
Ct 

Pepe Carreirq 

. . . 
Desmenten ao Gorda Civil que acusou a tres· 

mozos de Marin de dar· vivas a ETA 
· Adega presenta unha alternativa 

, ao Plano do lixo 
Bautista Álvarez: 

110 nacioralismo 
galego ~----~7-----~ -----~8-----~ 

O alcalde do Vicedo cobr~ba ) 00-m_il pesetas 
diárias de dietas . 

Lembranza do poeta desaparecido 
Fiz Vergara Vilariño · 

ten que ser 
hexemónico" 

---9---------5~----~ ------26-.,....-----
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PSOE, EU·EG e UP garántenlle ao 
BNG a governabilidade de Cangas 

+4.14• 
O rural ga,lego rec~be menos 

subvencións 
que o ·resto d~ campo europeu 

Pacto de Estado PP·P~OE para recortar 
· a presenza dos nacionalismos 

•4·'ª'ª* 

-os· que se_ resisten a cambiar 
O pasado 17 de Xullo The New Yark Times publicou unha entrevis, 
ta con Felipe González. "O que se pretendía co golpe de Estado do 
23 de Feoreiro de 1981 -afirma o ex presidente- era CCi).Seguir que 
o Govemo non dese un maior poder autonómico aos bascas e a ou, 
tras rexións". Lamentabelmente o putschismo contra Eukadi, Cata, 
lunya e Galiza non é privativo nen do pasado, nen dos militares. O 

· recente pacto entre Almunia e Aznar trata de aproveitar o vigor 
ant_i,ET A par~ re~tarlle presenza ao nacionalismo. Froito desta 
orientación, este 25 de Xullo veu precedido da ignoráncia da data a 
cargo da maio'fia da elite política e do amedoñamento informativo 
por parte dalgunhas empresas de comunicaeión que tratan de restar 
participantes á celebración. Os amigos das festas só negan unha: a 
que ensalza a Galiza. 

Cada vez é máis ancha a fenda entre as cúpulas que controlan de an, 
ligo certos resortes de poder e os desexos do pavo galega. Hai outros 
políticos e outros empresários en· Galiza de peµsamento máis acorde 
co actual sentir da povoación. Pola contra, os que, como o alcalde do 
Vicedo, levan trinta anos ocupando cargos públicos, recorren cada 
vez máis á propaganda e á inércia histórica no derradeiro intento por 

. retrasar o cámbio que sé pode producir o 19 de Outubro. • 

GUÍA DE FESTAS.POPULARES DE GAllCIA 
Xosé M. ·.González Reboredo 

Vítor Vaqueiro 

Festas do ciclo anual) patronais, 
laicas, rómarías... ' 
Unha guía completa e actualizada, 
con máis· de 200 fotografías 
a toda cor, cadros informativos, 
mapas ~ · índices . 

O protagonista principal do Dia da P.átria será a mocidade 

·O nacionalismo gaña atractivo 
.Os sismógrafos sociais sinalan o mesmo en todo o mundo: o 

incremento da educación e dos méios para comunicarse posibilita e in
cita á xente a organizarse. O nacionalismo é unha corrente xeral basea

do no dereito que asiste as comunidades de indivíduos a decidir eles 
mesmos que facer cos seus recursos e como organizar a sua vida. Sen 

nacionalismo non hai democrácia. A mocidade é o segmento social 
máis sensíbel a estas ideas .. 
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ESTA SEMANA 

ANOSATERBA 24 DE XULLO DE 1997 

·o debate do Estado español reprodúcese, en Europa e no resto do,rnundo 

As críticas ao nacionalismo coinciden 
. .- ,. . . .. 

co seu crec1m,ento 
* XAN CARSALLA - MANUEL VEIGA 

Existe case plena coincidéncia en que _o naciorialismo vai estar cada vez máis de actualidade, tanto en 
Galizá. como no resto de ~uropa, . tan_tq .nalguns paise~ desenvolvidos como no terceiro mundo. Xosé 

. Ghao Rego, Camilo Nogueira, Manuel Maria, Maria Xosé Queizán e Anselmo López Carreira analisan o 
momento que vive o .nacionalismo,. as ·críticas -xustas ou non- que sofre e o seu desenvolvemento futuro. 

· ai unha satanización do na
cionalismo a nivel mundial, por
que os estados venlle as ore
llas ao lobo" sinala o teólogo 

·· Xosé Chao Rego. Na sua opi.:-· 
nión este medo provén de que 
os Estados perciben que se es
tán quedando anticuados. "A 
mesma Europa dos Estados, 
agora que se afianza a unión 
política e económica, .camiña 
inexorábelmente á converterse 
nunhci Europa das na~ións". 

I 

O historiador Aflselmo López 
Carreira coincide en que "a es
trutura dos Estados está cadu
ca". "Se algun dia tivéron unha 
función social, hoxe desde lago 
xa a perderon", engade. O pa
pel do Estado moderno seria 
na actualidade "reacionário, no 
sentido literal de que mira cara. 
atrás". 

Mobiliza~ió,n do Día da Pátria o pasado ano. A. IGLESIAS 

tes. Até os vin -engade- asom
brados de que en Galiza se fale 
galega e non castelán . Surprén
dense de que unha persoa mo
derada coma min non coincida 
na sua forma errada de apreciar 
o nacionalismo". 

"Podo contar -recorda Chao Re
go- que cando estivo aqui Sa
muel Ruiz, o bispo de Chiapas, 
non entendía que a lgrexa gale
ga non asumise a cuestión do 
galega. El , que está tratando de 
aprender catro línguas índias, e 
fomentando a tradución da Bi 
blia a eses idiomas!". 

Queizán xulg~_. sen embargo, 
que "dentro de todos os na
cionalismos hai incorrecións, co
mo a sua base relixiosa ou cer-

"A mundialización tende a des
truir. as identidades, que ~on 
-usando a termirioloxia románti
ca:.... a alma dos povgs e os pa
vos reacionan cando son feri
dos", sinala Chao Reg6. O- pro
ceso de recuperación das identi
dades é, na sua opinió~. impa
rábel. A Anselmo López Carreira 
non lle extraña, nese mesmo 
sentido, que todos os movemen
tos democráticos, tanto do pri-

meiro como do terceiro mundo, 
se esteñan a arroupar con men-
saxes nacionalistas. · 

tíóns biolóxicas ou de lugar de 
nacemento, senón en aspectos 
culturais . 

- tos aspectos racistas". "Se re i
vindicamos a nosa terra ternos 
que respeitar aos outros. Nunca 
plantearía o nacionalismo como 
enfrentamento", engade. Para a 
autora de Recuperemos as 
mans, "certo discurso naciona
lista galega pertence ao pasado" 
e non dubida de que "hai que 
matar aos patriarcas cando fai 
falta". O modelo a seguir seria o 
do "negro Panchito de Castelao, 
que se sentia galega pésie a ter 
a pel maura". 

Nacionalismo excluinte 

A ~scritorá e feminista Maria 
Xosé Queiián plantea a cues-: 
tión neutros termos: "Estou en 
contra dun nacionalismo esen
cialista que exclua aos outros, 
porque o nacionalismo non po
de ampararse nunca en cues-

Chao Rego, en cámbio, r'nóstra
se preocupado porque "haxa in
telectuais galegas que falen do 
nacionalismo como excluinte. 
Por aí fóra xa quedei moitas ve
ces asombrado de que xente 
culta e sen prexuizos non enten
da, nen explique o nacionalismo 
máis que nas claves dominan- Pasa á páxina seguinte 

Chegou o momento 
Desde aquel 25 de Xullo de 1968 no que 
unha pancarta coa lenda Viva Galiza, cei
be e socialista pendurou da Alameda com
postelana e á saida da misa de Rosalia 
Bautista Alvarez ceibou vários berros-rei
vindicativos, orixinando unha carga policial 
que culminou coa detención de lila Cauto, 
até hoxe, o nacionalismo galega 
experimentou un crecemento recoñecíbel 
xa mesrrno alén das suas fronteiras . 

Pero es1e ano de 1997 cúmprese 
maiormente o vinte aniversário do fin da di- . 
tadura. O marco político instaurado daque
las non colmou a aspiración de soberania 
que corresponde a toda nación, pero criou 
un espaoi.o de liberdades para que un novo 

-e ilusionado nacionalismo po1dese explicar 
e difundir o seu discurso entre toda a pavo-. 
ación. Haubo tempo tamén para trabucarse 
e rectificar, para que madurasen dirixentes 
e se formasen especialistas cunha mirada 
própria en case todas as matérias, para uni
ficar postt!Jras ao redor duns poucos pontos 
fundamentais e espallar círculos 
concéntri<i;os de simpatizantes, cadá vez . 
máis amplos,. como unha idea sólida 
guindada nas augas momas de Galiza. Di
xo daquelia alguén que visitou esta terra: o 
nacionalismo ten futuro, porque vexo que 
os mozos máis inquedos de cada vita sim-
patizan cdas suas-ideas. · 

O'recoñecemento no naso continente do 
dereito de autodeterminación de várias na
cións veu rachar aquel princípio 
pretendidamente axiomático de que· as 
fronteiras de Europa eran definitivas. A per-. 
manente inestabilidade do marco 
autonómico, a frustración xerada polos 
grandes partidos estatais e a 
comprobación de que algunhas das teses 
nacionalistas, anunciadas hai vinta anos, 
eran correctas son tamén causas 
fund.amentah;; deste crecemento de hoxe. 

O nacionalismo, cunha análise social pró
pria, foi capaz de discernir os nó_s ae 
encentro necesários entre as diversas ca
pas sociais para contruir e impulsar a na
c!ón. Só desde un amplo agrupamento d.e 
forzas, ao redor dun programa mínimo, pe
ro esencial, pode mantera sua aspiración 
de ter preséncia internacionál e non qesa
parecer baixo a·poderosa onda 
mundializadora. Non é este un fenómeno 
de todo novo ou extraño: ao redor dama
quinización univen~alizadora de primeiros 
de século naceu o maior movemento iden
titário europeo e dentro del as lrmandades 
da Fa/a e toda unha xeneración que h~bia 
de afirmar para sempre o nacionalismo ga
lega, baixo a palabra distinta de Castelao. 

O nacionalismo de 1997 foi quen de tender 

a ponte sobre o vacio de coa renta anos , 
volver a encontrarse cos seus alicerces, 
reler os libros fundadores e reinterpretalos 
de forr)la acorde cos tempos actuais, en 
moitas causas diferentes. Mesmo foi 
capaz de introducfrse na sociedade dunha 
forma superior e descoñecida no momento 
máis álxido do seu pasado. Como poderia 
Suárez Picallo imaxinar a CIG actual? Co
mo poderian os galeguistas pensar en 
convertirse en forza aspirante ao governo, 
eles que ainda competían cun forte poder 
caciquil tradicional, con médio carpo no 
antergo réxime, e con forzas de esquerda 
tan $ólidas como centralizaáoras? 

Ao nacionalismo galega achácaselle non 
ter acadado nunca as cotas de representa
tividade e aceitación social de bascas e 
cataláns'. Ese salto estase dando agora. 

Non estamos, con todo, ante un cadro unifor
memente optimista. O crecemento é necesá
rio e certo, pero non definitivo. A Gali'za rural 
que gardou o idioma e a alma de Galiza está 
a piques de desaparecer. A inserción no 
mercado europeo 'poderá facerse desde un
ha terra con denominación de orixe ou desde 
un espácio forestal e turístico anónimo. Ris
co dixo: ser diferente .é ser existente. Hoxe é 
o momento de verificar tal enunciado. • 

. A NOSA TERRA 



997 

~n 

3é 
o 

·o. 

m
:i.le 
~n -
10-

da 
iar 

te
¡ a
lS , 
le
do 
de 
e 

3i-

o, 
a
:o
~r

~i

os 
ca 
o 
a 

3S 
a
o" 
Je 
:ai 
o 

o, 
er 

1te 

24 DE XULLO DE 1997 

Ven da páxina anterior 

Gali:za: esperanza, 
lentitude e contradicións 

Xosé Chao Rego observa que 
en Galiza "non hai forzas na
cionalistas de dereita, porque os 
conservadores divídanse en 
dous: os caciques qu~ aniñan 
no PP e os señoritos que o fan 
no PSOE". Na sua opinión, o : 
nacionalismo galego é cada vez 
unha fonte máis clara de espe
ranza. "Ao BNG véxolle máis 
capacidade de se converter en 
partido de masas. Nestes últi
mos anos cairon moitos prexui
zos, especialmente ante a situa
ción dos outros partidos". "Ade
mais -engade-, o BNG foi ca
paz de dar unha imaxe diferen
te , porque o valor positivo de 
que tiña moita xente moza, 
combativa, non deixaba ver que 
tamén tiña xente madura. Hoxe 
isto está máis equilibrado e a 
xente percébeo". 

/ . 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

Un periódico barcelonés deixaba patente en 1964 as criticas do daq~la ministro ele 
Información e Turismo, Fraga lribame, ao uso das línguas diferentes do castelán. 

O poeta Manuel Maria encon
tra alguns pontos de esceptt
cismo. "O nacionalismo avanza 

lentamente. Ti vemos governos 
autonómicos que fixeron deixa
ción da sua función e non de-

fenderon acaidamente a cultu
ra, o idioma e os intereses do 
país. Seguiron sempre unha 
política dependerite,do Estado 
e de obediéncia española". 

O chairego recoñécese mili
tante nacionalista "desde sem
p re e á miña maneira". Cre 
que entre os seus compañei
ros escritores "os máis signifi
cados teñen unha conciéncia 
clara do país, pero tamén hai 
unha importante dose de opor
tunismo. Hai xente que escre
be en galega como impostura, 
porque a sua práctica diária -
non é de compromiso coa no
sa língua". -

Anselmo L. Carreira ere que 
"señ nacionalismo non hai de
mocrácia, por riba das fórmu
las políticas que se escollan". 
Na sua opinión o nacionalismo 
posue "un contido humanista e 
democrático básico que non 
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vai ser posta en dúbida por 
nengunha interpretación dema
Qóxica centralista europea". 

Camilo Nogueira, que ven de 
publicar na revista Gfiaf un 
traballo sobre a mitoloxia cas
telanista, xulga moi improbá
bel "a volta a un españolismo 
agresivo, relixioso e militar". 
Na sua opinión a inestabilida
de actual do Estado lautonómi
co é consecuéncia ·da iguala
ción, por abaixo, que se pre
tende facer de todas as auto
nomías". "En canto non se re
solva o problema de Euskadi, 
Galiza e Catalunya non vai ha
ber estabilidade política", en
gaqe. Nogueira aponta que, 
pésie a estes freos, téñense 
dado ben de pasos adiante, 
porque "no 77 non se sabia 
sequera que en Galiza se fala
ba galega. Non é que houbese 
desprécio, é que había unha 
ignoráncia case absoluta".• 

Ainda vestido de moderno e universal, o nacioilalismo español mantén posturas 
xenófobas, segundo Josep Sort i JQné 
A reespañolización do discurso 
político e a reacción contra os 
movimentos nacionalista basco, 
catalán e galega agudizarase 
nos vindeiros anos. Asi o afirma 
o historiador e sociólogo Josep 
Sort i Jané no libro O nac;onalis
mo español, verquldo recente
mente ao galega (Edicións Laio
vento) e no que analiza as ideas 
do nacionalismo de raíz liberal 
lanzadas a princípios de século 
por Ortega ou Azaña e cuxos úl
t imos baluartes serian tanto o 
PSOE de Felipe González como 
o PP de José Maria Aznar. "O 
comun denominador está en 
non recoñecer o direito, persoal 
e colectivo, á autodeterminación 
dos povos", di Sort i Jané. 

"Nos últimos anos existe compe
téncia entre o PP e o PSOE, ain
da que tamén IU no seu ámbeto, 
a ver quen é mellor defensor da 
idea de España e da sua identi
dad e. Cando o PP estaba na 
oposición todo eran críticas fero
ces aos pactos do PSOE cos 
partidos nacionalistas. Agora 
son os socialistas os que exer
cen ese papel. Só hai que escoi
tar a Felipe González afirmando 

que o direito á autodeterílJina
ción leva á limpeza étnica. E co
mo unha lei eleitoral: o antigale
guismo, anticatalanismo ou anti
basquismo élles rendíbel ante o 
eleitorado español", explica Sort 
i Jané que engade "que esas 
posturas diante do eleitorado 
chegan a ser xenófobas". 

"O direito á autodeterminación 
non se recoñece nen pala Costi
tución nen _polos partidos políti
cps. E, o que é máis grave, in
t~ntase manipular con auténtico 
terrorismo ideolóxico. Hai unha 
s~rie de pensadores que tan es
tandarte da idea do Estado coa 
q ~ e están comprometidos. A 
función destes intelectuais é 
atemorizar á xente e, amparán
d~se nunha lexislación adversa, 
o viar que existe o direito á au
to eterminación", canta. 

A demonización dos nacionalis
mos pedféricos é unha estraté
xia, clave para a idea de España, 
selundo Sort i Jané. "A preocu
pa ión maior nos últimos anos 
foi ematar coa idea de naciona
lis o español fascista. O cámbio 
de discurso comeza coa cons-

trucción do Estado das Autono
m i as agachando as reivindica
ción s das nacionalidades e 
substituíndoas por conceptos 
como particularismo ou insolida
riedade. O PP de Aznar continua 
o traballo emprend ido polo 
PSOE: por primeira vez o na
cionalismo espa-
ñol vai falar de di-

recoñecimento dos direitos das 
nacións. "Polo de agora hai un
ha Europa dos Estados na que _ 
tanto Galiza como Euskadi e 
Catalunya téñenno bastante difí
cil para facer ouvir a sua voz. 
De calquer xeito, aos .estados 
fortes europeos que non teñen 

conflictos na
cionalistas rele

reitos humanos. A -
Ur:i expoñente_ é reacción 
Vidal Quadras 
que o aplica á po-

vantes preocú
panlle os casos 
de España ou de 
Bélxica". contra os 

1 i tica lingüística. 
Neste caso , si 
son importantes 
catre ou cinco ca
sos dentro da so
ciedade catalana. 
Ao final, rañamos . 
na superficie de
se modernismo e 

movimentos 
nacionalistas 
agudizarase nos 
vindeiros anos . . 

A recomendación 
do ministro Ma
riano Raxoi des
pois da morte de 
Miguel Angel 
Blanco de que os 
nacionalistas mo-

universalidade e 
atopamos o mes-
mo nacionalismo 
reseso cañí cuns cantos matices 
pero 'con lembranzas do fran
quismo con tauros e procesións 
de semana santa". 

Para Sort i Jané a construcción 
europea non está supoñendo o 

deren as suas 
peticións "é unha 
proba máis de fa
cer recair culpa-

bilidades no nacionalismo en 
xeral e nas persoas que partici
pan dese movimento. O mesmo 
aconteceu cando o 23-F ·no que 
un dos argumentos esgrimidos 
polos militares eran as autono
mias". Sort i Jané, profesor ta-

O nacionalismo e as mobilizacións contra ETA: diferéncia de opinións 
Maria Xosé Queizán considera 
"moi positiva" a saida de xente á 
rua en protesta polo asesinato do 
concelleiro popular de Hermua. 
"Sobre todo no País Basco, por
que é mostra de que a xente vai 
perdendo o medo". "O nacionalis
mo -engade- saiu gañando en 
toda España. Unha das . mostras 
está en que se berrou Bascos si, 
ETA non. Moita xente recoñeceu 
o dereito dos bascas á indepen-

Maria 
X osé 
Queizán: 
"A razón~ 
a verdade 
é o único 
que 
convence" 

déncia, pero sen matar. O próprio 
Atutxa reclamou a independén
cia, pero con outros métodos". 

Queizán considera que "seria un 
bon momento para que o País 
Basco fixese un referendum so
bre a autodeterminación. E se 
non se gaña, pois a seguir". 

Manuel Maria xulga, polo con
trário que se "aproveitou con 

Camilo 
Nogueira: 
"Oque 
quere o PP, 
no fondo, é 
derrotar ao 
nacionalis-
mo demo-

-. crático 
basca" 

demagóxia a morte de Miguel 
Angel Blanco para arremeter 
indiscriminadamente contra to
do o nacio.nalismo". "Coido 
-:-engade- que é unha ofensiva 
que ven xa de. atrás, e que no 
caso do Estado español. se nu
tre de moitos factores ideolóxi
cos. Penso nun escritor como 
Vargas Llosa_ que se _adica a 
predicar a unifoJmidade, en tro
ques da diversidade". 

·Anselmo 
'L, Carreira: 
"Non hai 
nada máis 
democráti-
coque a 
autodeter-
mi nación" 

Camilo Nogueira ere que os que 
tratan de aproveitar o asesinato 
de Miguel Angel Blanco "desde 
posturas de españolismo tradi~ 
cional", chocan con "Gesto por 
la paz que é unha organización 
criada en Euskadi ou . cos movi
mentos universitário? que nac~-
· ron cando o asesinato de. Tomás 
y Valiente". "Todos condenamos 
a ET A e compartimos o pacifis
~ o - ·engade Nogu_eira-:.... pero 

Manuel 
Maria: "O 
nacionalis-
mo galega 
tivo q1¿e 
encher -
un grande 
valeiro 
histórico" 

mén de xornalismo, ten claro 
que nos grandes méios de CG>
municación españois o antina
cionalismo marca a liña. "A tele
visión e a rádio xogan un papel 
destacado á hora de castigar ao 
nacionalismo. Estes dias puide
mos ver como canalizaron senti
mentos de vinganza e fixéronse 
eco de reivindicacións como a 
pena de morte. Fan gala dun 
nacionalismo español uniformis
ta, que non tolera 'a pluralidade, 
moi madrileño, para o cal todo o 
que pasa alié importanteper se 
e na cuestión lingüística xogan 
a exarcebar os ánimos". 

"O nacionalismo español non .é 
un invento de Franco, el xa o . 
herdou e como se ve tras a 
chegada da democracia está 
presente en todos os partidos 
estatais. Até 1992 seguiuse un
ha estratéxia centrífuga e agora 
asistiremos a un proceso cen
tr(peto no que o sistema políti
co español vaise recentralizar e · 
reforzar a loita contra as na
cións. Ai teñen moito que dicir 

. as grandes forzas nacionalistas 
como PNV e CIU'', aponta Jo
sep Sort i Jané. + 

\_ 

nen o PNV, nen o nacionalismo 
democrático galega pode ad_mitir 
que se reconduza esa protesta _ 
cara o españolismo ou cara opi
nións como as de Belloch que 
pedía que non se entrase en 
tendas ou en bares de xente de 
HB. lso non ten sentido". 

Nogueira conclue que o proble
ma é que "o PP que.re derrotar a 
ET A, pero tamén ao PNV". + 

-Xosé 
Chao Rego: 
"Os 
Estados 
xa lle 
vi ron 
as orellas 
ao lobo" 
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./ GAL IZA 
Os concelleiros do PSOE,. UP e EU-EG comprométense a apoialo 

O BNG asum~ en solitário o governo de.Cangas 
4* A. EIRÉ 

"Non habia outra alternativa pa
ra non botar por terra os logros 
da convivéncia dos últimos 
dous anos". Con estas pala
bras explican todos os partidos 
que compoñian o governo de 
Cangas a solución á crise m·u
nicipal "inducida desde fóra": o 
BNG asume as labouras de go
verno en solitário e os resto . 

. dos grupos comprométerise ·a 
apoialo cos seus votos, acei
tando o alcalde, Eulóxio López 
,"facer seu o programa pactado 
co PSOE, UP e máis EU-EG". 

A saida a crise municipal de 
G~ngas propiciada por Abel Ca- -
ballero~ pechouse dun xeito non 
agardado tanto para o,PSOE co
mo para o PP, ínteresados e·n 
desbancar ao BNG .do governo. · 
A negativa de UP a realizar a 
condea do asasinato de Xosé 
Angel Blanco, o concelleiro de 
Ermúa, a convocatória dun pleno 
por parte do PP para debater o 
tema e a imposición da executiva 
do PSOE aos seus concelleiros 
cangueses, unicamente deixa
ban duas alternativas: rachar o 
pacto cuatripartito e ir a unha no
va eleición de alcalde ou que o 
BNG governase en solitário. 

Estas foron as duas solucións 
que discutiron BNGi PSOE, UP 
e EU-EG. Desde o comezo ti
ñan unha idea clara: "posibilitar 

Os grupos até agora go~ernantes en Cangas néganse. a que a crispación volva á vila. 

cias". Os ex concelleiros de área 
tamén se comprometeron a cola
borar cos novas responsábeis. 

Abel Caballero burlado 

A solución de compromiso 

acadada en Cangas significou, 
na práctica, un_ importante vara
pau para Abel Caballero, ao 
non conseguir nada do que se 

-propoñia. En primeiro lugar a. 
· peticiqn de condena que o pre
sidente do PSdG-PSOE ciernan-

A. IGLESIAS 

daba dos concelleiros de Unida
d e Popular non se produciu. 
Mais, segullelo fontes socialis
tas, non era este o principal ob-
xectivo, senón que o· que lle 
lanzou Caballero foi un ataque 
contra López Freire, cabeza de 

lista do PSOE en Cangas. O 
candidato socialista tentaba fa
cer dimitir a López Freire, seu 
nemigo político interno. A res
posta do PSOE cangués foi ro
tunda. Nun documento"califican 
de ridícula acfuación da execu
tiva", criticando especialmente a 
Abel Caballero por "decidir pota 
sua canta e risco a demisión 
dos tres concelleiros socialistas 
sen consultar con eles nen coas 
agrupacións local e comarcal" . 
Caballero tampouco logrou 
apartar ao BNG do governo, ou
tra das suas obsesións, á vista 
de que os nacionalistas supe
ran ao PSOE na maioria dos in
quéritos eleitorais. 

Non saiu mellar parado o PP. 
Unha boa parte dos viciños crití
cano por querer "tomar de novo 
a alcaldía por métodos espúre
os". Pola sua parte, o PSOE pon 
de manifesto como o PP non "só 
colocou a Mariano Abalo como 
presidente da xestora de Can
gas, senón que os seus conce
lleiros recibiron a representantes 
de HB como Jon ldígoras, decla
rando que preferian darlle a man 
a el que non a un do PSOJ=". 
Mariano Abalo, voceiro do UP, 
denunciu a existéncia dunha 
campaña de intoxicación contra 
a sua formación. Xustifica, deste 
xeito, o non ter sacado un comu
nicado onde explicaba a posi
ción da FPG tal e como tiña 
anunciado. Tamén denúncian 
"presións e ameazas".• a chegada do PP a alcaldia abri

ria, de novo, as fendag sociais · 
en Cangas". Os catro grupos 
valoraban como o logro máis 
importante "a convivéncia dos 
últimos dous anos" e non esta
ban dispostos a poñela en peri-

'Que nos deixen tranquilos, Cangas xa sofreu abondo' 
g o !'tratando de traspasar un 
problema de Euskadi a unha re
alidade como a canguesa que 
non se lle parece en nada", co
mo afirmaria o concelleiro socia
lista César Lópe.z Freire. 

Chegaron asi ao convencemento 
de que non había outra solución 
"para reconducir a crises na que 
nos meteron persoas alleas e 
médios foráneos", en palabras 
de Eulóxio López1 que seguise a 
governar o BNG en solitário. Va
loraron a posibilidade dunha "°no- · 
va composición de goverrio, pero 
aliaron como "traería unha impor
tante fricción entre os grupos". 
Asi as causas apostaron pola 
"úni~a alternativa posí~el, dada a 
realidade social de Canga~": o 
BNG governaria en solitário, asu-. 
mfndo o programa pactado éos 
catro grupos qua até agora esta
ba representados na comisión de 
governo. PSOE, UP e EU-EG, 
pola sua banda, compremeteron
se a apoiar coas seus votos ao 
alcalde. A fórmula escollida foi o . 
cese dos concelleiros das suas 
delegacións , agás os do BNG, 
decretada polo alcalde. 

Outra das decisións consensua
das foi a de que "cando a situa
ción estatal se vaia clarificando e 
se impoñan as análises frias, 
PSOE, UP e EU-EG poden voltar 
ao governo municipal en idénticas 
condicións que estaban agora, re
Gobrando as antiguas competén-

-0- MIGUEL L. CALZ-ADA 

Xosé Manuel xa non está en 
anos de sair ao mar. Do que pa
sa no concello fala moito, pero -
gár-dase de non dicer demasia
do. "A min- dáme igual, porque 
son todos iguais e pelexan polo 
mesmo cuneo". Ao final cede e 
dá a sua opinión. " Do governo 
municipal non tiña que sair nin
_guén . . Pero eu o que digo, é que 
a rnin non me gastaría que me 
m~tasen un rapazf' Maria do 
Cartno, máis nova ca el, tala 
menos, pero dimáis: "O que lle 
fixeron a ese rapaz estivo moi 
mal, pero non ten nada que ver 
con C~ngas". 

Nunh:i taberna do porto, Xosé 
Antón Ferná_ndez: perta dos cin- . 

· cue.nta, ·bebe unha cervexa men
tres contempla simultaneamente 
o Tour e unha partida de tute~ 

'í. "Eu que queres ·que che diga. 
Para empezar non lle vexo moito · 

·xeito a: .un governo cuatripartito." 
A pergl!rita agora é se deberia · 
governar entón o partido mais 
votado. "Deberia governar o par
tido que mellar o faga'', esquiva .. 
Ao final aceita o envite. "Eu pen
s.o que ·se UP non condea o 
atentado, que saia fóra. Que go
vernen os outros tres". 

Atópome con outra María do 
Carmo, Maricarmen di e·la. Ten 
unha tenda de pinturas. Mari-

carmen aiterna o ga.lego co es- · 
pañol, sen poder evitar o se
seo. Di _que non sabe , que non 
entende de política. Ao cabo, 
azurrada por unha señora 
maior, de opinión contundente 
e extraño acento, como arxenti
no, contesta: "Creo que esa 
xente debeFia marchar de Can
gas e do governo municipal". 
Refí res e a U P e á base so~ial 
que. sustenta a esta formación. 

Moitos dos cangueses, sobre 
· to~:fo os niaiores, din que non 
saben nada sobre o conflito 
municiral.. Alguns confunden 
termos e meten no mesmo sa
co a UP, ETA e aoque moitos 
chaman ldíboras, lbígoras ou 
así. Pero outros, ao pouco . de 
soltarse ~ falar, non poden evi
tarás referéñ9ias ao pasado, á 
movida q1,1.e no 89 botou do . 

·-_ concello ao ·alcalde socialista, 
Lois ·Pena, e que se saldou con 
altercados. nas ruas e comér
cios queiniados. Moitos, _case 
todos, teñen medo de que algo 
así poida . .volver _a suceder. 

"lsto pode traer líos outra vez. 
Non me extrañaria que-xa estive:: 
ra talando xente de montalos. 
Seguro que os da movida están 
enarbc:>rando os estandartes ou
tra vez. E co que lle presta o fol
clore á xente daquí. .. ". Quen así 
fala, é unha das oito rapazas de 
.pouco máis de vinte an.os senta-

das na terraza dun bar. Todas, 
menos duas, son de Cangas e 
todas, menos unha das foráne
as, eren que o asasinato do con
celleiro do PP en Ermua non de
be alterar a composición do go
verno municipal. Fala,n dunha 
manobra eleitoral do PSOE ("Hai 
eleicións en Outubro"). Falan da 
forte campaña mediática durante 
e despois do secuestro e marte 
de Miguel Ángel Blanco ("Claro 
que está afectaqa a xente, está 
manipulada"). Falan da equipara
ción do nacionalismo co fascis
mo por parte dos 

eu non me sinto representado 
por eles". "Chorradas . lso son 
chorradas -opina o proprietário 
do Bar Alameda-. Nas ruas de 
Cangas non hai sangue, nin
guén ten as mans luxadas de 
sangue. Isa é unha manobra 
electoral. A min non me gasta 
Mariano, pero que nos deixan 
tranquilos , que Cangas agora 
está tranquila. Cangas xa su
freu bastante". 

Hai un xubilado sentado nun 
banco da Alameda, coma moitos 

outros. Chámase 
meios e a opinión 
pública ("Semella 
que agora é delito 
ser nacionalista. 
Aquí o alcalde, 
que é do Bloque, 
foi a unha misa 
pqr Miguel Ángel 
Blanco e . unha 
conéelleirª do PP 
chamoulle sacríle-

1
0chape1a, 

1 do PP, deulle 
1 

Antonio. "Eu creo 
que matar está 

·mal, pero o go
verno municipal 
debe seguir". Per
to dalí, un taxista 
tal a sua análise. . 
"A Abalo puxéro
no eles e agora 
quéreno quitar. 

