o 
Sul con desprezo e os portugueses ao Norte cunha· 
mistura de complexo de inferioridade e desconfianza. 

Os galegas invisten en Portugal , pern para.os . . 
portugueses en moita maior medida do que indican os 
dados. Portugal ~ na Galiza unhá falsa porta de 
entrada en España, esta,do.ao que olla con fascinación 
por ter un_ha dimensión que ó sobrepasa. Os 

empresários de alén do Miño ven no naso país un · 
~amiño para o mercado español e fican confundidos 
cando deséobren qu.e Galiza é unha identidade 
diferenciada e que non conta nas relacións entre 
España e Portugal, que pasan por Madrid e Lisboa. A 

- vocación .centralista de Madrid proxéctase sobre toda 
a Península e condiciona as relacións económicas 
porque subsiste o fundo político de pretender a 
sumisión de Portugal a España. Neste sentido, a . 
ruptura desta prática marcaría un futuro de relacións 
diferentes ás actuais. 

O pasado é comun, pero o presente rexista un forte 
enfrentamento. Certo que hai pretensión de ter un 
achegámento, pero continua a haber grandes inércias 
porque non se asume a necesidade dun achegamento 
vital para mudar a configuración política da península: 

-e is o reto ao que nos enfrentamos.+ 

A NOSA. TERRA 
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Grupos ecoloxistas pedirán á UE que ·n_on fináncie o novo plano por ir _en contra da le~islación comunitária . 

O presidente de Sogam~ .recoñece· implicitamente ·o fracaso 
do plano-de residuos do 92 
-0- M.V. 

Xesús Palmou, Conselleiro de 
Xustiza e presidente de Soga
ma, admitiu o pasado 27 de 
Xuño no parlamento que o 

1plano de resíduos do ·92 con
tén vários "'disparates". A 
próxima semana o PP tratará 
de aprobar, polo trámite de 
urxéncia a nova le·¡ de resí
duos. 

A nivel interno os responsábeis 
da Xunta e de Sogama (orga
nismo. encarregado dos resí
duos sól'idos, participado polo 
governo galega co. 51 % e máis 
por Fenosa) recoñecen que o 
plano de Xaneiro do 92 non 
conseguiu a anuéncia social 
que a cerrada propaganda verti
da facia prever. As críticas, ini
ciadas nos ecoloxistas e centra
das sobre todo na ameaza para -
o meio ambiente que supón a 
incineración, acabaron por ex
tender a sua influéncia até os 
próprios alcaldes do PP, como é 
o recente caso do de Friol : Os 
conflitos coas empacadoras re
mataron por abrigar a Sogama a 
unha redifinición apresurada e 
inconcreta de obxetivos ao lon
go de 1996. 

A dia de hoxe é difícil coñecer 
exactamente os própositos da 
Xunta. As protestas, saidas moi
tas veces das próprias filas ou 
da base social conservadora 
(moitos dos mobilizados de Vila
boa recoñecen que votaro.n PP) , 
abrigan a redifinir constante
mente o proxecto. · 

En Novembro de 1996 Sogama 
decidiu reducir nun 40% a capa-

. cidade prevista cfa incineradora 
de Cercada. A Xunta talou mes
mo de que o resto seria recicla
do, asumindo asi teoricamente, 

· ·e por primeira vez, unha propos
ta dos ecoloxistas. Manuel Soto,' 
presidente de Adega, matiza , 
sen embargo que a idea de So
gama non é reciclar, senón "re
ducir o ámbito de aplicación do 
plano, abandonando o rural e as 
áreas máis alonxadas do eixo 
Coruña-Vigo, que son tamén as 
que menos· lixo xeneran". Ma-
. nuel Bao, membro . do comité 
científico e ex-presidente da Co-

- misión do Consello Galega de 
Meio Ambiente, órgano consulti
vo da Xunta, ten apontado que 
o novo plano remodelado "pode 
facer necesária unha segunda 
incineradora, s_e a Xunta segue 
contrária á compostaxe e a reci
claxe": O presidente de Adega 
cóida, pala sua parte, que o que 
agora se pretende e dividir o 
plano anterior en duas fases: 
primeiro a metade da incine
ración, comprobár o rexeitamen
to social que produce, e lago, se 
se asume, levar· adiante o resto. 

O baile de propostas de 
Sogama 

Das trinta e seis empacadoras 
inicialmente previstas, destina-

Despois ~e cinco anos a Xunta mantén as dúbidas ~abre a plana de residuos. 

O 75% dos fondos de 
coesión europeos para a 
i_ncineración 

ANXO IGLESIAS 

O pasado mes de Febreiro o 
Consello das Comunidades Eu
ropeas críticou o descontrol que 
actualmente existe sobre as in-

das a alimentar o forno de Cer
ceda, pasouse a talar de 14 ou 
16. A Xunta pensa que cantas 
menos se fagan, menqs ~erán 
os pontos de conflito. Outra das 
variacións xa anunciadas sobre 
o plano do 92 é a de eliminar as 
plantas de tratamento e elabora
dón de combustíbel. No canto 
de instalar unha por província, 
na.que se concentraria o lixo_da 
mesma, agora preténdese cons-

ria aceitar a proposta da Manco
mu n idade coruñesa de instalar 
unha planta de compostaxe que 
se nutrise da recollida selectiva, 
destinando só o 30% do lixo á 
~lanta incineradora de Cercada. 

cineradoras e criticou que a po-
Sogama ten previsto gastar on- lítica de residuos dalgúns pai-
ce mil millóns d.e pesetas pro- ses non teña en canta para na-

A lei de resíduos, que previsi
belmente se aprobará a próxima 
semana, contén algun aspecto 
preocupante rpáis: a proibición 
de todo sistema de eliminación 
de resíduos alleo a Sogama. 
Esta medida colocaria en situa
ción · fjrachéamente ilegal o pla
no de reciclaxe da mancomuni
dade do Morrazo. A única saida 
posíbel seria incluir esta propos
ta local no plano xeral de Soga
ma ou proibir de xeito tallante 
calquer intento dos concellos de 
asumir modelos de xestión eco
lóxicos dÓs resíduos. 

vintes da UE no seu plano, o da a prevención. Existen outras 

truir só unha en Cercada. · . r,¡ . 

"O único que segue- a ter claro a 
Xunta -explica Manuel Soto
é que o centrb .do plano é a inci
neración, que Fenosa terá parte 
decisiva no proxecto e que ·non 
se apoiará a compostaxe". Nes- · 
te último aspecto parece existir 
con tódo algunha conc~sión re
cente, dado que Sogama pode~ 

92% das cales iria destinado á directrices da U E neste sentido 
incineración. Dado que a postu- e serán as que os grupos ecolo-
ra europea é crítica con este xistas util i_cen as próximas se-
sistema, Sogama decideu apli- manas para desenvolver unha 
car o termo de "reciclaxe" ao as- campaña contra a incineración e . 
pecto do plano consistente na a pro! da recollida selectiva e a 
elaboración de combustíbel. A reciclaxe. Para o presidente de 
inc'eneración . quedariasé asi c·o · · 'Adegp. trátase de. que. '.'a UE r~-
75% dos fondos de coesión que carde as su as diredrice:s ·e que·· "'"" ; : 
recibe Galiza. Este reparto irá non faga a vista gorda". 
en detrimento das infraestru
turas, algo ao que o conselleiro 
de Economia, Xosé António Or
za tratou de quitar importáncia a 
semana pasada. 

O alcalde popular de Friol 
di que 11 o plano é 
inaplicábel" 

A. EIRÉ 
Os proxectos de Sogama, que 
en princípio foron apoiados por 
·todos os alcaldes do PP,' come
zan a ser contestados. Asi suce
deu na última reunión da Comi
sión Galega de Medio Ambiente, 
ao entrentarse o alcalde do PP 
de Friol ao conselleiro Dositeo 
Rodríguez. O mandatário lugués 
mantivo a sua posición e votou 
en contra, argumentando que "o 
plano é inaplicábel no rural". , 

Abel Caballero e o xeneral Silvestre 
·-1 . • ~ . 

Francisco Vázquez e Abe! Caballero fixeron do fi 
nanciamenro autonómico o seu arrastro eleitoral 
no que carrexan a principal baloira .coa que arrom
hlar os votos do PP e -BNG. Espenicar á dereita, 
cornpoñedora da lei, por evaluar que o sistema era 
perxudicial p~ra Galiza, mentres que- aos naciona
listas se lles critica por ,defender idénticas posicións 
que bascas e cataláns. Embarcaron tanto en desca
lificar a cesión do 30% do' IRPF ás comunidades au
tónomas que, agora qüe chegou o momento ele vo
tar a Lei no Congreso, surprenclc a abstención dos 
socialistas galegas. O basco Redondo Terreros non 

estivo presente na· Cámara para non desdecirse . 
Non asi Vázquez e Caballero, que prciugueron a 
nova estratéxia dunha exectÍtiva da que pretenden 
;vender que "teñen moito peso": eles defenden unha 
avenza e o partido toma a decisión contrária. O xa
cer dos socialistas galegas fai pinchacameiros can
do Cab?llero sigue a falar de que é preciso recorrer 
a Lei de Financiamento no Tribunal Costitucional. · 
O PSdG-PSOE tén a marinada de conseguir que o 
seu descoñeciclo can.didato soe entre a cidadania, 
pero Fraga sae be~eficiado se Abel é, lembrado co
ma o xeneral Silvestre na Guerra de Africa. + 

Manuel Soto xulga que o plano 
foi apoiado en princípio "por dis
ciplina partidária e por descoñe
cemento". "A medida -enga
de- que se vai coñecendo,, que 
os concellos o analisan e come
zan a pensar en como f arán 
frente aos gastos , comezan a 
xurdir as críticas".• 
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É a· única organizadón que ultimou 'as candidaturas eleitorais de Outubro · 

O 'BNG prima nas súas listas a experiéncia política 
para poder abordar a formación de governo -

-0- PAULA CASTRO 

O Consello Nacional do · BNG 
ratificaba o pasado sábado, 
28 de Xuño, aos candidatos 
propostos pola Permanente 
coas aportacións-feítas polos 
consellos comarcais. Diste 
xeito, convértese na primeira 
forza política que fai públicas 
as listas coas que concorrerá 
ás eleicións e para cuxa ela
boración tivéronse en conta 
critérios como a experiéncia 
política acumulada ou a cuali
ficación persoal. A equipa que 
apresentan os nacionalistas 
está pensada non só para 
conformar o grupo parlamen
tário senón mesmo para for
mar governo. 

Das listas feítas públicas polo 
BNG resalta a permanéncia, nos 
pastos de cabeza, dos deputa
dos que forman parte do grupo 
parlamentário. Encarna Otero si
nala que se trata de ''ter en con
ta a experiéncia política acumu
lada nestes catro anos de lexis
latura". Unha experiéncia que se 
ve reforzada pola inclusión, nos 
pastos imediatos de destacados · 
membros, cunha "grande cualifi
cación " demonstrada nestes 
anos através do seu traballo. 

Á hora de elaborar as listas de
finitivas tamén se tratou de 
combinar "o pluralismo político 
do BNG, percurando ademais 
incluir a distintos sectores da 
sociedade no seu conxunto", 
explica Encarna Otero. O amplo 
consenso acadado diante da 
proposta apresentada pola Co
misión Permanente xunto coas 
aportacións das comarcas, de
monstra segundo a respoRsábel 
de relacións exteriores, "o grao 
de madurez do BNG" porque o 
que se quer "é unha equipa pa
ra traballar e non para colocar
se". O BNG entende que os 
problemas internos das outras 
formacións políticas que conco
rren ás eleicións impiden que 
estes dean a coñecer as suas 
listas, "porque todos queren en
trar nelas". 

O candidato á presidéncia da 
Xunta, Xosé Manuel Beiras , 
ocupa o primeiro posto pola pro
víncia da Coruña, seguido por 
Pifar García Negro, deputada; 
Camilo Nogueira, membro do 
Consello Nacional; Henrique Te
llo, deputado; Xesús Vega, de
putado; Xosé Diaz, representan
te da CIG en Astano; Domingos 
Merino, membro da Permanen
te; Evéncio Ferrero, portavoz 
municipal de ·Carballó; Rosana 
Pérez, concelleira na Póboa; 
Martiño Santos, secretário xeral 
de Galiza Nova e Xosé Deira do 
Consello comarcal de Boira. 

Na província de Pontevedra en
cabez?l a lista . o deputado Bau
tista Alvarez xunto cos tamén 
deputados Francisco Trigo e 
Olaia Fernández Davila; Salomé 
Álvarez, corícelleira en Ponteve..: 
dra; Bieito Lobeira, deputado; 
Rosa Darriba, concellejra da 

· Guarda; Francisco Xabier Alon-

Xosé Manuel Beiras encabeza as listas do BNG ao Parlamento galega como candidato 
á Presidencia da Xunta. 

so, responsábel local de Vigo; 
Xabier Paz, do Consello Na
cional; Clara Millán concelleira 
en Cangas; Carme Fidalgo, con
celleira en S.illeda e Xosé Lois 
Grande Grande do consello co
marcal de Redondela. 

Na província de Lugo o deputa
do Alberte Xullo Rodríguez Fei
xóo ocupa o primeiro posto se
guido por Emílio López, tamén 
deputado; Eduardo Gutiérrez, 
deputado provincial ; Tereixa No
vo, respa.nsábel comarcal; Xosé 
lrimia, da Permanente; Xosé 
Manuel Rodríguez, concelleiro 
de Escairón e Xusto Fernández 
teniente alcalde de Mondoñédo. 

Finalmente, por Ourense apr~
séntanse Alfredo Suárez Canal, 
deputado, Xosé Henrique Rodrí-
guez Peña, tamén deputado; Xo
sé Manuel Ferreira Abeleira; te
niente alcalde do Carballiño; 
Concha Álvarez da CIG Ensino; 
Xesús Losada Laxe, portavoz 
municipal en Xinzo; Alberte 
Blanco, concelleiro en Ver{n e 
Ana Garza, concelleira en Coles. · 

Con esta equipa, reforzada po
los membro$ qu~ ocupan os tra
mos inferiores das listas , o BNG 
prepárase para executar o pro
grama de governo despoi's das 
eleicións de Outubro, reunindo a 

un grupo de persoas coas que 
se canta "non ·só para o executi
vo senón tamén _ para ocupar o_s 
cargos institucionais" sinala En
carna Otero. 

Comezo da campaña 

O 25 de Xullo; Diada Pátria Ga
lega a frente nacionalista dará 
por comezado o proceso de pre
cam pa ñ a. Baixo o lema "Coa 
forza de todo un povo" asumirá, 
como en anos anteriores, a ce
lebración institucional deste dia, 
á vista de que o partido g,over
nante, o PP limitarase a facer a 
abrigada oferenda ao apóstolo. 

Pero o feito de que o Dia da Pá
tria se inscriba por vez primeira 
no marco eleitoral non lle restará 
aos actos o caracter reivindicati
vo doufras ocasións, reclamando 
"o direito de autodeterminación e 

. o respeito ao po_vo galeg'o". 

Tamén se intensificarán ns actos 
vencelládos ao 25 de Xullo insis
tindo no re.to que o BNG . lanza 
ao país para que estea governa
do , por vez primeira , por na
cionalistas. O BNG espera unha 
masiva participación e mesmo o 
discurso de Beiras terá o matiz , 
segundo explica Encarna Otero, 
de ser "o discurso do futuro ·Pre
sidente da Xµnta". • 

ANOSATERRA 

Paro no mar en ·solidariedade 
con 38 mariñeiros xulgados 
O Xoves 3 de Xullo come:z;a no xulgado do Penal de Vigo o 
proceso contra 38 mariñeiros e mariscadores do Morrazo 
por uns sucesos que aconteceron hai catro anos cando os 
acusados paralizaron a exlracción de area na Costa da Vela 
de _Cangas. Odia 3 a pesca de baixura da província de Pon
tevedra parará e as lonxas deixarán ·de funcionar en-soli,da
riedade cos xulgados. Haberá mobilizacións de barcos no 

, " mar e diante qos xulgados de Vigo polo que consideran un 
proceso sen sentido-. De-Outubro de -1992 a Febreiro de 
1993, levouse a cabo a extracción de area da Costa da Vela 
cara á práia arousana de Compostela. Posteriormente para
lizouse o que lles dá razóns para corroborar a sua ilegalida-
de. A raiz das suas mobilizaeións, o fiscal pede catro meses 
de arresto maior e multas de 300.000 pesetas por c_oac
·cións. Hai casos máis graves como· o do presidente p~ovin
cial d~ . contrarias, Manuel Pazos, ao que se lle pede catro 
meses e un día de prisión menor.+ 

5 

Non habera planta de residuos sanit(lrios . 
en Sada 
Os viciños de Sada gañaron a batalla contra a planta de 
residuos sanitários que a empresa Uralita xa comezara a 
construir nesta v11a. Tras ·manifestacións e altercados CO· 
as forzas de seguridade,. chegouse a-un acordo o Mérco
res 2 de Xullo para reubicar está planta. para o que se ba
rallan os destinos de ·cerceda ou Somozas. De calquer 

- maneira, os viciños manteñen a manifestación convocada 
para o Sábado 5.t · 

Carga da Garda· ·civil en Vilaboa 
. Un viciño de. Vilaboa e integrante da plataforma anti-empaca
dora resultou ferido n~ cabeza despois dunha carg·a da Gar
da Civil o Sábado 28 no bairro de Paredes dese concello. A 
preséncia de Víctor Manuel Vázquez Portomeñe nun acto or
ganizado por Mulleres Rurais alporizou aos viciños contrá
rios á instalación da empacadora por entender que "estamos 
humillados e veñen a provocar". As Rrotestas intensificáron
se coa chegada dun concelleiro popular de Vilaboa e os 
a)<entes da Gar.da Civil cargaron dándolle uo mocazo a un vi~ 
ciño que rematou no hospital. Vázquez Portomeñe chegou 
despois da carga e só estivo un cuarto de hora nos actos.+ 

Seguen as obras do gasoducto mólia a 
. orde d~ paralizaéión · - . 
Nos concellos de Barro, Valga, Caldas, Mos e Pontecalde
las -continuan as obras do gasoducto Vilalba-Tui empren
didas pola empresa Enagás mália a orde de suspensión 
cautelar dictada polo Tribunal Superior de Xustiza de Ma
drid o 19 de Xuño. PrecisamenteJoran os viciños destes 
concellos_ os que denunciaran os danos que o trazado 
elexido pola empresa ia causar nas terras particulares. 
Enagás ampárase no ·recurso apresentado para asegurar 
que a .senténcia non é firme e que polo tanto non obriga a 
suspender as obras.+ 

5.100 millóns adebedados polas 
expropiacións para autovias 
O Ministério de Fomento recoñece que adebeda 5.100 mi
llóns ae pesetas en con'cepto de expropiacións pola cons
trucción de autovías· na Galiza segundo á resposta dada 
ao deputado do BNG Guillerme Vázquez. Desta cantidade 
1.508 millóns corresponden á aut_ovia das Rias Baixas e 
3.591 á do Noroeste. + -

Beiras apresenta o programa do_ BNG aos 
galegos de América - · 
Arxentina, Uruguai e Brasil son os tres destinos de Xosé 
Manuel Beiras, éandidato á presidéncia da Xunta polo BNG, 
,na sua viaxe a América "coa fin de estar máis perto da rea
lidade dos galegos nestes pais_es" e dar a coñecer o _ 
programa. eleitoral da formación nacionalista. O 4 de Xullo 
·estará en Bos Aires e, despois de reunirse con Francisco 
Lores, responsábel do BNG, achegarase a Mar de Plata pa
ra ter un'1a xuntanza co colectivo de galegas para voltar á 
·capital bor:iaerense e cqmparecer ante os méios de comu
nicación. A visita ao centro de Lalin seguiranlle entrevistas 
..cos organismos que investigan as desaparicións durante a 
ditadura militar arxentiha. Despois de reunirse con intelec
tuais e deputados arxentinos, Beiras parte a Montevideo, 
onde será recebido polo alcalde e visitará a escola Galicia. 
En Brasil, odia 11, encontrarase co prefecto da cidade de 
Salvador e,co governador do. Estado de Bahía.• 

. - . 
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OPtNIÓN 

SECTOR PÚBLICO 
E ELEICIÓNS-

MANUEL MERA 

As vindeiras eleic~óns autonómicas son, 
seri. dúbida, as máis importantes dos últi
cnos anos . Ante todo, porque coinciden 
cun intre clave na recunfiguración do pa
pel que lle corresponde a cada quen den
tro d'a Unión. Europea e no que Galiza, po
lo de agora, perde terreo en todos os secto
res básicos. Mesmo, dado o avanzado que 
está o proceso, pode que esta sexa unha 
das últimas oportunidades para evitar si
tuacións irreparábeis. Tampouco podemos 
esquecer que estamos nun momento no 
que a nova situación política en Fráncia e 
o Reino Unido, pe-
dindo modificacións 

para a Infantería de Marina se faga en San 
Fernando, cando isto conduce a moitos 
operários da factoría de Ferrol ao parp. 

Non chega na sociedade galega con facer 
unha mellor xestión, con ter un proxecto / 
de país no económico, e con facer unha 
política a prol da industrialización, ainda 
que isto tamén hai que facelo!. Compn~, 
ante e sobre todo, evitar o desmantela
merito dos sectores básicos, porque no~ 
son posíbeis de. sustituir facilmente nún'-' • 
rnercado agresivamente competitivo, peto, -

- que de libre e· aberro· -
non ten ren. Non é li

na política europea, 
cria contradicións ·no 
núcleo dirixente da 
Unión, que permite 
abrir portas impensá
be is hai uns meses 
cando todo parecía 
decidido e pechado 
definitivamente. 

Agora mesmo, o noso 
pafs enfréntase á pri
vatización das empre-

. sas públicas, que son 
fundamentais para 
manter o emprego e a 

'Como se pode 
entender a ·postura de 

CCOO e UGT pedindo 
na Bazán que parte do -

buque se faga en Cádiz, 
cando isto conduce a 
moitos operários da 
factoría ao p~ro ?" 

bre para a produción 
de leite, carne ·e Ü1-
aústria -naval, por 
exemplo. En todos os 
casos hai unha deci
sión política que de
pende do peso econó
, mico, milit:ar, da con
flitividade social, do 
país ou ·estado do que 
falernos. Esta decisión, 
segundo a súa impor
táncia, tómase no G7, 
n'a Unión Europea · ou 
en Madrid. Así e que, 

capacidade produtiva, 
non só das fábricas afectadas, se.nón de co
marcas enteiras e centos de pequenas e 
medianas empresas que dependen da súa 
continuidade. Dá un~a idea da súa impor
táncia o feito de que estas factorías xeran 
un 10% do emprego e un 14% do PIB no 
sector industrial. Pero asemade son empre
sas de grandes dimensións, avanzadas tec
nolóxicamente e con gran capacidade ex
portadora. T ampouco se entende por qué 
hai que privatizar un sector público que en 
1995-deu 56.000 millóns de pesetas de be
nefícios que se reinvestiron en grande me
dida fora de Galiza. Ademais a súa venda 
non asegura a conlinuidade, nen investi
mentos en modernización, nen que se 
manteñan os postas de traballo (en Endesa 
e Inespal . xa se fa la de reducións de cadro 
de persoal). Me~mo podemos estar, como 
xa sucedeu outras veces, ante a absorción 
do mercado con peche ou redución das 
factorias por parte das multinacionais, así 
como ante investimentos especulátivos de 
grupos financieiros. De ser privatizadas, o 
problema do emprego e as consecuéncias 
sociais orixinadas nas comarcas afectadas, 
non van ter peso á hora de tomar deci
sións sobre o futuro das factorias. ' 

Nas empresas públicas, como na produ
cic?n de leite, carne ou no sector pesquei
ro, hai anos que se practica unha política 
de desmantelamento. No primeiro caso 
para xustificar a privatización e nos demais 
coa ,intención de forzar ao abandono de 
actividades básicas dentro da economía 
galega, coa finalidade perversa de apro- · 
priarse dc;!st~ mercado por parte dos ricos 
estados centrais europeos, ou doutras na-; · 
cións do Estado Español. Unha política 
andgalega que é posíbel non só porque es
tamos frente ·a grupos económicos, políti
cos· e militares poderosos, senón polo en
treguismo e a resignación que impera en 
amplos sectores do empresariado ( vexamos 
as opinións da CEG) e as clases medias al
tas de Galiza; así como a existénci~ de có
pulas de partidos políticos e sindicatos de. 
ámbeto estatal que actúan como se fosen 
cipaios coloniais. Como se pode entender 
senon, a postura de CCOO e UGT pedin
do na Bazán que parte do buque anfíbio 

xuntos aos acordos de 
- libre comércio, están 

as cláusulas de "nación máis favorecida", 
"axudas ao desenvolvemento"; embargos e 
bloqueos económicos ... 

Estamos por tanto ante decisións de gru- -_ 
pos de poder que ·para ser modificadas 
compren de forza política e social, da que 
Galiza hoxe carece no plano institucional. 
Mais que pode gañar, ainda que sexa par
cialmente, nas vindeiras eleicións. Colo
cándonos nunha millor situación para fre-
ar as privatizaci6ns, aum•entar ·as cotas de ' 
produción, conseguir máis fondos que faci
liten a introducióu en novas actividades, o 
q.ue facilitará a criación de emprego e a 
eliminación da precariedade laboral, e 
mesmo .rara garantir unha defensa· real da 
nosa cultura e. idioma, que para nos é fun
damental. Por iso compre que os traballa
dores/as militemos activamente para favo
r.ecer esta mudanza política, que coloque 
ao nacionalismo de esquerdas o vindeiro 
mes de Outtibro en responsabilidades de _ 
governo, porque nos xogamos moito. • 

MANUEL MERA, é presidente da CIG 
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A FURIA 
DOS ELEMENTOS 

XURXO BORRAZAS 

Acabo de consultar un diccionario de si
nóninos e síntome atordado. Re~isei va-

. rias entradas e empreguei referencias cru
zadas; e riada. En ningures fun quen de 
atopar 30.000 millóns coma sinónimo de 
aire. Brisa, Yento, atmosfera, donaire, as
pecto, analoxía; pero dos millóns nada. 

Enc;uniñeime entón ao Diccionario da 
Lingua e busquei a definición de aire, mais 
tarnpouco alí había nada de millóns. Uni
camente dei cunha frase .feita que podía 
gar:dar cerra relación co obxecto da miña 
busca: faeer castelos ·no · 
ciire. Pero non era iso 
exactamente. ·os dic-
cionarios déixªannos 

proprias palabras, sen referentes reais: aire 
sobre aire; porque xa se sabe que as molé
culas do elemento gaseoso viven anchas e 
sempre hai sitio para máis, ata que se com
priman en exceso, porque ao mesmo. tem
po coñecemos que un átomo éc rrlortal can
do se cabrea. . 

Instalados na ficción, tamén o aire pode 
ser terraJ outros dos elementos clásicos; ou 
"Terra Única", que se vende a si mesma 
misturando de novo as dúas funcións. cita
das: poética e autoreferencial. 

· de cote con esa sensa
ción, a de que "non 
era iso exactamente". 

'H . ai palabras como 

Ou terra moved iza, te
rremoto, que se xusti
fica como o producto 
de un mal aire; mon
tando en cólera cando 
se menciona outro dos 
elementos, a auga, co
mo p·osible causante. ·E sen embargo os 

J0.000 millóns dos 
que ultimamente se 
falaba en Vigo s.on 
iso, -aire. Ou menos 
ainda, o que sexa no 
que se converten as 
palabras unha vez son 
pronunciadas. 

terra, pedra, aire, auga ... 
que constitúen unha 

evidente metáfora 
das promesas . 

Da terra á pedra vai 
só un paso, e coas pe
dras ten que ver outro 
dos usos poéticos da 
lingua por parte do 
governo do xen.io da 

pre ... electorais" 

Unha lingua pode 
empregarse para falar do mundo material, 

.., das interpretacións e reflexións sobre ese 
mundo: as abstraccións; da lingua mesma, 
un uso máis habitual do que poida parecer, 
ou pode empregarse dun xeito poético, 
sendo esta unha categoría que discorre pa
ralela ás outras, un universo alternativo: 
unha creación humana con rasgos de vero
semellanza e intención persuasiva. 

Fraga lribarne, o ministro de Franco; o sr. 
Pérez, 'funesto alcalde de Vigo e P.P. Cuí
ña, o milagre de Lalín; desprezan o primei
ro uso da lingua deliberadament~; non ac-

-ceden ao segundo por incapacidade evolu
tivá e válense entón dos dous restantes. 

Emboutan a función poética da lingua co
as súas ficcións orzamentais. Aí si que aire 
é sinónimo do que se queira: 30.000 mi
llóns, peaxes gratuitas, campus e polígonos 
industriais que serven para as prácticas das 
autoescolas, parques naturais, hospitais pa- · 
ra mil anos, ... o que se queira. 

Falan tamén, cuarto uso citado, das súas 

dictadura. T rátase de 
unha figura literaria, 
a metonimia, que 

consiste en substituir a parte polo todo . 
Así, as pontes internacionais, os institu
tos, hospitais, facultades, estradas, depura
doras, residencias, polideportivos, etc., · te
ñen forma de primeiras pedras. Os lecto
res, ou receptores destas compenstorias 
propostas, teñen que sér activos e comple:. 
tar eles mesmos, coa súa imaxinación, a 
historia; coma nos mellores soño e a boa 
literatura. 

O aire, como se ve, dá para todo; ainda 
que non caiba nos· diccionario . E ao me
llar si cabe, e mirei eu mal. Tal vez, aven
turo, debín de ir a arroto, halitose, ou ven
tosidade . 

Estas últimas, tamén coñecidas coma pei
dos, e coincidindo coas empacad ra , n 
ruidosas, comprimidas (perdoen que me 
deteña no obvio), e cheiran mal. Con ti
túen xa que logo unha evidente metáfora 
das promesas pre-electorais; máis ainda 
porque cando os bota un demo recenden a 
colonia. O seu aroma (e voltamos ao aire) 
engaiólanos e elévanos, sen correlato ob
xectivo. Fainos crer que estamos no ceo 
ata que nos vexamos ardendo no lume do 
inferno. 

E con isto ternos xa os nosos carro ele
mentos: 

Fraga lribarne, ou a auga choca encorada, 
politicamente pestilente. 

P.P. Cuíña, o terremoto. Barrenista e 
achanzador. 

Pérez Varela o~ o aire. Manipulador de 
diccionarios. 

E·finalmente Diz Gued~s, o piragüista; 
que nesta ocasión non é auga poluciona
-da, nin gas tóxico, nin T erra Única, se
nón o lume abrasador. Non o que purifica 
senón o que queima os montes. Non o 
que renova, s~nón o que destrúe. O sinó
nimo, ¡atento aí Pérez Varela!, da igno
rancia e da barbarie.• 

X URXO BORRAZAS é escritor 
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-PARLAMENTO 
A Mesa cometeu un erfo ao incluir o tema na arde do dia 

' ' . 

O PP recoñece que Franco Cercleira incorreu en 
incompatibilidade pero non o debate no pleno 
* P.C. 

O grupo parlamentário popu
lar recoñeceu, pésie adiar o 
debate e máis a votación no 
pleno, que Franco Cerdeira 
incorrira en incompatibilida
des. O próprio Vitorino Nú
ñez, presidente da Cámara, 
aseguraba que o asunto que
da en mans da Mesa do Parla
mento para que sexa esta 
quen decida a cantidade que 
deberá devolver á institución, 
calculada en máis de sete mi
llóns de pesetas. 

actividade nambas xestorias. 
Entrega os de Ortigueira e unha 
nova cópia da de Narón, que 
nen sequer coincide coa cópia 
anterior. Diante desta situación, 
a Comisión require que explique 
o acontecido. Na sua compare- _ 
cén.cia, desarmado recoñece 
que estaba dado de alta, ainda 
que segundo el, tramitara a bai
xa en 1994. 

Das suas declaracións da renda 
dos anos 1994 e 1995 dedúce
se que ademai~ dos ingresos 
pola xestoria e do Parlamento· 
recebeu cartas de distintas 
cómpañias de seguros, a,specto 
que Franco Cerdeira tamén re
coñeceu . 

O PP non queria recoñecer pu
blicamente que o seu deputado, 
Franco Cerdeira manipulara do
cumentos e incorrira en incom
patibilidades. Tampouco queria 
recoñecer que o seu represen
tante na Comisión do Estatuto 
do Deputado, Xosé Lois Alonso 
Riego, non actuara coa debida 
dilixéncia e que adoptou unha 
postura partidista .ao exculpar a 
Cerdeira asegurando que "non 
houbera incompatibilidades" . . 
Por isa, en lugar de debater o 
primeiro ponto, como indicaba a 
arde do día, Vitorino Núñez soli
citou aos grupos parlamentários 
deixar o caso en mans da Mesa, 
porque "non procede o debate e 
votación ao reiterar a sua renún
cia ao escano", dixo. 

Portomeñe defendeu a franco Cerdeira pero ao final ·o PP tivo que sacrificar ao diputa-

· _ Pésie estes. dados, o. presidente 
da Comisión, Xosé L:ois Alonso 
Riego vota. en cqmra do ditame 
e asegura que o seu compañei
ro de filas _non cometeu negun-

do ante ~ veciñonza das eleicións. · · 

existira incompatibilidade entre 
o cobro da asignación corres
pondente ao seu cargo como 
deputado e ao cobro por servi
zos privados, o 27 de Maio do 
presente ano a Comisión solici
tara a Franco Cerdeira a docu
mentación que probase o cese 
da actividade nas xestorias de 
Narón e de Ortigueira, ao tempo 
que pediu esta documentación 

na Axénda Tributária. A ·primei-
. ra sospeita xurde pala semellan
za entre as compulsas de entra
da no Parlamento .e _os cuños de 
entrada en Facenda da páxina 
onde figara o cese de actividade 
nas duas xestorias que estaban 
ao seu neme. 

·, 
Diante diso, a Comisión decide 
solicitar os orixinais do cese de 

. ha írregularid.ade, polo que non 
se adoptarán medidas sancio- . 
nadaras en contra del. Despois 
de ter entrado no pleno o caso 
Cerdeira, o próprio Vítor Manuel 
Vázquez Por-tomeóe aseguraba 
que "a democrácia exixe prestí
xio político" e remítese á Mesa 
do Parlamento para que decida 
"que se reintegren os cartas".• 

En calquer caso, o asunto en
trou na arde de día por erro, xa · 
que ao votar en contra do dita
me elaborado pala Comisión, o 
deputado do PP Alonso Riego 
negaba de princípio calquera 
irregularidade por parte de Fran
co Cerdeira e xa non cumpria 
elevalo ao pleno. O erro cometi
do foi o que obrigou finalmente 
ao grupo párlamentário popular 
a analisar os papeis, asumir a 
existéncia de manipulacións e 
polo tanto de incompatibilidade 
manifesta. Esta circunstáncia foi 
tamén a que fixo que desde as 
próprias filas populares e máis 
concretamente desde o grupo 
conformado polos membros do , 
OPUS na Coruña se presionara 
a Cerdeira para que anunciase 
a renúncia ao seu escano. 

Denúncian que o ~P agacha os dados d_e pr0dución leiteira 
para retrasar o cob~ da supertaxa 
O parlamentáno do BNG, Emílio 
López denunciou que o PP retra
sa facer públicos os dados da úl
tima campaña leiteira para non 
ter que anunciar o cobro das 
multas por supertaxa antes das 
eleicións. Segundo Emílio López, 
desde o Ministério de Agricultura 
xa se anunciou que as multas se 
cobrarán por adiantado en fun
ción do que se calcule que van a 
sobrepasar os produtores, o que 
está provocando o abandono de 
moitas explotacións. 