! unha aperta a . 
i lc;Jígoras e todo" 

_go ou algo así") , 
i:::alan da posíbel subida dQ PP
ao poder municipal. ("Non, por 
favor. A min pareceríame fatal. O 
da marte dese rapaz non debe 
influir aquí"). · 

César, vintepoucos, pasea ao 
seu can. "Eu creo que ese tema 
afecta a Cangas, porque ET A 
mata en toda España. Se un 
pavo condea un atentado e os 
representantes dese povo non, 

Os do PP que 
tanto falan agora, · 

cando foi o de Lois Pena ben ca
lados que estaban. O Chapela, 
que é concelleiro do PP, deulle 
unha aperta a ldígoras e todo. 
Lois Pena foi o único que fixo al
go por Céiingas e os únicos que 
non se meteron no follón daque
la foron os do Bloque. Así que 
deixen estar todo como está, 
porque ao Abalo púxerono éles 
aí. E o Abel Caballero podia me
ter a língua no cu":• -
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Fraga bótalle unha man ao proclamar que carece de oposición 

O alcalde de PP do Vicedo chegou a 
cobrar cinco millóns ao mes en dietas 
-0- G. LUCA 

Isaac Prado Villapol desen
f undou nunha ocasión o re
vólver que adoita cargar e 
saldóu con dous tiros a dé
beda dunha máquina que 
malfuncionaba con moedas. 
Para as dietas do concello era 
menos enérxico pero máis 
constante e, a golpe de notas 
de quilometraxe e gastos, ti
vera meses de cinco millóns. 

A Fiscalía da Audiéncia de Lugo 
acusa ao alcalde de cobrar até 
cen mil pesetas diárias de dietas 
e governar o concello como se 
fose un negócio privado. A de
núncia no xulgado de Instrucción 
de Viveiro arranca dunha exten
sa relación de irregulariedades 
de Isaac Prado Villapol , informa
das polo Consello de Contas e 
pola oposición. O presidente da 
Xunta valéralle cando o pasado 
14 de Maio trascendera a venda 
especulativa ao Concello dun 
solar propriedade do Alcalde. 

Despois de 24 anos a fronte do 
Concello, Prado Villapol ten en 
O Vicedo unha A venida de Isa
ac Prado Vi/lapo!, unha rua do 
doutor Prado e unha fonte que 
tamén leva o seu neme. Isaac 
Prado fora denunciado polo 
PSOE por vender ao Concello 
un solar constituido por peque
nas parcelas sen urbanizar, _que 
el mesmo se encargara de com
prar por cinco millons de pese
tas. Unha vez ordenado, o solar 
transformouse en património 
municipal por 17.500.000. 

Tres dias despois de saltar esta 
noticia, Fraga e Francisco Ca

-charro, presidente da deputa
ción de Lugo, deron mostras pú
blicas de estar ao lado do alcal

. de de O Vicedo e lle amoleceron 
, amigabelmente as costas. A 
preguntas dos xornalistas, o 
presidente da Xunta referiuse 
con sorna ás noticias da estafa 
de Prado Villapol e engadiu: "O 
que sei é que o alcalde de O Vi
cedo é un · dos cátro da Gal iza 
que carecen de oposición". 

A tiros coa máquina 

: O intento .do presidente da Xunta 

de pasar páxina sobre o compor
tamento do alcalde de O Vicedo 
sobrevén á denúncia do alcalde 
de Foz, Manuel Neira, que co
braba dietas por asistir a mani
festacións por Ortega Lara ou i! 
de Henrique Fernandez, deputa
do provincial de 
L'ugo que tamén 
apresentaba gas- o 
tos por asistir a fu- utra 

cedo desde 1973 e cando lle ad- ·. 
vertiran estas. e outras irregula-· 
riedades calificou ao portavoz - _ 
socialista de mentiroso. A fisca
lía denúnciao por ter cobrado 
60 .61.7 .000 nos últimos catrn 
anos sen aportar recibos, ainda 

que desde a 
oposición calcu
lan que esta can
tid,ade pode.ria 

nerais. Sobre Pra
do Villapol pesa 
tamén a califica
ción de alcalde ar
mado que hai 
anos resolveu en 
A Estrada unha 
discusión obrigan
d o a dous auto 
mobilistas a per
maneceren cos 
brazos en alto bai
xo ameaza dunha 

dasfazañas 
de Prado foi 
meterlle oous 
tiros a unha 

chega~ aos 140 
millóns unha vez 
que completen o 
control de can
tas. o Alcalde 

- cobrara en dietas 
de manutención 
e aloxamento ca-

máquina 
tragaperras. 

se 29 millons de 
pesetas, 9,8 mi
llóns en quilome
traxe e 21,9 mi-

pistola mentres 
chegaba a forza pública. Outra 
das tazañas de Prado foi meterlle 
dous tiros a unha máquina accio
nada por moedas que non fun
cionaba. Recentemente, outro 
amigo persoal de Fraga, o em
presário lugués Luis Abilleira, 
aparecera nas primeiras páxinas 
dos diários cando intentaba de
clarar nun xulgado armado con 
unha pistola. 

Tamén nesta ocasión, Frága da
ba máis import'áncia á militáncia 
cualificada no seu partido que ao 
cumprimento da leí. As irregula
riedades das cantas do concello 
de O Vicedo no 93, advertidas 
nunha auditoria do Consello de 
Contas sinafan ·que non hai reci
bos de moitos pagos; -a 'Alcaldía 
-ten alugado un piso sen que se · 
especifique para que é sen que 

· conste dito aluguer na relación de 
gastos. Con respeito ao 181 e IAE 
non figuran os ·padrons aproba
dos nen se aclaran as baixas e 
recibos pendentes de .cobro. Non 
se aplican as normativas aproba
das sobre o mercado municipal 
ou a grua. Non hai acta de recep- -
ción definitiva das obras do mer
cado que se fixeran reformando 
un 37,2% do importe de adxudi
cación. Nas contas non aparece 
que o reformado se aprobase e 
executase ao 100 por cen. 

Prado Villapol é alcalde de O Vi-

lló.ns por ter asis
tido diariamente 

ao concello, festivos e domingos 
incluidos, a razón de 15.000 pe
setas por xornada . As cantas 
fiscalizadas son dos catre últi
mos anos e a data máis recente 
entre os gastos revisados é a de 
30 de Abril pasado. 

O alcalde do PP cobraba diaria
mente en gastos unha meia de 
100.000 pesetas, por mais que 
a lei estableza que non. podia 
superar as 13.000. O seu debe
zo por facturar dietas levouno a 
anotar cómo desembolsos en 
representación do Concello o 
que foran invitacións con teste
mu ñas, segundo confidéncias 

- de comensais do Alcalde. 

A razón de 45 ·pesetas por quiló- · 
metro, só por viaxar a unha vila 
próxima, Prado Villapol puido co
brar 50.000 pesetas e se a viaxe 
era a Lugo os gastos disparában- . 
se' a 90.000 pesetas. Por visitar 
unha capital do Estado fora da 
Galiza cobraba 100.000 diárias. 

O deputado provincial do BNG 
Fernando· Blanco calificou a ac
tuación do alcalde de "P"olitica- · 
mente inmoral e rnaceitable en 
democrácia que era coñecida po-

· lo -PP e que implica a Fraga e a
Cacharro Pardfo _qué detenderan 
ao alcalde. O de Viéedo debe ser 
o modelo de alcalde que quere o 
PP para os concellos de Galicia" • 

ANOSATERRA 
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~aliza NQva prepara o Dia da Pátria 
1 • 

con ar~nga e mus1ca 

Galiza Nova, organización xuvénil dp BNG, convida a toda· 
· a mocidaie-a participar nos ac-

: ~. . tos preparf,lcjos para a víspera do 
Día da Pf'tria en Compostela. . -
Gomeza ás oito da tarde en 
San Do ingas de Bona val . 
cunha of . renda floral a Rosalia 

-de Castro e Castelao coa partici
pación de ~líxio Rodríguez, 
membro das Mocidades Gale
guistas, d,esáreo Sánchez, presi-

. dente da ¡fundación A Nosa Te
rra e a pok3ta Marta Dacosta . . Un
ha hora ~ media máis tarde co-

Elíxio Rodríguez. . -meza a 11 Arenga da Mocidade 
na praza de Mazarelos, na que 

talan o secretário xeral de Galiza i. ova, Martiño Santos, e 
Bautista Álvarez, parlamentário do B G con leitura de pregón
por P?rte do debuxante Xosé Lois G nzález ·:o Carrabouxo". 
Haberá música tamén.cos concertos e Suso Vaamonde, Ba
te Certo, . A _Ouenl/a, Os Papaquetx s e Pinfo de Hf-rbón. ~ : 

A Xuntá obrig~ a parplisar; 
a Mesa *!orial de E~ucac~~ 

5 

A brevidade do prazo para analisar o proxecto da Orde da 
Xunta que desenvolve o Decreto de organización dos 
centros de ensino secundário obrigou ao sindicato 
maioritário no sector, a Confederación lntersindical Gale
ga, a abandonar a Mesa Sectoriai de Educación. A Xunta 
apresentou o proxecto con un dia de antelación á 
celebración da Mesa, provocando ·que non houbese tem
po para analísalo.nen para trasladare debate ao profeso
rado, que xa non. se atopa nos centros; por esta razón . 
produciuse. o abandono da CIG, que foi secundada polo 
Sindicato Galego de Traballadores do Ensino. Os sindica
tos CCOO e UGT criticaron esta atitude e insinuaron que 
CIG e SGTE "gu~ren adiantar as suas vacacións". • 

Actos do Día dá .. Pátria , 
Catro organización políticas celebran o Día da Pátria en 
Compostela con outras tantas mobilizacións. O BNG re
aliza a tradicional manifestación desde a Alameda á Pra
za. da Quintana, onde remata coa· intervención do líder 
desta forza e candidato á Presidéncia da X11nta, Xosé 
Manuel Beiras. Neste acto- estará presentes represen
tantes de quince organizacións políticas de todo o mun
do. Esquerda Unida-Esquerdp. Galega tamén celebra un
ha ·manifestación, que parte ás doce da mañá da Praza 
do Toral e vai a San Domingos de Bc;>naval, onde fará 
unha oferenda floral. Como todos os an<;>s, á unha da 
tarde parte da Alameda a manifestación da Frente Popu
lar Galega, que remata na praza do Toral. A Assembleia da 
Mocidade Independentista celebra un pasarruas por Com
postela na noite do 24 para o 25 e ás doce e meia da maña 
do 25 realiza unha manifestación que parte da Alameda. + 

Os viciños de Vilaboa 
manifestaranse o 18 .de Outubro 
Os afectados pola construción da empacadora .de 
Vilaboa, nas p~rróquias de Bértola e Figueirido, organiza
rán unha protesta en Pont~vedra para o 18 de Outubro, 
coincidindo coa xornada de reflexión das eleicións auto
nómifas, que se celebran ó 19. Xa foi solicifada autoriza
ción,¡xa que os organizadores queren que sexa a marcha 
máis ¡multitudinária habida na cidade._Por outra banda, a 
Subd~lgación do Governo multou ao concelleiro de Vila
boa ~olo_ BNG Xabier Míguez·cunha sanción de até un mi-: 
!Ión qe pesetas. Dase a coincidéncia de que Míguez está 
acusado de participar nunha mobilización celebrada o 7 
de Abril deste ano, xustamente mentres participaba nun 
pleno extraordinário do concello, como figura na acta do 
mesmo. A. incongl'u_éncia da acusación deslexitima todas 
as multas impostas aos viciños de Vilaboa. • 

O sector lqcteo mobilizarase 
antes da campaña eleitoral · 
As .principais organizacións agrárias, agás Xóvenes Agri
cultores; veñen de anunciar ·que se o Ministério ·de Agri
CL:Jltura, Pesca e Alimentación non fai públicos os dados 
da última · campaña convocaran novas mobilizacións no 
sector _antes da campaña das eleicións autonómicas. O 
Sindicato Labrego Galega, Unións Agrárias, e a Unión 
Sindical Agráría Galega m~nteñen que, ante a pasividade 
da Administración, a mobilización é o único recurso que 
queda para presionar ao Governo central co fin de que in
forme se se vai a ~plicar a multa por exceso de produción. + 
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OS UL TIMOS ATENTADOS DE ET A E AS MOBILIZACIÓNS 
SOCIAIS POSTERIORES TEÑEN CAUSADO, EN OCASIÓNS, · 
SENTIMENTOS IRRACIONAIS, PERIGOSOS PARA O MAN,· 
TIMENTO DO_DÍREITO Á DISCREPÁNCIA E PARA A CON, 
VIVÉNCIA _DEMOCRÁTICA. ó RECHAZÓ DO TERRORISMO 

LEVOU A ALGUNS A PEDIR O LINCHAMENTO E A INTEN, 
T AR RESPONDER Á VIOLÉNCIA CUNHA VIOLÉNCIA DE 
DISTINTO SIGNO. A AUTORA OESTE ARTIGO CONSIDE, 
RA QUE O PECHAR FILAS SOLICITADO DESDE ALGUNS 
MEIOS PODE PROVOCAR UN RETROCESO DAS LIBERDADES. 

SOBRE A INTOLERÁNCIA 

Que algo cambiou co asesinato de Miguel 
Angel Blanco, ninguén o pon en dúbida. A 
sociedade, fortemente sensibilizada, mobili, 
zouse durante vários días. Meios de comurri, 
cación, partidos políticos, asociacións e sin, 
dicatos volcáronse neste asunto. Novidosa 
pola intensidade tamén resultou a situación 
de persecución social, dirixida incluso con, 
tra os que a pesar de condear enerxicamen, 
te o atentado, mostrábamos un inínimo gra, 
do de. discrepáncia coas directrices oficiais: 
A racionalidade quedaba abolida.· 

Desde todas as cadeas de TV e con grande 
despregue fíxose un seguimento en toda Fe, 
gla minuto a minuto. As notícias deixaron 
de selo, non se deu durante 48 horas nen
gunhá novidade. Eses días houbo un terre, 

· moto en Venezuela, onde moitos' galegas 
ternos família, pero se quixemos saber algo 
tivemos que chamalos. Os teled~ários que, 
daron reconvertídos nun reality show, que 
ao estilo de Isabel Gemio ou de Nieves He
rrero aproveitaban o dramatismo da situa, 
ción, xogando cos bos sentimentos das per, 
soas. Buscábanse bágoas fáciles. 

Esta situación, alentada desde o J?P, fai es
quecer a sua responsabilidade como partido 
govemante, xa que· ao estado esralie enco
mendada a proteción dos, seu~ cidadáns. Se 
ben é absolutamente innegábel \que quen 
dispara ten toda a responsabilidade e culpa. 
sobre os seus actos, ist'o non quita que quen 
negue auxílio tamén teña f sua pj:ópria do
se de culpabilidade pola sua omisión, e este 
Govemo pode ser acusado de non facer to
do o posíbel para evitay esta morte. Prefe, 
riuse utilizar a Miguel Angel como bandei, 
ra a salvarlle a vida. 

Pero nada disto se pode dicer. Existe cens.u
ra e autocensura. As sobredoses informati
vo-calificativas _principalmente a través da 
TV fan que todo aqu~lo que se desvíe da li
fia oficial sexa considerado unha concesión 
aos terroristas. Caricaturízase a ET A, a HB 
e . a tod~ o nacionalismo 'basco.- Por exem
plo, se sai alguén de HB falando ~a .TV cli
se que é estupido. E?ta atitude rrsulta in
fantil. Por moi detestábel que no~ parezan 
as suas posturas ante os feítos destes dí~s. 
isto non quer dicer que non se baseen.nun 
razonamento lóxico. Outra cousa é cuestio
mir o ~alor ético desa lóxica. Vémonos in
mersos nunha loita que pa~ece non ter fin: 
o Estado fai fincapé na violéncia para ob
viar o problema nacional basco, ~imitándoo 
a uJ). problema de orde pública. Por outra . 
banda~ ET A cada vez radicaliza máis a sua 
violéncia, ante o rexeitamento do diálogo. 
Pero non se permite reflexionar. 

A serenidade é hipocritamente, pedida des
- de os meios e poderes, mentres .que simulta-
. neamente se alenta a xente para que lle re, 
tire a fala aos seus veciños e incluso aos do 
seu sangue se ~on condean a violéncia. Esta 
condea parece non ser nunca o suficiente
mente firme se non inclue unha longa série 

' de calificativos que van desde "repulsiva e 
senrazón" ate "mafiosa e loucos rabiosos'~ o 
que conduce a que cada quen se afiance con 
máis forza nas suas creenzas, ao incremen
tarse o abismo que separa as partes e dificul, 

·ta a con~ivéncia entre os bascos. 

. T mta profusión de ad~ectivos, <litados máis 

ANA MOSQUERA 

É compresíbel que to, 
do isto suceda, pero a 
desesperación e a irra, 
cionalidade non ser, 
ven para solucionar 
os problemas. Esta 
ofuscación perxud ica 
en xeral a todos os 
movementos progre, 
sistas da sociedade, e 
só benefícia ao PP 

·que utiliza este aten, 
tado con fins clara, 
mente eleitoralistas. 
Estanse ped indo re, 
formas f egais que de 
realizarse erosionarían 
os próprios cimentos 
do Estado de Dereito. 
Se se aproba unha leí 
que penalice co cár, 
cere a asisténcia a un
ha manifestación ile
gal, .non só vai a afec
tar a HB, senón ta, 
mén a sindicatos, in, 

desde a rábia que desde a reflexión, están a 
producir na xente sentimentos irracionais 
que poden chegar a faeerse perigosos. Perso, 

submisos, feministas, 
ecoloxistas, paCifistas ou _calquer aso
ciación de veciños que faga unha protesta 
pontual. Por iso é necesário volver a ra-

as que non vivimos o 
franquismo, coñecimos 
estes dias o que significa 
falar en voz baixa, a pe
sar de rechazar absolu
tamente o atentado. 
Na rua escoitábanse os 
berros da manifestación 
que roáis que pedir xus
tiza clamaban vinganza, 
eran estremecedores. 

· Outro día un descañe, 
ciclo perguntoume se-fo, · 
ra a misa po1o difunto e 
enfadouse conmigo. A 
miña condición de atea 
non lle p~recia. xustifi, 
cación suficiente da -au-
séncia. Alguén me re..-

'Tanta profusión de 
adxectivos, <litados riláis 
desde a rábia que 9esde 

a reflexión, están a -
producir na xente 
. . . . '' senumentos 1rrac1ona1s 

zón-e ter en conta que 
a violéncia non é a 
forma, nen máis efi, 
caz, nen máis lexiti, 
ma, de loitar contra a 
violéncia. En caso 
contrário, onde se vai 
canalizar este ódio? 
Que se vai facer se 
ET A comete un novo 
atentado? Armar á po, 
voación? Os poderes 
públicos están seguros 
de que esa fóbia insti, 
tucionalizada na so
ciedade vai precipitar 
unha derrota de ET A. 
Po la sua parte ET A 

comendaba que toda esta·paixón frenética e 
con tintes revanchistas se parecía ao o conto 
de Manuel Rivas, A lingua das volvoretas. 

parece estar contenta 
co clima conseguido. E no medio de todo 
isto vanse ir perdendo dereitos para todos, 
non só para os militantes de HB.• 

Xosé Lois 
t • . • 

24 DE XULLO DE 1997 

.A-BALAN·ZA,DE 
PAGOS REFLICTE 

ODESVIODE 
CAPITAIS 

MANUEL MERA 

A Balanza de Pagos dos primeiros catro 
meses do ano presenta, importantes dife
réncias respeito ao mesmo período de 
1996. Os investimentos do exterior no 
Estado Español foron negativos, é dicer, 
houbo unha retirada de capitais de 
918,3 miles de millóns de pesetas, o que 
contrasta con 1996 onde houbo unha 
entrada por valor de 432,5 miles de mi
llóns. 

Os investimentos das empresas do Esta
do Español no exterior· foron maiores 
que nunca: 1.119 mil millóns de pts. Es
ta saída masiva de diñeiro compensouse 
coa entrada de capitais, e o retomo de 
préstamos no exterior a curto prazo, ca
pital especulativo. Así como co aumen
to do turismo e unha balanza comercial 
máis equilibrada. 

Nos primeiros carro meses, reduciuse o 
diferencial negativo entre importacións 
e exportacións. ,Ainda que, realmente, o 
medre da exp1tación de mercadurías, 
do que tanto s fala desde sectores pró, 
ximos ao pode , está máis vencellado á 
devalorización das moedas europeas 
frente ao dólar, que a un aumento da 
competitividade consecuéncia do avan
ce tecnolóxico, polo que é coxuntural. 
Por outra banda, esta devalorización da 
peseta frente ao dólar é parella ao do 
resto das moedas da Unión Europea, po
lo que o seu efecto sobre a balanza co, 
rnercial e turística é menor á que se pro, 
duciria coa peseta forado sistema mone, 
tário europeo. Este crecemento das ex, 
portacións recuperou o emprego na in, 
dústria e os servícios (turismo), e o con, 
sumo dos novos traballadores/as ocupa, 
dos, e fixo roáis costosa a compra de 
mercadurías, bens de equipa e as safdas 
ao exterior. , 

Ainda hai que dicer que estos cámbeos 
non afectan ás clases altas e médio altas, 
que nos últimos anos aumentaron a úa 
renda en detrimento dos outros sectores 
sociais. 

De todos xeitos, o aspecto máis impor
tante, dos dados dos primeíros carro 
meses da Balanza de Pagos, son os gran
des investimentos exteriores do capita, 
lismo do Estado Español. Máís de 1 bi
llón de pesetas investidos fora, non son 
cousa pequena, e sen dúbida condicio, 
nan roáis dunha teoría sobre o papel 
que cumpre o Estado Español en Amé
rica Latina, principal lugar de ación do 
empresariado . . Estos abondosos• investi
mentos no exterior, desvio de capitais, 
desminten a postura do Governo Cen
tral, no senso de que unhas maiores ga, 
ñáncia5 das empresas e entidades credi, 
ticias ían asegurar, fundamentalmente, 
e dentro do Estado, a expansión das fá
bricas ou negócios e máis investimento 
en tecnoloxía. 

I 

Os ernpresários optaron pola especula
ción e uns rendimentos altos a curto 
prazo, enviando fora boa parte dos car
ros acumulados mediante uns menores 
impostÓs e a baixa de salários. lsto dé, -
mostra que, para acadar a reinversión 
interna, compren unhas regras de xogo 
distintas e un sector público forte. • 

.MANUEL MERA é Presidente da CIG 
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O incidente produciuse de rnadrugada··durante as festas d~ Carníe 

N~gan que se producisen vivas a E.TA. en Marin 
A acusación a tres mozos deti
dos por unha suposta agresión 
a un garda civil de paisano, o 
pasado dia 14 de Xullo en Ma
ri n, perde forza a'nte a apari
ción de testemuñas contraditó
rias sobre o suceso-acaecido 
no Bar Nupi aos dous dias 
da morte do concelleiro Mi
guel Angel Blanco en Lasarte. 

Os feítos foron dados a coñecer 
por unha nota da Subdelegación 
do Governo que aseguraba, ba
sándose na versión do garda ci
vi I, "que . o axente fora agredido 

despois de recriminar a tres mo
zos os seus berros de apoio a 
ETA", e indicaba que este tivera 
que ser atendido de multiples 
contusións. 

Ao dia segµinte os mozos nega
ron as acusacións na prensa 
pontevedresa, lago de ser postos 
en liberdade polo xulgado que . 
lles tomo u declaracións e· que 
instrue .dilixéncias sobre o tema. 

Segundo outras fontes, o que se 
teria producido no bar de Marin, 
seria un incidente antecedido po-

la provocación do garda civil, Sr. . 
Picón, que ia de paisano, e se te
ria metido' co grupo de mozos e 
mozas, (tres mariñeiros acompa
ñados das suas noivas), ence
tándose unha pelexa na que o 
garda civil levou a piar parte. 

O feíto produciuse moi de madru
gada (ás 04,15 horas) e no médio 
das Festas do Carme en Marin. · 
Segundo as notícias recabadas 
por esta redacción alguns testigos 
terian sido intimados a posteriori 
para que trocasen a sua declara
ción ou non a fixesen. • 

Os mozos mallados pala policia foran acusados de agresións 

Absoltos os membros de Galiza Nova 
que protestaron na feira Galiemprego 

Doce militantes de Galiza Nova 
foron absoltos de todos os car
gos polos que estaban acusados 
a raíz dos incidentes aconteci
dos, o pasado Noyembro, duran
te as xornadas de Galiemprego. 
Os doce rapaces e rapazas esta
ban acusados por dous policías 
de perturbación leve da orde pú
blica. Ademais, tres dos mozos 
estaban encausados por malos 
tratos a axentes de Policía. Os 
que non serán enxuizados serán 
os policías que golpearon aos 
militantes nacionalistas. 

A senténcia do Xulgado de Pri
meira lnstáncia e lnstrución nú
mero seis de Santiago afirma 
que "a inexisténcia de violéncia, 
física ou verbal, impide criminali
zar unha acción que non foi 
máis que un exercicio de disi
déncia política" que non alterou 
a orde do acto pública. Nesta 
senténcia, feíta pública o día 22 
deste mes, insístese en que a 
"disidéncia política e a posibili
dade de expresala son elemen
tos constitutivos dun estado de 
dereito". Segundo un comunica
do feíto público pola organiza
ción xuvenil nacionalista "Galiza 
Nova considera legali~ado 
-ademais de lexitimado- o seu 
direito a disentir sa política só
cio-laboral do PP". 

Na resolución do Tribunal dise 
tamén que "o relato de feitos 
probados da presente senténcia 
acolle, no substancial, e no rela
tivo aos feitos obxecto de enxui
zamento, a versión dos denun
ciados". Asimesmo, sublíñase 
que as declaracións dos axentes 
de policía non poden ter unha 
consideración maior só porque 
os declarantes sexan axentes da 
autoridade. A totalidade dos poli
cías que declararon, estaban 
presentes e de servizo o dia dos 
feítos. Todos eles deron unha 
versión "diametralmente aposta" 
da declaración dos mozos de 
Galiza Nova, que foi a conside
rada polo Tribunal como "feitos 
probados". Dous destes mes
mos axentes, Xosé Carlos Noia 
Muniz e Ana Sabela Salgado, fo
ron os denunciantes dos teitos. 

A Policia non seró 
enxuizada 

No que respeita ás supostas 

Policias da escolta de Fraga bateran a váños dos mozos nun cuarto interior. Os membros 
de Galixa Nova limitáranse á en'trega dun palfleto, segundo recoñece agora o tribunal. 

agresións das que os axentes di
xeron ser víctimas, o Tribunal ab
solveu tamén aos militantes de 
Galiza Nova acusados. Un dos 
axentes presentou un parte mé
dico das lesións sofridas mentres 
que outra policía tiña a "indu
mentária deteriorada". Na sen
téncia deixase constáncia de que 
as feridas e lesións de dous dos 
militantes de Galiza Nova eran 
de moita "m.aior entidade" cás 
dos policías. Tense en canta, la
go, a versión · dos acusados que 
afirman que "farón golpeados de 
xeito innecesário polos axentes 
de seguridade, limitándose a de
fenderse da agresión [ ... ], ·máxi-

. me se se ten en canta que as le
sións sofridas por un axente e a 
rotura dunha chaqueta son-com
patibles cunha actitude defensi
va". P·or outra banda, as lesións 
sufridas polos mozos nacionalis
tas lnácio Pavón e Roberto Vila
m eá quedarán impunes e sen 
xulgar "por descoñecemento da 
identidade do concreto axente da 
autoridade que as causou", tal e 
como di a sentencia. 

Relato dos feitos 

Segundo a versión dada polos 
mozos. de Gal iza Nova .e. que o. 
Tribunar considerou como "rel -=
tos probados", os incidentes 
aconteceron o pasado día 21 
de Novembro de 1996 en San
tiago, durante a inauguración 
das xornadas Galiemprego. No 
acto inaugural estaban o presi
dente da .Xunta e o Ministro de 

· Traballo. Vinte mozos de Gali
za Nova acudiran a este acto 
para protestar contra a polític~ 
de ·emprego do PP. 

Os rapaces repartí ron entre- o 
público e as autoridades un·s 
dípticos contra a política sócio
laboral do PP, ser:npre de xeito 
pacífico e sen perturbar a arde. 

A Policia cargou contra eles, 
sacouí'!OS do recinto e. golpe
ounos entre insultos e amea
zas. Despois, doce dos mo
z.os, os agora absoltos, foron 
re.tidos en comisaria durante 
sete horas.• 

-Contra 
/ . a estratex1a 

do crime 

"Cando din que ao ·· 
concelleiro de Ermua 
matámolo todos, non din a 
verdade ,escrebe Víétor 

-Moreno na colima Nire 
txanda do diário EGIN'. 
Cando afirman que todos 
somos responsábeis e 
culp~beis do crime 
estarrecedor da ETA, non se 
di a verdade. É mentira. A 
Miguel Angel Branca 
asasinouno ETA que é única 
cu lpábel e responsábel. A 
preten~ión ~e incriminar a· 
todo o movemento-abertzale 
por este crime, paréceme 
lóx.ica desde a crispación 
amarga e a dor, pero. non é 
xusta . Alguns analistas din 
que se HB tivesc:; aberto a 
·boca neste suceso delirante, 
o desenlace fatal non teria 
sido o mesmo:- Pero, quen -
sabe se houbera ou non ese 
intercámbio verbal suasório? 
E por que pensan que, de 
intermediar HB, o que todos 
desexabamos teriase 
convertido en realidade? 
Tanta seguridad e ten a 
opinión de que HB decide na 
ETA? Outros analistas 
sinalan qu~ se o Governo 
tivese acedido a falar coa 
ET A, non houbeia desenlace 
fatal. Aqui si que non teño 
dúbida nengunha. Se o 
Governo tivese cedido á - • 
ehantaxe da ET A, o 
concelleiro de Erniua 
seguiria habitando entre nós 
( ... ) Pasarán os dias e as 
noites, nas árbores callarán 

· outravolta paxaros e froitos. 
E todo, todo, seguirá igual. 
Igual que an_tes e despois da _ 
inxusta marte de Miguel 
Blanco. Que alguen o -
dubida? Benia a sua 
esperanza. Eu son máis _ 
céptieo e pido a HB que 

.. reflexione profundamente. 
Que non se deixe levar nas 
suas análises por contextos 
xerais ~ flatuléncias 
semellantes"ás das causas 
histórkas do conflito basco. 
Que reflexione en clave de 

' presente, e futuro e mande 
dunha vez por todas a táctica 
e a estratéxia do crime á 
rrrerda. Non a necesita".• 
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A incineración 
· desbotada 

Os cruzados da incin.eración e 
os infiaeis da reciclaxe e o -
título dun artigo do alcalde 
de Moá.ña Xabier Abalo.na 
revista CERNA. , 

"Actualmente, a intención 
alemana co.ncéntrase 
prioritáriamente en evitar os 
resíduos e, se son 
inevitábeis, reciclalos; a 
eliminación de resíduos está 
a ser a. última de todas as 
opdóns , in~luso a 
incineración. Stt\ltgart tiña 
previsto construir antes do 
2005 tres incineradoras 
máis; hoxe están desbotadas 
( ... ) Nun recente · 
procedemento -
administrativo, os Lander 
téñ~nse pronunciado contra 
deste modelo (da delegación 
a terceiros do tratarhento de 
resíduos sólidos urbanos), 
pela sospeita de que a 
indústria privada tan só se 
faga cargo· daqueles aspectos 
do tratamento cos que 
obteñen benefícios. Seria 
interesante ver o paralelismo 
entre a delegación de 
responsabilidades no 
tratamento dos RSUen 
Alemaña:, coas sospeitas e 
pronunciamentos aludidos, e 
o papel da Unión,fenosa no 
plano de SOGAMA, <liante 
da cruzada que teñen 
emprendido persoas do 
Partido Popular na sua 
defensa ultra, como Palm9u, 
Cuiña ou o própdo Fraga".• 

Bilingües á forza 
Miguel Riera entrevista a 
Carlos Casares para o 
monográfico Galicia, T erra de 
tetras da revista QUIMERA. 
"Cando falamos de 
bilingüismo na Galiza, 
estamos a falar de diglósia ,di 
Casares,, dunha situación na 
que unha língua Ae unha 
língua B rnanteñen unha . 
relación xerárquica. Unha 
delas seria a língua liter~ria, a 
da cultura e a da 
Administración, mentres que 
a outra val par~ relacións de 
tipo sub,altemo ( .. :) Coido 
que cada dia aumenta o 
número de falantes en 
castelán e diminúe o de 
falantes en galega. Se as 
cousas seguen asi, poida que 
nun tempo o galega fique 
reducido a unha minoria 
exigua. Non. sendo un experto 
nisto, ignoro se son posibeis as · 
situacións socialmente 
bilingues. En todo caso, se ha 
opéión bilingüismo, 
rnonolingüisIT.o escollemos o 
monolingüismo, perderemos a 
batalla porque se algún dia. 
Galiza é monolingüe, serao en 
castelán , non en galego. Non 
sei se· o bilingüismo será a 
solución ideal, pero, en todo 
caso, é a -única alternativa que 
ternos os galegos. Polo menos 
permite conservar o·statu quo 
act~al e eu coido que hoxe é 
maioritária a poboación que 
fala galégo a respeito da que 
fala castelán". + 
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Os ecoloxistas tr?ballaron durante un ano nun, proxecto alternativo_~de .x~stión do lixo 

Adega apresenta un 'plano realistc;m, concienciador e baseado na reciclaxe' 
*A ES-TÉVEZ 

Unha alternativa global para o 
lixo do país pero cun funcio
namento coma·rcal é a propos
ta que tan desde Adega para 
xestionar os resíduos sólidos. 
" A incineración é incompatí
bel coa r·eciclaxe '.' , asegura 
Manuel Soto, presidente da 
Asociación para a Defensa 
Ecolóxica de Galiza, que apre
sentou o Proxecto Básico de 
Xestión dos Resíduos Sólidos 
Urbanos 'O Martes 22 en San
tia go. Este proxecto , que 
contempla a cons<?ienciación 
e a educación como unha 

/ parte fundamenta l do proce
so e que non desbota os ver
tedoiros controlados, precisa
ria dun orzamento de 22.298 
millóns _de pesetas, a metade 
do prevrsto no plano Sogama. 