"retencións a canta", para co- n~ndó Carlos Rodríguez asegu-
brar as m1:1ltas por adiantado, rou que os problemas do sector 
aseguraba Emílio López. Se- lácteo son consecuéncia da 
gundo o deputado nacionalista, mala negociación do PSOE 
con esta política de cotas "de- cando a entrada na UE e que 
capítase a expansión e limítase os gadeiros que abandonan as 
a capacidade de especiali- explotacións fano porque que-
zación", mentres se defenden ren. Emílio López na sua réplica 
os intereses do capital francés sacou un cartón deleite francés 
e nomeadamente· do leite nor- que segundo asegurou "están 
m<:i'ndo. O deputado socialista regalando nas áreas comerciais 
Francisco Sineiro culpou ao PP galegas", contestou que o 
por non defender ao sector lác- abandono voluntário das explo-
t~o g_alego ao fracasar no in_ten- tacións é igual ao abandono vo-
to de ampliar as -cotas. · · luntário do escano de Franco 

Para recoller o lei1e, unha vez Cerdeira e que, se cadra, a al·· 

Á vista da posibilidade de que 
chegad9_ a0 límit13 oe prodl)C-:: E _o~_ r.e9posta . a .esta.s._ qi.cu.sa::- ... tertJa_~iVª:· qU@ q11.e.P.~: · :aos produ-
ción, as indústrias·están a facer·, · qi~n.s; · o depuládo ~dó pp- Fer- ;, tores··é o'turi.8"J\o '°r:L!ral.+ 

·o marisco de Marúxia. Os verdes pra
dos. As xentes apacíbeis e o son da 
gaita ao lonxe. As recomendacións 

para entrara na Xunta. Nunca é noite na ca
sa dos leais da Condesa. O viña tamén se fai 
de uvas. É mellor mandar os fillos á privada 
para ter .máis nota na selectividade . Se te · 
queres curar a consulta tes que pagar. Son 
tópicos utilizados por criativos e expertos en 
publicidade, pero tamén forman parte da 
cultura instalada no café, na saída de misa, 
nos corredores políticos e nas tardes de fut
.bol e habano. 

~ ·~~~~ ~ ~~ -~ ~ - - . .. ~ -
, .... .,,,,: - .. ~-:-···;.~·:.;.. 