Elvira Cienfuegos, Manuel Soto e 
Xesus Pereiras apresentaroh "un 
plano realista, baseado en expe
riéncias que xa están en marcha 
e do que non se pode dicir que 
non está estudado". Cando o de-

. rrubamento do vertedeiro coruñés 
de Bens, a mancomunidade de 
municípios da Coruña encarregou 
á faculdade de Ciéncias que tra
ballase nunha alternativa para 
xestionar o lixo. Esa foi a matriz 
deste plano que Adega elaborou 
para todo o país, contando tamén 
coa experiéncia dos concellos do 
Morrazo que funcionarán cunha 

.,,,. "'i!. ·'11. lj 

¡;1:. , 

Adega cc;>nsidera imprescindíbel a redución do lixo nos fogores. A. IGLESIAS 

alternativa á Sogama. Entregaron 
o proxecto aos grupos parlamen
tá ri o.s na oposición , PSOE e 
BNG , ~ farano na ·xunta ainda 
qúe sen esperanzas "xa que o 
partido que governa optou clara
mente pola incinera"ción e non 
quer saber de alternativas", sinala 
Soto. Desde Adega ainda sen en
trar nunha relación directa cambio 
político-cámbio ecolóxico cónfiase 
nunha maior receptividade da al-

__ ternativa "por parte de duas for
- zas políticas que manifestan reite

radamente a sua intención de op
tar poi a reciclaxe". 

No plano hai tres tipos de comar
cas : .cidades (por exemplo, Fe
rro! , Vigo ou Lugo), grandes vilas 
(Noia, Carballiño ou o Morrazo) e 
pequenas vilas (Xinzo, Lalin ou 
Ortigueira). Para cada unha des
tas zonas búscase a alternativa 
máis apropriada: nas cidades óp
tase polos sistemas de compos
taxe en planta mentres que nas 
vilas o mesmo sistema a peque
na escala. "Hai que promover a 
compostaxe nas casas que te
ñen harta. Haberia que integrar 
outros resíduos· como os fores
tais no rural ou os lodos das de-

puradoras nas plantas. Algo hai 
que facer coas 400 mil toneladas 
de lodo", sinala Xe~us Pereiras. 

Cinco pasos son os que propón 
Adega para xestionar o lixo : 
conscienciación , promoción e 
investigación, recollida selectiva 

· "non opcional como até agora", 
reciclaxe e compostaxe máis 
tratamento e verquid.os. "O pla
no Sogama adica unha pequena 
porcentaxe á educac ión , a 
transformar os hábitos dunha 
sociedade que a cada produce 
máis lixo. No noso plano non hai 
partes máis importantes que ou
tras . Se non atopamos empre
sas para o plástico e o papel ve
llo ou se non podemos reducir a 
embalaxe dos nasos produtos 
produciranse eivas. Se hai pro
dutos imposíbeis de reciclar, hai 
que evitar fabrical os", explica 
Pereiras. A cuestión de por que 
ao Governo galego non lle inte
resa a reciclaxe a resposta de 
Adega é que "queimando papeis 
e plásti cos ~eneran electricida
de non porque a reciclaxe sexa 
más própria de Beverly Hills co
ma din eles. Se reciclamos e 
reut iliz amos, a incin eradora 
queda sen al im entación. Está 
claro que o naso proxecto requi
re unha inversión maior do que 
se está a gastar agora en xes
tión de lixo pero , ademais de. 
que o custe irase reducindo cos . 
anos, é o prezo por ter un plano 
máis xusto·e eGolóxico'.'. 

Vertido controlado 

Segundo o presidente de Adega 
"o máis gordo do tratamento es
tá nas plantas de compostaxe, a 
partir das cales poderá xerarse 
biogas seguindo as experién 
cias de Austria , Alemaña ou 
Suiza". Non se poderá reciclar ' 
ao 100% polo que se poñeria en 
marcha u~ programa de elimina
ción e verquido contrnlado. Es
tos vertedoiros de apoio reduci
ríanse do ano 2000 ao 2015 dun 
43% a un 25 % mentres que ne
se mesmo pertodo a reciclaxe 
medraria dun 44% a un 69%. 
Este proxecto prevé 8.000 pese
tas por tonelada de lixo. "A reco
llida selectiva é máis cara nun 
20% que o sistem·a actual pero 
vaise compensar co paso dos 
anos. No rural esta recollida non 
deberia cargarse totalmente aos 
concellos porque lles resulta 
máis caro pala dispersión das 
casas. Teria que ser a consella
ria correspondente a que asumi-
ra parte dos custes para facer 
viábel o plano", sinala Manuel 
Soto. 

Desde Adega eren que a Xunta 
ainda pode cambiar o seu pro
xecto e optar palas tres erres: 
reducir, reutilizar e reciclar , e 
encabezar un troco nos hábitos 
da sociedade . "A incineradora 
de Cerceda non casa cos niveis 
de reciclaxe que nós prevemos", 
asegura Manuel Soto.+ 

orecera na 

ntón Latxa de 
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Vai haber governo do BNG 
despois do 19 de Outubro? 

-
Saimós con esa intención. Hai 
máis de dous anos que esta
mos a decilo. Galiza é a única 
nacionalidade na que o na
cionalismo non é hexemónico. 
A nosa aspiración é a de que / 
haxa un governo vertebrado ao 
redor do nacfonalismo na lexis
latu ra que vai do 97 ao 2001. 
Só hai duas maneiras de che
gar aí: ser a lista máis votada 
ou contar cun peso relativo tan 
importante que calquer governo 
que se forme pase por estar nu
cleado por- unha alternativa na
cionalista. Hoxe hai condicións 
e capacidade órganica para 
afrontar ese compromiso. 

Hai nove anos, por estas mes
mas datas, vostede afirmaba 
que o nacionalismo ia moito 
máis alá do que decian os vo
tos, que daquela non eran 
moitos. Que opina agora? 

Esa afirmación segue a valer. A 
proba é que os inquéritos din 
que moitos votantes do PP te
ñen como segunda opción o 
BNG. Hai unha franxa do elei
torado que vota sistematica
mente poder e iso explica al
gunhas causas . Hai tamén un 
voto potencial ao nacionalismo 
que ainda non se traduciu. Sec
tores sociais, empresariais, etc. 
vanse decantando . Creo que é 
signHicativa, por exemplo, a re
cente entrevista entre o naso 
candidato á presidéncia, Xosé 
M. Beiras , e Antonio Ramilo 
[presidente da Confederación 
de Empresários] . Demostra que 
o empresariado mira ao BNG 
de forma diferente a como o fa
cia hai dez ou quince anos . 

Que outras cousas mudaron 
desde aquela? 

A máis importante foi a culm i
nación do proceso de unidade 
iniciado no 82 coa fundación 
do BNG , coa integración do 
PNG , lnzar, Unidade Galega e 
practicamente todo grupo so
cial que ten implantación . Este 
era un paso prévio necesário 
para erixirse en alternativa .· 
Tamén houbo un agrandamen
to en xeral da militáncia. Hai 
que ter en canta que a maior 
parte das persoas integradas 
son independentes . Ese grupo 
é o que forma o carpo orgáni 
co do Bloque. Tamén destaca 
moito a chegada das novas 
xeneracións. 

Que opina do asesinato de Mi
guel Angel Blanco e das mo
bilizacións· destes dias? 

O BNG estivo presente en to
dos ,os actos porque ian en 
consonáncia coa defensa dos 
dereitos humanos. Manifestá
monos en contra da tortura e 
da crueldade que se produéira. 
A ideoloxia no caso de ET A es
tá actuando como unha coarta
da, pero nada máis. Esa orga
nización mostra unha clara de
sorientación sobre os obxeti
vo~ que di perseguir. ,Os que 
nos mobilizamos, á marxe das 
diferéncias ideolóxicas, coinci
díamos en estar contra a pena 
de morte. 

Por outra parte, creo que hai 
tamén que iniciar unha refle
xión: O Estado puido facer un 
xesto. Todo o que pedia ETA 
era tecnicamente imposíbel de 
c.umprir , pero trasladar a dous 
presos non creo que fose abdi
car das razóns de Estado. Un 
xesto poderia ter servido para 

GALIZA·. 
ANOSATERRA 
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Bautista Alvare1 
' ' 

'Galiza é a única nacionalidade onde o nacionalismo 
ainda non é hexemónico' 

-0- MANUEL VEIGA 

VIVIMOS, SEGUNDO BAUTISTA ÁLVAREZ, UN PROCESO DE DECANTACIÓN PROGRESIVO DE SECTORES SO
CIAIS E MESMO EMPRESARIAIS CARA O NACIONALISMO. DA VELOCIDADE DESE PASO DEPENDERÁ QUE 
HAXA OU NON UN GOVERNO NACIONALISTA A PARTIR DO 19 DE OUTUBR0.-0 DEPUTADO _DO BNG E MEM
BRO DA MESA DO PARLAMENTO CRE, A RESPEITO DAS MANIFESTACIÓNS CONTRA ETA DOS ÚLTIMOS 
DIAS, QUE A XENTE NON SE MOBILIZOU SÓ CONTRA A VIOLÉNCIA, SENON CONTRA A CRUELDADE. DE Al 
QUE OS ÁNIMOS ESTIVESEN TAN CARGADOS. ÁLVAREZ.CRE QUE É PRECISO .DIGNIFICAR AS INSTITUCIÓNS 
GALEGAS. "SON OUTROS -AFIRMA- OS QUE NON AS TOMAN EN. SÉRIO, PORQUE NON CAEN NO PAÍS"_. 
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ponsabilidade súprema ·de ET A, 
a sua actitude inumana e .irra
cional. 

Vostéde foi un dos fundado
res da-UPG en 1964. Aqueles 
eran anos de grandes utopías, 
proporcionais á dureza dos 
tempos que se vivian. Cam
biaron moito os obxetivos? 

Eu tomei conciéncia do na
cionalismo, de forma intuitiva, 
aos catorce anos. Aqueles ob
xetivos,· que se podén resumir 
nun: o da soberania nacional, 
seguen a -estar presentes, á 
marxe· de que .mudasen as for
mas de loita. Para os que vi
mos loitando desde aquelas é 
unha grande satisfación ver o 
aumento de militáncia. 

Ao longo da sua traxectória, 
ten presididoi. moitos actos 
políticos. Segundo vostede, 
os congresos que son: un lu
gar de deb"te ou unha litúr
xia? 

Todos teñen unha parte de ca
da. Os congresos do BNG, co
mo os dos diferentes colectivos 
qué forman part~ del, teñen 
máis de debate. E algo espe
cial de aquí. Eu coñezo o caso 
portugués, por exemplo, e alí o 
debate é antes. O final é só li
túrxia. Aquí o debate chega até 
o último morn_ento. Eu creo que 
se debía debatir máis antes, 
cando se elaboran as ponén
cias, as enmendas, se estuda 
se se admiten ou non, etc. e 
reservar ese acto final para os 
discursos, para os convidados, 
para lembrar as grandes liñas 
e dar coesión interna. En todo 
caso , creo que a democrácia 
dentro do BNG e nos grupos 
que o compoñen é ben maior 
que noutras organizacións . Aos 
nasos congresos , por exemplo, 
pode asisUr -calquer militante , 
ainda que non todos o fagan . 
Os doutras forzas son por de-
1 eg ado s. O BNG recoñece o 
dereito á discrepáncia pública, 
sempre que non leve consigo 
un boicot ás decisións tomadas 
pala maio~ía. 

- Di_gnificar o parlamento 

- V-osted~~torma;par,te·, da mesa 
do p~arramen!_o. · As veces é 
acusado dé riguroso, mesmo 
por cc_:>mpañeiros seus. 

Que o BNG seña crítico co re
·- o:g~lamento da -cámara, que te- -

ñ.a o propósito de ·modifical0 , 
non significa 'que nori-haxa q~e 

_ -r~speitalo mentres seña o que 
-~ "'-;e, :-porque'. a: lei é~ o único ·recur- -

-.: ·~~~-o dos :tél?t~~-::o R_Oder ten .a 
-~ ñor.nia e ~:fer'i "'a ,..,maioria de de-

salvar a vida dunha persoa. Os 

A. PANARO 

vos ou ás ideas dos secuestra
dores. A própria irmá de Mi
guel Angél pediu un xesto . -

_- putadas para interpretala ao 
: _ seu gostp .alí onde ·é.-de libre 
· ·~ 1nte·rpretációri; -m'esm o pode 

basear.se no seu próprio poder 
para transgredila. Nós, ~n 
cámbio, podemos estar en de- .1-

sacordo coa lei, P,ero é o único 
recurso que ternos para nos 
defender. 

Os nacionalistas estamos em-

_seis millóns de cidadáns que 
se manHestaron aquel dia ta-, 
mén o fixeron para intentar 
salvalo. O Estado debéu.. inten
tar algo, igual qüe se fa¡, cando 
uns atracadores toman r:.eféns.. 

despois de -asaltar un banco 
ou c·ando. S$CuesJra.n un avión 
con douscentos pasaxeiros. 
Todos os Estados negócian ao 
pasar algo-as·i e isa non signifi
ca que se lle es.tea. a dar nen
gun tipo de validez aos obxe1i-

En todo caso, o comportamento 
da sociedade foi correcto e se · 
hai aigo que deriunciar é a res-

. peñados ·en dignificar as institu
cións, en darlle o prestíxio que 
lle correspondería se fosen as 
dun país soberano. Son os ou~ 
tras os que non están interesa
dos en que haxa seriedade_ A 
eles válelle todo , porque non . 
eren no país, nen lle importa o 
prestíxio do parlamento. Se a 
xe-nte estivese vendo a cotio 
que o parlamento galega era 
unha trangallada, perdería ou 
non adquiriría a confianza de 
que podemos governarnos por 
nós mesmos.+ 
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Reclaman a especialización .anfe a contratación masiva por parte d?.s -concellos 

A ,CIG pede profesionais fixos na preven~ión do Jume 
. Desde a CIG contradin os ~a
tos proporcionados pola Xun
ta en referéncia a loita contra 
o lume~ desde San Caetano 
asegúrase que hai 5.000 per
soas preparadas-para a cam
paña deste ano mentres que a 

, -central nacionalista afirmoü o 
Xoves 17 que só arredor de 
1.500 persoas son contrata
das directamente pola Xunta. 
Claudio Quintillán, Manuel Fa
corro e Xan Carlos Ansia, se-
· cretári o da CIG-Administra
ción Autonómica desmentiron 
a "propaganda" da Xurita so- · 
bre méios técniéos e huma
nos. "Só a xeAte contratada 
desde 199·0 para loitar contra 
o lume é profesional e avoga
m os porque esas máis de 
1.000· persoas confotmen un
ha plantilla fixa", di Manuel 
Facorro, da centr~I en Lugo. · 

Das· perto de 5.000 persoas des
tinadas para o plano lnfoga hai 
catro grupos diferenciados: as 
contratadas pola Xunta que son 
persoal laboral e que entran 
dentro do convénio único da Ad
ministración cobrando 140.000 
pesetas mensuais; os peóns 
contratados polos concellos, 
perto de 2.000, cuí!_ha soldada 
de 72.000 ·pesetas e, segundo a 
CIG, "están chegando queixas 
de que traballan 15 horas ao 

A contratación de persoal contra incéndios é polémjca un ano máis. 

dia"; os contratados palas comu-
. nidades de montes con máis de 
300 hectáreas e que son uns 
500 e, por último, os chamados 
grupos de pronto apoio, noniea
damenté ,Protección Civil, cuxos 
grupos perciben dous millóns .de 
pesetas en seis meses sen que 

haxa salários estipulapos por es
tar a disposición da Administra
ción en caso de lume. "Estamos 
talando de perta de tres .mil per
soas que non están preparadas 
para este traballo. Non hai pro
bas físicas nen de coñecimentos 
que os avalen. Ademais están 

A Universidade da Coruña deturpa o topónimo du_n traballo apresentado en galego 

A Mesa pede' que Telefónica use "'.'Gis o galego 
Un dos ponentes dun curso orga
nizado pola Universidade da Co
ruña e polo Wessex lnstitute , of 
Tecnology do Reino Unido levou 
unha surpresa cando no libro que 
se publicaban as comunicacións 
apresentadas ao congreso, apa
recía deturpado o topónimo da 
Coruña, cando o ponente enviara 
a sua comunicación con enderezo -
na denominación única e oficial. 

X.P.L. apresentoú unha qomuni-

cacióri no Computer Modelling of 
Seas and Coastal Regíons 111, Co
astal 97, un congreso para qeter-

. minar modelos computerizados 
dos mares e das costas, ·e asinou-

. no colocando no enderezo o no
me oficial· da Coruña. A orgar:iiza
ción púxose en contacto con el 
para solicitarlle '1acer alguns cám
b ios para mellorar a compren
sión'.'.. Publicado o libro de ·ponén
ci as e comunicacións, o único 
cámbio detectado foi ~ castellani-

zación do nome da. cidade resi
déncia do ponente. No mesmo li
br.o, nos créditos aparecen con
signados en castellano os nomes 
de institucións públicas galegas 
que colaboraron co congreso. 

Por outra banda, e sob o lema 
Non haí piar xordo que o que 
non quere oir, a Me-sa para a 
Normalización Lingüística lan
zou unha campana aproveitan
do a celebración do 25 de Xullo 

as · dificultades de coordenar a· 
xente que prqcede de diferentes 
carpos", expli~a Manuel Facorro. 

' -
A solación proposta póla CIG · 
pasa por facer fixos ás 1 .500 
persoas que levan 7 anos pre,
Vendo e· apagando lumes. "E 
preciso contar con profesionais 
que sexan fixos a 'tempo com
pleto. Un . mal-menor seria · face
los fixos discontinuos pero pen-
samos que a Administración ten' 
que ter un colectivo de traballa
dores preparados. Non pode ser 
que se deixen 2.000 peóns en 
mans dos concellos só para dar 
.poder aos alcaldes", comenta 
Facorro. Na Galiza o periodo de 
máximo risco está mar.cado pola 
campaña que vai do 15 de Xullo 
ao 15 de Setembro pero o resto 
do ano o plano lnfoga sinala ris
co méio co que se fai necesário 
ter profesionais preparados os 
doce meses. "Hai traballadores 
que todos os anos teñen que pa
gar as taxas correspondentes, 
pasar as probas físicas e de co
ñecimento para entrar nas lis
tas" , sinala Manuel Facorro , 
quen engade que 205 persoas 
das 800 apresentadas en Lugo 
quedaron fóra ao non pasar as 
probas físicas. "Unhas probas 
que meden o esforzo físico en 5 
minutos pero para apagar un lu
me non chega ese tempo", di.+ 

para exixir da Telefónica un 
maior respeito para o idioma ga
lego. A -campaña consiste na 
edición e distribución de 15.000 

. tarxetas dirixidas ao presidente 
de Telefónica nas que se de
manda o fin do agrávio contra 

· os galego-falantes. Nas tarxetas 
tamén se informa que a atitude 
de Telefónica terá moita impor
táncia "á hora de elixir ou cam
biar de empresa nos. segmentos 
con opción de mercado".• 

· Escola Coral · de Poesía e Música 
Millán Picoo.to .-

Un libro para o segundo ciclo do Ensino SecÚndário _ 
Obrigatório pero que tamén pode servir de instrumento de 
traballo no Ensino Primario, en Escolas de Música e · 

Conservatorios e en éalquer lugar onde unha agrupacióri desexe 
formarse no canto coral e na poesía ·en lingu~ galega . . 

24· DE XULLO DE 1997 

Miguel Lore~, 
concelleiro do BNG 

'Pontevedra ten que deixar 
de ocultar a Alexandre 
Bóveda' 

Apresentaron unha moción 
para nomear a Bóveda filio 
predilecto de Pontevedra? 

Si. O ano pasado xa apresen
taram os unha moción para 
que Pontevedra dese o reco
ñecimento que merece Alexan
dre Bóveda, pero foi rexeitada 
porque hai sectores do PP lo
cal, comprometidos co réxime 
anterior, que están empeñados 
en silenciar a Bóveda. 

A quen adoita dar o Gover
no muncipal os títulos ho
noríficos? 

O Governo local ten unha tra
dición de dar títulos a persoas 
destacadas no pasado réxime, 
é o caso da nominación como 
fil!o da cidade o pasado ano. a 
Xosé Filgueira Valverde e ao 
director do Diário de Ponteve
d r a, Pedro António Rivas . 
Ademais este ano Fernández 
de la Mora será o pregoeiro 
das festas da Peregrina. 

Por que o Governo local ha
bía cambiar de xeito de pro
ceder? 

Ternos a esperanza de que 
este ano cámbien as cousas 
por várias razóns . Nós irnos 
votar para que Torrente Ba
llester sexa filio predilecto , 
ainda que non é nacionalista, 
pero si foi un represaliado po
lo réxime anterior, concreta
mente por Manuel Fraga lri 
barne. Votando por Torrente 
damos mostra de que aceita
mos esta nominación e espe
ramos que o Governo local 
teña sensibilidade e deixe de 
negar a existéncia de Bóve
da, ainda que tememos a in
tervención das forzas ocultas 
da direita de toda a vida. 

Hai precedentes? 

Hai un precedente importan
te, que é que o ano pasado a 
Deputación de Ourense no
meou a Bóveda tillo predilec-

. to e mesmo estivo presente 
nos actos celebrados o 17 de. 

-Agosto _oa Caeira, onde foi fu
silado en 1936. 

Hai algunha iniciativa máis 
en sentido semellante? 

Tamén apresentamos unha 
moción para a cr.iazón dun mu
seu adicado a Castelao, xa 
que no Museu de Pontevedra 
están depositadas o 90% das 
obras de Castelao pero non 
están debidamente expostas. • 
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C~MARCAS 

A crecida repentina do rio Mandeo, en Betanzos, provocou a morte dun bañista 

A opacidade informativa dificulta esclarecer 
. un afogamento provocado por unha minicentral 
A sociedade pública Au
gas de Galiza, xestora 
da:; augas fluviais do pa
ís agás dos rios fronteiri
zos, non aclarou a re
pentina suba das augas 
producida no río Mandeo 
o pasado Venres 18 de 
Xullo por mor dunha mi
nicentral, feito que pro
vocou a morte do xoven 
Paulo Rodríguez Rivas. 

A respbnsabilidade política 
de A ugas de Gal iza ante 
este suceso ven motivaba 
por algunha das tres ra
zóns, que terá que ser de
terminada: Ben por outor
gar unha concesión que 
permitia unha altura excesi
va das augas no rio por bai
xo da presa; ben por permi

tranquismo de apoio ás 
.compañias eléctricas. 
As grandes centrais hi
d róe l éctr icás construi 
das nos riÓs máis cau
dalosos, contaron cun- , 
has clásulas de conce
sión que reducían ao 
mínimo as suas respon
sabilidades e traslada
ban á· sociedade· os _ 
efectos negativos que 
pudera provocar unha 
explotación abusiva. 

O baño nalguns rios reviste perigosidade por mor das cheas incontroladas provocadas polas minicentrais. tir a presenza de bañistas e 
pescadores nunha zona 
afectada por palas crecidas deri
vadas dunha concesión dun an
coro ; ou ben por non perseguir 
os constantes incumprimentos 
nas crecidas provocadas pala 
central. A astes tres aspectos sú
mase o incumprimento da Leí de 
Pesca Fluvial, que abriga á sinali
zación acústica no caso de creci
-das provocadas por minicentrais. 

Nése marco, os mono
pólios eléctricos con
queriron grandes privilé
xios e o favor da admi
nistración frente a ter
ceiros. Mudado o réxi
me, as condicións das 
concesións non foron 
modificadas e hoxe ain
da conservan as mes

A concesión das minicentrais de
pende de Augas de Galiza, os 
contratos asínanse nuns termos 
diferentes en cada caso e as 
cláusulas que incluen varian con
side rabel mente. Mália que as 
concesións das minicentrais hi
droeléctricas son públicas , as 
suas condicións son dados que 
se difunden con discrección. Au
gas de Galiza comparte a mes
ma opacidade informativa que 

outros departamentos da Xunta e 
eludiu informar sobre este aspec
to. Para esclarecer as responsa
bilidades deste acidente é impor- . 
tante saber que nível podían aca
dar o río, augas abaixo da presa, 
coñecer os procedimentos de avi
so que contempla a concesión, 
caso de contemplalos, e ter cons
táncia das responsabilidades que 
asume a minicentral. O procedi
mento usual na explotación 
dunha minicentral é encorar auga 
para conducila por canles forza
das até a minicentral. No treito 
que vai do ancoro á estación 
eléctrica, entre un e dous quiló
metros, o leito do río ve limitado o 
seu caudal e nas autorizacións 
mídense as máximas crecidas 
augas abaixo e determínase o 
caudal mínimo para evitar a mor
tandade das espécies fluviais. 

O incumprimento das condicións 
da concesión son motivo de san
ción, pero moitas minicentrais es
tán situadas en paraxes de pou
ca povoación, onde detectar irre
gularidades no caudal, é difícil; 
por este motivo prodúcense con 
máis frecuéncia que a desexada. 

A rendabilidade das minicentrais 
é moi alta·. A amortización do in
vestimento ñunca pasa ·dos oito· · 
anos e son moi apetecidas por 
sectores económicos poderosos 
e intereses políticos do rural. 
Esta é outra explicación á laxitu
de no control das actividades 
destas empresas. 

Priviléxios 

A Administración autonómica 
herdou a tradición. iniciada no 

mas prerrogativas que daque
las. En Salvaterra son constan
tes as denúncias palas creci
das do rio, anegando as bom
bas de auga dos regos, pero a 
concesión da presa de Frieira 
exculpa á central. 

Na actualidade o control do 
ríos galegas depende de dous 
organismos distintos .e aqmi
ni$1raCións diferentes; O Esta- -
do traspasou á Galiza o control 
das aug~s fluviais agás nos ca
sos dos rios fronteirizos e os 
seus afluentes . Oeste xeito, 
Augas de Gali~a controla a 
meirande parte dos cauces . do 
país, pero o- Miño, o Límía e o 
Sil, cos seus afluentes, son 
competéncia d~ Confederación 
Hidrográfica, dependente do 
Ministério de Fomento.• 

Nº 788 - ANO XX 

A ocu~c~ón de terras 
para o encoro do Úmia · 
nula novamente 

Augas de Galiza segue a insis
tir na sua estratéxia de provo
car a confusión dos prexudica
dos para conquerir levar adian
te a ocupación das fin9as afec
tadas polo encero do Umia. 
Nes.ta ocasión trata de dividir 
aos viciños de Caldas ao acudir 
ao levantamento de actas de 
ocupación sen cumprir os trá
mites administrativos precepti
vos. Ante esta situación, na 
que a necesidade da presenza 
das autoridades locais non foi 
comúnicada oficialmente vía re
xisto xeral do concello, Augas 
de Ga/iza estivo presente en 
Caldas dicindo qu~ tomaba 
posesión dalguns terrees. A ati
tude da compañia provocou en
frentamentos entre os 
afectados e a Garda Civil. Au
gas de Galiza, pola sua banda, 
desouviu unha indicación da 
Policia Local para que retirase 
unha caravana que impedía o 
paso de veículos. • 

-Expulsado do pleno 
en Muxia por perguntar 
polas pistas forestais 

O concelleiro do BNG Xan 
Bautista Pose foi expulsado 
do pleno do concello de Mu
xia -cando interpelaba ao al
calde Xesus Barrientos An
'elo, PSOE, sobre as pistas 
forestais proxectadas nesta 
vila. O orzamento destas 
obras ascende a 78 millóns 
de pesetas. O alcalde non 
quixo concretar que pistas . 
eran nen en que condicións 
se ian construir. Ante as 
perguntas-do concelleiro 
nacionalista optou por bota
lo. Xan Bautista Pose foi 
anteriormente alcalde de 
Muxia.+ . 
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A escaseza ,das subvencións provoca despovoamento e desemprego 

As axudas ao agro son inferiores nun 23% 
á média. española e nun 73 á comunitária 
As indemnizacións que recebe 
unha explotación agrária do 
Estado Español situada nunha 
zona desfavorecida, son infe· 
riores nun 40 por cen ás que 
recebe unha explotación mé
dia europea. En Galiza, este 
dado aumenta en magnitude. 
O noso país recebe un 73 
por cento menos de subven
cións cá média europea e un 
23 por cen menos cá espa
ñola. Unha explotación gale
ga recebe pouco máis dun 
quintQ do que recebe unha 
alemana e non chega á meta
de do que recebe u,nha vasca. 

O agro e a pesca galegos perde
ron máis de douscentos cincuen
ta mil empregos dende 1985. No 
eido da agricultura, esta circuns
tánci a é debida ao despoboa
mento das zonas -rurais de- mon
taña, j segundo informoú o Sindi
cato Labrego Galego (SLG). Nes-

-tas áreas a povoación está enve
llecida e non conta cun recámbio 
xeraciohal. O SLG achaca este 
despov0amento a que as axudas 
do Ministerio de Agricultura aos 
labregos destas zonas, di$minuiu 
progre~ivamente desde 1993 (ca
dro 1 )/ Estas axudas, denomina
das lndemnizacións Compensa
tórias ' para zonas de montaña e 
desfavorecidas (ICMs), son pri
mas que os estados da Unión 
Europea (UE) poden conceder a 
áreas con limitacións naturais 
permanentes. O Estado Español 
vén outorgando unhas ICMs moi 
por debaixo da média comunita
ria e moi lonxe da concedida por 
os estados ponteiros da UE (ca
dro 2). Concretamente, .cada ex
plotación do Estado español re
cebe un 60 por cen do montante 
que-recebe ·un ha explotación mé
dia comunitária. Estes dados te
ñen un agravante no caso da Ga
liza, xa que as ICMs concedidas 
no noso pais son cofinanciadas 
pola UE nun 70 pdr cento, por 
sermos Obxectivo 1. Mália isto, 
Galiza ocupa o derradeiro pasto 
en montante médió por. explota
ción e tamén en montante de 
gando maior (UGB) (cadro 2). 