·,.¡_-~\ .· ·_: ~-·t~~:~~~~~;~>:,i? ~- .. -_. . 
~~~~~-~~ Na.:¡n_fmória anu~l. cfo dep~r~amento figura ao . 

;.,..._ · ~reritatar"a terp.p©tada~ méclio ·millón de v(sitan
~- · .;.:, .;·~tes~:drn;;o: mti"'artistas, séteceñto$. traballadores -· 
f : ·,: .... ~ ~- yinted~ú;" ¿onóelÍas cÓlaborad~res. No resu- , 
,. · ·" . -. i tfio.de prensa 'Mcrai~ de·lollas con: portada· do -' 

~· ~~~i~Jleirc5 i~1l§iúr8B9º a cousa en compañia 
,. e:;::-íiií:electuais na :r~lla de-Aria Botella ou a 

(". ,:. ' ..• .. 1 _ -.J~f~~;;-.,El~n~. En· opinión dalguns dos asís-
:'·" · "' ·_- ; ~ -~ .:: '. tent.es-houb0 pequenos problemas·: o cabezón 

. :.., : • - .~ 1 ·' de 'Batán non me .deixaba ver o cenário, Homero 
m·ediO me intoxica éun Montecristo , Manolita 
non parnu de f a1a; durante todo o concerto.':. 
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O PSOE en contra 
_ dalgunhas 
privatizacións 
Os socialistas apresenfaron 
unha moción sobre as privati
zacións de empresas públicas 
galegas, tratando en concreto 

• o proceso que está a viver nes
tes momentos lnespal. O depu
tado do· PP, Xaime Pita asegu
rou que o seu partido nunca 
estivera en contra das privati
zación s, pero que non tiña 
constáncia de que os deputa
dos socialistas galegas en Ma
drip . estiveran en contra da pri
vatización de empresas como 

- Telefónica, Repsol ou Argentá
ria con ministros como-Boyer, 
Solchaga ou Solves. O parla
mentário socialista, Ceferino 
Díaz respostou ql:le o seu gru
po non está "en contra dás pri
vatizacións, só dunha parte".• 

Problemas de 
homes 
Pilar Gar9ia Negro_ pediu que 
se modificaran as políticas da 

· Consellaria de Família, Muller 
e Xuventudé e que se aplica
ran de forma transversal en to
das as consellarias . Para a 
deputada do BNG, os proble
mas cosques~ atopan as mu
lleres son multidísciplinares e, 
polo tanto, teñen que ser abor
dados· desde diversas pers
pectivas: sanidade, ensino, 
cultura, laboral ou agricultura. 
o caso é que despois do tem
po que leva· o PP no governo
e pésie ter criado unha conse
llaria específica que se chama 
entre outras causas de "Mu-=
ller", as dificultades persisten. 
Por iso , a deputada naciona
lista considerou a posibilidade 
de que se ere a consellaria do 
"varón, porque o importante é 
tratar as causas, é .cficer, aos 
homes".• · 

Galiza, Terra 
_Popular 
O conselleiro de Cultura e Co
municación Social, Xesus Pé-

· rez Varela saiu indignado á .tri
buna para contestar a algunhas 
das. perguntas feitas polos 
membros da · oposición sobre a 
política de propaganda que se 
agac;:hq tras do . evento .Gafiza, 
Terr§l Unic¡i; que canta cuns .or
zamentos de máis de 1.000 mi-
- - llóns de pe-

Pérez Varela. 

setas. .A 
-sua ·¡ñt_er
v en é i ó n 
consistí u 
en co'rmar 
de insultos 
ao deputa
do ·socialis
ta 'Bonifácio 

- Borreiros , 
do que dixo 
que tiña un 

Por iso a poucos lles molesta que as autorida
des teñan reservadas as cinco primeiras filas 

-·nos eventos ' de Galicia · terra única. Paren tes de 
feíto e outros achegados sen clasificar incluf
dos. Asi existen cargos públicos dediq1.dos full 
time a figurar. Romarias Internacionais, circuí
tos éultu.r.ais, simpósios, feiras ·de teatro e das 

Festas jolgbrrio "~,: 

de verdade, salóns muhidisciplinares, exposi
cións variopintas.: . son os forós onde se ubican 
animadas, ébrias de fiambres e fotos no xorrn~J 
subvencionado de tiraxe local , . as consentidas 
foi:zas vivas dó lugar. 

Res.1.gnación? Pode optarse por outra solución. 
Deixarse de jaitas e jolgorrios subvencionados e · 
reclamar a párte directamente proporcional 

/ 

que lle. corresponde a cada votante popular: 
1.057.563 pesetas con 58 cadelas. Que cada un 
monte a festa póla sua contra. Polo menos os 
demais evitaríamos o sofrimento de telos que 
aturar na primeira fila do pátio de butacas.+ 

"electro-encefalograma plano . 
en cultura" por óusar cuestionar 
a sua xestión. O deputado so
cialista criticou a presenza de 
altos cargos do PP nas inaugu
racións das mostras e exposi
cións que se celebran polo país 
adiante, entre eles Ana Botella, 
que estivo na Coruña inaugu
rando unha exposición.• 
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Profesores galegas da mesma matéri~ consideran o ocurrido unha "aoqmalia total" 

Un tribunal de Salamanca examina de galego 
aos futuros orientadores de psicoloxia e pedagoxia · 
-<>- M.V. 

Salamanca, Ovieu e outras 
províncias de tala castelán 
nutriron os cinco tribunais 
que o pasado dia 25 comeza
ron na Coruña as oposicións 
para o corpo de orientadores 
de secundária, nas especiali
dades de psicoloxia e peda
goxia. 

Os 966 matriculados nas probas 
encontráronse con que o primei
ro exame eliminatório, precisa
mente o de galego, ia ser xulga
do por .un tribunal no que non 
habia nengún membro desta co
munidade. En atención ás pro
testas habidas, foron sustituidos 
os presidentes dos . cinco tribu
nais_ Un deles, ao de9atarse da 
situación, optara xa antes por 
dimitir. 

A.V., opositora á unha praza de 
peqagoxia, sinala que os susti
tutos eran galegas "que entra-

. ron decindo: Bos días, benví
dos a estas novas oposícíóns, 
ainda que logo continuaban en 
castelán" . "O acento dos de
mais -engade- viase que era 
de fora" . 

O exame de galego constaba 
de várias perguntas tipo test, 
redacién e texto a traducir. Os 
convocantes das oposicións in
formaron aos autores da pro
testa de que haberia un serví
cio de tradución e ·de que cada 
tribunal contaria con dous ase
sores para a correción da pro
ba de galego. 

O dia 30 celebrouse o segundo 
exame, correspondente ao caso 
práctico. O texto escrito debia 
ser lido máis tarde diante do tri
bunal·. Vários interesados per
guntaron se se podia ler en ga
l ego. A resposta foi que si e 
que; de facelo , a sua interven-

As oposicións fornecerán psicólogos e pe= 
dagogos para atender os centros de ensi
no galegos. 

ción seria gravada, logo traduci
da por. unha equipa de lingüistas 
e posteriormente valorada polo 
tribunal. O seguinte exame 
constará de dous temas e o pro
~edemento a seguir será. similar . 

A.V. indica que o caso máis sig
nificativo pode ser o da. chama
da encerrona, o cuarto e derra
deiro exame, dado que se trata 
dunha exposición oral, na que a 
forma de expoñer, a capacidade 
expresiva, et({. son máterias bá
sicas ·a valorar polo tribunal. Es
ta opositora xulga que é moi di
ferente valorar un texto traduci
do~ a facelo .con respeito á inter
vención oral directa. A ·proba ad
quiriria tintes surrealistas se se 

·ten en conta que os examinados 
poden facer uso do enceirado 
durante a proba. "Fotografiarán 
o taboleiro ·e logo traducirán?", 
pergúntase A.V. 

En Galiza existe 
profesorado competente 

De "anomalia total " calificou 
Hermínio Barreiro, profesor de 

História da Educación da Fa
cultade ·de Pedagoxia de San
tiago, que "se teña que recurrir _ 
a xente de fora". Barreiro lem
bra que en Galiza existe facul
tade de pedagoxia nas tres uni
versidade e que polo tanto non 
habia necesidade algunha de 
recurrir a prof~sores doutras 
comunidades. 

Hermínio Barreiro considera o 
sucedido un "atentado" e un 
exemplo da "política educativa 

-mim,ética e desgaleguizada 
que se ven seguindo'-'. O profe
sor compostelán eñgade· qüe 
non se están a aplicar os as
pectos "máis interesantes da 
Logse, pero si os máis retro
grapos". O mesmo docente si
nala, por fin, que en Galiza hai 
xente moi implicada nestas 
matérias e que o que se fixo foi 
"desautorizala". , ·' 

' O sindicato CIG-Ensino recusou 
a composición dos tribunais no
m.eados, por xulgar que os seus 
membros "non están capacita
dos para calificar probas que 
van ser feitas en galego". A CIG 
considera que os que-empregan 
o galego van ser discriminados, 
porque as suas condicións non 
van ser igualitárias, "nen ainda 
que se empreguen tradutores". 
A central nacionalista considera, 
por último, que "non existen ra
zóns que xustifiquen tal dispara
te, xa que en Galiza hai espe
cialistas abando nas matérias a 
xulgar". 

Fontes consultadas por este pe
riódico responsabilizan, entre 
outros, do ocurrido a José Ma
miel Touriñan, mem.bro do Opus 

·Dei , brazo dereito do ex-conse
lleiro de Educación e hoxe alto 
cárrego, Piñeiro Permui. Touri
ñan residia en Madrid antes de 
que lle fose aterecido un pasto 
de trab~llo en Gal iza.+ 
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A Coruña Couceiro. Santiago 
Pedreira. Santiago 

Couceiro 11. A Coruña Sargadelos. Ferro/ 
Arenas. A Coruña Helios. Ferro/ 
Lume . A Coruña Brañas. Carbal/a 
Cqlón. A Coruña Sementeira. Noia 
Nós. A Coruña Cunqueiro. Pontedeume 
Hernández. A Coruña Do Néno. As Ponles 
Sargadelos. Santiago Cousps. Riveira 
Follas Navas. Santiago 
Encontros. Santiago 

Todos os libros e 
publicacións de Edicións 

A Nasa Terr(}, 
pode atopalos 

permanentemente 
nestas librarías 

de todo o país. 

-EDICIÓNS 
A!IOSATlllllA 

Pontevedra 

Escolma. Pontevedra 
Micheler:w. Pontevedra 
Paz. Pontevedra 
Seoane. Pontevedra 
Maxtor. Vigo 
Cartabón. Vigo 
Librouro. Vigo 
Sargadelos. Vigo 
Babel, Vigo 

Limiar. Vilagarcía 
Vernet. Baiona 
Biblos. Tui 
AÍlántica. A Guarda 
Cervantes. A Guarda 
Dalvi . La/in 

Lugo 

Souto . Lugo 
Biblos. Lugo 

·Aguirre. Lugo 

Segrel. Vi/alba 
Porta da Vilo. Viveiro 
Xistral. Monforte 

Ourense 

Torga. Ourense 
Stylo. Ourense 
A Nova. Ourense 
Epi. O Carba/liño 

Augas sépticas 
A Xunta ainda non ten defi
nido as zonas vulnerábeis de 

'Contaminación por nitratos 
procedentes de fonte 
agrária , segundo canta o pe
riódico FOUCE. "En Gal iza o 
54% dos pozos e manantio · 
non son potábeis a causa da 
contaminación de colifonne 

· fecais ou estreptococos proce
dentes de pozos negros mal 
deseñados ou inexistentes e 
de purins. A augas subterrá
neas, regatos e rios contami
nados por exceso de nitróxe
no teñen o problema da eutro
fización: o nitróxeno fai 
medrar as algas de forma exce
siva e a. A fauna acuática ma
rre por asfíxia porque as algas 
requisan o osíxeno das augas. 
O Govemo autonómico ainda 
non elaborou nengún 

_documento ao r~speito de zo
nas vulnerábeis ainda que xa 
están definidas as caneas ga
legas dacordo co risco de con
taminación por vertido de pu
rins que corresponden ao Ou
ro, Allóns, Ulla-Arzua, Ame
go, Eo, Tambre, O Barco, Ma
riña.(Arteixo), Xallás, Eume, 
Neira e Avía". A revista ina
la que "Ainda que este asunto 
aparece en zonas de Europa 
con moitos máis problemas de 
contaminación agrária difusa, 
a alta concentración de gado 
e determinadas conca galegas 
fai que o problema sexa tamén 
noso. Ocorrera algo semellan
te coas medidas hixiénicas d 
leite, que primeiro apareceran 
como recomendación e poste
riorrn en t:e apareceran como 
norma . O nivel de nitrato 
está agora en fase de recomen
dación" .+ 

Envainar a espada 
imperial 
A devoludón de Hong Kong 
merécelle ao historiador nor
teamericano Denis J udd o se
guinte comentário no 
INTERNATIONAL HERALD 
TRIBUNE "Que fose o gover
no británico de Margaret 
Thatcher, aquela heroica de
fensora dos valores occiden
'rais, quen puxera en marcha o 
proceso de entrega de Hong 
Kong, a comezos dos 80, pode 
chamar a sorpresa, pero é un
ha de.cisión coerente cos prin
cípios británicos, ou a falla 
deles, que levaron a envainar 
á espada imp€rial na India en 
194 7. De certo, os británicos 
non cederon a India por von
tade senon por non poderen 
termar máis do adibal da co-
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lónia, despois do comércio co 
sub-continente perder intere
se e a política de benestar do
méstico reclamalo con urxén
da ( .. . ) Aos británicos non 
lles queda senon marchar de 
·Hong Kong. O chamado 
novos territorios da colónia 
foran ced idos a 99 anos, pero 
a illa de Hong Kong foi ven
dida en 1842 a perpetuida le 
e, vinte ano mái tarde, 
Kowlon. Por que os devolven 
logo? Porque man ter o encla
ve como porta comerc ial de . 
China vai ser mais doado des
pois dunha tTansferéncia pa
cífica que nun enfrontamento 
coa República Popular que 
nunca darian gañado ( ... )Pal
mer on, o primeir mini tr 
vitor iano, tan afeito á política 
das cañoneiras re umeunc 
nunha fra e cando dixo que 
o interese británico · son eter
nos. A retirada de Hong Kong 
é a C1ltima proba de qu leva
ba razón".+ 

Franco Cerdeira. V. ECHAVE 

Dimitir a tempo 
' No CORREO GALEGO Luis 
Pou a critica ao ex-deputado 
fragLüsta Franco Cerdeira por 
demorar a sua dimisión. "No 
plano máis estritamentre polí
tico, sen entrarmos en consi
deración de caste moral, cati
vo favor lle fi.xo Franco Cer
deira aos eus compañeiros de 
partido resistíndo até o derra
déirb minuto unha decis ión 
que teria aforrado ao Grupo 
Popular verse atrapallado mm 
carallo de fin de lexislatura, a 
catro. meses mal contados das 
eleccións autonómicas. Cor;;_o 
tanto se ten repetido, o estilo 
é parte esencial da· imaxe que 
o político da no exterior e 
conx Ltgar a tempo o verbo di
mitir axuda a recuperar, en 
parte, a credibilidade na arte 
do posibel e a non estrar Ltnha 
actividade esencial para a or
ganización e desenvolvemen~ 
to da sociedade", • 
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Que foi ben na indústria gale
ga desde· a fundación de Sodi
ga no 72? 

Mellor que unha visión xeral ha
beria que facer unha análise por 
seitores. Cando cheguei a Sodi
ga no 73 un dos obxectivos que 
tiñamos era a integración dos 
seitores produtivos e hoxendia 
pode ase'gurarse que a do auto
móbil está desenvolvida e conso
lidada. Hai anos exportábase to
do o granito en bruta e hoxendia 
hai unha série de empresas ela
boradoras; outro cámbio foi o do 
viña, no que houbo evolución de 
empresas que acadaron capaci
dade de exportación do produto, 
cando non hai moito case todo 
se consumía aqui. Estes tres sei
tores evoluiron positivamente ; 
ben sei que outros non evoluiron 
como era de desexar, por exem
plo o da construcción naval na 
que os grandes, como Astano , 
non puideron competir e detrás 
deles pechou a indústria auxiliar. 

Pero perdemos emprego in
dustrial. 

Eu non me atreveria a dicer que 
nos últimos 25 anos desceu o 
emprego industrial. 

Desde 1989 desapareceron 
160.000 empregos. 

Seitores con empreg,Q_j{nportan
te, como a construccióh naval, 
perderon traballo e noutros que 
melloraron, a racionalización do 
emprego produtivo e a mellora 
tecnolóxica, con redución de 
plantillas non compensada coa 
criación de empresas novas, foi 
contra o emprego. Se cadra al
guns seitores produtivos esta
ban un algo ... obsoletos, e non 
me gosta a palabra. Foi preciso 
reconverter. Discutir agora se 
era o máis razoábel desde unha 
perspectiva estatal que fose As
tano a que deixase de facer bar
cos, seria máis complexo. Hai 
factores que dependen do com
portamento do empresariado e 
outros da directrices autonómi
cas e estatais. 

Sodiga tora presentada no 72 
coma motor para o desevolve
mento industrial. 

Si eu tamén o lembro. Ao día se
guinte da constitución de Sodiga, 
os titulares dos periódicos dician 
cousas coma "Os tempos son 
chegados", ou algo deste xeito. 
Non podemos esquecer que o 72 
é unha época que ten pouco que 
ver con hoxe . Ninguén puido 
pensar seriamente que Sodiga 
estivese chamada a ser un feito . 
capital para o desenvolvemento 
da Galiza: é unha sociedade de 
capital-risco que cumpre unha 
pequena parte de apoiar activi
dades empresariais a meio da 
participación en capital e control 
de recursos próprios. Ten un pa
pel digno pero en absoluto vital. 
Ternos de base unha limitación 
estatutária porque Sodiga non 
pode participar con máis do 45% 
e adoitamos estar co 20%. Non 
pode destinar a unha empr..esa 
soia máis do 10% dos seus re
cursos, que son da orde de 
5.000 millóns, desde hai dous 
anos que somos empresa públi
ca. Participamos en proxectos de 
diversificación dalguns grupos 
grandes, como foi o caso de 
Pescanova, en Frinova. 

Galiza é un país de pequenas 
empresas que non acceden a 
Sodiga. 

Non é o conceitó de dimensión 
. o que fai que Sodiga entre ou 

·GALIZA -_ 
ANOSATERRA 

Pre~sidente de· Sodiga 

XoSé Luís Fernández 
"Automóbel, viña e pedras ornament_ais son tres seitores 

nos que recomendaria investir" 
-0- GUSTAVO LUCA 

FORA DURANTE .SETE ANOS PRESIDENTE DA SOCIEDADE PARA O DESENVOtVEMENTO INDUS
TRIAL DA GALIZA (SO_DIGA), CARGO NO QUE O SUCEDERA LUCIANO MARTINEZ. DE VOL TA NA 1 

PRESIDÉNCIA, ESTE ENXEÑEIRO DE ORIXE ASTURIANA CELEBRA NO VINTECINCO ANIVERSARIO 
DA ENTIDADE, O OFERECEMENTO DE CAIXA GALIZA DE ADMINISTRAR FUNDOS DE INVESTIMENTO. 

deixe de entrar. O que primeiro 
mira a empresa é o -proxecto 
que se lle apresenta e o que 
considera garantía de viabilida
de .... O empresário pode facer o . 
que queira cos seus cartas pero 
Sodiga ten o compromiso de 
non estragar os seus recursos, 
que son públicos. Participamos 
en empresas de pequena di
mensión se consideramos que o 
proxecto e bon e ten i~erese. 
Que é o que pasa? Uue ao ser 
o capital social a via de partici
pación de Sodiga, con presenza 
no consello de administración e 
os mecanismos de control e se
gu imento do risco asumido, en 
moitas empresas non entramos 
por razón de dimensión: porque 
non están, en moitos casos, 
preparadas ou porque carecen 

da estrutura de administración 
, precisa ... 

Pero moitos empresários pe
quenos poden esperar axuda de 
Sodiga precisamente para tela. 

É certo. Sodiga é un algo elitista 
na selección das empresas, pero 
corresponde a 'outros organis
mos da administracion apoiar 
aos pequenos empresários na 
información, na for.mación etc. 
Sodiga está pensada para o 
campo do finanzamerito a trave
so do capital social. E unha pata 
da mesa que precisa o ~mpresá
rio; corresponde á administración 
pór as outras tres. A xestión de 
moitos pequenos ernpresários é 
personalista, e non o digo en 
senso pexorativo. Sodiga nunca 

ANDRÉS PANAF:O 

vai recusar a un empresário cun 
bon proxecto e disposto a deixar
se axudar. Na decantación, pode 
ser que a participación de Sodiga 
apareza preferentemente en em
presas que requeririan menos 
apoio que outras. 

O director de Caixa Galicia 
veíí de propor a Sodi_ga que 
coloque fundos de investi· 
mento. 

Eu acollinno coma un agasall9 
de cumpreanos para Sodiga. E 
unha idea nova , pero haberá 
que estudala en profundidade. 

Era esta a filosofía fundacio
nal de Sodiga? 

Eu ente'ndoo do segti!nte xeito: 
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. Sodiga pode seguir participando 
no capital de empresas cos 
seus próprios recursos; pero ta
mén coa experiéncia e coñece
mento do seitor industrial .galega 
pode permitirlle actuar como 
xestora de fundos de investi
mento e aconsellar unha opción 
determinada. O conselleiro Orza 
falou tamén da posibilidade de 
_que Sodíga xestionase un fundo 
público para empresas en difi
culdades . Haberá que estudar a 
viabilidade legal desta su-xerén-

. cía. Está a prepararse unha no
va lexislación estatal para socie
dades de capital-risco e fundos 
de capital-risco. 

Poñámonos do caso de que 
xestionan xa estes fundos de 
investimento, en que seitores 
recomendaria hoxe que se 
mete sen? 

Podemos falar de seitores nal
guns casos, pero noutr,os haberá 

-que citar por empresas. Por 
exemplo, o seitor conserveiro, Q 
lácteo, o da transformación tia 
madeira pero, pala contra, te
rnos que talar de T elevés porque 
neses seitor a penas están eles. 

Falernos de seitores. 

A indústria auxiliar do automóbil, 
que depende , obviamente , da 

· lndústria principal, pero que 
neste momento está boiante. O 
das rochas orñamentais, no que 
non só se elabora a cada máis 
se-nón que aparecen máis em
presas e iniciativas. Ten o pro
blema dos recursos limitados. 

Tendo en conta que o do auto
. móbil é de tecnoloxia depen
dente, só nos queda a pedra. 

Que está avanzando en tecnolo
xiá, por certo. Pero ant~s men
cionei o seitor dos viñas no que 
moitas empresas son cooperati
vas ou de transformación agrá
ria. Algunhas estudadas por So
d iga teñen 189 sócios . Aparte 
das empresas que seguen o ti
rón da Citroen, de tecnoloxia alta 
só ternos Televés e a finais de 
ano constituimos unha nova so
ciedade , Arteixo-Telecom , cos 
restos de Alcatel que pechou a 
planta. Un seitor sen un motor 
,que tire, como Citroen, é difícil . O 
que máis se desenvolve é aque
lo no que Galiza oferece algunha 
clase de avantaxe diferencial. 

Galiza 1en capacidade finan
ceira e vontade empresarial, 
que é o que falla? 

Estou dacordo no da capacidade 
financeira , porque aforro hai 
abando. Ora, empresários e ini
ciativas empresariais hainos, pe
ro poucos. Por que hai máis ei:i 
Catalunya e no País Basca? E 
ben coñecido que no seu mo
mento houbera unha revolución 
burguesa da que saeu unha cla
s_e empresarial. Por falta de finan
zamento nunca se deixou de rea
lizar un bon proxecto na Galiza. 

E a estratéxia industrial da 
Xunta? 

Un esforzo orzamentário ben 
feíto pode remediar deficiéncias 
de infraestruturas en pouco tem
po, pero producir unha xeración 
de empresários, a verdade é 
que é difícil. Ainda que teñamos 
un plano industrial ben deseña
do, se non hai empresariado pa
ra acometelo , segu imos onde 
estabamos. Non digo que na 
Galiza non haxa capacidade e 
vontade empresarial , pero por 
desgracia non a ternos na canti
dade precisa.• 
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A Coordenadora de Equipas de Normalización apresen_tou datos sob~e o ,~umprimento da lexislación 

.Sete dé cada dez grupos escol.ares non receben as 
matérias estipuladas en· galego. 
-0- A. ESTÉVEZ 

Un dos obxectivos marcados 
pola . Coordenadora Nacional 
de Equipas de Normalización 
Lingüística para este curso 
era estudar o grau de cumpri
mento da lexislación dq gale
g o no ensino. O Venres 27 
apresentaron datos que reve
lan que hai centros nos que 
en nengunha clase se cumpre 
o decreto de ensino en gale
ga. Nalgunhas comarcas es
tes estudos xa estaban avan
zados e xa tiñan constatado o 
incumprimento. Desde a Co
ordenadora din que non é un
ha situación pontual nen de 
determinadas zonas, senón 
xeralizada. -

apresentaron un ba
lanze O Venres 27 en · 
Santiago do que foi o 
seu· trabal lo · neste 
curso. "Centrámonos 
especialmente en 

' estudar o cumprimen
t o dos decretos do 
galega do ensino pa
ra b cal elaboramos 
un modelo de inquéri
to que foi enviado 
aos centros para que 
foran os . profesores 
os que respostaran. 
Habia unha cuestión 
central: se daban ou 
non as matérias esti
puladas en galega", 
conta··xosé Lois Bau
zas, quen aponta que 
o estudo restrinxiuse 
'ao Ensino Securidá
rio. 

mistas: un institutode 
' FP con 15 grupos, só_ 

imparte as matérias en 
galega en 1 deles e _un 
centro do mesmo tipo 
nunha cidade interior 
·ten 12 grupos de 20 
nos que se incumpre a
no rm ati va. O mellar 
resÜltado recebido até 
agor·a pala coordena
dora correspon.de a un 
instituto de Ensino Se
cundário dunha cidade 
interior no que de 15 
grupos, en 9 cúmprese 
o· decreto de 1995 da 
Xunta. En relación ao 
resto dos centros, po
den considerarse os 
datos máis optimas. 
Nunha cidade costeira, 
un centro do mesmo ti
po, máis grande, con 
30 grupos, ten 21 no 
que non se dan as ma
térias sinaladas én ga
lega. 

A Coordenadora Nacional de 
Equipas de Normalización Lin
güística formouse en Novembro 
a partires dunha reunión convo
cada pala CIG~Ensino e a AS
PG que reuniu en Compostela a 
cen ensinantes. Alguns deles xa 
tiñan constituídas coordenado
ras comarcais como no caso do 
Salnés, Ferro! ou Santiago; ou
tros viñan traballando nos seus 
centros se contacto con outras 
experiényias. Ante a necesida
de de rendabilizar os esforzos 
individuais e de programar ini
ciativas conxuntas xurdiu a co
ordenadora nacional. 

A alguns membros de 
equipas de normali
zación que xa veñen 
funcionando desde 
hai anos en centros 
non universitáriOS OS Hai centros públicos nos. que non se cumpre a normativa lingüísti

ca en nengunha das aulas. 
· dados non os colle-

Ainda sen ter feita un
ha avaliación global, os 
resultado dos outros 

"A nasa intención é que se co
ñeza a situación / eal do galega 
no ensino e que se tomen medi
das para que, polo menos, se 
cumpra o lexislado", di Xosé 
Lois Bauzas, da coordenadora 
de Salnés que xunto . con Ma
nuel Amor, da de Compostela, 

ron por surpresa. A coordenado
ra ainda está a receber os resul
tados pero 'dos datos que teñen 
xa se ti~an conclusións. Nengun 
dos centros consultados até 
agora cumpre totalmente a le
xislación. Dáse o caso dun insti
·tuto de bacharelato dunha cida
de costeira no que dos -12 gru
pos escolares que existen en 
negun deles dan as matérias 
estipuladas en galega. "Non 
queremos dar riomes nen acu
sar a compañeiros en concreto. 
Non é anosa labor. Queremos 
constatar que nori .se cumpren 

- -

os decretos e que é a Adminis
tración quen teria que levar a 
cabo estes estudos, avaliar os 
resultados e tomar medidas", 
comenta Xosé Lois Bouzas. 

Outros casos son tamén signifi
caticos: un centro de Ensino Se
cundário e profesional da costa 
'Norde no que dos trinta grupos 
só en 4 cúmprese a lei e, na 
mesma zona, un instituto de ba
charelato no que de 20, só en 3 
danse as matérias sin-aladas en 
galega. Nas zonas de interior os 
resultados non son máis opti-

centros que respostaron aos in
quéritos seguen a tónica do in
cumprimento do decreto do ga
lega no ensino en máis da me
tade dos grupos escolares che
gando, en non poucos casos, a 
un 70% das aulas nas que se 
incumpriu durante este curso 

. 1996-97. "A tendéncia é clara, a 
nós xa non nos importa tanto 
que sexa tal centro ou tal profe
sor o que non dea as nmatérias 
estipuladas en galega cando 
comprobamos que o incumpri
mento é xeralizado'', canta Xosé 
Lois Bauzas.• 

r---~----------, a: . 1 

A Mesa denúncia que ~ compañia a!nda non enviou os distintivos galeguizados 

Seat tenta lavar a cara "1odando o nome Arousa 
1 

UNIVERSIDAD~ DA CORUÑA J 
1 

X ORNADAS : 
se llo pederi os clientes galegos 

TÉCNICAS -- 1 

SOBRE O 

TRATAMENTO 
· DOS RSU 
· CASTELO DE 

SANTA CRUZ - 0LEIROS 
10-11 DE XULLO 

"As mellares experiéncias 
sobre compostaxe e reci

claxe ao teu alcance: Pam
plona, Montejurra, C~stell

defels, Barcelona, 
Córdoba ... " 

lnscricións: até o 7 de Xullo 
Cuotas: 10.000 pesetas (xe
ral). 5.000 pesetas (estudan
tes e parad.os/as) 
Información: 

1 
1 
1 
1 
1 

O usuário que desexe éomprar 
o modelo Seat Arosa, en conce
sionários galegas, poden pedir 
que se lle fornezan distintivos 
coa denominación Arousa. Sen 
embargo esta mudanza ·non se 
fará de non mediar expresa von
tade do comprador e a dia 2 de 
Xullo moitos concesionários non 
dispoñen dos novas ormanen
tos, apesar de que o coche leva 
case un mes comercializándose. 

Con · esta optatividad~ a c;ompa
ñia hispano-alemana pretende la
var a sua imaxe, seriamente da
nada pola teima en manter contra 
o critério tanto da Real Acadeia 
Galega, como de todos os orgais
m os normalizadores, entidades 
asociativas e· partidos políticos, 
unha denominación inexistente 
do topónimo galega Arousa. 

Faculdade de Ciéncias, A Za- Para a Mesa, que abandeirou a 
pateira s/n, 15701 A Coruña. reivindicación, a atitude de SEAT 
Tel 981-167050 (Ext. 203"0/ é inadmisíbel, "a compañia de-
2113/2137) Fax: 981-167065 mostrou que o marketing do que 

L ____ ...;. _________ .J presume é un desastre. No seu 
, "" ' , 4 ' ~ - • 

Seat aínda non ten distintivos galegos para os seus concesionáños. 

dia chegara a mentir talando de 
que o nome o collia dunha esta
ción d_e esqui suíza. Todo con tal ' 
de non dar o brazo a torcer. Foi 
un ~onflito no que lle .oferecimós 
todo tipo de saídas e nunca_qui-: 
xeron entrar en diálogo". 

A nova atitude da SEAT coinci
de no tempo coa -nova política 
de empresas como a Telefónica, 

qu~ en , troques de mandar as 
facturas en galega ou en bilín- · 
gue como agora, abriga aos 
usuários a manifestar por escr~to 
a vontade de receber as notas 

· en galega. A Xunta de Galicia 
non se ten pronunciado en ·nen
gurr destes aspectos conflictivos 
para a normalización do galega, 
apesar do_s requerimentos públi
cos e parlamentares.• 
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Manuela Glez Losada 
Ex alcaldesa de Vilariño de 
Conso (BNG) 

'Estase a pagar por 
segunda vez o mesmo 
museu etnográfico' 

É certo q'ue se está a facer 
un segundo museu etno
gráico na sua vila? 

O pasado Xoves 26 de Xuño 
no pleno perguntei ao alcalde 
Ventura Sierra (PP) canto nos 
ia costar o segundo museu et- . 
nográfico. Dixen o segundo 
porque o primeiro, ainda que 
non existe, xa foi pagado. O 
concello recebira unha sub
vención de quince millóns de 
pesetas procedentes do Minis
tério de Cultura para facer un 
museu etnográfico nos baixos 
da nova Casa Consistorial. O 
museu tiña que entrar en fun
cionamento en Decembro de 
1992 pero non se chegou a fa
cer, mália que si se pagou. 

Hai probas de que se pagou? 

Hai certificacións de obra e 
pagamentos por valor de 11 
millóns de pesetas á empresa 
ourensá Cobursa. Mesmo an
tes de en teoria entrar en fun
cinamento o museu enviaron 
unha certificación final a Ma
drid dicindo que estaba rema
tado e funcionando. 

Quen é o responsábel diso? 

Todo foi obra do daquelas al
calde do PP, Ventura Sierra. 
Cando cheguei á alcaldia, des
pois das últimas eleicións mun
cipais, detectamos algunhas 
irregularidades e mandamos vir 
a un aparellador de Ourense, 
que certificou que se gastaran 
3,2 millóns de pesetas no mu
seu. Pota época da moción de 
censura contra min, coa que o 
PP volveu ·ao poder, no BNG 
apresentamos unha querela 
criminal no xulgado de primeira 
instáncia de Trives contra Ven
tura Sierra por malversación, 
falsificación de documentos pú
blicos e prevaricación. O xu ízo 
ainda non se produciu. Pouco 
despois de eu ser desposuida 
da alcaldía na moción de cen
sura e ante a nasa denúncia,. 
un técnico do Ministério de Cul
tura cursou unha visita ao con
cello e comprobou que o mu
seu non existia. 

. Hai novas obras? 

Agora unha série de operá-
. rios do concello están a facer 

o museu ·onde debia estar o 
outro e están a vernizar e pin
tar indiscriminadamente e sen 
asesoramento os .fundos ce
didos ou mercados.• 
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A Xunta EleitoraLve'n de comunicar quen deben ser os havos concélleiros do PSOE · 

O concello de Castroverde mantén' o ·alcalde dO ·BNG 
mentres non se apresente uriha moción de censura , 
-0- x.c. 

O último episódio da crise po
lítica en Castroverde, provo
cou duas suspensións do ple
no por falla de quorum, até 
que a celebración foi adiante 
pola presión viciñal, que via 
en perigo os investimentos 
nun polideportivo e a amplia
ción do Coléxio Público para 
adaptalo á ESO. Mentres o al
calde do BNG mantén todas 
as suas atribucións de gover
no, a oposición é incapaz de 
apresentar no rexisto unha 
moción de censura. 

ColÉfXio Público de Castroverde. 
Diante da negativa dos conce
lleiros do grupo 'mixto, lndepen
dentes e PP de asistir ao pleno, 
os viciños decidiron, en Asam
blea celebrada no próprio salón 
consistorial, cortar simbolica
mente o tráfico durante dez mi
nutos. Só despois desta presión 
popular se puido celebrar o ple-

- no municipal o dia 26. -

A expulsión, por parte dos orga
nismos comarcais e nacionais da 
frente nacionalista, dos tres con
cel lei ros que acompañaban ao 
alcalde Miguel Rodríguez e que 
non aceitaban a disciplina políti
ca da candidatura, e o apoio polí
tico ao alcalde mentres non se 
sustáncia unha moción de cen
sura, conforman o panorama po
lítico de Castroverde, un concello 
que viviu na semana do 21 ao 26 
de Xuño, un dos momentos álxi
dos desta pro_longada crise. 

Miguel Rodriguex, alcalde do BNG. 

Un pleno de investimentps 

Os viciños de Castroverde esta
ban especialmente preocupados 
porque o pleno.trataba temas de 
grande importáncia para os 
equipamentos do município. Ba
sicamente a construcción dun 
polideportivo, cun orzamento de · 
76 millóns, e a aprobación da · 

- valoración dos terreas para esta 
O concello tiña convocado pleno instalación deportiva e a amplia-
extraordinário para o día 21, que ción do Colexio de Castroverde 
só contou coa asisténcia do al- para implantar a ESO. 
calde e alguns viciños. Realiza-
da unha nova convocatória 48 Un debate especialmente duro 
horas despois, repetiuse a situa- non foi óbice para que finalmente 
ción pero con asisténcia de os acordos fosen aprobados por 
máis viciños, sobretodo país e unanimidade. Un dia antes da ce-
nais da Asociación de País do lebración do pleno, qs ex-canee- · 
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Os usuários reclaman a intervención da Xunt~ e a fixación de prezos 

O fin do mo.nopólio no transporte na Ria de Vigo 
non garante a contlnuidade do servizo 
A empresa Mar de Ons come
zou o trinta de Xuño a prestar 
servizo de transporte marítimo 
na Ria de Vigo , entrando en 
competéncia directa con Vapo
res de Pasaxe, que perdeu o 
monopólio tras unha senténcia 
do Tribunal Supremo. A liberali
zación é, a xuízo da Asociación 
de Usuários Maruxia, unha mala 
solución porque a mellor garan
tía seria a intervención da Admi
nistración meiante a declaración 
de servizo público, o estabeleci
mento dunha concesión e a re
gulación dos prezos através dun 
decreto da Xunta. 
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Os primeiros días de liberaliza
ción non supuxeron enfrenta
mento, mália que o xerente de 
Vapores de Pasaxe , Rodrigo 
Freire , realizou unhas encendi
das declaracións que presaxia
ban unha forte polémica. Os 
usuários maioritariamente prefe
riron os barcos de Mar de Ons 
porque estes recuperaron as ta
rifas que tiña Vapores antes de 
coñecerse a senténcia que su
primia o monopólio. Vapores, 
pala sua banda, o Mércores 
dous de Xullo anunciou unha 
baixada considerábel nas suas 
tarifas. 

Mar de Ons interpuxera un recurso 
ante unha senténcia anterior do 
Tribunal Superior, que declaraba o 
monopólio o transporte marítimo 
na Ria de Vigo. O que perseguía 
Mar de Ons era poder operar entre 
as lllas Cíes e Vigo durante o ve
rán. A seguinte instáncia, o Supre
mo, ao fallar o recurso eliminou o 
monopólio porque non h.abia de
claración de servizo público, pero . 
condicionou a explotación da liña 
de Vigo ás Cies á prestación de . 
servizo entre Moaña e Vigo e Can
gas e Vigo, por iso Mar de Ons co
mezou a explotar as liñas que van 
de Vigo ao Sul do Morrazo. 

lleiros do BNG (agora no Mixto) e 
do Grupo lndependente, anuncia
ron que apresentarian decantado 
unha moción de censura, con Xo
sé Maria Arias (o que foi no posta 
cuarto na lista dO. BNG), como al
calde. Sen embargo pospoñen a 
proposta até que tomen posesión 
os novas concellais do PSOE. 
Pala sua banda o Partido Popular 
anunciou que non entraba nesa 
operaicón. 

A situación de Castroverde agra
várase cando o pasado 30 de 
Abril dimitfron os dous edis do 
PSOE. Convocado un pleno o 6 

. de Maio para dar canta desta 
nova situación, chegaron antes 
ao Rexisto Municipal as renún
cias de até nove membros da 
lista que terian que sustituilos. O 
alcalde CQntinuou o expediente 
consultando á Xunta Eleitoral 
Central, que deu canta o 2 de 
Xullo, pe que deben tomar pose
sión en canto se concluan os 

_ trámites os situados no pasto 9 
e 11 da candidatura do PSOE. 
Cando este proceso se complete 
será posíbel obter unha maioria 