A Xunta non subvenciona 
ás .zonas desfavorecidas 

Ademais da Indemnización Bási
ca Xeral outorgada polo Estado, 
as comunidades autónomas po
den conceder unha Indemniza
ción Complementária. Este com
plemento, no caso galego, tamén 
é cofinanciado pola -uE nun 70 
por cento. Desde o ano 93, a 
Xúnta de Galiza non aporta nen 
unha soa peseta para esta fin 
(cadro 3). lsto quere dicir que Ga
liza deixa de ingresar da UE 70 
pesetas por cada 30 que destina
se á Indemnización Complemen
tária. lsto fai que o _naso país reci
ba un 73 por cen menos cá mé
dia europea en concepto de .. ln
demnizacións Complementárias 
e un 84 por cento menos en com
paranza coas subvencións que 
receben as explótacións en Ale
mania. No contexto do Estado 
Español, Galiza recebe un ·23 por 
cento menos cá média. Asi, se 
un ha explotación média española . 
recebe 1 O.O pesetas en conceito 
de lndemnizacións Complemen
tárias, unha galega recebe 77 pe
setas. A comparanza é máis des-

m 
Cadro 1. - ~ 

~ - ¡¡¡ 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 

1 Presupostos • E 

do Ministério 10.000 12.000 11.902 10.822 10.506 10.054 1 - ~ @¡ 

Importe abonado 9.764 11.236 11.083 11.572 11.293 - 1 

Cadro 2. 

Importe das indemni.zacións pagadas en 1993 

Média por explotación Média por UGB 

Ecus Pta. Ecus Pta. 

Luxemburgo 4.225 594.284 110 15.472 
Reino Unido 2.625 369.230 73 10.268 ~ 

Alemánia. 2.216 - 311.700 91 12.800 
Fráncia 2.127 299.132 70 9.846 
Bélxica 1.326 186.514 84 1.815 
Irlanda 982 138.127 56 7.877 
ltália 742 104.369 48 6.752 
Holanda 717 101.853 93 13.081 
Grécia 678 95.367 79 1U12 
Estado Español 522 73.424 38 5.345 
Portugal 419 58.936 53, 7.45.S 
Galiza 350 49.231' 12' 1.688 
Unión Europea dos 12 1.300 182.857 -6S '9.143 

.-'{;~'""" 

" . - -
Cadro 3. 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

N!! beneficiários 
Galiza- 37.786 35.218 32.782 31.8~9 ·26.832 25.821 

Importe 
~CB millóns pta. 1.436 1.624 1.646 1.697 1.500 -

Importe IC 
Complementá~ia . 282 112 o o . o -

. 

-

Cadro 4. ·:~ 

1992 1993 1394* 1995 1996 1997 1 
~ 

Nº beneficiários 
ll :") 

Estado Español 209. 068 197.070 177.703 178.258 170.370 - ::j 

iJ 
Nº beneficiários :~~ 

k~ Galiza 37.786 35.218 32.782 31.839 26:832 25.821 
tJ. 
~j 

•Desde o ano 1994, non se contabi lizan os beneficiários do Pais Vasco e Nava-

1 rra, no Estado Español. 

proporcionada se se fai cunha 
comunidade coma o País Vasco. 
Por cada 100 pesetas que rece
be unha explotación média vas
ca, unha galega recebe 45.. 

Despoboamento rural 

Segundo o SLG, a falta de axu
das por parte do Estado Español 
e da Xunta de Galiza provocan 
que a poboación non se asente 
no r.ural, co conseguinte despo
voamento destas zonas. Este 
despovoamento queda demostra
do pala redución de peticionários 
de axudas {cadro 4). O desprécio 
administrativo polo sector agrário, 
para o SLG, non contribue a qu$ 
a povoación se sinta atraída po
lo sector. A renda agrária global 
disminuiu en 27.000 millóns de 
pesetas en nove anos, pasando 
·de cento 11.000 millóns no ano 
85 a oitenta e tres mil millóns no 
94 . No mesmo periodo de tem-

po a renda agrária per cápita 
subiu de duascentas trinta e tres 
mil a tr(3scentas setenta mil pe
setas,. unha suba apenas salien
table segundo o SLG. Conse
cuentemente a caida do empre
go agrario-en Galiza é moi ele~ 
vada. Nos nove-anos que van 
dende 01985 ao 1989, o sector 
primário-galega (pesca e agro) 
perdeu máis de douscentos cin
cuenta mil empregos. 

A "partir destes daoos, o sindica- · 
to Labrego Galega propón que 
se estudie ~ cantiqade de pre
suposto que custaria outorgar 
unha indemnización compensa-

-tó ria complementária o máis 
elevada que permita a Unión 
Europea. Asi mesmo, o SLG so
licita que se negocie coas cen
trais sindicais agrárias para es
tableceren os mecanismos de 
priorjdade p,ara cobrar esta in
demnización.+ 

24 DE XULLO DE 1997 

A fonte limpa 
MANUELCAO 

Cando se analizan as motivacións dos cidadáns para cambiarse á 
língua española _sempre se recoñece o papel de língua dominante 
desta a respeito do galego. Esta evidéncia xeral remite á análise 
concreta en cada ámbito da vida: actividade económica, decisión 
política, comunicación. A evolución dunha língua está relaciona
da e aínda condicionada polas características do poder político, 
económico ou social nunha sociedade e momento determinado. 

Estes días estánse a negociar os traspasos de competéncias de 
tráfico á Generalitat e ao analizar algunhas das condicións con
cretas de incorporacións de gardas civís aos Mossos de Esquadra 
aparecen que ,só se aceptará un 15% de gardas civís, han de 
contar co nivel B ae coñecemento do catalán, non conservarán 
o grao que teñan, serán menores de 40 anos, etc. Aquí vemos 
un exemplo claro do que é asumir unha competéncia con erie
dade e rigor. Porque, pensando en Galiza, a asunción da com
peténcia sería acoller a todo o colectivo sen·mái , cambiarlle o 
unifonne, facer uns cursiño de galego e xa teríamo unha nova 
competéncia autonómica, en realidade, sería un mero cámbio 
na organización funcional e administrativa do Estado. 

Este exemplo ilustra á perfeción ás causas da inex ráb l detur
pación e regresión do uso donoso idioma. A elite galega per
manece inmutábel e estábel no poder, sen ver alterado nen o 
seu status nen o seu comportamento pola cada vez maior pre
séncia formal da Administración autonómica na nosa terra. 
Así como un cidadán normal abe que a Generalitat é un poder 
catalán e catalanista outro cidadán normal sabe que o poder 
real en Galiza é ostentado por persoas diversas que teñen algo 
en común: o distanciamento do que se enrende como galego. 
Os estigmas que definen o comportamento do cidadán galego 
-desconfiado, non se sabe se sube ou baixa, inculto, ignorante, 

'A elite galega 
permanece inmutábel, 
sen ver alterado o seu 
status pola cada vez 

maior preséncia formal 
da Administración 

autonómica" 

pechado, etc.- fo
ro n cultivados 
con éxito durante 
longos anos e --o 
pior- son compar
tidos pola maioria 
da elite dirixente. 
O comportamen
to estratéxico da 
mesma, co previ-
íbel avance do 

nacionali mo, ha 
de er tomado en 
con ideración, 
poi n ada faría 
mái dano á 
con 1cncia e u- . 
pervivéncia el 
no o povo com 
grupo diícren ia
do que un na
cionalism fi rmal 
que irva orno 
cabal de Troi 
dom smo·que 
se beneficiar n 
por acción u 
omisión da súa 
opresión. E de es
perar que os futu
ros Conselleiros 
falen un ga lega 
críbel, que os me
dios de comunica
ción sexan gale
guizados, que a 
Administración 
despenalice aos 
galegos de Galiza, 
que a _sociedade, 
en suma, se dea 
conta de que os 

. galegos son os que 
detentan o poder e toman as decisións reais. Nese momento, a 
nonnalización do· idioma será rápida e impa.rábel sen a penas 
gastos ao non existir tase inmigrantes. 

Se, en troques, se colocan petsoeiros preexistentes que, segundo 
eles, levarían toda unha vida sendo galeguistas, o povo non tra
gará e concluirá, certeirarnente, que todo cámbia para seguir 
igual e proseguerá inexorábel .o descrédito do naso idioma. Para 
afortalar o galego, hai' que ir á fonte limpa, 'é dicer, aos falantes 
non forzados e verdadeiros que en Galiza, por sorte, ab9ridan e 
só están ~sperando poder traballar por, para e no se-u país.+ 
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Presidenta do Consello Ga1~go de Relació~s Laborais 

Teresa Pedrosa: 
'A reforma fai unha clara recomendación para centralizaras negociacións labor~is' 

-0. CARME VIDAL 

Da inspección de traballo, Tere
sa Pedrosa Silva pasou ao 
Consello Galego de Relacións 
Laborais (CGRL) que desde hai 
pouco preside. Composto por 
representantes dos axentes so
cia is -os tres sindicatos con 
preséncia na Galiza e a patro
nal-, o Consello é un foro de 
debate estábel sobre o mundo 
laboral que cumpre tamén o pa
pel de ser un organismo con
sultivo da Xunta na matéria. 
Por convite do CGRl debatiuse 
a pasada semana por vez pri
mei ra con todos os axentes 
implicados no mundo laboral 
galego as repercusións da no
va reforma na Galiza. Do seu 
texto tira Teresa Pedrosa unha 
clara recomendación acordada 
en Madrid de centralización 
das negociacións colectivas. 

Desde o observatório que é o 
CGRL pula a sua presidenta po
la necesidade de comprometer 
ás administracións nunha políti
ca de criación de emprego -
que non se contempla na refor
ma- e de loitar contra a preca
rización laboral. Teresa Pedrosa 
acredita en que a discriminación 
das mulleres segue a existir -
ás veces de forma patente e ou
tras ben encubertas relacións 
laborais e confia en que a pro
gresiva incorporación das mulle
res serva para paliar o sexismo 
nun mundo laboral dominado 
por homes, tanto nas executivas 
dos sindicatos como nos órga
nos de governo da patronal. 

A reforma laboral que se está 
a implantar vai conducir á es
tabilidade laboral? 

O resultado desta reforma ac
tual non se pode apreciar por
que é af nda moi pronto ; o que si 
está claro é que a reforma do 
1994 que pretendia estabilizar o 
emprego non conseguiu os seus 
obxectivos, o mercado de traba
llo segue a ser. precário. 

E en canto á criación de em
prego? 

Non contempla medidas para 
criar emprego, o que pretende é 
estabilizar o mercado de traballo. 
Se o ano pasado o 96% dos con
tratos que se fixeron na Galiza fo
ron temporais, o que se quere 
agora coa reforma é que se fagan 
máis contratos indefinidos. Até o 
de agora fomentábase o contrato 
temporal e agora cámbiase polo 
indefinido que é un contrato moi 
subvencionado e na Galiza ten 
non só unha bonificación nas co
tas dª Seguridade Social senón 
unha subvención da Xunta. Ade
máis, no caso de que se despida 
obxectivamente é máis barato. 

Pode ser un negócio mesmo 
para as empresas? 

Hai que ver o desenyolvemento 
do texto na realidade, que con
tratos se fan, como se fan e se 
se usan para buscar a estabili
dade de emprego ou con que 
fins se asinan. 

Entón os dados económicos 
que se están a facer públicos? 

Se hai un aumento de postos de 
traballo é pola marcha da econo-

. mia, non polo contido do pacto 
que non leva unha política de 
cr iación de emprego. Haberia 
que ser máis cautos á hora de 
talar de enquisas, a disminución 
do paro é como a do ano pasado 
e débese á tempada de verán. 
Os políticos terian que facer que 
esa marcha da eGonomia se tra
duza en disminución do paro e 
criación de pastos de traballo e 
unha boa medida é a estabilida
de no emprego que é fundamen
tal, porque un traballador que te
ña durante un ano quince contra
tos, ao mellor algun dunha dura
ción de duas semanas, non pode 
pensar en planificar a sua vida. 

Esa inestabilidade chega ao 
extremo coa aparición das Em
presas de Traballo Temporal? 

Si , hai xente que ten contratos 
de dous días e mesmo de horas 
e é esta unha situación moi 
complexa que, sen dúbida, ten 
que mellorar. A primeira vez que 
se regularon as ETTs foi hai 
dous anos cando se asinou o 
seu convénio de 

un convénio provincial porque 
coller as mellores condicións 
non seria aceptado polos em.pre
sários e os sindicatos non pasa
rían por reducir direitos que te
ñen adquirido os traballadores. 

Fala de convénios galegos, a 
nova reforma non vai cara un
ha centralización das nego
ciacións? 

O acorde sobre negociación co
lectiva que recolle o pacto asi
nado polos axentes sociais, os 
sindicatos UGT e CCOO e a 
CEOE, ten unha clara recomen
dación para que se negócien os 
convénios marcos a nível esta
tal e despois se especifiquen en 
niveis inferiores. Os que de
fenden a centralización pensan 
que se recollerán as especifici
dades ao negociar: despois en 
niveis inferiores pero hai outro 
sector que opina que deben ne
gociarse os convénios no marco 
das comunidades autónomas 
porque as condicións económi
cas son diferentes. 

As centrais sindicais naciona
listas ven redu

modo mbi rápido. 
Seria necesário 

Os salários da 
muller son uh 

ir a salários e 
condicións iguais 
ás dos outros 
traballadores 
mellorando o , 
convénio é nece- · : 
sário controlar ta-

1 

mén que non se 

cido o seu peso 
con esta centra~ 

- lización? 

A participación que 
pode ter unha cen
tral como a CIG 
nunha negociación 
na Galiza é moito 

27°/o inferiores 
aes dos homes. 

produzan frau-
des nas empre-
sas, é dicer, que non se sirvan 
das ETTs de modo indebido. 

Vostede defende a necesida
de de reducir convénios,__que 
critério haberia que seguir? 

Chega a haber convénios que 
afectan só a seis traballadores e 
iso é perxudicial para a nego
ciación. O ano pasado nesta al
tura habia xa 516 que é un nú
mero desmesurado, e este ano 
ternos supwado a cifra. Hai moi-

, tos convénios provinciais que se 
poderian reducir a outros de ám
bito galega pero é difícil .chegar 
·a isto en sectores onde hai xa 

maior que a ·nivel 
estatal onde a sua 
representatividade 

se dilue. Por exemplo; no sector 
· do conxelado que se . está nego

ciando a nivel estatal . a CIG ten 
posibilidade non- só de estar na 
negociación senón tamén ten moi
to peso porque a sua representati
vidade é alta xa ·que o 80% dos 
barcos están na Galiza. Nun sec
tor no que haxa traballadores re
partidos en todo o Estado, ao me
llor a CIG na Galiza ten o cincuen
ta por cen dos representantes , 
sen embargo na negociación do 
Estado pode non ter moito peso: 

. Discriminación_ encuberta 

Da sua éxperiencia como ins-

A PANARO 

pectora dé traballo e despois 
como presidenta do CGRL tira 
que no mundo laboral segue a 
existir. dis~rimin~ción sexi.sta? 

.Os salários da · muller neste mo
mento son un 27% _inferiores aos 
dos homes, a incorporación das 
mulleres no mundo laboral é len
ta e ainda ocupan os postos infe
riores. Na etapa directiva das 
empresas dominan os homes 
que teñen tamén salários supe
riores ainda que cada vez se dan 
menos casos de que no mesmo 
posto de traballo o salário sexa 
inferior segundo o sexo ás veces 
nos convénios seguen aparecen
do categorias específicas de mu
ller como limpiadora, planchado
ra, camareira ... nas que non ten 
por· que ir diferenciado o sexo ~ 
encúbrese asi unha discrimina
ción en canto ás condicións ta,bo
rais que son peores que neutras 
categorias. Tampouco se adap
tan rapidamente as reformas le-
xislativas , por exemplo, xa hai 
tempo quE? a percepción salarial 
na baixa por mater~ade é do 
cen por cen e ainda.se recolle no.· 
texto coma se fose un logro can
do é algo regulado por lei. A ver
dade é que ainda queda moito 
por traballar neste tema. 

·lnflue que nos órganos direc
tivos dos axentes sociais do 

· mundo laboral apenás apare
zan mulleres? 

Tanto na parte empresarial como 
na sindical está claro. Hai algun
ha exe9utiva de sindicato na que 
non hai nengunha muller, neu
tras son moi poucas e na part~ 
empresarial acontece o mesmo. 
Tampouco se libra a qtdministra
ción onde os homes están nos 
pastos máis altos, na galega, por · 
exemplo, só hai unha conselleira 
e catro directoras xerais. s·e es 
m·uller estás máis sensibilizada á 
hora de negociar un convénio 
mentras. que os homes moitas 
veces chegan a asombrarse can
do se lle chama a at€nción sobre 
algunha discriminación. Esta cla
ro que as mulleres son as que 
máis pulan por eliminar a discri
minación e as máis sensibiliza
das á hora de poñer medidas pa
ra correxila no mundo laboral.+' 
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A CIG excluida 
dunha reunión 
para o Pacto Galego 

· sobre o Emprego 
A CIG foi excluida dunha 
reunión· celebrada o · 
Mércores 23 de Xullo entre 
os sindicatos CCOO e UGT, 
a Confederación de 
Er'npresário de Galiza, e 
catro conselleiros para . 
estudar as pol_íticas laqorais 
e ver de facer un Pacto 
Galego sobre o Emprego ,. 
tradicional reivindicación da 
CIG" A conselleira de 
Família, Mullere Xuventude, 
Manuela López Besteiro, 

' dixo que a CIG non foi 
convidada porque foran as 
CCOO e a UGT quen 
pediran a reunión.• 

O Estado español terá 
que elixir entre o Euro 
e os fundos de coesión 

Expertos alemáns en 
economía advertiron-que 
se o Estado español quer 
participar-na primeira fase 
da Unión Económica e 
Monetáriá e adoptar o Euro 
como moeda~ terá que. 
renunciar aos fundos de 
coesión. "Insistir en seguir 
recibíndoos seria unha 
contradición ou recoñecer 
que, en realidade, non está 
preparada para adoptar a 
moeda única", expli~ou o 
profesor Juergen 
Donges.t 

Afúndense as moedas 
do rigres asiáricos 

As economias dos tigres 
asiáticos non están tan 
saneadas como proclaman 
os defensores da 
globalización. O crecimento 
destas anos levouse a cabo 
en base a un aumento da 
débeda e do seu déficit por 
conta corrente. Por outra 
banda, a obsesión pola 
estabilidade cambiária e polo 
control .da inflación 
supuxeron unha perda da 
competitividade. Todos estes 
factores sumaron no 
momento das suas moedas 
sofriren un ataque , 
especulativo, que provocou 
axustes nas paridades das 
suas moedas e devaluacións 
de máis do 10%. • 

Paralisada a negociación 
colectiva da conserva 

Os sindicatos CIG e CCOO 
estudan a posibilidade de 
realizar unha folga da 
conserva e de facer 
un ha .manifestación se non 
hai acordo coa 
patronal para asinar un 
convénio colectivo. As 
centrais queren unha 
duración do convénio de 
cinco anos, que a suba 
non se limite ao IPC e que 
a patronal deixe de usar ás 
Empresas de Traballo 
Temporal 
para provocar 
unha perda de direitos dos 
fixos discontínuos. • 
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Antes exportabamos· man de obra, agora importamos pernas para xogar ao fútbol 

·Pero, quen son os nosos? 
-0- PUCl:IEIRO 

Sábado á noite. Unha in
vernía ·ouvea detrás dos 
cristais e a cociña eco
nómica ponse branca 
acariñando a familiares e 
amigos sentados detrás 
do mesado. A televisión 
retrasmite un partido do 
Deportivo e as tazas de 
viño acompañan aos ro
xón s recén rustridos. 
Entra o Manoliño, o po
pular da aldea, e, sen 
máis, pergunta: "Quen 
son os nosos? Os de 
raias? Como van ser os 
de raias se son negros!". 

esa indústria própria de 
cada quen consumindo 
productos multinacion.ais. 

Cada pavo exprésase do 
seu xeito e prefire unha 
maneira de seu para xo
gar. Inglaterra inventou o 
fútbol moderno e seg u e a 
basear todo na forza físi
ca; Alemánia na organi
zación, Brasil na improvi
sación, ltália na conten
ción (inventada por Suiza · 
en pleno-acoso alemán), 
os africaoos a sinxeleza, 
os españois a fúria com
binada coa artería, algo 
que lle exportaron á Ar
xentioa ... E os galegas? 

O fútbol .galega, que mar
cou un estilo a comezos 
do século, caracterizado 

Que se queira, que non, o 
fútbol segue a ser, a ca
da, unha das máis pode,. 
rosas expresións de iden
tidade CUiturai, pésie aOS Donoto, do R.C.D. do_ Coruña, e Mazinho, do R.C. Celta. LALO R. v1LLAR. polo regate curto, a re-
intentos de globalización 
das . pegadas dixitais dos povos 
e a industrialización do xogo fut
bolístico, convertido no máis 
exitoso espectáculo de masas. 
O fútbol ten hoxe unha función 
semellante ás antíguas Olimpia
das, que _ Eduardo Galeano re
trata como cando "os atletas 
competían espidos e sen nen
gun tatuaxe public~tário no. car
po". Antes da era da Coca-Cola, 
ox xogos que se celebraba~ nos 
estádios de Olímpia eran ceri
mónias relixiosas de afirmación 
de identidad e nacional: o xeito 
de dicir "nós somos gregos", su
perando a divisións en polis e a 
diversidade de leis; até os en
frontam e nto s guerreiros se 
aquedaban superando as con
tradicións internas. 

Hoxe, o espectáculo futbolístico 
funciona nos distintos pavos, 
ben a nível local, ben a nível .na
cional, como aglutinante de von
tades, detentador de ánsias co
lectivas, expresión dunha unici-· 
dade. Mais a mundialización da 
economia e a globalización/uni
formización da cultura, leva ta
mén á unificación do espectácu
lo deportivo, suprimindo as ca
racterísticas que lle' son ¡:>róprias 
ao xogo, como expresión cultu
ral dos cidadán_s, nunha época 
e nun país concreto. Só os pai
ses africanos, ainda non imer
sos no negócio mediático/de
portivo pola sua cativa renda, 
están a fuxir desta esterilización 
deportiva. 

A uniformización 
dos estilos d~ xogo 

A uniformización dos · estilos de 
xogo, importando tácticas e fór
múlas supostamente exitosas, 
vai en contra do próprio espectá
culo, pero, sobre todo, da rela
ctión que, ao fin, o cidadán ten 
coa sua equipa: a identificación. 
Esta eiva evidente, supérase coa 
demagóxia, patrioteril e coa pro
paganda mediática, pero, invaria
belniente, vai ir aumentando co
mo un cancro que se extende por 
todo o corpo social. Só o traslado 
do espectáculo ás bancadas, fa
cendo aos espectadores · partíci
pes, é capaz de superalo. Farao 
sempre que, eses mesmos es
pectadores, sexan capaces de 
pór en marcha un espectáculo ta
mén único, diferente, segundo a 
sua própria cultura. A unicidade 
tamén se lle impón a eles e, ao fi-

~ 1 - t.' ' •. 

nal, as retrasmisións futbolísÜcas, tas/futbolistas e. mediatizados, os 
desprovistas dos elementos an- autóctonos tampouco ollarán en 
tes citados, serán unicarnente as - directo o-espectáculo. Os dirixen
das mellares compañías de artis- tes futbolísticos estarán matando 

A. E STÉ\'EZ 

Brasileirbs aprendendo 
castelán. 

"Buenas noches, La Coruña", saudou o intérprete brasileiro_ Djavan 
ao público que acudiu ao seu concerto do Pazo de. Congresos.da ci
dade na noite do Martes 22. Axiña comezaron os ber.;-os de en gale
ga, en portugués e o cantante, fenómeno de vendas en todo o mlin
do, caiu na conta do erro. Todas as suas intervencións durante o 
concerto foron en portugués para satisfacción dos espectador:es. Re
sulta tan ridículo como real que brasileiros oú portugueses teñan que 
aprender. o castelán ao chegar a Gal iza ao dárense con ta de que é a 
língua dominante. A língua na que directivos e xomalistas falan aos 
xogadores de futbol Rivaldo, Donato, Mauró Silva ou Mazinho dan
do lugar a un estoy moi contento nesta ciudad. Mágoa que non teñan 
un público que lles berre en galega, en portugués .. • 
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DA~· 
TERRA ·_ 
ASllALiLiADA 

Non é ilegal 
levar OU 
na-matrícula 
de Ourense 

O Tribunal Superior de Xustiza 
de Galiza ven de anular unha re
sol~ción da Dirección Xeral de 
Tráfico pola que se multaba -a un 
conductor con 25.000 pesetas e 
-un mes de suspensión do permiso 
·ao levar o autocolante da Ou de 
Ourense na sua matrícula. Esta 
multa fora imposta en Febreiro do 
pasado ano a Xaquin Vales, un 
víciño de Ourense que pegara o 

autocolante na sua placa, polo 
que foi sancionado "ao infrinxir 
nonnas de circulación". O TSXG 
anúlaa agora alegando que o Mi
nistério do Interior non pode de
legar na Dirección Xeral de T rafi
co para e~tas sancións. O multado 
xa agotara os recursos correspon
dentes antes de chegar a fonnular 
o contencioso co apoio de A Me
sa pala· Normalización Lingüística. 

Foi precisamente esta asociación 
a que emprendeu en Ourense .a 
reivindicación do topónimo co
rrecto para as placas dos automó
beis. Unhas das accións centrais 
foi o reparto de 15.000 autoco
lantes que foron colocados á bei
ra das matrículas. Axiña comeza
ron as multas de tráfico. A coor
denadora da Mesa en Ourense, 

, Asunción Aria~, tamén padeceu 
-a persecución. "A min multáron
m e duas vece.s e nunha delas 
chegaron a perseguirme pola ci
dade até que puiden dar co avo
gad o", conta: Asunción sinala 
~Lie A Mesa manexa agora mes: 
mo uns vinte recursos contra 
multas e teñen o compr,omiso de 
colaborar na resolución de todos 
os casos que se lle apresenten. "A 

narteria e o engano ao 
contrário que non sabia se o xo
g ador "suvia ou baixaba", con 
Amáncio como propotipo moder
no, perdeu toda identídade. Aos 
galegas resúltanos cada vez 
máis difícil o poder recoñecemos 
na imaxe do suxo espello que 
nos devolven os ~rros futbolísti
cos. Antes expo tábamos man 
de obra que man ase divisas e, 
agora, importamos pernas que 
expelían os nasos recursos mo
netários e asasinan os culturais 
sen que ninguén lle poña límites. 

1 

Os futbolistas son todos extran
xeiros, os treinadores cámbian 
ano a ano e cada un trae o seu 
esquema de xogo, o espectador 
non se sinte representado e os 
dirixentes láianse de que non 
acuden aos partidos e de que 
teñen poucos sócios. Se o fútbol 
galega non funciona como sím
bolo da nosa soberania, se que
ra ver espectáculo, fágome do 
Braga ou do Chaves. O naso 
fútbol florece en Portugal.• 

campaña do Ou tivo unha popu~ 
laridade coa que non contaba
rnos. Toda a xente fixo sua a 
revivindicación e apontouse aos 
autocolantes senda un éxito to
tal", sinala a coordenadora de A 
Mesa. De xeito paralalelo, enviá
ranse propostas aos concellos pa
ra que apoiaran a denominación 
correcta do topónimo provincial 
cando ia ser tratado en Madrid", 
conta Asunción Arias. "Vi~iños e 
viciñas e colectivos de todo tipo 
consideran unha anomalia que se 
deturpe esta forma'', engade. 

Agora que o Congreso xa reco
ñeceu as formas correctas· de A 
Coruña e Ourense, tamén terán 
que cambiar as matrículas, o que 
se prevé para finais de ano. "A 
ver que acontece coas vellas por
que desde A Mesa eremos que 
hai que dar a oportunidade de 

· cambiar as placas anteriores a es
ta resolución. En Lleida e Giro
na non o acadaron polo que sa
bemos que vai ser difícil", expli
ca Asunción Arias. En relación 
á senténcia do TSXG, desde A 
Mesa consideran que é un prece
dente e que é improbábel que se 
executen as restantes sancións. • 

24 DE XULLO DE 1997 

Cretos estudantis máis 
. caros na Universidade 
que nos bancos 

A non revisión por parte da 
Universidade de Santiago do 
convénio que asinou o · 
pasado ano coas entidades 
bancárias para poder oferecer 
cretas de baixo interés aos 
estudantes con poucos 
recursos económicos, 
provocou que os Gretos 
ofertados polos bancos teñan 
un interés máis baixo que os 
da própria use, segundo 
denúncian os CAF. Segundo 
denúncian os CAF, 
namentres os cretas qye 
oferta a Universidade para os 
estudantes que queiran 
realizar un máster ou un 
curso de post-grao tañen un 
tipo de interés dof 1 %, os 
cretos persoais ofertados 
polds Bancos están no 7%. 
Os CAF eren "que na 
coxuntura actual na cal é o 
emprego é difícil de atapar, 
suporia quedar empeñado até 
que teñas un emprego para 
devolver os cartas". • 

O 61 % das mulleres 
padecen depresión 

Segundo unha enquisa 
realizada polo Centro dP
lnvestigac;óns de 
Mercados ~spañois e 
lnternacionais o 61 % das 
mulleres galegas 
entrevistadas recoñecen 
que se deprJmen. Pola 
contra, os homes tan só 
suman un 3% dos que 
declaran tela padecido 
sendo unha das cifras máis 
baixas do Estado. Segundo 
este estúdlo, "á hora de 
definir a depresión, Galiza 
é a comunidade autónoma 
coa porcentaxe máis baixa 
a hora de afirmar que a 
depresión é unha 
enfermidade grave". Fronte 
ao 51% dos enquistados 
que fala da depresión 
como unha enfermidade, o· 
49% afirma que é un estado 
de ánimo. Máis do 50% 
tamén opina que os 
fármacos contra a 
depresión afectan 
negativamente á vida 
sexual das persoas. • 

Nasce Atlancetus 
para a defensa 
dos mamíferos mariños 

Pouco máis de 500 
exemplares de mamíferos 
pertencentes a 17 espécies 
diferentes viven actualmente 
no Atlántico .Sul europeo. 
Desta cifra, 546, facilitada póla 
coordinadora internacional 
para a defensa destos anii:nais 
Afiance.tus, 233 foron 
rexistrados nas costas 
galegas, 125 na zona de 
Portugal continental, 77 nas 
Canárias, 38 nas Azores, 34 
no Cantábrico, 22 no Atlántico 
andaluz e 16 nas costas de 
Madeira. Dos exemplares 
localizados, ao redor dun 50% 
pertence a espécie coñecida 
como golfiño común, un 6% 
correspóndese ao golfiño 
riscado e ao arroás, e o resto 
das espécies non superan o 
2%.• 
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A marte \dun preso e a trégua decretadá poló .1 RA relanzan o debate 

Racha. a unanimidade para illar socialmen'te a HB 
-<>B. LAXE 

Ainda non se cumpriron' as 
duas semanas do asasinato 
do concelleiro do PP de Er
mua e os grandes princípios 
dictados polas forzas~do pac
to de Ajuria Enea para illar ao 
abertzalismo chocan coa rea-

- lidade social dominante en 
· Euskadi. A morte do preso 
Juan Carlos Hernández en Al
bacete e o trégua anunciada 
poro IRA fixo que unanimento 
todos os partidos firmasen 
en Arrigorriaga unha moción 
de Herri Batasuna e que moi
tos volten a talar de "nego
ciación ao estilo irlandés". 

O pavo de Arrigorriaga non cree 
que o seu veciño Juan Carlos 
Hernández, Peli, cumprindo 
condena na cadea de Albacete 
por colaborar con ET A, se suici
das e. Os concelleiros de HB 
convocaron un pleno e os dife
rentes partidos asinaron a mo
ción apresentada polos abertza
les. Nela ponse en cuestión a 
tese do suícido, "a verdade sa
berase dentro de 15 ou 20 
anos", suxerindo a posibilidade 
dun asasinato. O xuiz, pola sua 
banda, apontaria o suicídio co
mo causa máis probábel , "coa 
cautedade própria destes ca
sos". A maiores o concello de 
Arregorriaga ofereceulle aos fa
miliares do preso morto o salón 
de actos consistorial para insta
lar a capela de corpo presente. 

Nos meios de comunicación 
madrileños unicamente se trata 
o feito como unha "traición" dos 
grupos políticos. As cúpulas das 
organizacións estatais reaccio
naron de xeito diferente ante o 
que consideran PP e PSOE co
mo un "evidente retroceso políti
co". Ambos partidos abríronlle 
expediente..aos seus concellei
ros no Axuntamento vizkaino, 
mentres que o PNV desautori
zaba aos seus, incluido o alcal
de, ainda recoñecendo que esti
veran sempre en contacto cos 
seus cárregos eleitos de Arrego
rriaga. Pési.e aos intentos des
m ob i l izad o res das organiza
cións do pacto de Ajuria Enea, o 
dia da chegada do cadaleito de 
Jaun Carlos Hernández, tivo lu
gar unha manifestación silencio
sa na que participaron máis de 
3.000 veciños. Os que faltaron, 
por presións, foron os concellei
ros, agás os de HB. 

As discrepáncias 

O único discrepante foi Julio An
guita, que xustificou ·a posición 
do seu conGelleiro en Arrigorria
ga, como antes en Mondragón 
cando se negaron a votar como 
alcalde a un concelleiro do PNV, · 
afirmando que "fixeron o que 'ti
ñan que facer". Pero Anguita foi 
máis alá e denunciou que "están 
a utilizar a magnífica resposta do 
povo español contra ET A para 
facernos comungar con rodas de 
muiño e p~·ra criar unha situa
ción de facto que recorte as li
berdades de todos os cidadáns". 
Calquer manifestación que fen
da a unicidade de pensamento 
decretada desde o poder, leva 
consigo o anatema: Anguita, que 
se por algo se_ caracteriza é polo 
seu antinacionalismo, é acusado 
de connivéncia con HB .. ~ 

Non pasaran dez días das mobili:zacións cando os partid~s de Aiuria.Enea xa romperon parte do consenso acodado. 

Os que pretenden illar social
mente a HB, mesmo facendo 
chamadas a non falarlles ou a 
non entrar nos seus estabeleci
mentos, esquecen, a pé feito, a 
realidade de Euskadi. O pai de 
Juan Carlos Hernández, ... o preso 
marta, é un dos militantes máis 
influintes do PNV en Arrigorria-

, ga, amigo persoal do alcalde a 
quen apoiou decididamente pa
ra chegar ao consistório. A vota
ción producida en Arrigarriaga 
radiografía a raiceira dun pro
blema que non se pode resolver 
con m~didas represivas. · 

A trégua anunciada polo 1 RA en 

Irlanda tamén puxo de manifesto 
as discrepáncias entre os parti
dos politicos. As unanimidades 
incendiárias rexeitando .calquer 
diálogo con ET A "e o seu mun
do", que se deron despois da 
marte do concelleiro do PP de 
Ermua, deixaron paso unha se
mana despois, a unha división 
de opinións á hora de valorar se 
o caso irlandés pode extrapolar
se a Euskadi. Mentres que al
guns lideres políticos rexeitaban 
calquer similitude (PP e PSOE) 
desde o bando nacionalista non 
dubidaron en emprezar a .... HB a 
imitar ao Sint'l Fein e demandar 
de ET A unha trégua. 

Aznar, para rexeitar similitudes, 
afirmaba que "en Irlanda os 
que demandan .a independén
cia están ao 50%, mentres que 
en- Euskadi non chegan ao 
12%", esquecendo ..que o na~ 
cionalismo en Euskadi é ampla
mente maioritário, .achegándo
se ao 70%. Ainda asi, tanto a 
releváncia .dada en todos os 
médios estatais á trégua do 
1 RA, como o debate mesmo so~. 
bre similitudes e diferéncfas 
con lrlarida, ·seria un xeito de 
procurar unha saitja raciqnal ao 
problema basca, abaf1doila~J-o a 

· visceralidade· que presidiu as 
semanas anteriores.+ 

A. EIRÉ 

· Eu ·condeno 
Condeno o asasinato de Miguel Anxel' Blanco a 
mans de ETA, porque.ninguén ten o património da . 
vida humana. Condeno todos os atentados de ET A 
e a política suicida daq~eles que os apoian porque 
os seus nobres fins non xustifican estes médios. 
Con!=Ieno os atentados do GAt e os seus antece
dentes said9s dos sumidoiros do Govemo español e 
aos ministros que impulsaron esta guerra en Euska
di. Condeno aos xomalistas que, formando parte do 
Plan Zen, non só ampararon,. xustificaron e avala
ron os asesinatos de nacionalistas bascas, senón que 
se enriqueceron á conta do erario públice, e que 
agora aparecen como defensores da liberdade. Con
deno aos que berraron durante as rnovilizacións da 
pasada sernarta A por eles e que usaron e abusaron 
do prestíxio gañado nas loitas antifranquistas para 
atentar contra o dereitos dos pavos a autodetenni
narse. Condeno aos ex ministros franquistas, que se 

·dan de demócratas, e as inaron senténcias de morte 
sen que lles tremesen as pn.11nas de ave·s quendas. 
Condeno aos militares de sable crabuñado cada 
rnáñán na zafra do fascismo que <litaron condenas 
de morte desde· os tribunais. E aos que,· dia. a dia, 

atentan contra as liberdades dos povos facendo que 
defenden a liberdade individual. Condeno aos ban

-queiros e empresárÍos que fínanciarori o 23-F .e im-: -~ 
puxeron o -Pacto do Capo e seguen a rnoyer ainda 
9s fios da represión no anonimáto. Condeno aos 
políticos que· aproveitan a mór_te e a dor allea para 
facer eleitoralisrno barato e aos meios de comuni__., 
cación que venden amarelisrno co -añgue ~ennello 
para aumentar núm'eros inouros na suas contas de 
explotación. Condeno aos que, amparados no ho
nor, son insensíbeis ao sofrimento humano. Con
deno aos_ que, en nom€ da liberdade, sosteñen que 
hai que matar aos de ET A. E aos moi respeitábeis 
cidadáns de comunión diária que se. enriquecen . 
matando a centos de xóvel).eS coa droga. Condeno 
ao xomalista que reparte credenciais de ética e de
inocrácia e que puxo a sua columna .ao servício do 
'millar postor até ser d~spedido da sua. empresa por 
falcatrueiro. Condeno aos xerifaltes sind icalistas. 
que adaptan a sua política á altura da fiestra das 
axudas estatais. Condeno a todos aqueles que nos 
abrigan a condenar aos demáis porque riinguén é 
quén para proibir as ideas.+ 
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Negan que ETA 
teña infraestrutura · 
estábel en Astúrias 

O pásado Martes 22 foi 
localizada e desactivada a 
última das tres granadas 

, lanzadas pala ET A contra oc 
ct1artel da policía en Oviedo. 
. Dos tres proxectis que 
sobrevoaron o 
acuartelamento, un deles . 
impactou n_o noveno piso dun 
edificio e outro nunha rua 
cercana. O terceiro 
permaheceu ilocalizábel nun 

. tellado até as once da mañá 
· do dia seguinte. Ese mesmo 
medipdia todolos grupos 
parlamentários fixeron un 

. chamamento aos ovetenses· 
para que se concentraran 
frente a sede da Xunta Xeral. 
O d_elegado do Governo en 
Asturias, Fernández Noval 
descartou que ET A, que xa 
colocou doüs artefactos 

· explosivos en Xixión o pasado 
mes de Novembro, dispoña 
dunha infraestructura estábel 
nesta comunidade. + 

CIU pede 200.000 inillons 
máis para Sanidade 

Os nacionalistas_ de CIU 
condicionan o seu apoio 
parlamentário ao Governo a 

· que medre o orzamento , 
para o sistema sanitário do 
Estado, tanto no lnsalud 
como nas comunidades 
coas competéncias · ... -
transferjdas. A caalición 
catalana cifra en 200.000 . . 
millóns de pesetas o 

, aumento que seria preciso 
para que casen as conta~ 
no novo sistema de 
financiamento que entra en 
vigor en 1998. O Governo 
ten un orzamento p~ra 
Sanidade. de 3 billóns e 
médio este ano. Adernais· do 
aumento correspondénte do 
Pl'B, os-nacionalistas 
engaden a cifrji anterior.-O 
PSOE está ae a.cordo nesta 

· necesidade e solicita·que 
este aumento recaia en 
todos os impostas incluidos 
o IVE, IRPF máis alcool e -
tabacos ínentres que CIU 
sinala só uns impostas 
determinados.• 

O Supremo reduce ao 
mínimo o encoro de ltoi1_ 

o Triounal Supre.mo non ere · 
que sexa ilégál construir a 
presa de ltoiz pero o-que- non 
se axusta: á lei é a capacidade 

- proxectada: 418 hectómetros 
cúbicos. Por unha parte, a 
senténcia acepta o recurso 
qu_.e o. avogado do Estado 
interpuxera .tra~ ser· 
declaradas as obras iiegais 
pola Audiéncia Nacional en 
1995; pala outra é Clara ao 
asegurar que non se poden 
tocar a banda de protección 
de 500 metros das tres 
reservas naturais recollidas na 
Lei Foral de Navarra. Ainda 
qu~ as autoriqades navarras 
di que·non existen reservas 
naturais en ltoiz, a 

· coordenadora contrária á 
presa asegura que hai que 
parar as obr~s porque, 

- segundo a a senténcia, agora . 
só poden albergar 20 
hectómetros.• 
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Tentan utilizar ao grande capital para que CiU e PNV '.actuen de~tro do marco español' 

PP e PSOE buscan o consenso-para redefinir o 'ma.pa nacional' 
-<> ALFONSQ EIRÉ 

As masivas mobilizacións po
pulares para salvar a vida d'3 
José Angel Blanco e de conde
na da sua morte, están a ser 
utilizadas polos partidos esta
tais como arma de presión pa
ra "redefinir o mapa nacional", 
segundo a terminoloxia e·m
pregada polo PSOE. O PP 
aposta por obrigar a "CiU . e 
PNV a actuar dentro do marco 
español". Pero ambos persi
guen o mesmo: paralisar os 
procesos autonómicos. Saben 
que, para logralo, deben con
seguir que bascas e cataláns 
non sexan imprescindíbeis para 
a governabilidade do Estado. 

A ponéncia oficial aprobada no 
último congres_o do PSOE mos
tra a sua preocupación "polas 
fendas que están a sair no Es.: 
ta do español", propoñendo a. 
"redefinición do mapa nacio
nal". O asasinato de José An-1 

gel Blanco serviu . de grande 
pretexto para lanzar unha cam
paña de españolización, arre
metendo contra os nacionalis
mos periféricos. Non foi casuá
lidade que capitaneara e agui
lloara o descontento popular o 
grupo de comunicación máis 
afin ás teses socialistas: PRI
SA. Puxo a todos os seus .efec
tivos, técnicos e .humanos ao 
servício da "espontánea mobili
zación popular". 

Á dereita española élle consus
tancial a idea de recortar os de
reitos nacionais de Euskadi, Ca
talunya ·e Galiza. Asi o recollian 
no programa eleitoral co que 

A entrevi,sta entre Aznar _e Almunia abriu a porta ao illpmento dos nacionalismos periféricos. 

gañaron as últimas eleicións. Os 
ataques a bascos, p~ro, sobre 
todo a cataláns, foi a principal 
baloira dialéctica coa que Azn¡;i.r 
tentaba arrebolar os votos da 
extrema dereita na sua cesta 
eleitoral. Non foron suficientes e 
viuse na obriga de depender de 
CiU e PNV para poder governar 
e ambos· impuxeron as suas 
condicións. 

Non está contenta a dereita es
pañola con estas cesións obriga- · 
das, .incapaz de "pechar o mapa 
autonómico", como propoñia Fra
ga no Senado e Aznar admitia 
pero .non foi quen de executar, 
por mor da correlación de forzas. 
No PSOE, pésie ás discrepán
cias do PSC e tamén dunha par
te do PSE, coñcórdase no funda
mental na visió!) do Estado que 

defende o PP. Un Estado das 
Autonomías criado pola presión 
dos nacionalistas periféricos e 
que, no 23-F, coa anuéncia dos 
partidos estatais, tentaron agrillo
ar, /oapizar. Felipe González re
coñeceu por primeira vez publi
camente, nunha entrevista ao 

. The New York Times, que o que 
se pretendía co golpe de estado 
do 23-F de 1981 era conseguir 
que o governo non lle dera maior 
poder autonómico ás nacionali
dades .históricas. 

Os intentos de acordo entre 
PSOE e PP para lograr unha 
posición comun en temas auto
nómicos veu de moito atrás, de 
cando governaba Felipe Gonzá
lez. 'As urxéncias eleitorais da 
dereita na etapa socialista e, la
go, a visión do PSOE de que o• 
PP se abandonaba nos brazos 
de CiU e PNV, facendo conce
sións que "poñen en cuestión a 
unidade do Estado", como de
nuncia.ria Felipe González, im
pedirbn o acordo. O finaciamen
to autónómico e os distintos in
tereses dentro dos partidos, asi 

- como a imposibilidade de diálo
. go .entre- Go.nzález e Aznar, 
adiaron unha estratéxia comun. 

· Facer un partido 
autonomista en Euskadi 1 

A saida de González da direc
ciónr socialista, relaxou a tensión 
nas relacións. Na prirñeira entre- · 
vista entre o novo responsábel 
do PSOE, Joaquín Almúnia, e 
José Maria Aznar, acordaron, 
segundo a nota oficial, ~·unificar 
critérios para trear as esixéncias 
nacionalistas". Pero non só 
achegaron posición nese tema, 
O proceso do GAL, a financia~ 
ción ilegal de ambos partidos e 
os enfrontamentos polas plata
formas dixitais, tamén foron ob
xecto dun princípio de a,cordo. · 

O acoso contra o nacionalismo, 
priñcipalmente basco, comezou 
xá. moito antes, sendo os aban
deirados sectores do PSOE, pé-

: .. -1 

sie a compartir governo de coa
lición en Euskadi. Os enfronta
mentos eritre os di[ixentes jelki
des e os médios do Grupo Prisa 
semellaban encarroñados e sur
p rende ntes. Todo intento do 
PNV de abandeirar unha saida 
política ao problema de · Euska
di, sendo o governo basca quen 
levase a iniciativa, era contesta
da desde Madrid. As acusacións 
contra os· dirixentes do PNV su
cedíanse, mesturándose as ·de 
connivéncia co terrorismo con 
aquelas que os acusaban de co
laborar activamente na guerra 
suxa estatal. 

O anúncio de José Maria Ar
danza de que non via repetir de 
Lendakari e a de Xavier Arza-
11 us de deixar a dirección do 
partido, aumentaron a presión 
ao PNV. En Madrid teñen o 
convencimento de que é preci
so, para asegurar a governabili
dade do Estado, que o PNV ra
che de novo. Só asi os partidos 
estatais se poderian facer coa 
maioria suficiente, consensuar 
poi íticas e -alternáncias. Saben 
que o intento de que o PNV se 
"decida a actuar dentro do mar
co do Estado", quer dicer, aban
donar a ideoloxia nacionalista, é 

. imposíbel. Tentan por iso que o 
proceso de sucesións leven á 
criación dun "partido autonomis
ta en Euskadi". 

Para logralo, recorren ao grande 
capital basco, á aristocrácia de 
Neguri, con casa na praia de Al
gorta e tamén en Madrid. Unha 
burguesia que, como nos co
mentaba Xavier Arzallus hai uns 
anos, nunca apoiou ao PNV e 
se, nos últimos tempos, se ache
gou ao nacionalismo foi porque 
este detentaba o governo. Son 
várias as vías de presión ensaia
das: a primeira é a ameaza de 
que é preciso lograr "unhas no
vas condicións que afecten ao 
entorno para continuar en Eus
kadi". Outros matizan que "é 
preciso manter o investimento, 
porque se se marchan tres ou 
catro grandes empresas, perde
remos Euskadi para sempre, 
pois HB aliméntase do paro e da 
marxinalidade". A via máis mo
derada aposta por impoñer os 
seus candidatos para suceder a 
Arzallus e a Ardanza. O Opus, e 
os seus aliados económicos, 
apostan forte por lograr maiores 
cotas de poder no nacionalismo 
basco. Arzallus tennos comenta
do como foi preciso que. mesmo 
"mudáramos un parlamentário 
que nos tiñan infiltrado". O gran
de problema que teñen os impul
sores desta estratéxia é que os 
distintos grupos de capital, os 
Echevarria do grupo Correo , 
Oanceio de Mondragón, Guibert 
de Ucín, Bastarrica de CAF, 
Ybarra do BBV, Arrieta, Knorr, 
Eguskiza ... , non sempre teñen 
intereses coincidentes. 

Desde Madrid o que intentan é 
aproveitar o momento histórico 
de mobilización popular, con PP 
e PSOE postas á fronte da ma
nifestación, para, através da tré
gua po!ítica pactada entre Almú
nia e Aznar, ·chegar a un "gran
de consenso nacional" co que 
dobregar aos nacionalismos. 
CiU, en millores condicións que 
o PNV, xa anunciou a sua total 
oposición.~ 

. ! 'l..· 'rr p ?Jf:J 
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Londres recupera o argumento das armas para debilitar a fortaleza negociadora do Sinri Féin 

·Os unionistas dialogantes isolan 
ao intransixente Paisley· na mesa de paz de Irlanda 

A ec:onomia británica non pode pagar xa o exército colonial. 
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David Trimble, que repres~nta 
o compromiso posibel median
te concesións para unha conti
nuidade dos intereses británi
cos. nos seis condados, segui
rá na mesa de negociación a 
pesar de o crego lan Paisley, 
representante .do fundamen
tal ismo británico no Ulster, 
acusar a brados de traición 
ao governo de Londres. Pola 
parte británica ·é a primeira 
vez que a posición ñegociado
ra é mais forte que a belicista. 

Tanto Tony Blair como o gover
no de Dublin corífian en salvar 
as conversas de paz e as for
macións unionistas contempori
zadoras recoñecen que nunca 
máis próximo estivera un acor
do. O IRA reclama claridade , 
xustiza e igualdade e observa a 
distáncia a rifa entre Londres e 
os defensores da lei británica 
nos seis condados. 

Os republicanos, saben desde 
hai tempo que a economia britá
nica non pode pagar un exército 
colon ial para manter os privilé
xios da poboación británica de 
ocupación. Os seis condados de 
Irlanda do Norte viven unha ex
cepciQn democrática desde a 
partición que ten na desigualda
de o pear económico principal. 
As divisas de igualdade, xustiza 
e reciprocidade significarian un 
cámbio profundo para a econo
mía do Ulster. 

A oitava mesa de paz diferén
ciase das anteriores en que os 
republicanos foron moito mais 
alá nas suas concesións até 
conseguir que os unionistas de 
Trimble , o lider do Partido 
Unionista do Ulster (PUU) , a 
principal formación protestante, 
marcasen diferéncias co Partido 
Unionista Democrático do in
transixente Paisley. Trimble di 
que non quer que o acusen -de . 
derramar unha opción de paz 
hist.órica: terá que acadar un . 
compromiso entre a cond_ena 
que .está a facer da mesa para
lela para o decomiso das armas 
e seguir sentado .na mesa de 
negociación. Quédalle uo prazo 
de mes e meio, até o 15 de Se- · 
tembro, para poder afinar unha 
estratéxia hexemónica dentro 
do bloque protestante. 

Romper a discriminación 

O Sinn Féin exixe a liberación 
dos cinco prisioneiros polí1icos 
que xa cumpriron 22 anos nas 
cadeas inglesas e dos 14 que 
permaneGen en celas de ailla: 
mento .. Promove o alto o fogo , 
asume a responsabilidade de re
clamarllo ao IRA e esta dacordo 
no decomiso das armas. No cen
tro do seu doéumento de nego
ciación está a unión cos 26 con
dados de Irlanda e auto-determi~ 
nación. O cambio de extratéxia 
irlandesa consiste sobre todo en 
responsabilizar ao governo de 

- .Londres do cumprimento das leis 
.democráticas. "Durante os últi
.mos 25 anos -di Gerry Adams- o 
governo ·de ~rlarida nunca foi de
_mocrátLco senon que-s6""baseou 

nunha cultura de discriminación, 
desigualdade e intoleráncia" . . · 

_ os· rep.Ll..blicanos poñen como 
condición\ a igua.ldade de -opor-' 
tunidade para o emprego, un 
trato igual para a indentidade e 
a éultura irlandesas, igualdade 
de trato para os eleixidos polos 
votos ; igualdade de opcións 
educativas para os irlandeses, 
en particulw no seu idioma; se
guridade e protección para a po
boación irlandesa e trato ·igual 
na actuaci9n da facenda pública 
a respeito dos irlandeses. 

Paisley volve a atacar en Lon
dres o documento de decomiso 
de armas ºque foi o que deu fran
quícia á nova mesa para a paz. 
Os governo de Dublin e Londres 

_ chegaron ao acorde de nianter 
as propostas de desarme á mar
xe da mesa, nunha com isión 
independente, para evitar os blo
queos que se deran en conver
sas anteriores. A realidade é 
que a policia paralela do crego 
Paisley , potenciada e armada 
polos británicos, representa ho-

. xe unha dificuldade para a paz 
moito maior que a lenda ·das ar
mas norteamericanas do IRA. 
Pero o. atranco principal · non es
tá nas armas senon nas garan
tias sociais. O fundamento do 
imperialismo británico foj pasar
lle a factura aos colonizados bai
xo a forma de leis desiguais. A/ 
Orde de Oranxe sabe que non 
hai quen pague o prezo das ga
rantías democráticas para os ir
landeses. O que fai agora é gue-

·rra de guerrillas para que os re
publicanos entreguen algo desta 
pretensión. O argumentó ~do te
rrorismo, unha das derradeiras 
armas, esvaise cando os repu
blicanos defenden o armistício. 
Por iso Londres recupera a dis
cusión das armas sobre a que 

· previamente habia trato. 

Os republicanos insisten en que 
sen .clarid(!de non haberá nego
ciación. O documento sobre o 
decomiso. de armas representa 
pola primeira vez unha posicion 
coincidente entre os governos 
de Dublin e .Londres. "Estamos 
dacordo en despraz-ar este 
asunto para que non estorbe na 
mesa de negociación -sinala o 
Sinn Féin- pero os comunicados 

.de Tony Blair din. outra causa·. 
o~ que queren meter o trelo. das 
armas no meio das ·conversas 
só están. buscando que se de
·rramen". 

As concesiórís republicanas 
chegan cando os grupos extre
mista~ protestantes desafiañ 
aos barrios irlandeses con pro
cesións belicistas. "Como reac
cionarían nun barrio de Dublin -
pregunta no seu editorial o se
manário An Phoblacbt-, o nunha 
vila de Cork se un grupo de ex
tremistas ·católicos impedise 
aos seus viciños protestantes ir 
á igrexa· e o párroco pechase a 
.igrexa? Quen se atrevería a en- . 
tender este peche: de portas ca- -
mo un siria! de esperanza? Pois 
esta foi a reacción despois dos 
protestantes cons~guír con vio
l~ n ci a pechar as misas en 
Harryville". • 
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Os sandinistas esixen 
un referendum 
sobre o governo 

Logo de que o Governo do li
beral Arno1do Alemán recha
zara o pasado Venres o plano 
de gobernabilidade apresenta-

- do polo secretário xeral da · 
Frente Sandinista de 
Liberación Nacional, Daniel 
Ortega, esta organización po
sicionouse a favor da celebra
ción dun referendum'. no que 
se decida a continuidade ou 
non do actual governo. As 
más relacións entre o principal 
partido da oposición e o 
governo puxéronse de mani
festo o pasado Luns 2, coa re
anudación sen ·a participación 
do FSLN do .Qiáfogo nacional, 
foro de debat.e no que o 
governo xunto con outras or
ganizacións políticas e 
diferentes asociacións 
estud¡;m unha saida á crise do 
país. Parello a isto, o Sábado 
20 máis de 40.000 persoas se 
daban cita en Managua para 
lembrar o 18 aniversário da in
surreción que provocou a caí
da do dictador Somoza. 
Durante o acto Daniel Ortega 
advertiu que se o governo non 
escoita ás demandas dos ni
caragüenses, continuarán as 
mobilizacións populares. • 

Lanzan un novo explosivo 
en La Habana 

As autoridades cubanas de
tiveron o pasado Venres 18 
ao alemán Michael Reeb lo
go de lanzar un pequeno ex
plosivo desde un coche no 
interior do túnel da Baia da 
Habana. O consulado 
alemán non constatou polo 
momento a detención de 
nengun turista do seu país 
por esta causa. Ainda que
non existe confirmación ofi
cial, este novo atentado po
dería estar venceUado ás 
duas últimas explosións 
nos hoteis da Habana, 
Nacional e Capri. Esta via de 
de acción posta en marcha 
polos EEUU poderia empe:. 
zar a poñer perigo, a curto 
prazo, os ingresos na illa 
procedentes. do turi~mo . • 

Paramilitares· 
-matan a 30 
labregos en Colómbiá 
. Mapiripán, unha vila.do depar

tamento'colombiano de Meta, 
sofriu o ataque _dun grupo de 
paramilitares que mataron a 30 
labregos sendó alguris tortura
dos e decapitados. A masacre 
tivo lugar .os días 1·9 e 20 de 
Xullo e ainda a meiados da se-

· mana os datos estaban sen 
-clarexar. O comité da Cruz 
Vermella en Colombia non da
ba por segura a cifra das 
vítima smortais xa que segun
do o alcalde desta vila de 
1.000 habitantes ainda non se 
recuperaran todos os carpos. 
O próprio alcalde foi quen con
firmou que se trataba dun gru
po paramilitar de extrema direi
ta. Os ataques a organizacións 
sindicais do agro e a labregos 
son frecuentes en Colómbia 
estandó vencellados os grupos 
paramilitares a membros das 
forzas de seguridade. • 
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O Mércores 16 Vigo 
quedou colapsado. 
Coches, motos, 
sereas, ambuláncia e 
un helicóptero policial. > 
O príncipe Felipe 
trasladábase a 
Pontevedra. Porque 
non subiu el mesmo ao 
helicóptero aforrando 
a todos o trastorno? 

A estación espacial 
Miré presentada como 
·un grande cacharro. 
·Nen unha dúcia de 
fontaneiros 
norteamericanos 
serian capac.es de 
arranxar o terbello 
ruso. Cantan isto os 
noticieiros. No remate 
informan de que leva : 
. once anos en 
funcionamento e foi 
construida para · 
trasladar información-á 
Terra durante só ci neo.. 
Mir significa paz. Se -
cadra acábana usando 
como observatório 
militar estadounidense. 

: Afirma· Arthur Miller. 

1 que "os xó~~nes 

1 dramaturgos perderon -
1 a visión política das 
1 causas. Xa non 
1 · escr~ben da crise 
1 soc!al, como se nanea 

Os EEUU e 
Pinochet 
Hai uns días lín nun xorn~I que 
os ' EEUU colaborarían cun xuiz 
español para acusar a Pinochet 
de xenocídio. 

lsto pareceme dunha total hipo
cresia· e un cinismo descarado. 
Repasemos un pouco a história 
de tan fatídico golpe de estado 
alo polo ano · 
73 e que du-
rou ate o 
1990; hoxe 
existe nese 
país un ha .. de
mocrácia vixia
da polo Xene
ra I Pinochet. 

.Qs EEUU des- . 

Chile sería máis 
pe.rigoso ~o . 

"esta! chegando 
ao Socialismo 
mediante as 

pois da derro- urnas 
ta da Alemaña 
Nazi polos 
aliados (Hitler 

- escapáraselle das mans aos Ca
. pitalistas), acolleron e_ deron pro

teción a niuitos dirixentes Nazis 
outros pasaran atraves de Norte~ 
américa aos países de sulaméri-

,, ca, e colaboraran en moitas dita-· 
duras que existen f'1eses países, 
como o caso de Uruguay (Stro
essner). En Chile concretamente 
existia e existe· un grupo moi lo
calizado de Nazis que funcionan 
como .un pequeno estado, Colo
nia Dignidad, coa cal Pinochet 
ten unha relación mºoi especial. 
Basta darlle· unha ollada as revis
tas Chilenas Hoy e Que Pa'.sa e · 
ao Boletín da minería en Chile do 
16-08-1979 nun decreto asinado 

.. por Pinochet cedeñdo á Colonia 
Dignidad os xacementos metalí

: teros de titánio, tantálÍÓ, zirGenio, 
· ·prata.e ouro. 

. memória do Pavo que apoiou 
masivamente ·e Democ.ratica
mente a Salvador Allende. 

O Xeneral Pinochet e a súa ca
mada de facciosos militares foran 
adestrados antes do golpe do 73 
né!. Escala das Américas pala CIA 
A ideoloxiá principal era Doctina 
de Seguridade Nazíonal feíta cos 
dados acumulados polo Pentago
no, baseados na experiéncia da -

. Alemaña Nazi e mellorados. 

Agorá ·o. e~emigo non é exterior, 
. está aeí!tro das próprias frontei
ras e hai que prepararse· para 
eliminalos . 

A CIA' enviou a un membro seu 
para adestrar aos moverrienfos 
reacior:iários na lóita, no .Caos 
nfis rúas e a eliminación (movi-

Por esta Colónia pasaría ó Dou- mento grupuscular Nazi Patria y 
tor Mengele vinculado cos pro- Libertad. Lembremos tamen as 
blemas da Raza e a Poboacióri - taigas· da minería, os paros pa-

. (Meng.elé foi Médico SS e'-a súa tronais, a crise do abastece-
< principal preocupación era a mento e outras acións encami-

multiplicqción da Raza Aria). ñadas a preparar o golpe militar 
avalado polos lanquis. 

Estes ,Nazis servirian aos lanquis 
na súa loita contra o ·comunismo · Hai constánci~ do apoio naval 
Chegáran a: practicar infinidad~ dado aos golpistas que tomaran 
de torturas e facer desaparécer a o poder despois ao bombardeo 

. milleiros de dirix·entes sindicais e do Palacio de, la Moneda, brava- -. 
políticos dé;l, esquerda chilena, mente defendido polo presidente 
coa cornplicidade da Democracia . _Aller¡de. Tíñan razón os USA, 
Cristiana -antes do golpe asasi- · Chile non seria unha segunda 
nararí desde a súá sede a un Cuba no continente. Este país 
obreiro-. Todo isto dentro dunha sería riláis perigoso pois sel'Viría 

0 campaña orquestada polos ·.como modelo a outros, ao estar 
EEUU a o!igarquia de Chile e un chegando ao Socialismo median-
fato de militares para bórrar a te as urnas; agora beri aprende

mos· que ao enemigo de dase 
non hai que darlle posibilidades. 

Ante-as· evidéncias da colabora-
. ción dos EEUU co xenocídio · 

practicado polo Xeneral Pinochet, 
teriase que xulgar aos dirixentes 
lanquis desta época e acusalos 

/ 4;7 .pedras 'l7 joias 9 · do crimen -contra a Humanidade. 
Xuízo de Nuremberg? + · 
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MANUEL CAMIÑO Mouzo 
(ARou~CosTA DA MoRTE) 

\ 

Sem: ~a'<;ém 
Nori1 nos enganemos:- Nem a 
ET A, n~m qO-·governo lhes im
portaba a vida de Miguel. Tanto 
uns coma o·utros queriam de
mostrar a sua forza. O governo 
puido salvar a este rapaz e por 
suposto ETA tamém, pero nom 
era o bastante importante, nem 
rico, nem um filho de papa, só 
unha pe~soa. 

Prego e exixo a volta dos pre
sos e presas políticos bascas, 
galegas ou de calquer nac;óm a 
sua terra. 
Nom pala 
chantaxe de 
ETA, se nom 
porque e- o 
xusto, o con
forme a legali
dad e. A si
tuac;óm dos 
presos/as 
bascas dalhes 

Que negociem 
dunha vez, que 
rematem com a 
loucura. 

a ETA rac;óms _ 
para seguir adiante, axudalhes 
a manter o seu apoio ·popular. 

O govemo failhe o caldo grosso 
aos máis violentos, tal vez a el.es 
lhes conven pero ao pavo nom. 

Que negociem dunha vez, ese e 
o único caminho, que rematem 
com a loucura, o governo tem 
qu~ baixar do burro e atender a 
rac;oms; que ETA cámbie unha 
estratéxia que nós perxudica a 
todos e todas: bascas, galegas, 
catalas ou espanhois. Asi nom 
se luita pala liberdade e a xusti
za, nom ganhara ninguem, pero 
irnos. a perder todos.+ 

A.A.F. (FERROL) 

Por favor deixennos .. 
escoller 

-
Pois si, que por fin teñamos ali
berdad~ de escoller. Tanto fala
des dun Estadó demócrata e 
despois vos mesmas/os vos 
contradecides ., 

Aquí ou eres demócrata ou es. 
de ETA Vale. 

Pero, mentres, deixénnos a li
berdade de- escoller, sen conta
minar a información, por medo a 
que -saibamos a verdade e des
cubramos que todas/os vos es
tades· errados ou sinxelamente 
que as causas non son asi co
mo as pintades. 