para unha moción de censura.+ 

A Asociación de Usuários Maru
xia estima que a liña entre as 
lilas e Vigo é moí rendíbel, pero 

· o servizo a Cangas e Moaña non 
soportaria a competéncia enti::e 
duas empresas e os usuários re
ma~arian por pagalo, ben via as 
previsíbeis deficiéncias nos tra
xectos, ben -nunha errada poJíti
ca de prezos. Parellamente, Ma- · 
ruxia reprocha á Xunta que se 
desentenaa e que non interveña 
para regula~ o transporte na Ria. 
Por outra baridá, estaría en peri
go o futuro dos traballadores das 
duas em}:>resas que empregan a 
unhas cincuenta persoas. + 
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·Compostela tardou catre> · 
anos en pedir a· 1icéncia . ._ -
de ocupación a un edificio 

O Concello de Compostela _
tardou catro anos en exixit a 
licéncia de prirrieira ocupación 
ao edifício de Area Central, . 
·que alberga vivendas 
particulares, un centro 
comercial, unha grande 
·superfície e a sede do Instituto 
Galega da Vivenda e o Splo, 
dependente da Xunta, no 
polígono das Fontiñas. A 
promotora do edificio cobrou 
aos compradores das 
vivéndas centos de millóns de 
pesetas en conceito de 
licéncia de primeira 
ocupación, que agora recl?ma 
o concello para permitir a 
legafización da conexión da 
luz, auga, teléfono e gas. 
Dase a circunstáncia de que a 
promotora, Proincasa está 
vencellada a persoas do 
ámbito popular e que o IGVS 
non está a sumarse aos 
viciños nas xestións que levan 
a cabo para solucionar o 
problema da falta da licéncia 
de primeira ocupación.+ 

Un crego vende 
800 ,eucaliptos que non 
son seus 

O ex crego da· parróq1.:.1ia de 
San Xurxo de Sacos, Xosé 
Lorenzo González, actual 
parróco de Terneza, vendeu 
sen permiso 800 eucaliptos 
propriedade da Comunidade 
de Montes de Feáns, en · 
Lixó, no concello de 
Cotobade. A tala, levada 
adiante po_lo madereiro 
Xosé Ferrón. Ferrón, ocorreu 
en 1990, pero foi 
denunciada até agora 
porque no interin houbo de 
resolverse o conflito coa 
lgrexa pola titularidade do 
Monte de Lixó. Agora os 
comuneiros reclaman o 
valor das árbores (400.000 
pesetas) máis a sua 
revalorización. A 
Comunidade de Montes 
declarou que non tiña 
intención de demandar á 
lgrexa, pero víronse na 
obriga porque "non se 
aviñeron a razóns". + 
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O SLG pide que se pronúncien o presidente da Xunta e o conselleiro de Agricultura 

Un grupo de· gandeiros impide. na· Coruña 
que. A/campo regale leite francés· 
*M.V. 

Labregos da bisbarra coruñe
sa e doutros pontos de Galiza 
personárons~, a mañán do pa
sado 27 de Xuño, no hipermer
cado A/campo de A Coruña 
para "repudiar que se estivese 
regalando leite procedente de 
Fráncia". O centro comercial 
decidiu retirar a oferta. 

Labregos de diversos pontos do 
norte de Galiza concentráronse 
ás 12, 15 horas na granoe su
perfície coruñesa seguindo a 
convocatória do Sirndicato La
brego Galega en protesta polo 
"novo intetito de expulsar o no
so leite dos mercados". 

Os cliente's do centro comercial 
aceitaron con simpatia o escrito 
entregado polos gandeiros. A 
actitude de vários deles foi de
volver o cartón e rexeitar a ofer
ta. En vista dos acontecemen
tos os responsábeis do centro 
decidiron retirar o leite e susti- · 
tuilo por unha m_arca galega. 

O SLG valorou positivamente 
nun comunicado "o comporta
mento dos cidadáns da Coruña" 
que viria demostrar a solidarie
dade da cidadania cos labregos 
e o rexeitamento "por parte da 
sociedade a que nos condenen 
a non producir e a pechar as ex
plotacións". 

O mesmo sindicato resaltou a 
áxil reación dos próprios labre
gos que "case sen tempo, cha-

. mados por teléfono con urxén
cia, deciden acudir a A Coruña, 
desde pontos tan distantes co
mo Ribadeo". 

O SLG lembrou acións anterio
res no mesmo sentido, como a 
denúncia. da entrada· dun tren 
con cartóns de leite de Fráncia, 

<( 
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Concentración de gandeiros diante da láctea francesa Besnier en Vilalba o pasado 4 de Abril. 

baixo marca galega ou a -parali
záción dun desembarco de leite 
eo_ pó polo porto d"e Ribadeo. 

O du~ping é ilegal 

"Estase introducindo en Galiza 
leite procedente directamente de 
Fráncia", s.inala Miguel Méndez, 
portavoz do sindicato . "Trátase 
-engad~ de traer para aquí o 
excedente francés co obxetivo 
de fundir o naso mercado". Mén
dez lembra que o dumping (ven-_ 
da por baixo do prezo de custo 
destinada a desbancar á compe
té n ci a) é ilegal e pide que se 
pronúncie o presidente da Xunta 
e o Conselleiro de Agricultura. O 
_portavoz do SLG engade que 
tras o uso do dumping e cJespois 
de "que nos teñan tora da produ
ción , venderán a_quí ao prezo 
ql!e lles conveña desquitándose 
de:> ·que agora regalan". 

"Feitos como o de hoxe [polo dia 
27] amasan claramente o que 
hai detrás do intento de que apli
quemos as cuotas", sinala Mén- . 
dez. "As empresas de Galiza te-

. ñen que deixarse de seguir a po
lítica marcada por Fraga e de-

tender o tuturo do sector. Reter 
· os pagos,· non recoller leite, pa
gar en-negro, etc., é tirar pedras 
contra o próprio tellado das em
presas. Se quedan sen produ
ción, elas tampouco va:n poder 
competir en Europa". "Ademais 
-pergúntase Miguel Méndez
que indústria pode competir con 
este prezo ~ero". O portavos do 
SLG pide, como concl1,.1sión "a ' 
unidade do sector na defensa da 
nasa. capacidade produtiva". 

O" Sindicató Labr~go pergúntase 
tamén que vai pasar co grupo 
lácteo galega e coas subv.en
cións públicas que a administra
ción galega concedeu a este . 
grupo. · 

O ocurrido na Coruña sérvelle 
para pedir á Xunta que acuda a 
valerlle a este sector produtivo 
básico, lembrando que a prácti
ca actual de defender as cotas, 
significa "defender a política dos 
paises excedentários da UE". 
"Mentres se fala -conclue o 
SLG- de que non vamos pagar 
niáis multa, os outros paises 
subvencionan os excedentes e 
regálanos aquí'~.+ . 
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Purga. comunista -
MANUELCAO 

As actuacións de Julio Anguita nas proximidades do sé¿ulo 
XXI tefien un cerro interese na medkla en que segue habendo 
grupos influíntes en Galiza que fah boas migas co discurso des
te comunista fillo e neto de militar. Non está.o forno para car
tolas no seo de IU sendo de esperar unha fuxida si lenéiosa dos 
ekitores e unha profundización no espectáculo de expulsións e 
labazadas. várias. Un partido comunista que se précie ha de ter 
unha boa história de purgas contra o inimigos interi re que, 
naturalmente, sempre son os máis perigo os· só que agora, con 
internet e sen muro de Berlin, a cousa ten máis cobrido e efec
tos especiais. 

Vaia por <liante que boa paciéncia ten o alumeado Anguita o 
elementos de NI e outro importunando un di cur o luciferino 
no formal e unha. completa umi ión real ao e pañoli m d 
PP. A laboura de zapa de Almeida e Garrido foi moi efi ctiva 
delatando d_iante da opinión pC1blica a reedición do "prefiero 
una España roja a una E paña rota" de Calvo Sotelo. Anguita 
vive no pasado facendo graves referéncias á história e dai que 
atribua consecuéncias tremebunda ao cenrenário de 1898. 
Aznai: sabe da utilidade dunha oposición liderada por Anguita 
e así mima e gaba ao lider de IU ao recoñecerlle un di cur o 
coerente, lóxico e ben fundamentado pero nas antípodas da 
súa ideoloxía. 

Mirando o programa para a últimas eleicións xerai ve e claro 
que o discurso formal de IU non ten credibilidade ao postular
se a favor de todo valeirando de contido real a propo tas con
cretas. Así, recoñecese o dereito de autotenninación pero con 
tantas especificacións contraditórias entre sí que devén en me
ro deseño totalitário suxeito á interpretación do lider ou grupo 
dirixente. Máis a proposta de reforma da -leí eleitoral cara un 
sistema proporcional puro e a modificación do título VIII da 

_Constitución para "eliminar" aos grupos nacionalistas ven a 
clarexar as cousas. Así foi a experiéncia no antigo paí e o
cialistas nos que en nome da liberdade do povo foron repri
midos con dureza e en nome da democrácia popular realizáron
se purgas sanguiñentas. 

'O . discurso formal de IU non ten 
credibilidade ao postularse a f?-vor de 

todo valeirando de contido real as 
propostas concretas" 

En realidade, nos últimos anos podemos detectar cámbios moi 
importantes nas estruturas partidárias de ámbito estatal. No 
franquismo e na trar:i.sición o PSUC tiña un grande peso na es
querda española, igual que o PSC no PSOE. A democratiza
ción e a consolidación do Estado autonómico fixo que as orga• 
nizacións políticas das CCAA históricas aprofundaran na súa 
autonorníá e non é casual que Anguita en Cataluña non: teña 
xa poder orgánico, pois IC é un grupo distinto e non subordi- . 
nado a IU. Analogamente, en Galiza e País Vasco hai grupos 
que cada vez reclaman maior autonomia. Nótese que Anguita 
está tentado de crear unha sucursal de IU en Cataluña, reco
llendo parte dos efectivos do comunismo españolista e autor.i
tário' integrados antes no PSUC. O anguitismo é en Galiza 
marxinal, pero con ámbitos· de poder nas .élites herdeir;:is dos 
corpos da.Ditadu!·a. A maioría fóronse decantando cara ·o PP e 
o PSOE polo antigaleguismo visceral que comparten., T al vez 
por i~to non é fácil entender qué tipo de coincidéncias pode 
haber entre Angu ita e un · nacionalismo galega de esquerda, 

. ciereita ou centro.+ 
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Duas mil persoas maniféstanse en Compostela refrendando esa decisión 

A CIG enfren.tarase á reforma l~bor~,I ~n cqd~ empresa 
-0- P.C. 

"Do que estamos a talar non 
é só de emprego, estamos a 
falar dun modelo de socieda
de que vai contra dos traba
lladores", aseguraba Manuel 
Mera na sua intervención 
diante dos máis de 1.500 de
legados da CJG reunidos no 
Pazo de Congresos o pasado 
martes 1 de Xullo. Unha xun
tanza na que se analisaron as 
repercusións da nova reforma 
laboral" asinada polos sindica
tos CCOO e UGT e a patronal 
e que rematou co compromi
so dos delegados de promo
ver debates nas empresas pa
ra que os traballadores coñe
zan polo miudo o que lles de
parará o futuro. 

O pasado martes, 1 de xullo, 
máis de 1.500 delegados asis
tían á asemblea convocada pola 
CIG no Pazo de Congresos pa
ra debater polo miudo as reper
cusións da nova reforma labo
ral. Un pacto asinado polos de
nominados "axentes sociais", 
antes sindicatos e patronal, que 
se leva a cabo ao cumprirse un 
ano do governo PP e que ven 
rematar con moitos dos logros 
acadados pala clase traballado
ra, tras anos de reivindicacións. 

Nesta liña o presidente da CIG, 
Manuel Mera insistía na necesi
dade de entender que a reforma 
laboral "non atenta só contra 
dos direitos dos traballadores 
senón que mesmo promove e 
consolida un modelo de socie
dade na que prima a competiti
vidade". Segundo Mera, "é fun
damental dar a batalla nos cen
tros de traballo porque cada pe
lexa que damos na nosa fábrica 
é unha batalla que damos con
tra dun modelo social inxusto". 

Mera analisou tamén a situación 
na que se atopan os traballado
res galegos, onde dun total de 
un millón cen mil activos, "ent(e 
os parados, os que teñen axu
das familiares e os que teñen 
contratos en precário , suman 
medio millón". O presidente do 
sindicato nacionalista explicou 
que co modelo laboral saido do 

Femando Acuña dirixese aos asistentes no Pazo de Congresos, no que foi a maior protesta contra a ~ fuboral celebrada en Gal_!za. 

acordo entre CCOO e UGT non 
se vai mellorar. Pala contra, "co
meza unha nova etapa de pre
carización na que un governo di 
que o incremento salarial do 3% 
pode aborta a criazón de em
prego", cando os empresários 
gañaron o pasado ano "un 
12,5% máis que no anterior". 

Fernando Acuña, secretário xe
ral da CIG e encarregado de pe
char o acto, _explicaba que esta 
reforma laboral ven a comple
mentar a anterior engadindo á 
precariedade xa existente "unha 
maior flexibilidade, o recorte das 
prestacións por desemprego e 
unha reforma fiscal que se as
para realizar a curto prazo". 
Acuña indicou tamén que "non 
se trata de criar un contrato es
tábel" senón "dun novo modelo 
de contratación temporal maqui
llado como se fose estábel ". 

Alén diso, o secretário xeral da 
central nacionalista insistiu en 
que os únicos beneficiados son 
os empresários xa que obteñen 
"a diminución das cotizacións 

empresariais polo t.raball_ador ·9 
da seguridade social" en base a 
subvencións "que teremos que 
pagar to~os". 

Rosa Garrido, responsábel da 
Secretaria da Muller, avantaba 
uns dados que demonstran a si 
tuación na que se atopa un co:
lectivo que é, xunto co da moci
dade, un dos milis desfavoreci
dos do mercado laboral. Do total 
dos asalariados só o 33,6% son 
mulleres e desta porcentaxe tan 
só o 1 ,8% ten contrato indefini 
do. Dase a circunstáncia de 
que; na maior parte dos casos a 
muller ocupa os postas menos 
cualificados en sectores que se 
caracterizan pala discontinuida-
de temporal. · 

Mulleres, mocedade, e 
alternativas de emprego -

A reforma laboral traerá unha, 
se cabe, maior precarización, 
non só porque abarata o despi
do, "o que contribuirá á saida 
das mulleres do mercado labo
ral con máis intensidade . qu~ os 

homes", matiza Rosa Garrido,. 
senón -tamén porque no aparta
d o de contratación indefinida 
porque desaparecen as medi
das positivas que existian ante~ 
riormente, coque se perde a es
casa protección coa que conta
ba o.colectivo. 

Outro dos sectores especial
mente- castigados, a mocidade, 
era analisado por Pedro Córte
goso, representante dun colecti
vo con máis do 40% de paro, 
quen asegurou que pésie apre
sentar a reforma como unha pa
nacea "o único que ternos claro 
é o abaratamento dos despidos, 
os contratos en precário e que 
para a mocidade van seguir 
existindo os contratos libres, iso -
si , deixándoos sen prestacións 
por desemprego". Hai que ter en 
conta que a principal \tia de In
greso no mercado laboral para a 
mocidade seguirán_ senda os 
contratos de formación . 

Das solucións apresentadas pa
la CIG tírase a necesida_de de 

' reducir a xornada laboral, criar 
. empr:ego público e eyitar que 

desapareza o que xa existe pa-
ralizando o proceso de privatiza- · 
ción de empresas como Alumi- · 
na. 1 Ademais, tentar ase poten
ciar o debate tanto desde- os co
mités ae empresa como entre 
os próprios traballadores para 
desenmascarar unha reforma 
laboral que n.on é máis que un
ha forma rle acadar o despido li
bre. Xan Cons , representante 
da administración pública, expli
cou que a CIG, como sindicato 
maioritárió no sector, "non p·er
mitirá" que se aplique a reforma 
das admin.istracións públicas, 
"terán que pasar por riba de 
nós, da CIG e dos nasos afilia-
dos e afiliadas". · 

Ao remate da xuntanza; os dele- · 
gados asistentes transladáronse 
en man.ifestación ás dependén
cias administrativas da Xunta de 
Galiza para facer entrega dun 
escrito no que a Confederación 
·1ntersindical Galega explica a 
sua posición diante da reforma 
laboral e a postura que adoptará 
en todas e cada das empresas 
deste país.+ 

13 

.Vulcano merca 
Santodomingo "de 
maneira provisional" 

Fernando Santodomingo, 
principal proprietário do 

_ astéleiro vigués de Vulcáno, 
ven de afirmar que -a mercá'· 
de Santodom~ngo é 
"provisional, para ver como 
funciona". Santodomingo 
adquiriu o 30% das accións 

·do asteleiro fundado polo seu 
avó en 1875, aproveitando 
que Vulcano atravesa un ha · 
boa situación económica, o 
que lle permite intentar un 
fortalecernento das suas 
posicióhs no mercado 

-mediante a agrupación de 
factorías. · 

Fernando Santodomirigo 
afirma que a carteira de 
pedidos de _ Vulcano cubre até 
o ano 2.'000. A carteira de 

· Santodomingo tamén e boa, 
pero o asteleiro arrastra 
perdas anteriores. O seu 
plano é reducir de 386 a 300 
o cadro de persoaLde 
Vulcano e de 270 a 200 o de 
Santodomingo. • 

Os norteamericanos 
prometen m~nter o 
per~oal de lnespal 

A multinacional -
norteamericana do alumínio 
A/coa ven de 
comprometerse a manter o 
plantel de traballadores de 
lnespal. Fontes do persoal 
da factoria de San Cibrao 
non conceden contado total 
credibilidade a esta 
promesa. A Sociedade 
Estatal de Participacións 
lndustriais,. proprietária de 
lnespal pretende desfacerse 
do grupo agora que dá 
benefícios, lugo de várias 
inxecións de cartos 
públicos.+ 

Os comerciantes temen 
que o tempo retraiga 
aos compra~ores 
nas rebaixas 

As previsións meteorolóxicas 
son de bon tempo para a, 
se.gunda semana de Xullo, 
pero os comerciqntes temen 
que continúe a situación dos 
dous últimos meses, nos que 
as baixas temperaturas, para 
esta época do ano, dislocaron 
as previsións da temporada, 
sobre todo no sector textil. 
Agora moitos comerciantes 
agardan as ·rebaixas para , 
salvar o trimestm. • 

A subida salarial dos 
executivoS-superará en 
2,6 pontos o IPC 

As chamadas_do governo á 
moderación salc:rial, sobre 
todo de Rato que chegou a 
acusar aos sindicatos de 
insolidários, non parecen 
influir sobre os executivos 
. ' das empresas que teñen 
previsto incrementar os · 
seus salários un 4,6% este 
ano, 2,6% pontos por riba 
da inflación prevista. • 
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Cinco rapazas detidas por pegar cartaces do Día do Orgullo Gai perta da sede compostelana do PP O Valedor investiga os 
-"excesos" da policia de 
lugo . · Momoseiuais contra a intoleráncia , 

• ~ . . ., ~ -· ! ~·· ":'- '¿· 

Festa e reivindicación foron da 
man no _Qia do Orgullo e a .Li
bertación Homosexu.al que se 
celebrou o Sábado 28 de Xuñó. 
Na Galiza, foi Santiago ·a cidade 
que máis áctos ·protagonizou 
pero tamén na Coruña e Lugo 
os colectivos de gais e lesbia
nas sairon á rua a reivindicar os 
séus direitos sendo apoiados 
por outros colectivos sociais e 
políticos que comparten as suas 
peticións. O recoñecimento das 
parellas de feito foi a reivindica
ción de fundo dirixindose grande 
parte dap protestas contra o PP. 
Precisamente perta do local 
desta organización en Campos~ 
tela cinco mulleres foron leva
das é;! 'comisaria o Venres 27 ao 
pegar cartaces do Día do Orgu
llo Gai. · 

A celebración deste dia o 28 de 
Xuño ten a sua xustificación no· 
aniversário da revolta dos ho
mosexuais de Nova lo"rque cdn
tra as-redadas efectuadas pola 
policia nos locais gais do bairro 
de Village, zona homosexual 
por exceléncia desta.cidade dos 
Estados Unidos. En várias cida
des europeas os gais e lesbia- _ 
nas, máis primeiros que segun- · 
das1 sairon ás ruas para rachar 
co_n tabus quf! xa duran de 
abando. En Paris, foi significati
vo o apoio e solidariedade reci
bido das fórmacións políticas da 
esquerda e Madrid encheuse de 
drags queens que vestidq.s de 
coiro desfilaban .palas zonas 
máis significativamente homo
sexuais. 

Lugo, A Coruña e -nome
dadamente _Santiago tiñan un 
completo programa no que o . as~ 

" pecto lúdico cobraba forza, co
mo ven acanteceQdo . nos útli
mos anos. Sen embargo, tamén 
houbo algun problem'a coa poli7 
cia. Na tarde do Venres 27 cin
co mozas que pegaban cartaces 
na rua compostelana do Hórreo, 
perta da sede do PP, foron re
queridas por axentes da policia/ 
nacional 1para ideniificarse. Non 
tiñan documentos polo que fo
ron transladadas á comisaria 
sendo liberadas posteriormente. 
Tanto en Santiago como na Co
ruña Jévanse_ producido denún-

I 

DA~· · _ . 
TERRA · 
AS2BAL.t,ADA _ . 

~ 

Selección sexista 
de · persoal para 
Hipercor de 

Sa~tiag~ 

En Compostela xa están sdec, 
donando a- trabatladores e traba, 
lladoras p ara o cent ro Hipercor 
que se está a construir no bairro 

\ ·. 

,' A raiz da publicación nos 
xornais da interrupcióh por 
parte da pplicia local de Lu
go dunha rolda de prensa de 
aqtos ·za·patistas, o Valedor 

.· do Povo decidiu investigar 
. ·.: se houbo "excesos" por par

~·é ·,.· te dos axentes. O Valedor, 
\.'r~." que pediu-un informe a Xa-
} r .e: .'quin Garcia Diez, alcalde de 
· ·'.;.. · Lµgo1 ere que mália que é . 

Lesbianas e gais peden o recoñecimento social: e legal das parellas de feito. , 

cias dos homosexuais. pala per
secución que padecen. Quéi
xanse de que as atitudes homo
fóbicas non son consideradas 

seriamente nas comisarias~ 

Información e reivindicación 
eran os obxectivos perseguidos 

. MA'.'iLIEL VEIGA 

·O pátio da-casa -=-· 
Toda idea boa; levada ªº~·extremo, convértese nunha barbaridade. 
Unha delas, corno xa debian saber os goveinos a estas alturas, e a do 
progreso. Cortar ,as árbores que dan ~ombra para anchear rriédio m~, 
tro unha beitarrua foi lei nos anos cincuenta. E, quen discutise, esta, 
ba contra a· modernización. As centrais nucleares foron modernas 
até que o vento de_ Chernobil percorreu o continente, deixando ne~ 
nos con duas cabezas e brazos de-tres centímetros. Daquela decidiuse 
unha moratória, cqmo pedian os recalcitrantes ecoloxistas. A Coru, 
ña sabe moito tamén de progreso. Amén das mareas negras, ten alí a 
Repsol, a quen lle ven de estoupar unha tuberia. As praias de ·santa 
Cristina, Oza e Ponte Pasaxe, quedaron de novo movras·como a pel 
de Antonio Machin. En Vigo, catro empresáríos emprendedores, e 
por suposto modernos e partidários do progreso, teiman, desde hai 
dous ou tres anos, en ·instalar unha gasolineira para buques. Seria 
nunha das ' parax.es marítimas máís vizosas de Europa. Dirá alguén 
que o fan por interese .e que a ecoloxia e o país impórtalles un pito. 
.Pero non é verdade. Fanno porque .. son uns burros. Os empresários 
listos non 9eitan o refugallo nó pátio da súa própria casa.• 

pela instalación de mesas en 
Santiago e polo colóquio organi
zado o dia 27 na Coruña coa 
colaboura da Asembleia da Mo
cidade Independentista. Preci
samen1e os colcetivos de gais e 
·1esbinas fixeron fincapé na aper
tura das suas actividades a toda 
á cidadania que quixera cele
brar a libertación sexual e os di
reitos . das minorias sexuais. Or
ganizacións estudantis como os 
MEU participaron na con9entra
ción de Santiago reseñando que 
"a universidade dista moito de 
recoller as experiéncia da reali
dade dos gais e das lesbianas". 
Na praza do Toural extendeuse 
unha tira plástica para que as 
persoas concentradas pegaré!n 
fotos, debuxaran, escreberan 
ideas ou simplesmente deixaran 
unha testemuña. Foi o "libro de 
família" coque se pedia o reco
ñecimento das parellas de feito 
homosexuais como unidades fa
miliares de pleno direito por par
te das administr·acións autonó
mica e central. Antes houbera 
un Maripicnic, un xantar ao ar li- · 
bre a Carballeira de San Lou
renzo para ser vistos, para ocu
par os espazos públicos.• 

·do Castiñeiriño e cuxas obras · 
van a un ritmo rápido polo ·que 
se prevé a apertura para o vindeiJ · 
ro a~o. Perteñcente a El Corte 
Inglés, non será como'os grandes 
annacéns xa instaládos en Vigo e 
A Coruña senón que estará conJ 

minatoria xa .que ambas ca~ego, Para a , responsábel comarcal d; 

· centrado nun hipermercado. 
Desde a sección comarcal da se, 
cretaria ,da MuHer da ,CIG de~ 
nu.nciase q ue o proceso de selec~ 
dón de persoal escá respQscando 
a cri1!:ério.s sexistas. A su:a respon~ 
sábd Mercedes García Mato sí~ 
nalai que "existen graves discri~ 
minadóns contra as mulleres". 

A selecd6n consiste de tres en-
trevistas nas que para a ca1:1ego1iai 
de mantefiemenr.o acéptanse ex..
cius ivaménte homes mentr.es 
que para a cate.goda de caixei[as 
s6 se admiten m1..1 Ue11es. Este feiiJ 
to xa te'vebi: paira a centra! n.a, 
donahsta, nha práctica discn.-í, 

rias deberian admitir traballado, Muller da central está claro que 
res e traballadoras. Na maioiia "as seleccións están destinadas a 
dos hipermercados instalados na _· eliminar con facilídade e educa, 
Galiza as caixa.s están ocupadas · ción a aquelas ca.ndidatas que 
soméntes por muller~s mentres non sexan doi;es, agradábeis, 
que .. é difícil atopalas: en tarefas sencuais, sen cargos familiares · 
de armacén ou ·de reposición dé nen afiliacións polítieas ou si"n, 

· produtos. · dica"is subversivas, sen acento 

Xa adentrándose neste proce~o 
de selección, desde a secretaria da 
Mullc:r da_ CIG apóntase que "os 
cuestionários -a desenvolver nes~ 
tas entrevistas teñen por obXeéto · 
c.oñecer a vida privada dos candi, 
datos e candidatas. Cuestións co, 
mo o nním~ro de fülos, idade e si, 
tuación escolar, dispoñibilidade 

. ,de Jijempo dos membros da família 
dos candidaoos~ , se realizan algun 
tnpo, de aict.ividade fóra das activi, 
dlades laborais como asociacións 
eitc sen un d aro exemplo do per, 
fH dos candidatos". 

galegQ .notório, con minisaia e 
cosméticos como requisitos irri, 
_p.rescindíbeis". 

Lembran tamén que a división 
sexista rep.ercut~ n 'os saláJ 
rios. "Despois "das resolucións 
promovendo accións positivas 
pa~a as ml!-lleres por parte dsis 
organismos internacionais e 
institucións públicas, unha em, 
presa do prestíxio do Corte Jn, 
glés fai seleccións ·de persoal 
onde calquer cidadán queda ex, 

' cluído pola s1,1a si.tuación social 
•Ou familiar". • 

-. 

razoábel que os axentes se 
~chegaran á praza do Canti
ño ante a preséncia de per
sóas encarapuchadas, "a 
conducta posterior dos po
licias municipais apresenta 
serias dúbidas en canto á 
sua legalidade e 
adecuación aos termos en 
que están concebidos os 
artigos 20 e 21 da Constitu
ción", di referíndose á liber
dade de expresión. Os poli
cias ordearon aos xornalis
tas que cubrian a rolda de 
prensa que apagaran as 
suas gravadoras. + 

Dous xuizos a insubmisos 
en Ferrol e na Coruña 

O Martes 1 foi xulgado na Co
ruña o insubmiso Pláctdo Fe
rrandiz, un cura alicantino que 
desertou no cuartel de Ferro! 
dous días despois de comezar 
a mili. O MOC da Galiza con
vocou unha manifestación 
diante dos xulgados militares 
na cidade, na praza dos Domi
nicos, para selidarizarse con 
este antimilitarista que saiu re
centemente de Alcalá Meco 
para o xuizo. Despois de sete 
anos, outro insubmiso, Carlos 
Acero, natural de Palencia pe
ro residente na Galiza, tamén 
foi xulgado o Martes ainda 
que pala via penal e no 
Ferro!.+ 

Unhas xornadas analisan 
o tratamento dos residuos 

Os dias 1 O e 11 de Xullo ce
lébranse unhas xornadas 
científico-técnicas sobre o 
tratamento de residuos sóli
dos urbanos en Oleiros or
ganizadas polo departamen
to de Química Fundamental -
e Industrial da Universidade 
da Coruíia. Hai catre aparta
dos a tratar nestas 
xornadas: recollida selecti
va e reciclaxe, compostaxe 
e plantas de biogás, verqui
do controlado e alternativas 
de tratamento, Impacto am
biental e lexlslaclón. Partici
pan entre outros Xosé A. 
González Ferreira, enxeñei
ro agrónomo coautor dos 
proxectos de xestión de 
RSU da mancomunidade do 
Morrazo e dos concellos do 
Barbanza, -Salustiano Mato, 
experto en sistemas de· 
compostaxe, Carlos Pérez 
Losada, responsábel de de
señara as plantas de 
compost de Barcelona, Ra
món Vidal Romaní, catedr~
tico de xeodinámica, Manúel 
Soto, profesor de enxeñeria 
Química e presidente de 
Adega e .. 1ean Pierre Hanne
quart, director xeral do Insti
tuto dé Bruxelas da Xestión 
do Meioambiente. • 

__ . t.~,, t.. .. 1,,.r. 
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O clima é propício para o achegamento dos presos e unha trégua de ETA · 

·A. liberación de Ortega Lara e Cosmé Delclaux 
Portugal amplia o aborto 
por malformación do feto 

Mália que recenfemente a 
Assembleia da República 
desbotou por mei poucos 
votos un p~oxecto de rei para 
legalizar o aborto en todos os 
supostos, o Xoves 26 de 

pode abrir unha nova etapa eR Esuskadi · 

Relaclón, causalidade, coinci
déncia, son alguns dos adxec
tivos controvertidos que se _ 
manexan sobre a llberación de 
Ortega Lara e Cosme Delclaux 
a mesma noite do 1 · de Xullo. 
No que sí existe máis coinci
déncia é en calificar a opera
ción da Guardia Civil como un 
éxito e en afirmar que, libera
dos os secuestrados, se pode 
comezar unha nova dinámica 
de negociacións en Euskadi, 
comezando polo achegamento 
dos presos. 

Afírmase que as casualidades 
non existen , pero sí as coinci
déncias. Despois de 532 dias de 
secuestro para José António Or
tega Lara, e de 231 para Cosme 
Delclaux, os dous foron libera
dos na mesma noite. O primeiro 
pala Guardia Civil, o segundo 
polos seus captores, despois de 
ter recibido máis de 1.000 mi
llóns de resgate e comprometer
se a família a pagar 500 máis 
en vários prazos . Segundo as 
declaracións realizadas tanto 
polo ministro do Interior, Jaime 
Mayor Oreja, como polos res
ponsábeis da ·operación, había 
semanas que tiñan localizado o 
cobeira onde estaba secuestra
do o funcionário de prisións. Só 
tiveron que agardar o "momento 
propício para levar a cabo a 
operación". Nos ambientes polí
ticos de Euskadi sabíase, desde 
había máis dun mes, que Del
claux ía ser liberado proxima
mente. Tamén se comentaba, 
así o afirmou o mesmo Belloch, 
ex ministro do Interior , que a 
Guardia Civil tiña unha pista vá
lida do paradéiro de Ortega La
ra. Polo tanto, de existir a ca
sualidad e da liberación dos 
dous secuestrados ao mesmo 
tempo, non semella que sexa 
este o caso. O Governo español 
nega toda relación entre as 
duas postas en liberdade. 

Por outra banda no que existe 
unha coincidéncia por parte da 
maioría dos partidos políticos e . 
de case a totalidade dos-meios 
de comunicacrón é en efirmar 
que, despois destas l!beracións 
dos ·secuestrados, se pode abrir 
unha nova dinámica en Euskadi. 
Non se pode esquecer que a 
posta en .liberdade de Ortega e 
Delclaux ~e produce~ ,mesmo 
día no que o Rarla:mento B.asco 
votaba unha resolució~ na que 
se: demanda .que os pres0s de 
ETA que teñan ~cumpridas as 
duas. terceiras partes da sua con
.dea sexan-postos ·en liberdade, 
como; contempla a lei . Só o PP 
voto u en .contra. T amén a dereita 
española se ·queda isolada en 
Euskadr cando a Comisión. de 
Dereitos Humanos do Parlamen
to Basc:;o reclama o achegamen
to dos presos de ET A a Euskadi. 

Até de agora, o PP negábase a 
cumprir as resolucións parlamen
tár ias, inspiradas na legalidade 
vixente, afirmando qu.e o tra$1ado 
dos presos significaba "ceder á 
chantaxe de ETA", pois tíñase 
expres~do por parte de HB ·que 
ese reagrupamento dos presos 
era unha_condición básica para 

liberar a Ortega Lara. Co funcio
nário oe prisións secuestrado, xa 
non existiria esa chantaxe e así o 
poñen de ITJanifesto a maioria 
das editoriais dbs meios de co
municaciqn, e os diversos parti
dos políticos, agás o PP. 

· Coiñcidéncia nas posturas 

António Papell} comentarista po- · 
lítico de vários diários, entre 
eles La Voz de Galícia, afirma 
que "as forzas democráticas de- · 
ben de tomar a iniciativa con ac
c i ó ns que non se puideron 
adoptar en canto Ortega L?ra 
permañecia secuestrado. E o 
momento da audácia". El Mundo 

afirma que agora "estamos 
nunha situación propíacia para 
o. diálogo". El Correo Español, 
La Vanguardía, El Periódico de 
Cata! uña e Deia, taméri son do 
n:iesmo parecer. Mesmoo Egin 
se apunta tamén a estes argu
mentos, semellantes a alguns 
dó~_ utilizados por El País. 

ó diário referente madrileño afir
ma na sua editorial ·que "unha 
vez que o ministério-do Interior 
se liberou do chantaxe de ET A, 
e os dous secuestrados están 
en liberdade, non existen impe
dimentos políticos para que se 
atenda o que se cónfigurou co
mo un consenso social e áche-

Autoridades do Ministerio do Interior abandoando a nave onde foi atopado Ortega Lora. 

Duas interrogantes 
En círculos nacionalistas de 

· Euskadi considérase que pode 
ser un bo momento para que 
ETA anúncie unha corta trégua 
unilateral, posibilidade que le
variá_n tempo discutindo. Qs 
contactos mantidos con inter
medíários do Gbv.erno centml e 
do PNV insistían que 'ª trégua 
non ·era creíbel mentres a orga
nización armada mantivese se
cuestrad as a-duas ·persoas. 
Agora comezará unha espera 
para ollar como reacciona ET A · 
nos próximos meses. Agar:dar a 

.se .o golpe- d.e que a Guardía 
. Civil lle libere a un secuestrado, 
algo que só ocorreu en cinco 
ocasións dos 7 4 secuestros re
alizados por ET A, é contestado 
con algún ·atentado, ou se· co
meza xa u,n periodo novo de 
discusión. ·E preciso lembrar t2.
mén que desde 1995 ETA sem
pre tivo· no 'SeLl poder a algún 
retén e que o Governo sempre 
se negou a dialogar en desven
taxa. 

'Á interrogante de cal será a 
postura de ETA, úneselle a in
certeza da política que vai levar 
a cabo o Governo Aznar. Se a 
operación de liberación d~ Or-

tega Lara hai que considerala 
como un éxito, non hai que es
quec·er, como puxo de manifes
to o próprio Fraga lribarne, que 
Delclaux quedou en liberdade 

- despois de pagar un rescate 
sustancioso que ·nutrirá as ar
ca~ de ETA . A ·liberación de 
Delclaux e o rnantimento de Or
tega tería.sid0 un golpe .impor
tante para ·o Governo do PP. 
Alguns ainda. ·falan hoxe· de "ho
mé·· rico, home pobre",,Jérrnino 
acuñado cando as acusacións 
contra o imovilismo de Interior 
P?Ca liberar a Ortega se sucedí
ª8· A liberacjón· de ·O_rt~ga Lara · 
evita a sensación oe impoté.n
cia dq_ Estado que ·p~rcibiría a 
cidadarría se só se liberase a 
Delcaux despo'is do pagamento · 
do rescate. · · 

A liberdade de Ortega e a de
tención ao comando é unha 

- inxeción de ánimo para o Go
vern0. O problema apar-ece en 
como vai adminis-trar o éxito. 
Pode levalo a seguir apostan
.do por unha solución unica
mente p9licial, qüe xa mostrou 
o seu fracaso con rotundida
de, enfrontándose ás demáis 
forzas políticas, ou pode con-

gue selectivamente aos presos 
etarras ao País Basca". O seu 
editorial coincide totalmente co 
expresado por Mayor _oreja: 

O lehendakari, José António Ar- · 
danza, mostrou a sua confiáríza 
en que á liberación de Ortega 
Lara pala Guardía. Civil lle sirva a ETA para "reflexionar -e propi
-cíar .uoha posty.ra que permita 
entablacn·egoéiacióñ_?". Pola sua 
parté, HB mariifesto.ü. que agora 
"xa non hai _ese.usas para que- o 
Governo se n-egüe a achegár 
ao~ presos''",_. áiirrfiando- que 
"despols da borrachera policial 
pode chegar a--resaQa se. non hai 
uriha spcucióri pojíttca". + 

ducilo a unha postura dialo
gante agora que está nu.nha 
mellor posición, tal e como ·11e 
reclaman da UE e os EEUU. 

· Este r~sgate de Ortega tamén · 
lle vale para tentár recuperar 
ante a opi'nión púb:ica a imaxe 
tio cuartel de lntxaurrondo, pe-

X uño a cámara lexislativa ·- · 
portuguesa-aprovou en 
votación global final, por_ 118 
votos a favor, 11 abstencións 
e 36 en contra, un proxecto 
de lei do ex deputado do 
Partido Socialista, Strecht 
Monteiro, polo que se amplia -
o prazo de 16 a 24 semanas 
para o suposto de aborto 
euxénico, por malformación 
do feto. A surpresa foi que 
vários deputados do Partido 
Social-Demócrata votaron a 
favor e que se abstiveron 
alguns dos integrantes dá 
bancada do Partido 
Popular.+ 

O Parlam~nto basco 
p~de o ~rceiro grao para 
. 41 preSOS -x· 

Todo o Parla·m~nto basco, 
agás o_PP, pediu ao _ 
_Minist~rio do Interior p 
recoñecimento do terceiro 
grao penitenciario a ~1 
presos da organización 

· independentista ETA. Os'41 · 
· reclusos xa cumpriro'n os 

tres cuartos da coridéna ·e 
por lei lene·n· direito ~a 
aceder á liberdade 
condicional. A peJición 
corresponde á Comisión 
dos Direitos Humanos do 
Parlamento, .qúe recorda · 
que dos 41 ,presos, 14 
están someUdos ao 
primeiro grao penitenciário 
e -os restantes '27 ao 
segundo, pero ningun deles 
ao terceiro, que daria paso 
á liberdade condicional 
cumpridos os tres cuartos 
da condena. A xuízo do 
Parlamento basco, 
decisións como esa 
contribuirian a iniciar o 
proceso de pacificación.+ 

Aznar informado de que 
. De la Rosa financiou 
aoPP 

O debate de financi.~rtl~~_to 

' ro, ao mesmo -tempo, ponse 
._de manifesto, como , denúricia, 
Dela; que .a E;r.tzaina non foi _ -

. dos partidos volveu á /.~. 
actualidaae despois ·de ~ 
saberse que Aznar estaba 
rnfon11ado ® que:.9 financeiro 
Javier de la 'Rosª de$tir;f-pu . 
várras .cantidades q. ~utrÉfgar 
campañas eleitorais do 
Partido Popular , 
nomeadamente nas eleicións 
celebradas o 26 de Maio ·de 
1991 para réno\iar as 
cámq.ras municipais. En : , 
concreto ,- o dirixente popufar 
catalán, Enrique Lacall~ 
recebiu 40 millóns de '.Ele la 
Rosa. Informado o actual 
presidente do Govenro 
central, púxose en contacto 
co líder do PP en Catalunya, 
Aleix Vidal-Quadras. O que 
preocupaba a Aznar era que 
a resultas do apoio 
económico, Lacalle foi 
presior:iado por De la Rosa na 
campaña de 1991 , na que. 
concorria como candidato do 
PP á alcaldía de Barcelona.+ 

. informada para . na·dá pala 
G.uardia Civil. Os .comparti
mentos estancos nas FOP que 
ope·ran en Eu.skadi póñense 
unha' vez máis de rnanifesto, 
cos seus· própri.os intereses, 

.. á1gunhas veGes máis que ho-
norífic9s. · 

,. . 
O que· se evidenciou nestes 

épisódios é un cámbio no com
portamento dos partidos políti
cos integrantes do pacto de 
Ajuria Enea. Até de agora, den
de- o Governo non só se tenta- , 
ba impedir o pago de resgate, 
senón que se criminalizaba aos 
mediadores, como ocurre no 
caso de Emiliano Revilla. Ago
ra, Mavor Oreja mostrouse , 
comprensivo co pagamento íe- · 
alizado pola família Delcaux a 
ETA.+ 

\ .. ,t!' .. 
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As ~pas chinesas cruzan a fronteira de Hong Kong para tomar posesión do território. 
AP 

China garante no futum un réxime. máis democrático que o imposto polos británicos 

Os excluidos aplauden a descolonización de Hong Ko g 
-0- H.V. 

Seis anos despois da celebra
ción das pr imeiras eleicións 
semidemocráticas, a colónia 
británica de Hong Kong volve 
a soberania chinesa entre os 
apláusos de centos milleiros 
de . excluídos e o disgusto da 
comunidade internacional, li
derada polos· Estados Unidos, 
que non tivo incomenente en 
co mezar unha campaña de 

• descréd ito contra as autorida
des da China diante do que 
pode ser o modelo. para o re
torno da illa de Formosa á so
beranía de Pequin . 

A entrada dos primeiros carros 
blindados ch ineses en Hong 
Kong , o 1 de Xullo , puña fin a 
156 anos de colonialismo e era 
recibida con apláusos da moite
dume, ainda os meios de -comu
nicación ocidentais quixeron in
terpretar unha evidéncia de sa
tisfacción como un sinal de de· 
safio. Esta intérpre.tación era o 

. colofón da campaña de prensa 
difund ida nos principais meios 
de comunicación contra o retor
no da ex-colónia británica a so
berania chinesa. 

O s istema político en Hong 
Kong ·é feble . Só 3,9 millóns dos 
6,2 millóns de habitantes que 
ten a ex colónia británica figuran 
no censo e , nas últimas elei
cións, celebradás o 17 de Se
tembro de 1995, só participou o 
36% do censo. Nesa consulta 
foron eleitos 20 dos 60 ,mem
bros que corripuñan o Consello 
Lexislativo, Legco. Os restante$ 
40 representantes foron eleitos . 
por diversos procedimentos indi
reitos. 

Con semellante bagaxe demo
crática, os principais partidos 
políticos da colónia, nomea
damente os Demócratas Unidos 

e o Partido Liberal, iniciaron un
ha campaña contra "os recorte 
de tiberdades previsto". A secre
tária de Estado norte-america
na, Madeleine Albright, e ó mi- . 
nistro de Asuntos Exteriores bri
tánico, Robin Cook participaron 
na campaña ao ausentarse no 
momento de xuramento da nova 
Asemblea Lexislativa provisória 
nomeada pola China por enten
der "que non foi eleita de forma 
democrática". 

Pequin, pola sua banda, prome
teu eleicións xerais para Maiq 
de 1998, cunha consulta que 
poderia ser moito máis ampla 
que as que celebraron os britá
nicos durante os seis anos nos 
que houbo certa apariéncia de
mocrática. 

Hong Kong volve á China por
que este ano expira o acordó 
asinaelo en 1898 entre o Reino 

Unido e as autoridades chine- . 
sas, conforme aoque China alu
gaba por un periodo de ...... 99 anos 
os. Novos Territóríos e 2;35 pe-
quenas illás. Sen eses novas -
espazos , Hong K-ong quedaria 
limitado a unha pequena illa que 
nen sequer alberga á metade da 
povoación. 

Segundo o 'acordo de devolu-
9ión 'da colón ia , asinado en 
1984, a Lei Básica de Hong 
Kong garante durante os vin 
deiros 50 anos a contínuidade 
do .sistema capitalista -acuñou
se o lema «Un país, dous siste
mas». Un ha das críticas repeti
das constantemente é o previs
to recorte das liberdades. Entre 
estas medidas de redución dos 
direitos fundamentais que mo
lestan en Ocidente está que 
China proibirá que os grupos 
políticos reciban fundos do ex
teri:x, algo que está igualmente 

. H.V. 

A conversión de Albánia 
Albánia pasou das primeiras páxinas dos xornais cando as revoltas 
de Marzo pasado pola creeba dos sistemas de aforro piramidal, ás dis
cretas páxinas interiores canao o triunfo do socialista Fatos N ano 
nas eleicións le~ islat ivas. Os meios de comunicación, que no seu dia 
ensalzaron a Sali _Berisha, principal baluarte ocidental.contra o que 
el ch amou a revolta comunista, tardaron en reacionar. Berisha era o 
mago que ia conducir ao país ao capitalismo, aoque o abocaba o tre
mendo fraude nos sistemas de afQrro que o próprio Berisha apadri
ñou. Pola contra Nano era o dtsmoniza<lo úl.timo primeiro ministro 
do réxime·comunista aoque o povo apartara do poder para sempre. 
Os papeis estaban ben delimitados, pero as eleiciéns lexislativas do 
pasado Domingo 29 de Xuño trastocaron o fu turo do promet ido ré
xime capitalista en A lbánia. Os m~ios de comunicación, diciamos 
antes, tardaron en reacionar, pero fixérono. Despo is de-ocultar a in• 
formación da vitÓria socialista, criaron un novo perfil de Fatos N a
nas, agora é un estalinista cq_nvertido-ao capitalismo que está libre 
do estígma da corrupción .+ 

perseguido en todos os países 
dyl!loeráticos. 

Temores ocidentais 

Ocidente non teme o recorte de 
liberdades en Hong Kong , pero 
coa sua atitude recoñece que o 
proclamado abrazo chinés ao 
capitalismo non é máis que un 
discurso propagandístico encai
xado no mito do fin das ideolo
xias . As autoridades chinesas, 
cando aterecen a Hong Kong a 
conservación do seu sistema 
social e económ ico non fan 
máis que anunciar a consolida
ción da economía socialista na 
meirande parte do país (as zo
nas económicas especiais que 
;;igroman ao longo da costa son 
excepcións semellantes a Hong 
Kong) . 

O éxito no traspaso de poderes 
levou a Pequin a oferecer á illa 
de Formosa, Taiwan , a reunifica
ción sob o modelo empregado 
con -Hong Kong. Formosa, que 
ten un réxime semidemocrático, 
reaccionou negando ~sta posibi-
1 idade mentres China non teña 
un sistema político pluralista . 
Dase a circun~táncia de que en 
Taiwan tampouco hai uri sistema 
democr.ático xa que, ainda que o 
poder é compartido por tres for
zas políticas, o até hai ve.n pou
co partid.o único, Koum intang, 
tutela o réxime político. 

O caso de Formosa é o preferi
d o polos Estados Unidos e o 
Reino Unido para proxedar dú
bidas sobre descolonizacíón dos 
últimos enclaves 1ocidentais na 
China. ó ex-emplo de Macau 
non serve porql:le' a colónia por
tuguesa, que volve.rá a mans 
chinesas en 1999, ten máis de
senvolvido o sistema democráti
co que Hong _K.ofl-€J e Formosa 
pero a sua povoación si é favo-

L_ _________ _:_:_ __ ..:__ _ _ _ ____::........:.--=.·--'-.::.::..~·"!!:::':.:.::..:1 ::.:·:JI""~ r-ásel -á Teinfégr aciqñ á -china:+ 
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Entrégase Toni Negri, -
o ideólogo de Autonomía 
Operária 

O íntel~ctual italiano Toni 
Negri , ideólogo do gru'po de 
esquerdas Autonomía Operária 
e acusado de· alentar o 
terrorismo nos anos de 
chumbo en ltália, entregouse á 

• xustiza para abrir un debate no 
país sobre a reinserción dos 
presos .. Negri vivia desde 
habia 14 anos refuxiado na 
Franza, onde era profesor 
universitário. Precisamente 
este estado. ven de concederlle 
o permiso de residéncia, paso 
prévio ao recoñecimento da 
cidadania, razón pola cal non 
tiña porque regresar a ltália. 
Negri foi detido en 1979, cando 
era profesor na Universidade 
de Pádua, botou catro anos no 
cárcere e· despois, en 1983, foi 
eleito deputado, pero tivo que 
fuxir ao Parlamento autorizar 
un novo procesamento. En 
1987 foi condenado a 12 anos 
de cárcere. + 

Morto o segundo da 
resisténcia do Timor·Leste 

David Alex, o " número dois 
da guerrilha timorense foi 
assassinado pelas tropas 
indonésias", informou o 
representante da Resistencia 
Timorense no Exterior, 
Roque Rodrigues. Alex fora 
capturado o Mércores 25 de 
Xuño nunha localidade perto 

de Baucau e, 
ferido na 
detención, 
transportado 
a un hospital 
militar en 
Díli , onde foi 
interrogado. 
"As nossas 
fontes 
confirmam 
que o 

David Alex. comandante 
David Alex 

foi interrogado até a 
exaustao, nao recebeu 
tratamento médico 
adequado e foi , por isso, 
assassinado", asegura 
Roque Rodrigues, que tamén 
certifica que as feridas 
recebidas durante a 
detención "nunca levariam a 
marte".• 

Eleicións municipais en 
México 

O Domingo seis de Xullo 
celébranse unhas eleicións 
municipais e lexislativas en 
México que poderian dar a 
alcaldia da capital federal a 
Cuauhtémoc Cárdenas, ,líder 
do partido opositor de centro 
esquerda Partido da 
Revolución Democrática e filio 
do ex presidente da 
República, Lázaro Cárdenas. 
O Partido Revolucionário · 
Institucional, que goverf)a o 
país e-a capital desd.e 1929, 
perdería unha alcaldía clave e 
poderia quedar sen a maioria 
absoluta no-Congreso. 
Ademais do PRO, participa 
nas eleicións o Partido de 
Acción Nacional, de tendéncia 
direitista que nesta ocasión 
apresenta a un cand idato de 
certo prestíxio pero que non é . 
quen de conectar co 
e.leitorat::lo. + 

,, 
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a ores· en za 
De novo a FUNDACIÓN CAIXA GALICIA aposto u polos xoves, . na súa -convocatoria . 
de BOLSAS MÁSTER 97 /98 para ampliación de estudios en Universidades Estranxeiras. 

O tribunal seleccionador outorgoü as 11 O BOLSAS por uo importe _total de 
, 

11-0 MILLONS de pesetas ó~ seg.uintes 
·XOVES VALORES: 

Nome . Universidade de destino País Nome Universidade de destino País 

Mª JESÚS BARRADA BEIRAS SPRU-UNIVERSITY OF SUSSEX INGLATERRA IAGQ NÚÑEZ NOVO GHIWHALL SCHOOL OF MUSIC INGLATERRA 
Mª JESÚS BILBAO FREIRE UNIVERSITY OF EXETER INGLATERRA NOEMÍ PAZÓ GONZÁLEZ PARfS 111-SORBQNNE NOUVELLE FRANCIA 
PATRICIA BLA.5CO OTERO LONDON GHILDHALL INGLATERRA NlCOLÁS PORTEIRO FRESCO UNIVEHSITY OF MINNESOTA U.S.A. 
RAQUEL CASTRO PEGO GHILDHALL INGLATERRA DAVID POSADA GONZÁLEZ . BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY U.S.A. 
Mª CRISTINA COSTOYA RAMOS UNIVERSITÉ DES SCIENCIES ET TEtH. FRANCIA ANTONIO QUIRÓS DE SAS LONDON SCHOOL OF ECONOMICS INGLATERRA 
ANDRÉS DE LA MORENA HENNING UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA U.S.A. MIGUEL E. RODRÍGUEZ MÉNDEZ UNIVERSITY COLLEGE LONDON INGLATERRA 
LUIS DEZA GORDO M.I.T. U.S.A. Mª ROC!O ROMÁN LEIS UNIV. DE VIENA AUSTRIA 
ALBERTO EDERALDO FDEZ. PÉREZ UNIVERSIDAD DE TORONTO CANADÁ PATRICIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ - REGIONAL TECHNICAL COLLEGE IRLANDA 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ RODRf GUEZ UNIVERSITY OF CALIFORNIA U.S.A. FIDELSERRANO B~LLO UMIST-MANCHESTER - INGLATERRA 
RAMÓN GUITIÁN MARAVEL UNIVERSITY OF MANCHESTER INGLATERRA CRISTINA SIERRA REY Ur:JIV. CATHOLIQUE • LOVAlNE FRANCIA 
MAR1A HERNÁNDEZ GARCfA COLLEGE D'EUROPE BÉLGICA DAVID SOILÁN RODRÍGUEZ- VIENA AUSTRIA 
MÓNICA HOMBREIRO PÉREZ UNIVERSITÉ HENRI POINCARÉ-NANCY FRANCIA PABLO TABOADA ANTELO UNIVERS)TY OF MANCHESTER INGLATERRA 
JAIME LUIS IGLESIAS GALLARDO UNIVERSIDAD DE SOUTHAMPTON INGLATERRA DIEGO VARELA PEDREIRA UNIVERSITY OF WARWICK INGLATERRA 
V[CTOR LÓPEZ COSTA UNIVERSITY OF WALES INGLATERRA DAVID YÁZQUEZ CORTIZO HELSINKI UNÑERSITY OF TECHNOLOG. FINLANDIA 
Mª LUZ LOUREIRO GARC[A WASHINGTON ST. U.S.A. ·- SUSANA YÁZQUEZ MADERAL UMIST . INGLATERRA 
RUT MASSó LAGO AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE ALEMANIA ALBERTO VEIRA RAMOS WISCONSIN U.S.A. 
iATIANA MEDAL FRANCESCH CENTRO DE ARTE Y COMUNICACION PORTUGAL VICTOR_IA VIL_~ BOUZA_ UNIVERSITÉ LIBR~ DE BRUXELLES BÉLGICA 
XOSÉ ANTONIO NEIRA CRUZ BOLONIA ITALIA 
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Verdes? 
A finais dos oitenta, hai caseque 
dez anos, fun ·candidato en vá- -
rias ocasións a eleicións "demo
craticas" na plataforma de Os 
verdes .. de· Galicja. Cheguei in
cluso a percorrer moitos quiló
metros en ,.bici ·dando mitins por 
Galiza en coeréncia coas nosas 
propostas dunha alternativa 
ecoloxista nos govern s. 

1 
1 
1 
1 A empresa de 

información máis 
confusa co tema da 
semana. é o ABC. 
Como xornal Decateime primeiro da imposibi

lidade de que un partioo ver(Je 
chegase por si so a representa
ción parlamentária (hoxe en dia 
os resultados>eleitorais van pa
rellas ás cantas báncáriás ou as -
financiaCións irregulares). Deca
teime:.despois de .. qu~ .chegar .aó 
poder acabariamos coméndo
nos a coeréncia con patacas ra
diactivas, monocultivos de euca- · 
liptos _e incineradoras de viña. ·1 

' monárquico, . non sabe 
a que parte da nobleza 
quedar: se con 
Bárbara Rei, con Mário 

· Conde ou con don 
· Xoán Carlos. 

, Non só no campo se . 
- tala do clima. O tempo 

'pode botar ,a perder as 
.co.lleitas, pero tamén o 
comércio de vestir. A 
roupa pídese con , 
meses de adianto. · -. 
Este ano foi calor en 
Marzo. Vendéronse 
biquinis da-temporada·= 
pasada. Agora ven 
auga e friaxe. Os 
ter:ideir9s teñ'en o 
almacén ateigado de 
prendas de verán. Pola 
noite saen a esculcar o 
ceo entre os tellados e 
lamentan ter perdido 
os coñecementos 
·climáticos dos seus 
bisavos. 

O proprietário.dun 
bar no monte vi'gués . 

· do Castro ampliou o 
- ~difício, sen p~rmiso 

O recente acordo ou pacto 
PSOE-EU-Os Verdes, certifica 
as miñas sospeitas tanto das po
sibilidades dos verdes, · como da 
coeréncia dos meus ex-campa- . 
ñeiros que despois de loitar anos 
e anos contra os eixos destruti
vos .da política medioambiental 
do PSOE, encaros, nucleares, 
militarismo ... e unha desfeita de 
xestións que arruinaron 9 patri
mónio medioambiental do estado 
e da Galiza, non se lles ocurre 
mellar idea · 
que acompa-
nalos na trave-·. o recente 
sia política que 
os fai compli- _acorde PSOE-. 
ces distas des- EU-Os Verdes, 
feitas baixo a 
hipótese de certifica as 
J~iecaºm~~r~~ miñas sospeitas 
algo a sua po-
1 í ti ca · medio-
ambiental grácias os verdes en 
Galiza. Sobre todo tendo o con
ceit0 españolista dos. socialistas, 
tal vez. Borrell decida a próxima 
incineradora "gallega". Agardo 
que todo 1sto non sirva para evi-
tar o derrubo do governo do PP 
e que sobre todo sirva para 
apostar, cando talamos de ecolo
xia, polo movem§!nto asociativo 
de base, polas a$ociacións me
dioambientais que desde Galiza 
·erguen a bandeira da loita pala 
dignidade .e a coerénci;;i ·.na de-

de ninguén. Mandou fensa do naso. país.+ 

J traves de ferro contra - -
.,. - ..... ,,.:,.· .;e-· ·· •. . . .. ' . .. '• .. · .. !.•'' ·:~· ._, •. < .,. ANX:O MOURE-MOS.QUBR-A · ~k1 _, Uñ dos· poucos anaéos . '"' " . .. · ·-··· . - (CHANTÁD.I\) 
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R~spo~ta a Alfredo~ 
CANTINA 

MEXICANA. 
Ferreiro ~l~~~; 

__ .. .::. ·.· 

Amigo Alfr:0~9i,,:o primeiro ,ql).,e 
desexo di~er é" q-ue non. intento 
d,esconcer,talo de nengunha ma-

' · .. . ríl:~tfa, senón convencelo de qi:re · 
o::.riacion.ali&mo'·(s..indicatos·::e 

·::-, ~ .. ~-, .. -· partidos_ polítieós) en~ Qaliza ten 
~ ~j :t :,- como q_bxetiv~. priorit§rio a d~

f.e111sq"cr.os deré1to;;i· dos traba1Ia
dor9's, mariñeiros é labrégos. 
N? G.aliza non é contr.adilór.io 
loitar pala xustiza soci~I e esixir 
a autodeterminación , p,ois so- ' 
mos unhp nación distintá ~das 
outras. Eu coido que a política 
de Castelao distinguiase pala 
defensa dos traballadores e a 
loita polos dereitos nacionais 
dos galegas. Vostede pósiéiona,
se contra dos empresários. E 
óbvio que os patróns tentan 
aproveitarse dos traballadores. 
O capitalismo e~tá pensado pa-

RUA MARTIN (ODAX 
VIGO 

ANOSATERRA 

HONG KONG (HINO, 
·GUANTÁNAMO (UBANO, O PEÑÓN 

ESPAÑOL, (EUTA E MHILLA MARROQUÍ... 
NON SEi PORQUE TEÑO A ESTRANA 
SENSA(IÓN DE QUE ISTO BENEFÍ(IA 

ra o benefício dun~ poucos e 
non das maiorias. E claro que 
as conquistas das clases popu
lares; son o froito das loitas diri
xidas polos · sindicatos. Agora 
ben, un dos, problemas de Gali-
_za é que non tivo unha. clase 
empres~rial de seu. Hoxe en día 
a burguesía: ;¡ubs.iste, sen ter . 

· conciéncia da necesidade de 
defender Galiza como unha na
ción. Examinando a intervención 
imperialista dos reis católicos e 
demais catropea podese dicer 
que .tentaron atranGar o_ paso do 
feudalismo ao capitalismo'. Gali
za foi" saqu_eada:· As rendas e 
excedentes que producia o pavo 
galega consumianse en proveito 
de España: Guerras en Flan
dres, xenocídio dos índios e fes:: 
tas da Corte monárquica. No sé
culo XIX Galiza ñon 'tiña nen di
ñeiros, nen empresários, nen 
empresas, nen pastos de traba
llo. A consecuéncia foi a emigra
ción masiva -padecida .polo pavo 
durante dous séculas. 

A idea do nacionalismo como 
revolucionário en si mesmo, aín
da que. non teña ·un ha base de
mocrática,. está tirada do libro 
·de Stalín, O marxismo e a cues
tión nacional. Stalín era marxis
ta e. sociali~ta namentres Hitler 
e Franc·a fascistas. ·o fascismo 
non e 1,mha ideoloxia oacionalis
taJ pois primeiro ·as ·suas ideas 
son irracionais, non e·xisten ra
za~;, _m~n pavos súperio~es a ou
tros, e, s1;3gu.opo, o fascismo· ca
recer 'dur=lha -vfsión mciraL.do po
der político,-.0s dereitos" d_á cj
dadanía, os -cales -constiiuen .o 
fundamento do nacionálismo .. 

-;-- ~ .. ~:· 

. Sobr~ a<.cÑ1:':vos1ede 'fugsnio ' 
•tb-~flrma' o~n:n,~-~~ .pens~ni~~tos 
cando pon o exemplo donha fól
g.a gara ac:adar unha x_orriada 

. ra·borá'í c;ie ·6 hófas, .ll}depen-
d en t'e m ¡;i n'f e .. ·~ ,,_ .. " 
qe ·g4e: o logto. ·, :'. . .._-. 

sexa 'moi"'l;)Q ; o fas .. c'1·s·m- º ... non 
non J:leixa de 
s·er ·reforhJis- e unha 1dé01oxia 
mo. O verda~ 
deiramente 
revolucionário 
e que os tra
balladores se 

nacionalista, 
pois primeiro as 
suas ideas son 

fa g a n don os irracionais 
das fábricas; 
sempre é me-
llar traballar 7 
horas para un mesmo que 6 ho
ras para un capitalista. Tampou_7 · 
co creo trabucarme cando cuali
fica á CNT de ser unha forma-

Á PUJOL. 

ción política de esquerdas. A 
CNT non é un partido político , 
tampouco a lgrexa católica é un 
partido político de dereitas, mais 
identificala como unha forma
ción política de dereitas sería 
xulgal.9- axeitadamente. Todos 
tacemos política, v-ostedes os 
anarquistas tamén, a singulari
dade dos anarquistas é a inca
pacidade para tomar o poder , 
para vostedes iso é un tabú. Eu 
non teño problema en ser na
cionalista -de esquerdas , isa no 
fondo aruólaos. Se fosemos na
ciónalistas de dereitas (Catalun
ya), non teriamos tantos proble
mas, mais · ao ser de esquerdas 

' estamos a sacarlle espácio so
cio-político as forzas españolis-

·tas PSOE , IU , CCOO, UGT, 
CNT, etc . Mire o discurso na
cionalista, non fai rir a nengún 
traballador galega, moitos xa 
saben que o nacionalismo é o 
mellar método para defender os 
intereses de clase.• 

GONZALO BLANCO V AZQUEZ 
(0URENSE) 

A favor de. urna 
escrita em plural 
Quera dar os parabéns a xente 
que organizou o f!!2 Encontro de 
escrítores e ·escritoras da Costa 
da Morte pelo acertado da, pro
posta: a tE¡:},ntativa d~e foca( a po
esia galega como algo náo ho-

. megéMo; sim como um ·corpus 
,.particülar, · o-e~de qu·e fe.ita .em 
gal.ego · e na G·ali.za, ma·s mul
tip~r.s.péctiy9d~( .E nao 9 di.go re
m etendo p-<úá'° 6 já demasiado 
usado conceitQ de tolerancia, 
que significa Ünta.s ve~es ·".su
portar aquiló . qúe· riem aguE!n-

. tas", senáo porque, ao meu ver, 
· instaura·, uma perspec.tiva que 
. quer: á~monstrar deíi'nitivamente 
urna nova visaó poética "nos 
anos 90. Explico-me. 

A .poesia 9-té aos anos 80 é de
vedora, embora com excepgóes, 
de urna visáo da cultura que jus
tifica a criagáo poética nas ne
cessidades políticas ~jo Pavo ga
leg o, o que produz, em conse
quencia,_ a dependencia éf a poe
sia de parametros extra-literá
.rios. E acontece que a poesia 
necessita de ser o compromisso 
vital do escritor na sociedade, 
E,:lmbora posteriormente os temas 
elegid.os sejam políticos ou náo, 
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para ela se fertilizar e chegar a 
constituir urna ferramenta de pro
gressáo pessoal para quem es
creve e um modelo de conheci
'mento para quem a recebe. 

É neste sentido que vejo um 
avan<;o neste conceito, defendi
do aqui, de poesia escrita em 
plural. Em primeiro lugar ela, a 
poesia galega, e depois ou ao 
mesmo tempo, ela com a forma 
concreta com que cada poeta a 
agasalhar. Entáo, o primeiro 
compromisso do poeta deve ser 
avangar no conhecimento do po
ético através da sua prática, eis 

· a sua importante fungáo de rein
terpreta<Jáo/recriagáo do mundo. 
Porque a realidade, se comegan
do a ver de mais urna nova pers
pectiva, já 
nunca volve a 
ser como ao 
princípio. 

Apoesia 
necessita de ser 

Final mente, o compromisso 
urna última 
V a 1 O r i Z a g á O Vital dO eSCritOr 
me perm.ito do na sociedade 
conceito aqtii 
exprimido: na-
da melhor que 
comegar um novo milénio com 
um abano grande de hipóteses 
poéticas na máo. Oxalá tenha
mos a forga e o génio necessá
rios para a maioria delas produ
zirem frutos de altura. Nunca 
melhor contributo para a nossa 
velha e minguada cultura.• 

ALFREDO FERREIRO 
(CORUNHA) 

Vello do trinque 
Para tantas Anas, Carmes, Mar
gas, Saras, Marias e Pilares, 
sempre construindo ponles. 

O día que empecei a traballar 
como secretaria para o señor 
Agapito convidoume a xantar e 
descubrin a causa de moitas 
das suas rarezas. Si , porque o 
señor Agapito andaba, desde 
había máis de vinte anos polo 
menos, todo fachendoso coa 
mesma pose que Napoleón 
mais ao revés , é dicer , co seu 
brazo esquerdo dobrado e situa
do, imóbil, no médio do lombo. 
Non había nada que provocase 
que o brazo mudase a sua pos
tura, nen sequera a condución 
dun pequeno coche que merca
ra había cinco ou seis :anos e 
que guiaba perfeitamente co 
seu único brazo dispoñí~el. 

Un ferido da guerra? ,Uriha es-
. traña doenza? Que era ... o que 
provocaba aquela situa.,cióri á 
que el nunca se referia) evita~do 
calquer pergunta e ignbr?ndo .a 
axud.a que alguns 11~ br[nQ.~~an? 

' , 
A mina so~presa ·foi enorme 
cando observei , á" hora de- sen
tarmos á mesa, que podia mo
ver o .seu qrazo esquerdo, que, 
por certo, ao mudar .de posición, 
emitia un renxer parecitlo ·a.o 
dunha porta que levase anos 
sen ser aberta. Colocada asi a 
man esquerda enriba da r'riesa, 
como obecendo á comun norma 
social, volvia de novo ao seu lu
gar ao remate da comida, sen 
ter sidq utilizada para nada. 

O mesmo sucedia cando durmia 
a sesta. Moitas veces, mentres 
eu redixia unhas cartas, poñia 
enderezos e liberaba a miña me
sa do traballo acumulaGlo, vía-o a 
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Cre que os hÜmosexuaís ~son acéitados con 
. normalidade pola sociedade? 
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quedan. A direción de 
Património da Xunta 
pediú a demolición, . ~ 
pero b concello tolera. 
Nese restaurante 
celebra o PP as 

. vitórias eleitorais . 

1 1 
Hai unha marca de 
ascensores- que lembra 
como empezou todo." 
Cando-vai haber unha 
guerra ou unha 
revolución, as grandes 
famílias poñen un ovo 
en cada cesta. Entre 
1923 e 1933, Pritz 
Thyssen, o rei do Ruhr, 
proprietário de mif!as 
de ferro e carbón, de 

Cristina Sampedro Silvia Villegas Xosé Manuel Antelo Xosé Manuel González Alix 

Estudante Funcionária Electrónico Autónomo Parada 

-
As parellas homosexuais Cada un é moi libre de E un tema que non hai Con que non fagan da, A xente tende a comparar 
deberian ser tratadas co, elexir con quen desexa vi, nen que cuestion'ar por, no a un terceiro, vexo aos homosexuais con de, 
mo o re to das parellas e vir. Son persoas comple, que non son un ponto e ben a todo tipo de Pª' prabados, por iso teñen 
non discriminal s6 por, tamente normais ainda aparte. Se hai parellas de rellas. Xa non son par, que agachalo ainda que 
que prefiran compartir a que a sociedade os ten un home e muller porque tidário de que adopten sexan persoas respeitadísi, 
sua vida cunha persoa do . pouco discriminados. Es, non vai haber parellas do- fillos, porque pensando mas. Ad~mais tiñan que 
mesmo sexo. Coido que taria moi ben que puide, mesmo sexo? O govemo no neno, que será del regular o das parellas de 
se lles deberla recoñecer a ran ·ser parellas de feito, non quer aprobar as pa, cando teña que dicer feíto, porque de feíto son 
posibilidade de legalizar a pero no que respeita á rellas de feíto porque este é meu pai e esta a parella. Canto ao de adoP' 
sua situación através adopción de fillos xa o ve, perden os cartos do con, miña nai, e é un tio? tar fillos, é máis complica, 
dunha lei de parellas de xo máis complicado, pero trato de matrimónio. A Agora ben, se queren do; Deberíanse ter en con, 
feito ou que poidan casar non porque sexan horno- hora de adoptar, non sei ser parella deberíase ta moitas causas. Aí creo 
se queren, comQse que, sexuais, porque hai pare, até que ponto un neno aceitar porque hai cou, · que haberia que coñecer-a 
ren adoptar fillos, porque llas heterosexuais que non non neet!sitará a figura sas peores· e non nos es- condición moral, social e 
o importante é o cariño.• deberían poder adoptar.• danai.• 

través da porta entreaberta que 
nos separaba deitado na sala, co 
brazo esquerdo sobre o peito, 
entregado ao mundo dos soños. 
Algunhas veces, mentres durmia 
talaba repetindo unha série de 
frases que axiña se me fixeron 
habituais: "Xa sei, xa sei, o brazo 
esquerdo detrás", "non utilizar o 
brazo esquerdo", "esquencer a 
existéncia do brazo esquerdo", .. . 
Levantaba-se sudoroso e pare
cía non lembrar nada do swcedi
do, ao mesmo tempo que devol
vía aquela parte inutilizada do 
seu corpo ao seu lugar. 

cionaba perfeitamente, mesmo 
facia certas cousas con máis 
axilidade que o direito. Deu-lle 
tanto medo a comprobación que 
decidiu non utilizá-lo absoluta
mente para nada. E así, agora, 
mesmo sendo consciente de se 
poder valer coa man esquerda, 

· prefería non tacé-lo polo pánico 
que lle daba. 

Ao rematar o seu relato , deu-se 
conta de que eu estaba a escoi
t ar todo á pata coxa, pois 
acababa de fracturar a miña 
perna direita e non podia utilizá
la. "¡ Deus!'' -exclamou- sem
pre pensei que os únicos que 
cobraban por utilizar a esquerda 
eran os futbolistas, e, aterrado, 
dixo que estaba despedida. 

tranan.• · 

de Henares. Cando pensaba que 
xa non se acord;:irían máis del, 
chegou-lle a citación para este 
xuizo. Pídenlle 18 meses. 

A CNT convoca unha concentra
ción diante do Xulgado para de
nunciar o feíto de que esta "xus
tiza" que ternos neste país, con
dena aos pacifistas por conside
rar que ser pacifista é un delito, 
namentras indesexábeis coma 
Ruíz Mateas están- na rúa por 
estafar aos seus traballadores. 

A Administración xoga a deixár 
apodrecer o problema do milita
rismo coma neste caso, onde o 
compañeiro le-
va 7 anos pen-
den te de xui-
zo. Por outro Esta "xustiza" 

cultural desas persoas. • 

Vexetariarüsmo 
O señor Andrés Cameselhe utili
za, na sua carta publicada o 26 
de xuño; un argumento -entre 

-outros- que,· lamentábelmente, 
é mui usado polos que son con
trários ao consumo de carne.: 
comer carne e ser amigo dos 
animais é unha contradición; a 
atitude humana é antropocéntri
ca, derivada dunha educación 
especista; etc. É unha argumen
tación né9ia, que demostra un
ha completa ignoráncia da histó
ria evolutiva e da bioloxia das 
espécies animais. Non estou, 
nin muitísimo menos, en contra 
do vexetarianismo; todo o Gon
trário, paree.e-me que é unha 
opción perfectamente válida e 
muí recomendábel. Pero non se 
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· fábricas de cemento, 
altos fornes, portes e 
trens, financiou ao 
futúro Führer con tres 
millóns de marcos
ouro. A cámbio, Hitler 
eliminou do seu 
programa os 
postulados 
an_ticap.italista~. O seu . 
irman Heinrich exiliouse 
voluntariamente en 
Holanda e desenvolveu 

. un império similar, no 
outro lado da frente. 
·Heinrich tivo un tillo, 
Hans Heinrich, o barón 
colecionista de arte, 
continuador do império 
e demócrata libera~, 
como' os tempos que 

-1 corren. 
1 
•• 
: Abel Caballero foi á 
1 cidade do Lérez. Falou 
1 - cos profesores da 
1 universidade e dixo 

"... 

1 que cando governase 

Aos poucos meses, tiven que 
me achegar á sua casa á hora 
de xantar para que me asinase 
uns papeis urxentes. Negou-se 
rotundamente. Fixo-me pasar e 
vin como unha señora lle servia 
a comida e mesmo lla introducía 
na boca, pois agora non usaba 
ningunha das duas mans. Sen 
poder resistir mais, perguntei-lle 
se tiña algunha enfermidade que 
lle inutilizara a man direita e con
testou que si, que tiña estrés e 
que debía permanecer en repou
so durante uns dias. Decidin 
abordar o pro-

Marchei para a casa cunha rara 
sensación de alivio. ¡Pobre señor 
Agapito que de neno soñou que 
poderia encontrar o seu lugar no 
mundo utilizando unha soa man! 
"A única solución para o seu 
mal", pensei, "é a amputación do 
braio direito". Triste, dolorosa, 
dramática situación,. sobretodo 
tendo en conta que el nq_n era o 
único responsábel' da mesma. 

lado, a Admi
nistración co 
novo código 
penal que cha
man "da de
mocrácia", in-

condensaos 
pacHistas 
namentras Ruíz 
Meteos están na 

. crementa a re
presión contra ~a 
o antimilitaris-

No . teu quiosco. 
blema e inte-
rroguei-no so
bre a inutiliza
ción do brazo 
esquerdo. 
Confirmou o 
que eu pensa
ba. Desde ne
na tora obri
gado a man- · 
ter oculto, nun 
segundo pla
no o seu bra
zo esquerdo, 
que só utiliza-

Deu-l1e tanto 
medo a. 
comprobación 
que decidiu non 
utilizá.lo 
absolutamente 
para nada 

ba para certas . 
funcións rituais . Trataba-se da 
represión, esaxerada até límites 
insospeitados, dun .zurdo. Unha 
vez, de adolescente, descubfiu 
que ·o seu brazo esquerdo fun-

Foi entón cando decidin dedi.
car-me á Literatura.• 

GORRETII SANMARTIN REI 
(REsroNSABEL DA~ 

NAaONAL DE MUUERES oo BNG) 

-
Xuizo ao insubmiso 
Carlos Acero 
O Martes 1 de Xullo xulgaron no 
Ferro! ao insubmiso ao exército 
Carlos Acero Fuentes, natural de 
Palencia, afiliado á CNT. Carlos 
ten agora 28 anos, fixo-se insub
miso á mariña en Marzo do 90 e 
pasou 2 mes.es détido en Alcalá 

J ; • 1 l . j -
1 
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mo ao impe-
dirlle aos insubmisos que poidan 
participar nunha oposición para 
poder ter µn traballo. 

A solución pasa pola desapari
ción do exército, xa que ningun 
lle fai un servício ao home e por 
outro esgotan máis do 80% do-s 
presupos.tos dos estados (sen 
·contar cos problemas humán§i e 
ecolóxicos que xeran). 

Neste país hai 300 insubmisos 
secuestrados e ningLien leva la
zo azuL· Esta democrácia ten 
presos de conciéncia que cha- · 
rna delincuentes e por, outro la
do deixa imp.une a delincuentes 
sen ningun tipo de conciéncia. • 

XAN ARMADA HERBELLO 
(CNT,VIGO) 



1 el construiria-alí sete· 
1 facultades. Ningún o 
: creeu, -clar.o. 

1 
1 
1 . A cada que sae un 

inquérito, aos do PP da 
província de 
Pontevedra xeánselle 
os dentes. Con Manuel 

· Pérez en Vigo xa teñen 
peniténcia~ En Vilaboa 
non saben se dar para · 
trás ou para adiante, 
vi_sto que mil votos 
poden convertir a 
Fraga en l!der da 
oposición. Ao alcalde 

1 
de Barro perdoáronlle 

1 por agora as 
1 irreveréncias (meteuse 
1 co presitjente da Xunta 
1 e máis co_n Cuiña. · 
1 Mesmo pegou carteis 
1 descalificádores). 
1 Nunca tanta floxeira 
1 se vira. 

u~ inquérito interno 
do PP dá este 
resultado: 37, 22, 16. 
Os nacionalistas pegan 
chimpos. Din que eles 
non fan un próprio 
porque é caro e porque_ 
o mesmo lles dá pior. 

O director xeral da 
policia, Xan Cotino, 

1 sinala que o 80% dos 
1 roubos teñen difícil 
1 remédio, porque son 
1 realizados por 
1 drogaditos. "Nen a 
1 policia, nen a xustiza, 
1 pode facer moito_ 
: contra eles". Canta 

1 razón ten. Airída que 
1 xa se sabia, lago qe 
1 observar o lixeira que 

. 1 circula ·a heroina polos -· 
1 cárceres de· alta · 
: seguridade. 

1 
1 
1 O investigador 
l. norteamericano-Steven 
1 Biel di que o dos 
1 cabaleiros do Titanic; 
1 que ficaban aqordo 

para salvaren nenas, é 
un mito: o 94%~_de 
mulleres e crianzas de 
primeira clase 
salváronse, mentres na 
terceira só puideron 
contalo o 47%. En 
xeral, safáronse o 60% 
dos de primeira e só o 

· 25% .da terceira, na 
-1 maioria emigrantes 
1 irlandeses que fuxian 
1 das farnes. • 
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pode defender asi; o único que 
se consegue e que, aos que nos 
gusta disfrutar dun bo polbo á 
feira, nos asome un leve sorriso 
e pensemos: "pobres infelices". 

Pode· optarse polo vexetarianis
mo por varias razóns: por consi
derar que é ~nha maneira s.au
dábel de ~limentarse; por enten
der que as granxas constituen 

- modernas cámaras de tortura 
onde malviven centos ou miles 
de apretados animais; por adop
tar unha postura comprometida, 

· solidária e ecoloxista, loitando 
contra a enorme cantidade de 
enerxia necesária para alimentar 
aos rumiantes, criando grandes 
pastos, que promoven a tala de 
bosques e impiden o cultivo de 
espécies vexetais que. darian pa--
ra alimentar a muita xente que 
está a pasar fame. Vale, dacor
do; señores e señorq.s vexetaria
nos, exploten eses argumentos 
que son totalmente válidos e até 
loábeis, coma o último. Pero, por 
favor, non se pode cair no infan
tilismo e na ignoráncia, e utilizar 
un argumento baseado na bon
dade infinita dos humanos ac
tuais para con o resto das espé
cies animais; tratar de converter 
á espécie humana no mesías 
salvador do resto dos seres vi--
vos si que é actuar de manéira 
artificiosa; as ·relacións entre os 
seres vivos non deben de enfo
carse desa maneira po-rque os 
mecanismos da vida seguen ou
tras regras. Todas as espécies, 
tanto prantas coma animais, son 
egoístas e tratan de sacar o má
ximo partido do mundo que as 
rodea para poder perpetuarse; 
eso non impide que existan in
numerábeis interaccións de sim
biose, de cooperación entre es- _ 
pécies diferentes, de convivén
cia pacífica. Ninguén dubida que 
o naso paso por este mundo es
tá a resultar catastrófico para o 
equilíbrio ecolóxico; pero, dende 
logo, a solución non consiste en 
erixirnos en xui€es dos mecanis
mos da vida, 
indultando ao 
resto das es-
pécies · ani- O meu cariño 
mais; non é 
eso antropo_- . _ pol_os animais 