Agora eu digo Basta xa! Si, pero 
digo basta xa á manipulación de 
información. 

Non queremos que nos canten 
a história, queremos vela tal e 
como é. 

N'on querem9s meios de comu
nicación subencionados. pol'o PP 
que nos garanticen a mentira 
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sobre a verdade ou realidade. 

Que nos oculten información ou 
que nola terxiversen (GAL asasi
nato de Lasa e Zabala, torturas 
nas prisións ou o asasinato in
xustificado daquela peixeira, ha
berá catro anos, polos/as que de
b~n gardar a nasa seguridade ... ). 

E namentres, a xente ere todo 
isa, conseguen o que queren, 
entreter a populaeión o sufiden
te (e máis) para que eles/as en
chan o peto e nos esquezamos 
que existe crise económiGa, que 
a Galiza esta esquecida para o 
resto do Estado, que somos un
ha nación sumerxida no atraso 
económico ... 

Aínda que teñamos o mellar leite 
en calidade e cantidade que a 
Franza ou un dos mellares aste
leiros europeos (Bazán) , que es
tá indo a pique palas privatiza
cións, como o resto dos servizos 
públicos (ensino, sanidade ... ). 

Toda isto de vez en cando con
vén lembrarllo as persoas que 
pensan que o problema é ET A e 
non a cuota caciquil que ternos 
que soportar diariamente, men
tras nos preocupamos (hipócri
tamente) de colocar uri lazo azul 
ou negro na solapa, e esquece
mos que millóns de persoas ma
rren de fame no mundo, que na 
nasa terra houbo e hai mártires 
ou que a emigración deu un xiro 
a história deste país. 

Convídovos así a reflexionar so
bre a realidade e a diversidade 
de problemas sobre os que ha · 

. de maquinar, asi que sexan ori
xinais . Esta na vosa man que 
saiamos da situacióñ de átraso 
que sofre a Galiza. 

Se as concentracións polos ver
dadei ros problemas fosen tan 
multitudinárias como as últimas 
que se están a suceder, segura
mente este 
problema ou 
como o quei 
ran chamar 
non existiría . 

Asi que non 
entren no xo
go de crer to-
do o que vos -
din, tampouco 
pido que me 

Basta xaá 
manipulación de 
información. 

creades a min, podo estar errada, 
pero ante o dilema compróbeno 
por vos mesmas/os e asi a certe
za fará ·de nós persoas coeren
tes, as cales loitamos polo que 
~reemos, que sen dúbida serán 
os verdadeiros problemas.+ 

IRENE MORE IRA FüNT AN 
(0 PORRIÑO) 

O Día das Letras 
Galegas nü' Ateneo 
de Madrid 
O 19 de Maio tivemos a ledicia 
de asistir á celebración do Día 
das Letras Galegas no Ateneo de 
Madrid, organizada pala Cátedra 
de Estudos Galegas desa douta 
Casa; Cátedra fundada polo es..: 
grevio .poeta ourensán Celso 
Emilio Ferreiro e recuperada feliz.
menté para a nasa cultura, por 2 
ateneistas· galegas: Miguel Losa
da e, Mª Carmen Novoa. 

Con ce'ro quasi apostólico e re-



/ 

19 
24 DE XULLO DE 1997 ANOSATERRA Nº 788 . ANO XX 

Por que negociar co IRA ~ - non coa ETA? 

Rosa Begoña X osé lo landa Xurxo 

Camareira Oficinista Xubilado Traballadora de comércio Deseñador gráfico 

Non entendo o que pasa, Con ET A non hai nada Coa ETA negociarán Creo que non· hai que ne, Non se debería negociar 
nen entendo á ET A nen que negociar porque son agora, despois deste coµ,- gociar coa ET A. O IRA con nengun dos dous, os 
entendo ao Estado. Sábe, uns asasinos. Co IRA, ou, flito ... Creo que vai pasar rriantéñense nos seus ide, dou~ son grupos terroris, 
se que a guerra entre a tro tanto. A única solu, iso. Isto é algo rnáis que ais do princípio. A ET A tas, nengun ten razón de 
ET A e o Estado sempre ción que cabe é poñelos un asasinato. A solución xa non ten ideais, aquilo ser. Negociar si, pero co-
yai seguir asi porque nen- onde teñen que estar, nos é que deixen as armas e de loitar pola independén, as armas non. Por parte 
gunha das partes quere cárceres. Iso tardará moi, que deixen de matar, pero cia da pátria. Lévase tem, do Govemo e da socie, 
arranxalo. Non creo que to, pero ás veces as cousas para iso hai que negociar. po intentando negociar dade debería haber unha 
se esforzaran dabondo pa, boas tardan en chegar. Outra alternativa seria sen resultado. Seguirase atitude máis dura con 
ra negociar. Chegaron a T emos unhas leis que hai que se rindan eles, pero porque non se pode actuar eles. Eles tamén saben 
un extremo ... Estou moi que cumprir e eses señores creo máis lóxica a ñego, coina eles. Outra causa é o que o conflito ten que re, 
enfadada coa ET A e cos non as están a cumprir. ciación, sobretodo porque que fai o Estado, pero non matar e a úr)_ica solución 
outros, non creo que só No caso dos palestinos, eles non van entregarse ternos máis información que teñen é deixar as ar, 
sexa causa da ET A • cliso xa non sei nada.• direitamente. + que a da prensa. • 

xa vontade, eles veñen reali
zando unha série de activida
des dignas de tan prestixiosa 
Institución, que foi (e non deixa 
de ser), escenário da vida polí
tica e intelectual do Estado, du
rante 2 séculos; por esa distin
guida tribuna desfilaron ilustres 
galegos, como Castelao, A. Bó
veda, O. Pedraio; D. Ramón 
del Valle-lnclán presidía as ter
túlias no salón, por el bautiza
do, como, a "Cacharrería". A 
tribuna (Calle del Prado 21 ), 
segue aberta a todos os gale
gos que con espíritu de servício 
e renunciando a toda recom
pensa económica, desexen co
laborar nas actividades cultu
rais desa Aula de Estudos Ga
legos, que se mantén grácias 
ao traballo de 2 persoas, e sen 
a mínima axuda económica. 

Desde 1991, o Día das Letras 
Galegas ten sonado eco no 
Ateneo madrileño: conferén
cias, recitais de poesía, músi
ca ... Durante 4 anos consecuti
vos, concedeuse un prémio co 
gallo desta celebración: O Tris
kel de ouro outorgouse a deter
minadas personalidades desta-· 
cadas por unha vida de entrega 
a Galiza e a cultura. Foron ga
lardonados: Isaac Díaz Pardo, 
Luis T obío, Rof Carballo e Ma
ruxa Villanueva. 

!=sa pasada Edición das Letras 
Galegas non houbo Triskel -as 
razóns son óbvias- pero si hou-

bo moita e boa poesía nas vo
ces de poetas consagrados e 
xovens poetas galegas e non 
galegas, que 
escreven na 
nosa lingua, 
tamén houbo Houbo moita e 
erudición pola 
parte de emi- boa poesia. 
nentes profe-
sores. Os se-
ñores Pociñá 
López, chegados exclusivamen
te desde a Universidade de Gra
nada regalaron os' nosos ouvi
dos: el coa sua fina elocuencia, 
falandonos de Ánxel Fole. 

Rematou o acto con fermosisi
m as cancións executadas e 
acompañadas ao piano pola se
ñora López Pociña e como colo
fón o ateneísta señor Portela er
gueu a voz para entonar o naso 
Himno, que todos cantamos. 

Un Día das Letras ~alegas por 
todo o alto nunha aula de Estu
dos Galegas que funciona sen 
subvención de ninguén, coa 
sábia colaboración de -moitos, 
e o agarimo e xenerosidade de 
todos.• · 

c. N. GONZALEZ 
(ÜACON,) 

Vinte anos 
Venhem de cum-prir-se vinte 
anos de democrácia, espanho
la, por suposto. Vinte anos com 

quatro presidentes que para 
os/as galegos/as sempre pintá
rom o mesmo páo, o de seguir 
sendo o pátio traseiro da Es
panha. Vinte anos de retroces
so ininterrumpido disfarzado de 
transiQom e autonomismo; -e 
que podemos resumir em lín
gua-dialecto, virreis, Presidente. _ 
franquista que afoga a todo um 
pavo mas nom deixa de respi
rar; a comodidade em Espan
ha; a Guardia ·-civil, que malha 
e detém; a Policía espanhola, 
que mal ha e detém; os/as pre
s os/ as inde-
pendentistas 
que sofrem a 
dispersom; a 
repressom 
sob a mecida-

- de; os insub-
missos no _ 
cárcere mais 

Vinte anos de 
exal~mdos 
direitos 
individuais sob 

tempo que os , lect" 
pederastas e OSCO IVOS. 
os narcotrafi-
cantes; a 
TVG; Méndes 
Ferrím; o Bloca que vai a Ma- / 
drid; Ana Hartas, tudo val . con
tra a/o galega/a dissidente. 

Vinte anos de exaltac;om dos di
reitos iridividuais sob os colecti
vos. Criminaliza<;om das ideias, 
repressom, morte, sofrimento e 
bágoas. Vinte anos, quatro pre
sidentes -e nada, até quando-? + 

DANIEL ALV ARES LOPES 
(As PONTES) 

r-------------------------------------------------------------, 

mas e falarmos despois.t 

A razom 
das pintadas 

Ás/aos revolucionários galegos é 
freqüente que se nos critique 
desde os meios de comunica<;om 
e$panholistas, e é normal, todos 
sabemos de que lado estám. Do 
mesmo jeito, entendemos que os 
fascistas como Diz Guedes ou 
Fraga nos ataquem polos meios 
que usamos para defendermos o 
nosso projecto político. Perfeita
mente entendível e racional. Ao 
fim e ao cabo, somos inimigos. 
Nós contamos sempre com isso, 
mas seguimos crendo que os 
meios dos que nos valemos som 
necessários. C.o que nom contá
vamos, até fai algum tempo, era 
com que fóssemos atacados por 
fazer pintadas desde o mesmo 
sector que as fazia nom fai mUito. 
Mas o nacionalismo oficial en
frenta-se a um terrível dilema: 
mentres nos acusam de esquer
dismo polas nossas pintadas, 
ainda muitas paredes galegas lu
zem as siglas das suas organi
za<;ons. Que acontece, pois? Mu
dárom os tempos? Bem o sabe
mos, · mas seguimos na mesma 
sociedade, nom si? Antes cha
mávades-lhe "capitalismo colo
nial"; que é agora? "Democracia 
representativa"? Mudou o mundo 
ou mudárom os vossos objeti-
vos? -

Escreve X.T.V. o tres de Julho pa-

houbese". O autor de 
teatro norteamericano 
estivo con Derek 
Walcott no Escorial. O 
poeta antillano e 
recente Nobel deulle a 
razón e dixo que "o~ 
verdadeiros 
dramaturgos $On 
escritores políticos". 
Se un escritor galega -

1 di a metade diso 
mándano á pira._ 

#o paro non existe: 
Grácias a deus, debe 
haber a metade do 

1- reflectido nas cifras 
1 -oficiais. É f.ictício ... En 
: pouco tempo, i~os 
1 acadar o pleno 
1 emprego". Esta _ 
1 afirmación non é a dun 
1 prémio nobel de 
1 economia. Foi dita por 
1 Victoria Fernándéz 
1 España, escritora e ex

- . : proprietária da Voz, en 
_ 1 El Correo Gallego. 

Tanta lucidez, en tan 
pouco espáciq_, deixou 
aos leitores abraiados. 

Existen dous -tipos de 
orgasmos na muller, 
dixo Freud, _o clitoriano 
e o vaxinal. Este último 
superior en 
intensidade. Na 
décad~ dos sesenta 
William Masters e 
Virxí nia Jonhson 
filmaron e ana~zaron 
máis de 1 O mil ciclos 
sexuais descobrindo 
que o clítore é o único 
protagonista do climax 
femenino. Como se 
pode ver o 
descubrimento do 
el ítore foi ben máis 
s_eródio qu.e o 
descubrimento d~ 
América. Neurólogos 
norteamericanos están _ 
a piques de realizar un 
segundo 
descubrimento, non 
menos importante, o 
de que moitos homes 
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teñen ~n pene no 
cerebro. lsto a nivel 
científico, porque 
moitas mulleres xa 
sabian, por 
experiéncia, ambas 
causas desde hai 
séculas. 

·. -
1 

· ~ ~Pexpón nun 

1 grande folleto a sua 
1 política económica. 
1 "Galiza -di- logrou 
1 multiplicar por tres as 
1 suas exportacións en · 
1 cinco anos". Lago de tal 
: descubrimento e cando 

1 o e~eitor esperaba 

1 canecer en que 

1· sectores se produc_iµ ~ 
1 aumento, os 
1 conservadores 
1 cámbián de tema para 
1 dicer que: 
1 "Impulsaremos a 
1 investigación, as 

telecomunicacións e a 
formación como eixos 

! 

básicos do naso 
desenvolvemento". De 
novo non se tala de 
nengún sector 
produtivo. Por que 
será? 

Hillary Clinton visita 
Fátima. Póñena ao dia 
dos tres mistérios que 
a virxe contou a dous 

1 pastores: "Primeiro, o 
interno para os 
pecadores; segundo a 
conversión de Rúsia e 
terceiro a 
desintegración do 
império colonial 
africano pala ación do 
comunismo 
internacional". ,Cantan 
que, despois da · 
confidéncia, os 
pastorciños, que só 

1 sabia_n as primeiras 
letras, fo ron no meados 
membros da direción 
xeoestratéxica do 
governo ·portugués na 
OTAN. 

O alcalde de 
Marinaleda asinou un 
documento de 

.1 solidariedade cos 
1 · membros da direción 
1 de HB xulgados por 
1 difundir un video no que 
1 ETA presenta a sua 
: alternativa de paz. Un 

1 . garda civil enterouse e 
. -• estivo a perseguir ªº 

1 alcalde por toda a vila, 
1 pistola en m~n. • 
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ra aclarar-nos algo sobre objecti- É por isso polo que as organi-
·vos e meios. Ao parecer, o jeito de zagons revolucionárias nom po-
mudar a sociedad e é meiante dem aspirar .a realizar o seu pro-
campanhas eleitorais que "ilusio- jec.to _político polos cauces que 
nen a o maior número posíbel de permite a ligalidade espanhola, 
persoas". E mais nada. Bem, a e tenhem que valer-se de meios 
AMI nom consideramos inútil a ac- que a vulneram. Nesta socieda-
tividade institucional, mas somos de é ne_cessário ser rico (o.ú-·ser 
conscientes de que nom é; nem financiado polos :ricos) para·po-
muito menos, a principal frente da der defender um projecto políti-

. luita política para umha organi- co. A AMI nom vai .tomar o po-
zagom que se autodenomine re- der político, pois nem se dam as 

. volucionária. Pensamos que nom condigons s·ubjectivas no povo 
hai jeito instituc!onal de conquerir- galego, nem· somos o Partido 
mos a independencia, desde o que deve levar a _cabo a Revo-
momento em lugom. O que fazemos é dirigir a 
que essas ins- . nossa actividade de cara a criar 
tituic;ons estám · um sentí.mento de rebeldía que 
criadas para Nesta sociedade possibilite esse passo. E essa 
manter a so- linha política é a negac;om mes-
ciedade tal co- é necessário ser ' ma do eleitoralismo do que .fala 
mo está A Qni: rico (ou ser X.T. y., que só provoca que o 
ca sol_uc;om e . . . Povo se sinta um/ha simples es-
d es t r u ir m os fmanc1adOJ!OIOS pectador/a passivo da História 

· e~sas insti- ricos) para· -que lhe construem umhas orga-
tu1c;ons e tro- nizac;ons que nom questionam 
carmo-las por poder defender os fundamentos da sociedade 
outras galega$ um proj'ecto causante da sua explorac;om, 
e populares. , . que som reformistas.+ 
Eis a diferenc;a poht1co. 
entre reformis-
tas e revolucio-
n ár i os: adap-

CARLOS ARES DE A.M.l. 
(COMPOSTELA)' 

tar-se ao poder burgués ou cons- · 
truir um popular.- Os segundóns 
Eu tamém queria fazer pensar · Despois de ternos metido na es
um pouco a este X . .T.V.: nas . trutur~ militar da OTAN pola por-
eleic;ons ou referendos conven- ta falsa, e. da sua "destacada" 
ce-se ao povo aom por ter a ra- contribución á desmembración 
zom, mas por fazer umha boa · da lugoslávia, a oligarquía espa
campanha eleitoral, nom si? Co- -ñola tiña até hai pouco a espe
mo se explica, se nom .é assi, . ranz~ de que os grandes lle fixe
que haja obreiros que votem ao ~ sen algunha que outra concesión 
PP? . Nisso suponho que ceinci- - significativa, d_enantes de cele-
diremos. Mas sigamos co razoa- brar; en Xullo; o cúm~o da OTAN 
mento: as campanhas nom som en Madrid. ·Ainda que só fose de 
boas ou más poi a criatividade carambola, como. sucedeu cono-
que tenham as direcc;ons dos meamento do títere Javier Sola-
partidos, simplesmente som bo- na para o cargo de Secretário 

. as se o partido tem quartos para xeral. Pero, a xulgar polo- resulta- -
pagar umha boa, e som más se do da pugna qúe uns e outros 
non tem ·quartos avondo. E a Estados manten-en ~ntre eles por 
burguesia espanhola fináncia as conquerir algun posto importante 
campanhas dos partidos que de- na nova estrutura de mandos da 
fendem os seus lnteresses, isso OTAN, os imperialistas españois 
é evidente; e nom vai apoiar or- e os seus milicos van ter que se-
ganizac;ons que pretendem ex- guir conformándose con seguir 
propiar-lhe as suas possessons. desempeñando o papel de se-

gundóns, apesar dé!S suas contri
bucións ás "misións de paz", do 
seu empeño por sair na foto e 
apes,ar de pór ao ser'vizo da 
OTAN, a prezo de saldo, a privi
lexiada posición xeoestratéxica 
continental, mediterranea e 
q.tlántica de España. 

¡ 

Só hai que ver as concesións 
que están facendo para cofiear._ 
secos grandes e o "prémio" que 

, rece_beron por iso: un· mando de 
terceira categoría, de inferior 
rango ao mando Ibérico-atlántico 
con sede en Oeiras (Portugal), 
sen xurisdición ou competéncia 
sobre territórios que oficialmente 
están· baixo soberania española 
e sen atribución nengunha sobre 
o control do Estreito de Xibraltar, 
que vai seguir estando, como 
até agora, ao igual que a colónia 
de Xibraltar en mans inglesas. 

Se no caso de Xibraltar o proble
ma é peliagudo, pois supón reco
ñecer indirectamente a soberanía 
británica sobre o Peñón, no das 
lilas Canárias e enclaves marro
quinos de Ceuta e Melilla, nen 

. sequer o Estado español é capaz 
de facer respeitar aos seus alia
dos a soberania sobre as suas 

está aberta ás vosas 
_ colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 
Os textos non deben exceder 

-"as 45 liñas. 

Agora tamén pode dirixir 

os envíos para esta sección 

polo correo electrónico: 

antpcg@arrkis.es 

Envios a: 
- A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou' através do Fax: 
(986) 22 31 01 
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colonias. Polo pronto; nunha si
tuación de conflito, as lilas Caná
rias dependerían directamente do 
cuartel xeral de Norfolk (Virxinia, 
EEUU) e indirectamente do cuar
tel xeral de Lisboa. Sinal de que, , 
tarde ou cedo, o Pentágono a~pi
ra a cumprir o seu vello soño de 
facerse co control das lilas, tan 
estratexicamente situadas para o 
acceso ao continente africano. 
Esperan contar, nun futuro, co 
consenso da grande burguesía 
canária? Posibelmente porque, 
que se saiba, os de Coalición Ca
n?ria só alza-
ron a voz con
tra a posibili 
dade de as 
illas quedaren Só hai que ver 
exclusivamen
te baixo man
do portugués 
(en realidade, 
·americano), 
ameazando, 
neste caso, 
con exixiren o 
direito a aúto
determinación. 
Naturalmente, 
para os "agua-
tenentes", es-

as concesións 
que están 
facendo para 
codearse cos 
grandes e o 
"prémio" que 
receberon. 

peculadores e traficantes caná
rios non seria o mesmo pasar a 
ser colónia americana que portu
guesa. 

En canto a Ceuta e Melilla, por 
ser máis evidente o seu carácter 
colonial e seren reclamadas con 
todo direito por Marrocos, com
préndese que queden fora do 
paraugas da OTAN, como pré
mio americano ao seu fiel alia
do, o sátrapa Hassan. 

Con semellante ridículo pódese 
albíscar cal vai ser en diante a 
atitude d_os seus actuais aliados 
en futuros tratos e repartos: no 
mellor dos casos os imperialistas 
españois non van receber máis 
que migallas. lso se antes non se 
reparten España en cachos entre 
os máis fortes, aproveitando a 
debilidade do réxime. • 

MIGUEL HERNÁNDEZ BERNÁRDEZ 
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O novo modelo de bandas de gaitas 
fai perigar ás escalas tradicionais · 
O PP consolida a Real Banda da Deputación de Ourense como grupo. a imitar 

* P. BERGANTIÑOS 

Remataba o ano 1995 can
do a chamada Paz de Mos, 
asinada entre os dous sec
tores enfrentados no mun
do da gaita -os fieis a tra, 
dición e os partidários da 
integración de elementos 
alleos- , abria unha tré
gua a partir da cal cada 
quen debia de definir o 
seu papel dentro da músi
ca galega. Ano e médio 
despois a política que se
guen os médios de comu
nicación públicos e as axu
das por parte das institu
cións, nomeamente a De
putación de Ourense, con, 
firma a aposta do Partido 
Popular pola promoción de 
agrupacións, que seguindo 
o exemplo da Real Ban, 
da de Gaitas da Deputa
ción de Ourense, transplan
tan un modelo foráneo. 

A chegada de Xo é Luis Foxo a 
Escola de Gaitas de Ourense upu, 
xo un cámbio na morfoloxia da 
gaita, que pasou a coñecerse coa 
denominación de "gaita mar, 
cial". O fol pasou a ser rectangu, 
lar, non redondeado, e o ronco e 
as ronquillas situáronse na parte 
superior, por riba da ombreira. 
Os instrumentos de percusión 
tradicionais, con parches de coi, 
ro e tensores de cordas, foron 
sustituidos por caixas metálicas. 
Modificouse a indumentária, que 
incorporou o saio, e adoptouse · 
unha formación militarizada. 

X~vier Paz fai referéncia ao mé
todo de ensino que el coñeceu co, 
mo alumno. "O Foxo introduciu 
un sistema de aprendizaxe entre o 
alumnado baseado na competiti, 
vidade". Analiza 'o fenómeno da 

. Real Banda de Gaitas como un 
_problema político que está a ter 
grandes repercusións. "Con este 

Un problema político 

"O problema ,explica 
Xaneco Tobio directivo 
da Asociación Galega de 
Gaiteiros, é que se está 
traba1lando con xente 
moi nova a que se lle está 
dando unha imaxe da 
nasa cultura que non ten 
nada que ver coa realida, 
-de". Asimesmo coincide 
con Xavier Paz en afir, 
mar qu~ a· actitude .que 
están a manter as institu, 
cións convirt~n a explo, 
sión das gaitas "nun _pro, 
blema político que se es-. 
capa do ámbito puramen, 
te musical". Existe, se, 
gundo el, "unha contra, 

· dición entre a oficialida, 
de -' o que sae nos medius 
e o que se promociona 
con viaxes ao exterior e 
con actos de escaparate e 
á realidade. do da música 
popular que se está. a fa, 
cer por todo o país". 

"A gaita converteuse nun. 
instrumento político", 
afima Félix Castro, gai, 
teiro. ourensán " O que 
interesa das bándas -en, 
gade- é a sua parafemália 
e a sua espectacularidade 
en actos públicos". Ao 
seu xuizo estáse adicando 
demasiados esforzos insti, -
tucionais a crear bandas· 
de gaitas e non a causas 
tan importantes como 
son a creación dun arqui, 
vo galega de música. "A 
razón disto ,explica, é 
que o traballo de recollei, , 
ta e de conservación é 
unha laboura calada, que 
ten un fin en si mesmo, 
non é espectacular, nen 
dá bombo, nen fai labor 

ANXO IGLESIAS de promoción, funcións 

i tema, que implica a moitas fa, 
milias, ~xplica- consolídase un, 
ha nova rede clientelista que se . 
alimenta polo engailomento que 
provocan os concursos e as viaxes 
coas que se prémia aos rapaces". 

Segundo o próprio Xosé Luis 
Foxo até 13 .000 alumnos están 
ligados ás escalas de gaitas, que 

instaladas por toda a província, 
.nutren as diferentes bandas. A 
dotación de profesorado, instru~ 
mentos e traxes depende -das 
axudas dos c~:mc~llos e da depu
ración. Co estas barnfas, de far, 
mación relativamente nova 
dentro da históri.a da música 
gale~a,_ clase saida ~ todo"s estes 
mozos. 

O significado de ser. gáite~ro 
A explosión de bandas per, 
mitiu que o poder tQcar a gai ... 
ta sexa agora máis <loado. · 
Nembargantes, segundo Félix 
Castro, gaiteiro ourensán, o 
problema é que se lle dá de, 
masiada importáncia á di
mensión técnica, meramente 
instrumentística da aprendí, 
zaxe da gaita e que se esquece 
todo o que xira ao redor dela, 
o seu significado, o seu trans, 
fondo cultural. "Agora para · 

iñoita x~nte -ex:plíca..:' tocar 
a gaita' ~ ser gaiteiró significá 
ir -tres dic;i.s a seni.ana, unha 
hora ao ·día; a -receber ·unhas ·
clases de xeito pasivo e acrí, 
tico". E engade "a xente que 

. .,. empezou a recuperar a gaita, 
durante os anos sesenta, fací, 
ao dunha forma, valente, im, 
plicaba adoptar unha postura 
na vid;i, era un xeito máis de 
reivindicar e defender a iden, 
tidade galega"• • 

que cumpre perfectamen, 
te, como se estiveran criadas pa, 
ra iso as bandas de gaitas" 

A~ participación no festival que 
desde o Obradoiro transmitirá a 
TVG o 24 de Xullo, vinte ac, 
tuaciacións en Tokio durante o 
mes de Outubro a participación 
en diferentes canais de televi, 
sión xaponeses, ou no canal in
ternacional de televisión de Mé, 

~ xico, son algunhas das actua, 
cións previstas pola Real Banda 
. de Gaitas da Deputación de Ou, 
rense. Fronte aos que acusan a 
esta agrupación de estar promo, 
cionando, desde Galiza para o 
mundo, unha formación máis 
escocesa que galega, Xosé Luis 
Foxo reffrese a banda como un, 
ha formación que "representa a 
Galiza como un país celta e que 
interpreta pezas con m~is sabor 
galego que ninguén". O papa 
Wojtyla ou o rei de España, fo, 
ron algúns dos persÓeiros agasa, 
llados por pezas do repertório 
desta agrupación.+ · 

Tu que · sabes 

dos milleiros 
de horas? 
~ 
i PILAR P ALLARÉS 

~i un formosísimo p~ema de 
Pimentel no que alguén -un eu, 
talvez o poeta mesmo- pasea pola 
beira do Miño riunha tarde de do, 
mingo. Tocio é perfeito, harmonio, 
so, unha irnaxe exacta do Paraíso. 
Mais por un carreiro da outra banda 
do río pasa un enterro de aldea. A 
serenidade da paisaxe apaga,se para 
sempre. O poeta regresa, 
imensamente só, á sua casa: 

~ra moito~ de nós aprender a 
viver é precisamente iso: ver a dor 
no~ espectácuÍos da dita, saber que 
tras calquer escena~de aparente ledi
za anda a se escusar o sofrimento. E 
combaté,lo. Porque é mentira que 
ennobreza e nos fága máis humanos; 
instala,se no lugar da nosa identida, 
de, usurpa o noso ser, fai,nos non, , 
vivos. 

~r iso, máis que nada e ~inguén, 
admiro os que loitan por reduzir os ·:< 

domínios dador, por salvar das suas 
gadoupas ainda que sexa un único 

- ser vivo; por iso non creo que enga, 
dir máis sofrimento ao mundo poda 
estar xustificado por nengunha cau, 
sa, individual ou cplectiva. Executar 
un secuestrado en nome de princf, 
pios abstractos nada ten de revolu, 
cionário. Nengun direito merece ser 
conquistado ou conservado se é a 
costa do asasínio, da negazón do 
máis elementar direito ávida. · 

0.rarrece a facilidade con que se 
grovoca, se admite, se instrumenta, 
liza o sofrimento en nome de 
sacrosantas causas colectivas. Falo 
de ET A, é claro, dos ollas extravía, 
dos de Ortega Lara, dos_ días de tor, 
tura para os familiares e amigos dese 
fillo de emigrantes galegas e para el 
mesmo, do terror dunha marte ab, 
surda da que todos an_dan agora a 
tirar partido. 

~A non é quen para decidir o 
tempo de vida dun ser humano, sexa 
ou non concelleiro do PP. Entende, 
se a indignaz(m dos miÜóns de mani, 
festantes destes dias, a ira, a náusea. 
Pero as emozóns son manipuláveis. 
Tanto que poucos parecen ter para, 
do a pensar que havia que berrar 
contra a ameaza de execuc-ión e 'dizer 
que o povo basca non quere máis 
cotas de liberdade a ese prezo, mais 
tamén esixir ao govemo as medidas 
precisas p'ara salvar a Miguel Anxo 
Blanco Garrido. Non era o que pedía 
a inná nos seüs comunicados, aiµda 
que os meios acalasen ese aspecto! 
Os pais de Delclaux decidiron pagar, 
conseguir a liberdade do seu fillo co 
diñeiro que ha financiar máis secues,_ 
tras e máis marte. Alguén con poder 
político permitiu que Miguel e Con, 
suelo escollesen? Matar en nome de 
Euskadi; deixar matar en nome de 
España, oculta sob outrás grandes . 
palavras: paz, democrácia, liberdade. · 
Para uns e outros, ten realmente al, 
gun valor intrínseco -non simbóli, 
co, non de cá11.1bio, non de instru, 
mento para fins alleos- a vida dun 
rapaz? Seguramente el non elexeria 
ser un mártir, a vítima precisa para 
marcar un antes e un despois na dia
léctica Euskadi,España, o año propi, 
ciatório da "unidade das forzas de, · 
mocráticas", o herói que os seus pais 
xamais soñaran que fose.,+ 
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:·········································································································: 
: •O Oia das ·Letras de 1998 · 

para Martin Codax, Mendinho e Xohan de Cangas . . -. 
Os poetas medievais da ria de 
Vigo, Mendinho, Xohan de 

: Cangas e Martin Codax foron 
· : designados o Martes 22 de Xullo 

como as figuras ás que ~e lles 
adicará o Diadas Letras do vin
deiro ano. Despois dunha lem
branza a Carlos Martínez 
Barbeito e do anúncio oficial da ·: 

demisión de García Sahell como 
presidente da Real Académia, - · 
os seus membros tomaron a dé
cisión de comemorar o _próximo 
1 7 de Maio coa poesia 
medieval. Coa presidéncia inte
rina de Antón Fraguas Fraguas, 
estiveron presentes os académi
cos numerários Olga Gallego, 

Luz Pozo, Antonio Meixide, 
Antonio Xil Merfno, Xulio F.
Ogando, Xosé Ramón Barreiro, 
Francisco Fernández del Riego, 
Xavier Rio Barxa, Carlos Casa
res, Constantino Garcia, Xesus 
Ferro Ruibal, Andrés Torres 
Queiruga, Manuel González e 
Domingo García Sabell. + . . 