centrismo? E 
completamen
te natural que 
di sf rutemos 
dun bo cabirto 
asaqo, sí, dun 
grácil .e entei:-
necedor cabir-

non vai 
disminuir unha 
chisca polo feito · 
de comer carne. 

tiñoo, -matado por conxéneres 
nosos para poder alimentarnos. 

-A vfda (e a .marte) é asi, e non 
·porque, como dí o Sr. ,Cámesel
he, e~ista unha educaCión espe
cista, que discrimina ás especies 
non-humanas. O meu cariño po
los animais non vai disminuir un
ha ·chisca polo feíto de comer 
carne. Pensar o contrário, e utili
za! o como argumento senti
mentalista e mesiánico, é unha 
maneiri3, equivocada e engañosa 
de defender o vexetarianisrno. + 

Xurum MARIÑO ALFONSO 
(SANTIAGO) 

As pintadas da AMI 
Diante da última ofensiva da 
Asemblea da Mocidade Inde
pendentista AM 1 por se facer 
notar, s·into a necesidade de 
aclararlles a relación en tres 
."obxectivos" e os "medios" para 
acadar estes obxectivos. 

Pintar con esprai monumentos ou 
as casas dos traba[ladores para 
co·nvencernos dos seus obxecti-
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Suso Sanmartin calismo esquerdista" e as co.ne
xións coa estratéxia terrorista de 
ETA e HB. XE . ' 

OGLÍFICO Un exemplo 
d0 que estou 
a falar é. a si
tuación pslíti
ca de Euska
di. Hoxe ETA 
é o maior 
atranco para 
que o Moví-

Se o obxectivo 
das pintadas é 
facer medra-los 
simpatizañtes, o 
que van colleitar 
éunha 

.. mento Basca asociacion de 
·:t ·: .:·:- , · -: de Liberación damnificados 

, ···:.Na c i 6 na 1 
. (PNV,EA,HB}

1 
.. , .. 

cori~iga .· a 
maiória nas diferentes convoca
tórias eleitorais e ir asi acadando 

·; maiores cotas de autogoberno 

A QUE .ANDA, CABA!-LERf)? 
que os leve a un referendo de 

, _ autodeterminación. Nesta sacie
.. _. pade, os procesos de, autodeter
. ··, minacion só se conquiren pala 

·.(l.:Jll\ S\1H 139V) ~11\ S.\f13A V :·1os 

-
vos:"lndependencia", "Espanha 
Pum, Pum" é un erro monumen
tal. -A ninguéri lle gasta que lle 
embarrunen ~a casa, e ninguén 
gasta que llo fagan ,os ·demais-se 
o obxectivo das pintadas é facer 
medra-lós simpatizantes, o que 
van colleitar é unha asociacion 
de damnificados pQlas suas feísi- -
mas pintadas -porque hai pinta
das e pintadas-. Sobre os conti
dos, d.ebo decir que a palabra 
"Independencia" f'lon significa na
da-para a maiofía dos _ci<;ladáns 

se isa non sé concreta en como 
_ afecJaría a independencia á vida 
cotia dos galegas. Eu, que son 
inicialmente partidario da inde
pendencia -non como unha en
telequia, senon como -un proceso 
longo e complexo-, percibo que 
o traballo propagandístico da 
AMI, non fai medra-la conciencia 
nacional no noso pavo, e pola 
contra axúdalle ao PP e a Diz 
Guedes a manter ·o Único discur
so que lles resta para atacar o 
nacionalismo organizado: "o radi-

· persuasión, o convencimento e 
a ilusión da maioría do povo 

Pídolle a AMI que en todas as 
suas actividades pense sempre 
en como convencer e ilusionar o 
maior número posíbel de perso
as e rexeite o van intento de ser 
os "máis radicais do mundo". 

P.D. Moitísimo coidado cun vi
gairo de Diz Guedes, con bufan
da Celtarra que non perde oca
sión en r~mexer "bandeira gale
ga coa estrela, ET A e Indepen
dencia". Antes, como cazaban 
Grapas, usaba a republicana.+ 

X.T.V. 
(CANGAS) 
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A poesia no palco das· festas 
Mile.s de persoas asistiron aos ·cint:~1e!lta. recitais; celebrados _en 1996 
polo Batallón Literário da ~Costa da Morte 

~ CARME VIDAL 

Son case corenta e a nómina 
segue a medrar. Os poetas do 
Batallón Literário da Costa da 
Morte reuníronse o sábado dia 
28 en Corcubión no seu U En
contro de Escritores e Escrito
ras que, desta volta, respondeu 
ao lema e, case consigna do 
grupo: "Escrita en plural". No 
balance do pasado ano q-µedan 

. cincuenta recitais, a un por se
mana, de entre seis e vintecin
co poetas nos espazos máis dis
pares, desde festas e romarias 
até bares. Puxeron a poesía a 
rente dos seus viciños no com
promiso colectivo de apresen
tar unha cultura participativa, 
distinta a mantenta da que xes
tionan os organismos oficiais. 

Nen on grupo xeracional, nen 
comparten liña estéticas co
muns. O que une aos e critores e 
escritora da Costa da Morte, 
maiormente poetas, que levan 
xa máis de un ano organizados 
como colectivo, é a defensa dun 
"movimento cultural antielitista 
e democrático que busca noves 
leitores e que e tá con eguindo 
achegar á xente a literatura con 
normalidade". Para o escritor 
Rafa Villar, un do eu promo
tore , o Batallón ten entre os 
eu principai logro o de "con

seguir que o referente Uterários 
da poesia sexan autores galegas 
porque interesa defender a li
teratura nacional galega". 

Promoven ele próprio recitai 
ou responden á chamadas como 
á da F ta das Carrilanas de Es
te ir na que estarán recitando 
de de o palco o róximo dia 20 
de Xull . Segundo a disponibi
lidade e o tipo de acto van un 
grupo d s c renta que compo
fien o colectivo. No acto procu
ran repartir cópias dalguns poe
ma e tamén o seu boletín tri
me tral gratuito "Feros corvos", 
catro páxina cunha manchea 
de mostras da sua criación lite
:rária. O d inam i.smo non paso u 
desapercibido para o concello de 
Corcubión que ven de editar o 
libro colectivo Nós, no que co 
seu título plural e tan referen
ciado na nosa cultura recolle po
emas de 34 poetas. Na apresen
tación do Encentro' e da obra b 
alcalde Rafael Mouzo amosou ·a 
vontade de que unha represen
tación do Batallón acuda ao V 
Encontro de Cultura Iberoame
ricana que terá lugar en Cuba 
dos dias 24 ao 30 de Outubro e 
que nesta ocasión se ocupará das 
culturas galega e venezolana. 

Alternativa da cultura 
galega en Cuba 

O.' convite do alcald€ foi ben 
acollido polos participantes no 
Encontro, xa que, ao dioer de 
Villar serviria para dar unha vi
sión ªalternativa, distinta .da ofi
cial, que é a .que s·e apresenta 

Rafa Villar é un dos animadores do 
Batallón Uterario que edita habitualmente 
a revista Feros Corvos. 

sempre e á que hai que dar res
postas en firme", di sen ·evitar 
referirse tamén ao evento "Gali
za, Terra Única" que, ao seu en
tender supuxo "unha xogada 
eleitoral á que non se lle soubo 
facer frente e na que cairon 
moitos; desde o Batallón somos 
críticos co folclorismo e con esa 
visión da cultura na que non 
entramos e por iso pre.scindi
mos de calquer tutela política". 
Por iso tamén fala da conve
niéncia de que outras iniciati
vas do p:¡iís se sumaran a apre
sentar a cultura galega en Cu
ba de forma distinta á grande 
lousa oficial. 

Fóra dos subsídios, é o dinamis
mo do grupo o que suple as ca; 
réncias con novas ·fórmulas que 
difunden o seu traballo e tiran 
razón aos que se apresuraron a 
pechar as portas a calquer maní~ 
festación cultural que se desen
volvese á.·marxe das regras do 
mercado. ESta é tamén a me{l
sa'xe que queren levar ~ Cuba co 
temor tamén de que a ,celebra- -
ción do encontro sexa utilizada 
·de novb para mostrar novos 
faustos únicos e monoc9res. 

Red~ de poetas 

Son sinais do colectivo tamén a 
espontaneidade e a normalidade 
coa qye se enfrontan ao feito li
terário e que lago rentan t.rans-· 

mi
tir pola comar~a. O 
emprego das variantes fonéticas 
da zona con ' total naturalidade~ 
abonda para enten.der que a lín
gua "está a ser comunkación e 
vida e ali esta é con seseo e ghe- , 
ada tirando os prexuizos que te
ñen a xente con máis~ í.dade"'. 
Pero a .diferencia da r~cupera
ción <lestes fenémenos qÚese_es
tá a ~perimenta~. ño~ po_etas do 
chamado neoruralismó, -no-caso 
dos da Costa da Marte non res
ponde ás mesmas motivacións 
senón que pode aparecer· na bo~ 
ca tanto "dos máis tradicionais · 
qué fan sonetos como nos da 
vangarda ou os que se aproxi
man ao realismo suxo, as marcas 
da zona son o producto de- en
tender a poesia como comunica
ción e algo próximo". 

E asi o perceben tam~n moitos 
dos viciños e v.iciñas da comar
ca que achegaron á poesía ao 
seu través e comezaron a mer
car os seus libros, vendo ~on or

-- gullo como cotentª dos seus es-
tán a recitart cada sábado, con
cluindo case, e ainda que non 
sexa certo, en que a Costa da
_Morte nisto qa poe.sia ten que 
ser un lugar distinto. Para os 
poetas. é ademáis toda unha 
maneira de vida e unha forma 
de se divertir, en respcista "ao 
consumismo e unha boa alter
nativ-a a ~er televisión -todos os 
sábados". 

En Corcubión ·xu:r{táronse ta
mén membros doutros colecti
vos poéticos qu:e están a actuar 
na Galiza para cliegar ali á con
clusión. de qué seria bo ~hegar a_ 
tecer unha sorte de rede de co
municación. entre eles que per
mitise facer unha posta en· co
mun de e~periéñcias e novas co
laboraciÓns xuntos. Estiveron 
representantes aa Santa Compa
ña do Salnés -que agrúpa a un
has vinte persoas e publican un
ha revista e unha colección de 
libros cada uri-de dous autores 
chamada Dobre Espazo-; Alfre..: 
do Ferreiro e T áti Mancebo, do 
desparecrdo cqlectivo Edral, 
que na Coruña están a editar os 
Cadernos de Azertyuiop , e, ·na 
última hora·, non poideron asis

- tir contra o previsto os 
membros das Brigadas· do 
Património Chairego .cos·que 

xa teñen comunicación os 
da Costa da Morte. 

O que para Rafa Villar tamén 
diferéncia a estes movimentos 
a respeito doutros grupos poé- -
ticos que actuaron na Galiza é 
que,. ademáis d~ non · teren li
ñas estéticas comuns, estanse a 
dar en ámbitos fundamen- ' 
talmente rurais, á marxe de cir
cuitos edi~oriais e literários fron
te a outras experiéncias que eran 
"máis urbanas e nas que os seus 
membros tiñan unha vida moi 
endogámica. Os que participan 
no Batallón Üterário da Costa 
da Moite non son un grupo xe
racional senón un coléctivo-que 
se xunta cun fin determinado 
que é-a dinaffiización cultural da 
comarca". 

Máis da metade non teñ~n libro 
individual publicado pero outros 
apresentan xa unha longa tra, 
xectória nó mundo literário es
·crito. Desde Miro e Rafa Villar , 
que ven. de ·editar O tributo da 
tarde en Toxosóutos- ou Marilar 
Alexandre con várias obras edi-· 
tadas até Maria Lado coa saida 
do seu prim~iro poemário ainda 
recente, os participantes P.o Ba
tallón conxugan os seus proxec
tos individuais coa participación 
no colectivo, conscientes de que 
"faltan moitas causas por facer e 
empresas 'como estas son ·n~cesá

ria~ e colaboran na vertebración 
do país": t 

Nacionalistas 

l 
V MIGUEL A. FERNAN-VELLO 

·A nacionalistas ~o 
esencialismo convertido en clave 
histórica. Non nacionalistas 
minimalistas de frase pura e 
concluinte. Non nacionalistas 
conservadores q üe desconfían 
eternamente do presente. Non 
nacionalistas de subterránea ira que. 
non se miran nunca no espello. 
Non nacionalistas de relixión que é 
alfa e omega de todo. Non 
nacionalistas de memoria éle escola 
e catecismo. Non naclonalistas de 
secta e linguaxe convenientemente 
marcada. Non nacionalist~ da 
inmovilidade'exacta. Non 
nacionalistas da queiXa estéril, 
autoéonfiada e ·perfecta. Non 
nacionalistas asentádos no egoísmo 
da casa do pai. · -

-

·-Zadonalistas de palabra 
amábel, fimi.e, .argumentada e 
tolerante. Si nacionalistas 
universalizadores de si mesmes· e da 
ecuan.imidade. Si nacionalista,; de . 
diálogo concebido como duración. -
Si nacionalistas enraizados na 
cultura do progreso e no progreso da 
cultura. Si nacionalistas alleos a 
todo tipo de censura nacional. Si 
nacionalistas solidarios no plano 
humano do inmediato. SI 
na~ionalistas porosos á innovación 

· que mellora as vidas. Si 
nacionalistas dun idioma utilizado 
como ser sen re~mncia. Si 
nacionalistas de ollo atento a'o 
mundo. Si nacionalistas fundadores 
da irmandade e da comprensión. 

A nacionalistas botados ao 
monte artifici~l do pasado. Non -
nacionalistas vixiantes da , 
imaxinación_ Non nacionalistas de 
tensión orgánica manifesta. Non 
nacionalistas labrados 
intelectualmente na capela privada 
da verdade. Non nacionalistas do 

. singular e do maiúsculo. Non 
· nacionalistas sel\ o tr:emor-dó verso 
e da poética do contemporáneo. . 
Non nacionalistas do particulartsmo -
esgrimido a· ultranza como ªf!Ilª 
pública. Non naciotialistas · . 
ancorados na natureza morta do 
tempo. 

Zacionalistas de arte aberta ao 
conceptual e libre da emoción e da 
·existencia. Si nacionalistas 
imbricádos na lucidez dinámica das 
ideas. Si nacionalistas 
revolucionarios para a liberdade e o. 
progreso do conx_unto social. Si _ 
nactonalistas de portas aberras á 
fraternidade. Si nacionalistas 
distinguidos como demócrtas 
profundos e intelixentes. Si 
nacionalistas cultivados no amor 
pl~ral á paisaxe. Si nacionalistas 
cultos na raíz ·e no vt>o da creación 
e da expresión. SI nacionalistas 
para salvaguardar a dignidade 
persoal e cole~tiva contra a infamia· 
e as ofensas da historia. 

Zacionalistas para sermos no 
futuro, homes e mulleres, cidadáns 
libres nacidos nun mundo xusto, 
solidario, desenvolvido, libre e feliz 
·onde o nacionalismo quizais non 
sexa necesario .• 
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· ·Os libros de 
Carvalho Calero 
xa están no 
Parlamento 
O 2 7 de Xuño inaugurouse a 
biblioteca Ricardo Carvalho Ca, 
lera no Parlamento, composta 
dos fundos que o lingüista reu, ; 
niu durante a sua vida. No acto 
estiveron Maria Ignácia 
Ramos, viuva de Carvalho Ca
lero, e a família asi como o pre
sidente do Parlamento Vitori
no Nuñez e o reitor composte
lán Dario V.illanueva. Foi Pilar 
Garcia Negro, parlamentaria 
do BNG e unha das persoas 
máis teimudas en que estos 
fundos remataran no 
Parlamento, que~ fixo un dis, 
curso lembrando a figura do 
profesor do que fo¡ aluna e re, 
señando a sua loita pola língua. 
"Cando para min foi espe!=ial, 
mente feéundo o maxistério de 
Ricardo Carvalho Calero fo¡ 

• 'Alén Rock: tres 
dias na · Illa de · 
Aro usa 
Alén Galicia 97 é o festival que 
se celebra na.Illa de Arousa os 
días 4, 5 e 6 de XulÍo con 
acampada e que se 
complementa con actividades 
como teatro, música, 
exposicións e deportes. Por 
seis mil pesetas, os afeizoados á 
música poderán· disfrutar de 
tres días de formacióris galegas 
e españolas no escenário: Doc, 

• tor Explosion, K~rosi Dansas, 
.: Sindicato del Crimen, Dover, F( 
: Tulu, Foggy Mental 
• Breakdown, Hechos contra el . 

Decoro, Sozi.edad Alcohólica, 
Xenreira, Skacha, Killer 
Barbies, Ska,P e Latino Diablo, 
entre outros. • 

Os madrileños Hechos éontra el 
Decoro son un dos grupos 

porticipontes no Alén Galicia, e teñen 
prevista a súa actuación poro o dia 4. 

... . 

. . .. . . . .. . . 

na derradeira década da sua vi, 
da, onde resultou chamativo o 
seu intervencionismo ou a sua 
participación no ·debate públi, 

-············~·················~·~················~ ....... ~ ...........••..•........•..••............. 

co en cuestións claves para a 
definición e a fortuna do noso 
idioma, como a da sua história, 
o seu caudal lite~áriÓ ou a sua 
regulación legal". García 
Negro lembrou a influéncia eje 
Carvalho Calero noutros 
investigadores posteriores.• 

. -xirade 

Berrogüetto por 
Alemañae 
Austria 
Berrogüetto andan de xira por 
Alemaña e Austria estes días de 
verán, despois do cal éomezarán 
agravación dun novo dico cuxa 
saida está prevista para o 
vindeiro ano. Acompañaranos 
tamén as pandereteiras de Can, 

· tigas e Agarimos e Fernando Pe, 
rez, de Afolies, que colaboran no 
seu traballo Navicularia. T ocari 
no festival de folk de 
Kaltenberg, no de Waidhofen, 
nos célticos de Munich e 
Regensburg e no de 
Rudolstadt. + 

• As mariscadoras 
deMoaña 
receben o prémio 
Folclare .do Mar 
O prémio Folclore do Mar, que 
organiza a asociación cultural 
Meiramar,Axouxeres, recaiu na 
Asociación de· Mariscadoras de 
Moaña, o,dia 26 de Xuño, "poi.a 
sua labor de organización e me
llara do sistema de marisqueo 
das nosas praias, pois co seu 
labor están dando un exemplo 
de como é posíbel organziar e 
desenrolar os sectores produtivos 
básicos ele Galiza, facéndoos 
máis competitivos".' Fan a entre
ga do prémio no festival interna
cional que celebran o 12 de Xu, 
llo no porto de Meira. t 

• Simpósio do 
.,,, . 

mar en memoria 

l

de Filg~eira 
Val verde 

l 

Do 10 ao 12 de Xullo desenvól, 
vese en Pontevedra o simpósio 
de 'amropoloxia mariñeira titu
lado Galicia, un reencontro co 
mar, organizado polo Consello 

: da Cultura en memória de Xosé 
1 Filgudra Valverde, o _que fora 
1 presidente até o seu pasamento. 

1 

Participan no simpósio, eüordi, 
nado por Francisco Calo Louri- . 

.. do e que se celebra no instituto 
1 de bacharelato Torrente Balles, 

· ter e na illa de Ons, expertos ga-
; legos e exmmxeiros como Xosé 

Antóri Fidalgo, Antón Fraguas, 
Xosé Fuente·s, Alejandro 
Miquel, Staaffan Morling, lné 
Amorim, Helena Lopes ·e~ Paulo 
Nunes Lopes, entre outros."t ~ 

Román Raña 

- . 

•Festa do rock e 
do folk en cerceda 

O Festival de Cerceda, organiza
do pola asociación cultural . 
Lucerna, chega á sua oitava edi, 
ción os diáS 11 e 12 de Xu llo. 
Trece grupos. pasaran polo esce
nário instalado no campo de Bos 
Aires durante dous dias coa posi
bilidade de acampar para os · 
espectadores de balde cor~10 os 
concertos. A festa rock, o Ven, 
res, terá como protagonistas aos 
grupos Skunk, de Hendaya e Zen, 
zar, que apresentan disco máis 
Nabarraka, do Morrazo, Pesadelo 
en Mouronfon, de Compostela, 
Nassei, de Cerceda, The Mentes, 
de Carballo, e Konfli.cto, da Coru, 
ña. O folk corre a cargo de Rum, 
badéira, que apresentan disco, 
Violia, Fiando/a, Ruote, Os Quei, 
xas e Nova Xuntanza. 

Desde a asociación lembran que 

o evento mantense grácias á co, 
laboración dos grupos musicais, 
aos comerciantes da comarca,ªº 
concello e aos proprietários do 
campo de Bos Aires que fan po, 
síbel que o público non teña que 
pagar nen polas actuacións nen 
pola acampada. t 

•O traballo 
audiovisual nas 
aulas no · 

Congreso Pé de 
Imaxe 
Comezou o Luns 30 o Con
greso Pé de lmaxe, que che, 
gq. a sua sexta edición coa 
participación de douscen, 
tos profésores na Escola 
de lmaxe e Son da Coru, 
ña e organizado por Nova 

_ recebe o prémio Martín: Codax de poesia 
Apres~ntáronse 65 obras ,a este 
galardón dotado con 750.000 
peset~s e a publicación da obra 

1 ' 

/ · Sesenta e cinco obras -competk 
ron polo prémio de poesía Mar, 
tin Co'dax, que convocan as 
Adegas Vilariño de Cambados, 
e fo¡ finalmente Román Raña 
coa obra Ningun camiño quen se 
levou o galardón, que consta d_a 
publñicación da obra por -parte 
de Galaxia e de 750.000 pesetas. 
O gañador lembrou ao receber o 
prémio no Museu de Castrelos 
de Vigo o Venres 27, a Fiz Ver, 
gara, enfermo, e a Gonzalo Na
vaza, que sufriu un grave acci
dente de automóbil. Quedaron 
finalistas dua~ obras: Poemas da 
nova idade e Casa ou sombra. O 
xuri estivo composto por Xosé 
Maria Dobarro, Miguel Anxo 
Fernán, Vello; Xerino Calvo e 
Xosé Maria Alvarez Cáccamo. 

Ademais do gañador do Martín 
Codax~ interviu no acto Xosé 
Maria Álvarez Cáccamó en no, 
me do xuri e' Carlos Casares co, 
mo presidente do Conseilo da 
Cult1.ga. Ramón Barral, presi, 
dente das Adegas Vilariño de 
Cambados' que producen o 
Martin Codax e os albariños 

. Organistrum e Burgán~1 partici, 
pou no acto e reseñou a alta · 
ca.lidade das obras que se apre-· 
sentan e a mellota que observa 
no nivel da poética galega . 
Adegas Vilariño é a organiza, 
dora dun certame que, t.anto 
pola cuantia do prémio como 
pola edición da obra, convérte
se nun dos máis importantes do 
país en canto á poesía. Segun, 
do Barra, quince das obras 
apresentadas poderian ter sido 
publkadas a cegas "polo nivel 
de calidade" e reseñou as difi, 
cultade do ~uri para decidirse 

por unha delas. 

Xesus Pérez Varela ta~pouco se 
quixo perder esta festa da poesia 
e interviu noa cto, ao igual que 
Manuel Pérez, alcalde popular de · 
Vigo, quen acudiu ao museu 
municipal acompañado dunha 
parte repr~sentativa da corpora, 
ción que preside . 

Para Román Raña, autor afortu, 
nado en canto á prém ios· se refi
re xa que vai a un por cada obra 
escrita, o galardón ten a impor
táncia de dar a oportunidade de 
publicar. O seu discurso non fo¡ 
alegre pola mención r:eferida aos 
dous escritores amigos hospitali, · 
zados a qu!=!n lle adicou o pré, 
mio. Tampouco o riso está pre, 
sente nos versos de Ningun cami, 
ño, que describiu .como orixina
dos pola "tristeza, ás veces pesi
mismo e algo de nihilismo". t 

ANOSA TERRA 

Escala Galega. Pon a tua 
experiencia en pé é o lema refe, 
rido ás experiéncias 
audiovisµais nas aula . lnaugu
rou o congreso .o escritor 
Manuel Rivas cunha conferén, 
cia sobre a influéncia que a te, 
levisióri tivo nel e a que ten na 
actualidade para os cativ s re, 
señando os aspectos máis posi
tivos deste meio de comunica, 
ciótj. Ana Graviz e Jorge Pozo 
apresentaron a experiéncias 
desenvolvidas en escotas de 
Suécia, Silvie Vadureau expli, 
cou o seu traballo en centros 
de ensino meio de Paris e Mar, 
co Massa deu unha perspectiva 
da criación de vídeo nas esco, 
Las italianas: + 

( 

• Constitúese a 
Asociación 
Galega de Artistas 
Visuais 
Pintare , fotografo , e ' cultore , 
videoastas etc aglutínan e na 
Asociación Galega de Arriscas Vi, 
suais, recentemente con tituida 
e cunha comisión executiva 
provisional. O Sábado 5 de Xu, 
llo convocan unha asemblea 
xeral na Fundación Granel! no 
Pazo de Bendaña de Santiago 
ás cinco da tarde. Máis de 
setenta artistas xa e tán 
integrados nesta asociación que 
quer ser representativa e 
defender os intere es profe io, 
nais do colectivo . t 

MULLJrRes' 
°!sCRfTOFIAS 
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•Mulleres 
escritoras en 
Unión Libre 
Unión Libre é a revista promo, 
vída por Carmen B1anco e 
Claudia Rodríguez Fer e edita, 

·da polo Castro que nasce "co 
própósito de ser unha 
colección de cadernos de 
periodicidade anual dedicada á 
vida no seu sentido máis inte, 
gral e pluricultural, ainda que · 
sempre en .conexión con mani, 

·f~stacións criativas preferente
ment~ literarias e dende unha' 
perspectiva de avanzada 
radicalmente aberta, .crítica, 
independente e libertaria". O 
monográfico do primeiro 
número está adicado á mulleres 
esc;ritoras e ten un apartado es.' 
pecial para os Cuadernos do 
Ruedo Ibérico, con textos de 

. RodrígLtez Fer, ]ose Angel Va
lente, Juan Goytisolo, Nicolás 
Sánchez Albornoz e Xosé Luis 
Axeitos. t · 



ANQSA TERRA 

A conexión 
entre Ferrín e 
Daría 

Título: Arnnia, Arnoia & Morte de Rei. 
Autor: X.L. Méndez Ferrfn e Darío X. Cabana. 
Editorial: Edicióru; Xerais. 

A propósito da reedición· (a 
cuarta, se non contarnos mal) 
do xa clásico texto de Ferrín, 
ocórrensenos algunhas conside
ración que estimamos oportuno 
constatar. 

ada a coxunción innegábel en
tre este texto ( utros hai que 
agora non veñcn a caso) e 
Marte de Rei, aproveitaremos 
para comentar algún pontos 
que non pui<lemo de envolver 
devidamenre cando da n vela 
d .X. Cabana tratamos, des
cúlpeno o d slumbramcnto que 
o tC'xto no produciu e levou a 
referir ante todo a imp rtáncia 
do contributo que á narrativa• 
galega fai (ANT, 6-3-97) . 

Comecemo por inalar o des
e ncerto que no pr voca o fei
to de que un texto tan recente 
non teña clara, para a crítica, a 
data da ua primeira edición; in
críbel, pero a í é: nesta primeira· 
edición dentro da coleción Fóra 
de Xogo di eno que é 1985, 
mai o Diccionario da Literatu
ra Galegá (Galaxia, 1995) lévaa 
deica 1987, ano que correspon
de á segunda. Feito como este 
repíten e demasiado neste e ou
ttos manuai , pero deixemo que 
cada quen interprete e e lixa as 
precariedad na que ainda no 
movemo. 

Ilustración de Pepe Sarro para a primeira edición de Arnoia, Arnoia. 

A complexa intertextualidade 

de Arnoia, Arnoia non a irnos 
descubrir nós, mais habemos de
temos nalguns pontos clarifica
dores. Pensar 4ue este discurso 
narra unha viaxe iniciática onde 
Amoia representa a nenez, ofe
réceseno excesivamente cándi
do e intrascendente. A reco
rréncia a espacios simbólicos 
empregados anteriormente {Re
torno a Tagem Ata, 1971) fica 
desposuida de eséncia babeo esta 
visión. Que Terra Ancha estea 
aquí presente como un referente 
opresor, non é causa puramente 
circunstancial. Moi pouca con
vicción ten aquela visión que 

non contemple Arnoia, Arnoia 
como a versión infantil-xuvenil 
de Retorno a Tagern Ata; como 
é óbvio o conflito político-ale
górico de Reto;-no, vese despra
zado por contidos máis acordes 
ao público a que se dirixe, sen 
que se poida eludir falar de di
dactismo desde o momento en 
_que hai evidentes. intercone
xións (e qué pouco estudiadas!) 
entre a histór.ia que padecemos e 
a mitoloxia que nos sustenta, 
entretecido todo nunha agradá
bel literariedade. Por exemplo: 
que Mestre Lionel fale sen pala
bras non é anecdótico e si moi 

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

, Agustín Fernández Paz 

Se o valor dun libro se medise pola a~1bición . 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 neste 
país, e quixen contarllo · á xente, especialmente á xente moza,. coa 
que comparto tempo e país. E como non é un ensaio, senón unha 
novela, fíxeno artellando unha historia e tratando de que tivese valor 
por si mesma. 

O autor 

significativo; a espada Milman- · 
'. da é algo ruáis que un instru

mento máxico, representa a ne
cesidade· de lo ita como mínimo; 
da mesma maneira Ronaldo 
Macsen encama o líder preciso 
para unha revolución (de opri
midos traballadores etc.) que 
proporcione a saída do subterrá
neo é escuro (outro camiño que 
nos leva tamén á mttoloxia); da · 
consigna ( ¡Denantes mortos que 
escravos!) non eremos preciso 
acrecentar cousa; o recurso sal
vador da tradición oral merece 
tamén ser mentado; e nesta liña 
deben ser interpretados os no
mes que unen eses tres mundos 
apontados, a mitoloxia, a histó
ria e a situación actual. 

Nestas c ircunstáncias, falar de 
indeterminación producida por 
un afán universalizador, desvir
tua o contido de Retorno cunha 
intencionalidade que non que
remos, por evidente, comentar. 

Outro deses vÚtices · é o 
Libredón, instrumento salvador e 
miraculoso que pode con cal
quera inimigo. Moito me lembra 
Nemedón, o espácio imaxinário 
no que, na obra c]e O.X. Caba- · 
na, viven · homes de sen par va-
lor e que serán apoio irnprescin
díbel no govemo de Don Gar
cía. Puidera semellar estraña es
tá inclusión marabillosa en no
vela histórica tan rigorosa, desde 
o ponto de vista temático serí3: 
innecesário e inconveniente. 
Pero non se ·esquenza que o ale
gorismo é un dos compoñentes 
definitórios da ¡iovela histórica 
galega, ainda. Aqui o poder ale
górico parece 1i:ioi evidente, asi 
como o contraste entre o que 
puido ser (por algo Nemedón es
tá nas montañas, quen queira 
entender que entenda) e se ve 
na imperiosa necesidade de sos
ter o que tristemente é. Pois da 
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conta de libros 1 

NqvÓs poemas de Pura 
Vazquez 
Os coite/os da ausencia espésanme den-· 
tro , derrúbanme algodóns das nebras des
piadadas. A espida doncelez da camelia e 
da escuma, o lábil pensamemo e a desme
moria tráxica. Os versos de Pura 
Vázquez ceñen consciéncia da felicida
de que xa pasou e queren recuperala 
neste Desmemoriado rio, un novo po
emária da escritora de Ourense editado 
en Espiral Maior. A soedade, o amor 
perdido, a paisaxe construen a memó
ria de Pura Vazquez da que Xosé Maria 
Alvárez Cáccamo di no limeiar "loita 
en toda a sua obra comra a conscién
cia do fuxidío". + 

·As cartas de Valentin 
Paz Andrade 
Empresário, avogado e escritor, cúm
prense dez anos da marte de. Valentin 
Paz Andrade e publícanse as suas car
tas. Epistolario é unha· edición de 
Charo Portela Yañez e Isaac Diaz Par
do que recolle. 135 das 600 cartas que 
se conservan no arquivo da família coa 
intención de non tra tar temas intras: 
cendentes e ilustrar a evoluci6n 
biográfica de Paz Andrade. Cartas es
critas por el a Femández del Riego, 
Otero Pedrayo, Risco, Laxeirn 
ou Blanco 
Amor e 
mensaxes 
enviadas 
por Caste
lao, Caba
nillas, Col
meiro ou 
Arturo Sou
to entre ou
tros. Sae pu
blicado en 
Ediciós do 
Castro.• 

Primeiro libro en 
galego de Alfonso 
Armada · 
O xornalista de Vigo Alfonso Armada, 
que desenvolve o seu traballo como 
correspondente no extranxeiro nomea
damente para o periódico El Pais, ani
mouse a publicar 
un poemário 
en galega des
pois de ser o 
responsábel de , 
obras dramáti
cas e poéticas 
en castelán. Es
cuma dos den
tros sae dentrD 
da colección Le
liadoura de Sotelo 
Blanco e recolle 
versos criados en
tre 1975 e 1983 e 
espello das vivéncias 
do autor·na sua Galiza natal.+ 

A vida cotiá dun 
grupo de adolescentes 
A.inda que unha rapaza chamada Ani-

- ka é a proragonista da novela Horario 
de clase; nela nárranse as vivéncias 
dun grupo_ da sua idade for- · 
mado p9r estu
dantes de ins
tituto. Christi
ne N ostlinger, 
a coñecida es
critora austriaca 
de libros xuve- . 
nis, apresénta
nos dun xeito re
alista os dilemas 
desta moza cos 
seus amigos nesta 
novela rublicada 
na cólección Costa 
Oeste de Galaxia. 
Unha folga no instituto servirá para 
coñecerse mellor entre eles.+ 
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mesma maneira actua o talis
mán cl'e Nmógadah, é o báculo 
que lle impede-esquecer Amoia, 
realidade própria e orixinár ia 
que contrasta coas diferentes pe
ripécias ás que se ve sometido o 
protagC'nista. E que ningún dos 
dous protagonistas sexa o heroi, 

·non deixa de.ser outro parecido. 

Que ninguén sospeite, en modo 
algun, que pretendemos chamar 
a atención sobre unha filiación 
entre estas duas voces, teñen 
tanta personalidade própria que 
seria de inxenuidade atroz. Pero 
non podemos deixar de comen
tar outra coincidéncia entre am
bos discursos: os clous situan, 
Amoia e Avia, o espáci.o (me
ll ar, a rea lidade) desexaclo 
nunha zona moi concreta que se 
constitue no paraiso perd ido, 
paraiso que para ambos é o mes
mo espácio temporal (vital): a 
'flenez. A partir de ai podemos 
xogar dous 
xogos dife-
rentes: a vol
t a ás orixes 
corno sal va
ción efectiva 
ou simple
mente como 
desexo non 
posíbel e re
ferente d un 
estado enve
xábe l. Fala
mos de parai
so perdido, 
quede claro 
que en nen
gun dos casos 
a sua procura 
é a m ta, por-
que vo lta r á 

Os dous 
situan, 
Amoiae 
Avia, o 
e:spácio 
desexado 
nunhazona 
que se ' 
constitue no 
paraiso 
perdido: a 
nenez. 

infancia non é rem~dio, é con-. 
traste onde ese tempo funciona 
como termo positivo: Arnoia e 
Av ia son impresc!nd íbe is para 
e tabelecer o nivel ,de degrada
ción das situacións vitais que 
enmarcan ambas peripécias. Pa
ra D. García, Avía, é a inocen
cia, a bondade do ser humano 
en es tado de perfección, Libre
dón será o seu corr.espondente 
no . momento en que a vida o 
vaia levando polos seus cada vez 
máis retortos roteiros. Amoia éo 
para Nmógadah, a preséncia im
borrábel (algo máis que sauda-

. de) da pátria que debe recon
quistar, xustamente empresa im
pos íbel para D. García. Evi
dentemente é licito, posíbel e 
imprescindíbe l, mencionar ou 
tras . intertextualidades. O viño 
liga claramente. Marte de Rei 
con Otero Pedrayo. Da mesma 
maneira que o retorno de Nmó-

. gadah ou D. García se presenta 
como unha tarefa moi semellan
te ás· peripécias que a Xeración 
Nós deixou tan lren clarificadas. 

Nós quixemos salientar algunha 
entre dous textos tan diferentes 
e dirixidos a públicos tan dispa
res (que existan xa é significati
vo por ·s i só) mentres reclama
mos N emedón como espácio 
simbólico irrenunciábel e a con
cepción da orixe c~mo ~alva
ción, como autoidentificación 
que chega ao colectivo através · 
do protagonista (como apetece
ría digredir a cerca da figura do 
"clesexado" na nosa história e na 
nosa literatura!) da epopeia que 
en ambos se le.• 

Amin· 
gustoume 

Tít1;1lo: O paso do Noroeste. 
Autor: Xabie r QueipQ. 
Editori.al: Sotelc1 Blanco. 

Agora que a posmodernida
de xustifica a.., concesión a· 
mans privadas da admin is
tración de servizos: públi
cos, segundo un modelo 
que atopa antecedentes 
tan exímios coma o impe
rio exipcio ou .a república 

· romana -o mesmo César 
tivo a ga la nos .h onrar 
coa súa particu la r ma
neira de entender o con
cepto romano de exac
ción fiscal- resulta satisfacto
·rio comprobar que as olladas á 
historia non se abren somente á 
esperanza de atapar un esqueci
do rtiétodo de rapinar a admi
nistración. 

.Será absurdo teimar na impor
tancia de abrir as temáticas, pe
ro abrir os' ollos non debería ser 
só convocar indignacións ou 
ateigarse de carraxes varias, .e 
un rñfnimo de reflexión debería 
sinalarnos que o pensamento 
científico -que nin de lbnxe é 
o pensamento predominante~ 
en tres siglos de combate aínda 

non 
acaba de coallar con-
tra esa irracional manifestación 
das emocións qi..t~ é a fé. Sexa 
esta té relixiosa oÜ pret~ndida
mente laica (a. fé no estado sal
vad~r, ou ~a infaÚbilidade do 
rei, ou no inevitable curso da 

Histoiia) a historia de unha tal 
loita, ó abeiro de calquera escu~ 
sa, non é unha historia moder
na: é a eteTna his'toria, o·com- . 
bate sin fin entre a racionalida
de e o impulso. Entre a razón- e 
a precura da gloria. E quizais 
non sexa "moderno" indagar no 
empregq da Ciencia como escu-

sa do Poder. Esa afección dos 
benzoadores de campus. Ca
ráinolas: escapó useme. ¿E 
agora conio sigo? A . Xa sei. 
Falta a trama. As personaxes. 
O es tilo . Témome que n on 
son quen para xu lgar iso. A 
min gust óu me. E non digo 
mais nada.• 

XERARDO MÉNDEZ 

Na pel da area 
ítulo: De mar e vento (Cinco pueras de 

Fisterra). 
Autores: Alexandre Nerium, Mudesrn Fraga, 
Mónica G<imez, X.A. Mure e Roberm X.Traba. 

Edita: Espiral Maillr. 

Este v.olume colectivo recente
mente publicado na editoria l 
Espiral Maior permítenos ache
garnos dunha forma quíntuple á 
ópera prima de Alexandre Ne
rium, Modesto Fraga Moure, 
Mónica Gómez Silva, Xoán Al
berte Maure Ínsua e Roberto X. 
Traba Velay. Todos eles com
parten, para alén do seu espacio 
natal, Fisterra, unha forza poé
tica misteriosa que procede do 
ventó. do sal, das brañas azou
tadas polo océano. e que se vén 
manifestando, desde amano, en 
tantos autores oriundos desa zo
na. Pero Alexandre, Modesto. 
Mónica. Xoán Alberte e Rober-

~---"-----llll conta de discos 11--1 --~-
Os reis do Güa~Chis~Men 

Título: El rey del Güa-chis-Men. 
Grupo: Lo Dllré. 

Estrea: Bolobolll Producci<ins. 

Aos Doré gostarialles que Galiza, e máis 
concretamente a c idade da Corufi.a 
onde se formaron, estive~a máis perta 
das illas do Caribe porque son os_seus 
ri.tmos nos que se inspiran estes 
músicos. Acaba de aparecer nas tendas 
o CD El rey del Gúa~Chis-Men, o seu 
último traballo despois de Con vosotras 
no hay manera e Estás buscando guerra. 
Coa producción de Gugu Martinez, Los 
Doré acadan neste disco un son 
excelente e únha riqueza de estilos 
quizais máis ampla que nos anteriores 
discos. Influidos polo jazz, o son ou o 
soul, os doce temas convidan ao baile 
1-lás noites de verán ao ritmo das 
orquestras ele sempre. Castelán, 
portugués e galego son os idiomas 
empregados nesta mestura na que 
tamén toma parte a actriz Maria 
Pujalte, voz en Sabio, tema co texto de 
Pessoa, ou o cantante dos portugueses 
GNR, Ru i Reininho, que se atreve con 
El Huerfanito, un mito dentro da música 
latinoamericana. Precisamente é en 
Portugal onde os Doré levan colleitcido 
moitos éxitos de público e crítica. 

Os dous motores do grupo da Coruña 
son Pepé Méndez e Marcos Meléndrez, 
quen se uniron en 1988 recr iando a 
B-ola de Nieve e a Carlos Gardel, para 
ch egar aos seis compoñentes ~ctua is 
que co.npletan Xavier Ferreiro e 
Carlos Melénclrez, á 

percusión, Gascón Rodríguez, nos 
teclados e·Pepe Martínez, 1:io baixo. E 
quen é o rei do ·Gúa-Chis-Menl Peri, 
viciño fundamental do bairro corw1és 
do Gurugú e compañeiro de Pucho 
Boedo ~ dos T amara.+ 

Blues desde Valéncia 

Título: Blue Rhythm. 
Grupo: Graham foster's Night T rain. 

Edita: Big Bang. 

Graham Foster é un deses guitarr ístas 
con moitas horas de 
música no seu haber 
e moitas amizades 
célebres ás que 
gardou a;; costas. 
Visitou recehtemente 
a Galiza para 
apresentar un disco de 
blues e rock &roll, o 
que leva feito tocia a 
vicia, concebido desde 
Valéncia, onde vive 
desde 1994 e á que lle 
adica o tema Going Back 
to Valencia. Despois de . 
ser descuberto por Elton 
John, formou baiidas con 
músicos que aeompaf\aton a The 
Pretenders, Simple Minds ou The Kinks 
·para agora compoñer Night Train con 
instrumentistas como· Salvador 
Monch.ó, Brac .Marriner e Juan 
Alandete. O tema que máis soa é Feel 
so good pero atópanse neste CD corres 
como She belongs to me, versión. ele .Bob 
Dylan, ou Love of a woman, tema 
country do próprio Foster. + 

Festa de Xistra adicada 
ao cancioneiro pqpular. 

Título: Ad icado: .. 

Grupo: Xiscra. 
Edita: D~1 fo l. 

Xistra de Coruxo tefi.en ·moitas raz6ns 
para adicarse. <:Í. música tradicional 

sendo un grupo de afeizoados: . "cando 
non é o pracer é a necesidade. de 
aportar algo ao noso país, cando non 
son as xenreiras son as amistades ou Ós 
agradecememos etc". Despois de 
escoitar o di.seo Adicado ... o motivos 
están xustificados: a'5ua tarefa é 
recoller as pezas que e tán nos seu 
ouv idos desde a nenez ou reproducir 
outi'as de autor como a Muiñeira de 
Coruxo, de Rodolfo Dacunha. Xisrra 
son Pablo González, ]sabe! Fernández, 
Xerardo F. Santomé, Xoán C mesafi.a, 
Antonio Piñeiro e Xurxo F.Santomé 
ainda que é inevitábel citar neste disco 

a Si lvia Costas, que 
pon a sua estupenda 
voz na Jota de 
Fontenla e na 
Foliada de Tenorio, 
unha peza na que a 
muller emigrada 
deixa voar a sua 
imaxinación e 
viaxa até as 
cantigas da sua 
terra, e a Xoán 
Carlos Vázquez, 
cuxo clarinete 
está presente 
nesta foliada e 

en dous temas máis. O cancioneiro 
popular oferece a Xistra unha fome 
inagotábel á que non renúncian e 
ad ican ás mulleres galegas, aos am igos 
portugueses, aos insubmisos, a Vigo 
"capital de Coruxo", á ecoloxia, aos 
1núsicos da rua, aos .artesáns de 
instrumentos tradicionais etc. T odos 
entran na sua festa . t 

ANOSA TERRA 

to aínda comparten algo máis: a 
inilitancia poética directa, to
das as ilusións dun presente dis~ 
tinto artelladas arredor do "Ba
tallón Litera-
rio da Costa 
da Marte". 

O pró logo 
inicial de Ra
fa Villar 
-inexcusábe l 
a presencia 
dun dos auto
res máis em
blemáticos 
dos ú lt'i mos 

Alexandre, 
Modesto. 
Mónica. 
Xoán 
Alberte e 
Roberto 
aínda 
comparten 
algo máis: a 
militancia 

tempos e que 
exerce de in
troductor ou 
me tre de c - poética 
rimonias para directa. 
e te non ini-
ciados no e -
pacio ed it -
rial-, breve e preci o. permíte
no ituar ao cinc poeta entre 
o mar e o vento d Fi terra: 

Eles saben do mar porque o le~1an 
nos ollos e sobre todo nos dedos, e 
cando o pronuncian semella como 
se unha buguina deixase todo o seu 
eco nos nosos oídos e as mareas 
devalasen e cerra dentro só houbese 
auga salgada. T amén saben do 
vento, da súa furia querendo 
arrincar o horizonte e de tanta mu
dez como trae. 

Diver a on a propo tas poéti
cas, formas e eco que aroparno 
no volume. A í. mentre Ale
xandre Nerium e enfunda o 
vello cor é do aneto, aínda 
que con algunhas diverxencia a 
re pecto do modelo clásico. Mo
de to Fraga amo a unha diver i
dade métrica pouco frecuente. 
Igual que Roberto Traba prefire 
os ver o longo e pau ado , de 
cadencia rítmica, Mónica Gó~ 
rnez opta polo cao que confor
ma unha e crita radical Xoán 
Alberte Maure rprende rola 
concis'ión da úa m n axe poéti
ca env lta en ver ·o brcví im 
e texto de reducida dimen
sión . 

que re umir e ta cinc 
ca nunha uc ion 1 ra g 
c mún . Nada, por outra ban
da. tan grato para o le t r co
mo ta l diversidade de prop ta 
versai : 

Alexandre Ncrium fálan brc 
todo do mar que enche t do e 
que adxectiva calquera tipo de 
realidade, pero tarnén extrapola 
a súa atención cara ao poema, 
e e silencio inmenso que manca 
e alivia. que mentres ofrece un
ha eternidade viva esixe o tribu
to dé a_rder coa queimazón das 
palabras: 

A verba do futuro, a que perdura, 
a verba que vive despois da morte , 
a máis escrava e a máis f arte 
é a fermosa verba da escritura. 

Modesto Fraga déixase ennove
lar polo triste sent imento do. 
amor que se perdeu. A amada é 
esquiva e adopta formas diversas 
para lacerar ao eu poético que 
existe tanto en función da chaga 
que o devora como da esperanza 
que a limenta ne l o desexo de 
novas carpos e de tempos máis 
felices: 

\ 



ANOSATERRA 

Existes pqrque agardas 
novas outonos f)ara 'l!Olver a amar 
e sentirmo-lo sangue 
cla paixón desenfreada 
latexando novamente, meu amor. 
E na feliz distancia 
que prendeu a unión clos nasos 
carpos, 
lcmbrareirne, amada, 
que no solsticio último do inverno 
existo porque sei que existes. 

Mónica Górnez introduce no· 
poema a dispersión, o caos, a 
violencia extrema dunha lingua 
libre de ataduras. Son as "Pata
das no ventre" que sorprenden 
ao lect r, que o deixan exhau to 

d rr tado fr nte a unha dureza 
nada gratuita e, m ntre , van e 
derrubando fr nteiras e e tereo
tipo ata a nudez ab luta: 

Abre o gas e cuspe sobre o lume, 
entra; 
mancha de ti o vertedeiro, 
enche contigo os azulexos 
e que só a ti te reflictan 
en ondas que me furen o cerebro; 
fai e desfai 
sen chegar a quererme; 
non deixes marcas de suor. 

Xoán Alberte Moure ofrece, 
d~de a contención de que fai 
gala o eu ver o, unha nova via-

. xe polo desamor, polas arquitec
turas dun mar "De amare e co
rai " onde o eu poético está cha
mado a naufragar. E, mentres se 
van e culeando os rastros perdi
dos, as pegadas borrosas da mu
ller amada, o tempo nace lento 
como o ol ido: 

Para olvídarte 
só teño o tempo 
para olvidarte 
só podo agardar 
a que este tempo que teño 
pase axiña para te olvidar. 

cantante de Jazz non e ve, e tá 
[oculto, 

e a súa voz negra discurre por 
r surcos redondos' 

nunha esf)iral sen fin de música en 
[conserva 

que f ai mover ós carpos con ritmo 
[pasmoso . 

E a me/odia sigµe, /Jrosigµe avanzando, 
no medio das olladas que exploran 

[siluetas 
e de beizos que amasan pintados de 

[azul 
esa tola razón que nos abriga a todos 
a seguir falando de nada para non . 

, [fuxir de aquí. 

De mar e vento son estes versos, 
de sal e frémito, de corais e pa
tadas, pois así é a vida vista des
de a alma do poeta. E, como na
ce o día en Fisterra, ilumínanse, 
para nós, as rutas trazadas na pel 
da area, cunha luz docemente 
humana.+ 

TERESA SEARA 

-- ' ... :; 

Fidelidade sen 
oportunismo 

Título: Can~ons Je Mai. 

Autor: Raimon. 

Selo: Picap, S.L. 

A edic-ión, hai xa vários meses, 
do último disco de Raimon, 
"Carn;ons de Mai" -"Cancións 
de nunca"- volveu pór en 
cuestión nos distintos mass-me
dia a vixéncia do cantautor va
lenciano, a quen moitos agoira
ban, hai cousa de vinte anos, un 
futuro incerto, verbo desa pala
bra clave que é a coxuntura, con
dicionante desde logo no cantor 
de Xátiva, a í coma en outrcis 
profisionai _do mesmo ofício, 
qu i teñen mostrado valores 
artí ticos incuestionábeis, á n'lar
xe e cabe -<ligámolo xa- de 
calquera posicionamento cívico, 
de contido máis ou menos polí
tic , que en todo caso non deixa 
de ser un _telón de fondo, nada 
de preciábel iso si, co que fome~ 
cer temática á hora de compor e 
cantar cancións. Dita doutra 
forma máis prosaica, se o mesmo 
Raimon compuxo no seu tempo, 
hai máis de trinta anos, un tema 
coma "Al vent" nunha viaxe en 
moto desde o seu pavo ata Va
lencia capital, os demócratas da 
resisténcia antifranquista non fi
xeron senón adaptar a canción 
ás circunstáncias da época: lon
xe de resignarse, compria mos
trar a face "ao vento do mundo'\ 
segundo rezaba a própria letra-. 
Utilización parecida ao célebre 
poema do C.E. Ferreiro "Longa 
noite de pedra". O político co
mo pretexto, ou e é permitido, 
coma efecto secundário, ainda 
que log , normalmente, o pró-

GuieírQ 
CULTIJRAL 

Raimon continua no mundo da canción' mália os meios de comunicación agoirar re
petidamente o seu final. 

prios artistas acaben decantán
dose segund.o o que o seu públi
co agarde de-
les, é dicer, 
un certo 
compromiso 
co.s valores 
que política
mente defen
dé a esquerda 
en xeral. Ce
c á is a verba 
axeitada sexa 
ósmose, esa 
facultade que 
permite que 
unha can
ción, por 
exemplo, cir-

Se Raimon 
consigue 
sobrevivir e 
facerse 
escoitar, será 
desde logo 
porque aínda 
lle quedan 
cousas por 
dker. 

cule de boca en boca, ata chegar 
a converterse nun hino. Ou tal 

cousa pensaba acaso o José 
Afonso cando gravóu "Grándo
la, vila morena", incluida coma 
unha canción máis nun disco de 
por si antolóxico coma "Canti
gas de Maio"? O mesmo pod-e
riamos pensar_ a respeito d·e 
"L'Estaca" do' LL. Llach. Aqui 
na Galiza outra intencionalida
de mostrou Bibiano cando, en 
plena agonía do franquismo, fi 
xo o próprio coa belixerante 
"Can de· palleiro". Son algunhas 
mostras de que a coxuntura con
diciona, pero non sempre ata. . 

Se Rairnon consigue sobrevivir e 
"facerse escoitar a estas alturas do 
século vinte, será desde logo por
que aínda lle quedan causas por 
dicer.. Outra cuestión é precisar . 
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cómo se vehiculiza e;a mensaxe. 
"Canc;ons de mai" vén sendo un 
feixe de cancións que amasan di
versas facianas do Rairnon poeta: 
unhas veces observador, outras 
coínpartindo sentimentos ínti
mos, unha belida descripción a 
xeito de "Fiescra a bahía da cida
de de Palma", varios poemas do 
seu inseparábel Ausiás March; 
todo moi prácido, tanto que aca
ba caendo na monotonía, mália 
que nun tema -"Soliloquio so
lipsista"- Raimon se desmelena 
un chisco, e ,en consecuéncia se 
agradece esa saída de t-ono. E en
tre as trece cornposicióhs, t.inha 
que contén unb,a especial e sin
ce'ira declaradón: "Oh, desig de 

. canc;ons", na que canta 

"E u, non teño cancións; 
téñeñme elas a min," ... 

A~aso un ha .de el a ración de 
princípios, que enlaza co mani
festado ao comezo destas liñas. 
Mágoa de que Raimon non dis
poña de máis recursos musicais 
que bs da elemental e simples 
melodía, arroupada neste disco 
polos sinxelos arranxos e direc
ción musical do Manel Camp, 
que mal que ben consigue facer 
milagres dunhas composicións 
musicalmente limitadas de seu. · 
T ampouco axuda a voz de Rai
mon a acadar esa intensidade 
que s~ria de desexar dunhas cor
das vocais con máis tesitura. A 
cámbio .dásenos un dis~o dixerí~ 
bel, máis ou menos agradábel, 
homologábel á canción italiana 
de toda a vida - enténdase Do
menico Modugno-, amáis dun 
Raim.on eterno, anti-coxuntu
ral, como rnostra, cecáis tencio-

- nadamente, o próprio título do 
disco: "Cancións de nunca", ou 
sexa, atemporais . • 

X.M. ESTÉVEZ 

· ~ 
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Foi minusvalorada a import~n
cia do neotrobadot'ismo na his
tória crítica galega? 

Faltaba aprofui;i.qar no movi
mento . Hoxendia para os .ra
paces que rematan o ensino 
meio esa época segue a ser 
Ma~uel António e estas sim
plificacións influen á hora de 
perpetuaren clichés que son 
comprensíbeis. · 

·O nacionalismo esqueceuna ao 
ser esta unha poesia pouco 
comprometida? 

N on resul taba especialmente 
problemática, a pesares de que 
poder utilizar moldes trobado
rescos para comidos con certos 
tintes sociais esta non era a di
r~cción do movimento e por iso 

· non era en exceso conflictivo 
como tampo

1

Lico o era cerra poe
sía paisaxista ou clasicista que se 
produce naqueles anos .. Na_ post
guerra un autor cmno Euxénio 
Montes, que non ercr galeguista 
sen6n todo o contrário, aconse~ 
llaba es~a liña de cultura poética 
cando antes, nos anos vinte e 
trinta tiña unha boa recepción ' 
no galeguismo por vir recuperar 
unha tradición específica cÍa qLle 
se facia unha leitura en clave 
nacionalista. Foi un modelo po
é t rco que tamén deu unha 
orientación que demostra que 
coa nosa tradición se pode crear 
literatura própria nasa .e nova. 
Pa la contra na postguerra ·non , 
existe ese discurso que lexitime 
o neotrobadurismo, non hai. esa 
leitura. 

Entón nesa altura adáptase á 
calificación de poesía lúdica? 

Ese (ipo de acusacións veñen de 
falar do neotrobadorismo como 
un todo que engloba tanto a pri-
1:ne ira obra de Bauza Brey ou 
Cunqueiro como Ó que foron os 
epígonos n a déc,ada dos cin
cuenta e sesenta. E unha simpli
ficaciónque levou a un camiño 
seri saida. 

Pero foron funcionais á hora 
de falar dunha cultura comun 
con Portugal que sempre de
fendeu o .nacionalismo. 

A le.itura dos cancioneiros me
dievais feíta desde a inte1ectt.ia
lidade galega e o galeguismo sig
nificou ver o vmculo que existía 
no pasado, e que dehia · conti
nuar, con Portugal. Dase o réco: · 
ñecemento de que existe unha 
cultura con'lun e que a literatura 
galega tarnéri. ten clásicos. fnsis
tiase no' interese desa unid¡ide 
cultural corno un eleménto de 
posibilidade de reestabelec_er ·u~ 
espácio de comunida,de c01po' ti
ñá· que ser. Chegou a servír de 
argümento, no ·caso de. Vfrjueirá, '. 
pai:a defendeT a confluéncia' lin
güística C:ori Portugal, pero · noh 
s~ deu operatividade nq sentido · 
de' 'propostas concretas, ' tamén • 
en parte porque xa pesa a fradi
ción do XJX. 

. ' ' 

É ~ fascinación da lírica medie
val a que orixiha o moyimento? 

É -o resultado dunh·a descoberta 
que encanta e fascina e que leva 
a voltar sobre O$ textos e ver co
rno ese producto de enorme va
·lor estético se produci~ na .Gali
za, era próprio . Hai que conside
ralo pois nesa secuéncia que ven 
de recoñecer os poetas medie-

Profesora de Filoloxia na Coruña· e-al_ltora de O Neotrobadorismp 

Teresa LQpez 
"Asistimos a unha revisión .da nosa história 
literária na _que ainda hai moitos valeiros" 

Profesor.a na facµlta .. 
de de Filoloxia da Co .. 
ruñ;i, Tei;esa López 
forma parte do a cada 
vez máis amplo grupo 
de investigadóres na 
nosa literatura que 
están a facer unha re .. 
leitura con claves . 
próprias, rexeitando a 
subsidiariedáde á que 
a limitaban estudos 
elaborados desde a 
dependét).cia á inter .. · 
pretación doutros sis .. 
temas literárfos. Que .. 
da á vista este ponto 
de partida en O neo
trobadorismo _que ven 

-de publícat na colee .. -
· dón -'Campus ·de Edi .. 
cións A Nos-a, Terra 
no que afonda nun·' 
movimen to que en .. 
tende aberto e de "re .. 
creación literária" da 
lírica galego .. portu .. 
guesa. O libro recolle 
a primeira etapa do 
p.eotrobadorismo na 
que ti vo un ha "b.oa 
recepción no- gale~ 
guismo por vir recu .. 
perar unha tradición ' 
específica da que .se 
facía unha leitura en 
clave nacionalista"~ 
un ponto de vista que 
tam'én explica nun re .. 
cente 'fascículo da sua 
áutoria da Historia· da 
Literatura que edita 
A Nosa Terrá coa 
AS .. PG .. 

vais; lago Ós cancionefros, des
-pois aptoveitar ideoloxitamente · 
ese cbñecemento dü~ha tradi: 
dón de grande prestíxio ..:..era ·a. 
Íírita tomani<;:a máis antiga- 'e a· 

- continuación facer . unha apre-
. dación .en· clave -estética que 
vai callando púa dar ·pé -á rc:ú11-
venciórC mm novo inovimento 
poético. 

Vostede mesmo se nega a falar 
de poetas neotrobadore-scos. - · 

Porque hai que falr de poemas 
ou, en todo caso, de poemários, 
pero nunca de poetas porque é 
inxusto, sobretodo para Cun
queiro e Bouza que foron gran
des poetas en liñas ben distintas. 
N on se pode reducir só· a 'tmha 
parte a sua produción·. No caso 
de Cunqueiro, Herba aqui e acolá 
é dos mellares ·libros da nasa lí-

-O- CARME VIDAL 

rica e ná súa obra o neÓtrabado: 
resco é 'circt:Íristand~t Tamén a 
el o ind.ign~ba·: q~e_ s~ fixera esa 
sfrripllfü:atiÓn. ' . · · · .' ', · 

- ,l . ' ' ... 

-'bs ' e8tu·d~s·-.deste fuovimento 
non' f_oron°'até º· de''agora moi 

'élependentes él'a .~ ér.ítká espa
nola? 

Si'cj~1e houl:io· certa subsidiarie
dáde . de certas análises 'da litera
.tur~ · espafibla. É: c~rioso nun 
movimento que Supón a recupe-. 
ración dunha tradición literária 

_ própria. Cando-faltan estudos 
máis profundos' aplícanse os es
quemas rPáis coñecidos e dé aí 
veñen moitos malentendidos na 
nasa literatura que agora están 
cornezando a desfacerse. 

Por iso se fala das relacións coa 
xeración do 21? 

ANDRÉS PANARO 

Son. movimeritos "coetáneos, pe-
-ro a _pesar de qlle: CunqlÍeiro 
_s_empre .dixera que tiña grande· 
admiración po lo Alberú de Ma- · 

.. rinero en 'Tierra e El amante iso . 
_ nol5l: sign{fica dependénciá líte-
. ,rária o_t.t qt!e . haxa qúe _englobalo 
.' déntro dd neopopu_larisú10 como' 
se fixo. · · 

O esquecemento semella qüe 1 

chegara a'o seu ~fin coa dedica
ción 4o Dia das Letras Galegas 
hai cinco anos a Bouza B.rey. 

Despertou unha atracción polo 
n eotrobadorismo ainda que ~s 
veces todo se queda en traballós 
pontuais e non pasa de ser flor 
dun dia. De repente xurdei1 tra
ballos críticos ligados a esa con
memoración que poden ser. moi 
positivos pero que tamén ás ve
ces se queda en certa provisio·-

ÁNOSA TERRA 

nalidade. Neste caso até se con
vocou un concurso literário de 

rpoesia neotrobadoresca que ga
ñou Paulina Vázquez e no· que 
tivo un accésit Alonso Montero. 

Ese panorama nos estudos e na 
crítica literária está a mudar 
nos últimos .tempos? 

Está a vista e en parte porque 
hai máis xente que rematou a li
cenciatura de Filoloxia Galega e 
fixo traballos de investigacióo. 
Nunca houbo tanta persoas tra
ballaúdo sobre literatura galega, 
tanto no dia a dia como en in
vestigacións de máis longo al
cance. O que se ten que recoller. 
de todo ese labor é unha leitura 
pr'pria e nova e un exemplo cli
so é a História da Literatura Gale
ga de A Nosa Terra que está a 
ser unha plataforma para unifi
car todo este labore que de 
maneira individual, centrado 
en auto re e period det rm i
nados, se e tiveron dando. E te 
proxecto xunto con futura in, 
ve tigación ás que a i tircmo -
larán lugar a unha revi ión mái · 

exau tiva da no a história lit' rá
ria na que continua- a h abe r 
moito valeiros. 

Tira na sua investigacións moi
ta documentación da prensa da 
época, foi importante para a 
criación üterária? 

Xomai como El Pueblo Gallego 
son unha referéncia fundamen
tal para coñecer o moviemento 
lirerário desa época .e o mo
mento ideolóxico con todas as 
polémicas de entón. É impre -
cindíbel facer labor de hemero
teca para os estudo literário , 
tanto para seguir a recepció n 
das obras, a crítica do dia a dia 
como para analisar as cue tión 
de actualidade e as grande pre
ocupacións dese tempo pero ta
mén porque houbo un e pácio 
moi improtante para a criación 
literária. A literatura ga lega 
sempre tivo unhas c ndició n 
de recepción difíciles ·e as pu
blicaci ' ns periódica ~ ron un 
re piro ao de acougo para dar ·e 
a coñecer tamén chegar a un
ha poboación di tinta á que p -
deri achegar li br g l g. 
De de a no a óptica ctual ch· -
ma a atención com n El Pue
blo Gallego se publican grande 
cantidade d poema cand h -
xendia é moi dificil atop r nun 
supl emento cultural ou nun 
xornal algo de poe ia, o máxi
mo que aparece é o adianto dun 
capítulo dun romance que vai 
ser publicado. 

· 'E a lírica dos trobadores segue 
a estar presente na poesía de 

." hoxendia? ' 

T o'da literatura se· alirneri ta da 
· literatura anterior e Qs-·ckncio
'il~iros están ' abertos, a inda 'ho
xe, para múltiples interpreta
éfons en d ave poética, como o 
está calquer texto. Hai que ler 
os cancioneiros e es tudalos co 
noso próprio ollar. Estase a tra
ballar neles desde Galiza', e é un
há- d éb~da que ternos que recu
perar galegos e portugueses: As 
aportacións ele profesores como 
Carlos Paulo .Martínez Perei ro, 
que está recuperando os cancio
neiros non só desde o ponto de 
vista filolóxico senón tamén li
terário, é moi interesante. É fun
dam~ntal que a crítica se faga 
desde nós mesmos. • 
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A Nasa Yerra ampliará a redación e o.número.de páxinas 
~ I • • 

· Promocións Culturais Galegas S~A. celebra Xu~ta de Accionistas 

Promocións Culturais Galegas 
S.A., empresa editora do serna .. 
nário A Nosa T erra, celebrou o 
pasado 28 de Xuño a sua Asam .. 
blea Ordinária de Ac<;:ionistas 
nos locais próprios da rua do 
Príncipe de Vigo. Na mesma to .. 
mouse o acordo de ampliar o nú .. 
mero de páxinas, que pasarian 
das 3 2 actuais a 40, aumentando 
tamén o plantel de redactores. 

proxectos xa iniciados con an
terioridade, resaltou a Históriá 
Infantil Unjversal e da_ !;latureza. 

A recuperación 
da repott~xe 
A ampliación do semanário --que 

pentido de Tui ou o rnáis recen
te estudo sobre a posíbel rela
ción entre a ocupación dos en- . 
coros e os terremotos. O direc
tor de A ·Nasa Terra aproveitou 
estes · exemplos para resaltar "o 
valor da libeí:dade e a importán
cia de facer un xomalismo non 
cáutivo das institucións". -

Abriu a Asamblea Cesáreo Sán .. 
chez Iglésias, presidente do 
Consello de Administración, 
quen saudou aos presentes en 
nome dos máis de 800 sócios, 
proprietários do capital da em
presa. Resaltou que este aciona .. 
riado plural, o caudal de uscrip .. 
tores, alguns con vinte anos de 
fidelidade ao proxecto, xunto co 
con olidado plantel de profisio .. 
nai supoñen o maior activo da 
empresa "que xa superou con 
crece a re pon abilidade de fa
cerse cargo en 1977 de cabeceira 
tan histórica e prestixiada". 

De esquerda a dereita, Xan Piñeiro, Xosé F. Pug~, Cesárea Sánchez e Alfonso Eiré. 

· incrementou nun 11-% o seu nú
mero de leitores o ano pasado-
servirá, segundo o seu airector, 
Alfonso Eiré, para mellorar a 
atención sobre a dinámica social 
xerada ·no país que, na sua opi
nión se viu incrementada nos 
últim0s anos, así como para co
brir con rnáis eficácia a vitalicia-

·Femández Puga lembrou o· forte 
incremento da edición de libros, 
"pésie ao cerco institucional do 
que somos obxeto desde hai vá
rios anos". "O noso acerto a este 
nivel ........:....confesou- ten unha 
clave: a de contar cun méio de 
comunicación que é o centro do 
noso grupo e que nos permite 
canalizar todas as propostas". 

Cesáreo Sánchez lembrou que 

este ano se conmemora o 90 
aniversário da fundación do pe
riódico que é por tanto un dos 
nomes máis antigos da prensa 
galega, traxectória só interrum
pida polos anos de auséncia de 
liberdades. 

O Conselleiro Delegado, Xosé 
Femández Puga, informou do in
cremento de facturación do ano 
1996. Destacou, como novidade 
editorial, a boa acollida, tanto 
entre leitores como entre espe, 
cialistas, da História da Literatura 

que ven de pasar o ecuador con 
máis de vintecinco fascículos e 
libros publicados, asi como a im
portante introdución no libro de 
texto, tanto por se tratar do pri
meiro ano de participación no 
mesmo, como ·por se ubicar nun 
mercado moi competitivo (am
bos proxectos en colaboración 
coa AS-PG). Salientou tamén o 
nacemento das colecións Cam
pus e O fardel da memária que se 
insire na importáncia que A No
sa T erra ven outmgando ao co
·ñecemento da história. Entre os 

OPtNIÓN 

. ae que .se está a observar en 
campos como a música, a litera
tura, a arte e os méios visuais. 
Eiré resaltou o papel de A Nosa 
T erra como méio, non ainda de 
masas, pero si de influéncia, "vi
síbel -sinalou con ironia- nas 
referéncias que de ·c~do en- vez 
ten a ben facemos Manuel Fra
ga". Lembrou de paso o eco de 
reportaxes recentes como o das 
pensións suizas, o da empresa Fi
ne, as cartas dun falanxista arre-

Rematou a asamblea coa inter
vención de vários accionistas 
que lamentaron algunhas das ei, 
vas do servício de suscriptores, 
demasiado tardío nalgunhas zo
nas por mor do correo, e apoia
ron a ampliación do periódico 
"que aproximará a sua conver
sión en diário". • 

A LEGITIMIDADE DA DESIGNACÁO DE GALEGO~PORTUGUÉS 
RESPOSTA A MARÍA XOSÉ QUEI¡Á_N 

Um amigo meu da Galiza enviou,me fotocópia 
de um artigo publicado n'A Nossa Terra de 
1.5.97 com o título "A Falácia do Galego-por
tugues", da autoria de. Maria Xosé Queizán. Es, 
ta enhora pretende que nao é legítimo chamar 
galegoportugues a nossa língua comum, mas de
ve- e-Lhe chamar implesmente galega. Assim, 
egundo ela, em Portugal fala-se galega, como 

no Brasil, em Angola, etc. Parte do preconcei
to, muito arreigado na Galiza, de que o portu, 
gue deriva do galeg , ou de que o galega se ex
pandiu da Galiza para sul durante a Recon
qui ta, p nd a falar gente muda, isto é, sem 
língua, u m ur ubmetido , aparentemet.l-
te um ha itante que exi tiam no territó-
rio do sul, cupado p r eles havia 400 anos. 

em me al ngar em cita~oe e tran crir;oes de 
autor s reputad , apena digo que e sa no~ao 
antiga está ultrapassada e que o douto padre 
Sarmient , que certamente é o responsável por 
tal preconceito na Galiza, deve ser corrigido e 
actualizado. 

A romaniza\:ªº da faixa ocidental da Península 
Ibérica fez,se do Sul para o Norte. Quando a 
Galiza ( Gallaecia) foi conquistada pelos roma
nos, já a Lusitania ao sul estava romanizada ha
via uns cem anos. E mesmo depois da ser con
quistada a Galiza, a romaniza~ao deste território 
nao era profunda ainda quando veio a ocupa~ao 
sueva. Logo, o latim popular, que se tomaría a 
futura língua neo .. latina da faixa ocidental, veio 
do Sul. Esta língua foi sempre falada extensiva
mente desde o Algarve ao Cantábrico e para lá 
das actuais fronteiras orientais da Galiza e de 
Portugal, sendo no século X bem mais imf¡or
qmte que o incipiente castelhano. 

Quando se deu a invasao moura, essa língua la
tina ·da faixa ocidental ibérica nao desapareceu, 
mas continuou a ser falada em toda a extensa.o 
do território. Reparese que o latim era ainda _ 
uma língua muito prestigiosa que assimilara to
talmente a língua do invasores germanicos. Lo
go, como poderia perder-se sob o domínio dos 

· árabes-~erberes, se estes, como se sabe, eram re-. i 

lativamen.te tolerantes quer quanto a cultura, 
_ quer mesmo quanto a religiao 7 Sabe-se hoje que . 

jOAQUIM REIS 

'Ano\:aode 
"auto~ódio" dos 
portugueses em 
rela\.ªº a Galiza 
é puro disparate, 
e nao passa de · 
proj~q:ao sobre 
os portugueses 

de um mal 
psíquico galego" 

a língua latina nunca desapareceu nos territó
rios sob o domínio mauro. ( Compare-s_e o que 
sucedeu ao galego sob o domínio mufrissecular 
do castelhano, língua imposta, muito mais peri
gosa para o galega por ser semelhante a ele) . . 

A língua tomou o nome de galego na Galiza, 
tomo u depois o nome de portugues -em Portugal 
(nunca tomara a designa~ao de luso ou lusita
no) . Sobos mauros, designam-na os historiado, 
res por mq~árabe, mas nao era árabe com certe
za. Seja qual foro nome da língua, ela·é uma só 
e originou-se do latim. O nome de portugues 
em Portugal para a nossa língua é tao, ou tao · 
pouco, político, como o norne de .galega na Ga
liza. Galiza é o nome de urna nacionalidade e 
foi-o de tlm rein~ e agora é o de urna regiao au
tónoma. Essa no~ao de "auto-ódio" dos portu
gueses em relac;ao a Galiza é puro disparate, e 
nao passa de projec~ao sobre os portugueses de 
um mal psíquico galega. Os portugueses, de um 
modo geral, até mesmo muitas vezes quando 
tem forma~ao universitária, julgam que a Galiza 
é Espanha e que lá se fala o espanhol. E nao ad
mira que assim julguem, pois indo a Galiza pou
co ·vem e ouvem que ·lhes diga o contrário. Os 
portugueses nao sabem falar castelhano e, mes
mo ouvindo o gal~go, tao corrompido como es
tá foneticamen~e, julgam que ouvem o espan
hol. E como gostam de ser simpáticós para corn . 
os estrangeiros (os Portugueses sao um dos po
vos mais xenófilos que se poderao encontrar 
nest~mundo), procuram falar o espanhol para o 
que lhes basta trocarem o .. ao pelo -ión e pouco 
mais. Creio que esta situac;ao geral de ignoran, 
c_ia relativamente a lfn,gua galega e a sua identi, 
dade com o porrugues, está ou tende a desapare
cer. Estive recentemente em Baiona, onde en
contrei vários turistas portugueses e notei que-

, eles falavam o portugues normal para os gale
.gos. 

Mas, voltando a vaca fria, tenhamos por certo 
que a língua se ch~ma galega na Galiza e portu
gues em Portugal e nos países lusófonos do Ul
tramar, e que é legítimo chamar-lhe, a falta de 
melhor designac;ao, "galego-portugues", se qut
sermos englobar to~o o conjunto do.s povos que 

a usa_m. Ou portugalego, o que é o mesmo . . 

Curioso é que a autora do artigo conclua que o 
portugues é o galegó culto; o que se pode aceitar 
perfeitam_ente. Sendo a· galega e o portugues a 
mesma língua, a verdade é que o galega, por 
razoes sobejamente CGnhecidas, nao pode culti
var-se, enguanto o portugues o pode fazer, dadas 
as condi~5es de liberdade. em que. se desenvol
veu. Logo, pqdemos dizer sem falsear a verdade 
que de facto o portugues é o galega culto. Só 
nao cornpreendo por que razao Maria José 
Queizán nao escreveu o seu artigo- no galego cul
to, mas utilizou o galega iriculto. Porque? Porque 
.é inculta? Nao é certamente esse o caso. Possi
velmente a razao por que a autora do artigo nao 
usou o galega culto é que teme a repressao cas
telhana ou castelhanizante. E conclue: "Procla
mar que o galego é a língua. de milhoes de pessoas 
em vários continentes, com cultura e literatura im
portantíssimas e unirmo-nos a elas , f alando como 
f alamos". Aqui, a frase parece-me inc0mpleta, 
talvez devido a simples gralha, mas percebe-se o 
que se quer di:i:er. "O governo da Galiza tem a 
obrig{lféío de publicá-lo, de difundi-lo nos 'países on
de se use, e de normalizar a situapio". T ambém se 
percebe o significado desta frase. Imagine-se que 
a Xunta castelhanizante, para saír da s:itua~~o di
fícil -em que se encontra com a contesta~ao a 
norma oficial do 'galhego', resolve salvar a face, 
e anuncia que renunciará ao seu 'galhego', adop- -
tándo a norma portuguesa, sé ... todos os países 
de lfngua oficial portuguesa se comprorneterem . 
a declarar que vao oficialment~ mudar a desig
na~ao da· língua para ~'galega", pois este é que é 
o nome autentico! Imagine-se! 

Caros galegos, conacionais nossos na língua que 
quereis nobremente restaurar: perdei os vossos 
medos e complexos já multisseculares de colo
nizados, e acreditai que os portugueses que des
cobrem que D galego e o portug1.4es sao a mesma 
língua, mal ~ado a aparencia ern contrário, sao . 
vossos amigos, estao prontos a ajudar-vos, mas 
nao se deixarao nunca colonizar nem por espan
hóis, nem: por galegos que lhes ·queiram roubar o 
nome a língua e impór-lhes, sabe-se .lá!, o "gal
hego" da vossa Xunta. Cáspite! + 
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No debate da totalidade do que 
seria a Constitución da II Repú, 
blica a intervención máis reso, 
ante foi a de Ortega Gasset. Era 
a testa máis emínente daquelas 
Cortes Constituintes que xun, 
taban a tantos prohomes, dende 
D. Miguel de Unamuno ao no, 
so Castelao. Era Ortega a cabe, 
za, concretamente, da ínfima 

· mLnoria da Agrupación al Servi, 
cio de ba República, a cal fora 
presentada en Segovia por Don 
Antonio Machado, sendo Gre, 
gorio Marañón e Ramón Pérez 
de Ayala os outros triunviros 
dela. 

Tivo aquel discurso de D. Jo, 
s~ Orte~a moita tr~scende~, 
cia, p01s ao exp9ner a sua 

petulante teoría dunha España 
jntegral evi.tou, desditadamen, 
te, que se fixera federal, como 
estivo a piques de selo, xa da, 
quela. Foi tamén cando Ortega 
alabou a xestión de Manuel 
Azaña no Ministerio da Guerra, 

Perdirl a miña 'Pllcha 
axudando así a convertir ao an, 
tigo ateneista,-' nada adic.tÓ seu, 
no político máis importante e 
célebre da efímera e desventu, 
rada República. 

Nembq.rgantes, o que quedou . 
daquel discurso orteguiand 
na memoria anecd6tica dos 

xomalistas, resultou ser a famo, 
sa frase imprecatoria contra os 
"tenore_s, paiaso~ e xabarins", 
que tanto ento_rpecian _os deba, 
tes -~aquelas Cortes :- Anqg~ el-, 
en puridade de verdade, viña 
senda o prüneiro tenor, o máxi, 
mo divo; quen alcanzou un éxi, 
to apoteósico .-co tal discurso, 

· sendo entretido ao finalizar con 
moitísimas felicitacións dos de, 
putadas, que. escoltaron chegos 
de aglaio a'sua fermosísima ora, 
toria; tantas que Ortega esquen, 
ceu do sombreiro ao sair do he, 
miciclo. · 

Agás as distancias 'do tempo 
(sesenta e seis anos) e da cate, 

goría me_rafísica ( u_i;1 ._millón de 
anos · luz) que nos separan da, 
quel Ortega das Constituintes: 
lembreime do filósofo dá Espa, 
ña invertebrada ao perder , asi, 
mesmo, a miña pucha no pázo 
c;le Trasalba o_ outro domingo; 
xa que non sei onde a deixei 
cando fun a reéoller ·o XV Pre, 
mio da Fundación Otero Pedra, 
yo. Sen que iso queira decir que 

- a ·mifla chirombo1.cida. se poda pa, 
rangonar, nin moito menos~ co 
discurso da España integrat e 
dos porcos bravos .. Anqu~ para 
.min perder a,pucha é coma per, 
der a cadí.ola.' . 

Pero o certo é que me acor, 
9ei do_ chapeu de D. José 
Ortega e, tamén agora, do 

seu xuvenil e entusiasta lector, 
Ánxel Fole, a~ cal teño a honra 
de semellarme, xa que uso, co, 
mo usou el, caxata e boina vas, 
ca. Qe non sei porque lle cha, 
man vasca, dado que a nosa pu, 
cha poder ser tan~o ou máis an, 

BOROBÓ 

tiga; igoal que a de Erasmo de 
Rotterdam, o Ortega, xa que lo, 
go, de seu tempo. 

En canto a min, vivo de go, 
rra dende tempo inmemo, 
rlal. Xa levaba boina nos 

meus días da Brigada Interna, 
cional. O do bastón foi despois; 
despois de que me barreran do 

· Preguntoiro. Ainda teño que 
dar sempre exphcacións porque 
de vello apóiome sempre na ca, 
xata. Incluso a meu bó ;mligq, o 
presidente da Xunta, chámalle 
a atención. 

Mais hoxe ia tratar soio da pu, 
cha, e pensaba relacionar as 
cen razóns de usala. Pero a lista 
delas, que a teño escrita, crein 

- que a tiña en Trevonzos, re
sulta que a deixei na cidade 
dus xomalistas. Outra vez será, 
xa que as cen razóns, as cen 
distintas utilidades da boina, 
prenda univ rsal, son convin, 
centes. • 

FRANCISCO A. VTDAL 

Unha traxedia de rosquillas 
As rosquillas, ése pan de roma, 
ría que, nesta bendita era da 
fartura perdeu consideración, 
foi larpeirada festeira e moeda 
de aprecio. 

E las centraron esta historia de 
dúas grandes amígas, a quen 
arredou o amor dun galán. 

Aquí non houbo asasinatos vio
lentos, pero si a peor de todas as 
mortes: sentir, oír e ver vivindó 
na casa do lado á persoa que, 
para a nosa alma, está enterrada 
e sepultada de por vida. 

Aconteceu durante µnha roma, 
ría; un día que'; ademais de le, 
cer, tamén o é. de esperanza po, 
los pedidos ao" santo e as prome, 
sas e galanteos moceiros para os 
que calquéra festa se presta. 

As rapazas dan o primeiro 
paso; · cargadas coas súas 
cestas de empanadas, 

chourizos . e pan de ovos, con-
A vértel)se en pequenas deusas da 
abundancia; elas dan a imaxe 
da fartu ra da súa casa, e os mo, 
zos que aceptaban o invite dáno 
de desenfadad<% e predispostos 