·········~································································································· 

• Propoñen a 
criación do 
Museu Castelao 
en Pontevedra 
Co motivo do- traslado da dele
gación de Facenda do casco ve
llo de Pontevedra, os concellei
ros d~ BNG nesta cidade 
Salomé Álvarez Blanc~ e Luis 
Bará propoñen a ubicación neste 
edificio do Museu Castelao. A 
criación déste museu debe ter, 
segundo os nacionalistas, o 
obxectivo de expoñer a obra de 
Castelao depositada no Museu 
de Pontevedra xa que 
actualmente nunha sala de 90 
metros c?drados acumúlanse 100 

obras dos 600 orixinais que po
sue o museu e, engaden, "chama 
a atención que ainda se prive ao 
público da visión de unha das 
manifestacións máis importantes 
do compromiso artístico de Cas
telao; é o caso das estampas de 
guerra, série fonnada polos álbu
mes Galiza Martir, Atila en Gali
za e Milicianos, das que 
unicamente están expostas 12 
dun total de 31 obras". Lembran 
que co motivo do centenário de 
Castelao, a Depuración adquiriu 
a mostra" organizada polo Minis
tério de Cultura pero ainda per
manece depositada na 
inst!tución provincial. lncluen -
na moción apresentadano con
cello 9utras iniciativas que, bai
xo a denominación de Museo de 
Pontevedra, comprendan a 
remodelación desta institución 

cultural e a criación dun museu 
etnográfico. O BNG tamén de
manda o Museu Castelao na De
putación, institución que eren 
debe participar activamente na 
materialización do proxecto. 
Castelao desenvolveu un impor
tante traballo en Pontevedra 
~esde 1916 até 1936, sendo pro
fesor do instituto da cidade, 
criando a Estola de Linoleistás e 
fundando o próprio Museu de 
Pontevedra. T amén nesta cidade 
realizou o album Nós, a série 
Causas da Vida, as narracións de 
Causas, Retrincas e Os Dous de 

-Sempre B.demais de ter colabora
do na prensa co -seu humor. Por 
Pontevedra fo¡ elexido deputado 
ás Cortes da Repúbhca e con 
Alexandre Bóveda participou na 
fundación do Partido 
Galeguista. • 

•A revista 
ecoloxista Cerna 
cámbiase á cor . 
A rP.vista Cerna, da Asociación 
para a Defensa Ecolóxica de Ca
liza, chega ao número 21 coa 
transformación dun maior nú
mero de páxinas, 52, das que 
12 van á cor. Mellor apresenta
ción, selección fotográfica e 
novas seccións destacan en 
,Cerna, da que os seus responsá
beis reseñan máis diversidade 
nos temas. 

Por 300 pesetas pódese mercar 
este número de verán que 

ANOSA TERRA 

inclue, entre outras in
formacións; unha repor
taxe sobre a vida nos · 
rios,~ un artigo sobre mu
ller do que se espera con
tinuidade e do que é res
ponsábel Ramona Barrio, 
un informe sobre o 
impacto dos encoros e 
entrevistas ao escritor 
Manuel Rivas e ao ecolo-
xista Pedro Costa Morata, 
director da revista Cuader
nos de Ecologi.a e especialis
ta en contaminación elec
tromagnética. A actualida
de está nas críticas ao pla
no Sogama e no debate so
bre as liñas de alta tensión 
en Merza.+ 

•A pintora 
Sandra Nogueira - / . gana o premio 
Malvar 
Sandra Nogueira foi a gañado
ra da terceira edición do 
Prémio Malvar de Pintura para 
Novos Valores, aoque concur
rriron máis de cen obras do Es
tado e de Portugal. Sandra No
gueira, de 25 anos, nasceu en 
Paris e vive en Ouren e. Álva
ro Negro Romero e Xosé Car
los Barro receber n o 
accésits. • 

O grupo 
MocUmba 
apareceu 
como invitado e 
rematou senda 
a surpreso 
do festival. 

Festival de ·ortigueira: 

A 
ED ICIÓNS 
AllOSADllllA 

éxito musical e de público na XIII edición 
/ -

Xa van trece edicións do Festival 
do Mundo Celta de Ortigueira e 
non hai quen poda con el; nen a 
falla de carros, nen un- programa 
máis curto que en anteriores anos 
evitaron que a vila e as suas in
mediación -percebiran -o son das 
gaitas: :r;af!l.pings, pensións e hos
tais cheos amasaron a: -perv~vén
cia da música tradicional e desta 
cita xa tn.áis qÍile -clásica no verán 
galego: O Vetués 18 o público 
comezou con · grande forza a se
guir as aduácións, o Domingo 20 
as caras xa tiñan outra cor, a resa
ca e o cansáncio pedian cama. Os 
centos de persoas que pasaron por 
.Ortigueira non só disfrutaron da 
mú. ica senón que comprobaron o 
bon ambiente que .ali se respira. 

Bretaña era protagonista xa que 

os organizadores do festival que
rian achegar este país a Galiza. 
Procedentes de ali actuaron os 
grupos Kern, Glaz e Bagad de 
Cancameau e os asistentes puide
ron ver vídeos, documentais e in
cluso estar nunha conferéncia so

ritmos brasileiros cuns vinte 
compoñentes procedentes de 
Cuba, Chile, Arxentina, África, 
Bretaña ou Escócia. O resultado 
fo¡ o esgotamento dos seus CDs e 
a repetición das suas actuacións. 

bre Bretaña. Repetían os tres días 1 Os Peatbog Faeries, unha revela
os escoceses de Neilston & Dis ~ . j c.ión da música escocesa que ta-

0ct Pipe ~and, cuxos instrumen-_ ' .]·· . mén p~~o ao públi.c~ ~obre un ~é . 
tlstas tamen o pasaron en grande I e o mus1co Pat K11Dnde, tamen 
nas noites de Ortigueira. Acle-

1 

gozaron do éxito do festival. Xo
mais a banda de gaitas escocesa sé Manuel Budiño converteuse 
t!OU)(O ~fa sua man unha das sur- 1 ·nun dos artistas máis esperados e 
presas do festival: os Mac Umba, j o festival non seria o mesmo sen 
do cal forman parte membros da - - a preséncia da Escola de Gaitas 
District Pipe Band. Asi como subi- 1 de-Ortigueira, xénnolo do even-
rdr ao cenário e comezaron a sua to, ou de Bágaa de Raiña, o grupo 
actuación, o público entrou na folk da vila especialista en facer 
sua fusión de estilos: seguindo as bailar. O Intercéltico de Ortiguei-
gairas chegou a atroadora percu- ra pechou co mesmo espírito de 
sión desta ?anda que &osta dos sernpre e un éxito máis. • 
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· 1~11 ~M~ú~sic~a ~111 1 canta de libros 

Ourense 
outra vez 

Título: As horas que no · quedan. 

1 Autor: Xerardo Méndez. 

Editorial: Sorelo Blanco. 

Teño que recoñecer que xa le
vo perdida a conta das novelas 
ambientadas en Ourense que 
foron publicadas desde "O por
co de pé" de D. Vicente Risco 
pero est0u seguro que de seguir · 
a este ritmo Ourense vai rema
tar por ser máis 1 iterario que 
París ou Nova I rque. 

Na última que veño de ler, "As 
horas que nos quedan", o autor 
amai de no amosar a cidade 
lévanos polos seus arredor~ 
(Chandrexa, O Castro, ... ) pa
ra no pre entar os exteriores 
que itúan a ben tecida rede de 
intrigas e lugares que confor
man a novela. E uso aqui a pé 
feito a verba "exteriores" por
que algo de cinematográfic9 
~en o libro. 

De temática policial, por ve
ce asemella ser novela negra, 
non egue ao meu ver, nin na 
forma nin no fondo, as regras 
~ue deben rexer este tipo de 
narracións tanto na estructura 
temporal como no seu ritmo. 
Neste senso ten moito de ori
xinal e algo de anovadora. Si 
ao denantes dito lle engadi
mos o fastío e amargura que se 
respira no ton narrativo pode
riamos mesmo falar de pos
modemidade. 

Curta en extensión (121 paxt
na ) mais por veces mesta da
bondo, lese con interese mais 
non é libro dunha soia xeira. 

NARRATIVA 

FAUSTO 

O único policía con afgo de cul
tura de Ourense (ten afeccións 
fonolóxicas, gosta de Chopin, 
sabe de Filosofia e ata cita a 
Shakespeare} esmendréllalle un 
fin de semana de pesca a apari
ción dun cadáver e máis dun 
home ferido e amnésico. 

A partires deste intre vainas 
Xerardo Méndez ir desvelando 
as chaves do porqué de· ambos 
sucesos qué agachaban na tras
tenda un rosario de adulterios, 
fillos naturais, homosexualida
de, travestismos, na~c-otráfico, 
xuices corruptos e que ao po- · 
ñélo todo por xunto dan unha 
imaxe que eu coido non · se co
rresponde co Ourense actual.. . 
ou si? 

Unha vella amizade entre unha 
. pandilla de ex seminaristas é a 

paisaxe común de policías, xui
ces e criminais e mesmo vai ser 
o telón de fondo que nos expli
ca a forza 
dos yence-
llos entre to
dos eles e a 
di f i cu 1-ta de 
de rachalos 
para non 
chegar ó que 
inevitable
mente vaise 

. chegar. 

Ling ua por 
veces un 
chisquiño 
forzada e 
personaxes 
n on dema
siado ben 
perfilados 
(penso que 
é un recurso 

Estou seguro 
quede 
seguir a este 
ritmo 
Ourense vai 
rematar por 
ser máis 
literario que 
París ou 

· Nova 
lorque. 

para manter esa atmosfe.ra 
neboenta tan propia do xéne
TO) rematan un bo traballo 
que aposta por ofertar unha 
pluma diferenciada e persoal 
no panorama literario do mo-
mento. 

Boas, boas, boas as portada.S des
ta colección "Medusa" de Sotelo 
Blanco.+ 

X.MA DE CASTRO E;RROTETA 

NARRATIVA 

Música 
paisaxista 

. Título: Paralaia. 

· Autor: X.M. Budiño. 

Distribución: Discmedi. 

"O monte de Paralaia respira o 
vento do Atlántico, séndo sem
pre esa primeira mirada que re
cebe .a navegantes emprende
dores, ·e o último alento que os 
despide dé volta ao traballo ... ". 
Con estas verbas, a xeito de pór
tico,'apresenta Xosé Manuel Bu
diño o seu priméiro disco, por tí
tulo o nome do monte das suas 
vivéncias. Outras paraxes natu
ristas dan vida a outras composi
cións da gravación: "Rafa Bes
tas" fai referéncia "aos ventas 
que veñen. da noite" ambientada 
polo latexar de-lobos e cabalas. 
"Lóstregos1' transpórtanos a "0u
tras paisaxes" coa gaita e máis a 
trikitixa coma guias. "Marcha de 

· Breixo" dá ·canta dos "acantila
dos de Cedeira onde o vento e o 
mar fan presente este aire len
to ... ", e certamente a composi 
ción discorre seguindo unha su
xeren te melodía. "A Fonte da 
Pedra" é- a orixe dunha auga 
"dispo'sta a percorrer ·os dez mil . 
ríos galegas," que bailan ao son · 
desta muiñeira". Naturalmente 
non podía fallar no repertório 
do disco unha viaxe a Bretaña, 
por título "Jotón Club". 

Comá creador, Budiño amosa 
notábeis facultades para ambien
tar a ,s.úa música, xa que é autor 
da meirande parte das cornposi
dóns él.o disco. Remedando ao 
C.E. Ferreiro, desta vez podemos 
sustituir Celanova por Moaña, e 
reducir todo o amplo, imenso, 

(Pasa á páxina se~inte) 

As armas delicadas, dez relatos sorprendentes, cheos de acción e invadidos por unha 
forte tensión emotiva, é unha viaxe ata un dos momentos máis sórdidos da historia 
a~tual, os primeiros anos da postguerra. Con relatos de maquis e fuxidos como pre- · 
testo, o autor amosa gquí ata onde pode chegar o ser humano en condicións adversas. 

NA MESMA COLECCIÓN 

XERAIS 
AS ARMAS DELICADAS -. ·-~~ O LUME PdLAROID 

Estro Montaña <11~-
DE SANTO ANTÓN 

Lujs Manuel García Mañá Suso de Toro 

Nacionalismo e 
internacionalismo 
''.Baixo.a cobertura do nacionalismó 
acóllense as fónnulas políticas rnáis dis
pares: desde ventureiros movimentos de 
liberación até as máis cruas formas de 
fascismo e xenofobia", escrebe Carlos 
Taibo no libro Nacionalismo
internacionalis
mo. Una visión 
dialéctica. Este 
traballo editado 
por Muñoz Mo
ya e realizado po
lo Colectivo de 
Estudos Marxistas 
afonda nas causas 
dos prexuizos cara 
aos nacionalisinos 
e no seu rexurdir. 
A aportación gale
ga ven da man de 
Pi.lar García Negro, _ 
que engade debuxos de 
Castelao come11tados por Xosé Manuel 
Beiras, Francisco Rodríguez, Marica · 
Campo, Maria do_Carme Garcia Negro, 
Xosé Neira Vilas e Lídia Senra. • 

Relatos do medo e 
da superstición 
Xosé Femández Ferreiro, autor de libros 
como Morrer en Castrelo do Miño ou 
Agosto do 36, apresenta 
agora o seu pri.
meiro libro de 
relatos titulado 
Comedo nas 
mans. Visións de 
morros, pantas
mas, lendas e mi
tos enchen estas 
dezaseis histórias 
que xurden funda
mentalmente da 
tradición oral reco
llida por Femández 
Ferreiro. O espectro 
dun süldado galega 
n¡¡. guerra de Marrocos abre o libro.• 

Propaganda da guerra 
do36 enEE UU 
Marta Rey García é a autora de Stars 
for Spain. La guerra c:ivil española en 
los Estados Unic\os, cuxa base se arn
pa na sua tese doutoral c¡presentada en 
1995. O traballo, que aparece en 
Ediciós do Cas
tro, recolle o 
impacto da 
guerra nos Esta
dos Unidos pro
tagonizado pola 
colectividade.de 
emigrantes e po
los grupos políti
cos de esquerdas, 
anarquistas e libe
ra is . A autora re
colle as interven
cións de Castelao e 
Malraux, as reportaxes 
de Capa, os documenta is de l vens e 
Kline qua figura de Hemingway. • 

Un detective 
. co tempo contado 

Arsenio é un.policía que; cando se dis
puña a sait' de fin de semana, é chama
do para·resolver un· f1:Sasinato que 
implica a un ho
me meribundo 
sen memória e 
a u¡1 cadáver 
con dous tiros. 
As horas que 
nos quedan é 
unha novela de 
Xerardo Méndez, 
afeizoado ªº ci
nema, que nos 
descobre a un po- · 
licia na percura da 
verdade. En Sotelo 
Blanco.• 

I 
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(Ven da páxina anterior) · 

AtJántico ao monte que serve de . 
pretexto, acaso de guia, <leste 
disco, xa que nomear P.aralaia a 
tan denso universo supón referir
se a todo un mundo en perma
nente comunicación entre os 
distintos países -con- ou sen Es
tado- desta franxa atlántica á 
que pertence Galiza. E non é na
da novo constatar que a paisa,xe 
a menudo condiciona a criativi
dade artística. Daquela, podemos 
convir en que X. M. Budiño é 
un músico paisaxista roáis, pero 
tamén un cronista estético do sé
culo vinte, xa que se por algo sa
lienta "Paralaia" coma producto 
musical é pola súa consideración 
de obra mestra ·do folk progresi
vo, xa saben, daquel que se de
canta pola anovación instru
mental dentro da tradición, na 
procura, neste caso conseguida, 
de novas mensaxes sonoras. 

Desde os primeiros compases da 
composición que dá título ao dis
co, comezando o mesmo, xa se 
detecta o son modemizante dun 
Xan Hemández ao baixo e máis 
Leandro Deltell na percursión, 
decantándose o gaiteiro Budiño 
por un ritmo de vértigo no to
que, que o converte nun virtuoso 
do seu instrumento. A voz de 
Mercedes Peón acopláse· en per
fecta ensamblaxe en "Aire do. 
Cruceiro", toda unha mostra an
tolóxica do equilibradísimo pon
to de confluencia entre o tradi-

X.M. Budiño. 

cional -Mercedes- e o evoluído 
-nomeadamente a Banda do pró
prio B~diñcr---. Pero tamén pode
mos escoitar á_Peón espida de 
calquera instrumentación, es
plendorosa cantando a capela o 
"Cantar de Santa Sabiña", bri
lante mostra de que "o bó, se bre- . 
ve ... ", dada a sua curta duración. 

Pero tamén hai pasaxes acou
gan~es, coas suas respeitivas va
riacións, asi "Rapa Bes tas", den-

, tro do melódi.co, n.on perde de 
· todo ese ritmo-percusivo-con
~ tundente, que vén s_endo a mar
. ca-nomeación de oi:ixe da gra-
vación . E !!este particular, un 
pequeno correctivo a L. Deltell, 
que no seu toque escora a miudo 
cara o mal camiño da reitera-

ffluieirQ 
"CULTURAL. 

cion percusiva, coa que a bon 
seguro ganara adeptos entre a 
parróquia rockeira. 

Pero "Paralaia." fáise .dixeríbel, 
xa qu~ ademáis deu con esa al
temáncia na orde dos temas que 
se agradece. nunha audición rica. 
en matices, contidos, nun son 
pulcro, síntese do diverso. Unha 
obra que dig- · 
nifica . ao seu 
mentor ." Con 
ela X. M. Bu~ · Podemos 
diño entra 
pola porta 
grande da no~ 
sa música. E 

convir en 
queX.M. 
Budiño é un 

como engadi- musico 
do, a tal-señor paisaxista 

, tal honor, un 
comentário~ máis, pero 
te.xto-apre- tamén un 
sentación do 
disc;o de X. L. 
Méndez Fe
rrín: "Como 
resultado a· 
Señora Mui-
ñeira e Don 

cronista 
. estético do 
século vinte. 

· Alalá, paño por ~aso, regresan 
convertido_s noutra causa sen 
deixar de ser a mesma de sem-
pre, sempre". 

Despois do lido, só queda escoi
tar .o disco, que mesmo esta á al
tura do manifestado polo naso 
grande literato.• 

X.M. ESTÉVEZ 

ANOSA TERRA 

11 conta de discos 11 

Produto ambiental 

Título: Heart Land. 

Autor: Tim Wheat~r. 
Editorial: Resisténcia. 

"A música pode ser unha ponte' extra
ordinária que leve ao máis alto do es
pírito interior de cada quen". T al é a 
deducción do frautista e compositor 
británico Tim Wheater, autor desta 
ambiciosa obra, "Heart Land", na que 
se dá coma da figura dun guerreiro, 
que a xeito de mesías, protagoniza to
do un relato, materializado na·grava
ción p1'r un narrador e sobre todo por 
unha enorme proliferación de voces 
cantadas, sexan éstas solistas -por 
exemplo, vários cantantes de ópera-, 
ou corais. 

Pero se non queren que o tal guerreiro 
altere a audición da obra, que non lles 
complique a vida, vaia; poden deixar o 
disco a xeito de música de fondo, xa 
que tanto o seu comido literário como 
o musical resultan tan tópicos, tan 

, desmedidamente pretencioso todo, 
que ben pode quedar como iso: un 
produto ambiental máis. • 

Cronista do cotián 

Título: Aguas que o Río leva ao mar. 

Autor: Fernando Marques. 

Editorial: BMG. 

Para quen teña intención de comple
tar o seu abano m lómano-lusó~ no, 
tste disco é útil na medida que dá 
canta, simplesmente, da existencia 
des te cantor, Femando Marque , que 
e colma nesta gravación canción ex
traídas de tres discos gravádos ntre o 
ano 79 e o 87. Marque é un músico 
de estudo e formación clásica , inda 
que na sua faciana habitual, a de can
tor, móstrase como un intérprete con
vencional mái , coa particularidade de 
que o di coque agora se nos oferece 
adoece dunha instrumentación e pro
dución máis ben precaria, coque o 
produto final resulta menos atractivo 
do que tal vez o própio repertório, de 
seu, posua. Iso si, queda patente a te
mática das canción : F. Marques é o 
cronista do cotián, tanto persoal coma 
colectivo.+ 

X.M.E. 

PUBLICACIONS DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA 
1996 
AS AUGAS DE GALICIA 
F. Díaz-Fierros Viqueira (coord.j 
(Ponencia de Patrimonio Natural) 
Prem_io da Crítica Galicia 1997. lnve.stigación 

ESTUDIOS MIGRA TORIOS. 
Nº 2 (decembro 1996) 
(Ponencia de Cultura Galega no Exterior) 

AS FACTOR/AS DO' FUTURO: OS CEN ANOS DA CHEGADA 
DO CINEMA A GALICIA 
Ma1ú1el Rivas 
(Ponencia de Comunicación) 

LUIS SEOANE, TEXTOS SOBRE ARTE 
Lino Br'axe, Xavier Se9ane (comp.) 
(Ponencia de Artes Plásticas) 

MUS/CA PARA OS SEIS POEMAS GALEGOS DE FEDERICO GARCIA LORCA 
LB. Maiztegui Pereiro 
(Ponencia de M.úsica e Artes Escénicas) 

A NOSA FALA: BLOQ..LJES E AREAS l/NGÜISTICAS" DO GALEGO 
F. Fernández Rei e C. Hermida Gulías (ed.) 
(Ponencia de Lingua) 

PATRIMONIO CULTURAL GALEGO NA EMIGRACION 
María Xosé Rodríguez Galdo, Afonso Vázquez-Monxardín (coord,) 
(Ponencia de Cultura Galega no Exterior) 

A PRENSA GALEGA DE INMIGRACION EN URUGUAI 
Carlos Zubillaga Barrera 
(Ponencia-de Cultura Galega no Exterior) 

PUBLICJDADE E l/NGUA GALEGA: Os consumidores ante o uso 
do galego na comunicación publicitaria e nas relacións comerciais 

· F.F. Ramallo, G. Rei Doval 
(P~nencia de Lingua) 

SOCIEDADE E TECNOLOXIA TRADICIONAIS DO VAL DE ANCARES 
X.M. González Reboredo, C. González Pérez 
(Ponencia de Anfropoloxía Cultural) 

1997 
DOCUMENTOS DA CATEDRAL DE OURENSE 
Emilio Duro Peña 
(Ponencia de P~trimonio Histórico) 

HOMENAXE A ÁNXEL FOLE: Dla das letras Galegas 1997 
Escolma de entre.vistas realizadas por M. Ledo, C. Casares e C. Rodríguez Fer 
(As Nosas Voces;· 13. Arquivo Sonoro de Galicia) 

LEMBRANZAS DE MlDICOS GALEGOS VISTOS POR UN PROFANO 
Ramón Otero Pedrayo 
(As Nosas V_oces; 14. Arquivo Sonoro de Galicia) 

MEDICINA POPULAR E ANTROPOLOXIA DA SAUDE 
Actas do Simposio Internacional en homenaxe a D. Antonio Fraguas 
(Ponencia de Antropoloxía Cultural) 

Próximas publicacións 
O PORTICO POÉTICO DOS "SEIS POEMAS GALEGOS": 
García Lorca e Blanco Amor. (2ª ed.) 
(Ponencia de Música e Artes Escénicas] 

A NATUREZA AMEAZADA: XEA, FLORA E FAUNA DE GALICIA 
EN PERIGO . 

· X.R. Vida! Romaní e outros. (2ª ed.) · 
(Ponencia de Patrimonio Natural) 

DOCUMENTOS DO MOSTE/RO DE 'MONTEDERRAMO (1124-1560) 
Ramón Lorenzo (ed.) 
(Ponencia de Patrimonio Histórico) 

, A ACTIVIDADE ARTISTJCA EN SANTIAGO (1600-1648) 
Ana Goy Diz (ed.) · 
(Ponencia de Patrimonio HistóriCo) 

DOCUMENT ACION DA CATEDRAL DE LUGO 
(SÉCULO XV} 

• 

M3. Xosé Portela Silva (ed.) . 
,CPonencia de Patrimonio Histórico) CONSELLO 

DA CULTURA 
_ GALEGA 
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OPtNIÓN 

EUTANÁSIA LINGUÍSTICA E DUPLO-LIGAME -
~ -

(SILENCIOS SOBRE O GENOCÍDIO 
aos presentes 

As elites monolingues (mas nao precisamente por 
possuírem urna única fala) que constroem quoti
dianámente a nova realidade linguística da Galiza 
espanhola · tendem a fundamentar a sua ideología 
idiomática puma série de pressupostos "científicos 
e/ou pedagógicos" que serviriam para elaborar 
urna nao muito brilhante cartografía do aprioris
mo pseudo-populista que pretende acochar os 
próprios interesses sob a forma do interesse geral 
do povo (ou antes, do pobo; ou melhor, do pue
blo). Nao em vao ao netos epistemológicos do te
órico do nacionalismo espanhol Menéndez Pidal. 
Sobre isso tenho escrito, e ainda escreverei noo
tro lugares e com outro nomes, vítima do meu 
particular submetimento ao duplo ligame. Víti
ma, enfün, da individuac;.ao fascista que somos. 
Nada que já Stevenson nao tenha dita. Mas hoje 
falará o meu vclvetiano lado selvagem, dita em 

mantica pop; falarei como e e divíduo libertá
ri , het rogló ico e hcterónimo que, por vezes, 
quando chegam o cassos instantes de salvadora 
e quizofrenia, tenta elevar cabec;.a e silénci por 
cima da habitac;.ao proletária, o nosso próprio Ri
kers corunhe (o corac;.ao do monstro, o mundo 
real). E quera falar da imensa farsa em que tem 
devido (porque na farsa tinha nascido) essa parti
cular invenc;.ao de urna realidade que é o Galega 
(língua de eu, ou eja, dele ) e a planificac;.ao lin
guísrica estruturada, precariamente, aó eu redor 
com o ub ídio do Estado espanhol. Do mesmo 
jeito que nascem novas doenc;.as mentais para o 
fármaco recentemente descobe-rto, o capitalismo 

J OÁO V ALEIRO 

'Rrque 
o nacionalismo 

espanhol 
defende 

. enfurecidamenté 
a ideologia 

linguística que 
se patenteia 

num padrao que 
distancia 

ad aeternitatem 
as falas ao Norte 

a ao Sul do 
Minho?" 

continuará a produzir manufacturadas línguas 
com plusvalia (porque Língua é outro dos nomes 
do Capitalismo, da Besta). Pequenas línguas, me
nores, pervers6es de velhos linguajares agora 
proscritos, de sons e grafías democraticamente 
desterrados da Hisrória. P~ql:lenas línguas com os 
seus pequenos mercados linguísticos. Qo ponto de 
vista do sindicalismo capitalista: urnas centenas, 
tal vez até uns milhares de empregos. Do-ponto de 
vista dos pequeno-burgueses em procura do as
censo social: trinta ou quarenta novas ( ou apenas 
renovadas) posic;.6es de pod~r simbólico regional: 
cor:i-strutores de língua sonharao que sao (como 
sonham as contra-elites reintegracionistas o que , 
podiam ter sido e que jamais serao). Capital cul
tural para a elaborac;.ao de grandiosos mapas do 
genocídio desenhados por monárquicas acade
mias. O mais extremo ~litismo sob o patético dis
farce do populismo. Nacionalismo g~lego:- a sub
missao de sempre, agora multiplicada pelas "possi
bilidades eleitorai~". E, no meio, no ridículo abso
luto, os lusistas de toda la vida, que pensavam que 
por escrever Galiza ou d.ice-r já tinham o céu gan
ho, correndo com as calc;.as pelos joelhos a pegar 
numa parte do pastel. Antes de o devorarem por 
completo os originários elaboradores. 

Que ninguém lance a primeira pedra, lembre
mos, quem nao deseja um pouco de reconheci
mento intelectual? Bilingues escritores que criti
cam o bilinguismo harmónico que eles próprios 
constroem dia a dia. Estrelas da rádio espanhola. 
Radicais de sala.o e conferencia bem paga. Escri
tores de suplemento dommical. Medíocre narra-

~ 

tiva e nepotismo poéti
co. Novos galegas triun
fadores a la españok 
Que seria deles numa li-

11DAMO-LA MELLOR IMPRESION'' 
teratura nacional galega 
integrada no mundo lu
sófonó? Que seria deles 
desprovidos da necess~-

B 

A suma de arte e tecnoloxía ten un 
único resultado 

Vía Ptolomeo, 4. Polígono Industrial do Tambre 
Tel. (981) 57 60 31 I Fax. (981) 57 60 51 

15890 Santiago de Com_postela - Patrimonio da Humanidade. 

ri a e interessada pro
moc;.ao do Estado espan
hol? Que seria deles fora 
da farsa de urna literatu
ra regional e como tal 
convenientemente pre
miada pelo Estado es:. 
panhol? Que seria de
les? Gallegos, que diria 
um conhecido elabora
cionista vítima perfeita 
do duplo ligame. O na
cional is i:rio espanhol 
que nos govema porque 
nós mesmos o ternos vo
tado ditaminará e todos 
eles baixarao a cabec;.a. 
E se amanha o -interesse 
do Estado espanhol fos
se o lusismo, todos eles 
di..riam que antes ou de
pois haveria EJ_ue ter 
chegado a essa soluc;.ao. 
De urna ou outra forma 
todos eles j á o tinham . 
escrito com um gíria 
que acham científica e, 
portan to, sane ion ad a 
sacramente aos olhos 
dos profanos: o galega é 
Ausbau mas o galego
portugu es é Absrand. 
Entao nao. t_emos dito 
s~mpre que eram a mes
ma língua? Filhos da de
mocrática factibilidade 
s:oseriana, do pragmatis
mo estatalista bochma-

- niano-, do fatalismo his
toricista, dispostos sem
pre a pactar com o . fas
cismo vazquista. Filhos 
~o critério da autorida
de. Da. autoridad e ,das 

instituic;.6es espanholas: do autoritarismo fráguis 
ta, fazendo um jogo de palavras de que decerto 
Einar Haugen teria gostado. 

E em frente, que? O aborrecível discurso reinte
gracionista das listas negras, os vendidos, os ci
paios, os traidores a pátria e outras etiquetas 
fascistóides? O discurso dos que jogam a ser ja
rraizinhos e apenas s_abem idear alguma diverti
da consigna para lanc;.á- la no meio de um con
gresso elaboracionista perante as faces de satis
fac;.ao de boa parte dos elaboradores, a patética 
reacc;.ao de senhores catedráticos, ou as lágri-· 
mas de quem aínda acha que na elaborac;.ao está 
a salvac;.ao? Está o futuro do reintegracionismo 
em quem é incapaz -de fazer outra causa que 
por-se a berrar como um energúmeno mas nem 
sequer é capaz de dar urna hóstia bem dada? Ou 
talvez nas cabec;.as pensantes perdidas desde há 
anos em alucinantes batalhas pessoais ou na 
constru~ao de adequados currículos? Onde está 
o futuro do galega: nas elites técnicas que criti
cam os plantadores de eucaliptos enquanto prá
ticam a política da terra que imada (dentro de -
trinta anos, que?), que agem segundo os dita
mes do govemo espanhol e vivem do seu subsí
dio (social), ou nas contra-elites enquistadas 
desde há anos num discurso de urna pobreza es
candalosa? Reintegracionistas minoritários es
tabelecendo a soluc;.ao indemonstrável numa 
saJvífica uniao linguística galega-portuguesa e 
n acionalistas majoritários pensando que com 
urna Lei (que sempre será espanhola!) o galego 
estará salvado.--Estarci talve-z o futuro do galega 
nas meninas e nos , meninos que vap tao tran
quilas as aulas de gallego porque é o único con
tacto que tem com isso, ou nos seus pais que já 
nem protestam por la imposición del vernáculo, 
porque já se deram con ta de que o do vernáculo . 
está atado y bien atado (AGLI é apenas a neces-
sária dissidencia democrática)? -

Bem, admitamo-lo, decerto um nh nao mudará 
nenhum macro-nível s'ociopolítito, mas ajudará 
a quebrar pequenos ambitos fascistas e ainda es
tará sempre presente para lembrar a obscenida
de do consenso democrático entre elites técni
cas e intelectuais galegas e -elites políticas es
panholas. Como, de um jeito ou de outro, Celso 
Alvarez Cáccamo lembra periodicamente nesta 
mesmas páginas coma precisao cruel que só po
de surgir da derrota. No entanto, enquanto os 
fascistas espanhóis nos presenteiem com um pu- _ 
to rojo e os estalinistp.s galegas que vivem do 
subsídio' social nos categorizem de traidores e 
nao-patriotas e procurem a nossa neutralizac;.ao, 
saberemos que estamos no bom caminho, um nh 
estará a mudar o mundo e a cravar uma faca no 
cora~ao de Espanha .. Finalizo, por fim, com a ne
cessária pergunta que só acha como resposta o 
silencio ou o -ex-abrupto dos fascistas. A per
gunta que foi , é e será enquanto nao nos cortem 
a língua: por que o nacionalismo espanhol que 
representa o govemo espanhol na Galiza defen
de enfurecidamente a ideología linguística que 
se patenfeia num padrao que distancia ad aeter
nitatem: as falas ao Norte e ao Sul do Minho e, 
ao tempo, esse mesmo nacionalismo espanhol 
criminaliza (de forma física) a ideología linguís
tica que procura a integra~ao dessas falas num 
único padrao? A defesá. do N é obviamente uma 
questao de patriotismo, observado o facto da 
perspectiva do duplo ligame que tao bem define 
António Gil Hernández (Silencio ergueito, Ed. 
do Castro) como quem nao tem esquecido ain
da o exercício da pensamento. Mas eu pergun
to-me, apenas a jeito de espe-culac;.ao: ·au será 
apenas questao de defender o direito a eutan_á
sia, como aquela que defendía o aglicano J ardón 
para acabar morrendo num acidente de transi
to? Ou talvez o direito a um necessário suicídio 
(bem diferente, decerto, de aquele de que acu
sou os lusistas Mauro Ferhández no dita con
gresso elaboracionista). Ou seja, lembrando Le
opoldo María Panero, a um assassínio, que 
quando é múltiplo se chama genocídio.+ 
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X. MARRA 

GuieirQ 
CULTURAL 

eC>-P.B. 