a- a lgo máis que unha simple 
mostra de amizade, de corres, 
pondencia e agradecemento a 
quen tal lles ofrece. 

Aquela~ dúas amigas, que se 
confiaban os rñáis grandes · se, 
gredo5, reservábanse a preten, 
sión am0rosa que sabían 
coincidente na mesro.a persoa. 

·Porque alí todo se. repart€, me, 
nqs o cariño dun mozo. E o ra, 
paz, guapo, galante e ben posto, 
acepta por un igual as viandas 
de cada unha; e tamén por un 
igual, reparte sorrisos e louban, 
zas para tanto e tan bo agasallo. 
E as dú~idas fan ferver o san- _, 
gue. Non saben que ofrecer pa, 

ra arrincarlle un sinal dé dife
. renciación. 

O espois da 'comellona, para 
facer máis doado o baile, 
que non é máis que un

preámbulo á.s desexadas palabras 
de ·amor ou ao silencio desean, 
solador, o agasallado, agradecí, 

·· do, regala ás anfitrionas restras 
de rosquillas, esoutro pan de fes, 
ta, a comunión alegre, o doce 
alimento 4ue se compra para os 
romeiros e para os que quedaron 

na casa. O pan que alí, sen que 
nihguén o estipulase, cobróu va, 
lor de moeda qe aprecio: aquela 
que conseguira ináis rosquillas e 

-bolachas, era a máis des~xada . 
Non era necesario explícalo, tal -
a que hoxe recibe un ramo de 
flores dalgún admirador. 

E as veciñas que o compartiran 
todo, agora tamén compartían a 
envexa por ver cal das dúas ces, 
tas se enchía máis. Volver coa 
cesta chea de rosquillas era co, 

mo ser declarada miss universo. 
E nesta pelexa non valen nove, 
nas ou vel!ls ao santo, só facer 
boas emp?nadas e ter o garbo 
disposto. Pero o garbo, que ere, 
ce coa fartura, múrchase coa 
envexa e a cativeza; e canto 
máis crece máis se lle estiran as 
ás, e canto máis se murcha, 
máis se apouca e bota a perder. 

Cada unha espiaba a cesta 
da outra vendo como se 
enchía, sen perder o º' 

rriso (a procesión ía por den, 
tro). A menos afortunada, vén, 
dose desmerecida, apfoveitou 
un baile da compañeira para re, 
encher con xestas e fieitos a 
súa, e puxo logo as . rosquillas e 
bolachas á de arriba. Non fosen 
a dicir ... E a alegría que traía a 
do baile trocouse cando viu 
aqueJa repentina cree.ida. 

Pero tamén o 1n_ozo s·e fixou na
quela chea, de quen el non coi, 

, daba agraciada. 

Acabada a festa, co so l aga, 
chándose detrás dos montes, e 
as veciñas·, coas cestas tebor, 
dantes, camiño de vo lt'a, a dos 
fieitos díxolle á compañeira: 

,Vai indo que teño unha nece, 
sidade. 

Aoutra, despois de adiantar, 
se un pouco, yolveuse para 
ver cara onde se metía, e 

alí, sen derramar sangue, des, 
trozóuselle o corazón: para ela 
acababa de morrer a o_utrora 
grande amiga. . 

O g...ilante bailador, que o que, 
ría ter todo, e tamén envexaba 
os gustos dos demais, encam~á, 
basé entre ·as xestas á clandesti, 
t}_a cita coa dos fieitos. • 

ANOSATERRA 

Román Raña 

~A poesía é como a 
escultura; hai que 
desbotar o que sobra 
até quedarse co 
esencial' 

Estou lendo Unha comedia hgern, 
de Eduardo Mendoza, que ten al, 
to e baixos ainda que en xeral re, 
sulta interesante. Tamén lin La 
flaque za del bolchevique, primeiro 
libro de Lorenzo Silva, unha pe, 
quena novela mo i impactante e 
cun final surpresivo. Acabo de ler 
A ve locidade do frio, de Manuel 
Garcia Seixas, que ten moi bons 
momentos e pode dar moito xogo. 
Agora estou disposto a comezar As 
armas delicadas, de Estro Montaña, 
do que tendo en corrta o escrito 
anteriormente, teño moi boas ex
pectativas xa que ten un grande 
domínio das estruturas lingüísticas 
e Rarrativas. 

Que leituras recomendada? 

A que citei, que on moi agradá, 
beis de ler, especialmente a que 
están en galego. 

Ven de receber o Martin Codax 
cun libro de poemas chamado 
Ningun camiño. 

É un conxunto de poema n u 
exist unha unidade entimental e 
un certo pouso nihilista. Como xa 
se indica no título están asentados 
na tristura chegand a m m nto 
case depresivos. O poeta evoca 
episó lios da sua vida, e rras vivén, 
cías que marcaron a ua exi téncia 
e faino cunha vi ión triste. 

A poesia require menos tempo e 
esforzo que a narrativa? 

Tempo, si; esforzó, n n. Na poc ia 
o esforzo é intensivo mentres que 
nunha novela é extensivo. Rema, 
tar un poema require tempo; este 
poemário meu dista do anterior 
nove anos. A poesia é unha labor 
de prescindir de cousas; estaria 

· emparentada coa escultura na que 
~ co cincel vas deixando cair o que 
non é esencial. A novela seméllase 
máis á arquitectura, un traballo de 
estructura e de deseño das diferen, 
tes estáncias. T árdase má is pero 
son esforzos diferen tes.• 

Poeta e narrador. Vigo (1960 ). 

Obras destacadas: Recraw de sombra en cnwmo, 
. Nas areias douLr<! mar, Extramuros da noite e 
· Da muda primavera (poe-ía). O úlrimo exagrama e 

O crime da nia.dit Moeda Vella (narrativa). 
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AXove 
Orquestra 
de Gali:z:a 

actua o 
xoves 3 no 

Teatro Colón 
da Coruña e -

o venres 4 
no Auditorio 
Municipal do 

Carballiño. 

O grupa 
Zenzar 

participa no 
Festival Folk 

e rock de 
Cerceda. 

' 

O Trinque 
Novela sobre ·os en coros 

Os derradeiros .cincuenta 
ahos dunha vila catalana 
sulagada po~ un encaro do 
Ebro. Memória da dest~u, 
ción física e 'sodal. Nove, 

la coral, ben escrit~ e éfo, 
cumentada, de l esús Mon, 
cada, traducida ·con bri, 
llárltez por Xabier Baixe, 
ras. En Edicións Xerais. • 
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Baiona 
•MÚSICA 

- CONCERTO CORAL 

Coas corais de Olite (Na
varra), de Candeán (Vigo) 
e de Baiona, o Domingo 6 
ás 6 c.lo serán na igrexa de 
Sanra Liberara. 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

ARTE NO MORRAZO 

Até o 20 c.le Xullo na Ca a 
da Cultura, abren a quinta 
mostra colectiva Je pintura 
e escultura de autores do 
Morrazo. 

O Carballiño 
•MÚSICA 

XOYE ÜRQUESTRA DA 
ÜALlZA 

Actua o Venres 4 ncf Audi
tório Municipal. No pro
grama levan a Sin fon ia en 
Re de González Avilés, e 
pezas de Dvorak, Bemstein 
e Ravel. 

Car hallo 
•MÚSICA 

RED SHlIT 

Hard ore madrileiro, o Do
mingo 6 de iullo, ás 9,30 
da noite no pub Caimán. A 
entrada é de balde. 

Cerceda 
•MÚSICA 

FESTIVAL FOLK E 
R K 

Veme l L e ábaJo 12 de 
Xullo no campo Je futbol 
Bo Aires d Cerceda, e 
con pazo para a acampa
da celebran duas xomadas 
de mú ica con entrada de 
bald , que organizou a Aso
ciación Cultura Lucerna. O 
prim iro dia vai adicado ao 
rock, e conta con Skunk, 
Nabarraka, Pesadelum Mou
ron~om, The Mentes, Konfli
to, Nassar e Zenzar. Para o 
segundo anuncian a actua
ción de Rumbadeira, Violia, 
Fiandola, Route e máis dous 
cuartetos trad icionais lo
ca is Os Ameixas e Nova 
Xuntanza. Na xornada do 
Sábado fa n a grande papa
da, con papas de millo e 

arroz, e ainda xogos de bi
llarda, aro, bolas, ecc. (Para 
ir en eren é millor peder o 
billete para o apeadeiro de 
Vila de lgrexa, xaque o de 
Cerceda para a 3 km. do 
lugar do concerto). 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

ÜRAVIDADES 

O fotógrafo Antón Álva
rez expón até o 15 de Xu
llo, de 9 a 14 e de l 7 a 19 
h, na Escola de lmaxe e 
Son.-Gravidades é un rraba
llo sobre as caneas dos rios 
galegas, e unha denúncia 
da deg.radación que lles 
produce o home. 

Ü LATIDO 00 NOO 

Acción contra a Fame de 
Madrid, xunca fotos de In
dochina, o Cáucaso e Áfri
ca, que fixeron os profisio
na i Begoña Rivas e Jo é 
Luis Álvarez, Xurxo Loba
to, José Manuel Navia e 
Daniel Glucknann. Pódese 
vi itar até o 20 de Xullo na 

asa da Cultura Slvador de 
Maradiaga. 

MAGNUM LARR Y 
TOWELL 

A Fundación Caixa Gali
cia exp{m ao redor de LOO 
craballos en branco e negro 
do foamoso fotógrafo. Abre 
até o 26 de Xullo no 
Quiosco Alfonso. 

WORLD PRESS PHOTO 

A mostra da casa Kod ak 
chega a por primeira vez á 
Caliza. Expón máis de 200 
fotos na Estación Maríti-
ma. 

ARTISTAS PLNTADOS 

Até o 20 de Xullo Museo 

de Belas Artes, expón un
ha mostra de retratos de 
pintores e escultores do sé
culo XIX, preparada polo 
Museu do Prado. 

XOSÉ REY LAGO 

nário grande Soziedad Alko
hó lica, K- Tul u,· Koma, La 
Marabunta, Os Diplomáticos, 
Los Motares, e Hechos con
tra el decoro, todos o Ven
res 4. Para o Sábado 5: Ska
p, Dover, ·Hamlet, Tribu X, 
Sindicato del · Crimen, 

O Forum abre ·unha mostta Boikot, E-330 e Latino Dia-
de esculturas de Xosé Rey blo. Xa o Domingo 6: Dr. 
Lago. - Explosión, Los Enemigos , 

Killer Barbies e Marañones. 
• MÚSICA Pasarán polo cenário pe

queno Xenreira, Korosi 
XOVE ÜRQUESTRA DA Dansas, Fame Neghr_a, Los 3 
ÜALIZA Sudamaricones, Foggy Men

O Xoves 3 no Teatro Co
l@n, a nova orquestra fai 
unha parada na .xeira de_ 
apresentación. Interpreta
rán a Sinfonia en Re de 
González Avilés (Cangas), 
e pezas de Berstein, Ravel e 
Dvorak. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

EsCULTURA GALEGA E 
ASTURIANA 

Unha mostra da escultura 
galega actua l ocupa a Ala
meda, Cantóns de molins e . 
a Praza da Constitución. 
Pódense ver obras asturia
nas na Praza do Marqués 
de Amboaza. As duas ex
posicións. pódense ver até 
Outubro. 

A Fonsagrada 
•TEATRO 

MOSTRA GALEGA 

Do 8 ao 12 coa actuación 
de cinco compañias galegas 
en salas municipais. Están 
os grupos Rua Viva coa obra 
Pasiño a pasiño, Casa da Bo
la con Sala de espera, Escoi
tade e O Romance de Mi
comicón e Adhelala,· Avelai
ña e O xantar da mamória e 
de remate Teatro de Cáma
ra Ditea con Terra Baixa. 

lila de Arousa 
•MÚSICA. 

FESTIVAL ALÉN 
ÜALICIA 

Do 4 ao, 6 de Xullo con 
concertos én dous cenários 
( 150.000 e 30.000 vatios) 
no ~ello campo de futbol, e 
con zona de acampada ao 
redor da praia da Secada. 
Os organizadores agardan 
receber pcrto de 5.000 
cunha aferra de · mái de 60 
concer~os. Tocarán no ce-

tal, ·skor·nabois, Clan Mo
riarty, Dismal e Nowhere, . 

·entre outros. Hai ainda un
ha terceira pista peno 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 Do
mingo., e l.500 para unha 
rave. Están a venda nas ofi
cinas de Caixavigo e Caixa 
Pontevedra. Para maior in
formación pódese chamar 
ao teléfono (986) 22 22 09. 

Lug._o ___ _ 
• EXPOSICIÓNS 

ÜALIZA CASTREXA E 
ROMANA 

História arqueolóxica da 
Galiza, repartida en tres Sa
las da cidade: Caixa Caliza, 
Museu Provincial e Porta 
Miñá. Abre até o mes de 
Outubro. 

ESCULTURA 
CANT ABRA E GALEGA 

Até o mes de Outubro ex
poñen ao carón da muralla, 
escu lturas recente de artis
tas galegos e cántal:íros. 

Póvoa do 
Caramiñal 
•RAPA 

CuRRO DA CuROT A 

A fin da semana do 12 e lJ 
· de Xullo no Chan das Es

cañizadas na Serra do Bar
banza. A fes ta comeza o 
Sábado e o curro o Domin, 
go a partir das 10 da mañá. 

Pontevedi;a 
• EXPOSICIÓNS 

SlLVERIO RIVAS 

O recoñecido escultor ga
lega, expón na ala de Caja 

Madrid. Abre até o 6 de 
Xullo de Luns a Venres de 
19 a 22 h. Sábados de 12 a 

- 14 e de 19 a ·22 h. E Do
m41gos de 12 a 14 h. 

EsCULTURA DA 
ÜALIZA E DE NAVARRA 

Até o mes de Outubro ex
poñen no claustro de San: 
Francisco, e na Praza da 
Leña, pezas recentes de 
criadores navarros e gale-
gos. '· 

O Porriño 
• lEATRO· 

MOSTRA 

Do 30 de ·Xuño ao 4 de 
Xullo no Centro cultural 
Municipal -ten ll!gar unha 
pequena mostra -de. teatro 
galego. Ainda quedan por 
actuar Teatro do Atlántico 

· co'A noite das Tríbades (3 
de Xullo), e fina lmente 
Ollomolranvia coa Eomédia 
Escala de Bufóns ( 4 de Xu
llo). 

S~ntiago · 

• EXPOSICIÓNS 

CAMBIAR A MIRADA 

O Centro de Arte Contem
poránea oferta un programa 
de didáctica da arte, que di
r i x iu Manuél O liveira. 
Cambiar a mirada tenta 
guiar ao público adulto a 
través das mostras e a colec
ción do CGAC. expl[cando 

Carteleira· 

as pezas de arte ct~Dtempo
ránea. Está aberta a grupos 
e asociacións, que poden fa
cer réservas no (981) 54 66 
23 ou 54 66 10. 

RUT MARTINEZ 

:Rut Martfnez López de 
Castro, expón novos ca
dros, até o 10 de Xullo na 
ga leria Maria Balteira . . 
Abre de Luus a Venres de 
10 13,30 h. e de 17 a 20 h. 
Sábados de 10 a 13,30 h. 

ARQUlTECTOS SEN 
.FRONTEIRAS 

Aré o 13 de Xullo na Casa 
da Conga, a sede do Colé
xio de Arquitectos da Cali
za, abren unha mostra _cos 
proxectos e contruccións 
de Arquitectos sen Frontei
ras por todo o mundo. Pó
dese visitar· de- 11,30 a 
13,30 e de 19 a 21 h. 

DAN ÜRAHAM 

O Centro de Arte Con
temporánea (CGAC) ofe- · 
rece unha mostra retros
p,ectiva sobre a obra do ar-

. tista norteamericano Dan 
Graham. Fotografias, dese

. ños, producción filmográfi
. ··ca e videográfica, i.nstala

cións e maquetas, realiza
das .desde os anos 60 até 
h oxe, xunto obra criada 
exclusivamente para a 
mosra do CGAC. Abre de 
Martes a Sábado de 11 a 20 
h. Domingos e feirados de 
llal4h. 

DE ASOREY AOS 90 

Do 14 de Xuño ao-31 de 
Xullo no Auditório da Ga
l iza, expoñen unha abon
dosa colección de .escultu
ra galega qu_e comez,a con 

O grupo 
Killer 
Barbie5 
actuan na 
llla de 
Arousa 
dentro do 
Festival Alén 
Galicia. 

CE HAMLET. Uns bons 
diálogos sempre son garan

tia en-médio dé tanto cine in
consistente. Kennet Brahnnag 
fa¡ unha versión con demasiados 
¡;irimeiros planos, ao esdo da te
levisión, e cun Hamlet, interpre-

~AXUSTE DE CONTAS. 
Norteamericano de acción 

e previsíbel final. Para dias de 
choiba. A preséncia de Harvey 
Kei tel, o mellor. 

. tado por el mesmo, en exceso al~ 
porizado toda a película. 

llE. A BOA ·ESTRELA. 
. Triángulo amoroso entre 

un camiceiro impotente e unha 
parella de delincuentes. O cami-, 
ceiro aceita a situación ao coñé
cer o pasado de ambos na inclusa. 
Cü1e español de aceitábel factura. 

lkf1r, SÓ OS PARVOS SE 
NAMORAN. Unha hispa

na e un. anglosax6n enam6ranse' 
nas Vegas. Narración acaramela
da do choque entre as respeitivas 
famllias e culturas. 

~ O QUINTO ELEMEN, 
TO . Un moderno taxista 

do século XXl fI, ex soldado espe
cialista, ten qÚe socorrer a unha 
extraterrestre no seu plano para 
exorcizar o mal que ameaza a vida 
na cerra. Dous sex simbols, Bruce 
Willis e Iam Holm e os deseños 
de Moebius ~ Jean-Paul Gaulrier. 

~ CRIATURAS FERO-
CES. Humorística e lúci, 

da metáfora do neolibcralismo. 
Pola equipa de Un peixe chamado 
Wanda. Unha muhinacional de
dicada <:Í. es pe cu [ación adq u ire 
un lote de empresas, r~as que 
e ' tá incluido un zoo.• 
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Á figura de 
Manuel 

Leiras 
Pulpeiro 

adícase este 
ano o 

certame 
Ánxel Fole. 

Eugenio 
Granel! e 

Marcel 
Duchamp. 

obra de Francisco Asorey 
(1889-1961) e segue coa 
de todas as tendéncias do' 
século até as máis recentes. 
Fan un total de 45 escuÍtu
ras de 20 autores, ca.men
tados nun groso catálogo. 
Hai servizo gratuíto de 
guia para visitas en grupo 
qlie se poden concertar no 
(981) 57 41.52/57 41 53. 
-Abre de Martes 'a Venres 
del2a20h. 

Ecos DO SuL 

Fotografías de Emilio ,Va• 
rela sobre o norde de Afri
ca en 1996, na galeria Lui
sa Cuesta do Burgo das 
Ncións. 

CIEGO-AL-ASPECTO 

Unha videoisrnlación, e 
unhá dúcia de imaxes tra
ducidas desde o vídeo.a di
fer~es soportes, na mostra 
do ourensán Carlos Nieto. 
abre .na galería Trinca, áté 
o 30 de Xullo. 

GRANELL E O TEATRO 

A Fundación Eugeni~) Gra
nell mantén no Pazo de 
. Bendaña, unha mostra so
bre a obra teatral de Euge: 

Publicacións 

ANDA!NA 

O número 17 da Andaina Revista Galega 
de Pensamento Feminista (Segunda época. 
Maio de 1997) titula o dossier central de 
6 páxin·as Mocfdade e feminismo, e adica a 
contraportada a actriz de Montrove, Ma
ria Casáres (1922-1996). A decisión do 
concello de·Cambre de aprobar un rexis
tro de unións libre, tnerece o editorial e 
un artigo de Ana Miguez. Tamén com
prende as seccións de reseñas de Celebri
dades e de Denúncias e Comentos, ou a de 
Hai 14 anos! que reproduce un contrato 
arrepiante do Ministério de Educación 
para mestras. Trnballan no número Ana 
Rellano, Nnina Santos, Berta Rey, Mila
gros Becerra, Felicia Estévez, Nine Paz, 
Rosa Santorum, Sabela Prdo, Estrela Vi
llaverde, Isbel Castilllo e Carme Lado. 
Val 500 pta. e está a venda en l_ibrarias 
da Corufla (Couceiro, Xiada, Didacta, 
Lume), Ponteve<lra (Michelena), Ou
rense (Ror\sel Tonco, La Región), San
tiago (Couceiro-, Abraxas', Balteira, Pe
dreira, Baba), Vigo (Babel), e Monforte 
(Mapa e Xistral). • 

Convocatórias 

ÜBRADOlRO DE MASCARAS 

Organizado pola asociación Ailalá, e 
impartido por Renata Femández, do 
Instituto S,uperior de Artes Plásticas 
Annando Reverón de Venezuela. Será 
do 14 ao 18 de Xullo< pero a r~atrícula 
só está aberta até o 10 de Xullo, no 
(986) 21 28 79 OU 21 26 65. 

VIVER SEM TlTULQ 

A Rádio Piratona (107 .7 FM) organiza 
duas xornadas baixo o lema viver sem 
titulo, o 12 e 13 .de Xullo no local .A 
Oliva (San Vicente, 8-1 2 ), na Praza 
da Constitución e noutras tuas do 
Casco Vello. Un groso prog~ama xw1-
ta charlas, diaporamas, mimos, pasa
ruas, xogos cooperativos, teatro. E ain
da exposicións de pintura, fotografía e 
artesania, vídeo, danzas, etc. "Rádio 
Piratona, pretende amossar com estas 
jornadas Viver sem título, que há mui
tas e moi diferentes alternativas que se 
podem fazcr para levar a cabo umha 
vida coerente contigo mesm@ .e como 
meio no que nos desenvolvemos. com
partindo em troques de competir; e 
que o mesmo tempo -oferecem so
lU<;ons reais car as necesidªdes econó
micas das de um jeito ou outro depen
demos" . 

DANO E REPARACION DA 
VIOLÉNCIA . 

Até o 4 de Xullo 1sabel Rodríguez Mo
ra, Sicóloga e Doutora en Ciéncias 
Poíticas pola U1,1iverside Simón Boli
bar de Ve1:iezuela, fala no seminário 
sobre "aspectos sicosociais" da violén
cia qµ'e artellou a Asociación Alexan
dre Bóveda, na Coruña. Informan no 
(981) 24 43 55. 

CINEMA E VIDEO DO MÉIO 
AMBIENTE EN BARCELONA 

a ~atureza, conflictos sociais, ecoló
xicos, naturais, etc. A inscrición fica '· 
aberta até o 15 de Setembro de 1996, 
no: Festival de Cinema i Video del 
Medí Ambient. Auditorio Joan Mara
gall. Apartado de Correos 185. 08850 
Gava. Barcelona. ·Catalunya. Maim 
infonnación no (93) 662 70 02. 

lNTERPRET ACION MfrE A CA~ 
MARA ' . 

A Asociación de Actores da Galiza 
organiza xunro o IGAEM, un curso de 
intepretación que dirixe o profesor de 
arte dramático. e realizador de RTV, 
Antoni Chic. Será do 7 ao 24 de Xu
llo, ben en turno de mañá ou de tarde, -
cunha matrícula de 20.DOO pta '. 
(10.000 para membros da asocición), 
na Escola de Imxe e Son da Coruña. 

- Amaibres do profesor tamén xunta un 
cámara, un técnico de son, outro de 
iluminación e un mezclador. Para fcer 
a matricula pódese chamar ao (981) 
58 41 71. 

MERLlN DE LITERA TURA 
lNFANTlL E XERAJS DE NOVELA · 

Edicións Xerais. convoca a décimo se
gunda edición do prémio Mérlin de li
tera tura infantil, dotado con 
1.000.000 pta., e a décimo cuarta de 
novela cun prémio de 1.500.000 pta., 
aos que poden concorrer textos inédi
tos e orixinais, sempre escritos en nor
mativa oficial. Para participar hai que 
remesar 6 cópias en tamaño fólio ou 
en holandesa, mecanografados a dobre 
espazo e baixo plica e lema, antes do 1 
de Setembro de 1997 a: Edicións Xe-

. rais de Galicia. Doutor Marañón, 12. 

. .36211 Vigo. EdiCións Xerais resérvase 
o direito de edición da obra ptemiada 
en todas as línguas do Estado, amais os 
primeiros 5.000 exemplares vendidos 
estarán libres de direitos de autor. 
Máis información no (986) 29 61 16. 

P-RÉMIO LITERARIO AN.XEL FOLE 

que chegar por cuadriplicado e baixo 
plica antes do 31 de Marzo de 1998 en 
calquer departamento de Obra social da 
Caixa Galicia, ou no xomal El Progreso 
(rua do Progreso, 1.2. 27001 Lugo) . O 
teléfono de Obra social de Caixa Gali
cia en Lugo é: (982) 22 40 12. 

Ü IMPACTO DOS ENCOROS NA 
GAUZA 

A asociación ecoloxista Cempés ofere
ce unha mostra documental que aten
de a custións coma producción ener
xética, balance enerxético galego, a 
ameaza de novos encaros, enerxia re
novábel e aproveitamento tradicional, · 
xunto aos impactos dos encaros en 
flora , fauna, paisaxe, clima, sociedade, 
património, usos do solo, e unha pe
quena análise dos proxectos, de Sela 
(no Miño), Návia e Caldas (Umia). A 
mostra emprega os textos con fotogra
ñas, pensados para maiores de 14, que 
se ofertan a centros de ensino, aso
ciacións, concellos, etc. Non conta 
con nengunha subvención polo que 
Cempés cobra unha módica cantidade 

materiais que abranxe tratamenro de 
papel, pedra, madeira e revestimentos. 
Dirixido por Concha Fontenla (Dou
tora en História da Arte), ten unha 
cuota de inscrición de 10.000 ptc1. para 
estudantes e parados, e de 15.000 para 
o resto. Reservas no Instituto de Con
servación e Restauración de Bens Cul
turais: San Domingos de Bonaval s/n. 
15 704 Santiago. Apartado de correos 
2082. 15780 Santiago. Enderezo na re
de: http://www.xunta.es/conselle/cul
tura/sipac/index.htm. E correo electró
nico: sipac@xunta.es. 

ÜBRADOlRO DE CONT ACONTOS 

Curso de lntrodución ás Técnicas de 
narración oral cénica durante o mes 
de Xullo impartido pola e pecialista 
Lilia Avello (Cuba). Para in crición e 
información pódese chamar aos telf. 
(986) 22 22 72 / 43 65 84 de Vigo. 

EscoLA DE Mú rcA DE V1Go 

A Escola de Música Municipal de Vi
go abre cunha oferta que vai da ini
ciación musical ao curso avanzado. 
Hai curso de iniciación para menore 
de 8 anos, e para o maiores tres ní
veis que van de básico a avanzado, 
cur os de prática in trumental e for
mación complementária. As taxas 
van das 8.000 ás 5.000 pta. que se po
den pagar en mensualidades. Teléfono 
de consulta 41 07 85. 

CURSOS DE VERÁN 
DA UNIVERSlDADE SuL 

A Asociación do Festival de Cinema 
e Vídeo do Meio Ambiente, organiza 
o cuarto Festival de Cinema e Vídeo do 
Méio Ambiente, do .que fora o Festival 
Iberoameiicano de Cinema e Vídeo 
do Meio Ambiente nas anterios edi-

A Fundación Caixa Galicia e o xornal 
El Progreso xa convocan a décimo se
gunda edición do certame Anxel Fole 
(cun prémio único de 1.000.000 pta), 
desta volta· adicado á figura e obra de 
Manuel Leiras Pulpeiro. Os traballos 
han de ser inéditos, cunha extensión 
máxima de 200 fólios ~anografados a 
dobre espazo por unha soa cara. E teñen 

- polo aluguer. A solic:itude pódese facer 
por carta ao apartado 2.158. 15080 A 
Coruña. Ou por teléfono no (981) 65 
5D 55, perguntando por Xacobe. 

Oferta unha série de títulos para cursos 
non máis. longos dunha emana, que 
terán lugar no mes de Xullo, nos tres 
campus da Univer idade Sul: Sistemas 
de información xeográfica, Procesado de 
polímeros, Humanización dos procesos de 
fabricación, Exclusión social, Aforro 
enerxérico coma solución meioambiental, 
A xestión da publicidcule nos meios, Fau
na do domínio alpino, Informática musi
cal, Educación infantiL Deseño industrial, 
Danza, Falm en público, Relaxación do 

· nena na escala, Actividades acuáticas na 
primária, Xestión empresarial, Enerxias 
alternativas e Criación de emprego nas 
'áreas rurais. Información en inscricións 
no Campu de Ourense: (988) 25 I 1 
11, no de Pontevedra: Faculdade de 
Belas Artes (986) 80 18 00, e no Cam
pus de Vigo: (986) 8 l 36 26. • 

. cións, e que terá lugar en Gava do 5 
ao 8 de Novembro de 1997. O festival 
abranxe categoría profisional e afeizo
ado, nos aprtados de -d'ocumental, . 
spots e ficción. Os traballos deberán 
tratar da relación do home co home e 

nio Grane U. Todos os Xo
ves ás 8 do serán; fan visi
tas guiadas gratuítas para os 
interesados. Ademais se 
poden solicitar visitas guia
das e obradoirqs para gru
pos. 

EN TEMPO FURTIVO 

Esculturas de Nacho Cria
do, nD Centro de Arte 
Contemporánea. 

Sanxe.nxo 
•MÚSICA 

REVERENOO E EsPlNOZA 

Tocan blues, o Venres 4 de 
Xullo ás 12 da noite na 
·cervexaria Aviador. Á en
trada é libre. 

•MÚSICA 

XOSÉ MANUEL BUDIÑO 

O prestixio.so gaiteiro ac
tua o Venres 11 ás 11,30 
da noite, despois do grupo • TEATRO 
folk sin Palabras, ás 10 da 
noite, dentro das acüvida- . TITIRIC!RCUS 
des do Penedo. No mesmo 
espazo tamén actuan o 
conxunro country Colorado 
(o Venres 4 ás l l Ja noi
te), e Planeta O e Los Ca
chonos (o Scibado 5 ás 22 e 
ás 23 h). 

Unha das pezas de maior 
éxito do grupo de titiriteiros 
redondeláns Tanxarina. Pó
dese ver o Ven.res 4 de Xuilo 
ás 9,30 da noite dentro da 
programación do Penedn. 

TALLER DE MA TERIAlS 

Do 17 ao 19 de Setembro e dentro do 
Salón internacional do Património Cultu
ral, terá lugar en Santiago un taller de 

Vigo ,. 

• EXPOSIPÓNS 

A GAÜZA EXTERIOR 

X unta duas .1nostras mono
gráficas de dous pintores 
fumlamentais da arte gale-

ga, até o mes de Outubro. 
Unha de Laxeiro, o pin
tor de Lalin, no centro 
Caixavígo, e outra de Eu
genio Granell na Casa das 
Artes. 

EscuL TURA ACTUAL 
DE GALIZA E ARAGON 

As pezas aragonesas fican 
na Alameda, e as galegas 
na rua da Reconquista e 
ao redor da Es_tación Ma
rítima. 

O artista expón as súas es
culturas en madeira, pedra 
e metal. Do 9 ao 22 de Xu
Ilo, de 18 a 21,30 h. na sala 
de arte Caixavigo. 

]OHN FRENCH 

O pintor australiano afin
cado na Europa, autor do 
debuxo que figura na proa 
do Rainbow Warrior da or
ganización Greenpeace, ex
pón até o 8 de Xullo na Sa
la de Arte Caixavigo. Abre 
de Luns a sábado de 18 a 
21,30 h. Peha Domingos e 
feirados. 

MEDlTERRANEO 

O an.daluz Manolo Fuer
tes expón tm ha sé'rie de 
cadrós baixo o lema Medi
tenáneo. Pódese visitar na 
Nova Sala de Exposic i6ns 
Caixavigo. · -

ELENA FERNANDEZ 

Expón gravados realizado 
sobre cinc, cobre e cartón, 
con augaforte e augatinta. 
Até o 8 de Xullo na Nova 
Sala Caixavigo. Abre Je 
Luns a Sábado de 18 a 
21,30 h . 

CAZADORES E 
GUERREIROS 

Os motivos da fauna e das 
armas nos gravados rupes
tres pre-históricos do con
tinente europeo. Abre no 
Museu de Castrelos. 

• LEITURAS 

FEJRA DO LIBRO 

Chega a Vigo a feira das 
navidades do libro, na Ala
rrn;:da do 1 ao l O de Xullo. 

Relacións 

Carlos 
Acuña 
mostra as 
súas obras 
na sala de 
arte 
CaixaVigo. 

• Desexaria coñecer persoas con in
quedanzas sobre ecoloxia, natureza e 
mediciña alternativa. Perguntar por Cel
so no (988) 41 71 23. 

• Teño 17 anos e gustariame cartearme 
con xente galega e portuguesa da miña 
idade aproximadamente. Eisa Quintas .. Vi
laza-Viña Nova, 25. 36380 Gondomar. 

• Amador da fala e da literatura ga
legas , busca contactar con outra xente 
.coas mesmas inquedanzas que moren en 
Madrid. Chamar a Lois ao telefone (91) 
560 65 06.+ 



Curro do 
Cando50, en 

Ytveiro, o 
sábado S. 

A feii'a do 
libro de Vigo 

abriu os 
seus pastos 

na Prazo de 
Compostela. 
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Anúncios de balde 
• A Palleira cervexeria no Valdou
ro, organiza a festa da zoca o vin
deiro 4 de Xullo a partires das 10 
da noite. Se queres pedir informa
ción do que te podes atopar se asis
tes podes facelo chmando ao (982) 
57 45 43 e perguntar por Xabier. 

• A todos e todas que teñades in
quietudes culturais e políticas, 
propóñovos criar un foro de deba
te e reflexeión aqui en Vigo en prol 
dun pensamento progresista e crítico. 
Se queredes comentalo podedes es
creber a: Xosé M. Lago Novas. Ro
mil, 9-22 dereita. 36202 Vigo. 

• Licenciado en Filosofla desexaria 
formar unha equipa de estudo con 
compañeiros/as con vistas a prepa
rar as oposicións da de_vandita es
pecialidade. Os/as interesados/as po
den chamar ao (986) 42 59 03, ou es
creber a: Romil , 9-2g dereita. 36202 
Vigo. Perguntar por Xosé Manuel La-
90 Novas. 

• Alúgase apartamento en Lira 
(Camota) . (986) 33 44 46. 

• Apartamento a carón da praia de 
Camota. Terraza con vistas o mar. 
Equipado . Perguntar por Daniel no 
(981) 7611 44. 

• Apartamento a carón da praia de 
Carnota . Terraza con vistas o mar. 
Equipado . Perguntar por Daniel no 
(981) 7611 44. 

• Alúgase piso céntrico en Vigo . 
Non moi caro (por tempadas ou todo 
o ano) . Razón no teléfono (986) 22 
89 76. 

• Aegálanse cinco gatiños recén na
cidos. 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 reor
ganización na Galiza, precisa con
tratar un director/a para a sua sede 
da Coruña. O proceso de selección 
realizarao lntermón coa colaboración 
dunha consultoría ex1erna, entre to
das as solicitudes e curriculums reci
bidos na sede da Coruña: Salvador 
de Madariaga 45, 15008. Telf. (981) 
13 54 44 antes d~ 30 de Xuño. 

•MOL: Ungua Nacional nfl 7. Boletim 
de informagom linguística editado polo 
Movimento Defesa da Língua: espe
cial um ano da constttuigom do MDL, 11 
Assembleia Nacional Sábado 5 de 

Julho no Museu do Povo G~lego . 
Campanha: Associa-te ao MOL, actua
lidade lingüística ... lnclui material para 
se autofinanciar: livros, camisolas, ban
deiras, autocolantes, etc. Envio gratuí
to a quem o desejar. Encomendas no 
Apartado do 570 de Ferrol. 

• No 30 .aniversário do asasinato de 
Ernesto Che Guevara, mando có
pias do prólogo do Diário do Che 
en Bolívia (unha introdución nece
sária) de Fidel Castro , documento 
histórico e pouco coñecido . Andrés 
Bravo. Castor Sánchez, 11 -32 B. Vila
garcia de Arousa. Ao recibilo poden 
mandar a sua vontade económica á 
con ta infantil 367 .082 do Banco San
tander de Vi lagarcia , ou polo meio 
que estimen. 

• Vénd.ense figuras de escaiola. In
teresados chamar ao (986) 20 18 25. 

• Véndese neveira pequena (prati~ 
camente nova), própria para campis
mo, furgoneta, etc. Funciona tanto 
con corrente da rede como coa da 
bateria do coche . Santiago. Teléfono 
(981) 52 30 23. 

• Licenciada en Fi loloxia Hispánica, 
dominando o francés a nível nativo, 
dá clases e fai traducións. Pergun
tar por Lida no 22 80 33 da Coruña. 

• Agasalham-se cadelinhos e ca
delinhas. Carlos. 929 86 18 91 . 

• Vendo cadelos Bouvier de 
Flandes, rabiño cortado e primeira vaci
na (20.000 pta.). Telt (986) 46 06 12. 

• Alúgase piso amplo en Sanxen
xo para a tempada de verán (4 
cuartos, 2 baños, comedor e cociña) . 
Teléfono (986) 74 74 49. 

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

• O BNG e Gafíza Nova están pre
sentes en Madrid. Se queredes con
tactar connosco, escrebede á Caixa 
dos Correos 51 .299. Madrid. 

• O Forum de Amizade Galiza-Por
tugal convida a todos os galegos de 
boa vontade a partic iparem numa 
reuniao-convívio de portugalaicos em 
14 de Junho 1997 no Museu Etnográ
fico de Vilarinho das Fumas (Campo 
do Gerés, Concelho de Terras de 
Bouro), pelas 12 horas (11 portugue
sas) , a tim de se prepararem encon-

tros culturais em Vila Verde, Peso da 
Régua e outros. ltinerário aconselhá
vel : Ourense, Cela Nova, Bande,. Ló
vios , Portela do Homem, depois de 
andar cerca de um Km. virar a direita 
por urna estradimha de terra junto ao 
rio Homem até ao Campo do Gerés 
(perta da barragem de Vilarinho das 
Fumas) . Para informa<;óes ligar ao 
988 25 21 17, perguntando por Ma
nuela ou Isaac. 

• A deJegáción na Galiza da Aso
ciación Española de Enferm'os 
Neuromusculares informa que o 
concello de Vigo, a traveso das Con
cellarias de Benestar Social e Tránsi
to, puxo a disposición das persoas 
con minusval ia ou incapacidade un 
autobus adaptado. Pódese utilizar 
chamando ao telf.20 74 74. Dada a 
necesidade deste servizo , invitámo
los a relatar na rádio e prensa a sua 
experiéncia para favorecer o seu de
senvolvimento e eficácia. 

• A Assembleia da Mocidade Indepen
dentista distribue bandeiras da Galiza 
com a estrela impresa (11 Ox90), se 
queredes recebe-la na vossa morada 
ingresade 1.500 pta. (+300 de gastos. 
de envio) na conta da Caixa Galiza 
2091/0500/10/3000087782 e enviade 

, o r.esguardo bancário a caixa dos co
rreios 561. CP 36080 da Ponte Vedra. 

• Cámbria, a vella terra dos drui
das. Onte as relacións coa Galiza ta
ran constantes ; hoxe pretendemos 
anová-las a todos os níves. Para fa
cer isto posíbel criamos en Cambre o 
pasado mes de Abril a lrmandade 
Ga/iza-Gales. Se queredes participar 
escrebede-nos a: lrmandade Galiza
Gales. A Barcala. Rio Mandeo, 3-bai
xo. 15660 Cambre. A Coruña. 

•Vendo colec~om ANT nova época, 
do Nº 267 (1 3 de Abril do 85) ao 356 
(Setembro do 88), e a prática totalidade 
dos números de Setembro do 88 a Jul
ho do 93 (116 números quincenais) . 
Aliás 19 números soltos de temas de 
especial interesse de Julho de 93 a 1 O 
de Novembro do 94. "Em total 195 nú
meros con pr"~ a convir. Interesados 
dirigir:se ao enderego: Eugénio R. Ro-' 
mero Carvalho . Fontela s/n. Naraio. 
15576 Ferrol. Telf (981) 36 25 80. 

• Buscamos aloxamento económi
co para 1 ou 2 noites, e para 2 perso
as en casa particular durante a 2~ 
quincena de Agosto en Santiago, Fiste
rra, Pontevedra, Vigo e Lugo. Escreber 
a Estelle Caron. 1 Square J.H. Man
sart. G-60200 Compiegne. France• 

•MÚSICA 

FESTIV AL-AJUDA 
PRES@S P O LITIC@S 
GALEG@S 

O Sábado 12 de Xullo ás 
10 da noite na sala A noe
ta.· Actuan Skunk (Euskal 

Herria), MxDxR (Galiza ) e 
lnadaptats (Catalunya) . A 
entrada val 1. 200 pta. n o 
concerto, ou 1.000 anteci
pada. Organizan o festival 
as Juntas Galegas poola 
Amnistia (]UGA), os Co
mités Anti-repressivos da 
G aliza (CAR) e a Assem-

bleia para ceivar aos pre
sos/as galeos/as (ACPG), 
que tamén convocan unna 
manifesación po la liberda
de dos presos e a~ presas 
independentistas galegos, 
que sae o mesmo Sábado 
12 ás ' 20,30 h . na ruado 
Príncipe. 

•TEATRO 

M ONCHO BORRAJO 

O humorista _ourensá n 
· apresenta o esp ectáculo 

Dihablemos, no mes de Xu
llo os dias 3 e 6. ás 9- da noi
te, e os dias 4 e 5 ás 10,30, 
no centro ~aixavigo. en
tradas desde 3.000 a 500 
pta. 

Viveiro 
•RAPA 

CURRO DO CANDOSO 

O Sábado 5 a partir ' das 9 
da mañá n o Mo nte do 
Buio. As carreiras empezan 
a tardiña. • 
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HORIZONTAIS: l. Teñen amor a unha persoa ou animal 4. Ao 
revés, adverbio de tempo 6. Forma antiga de pór 7. Que non 
teñen nada dentro.9. Ao revés, deus exipcio 10. Lingua indo
europea da rama itálica 12. Ao revés, igrexa episcopa l. 14. 
Zumba, asubía_ 16. Lugar onde se celebra sacrificio 17. Institu
triz 18. Meixelas 21. Realizouno 22. Colocas nun sitio 24. Fi
xen tea no tear 25 . Adquirir humidade as cousas que estaban 
secas 26. Fai un cigarro envol_vendo o tabaco con papel 27. 
Folla de papel de 32 por 22 cm. 29. Miraba para ela 32. Ácido 
desoxirribonucleico 34. Amarre 35. Bebida alcohólica 37 . Ao 
revés, preposición 38. Froito das silvas 40. Ao revés, adverbio 
de afirmación. 41. Noveno ·43_ Posúea 45. Expresión para que 
ri.os preste atención quen nos ouve 46. Futuro do verbo pór. 

VERTICAIS: l. Contracción de a máis o 2. Da miña prÓpiedade 
3. entramado sobre o que se arma unha causa 4~ Adverbio de 
lugar 5. Expresión que se di a un animal para que pare 6. Úsase 
nunha expresión que significa as vantaxes e as desvantaxes 7. 
Relativo á voz 8. Coñezo 9. Ánimo e forzas para facer algo. 11. 
Berro de algúns mamíferos 13. Que _ non teñen enfermidade 
15. Apego, afecto, afección 17. Chi.frar, pitar 19. Pertenceme 
ou relativo ao eixo 20. Demanda, so licita 21. Bile, líquido que 
se produce no fígado para axudar a dixestión· 23. Peito ou ma
ma das mulleres 25. Nome de l>ersoa 2 7. Grupo de ani.mais do
mésticos 28. Alimento que se fa¡ cocendo no forno unha "masa 
preparada con fariña, auga, sal e lévedo. 30. Letras de Lema 
31. lilas situadas fronte á Ría de Pontevedra 33. Entreguen 
36. Concello de Pontevedra que ten un mosteiro c istercense 
38. O pai do pai ou da nai 39. Ao revés, muller acusada dun 
delicto 42. Palabra que se usa gara manifestar asombro, pena 
ou alegría 44. Símbolo <Jo sodio. + 

/ 

Caldo de letras 
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Once espácios naturais do litoral. 
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