Máis de mil persoas achegábanse 
o pasado Domingo 20 á beira do 
rio ria vila de Santalla de Lóuzara 
pa~a participar da derradeira des
pedida ao poeta lucense Fiz Ver
gara Vilariño. Logo da ceremó
nia relixiosa oficiada ao ar libre, 
dezaseis escriton;s lernbraron al
gún dos seus poemas. A emotiva 
homaxe pechouse coa actuación 
do grupo A Quenlla, autor das 
composicións coas que se IIlusi
caron alguns dos seus· sonetos. 

Aqueixado por unha paralise 
desde a adolescéncia, Fiz Yerga
ra Vilariño adicouse por enteiro 
á literatura· desde a sua vila na
tal de Santalla de Lóuzara, en 
Samas. A poesía social e com
prometida que impregna os seus 
primeiros traballos deu paso co 
tempo a versos que desprenden 
un carácter fortemente existen
cial e intimista. 

ANOSATERRA 

Lago de participa~- no libro colec
tivo Cravo Fondo, publicase 1971 
o seu primeiro-poemário Pra vós . 
O seu compromiso coa terra ér
guese con forza a través do libro 
Encontro cos tiburóns que publica 
dous anos despois. A carón das 
referéncias a sua terra natal apa
rece en Orfo de ti en terra adentro 
( 197 4) unha poesia máis intimis
ta que se demora nos sentimen
tos de soidade e de dor e na pre
séncia da muller com9 algo in
canzábel. Profundizando nesta li
ña intimista publica en 1982 Po
eta muiñeiro á deriva, n o 1990 
Nos eidos da bremanza e tres anos 
despois Pastora de sorrisos. 

Nembargantes a sua criación via
xaba desde o mundo da poesia, 
ao mundo do relato breve, do n-
aio e mesmo do teatro. Rccebeu 

os prémios Meigas e Tramos en 
vária oca ión , o Xo é Maria 
Chao Rego e o Guimarae de po
esia, conto e en ai . • 

Oración P?t Fiz Vergara Vilariño 

_ ~ Que un
1
deus arrépentido 

- te _deixe descansar alguriho_s días 
·dos golpes exrremos da agonía 
pé da casa pate,ma, 

· e fogo suavemenre . 
t~ colla e te refaga. membro a membro 
a· iñmaxe e semellanza non de si, 
se_nÓn do tea ~spírcto~ ·.t : . 
edila os tétis-pés e sólteós 
pra galgares as cargas que van ós muíños celestiai 
garddo coma un corzo. 
Goíla as túas wans e sólt-eas 
pra facer instrumentos ¡;erfectos de agarimo 
de peles delicadas. 

pra dicir versos ledos e-orno querían er os teus 
de amor, de amor cumprído. 
Colla o teu ro tro e sólteo 
das amargas rorruras de ranro sufrimenro 

-e vólvao tan fem1 o 
coma o sol do verao na Lóuzara xabreira 
pra que as anxelías digan 
obre un leíto florido nalgunha valígota do curro 

mundo: 
- «Fermoso é o noso amigo coma unha maciñeira, 

e o seu froito é ben doce na nosa boca sedorenta. 
Béixenos veces mil con beixo da úa boca, 
bébanos leite e mel baixo da nosa lingua•. 

~ '. rua lin~a e Wlt~ Darío Xohán Cab~ , 

XA HABERÁ TEMPO.~DE VER A CORZA 
Domingo, 20 de Xullo. Feira en. Sárria. Vai un día 
de verán co sol a todo quentar e a luz batendo no 
máis fondo dos ollos. Dinme que viron pola mañá 
unha eorza noviña polos Chaos e os Redondos. 
Hoxe non me dá tempo, pero ó vindeiro fin de 
semana hai ir vela. Tamen soupen que o teixo 
andou nas pat~cas esta noite, fozando vários pés. 
Xa pasou a hora de xantar, e axiña rematou P?ra 

MIGUEL RODRÍGUEZ 

SÁNCHt:Z 

mín 0 tempo de disfroite, todo o que queda de · ' E 
tarde pechado no cuarto a preparar a oposición. ·-. 
Oxalá pague a pena o que me. está roubando ao . - ¡~ "Vergara 
que máis me gusta facer: vivir. De súpeto yéñen-

-me dicir que o poeta de Lóuzará morreu-. Quítan- era, 0 senlleiro 
me da incredulidade ao lembrar unha recente re- arg~mentp para 
ferenda na prensa dicindo de que estaba enfermo, termar dunha 

· desexándolle melloria. É cérto, Fiz Vergara Vilari-
ño morreu. Non pode ser. T~: novo, tan clíeo .de -- · . ih).sión 
vida, tan necesario. A min, como a moitbs dos :- deseperada: 
que nestas, terras vivimos, servíanos de guí~ e .de 
mito ao pensar que. tras a montaña de enfrente. ti- a lealdade á · 
ñamos a alguén sobranceiro (no sehso puro da Nai Terra" 

. verba) ·alguén que sabía expresar o que sinte unha 
persoa nun lugar salvaxe e impregnarse do lugar 
(fennoso lugar) onde tiña as súas raíces e moraba. 
Servíanos de guía e de mito ao pensar que tras a 
montaña de enfrente tiñamos a alguén sobrancei
ro (no senso puro da verba) alguén que sabía ex
presar o que sinte unha J,Cersoa nun lugar salvaxe e 
afastado coma Lóuzara. Alguén que di o que leva 
dentro (o universal), facéndoo impregnarse do tu
gar (fennoso lugar) onde tiña as súas raíces e mo
raba. Servíanos de exemplo aos que albiscamos 
que moi poucos son os que esc?llen a aldea para 

,• 

vivir , .que todos se van ás cidad~s, lonxe, a embu-
, lleírarse nesta~ bost:_a qura' e fedorenta na que se 
xunta a maldade, a insolidaridade, a prostitución, 
o plástico, as ratas e· o -cemento; revestíndose de 
' ~modernidade" para pasadla pola cara aos que 
quedan nas aldeas, aos que aínda non poideron 
espilirse <lesa "carga" que non lle deixa saír do 
campo. Son os que quedamos, sen Fiz (vellos pen
~ionistas, inútiles, bestas bravas, caciques, algún 
tolo). El era o que nos valía de xustificación can
do nos enfrontabá.mos na hosa conciencia con 
ese insulto de "paleto, que no sirves para ningún 
puesto ·en la ciudad". Entón lembrábamonos del, 1 

salientado escritor, que escollera vivir onde nós, 
podendo "ocupar posto" na cidade. 

Iso fo¡ o que me fixo achegarme aos seus poemo.S, 
o que Íne fixo acudir á súa homenaxe en Sarria 
no verán do 95, dándolle nollie a unha praciña, 
nova e fermosa, bendecida coa auga que bos 
amigos trouxeron do seu muiño, e logo, a lectura 
dos seus poemas na Casa da Cultura, facendo ga
banza X.A. Montero e léndoos Manuel María. 

Hai pouco saía unha entrevista que lle facía X~
sé de Cora, en Lóuzara po suposto, e falaba b 
poeta do seu pasado e tamén do seu futuro, pre
parando poemas á súa casa paterna, e coido que 
unha novela. -

Pensar que xa non está tras dese monte , na 
Louzara Xabreira, valéirame desa esperanza que 
el, nestas terras de Samos, facíame manter. 

Quen lles valerá de exemplo aos aos cat ivos de 
eiquí? A quen apelarán para estar orgull de 
vivir na montaña cando os da cidade (de Sarria, 
de Lugo) os desprecen con parca e inxu tificada 
soberbia? El era o senlleiro argumento para ter
mar dunha ilusión desesperada: a lealdade á Nai 
Terra, o só albiscar o futuro de Galiza (de nós 
todos) se está cheo de tradición. Só hai futuro 
poñendo os alicerces na historia e na reflexión. 

Na miña casa tamén temos mu.iño, como neu
tras, pero só 'moe centeo, cebada ou millo, non 
sentimentos e verbas como o de Fiz, que se 
mantén rexo e limpo de silveiras. Sen el sí irnos 
un pouco máis "á deriva", sí quedamos "orfos 
del e da terra", engulidos "nos eidos do desespe
ro" e xa case sen ning_uén que apacente e "pas
tare o noso sorriso'' de infancia cara o mañá. 

Só <lúas causas máis: gabei a un vello hai tempo 
dicido que mercía que calquera mozo dei-a ana~ 
cos de vida por el; por Fiz digo honestamente o 
mesmo, malia que a mágoa medra por ser el tan 
novo. Como Lois Pereiro, como Amado '. Carba
llo, como Manoel Antonio, como ,tanta vida 
que fuxe escorrendo como auga nas mans. 

Lendo os seus poemas mantemos pendurada a 
súa memória no noso mundo de vivos, e o que 
importa máis, recibimos a cada verso pingas de 

· pura vida na nosa gorxa reseca. Este fin ·de se
mana non puiden ver a· corza. Se cadra para o 
vindeiro estará morta. + 



ANOSA TERRA 
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O- R 1 X 1 N A L 

A algunhas cidades hai que poñerlles subtítulos 

_para aprecialas, sentílas, oílas e disfrutalas. 

A VIGO só hai <¡ue que coñecela para querela. 

Pide sempre a Versión Orixinal 

CONCELLO DE VIGO 
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BOROBÓ 

' 

Cincuentenario-adiantado 
Celebra neste mes de Santiago 
o seu cincuentenario o Patrona
to Rosalia de CasÚo. Supoño 
que con ano e medio de adian
to, pois na acta da Comisión Or
ganizadora do Patronato (redaé
tada en castelán) consta que se 
reuniu o 29 de Decembro de 
1948 "a fin de constituir, dacor
do cos Estatutos aprobados pola 
Autoridade Gubernativa, a pri
meira Xunta de Gobemo", que 
sería formada ao. día seguinte. 

Presidía Otero Pedrayo 
aquela Comision Organi
zadora, da cal foi segredario 

Xesús Ferro CouseJo, quen le
vantou a acta. E con eles integra
ban a Comisión Fermín Bouza 
Brey, Manuel Beiras, Aquilino 
Iglesia Alvariño e Xaime Isla 
Couto, todo eles· antigos gale
gu istas que non despertaban de
masiado recelo nas xerarquias do 
Movimento. Cecais por isto que
daran fóra da Comisión o arqui
tecto Gómez Román e Francisco 
Femández del Riego, derradeiros 
segredario~ xerais, respectivamn
te, do Partido Galeguista e das 
Mocedades Galeguistas. 

Xa que, evidentemente, a crea-

Como dicía aquela canción: Os 
tempos cambiaron que é unha 
barbaridade. Se a un noso avó 
ou bisavó lle saíran tres ou catro . 
fillos dun golpe, sería felicitado e 
envexado polos seus coetáneos, 
pol~ demostración palpabel da 
súa eficacia enxendradora; men
tres que se iso lle acorre a un 
paisano de agora, pouco menos 
que lle habería qÑe dar o ·pésa
me. A causa ve!Ysfndo que o 
que antes tiña-ttnha amplá prole, 
xa podía non' ter unha peseta no 
banco, que era estimado como 
un valor de futuro, mentres que, 
nestes tempos que corren, como 
un pai teña a desgracia de de
mostrar as súas facultades pro
creativas dun só golpe, pouco 
menos que ten que pasar a vivir 
da beneficencia do concello. ' 

-os tempos mudáronvos 
moito. Quedan moi lon
xe aqueles anos nos que 

os exipcios adoraban a un tal 
Min que tiña o descaro de andar 
co seu falo erecto esparexendo 
semente por todas as leiras e fo
gares do vello imperio. Porque 
aquel falo si era divino; non só 
enxendraba soldados para o Fa-

. raón e mulleres para a casa, ·ta
mén esparexía trigo e avea polos 
campos do Baixo Nilo. 

A v.erdade é que non hai cultu
ra ou etnia que se prece que 
non teña o seu falo para adorar. 

En Grecia -por non deixar de 
falar do que ven nos libros de 
escola-, habíavos un tal Príapo~ 

ción do Patronato Rosalía foi 
unha das primeiras accións ~ul
tuqlis do galeguisrno, paralela á 
Fundación da Editorial Galaxia, 
e anticipándose á xa hi:;tórica 
presenza en Santiago de Ramón 
Piñeiro. O pretexto, por certo, 
pra a domiciliación compostelán 
de Piñeiro, foi o seu noméamen
to de canciller, ou escribinte, do 
Patronato, soio con funcións ad- ' 
ministrativas~ con trescentas pe
setas de soldo ao mes. . 

O s bos e xenerosos proho
mes que instituiran o Pa
tronato Rosaliano, aco

lleran cos brazos abertos o pro
xecto, tan magnánimo e_ senti
mental, do inesquencible, pra 
min, Xosé Mosquita Pérez, o ve
llo dos cantos, quen .soñaba con 
ir adquirindo as casas en que 
morou Resalía e transformalas 
en residencias de esGritores e ar
tistas sen acougo na súa vellez. 

Mosquera poñía o exemplo de 
don Ramón Cabanillas, ca sua 
errante existencia: de Cuba a 
Mondariz, d~ Madrid a Bara
caldo, de Samos a Santiago e 
a Cambados, pra _morrer onde 
nace u. 

O vello·dos conws, avisado-polca 
xomalista Xesus Alvite, sacrifi
couse comprando a Casa da Ma
tanza, a Horta da Paz, a medias 
co -seu gran amigo :V.illar Gran
xel, o do Bazar, dsprendido mar
cader compostelán, quen legou 
a sua parte ao Patronato. Mos
quera Pérez, vello militante ga
leguista, ben asesorado por Ma
nolo Beiras, seu correlixonario e 
c,ompañeiro n9S Almacéns de 
Anxel Estévez (o pai do actual 
alcalde de Santiago), sumou· ao 
seu proxecto, como queda visto, 
aos persoeiros da cultura galega, 
ainda en ·entredito: Otero, Bou
. za,_ Alvariño, Ferro, ... 

dou fóra Mosquera 
Comisión, pero era 
us ex machina dela e 

g xa gue o ·Ce~tro 
Galega de Bos Aires financia-
se, no que podía, a sua ambi
ciosa idea. As ilusións era moi
tas. "Lumbriga o día. Hai que 
traballar", can taba Aquilino. 
Había que traballar polo rexur-

. dimen to da cultura' esnaquiza
da. Escoménzase polo nombra
mento da Xunta de Gobemo, a 
cal renovaríase· despois polo 
método da cooptación. Acór .. 

O divino falo 
que era moi feo, pero tiña 
un fal.o descomunal. 

Este tal Príapo, segundo 
os que crían nel, .espan- · 
taba aos paxaros gas se

men te iras; pero asemade, 
co seu falo erecto, como o 
seu homólogo exipcio, 
transmitíalle fecundidade 
aos campos. E os labregos 
daquela, ·para facerlle o 
conto, representábano o 
máis adecuadamente posí
bel: Collían un pao ao que 
He daban forma humana a 
golpe de machazos (pois a 
súa fealdade facía dicir que 
estaba feíto á machada), e 
no lugar dos x'enitais metí
anlle unha enorme estacá 
vermella; e despois chanta
bano. no medio das leiras. 

Eran outros tempos; da
quela cada cousa apreciá
base polo que era, e un fa
lo funcionando sen enga
didos de botica era a gloria 
de quen o gozaba. Así non 

' é de estrañar que este Pría
po, con tales atributos, tamén 
fose adorado como garante da 
felicidade conxugal. 

ndanclo o tempo e vistas as 
v~rtudes do órgano e o apre-

10 que se lle daba, popula
rizouse o uso dun falo de barro ou 
metal como amuleto contra' o 
mal de ollo e as envexas~ Ata os 
carros nos que se ·paseaban os 
triunfadores dalgún evento de
portivo ou bélico, levaban colga-

do un falo como preservativo 
contra a xenreira·; e os romanos 
pendurábanos do pescozo contra 
os malos espíritos e represéntába
nos en baixo relevo nas pontes e 
nas portas dos edificios públicos, 
das casas e dos .templos; como o 
que, moitos anos despois de que 
desaparecese o imperio romano, 
gravaron os vec'iños de San Fiz 
de Cangas na porta travesa da 
súa igrexa, facéndolle compartir 
importancia co círculo, a cruz e a 

· clase que todos os seus compo
. ñentes fosen viciños de 'Santia

go. Asi autoexcluíronse a 
maioría dos membros da Comi
sión_ Organizadora. 

N-omeouse presidente a D. 
Luis Iglesias, penúltimo_ 
director do Semipario de 

Estudos Galegas, e derradeiro 
Rector, na República, da Uni
versidade. O vello dos contos 
quedou séndo o vicepresiden

. te, verdadei:Tamente executivo, 
e Fermín Bauza Brey o segre
dario, rebosante de sapiencia 
rosaliana. Dos quince mem
bros daquela Xunta, ,na que 
había tantos inmortais acadé
micos, soio quedamos neste 
mundo tres catedráticos de Xe
ografía e Historia -Don Anto
nio Fraguas, Dª Pura Lorenza
na, D. Manuel Fernández- e 
máis eu. 

Tiñamos moito que facer, pe
ro o que máis nos ocupaba era 
a organización da Misa de 
Rosalía, dita en galega, o día 
de Galicia. A que chamaba, 
con razóns de abando, o o co
rrente Pedro Martull, a misa 
dos ateos.• 

FRANCISCO A .. VIDAL 

rosácea, dándono~ a en
tender que a fertilidade 
sae <leste templo para es
te nd e rse polos campos 
que o rodean. 

Cóntanme que en Pom
peia encontrouse unha 
casa que tiña un falo es
culpido na porta, acom
pañado dunha inscrición 
que dicía: Hic Habitat 
Felicitas. Non pensedes 
mal. Felicitas eta deusa 
dos acontecementos feli
ces, e ·a casa era dunha 
familia decente. 

Os ;omanos tamén ti
ñan o seu deus da fertili
dade, que se chamaba 
Líber, e cando era o seu 
día, paseaban un enorme 
falo erguido enriba dun 
carro, polos campos e a 
cidade, para ser logo ins
talado na praza do Foro, 
onde unhas matronas o 
adornaban con coroas 
de flores. 

Como se ve, os falos usá
ronse e apreciáronse sem
pre, aínda moito antes de 

que. o Australopithecus fixese 
acto de presencia neste mundo; 
e non deixa de ser anacrónico 
que este símbolo da masculini
dade e da procreación, que pro
tagonizop multitude de lendas, 
cantos e ritos, pasase de ser un 
preservativo contra a esterilida
de a necesitar un preservativo 
que garanta a esterilidade. • 

A NOSA TERBA 

G lória Sánchez 

'A literatura infantil 
depende demasiado 
do ensino' 

Desde hai un tempo interésame 
moito a antropoloxia e o folclore. 
Agora mesmo estou lendo un dic
cionário das fada irland sas. 

Que libros recomenda ler? 

O centro do labirinto de Agustín 
Femández Paz e O mecanoscrito 
da segunda orixe do escritc~,r cata
lán Manuel de. Pedrolo. E unha 
obra que teño sempre moi pre
sente por que canta unha hi tória 
fascinante que evoca o mito de 
Adán e Eva. Narra as peripécia 
de dous nenas de distintas razas, 
que logo dunha catástrofe mun
dial, comenzan xuntos a construir 
de novo o mundo. 

Están enfocados os seus libros á 
aprendizaxe da leitura dos máis 
ca ti vos? 

A literatura infantil actual depen; 
de demasiado do mundo escolar. E 
desexábel que a literatura estea 
presente na escola, pero o que non 
debe ocurrir e que esta domine to
do o ámbito da literatura. Cando 
escribo tento alonxarme da didác~ 
tica, facer cohtos, criar mitos que 
inviten aos nenos a imaxinar, a rir, 
en definitiva, que sexan unha vál
vula de escape da cotidianidade á 
que están sometidos. 

Existe unha oferta bastante a bun, 
dante na literatura galega para a 
mocidade. Acontece o mesmo coa 
infantil? 

O funcionamento do mercado é 
diferente. Na literatura infantil é 
máis conflictivo que na de adoles
centes. Namentres os adolescen
tes teñen acceso directo ao libro o 
neno sempre vai estar mediatiza
do. De todos os xeitos títulos 
existen e incluso eu diría que de 
maior calidade. 

Que1 papel xogan as ilustracións? 

En xeral, hoxendia estamos moi 
dominados polo mundo da imaxe, 
pero á marxe disto, os nenos can
do len necesitan dun apoio para 
contruir as imaxes mentais que se 
lles intentan trasmitir a través da 
lectura. Falta o apoio da voz, que 
nos cantos orais axuda a ·evocar o 
mundo imaxinário. • 

Escñtora. Vilagarcia ( 1958). 
Obras publicadas: _Fafarraios, Rimas con letra, 
Bichos con gaseosa , Pum-Pum! , Cabeciña a paxa
ros e oiuras historias, O capitán Ro e o gato Bo, e 

A raiña de Tumedor. 
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CORUÑA. 

O Trinque · 
Djavan 

O cantante brasil.eirn Daja
van falou todo o tempo eD 
portugués a· pedido do· públi
co da Goruña o Martes pasa
do, logo de ter corne~ado a 

sua apresentación en espa
ñol. Despois fixo unha a<;-

. tuación esplendorosa. Para 
mostra, pódese adquirir o 
se:u último disco, Maláisia. + 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 
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Bretoña 
•MÚSICA 

t'l:.S 1 /\ '-..-1:.L'I /\ 

A Asociación Auruxeira de 
Bretoña (A Pastoriia) artella 
para o Venres 1 de Agosto, a 
festa en honor a deus celta 
lugué Lugna ad . Breroña 
fo¡ sede do Bispad Briro
niense até o século VIII, so
bre o que rentan facer me
mória histórica coas confe
réncias de Manuel Aneiros, 
André Pena Granda e An
tonio Garcia, que comezan 
ás 7 do serán no salón parro
quial ao tempo que se inau
gura unha mosrra cos restos 
arqueolóxic do Castro de 
Bretoña. A partir das 10,30 
da noite acruan no Couto da 
Auruxeira, o gaiteiro local 
Daniel O Roxo; Emílio Pé
rez O Pando, da Fonsagra
da, co seu birimbau; A 
Quenlla e Xosé Manuel 
Budiño e a sua banda, entre 
outros. Entrada de balde. 

Celanova 
• LEITURAS 

FElRA DO LlBRO 

A mostra das novidades do 
libro do 24 ao 27 de Xullo. 

'chantada 
• EXPOSICIÓNS 

BIBLIOTECA ECOLÓX!CA 

Durante todo o mes de 

61m~~P; ~ . fpJef,~v? .f.ªRCfi: 
Municipal unha biblioteca 
ecolóxica gratuíta e de ac
ceso 1 ibre, cunha oferta 
que chega ás duascentas 
publicacións. 

•MÚSICA 

KOROSI DANSAS 

Rock de batea; na vila o 
Sábado 26 de Xullo. Ac
tuan xunto os Gold Croud. 

A Coruña 
• EXPOSICIÓN$ 

ÜALLZA HOXE 

Xunra 75 obras realizadas 
nos últimos 7 anos, entre 
esculturas e pinturas, no 
local da Fundación Barrié . 
Alguns autores son Men-

Numerosa 
exposicións 

escultóricas ao longo 
do poís, tanto de 

galegas coma 
doutros ibéricos. Na 
imaxe unha peza de 

Álvaro de lá Vega. 

Carteleira 

~ HOMES DE NEGRO. A Terra 
convertéuse no secreto 1ugar de 

asilo dos párias do universo, pero os te
rrícolas ignórano. Para controlar esta 
imigración clandestina, están os Homes 
de Negro. Comédia de acción e pantasia. 

~ BATMAN E ROBIN. Nova· 
entrega da versión cinematográfi.,, 

ca dos herois da banda deseñada, esta vez 
loitando contra Frio, un mau que conxe• 
la aos seus inimigos. Moim decorado e 
alto presuposto para unha película na 
liña das anteriores. 

Jk!é m;in;iés~ :;~e~re-;-ra-t;-;-ck~ad~l-
ra peripécia da banda de música dunha 
mina de carbón pechada por Margaret 
Thatcher. Humor, música e unha clase 
social en carne viva. O mellor d[:l (;ar
teleira. 

IJJli' AIR BAG. Juamma Bajo Olloa 
· deixa o estilo intimista de Asas 
de Mariposa para enredarse nunha co
méd ia de gansters de grande desorde 
narrativo e con algun chiste resultón. 
Herdanzas da movida con protagonistas 
subidos de coca. Tono periférico onde 
bascos, galegos e portugueses aparecen 
en primeira liña. 

~ CON AIR. Vários presos .moi 
perigosos son trasladados a un cár

cere de alta seguridade. Pero na viaxe, 
toman o avión penirenciário para tentar 

chu Lamas, Antón Patiño, 
Leiro, Paco Pestana- ou 
Manuel Moldes. 

MAGNUM LARRY T. 

A Fundación Caixa Galicia 
expón ao redor de 100 tra
ballos en branco e negro do 
famoso fotógrafo. Até o 26 
de Xullo no Quiosco Alfonso. 

WORLD PRESS PHOTO 

-unha fuga. Subproduto do cinema de ac
ción con variante carcerária e final feliz. 

lfilr_ HAMLET. Uns bons diálogos 
sempre son garantia en médio de 

tanto cine inconsistente .. Kennet Brahn
nag fai unha versión con demasiados pri
meiros planos, ao estilo da televisión, e 
cun Hamlet, interpretado por el mesmo, -
en exéeso alporizado toda a película. 

lfilr_A BOA ESTRELA. Triáng.¡,¡lo 
amoroso entre un carniceiro im

potente e unha parella ele delincuentes. 
O carniceiro aceita a situación ao. coñe-

españ~l de aceitábel tactura. 

~ SÓ OS PARVOS SE NAMO-
RAN. Unha. hispana e un ang1o

saxón enamóranse nas Vegas. Narración 
acara!l'.}.elada do choque entre as respeiti
vas famílias e culturas. 

~AXUSTE DE CONTAS. Norte
americano de acción e previsíbel 

final. Para dias de choiba. A preséncia 
de Harvey Keitel, o mellor. 

O QUINTO ELEMENTO. Un 
~noderno taxista do século XXIII, 
ex soldado especialista, ten que socorrer 
a unha extraterrestre no seu plano para 
exorcizar o mal que ameaza a vida na te
. rra. Dous sex simbols, Bruce Willis.e Iam 
Holrn e os deseños de Moebius e Jean
Paul Gaultier. t 

A moscra da casa Kodak 
chega por prime ira vez á 
Gali za. Mái de 200 fotos 
na Estación Marítima. 

Los Doré estarán en FERROL e VIGO. 

•MÚSICA 

FE TIVAL FOLK 

O Festival Folk da Coruña, 
o 1 e 2 de Agosto, ten un 
cartaz atractivo ao prezo de 
2.500 pta. por día (abono 
de 3.500 para os dous dias). 
O Venres l, actuan Li.iar 
na Lubre, Milladoiro, Da\ly 
Spillane e Sharon Shaoon. 
Para o Sábado 2 teñen 
anunciado Llan de Cubel, 
Tannahill Weavers, Wolfs
tone e Altan. 

]OSHUA REDMAN 

No Coliséum ás 9 da noite 
e dentro do festival da 
]ohhnie Walker, o Venres 
25 actua o grupo de Joshua 
Redman . O 7 de Agosto 
pódese ver The American 
Esp!ritual Ensemble. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

ESCULTURA GALEGA E 
ASTUR LANA 

A galega ocupa a Alameda, 
Cantóns de Molins e a Praza 
da Constitución. A asturia
nas na Praza do Marqués de 
Amboaza. Até Outubro. 

•MÚSICA 

Lo DORÉ 

. Música latina. Apresenran 
o novo -disco El Rey del 
Gua-Chis-Men, boleros 
con referéncia ao soul, o 
pop e até o jazz. O Ventes 
25 ás 11 da noite na sala 
Muserola. 

Gondomar 
·· •MÚSICA 

F1A NA RoeA 

Moraña 
•FESTA 

CARNEIRO AO ESPETO 
, E MÚSlCA FOLK . 

O Domingo 28 na Carba
lleira de Santa Lucia. As 9 
da noite no mesmo lugar ce
lebran o I Festival Folk coa 
actuación de Berrogüeto, 
Liorna e Verbo Xido. 

Muiños 
•MÚSICA 

Música folk e tradicional, ZENZAR 
o Sábad¿ 2_6 ás 10,JO da ,,... 
noite na Pr,aza""d~ San O Xoves 24 na Sala Gallae-

_. Bieito. · . cia de Muiños (Ourense). 

Be,.,Üeffo van estar en MORAÑA e SANTIAGO. 

Lug_o ___ _ 
'11 EXPOSICIÓNS 

ALFREDO 
BONG!ANNI 

Fotografias até fina is de 
Xullo no Cafetin . 

ÜALIZA CASTREXA E 
ROMANA 

A história arqueolóxica en. 
tres salas da cidade: Caixa 
Galiza , Museu Provincial e 
Porta Miñá. -Até o mes de 
Outubro. 

CSCULTURA 
CÁNTAl:3KA E 'l.JALEUA 

Até o mes de Outubro ex
poñen ao carón da muralla, 
esculturas recentes de artis- -
tas galegos e cántabros. 

Ourense 
•MÚSICA 

ZENZAR 

O Sábado 26 no Rock Club. 

• EXPOSICIÓNS 

UMG 

Imaxes de 20 anos da 
Unión da Mocidade Galega 
na Auriense. Até o dia 31 
de Xullo. 

Palas de Rei 
•MÚSICA 

ROCK 
NOCAMIÑO 

O segundo festival terá Lu
gar o Ventes 25 e Sábado 
26 de Xullo na esplan.ada 
do mercado e ademais é 
de balde. O Venres actuan 
Sex Muse1,1m 1 Los Del
Tonos , Dover e Sugar 
Dadies . O Sábado estarán 
Rosendo, Ska-P, Sindica
to del Crimen e Xenreira. 
Habilítarase unha zona de 
acampada de balde . 

Porto do So~ 
•MÚSICA 

KOROSI DANZAS E 
ZEN ZAR 

Na Praza da Vila iste Ven
res 25. 

Ribadávia 
•TEATRO 

MOSTRA 
INTERNACIONAL 

Comezou o pasado dia 18 
pero ainda ofere'ce tres 
días de programación. A 
maiores das montaxes de 
animación de rua, no Au
ditório do Castelo (a par
tir das 11 da noite), ac
tuarán Teatro Sunsil da 
Suíza con Ícaro fo 24), 
Jango Edwards dos USA 
con Classics (Ventes 25 ), -
e para a clausura unha es
rrea mundial en mellor te
atro c6mico , Teatro do 
Morcego e a Incrible vida 
de Héc'tor Loreiro (Sáb:J
clo 26). 
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Santiago. 
•DANZA 

. )OAQUIN CORTÉS 

O bailarin apresenta o seu 
espectáculo Paixón ciganá, o 
Venres 25 ás 11 da noite, na 
Praza da Quintana .. Entradas 
entre 5.000 e l. 700 pta. 

• EXPOSICIÓNS 

PÉREZ YILLALTA 

Até o 20 de Agosto na Ca
sa da Parra, debuxos e 
apontes, desde a abstrac
ción, á pop-art pasando po
lo barroco andaluz. 

SO ROLLA 

Traballos e apontes en pe
queno formato. Até o 3 de 
Agosto na lgrexa da Uni
versidade. 

CAMBIAR A MIRADA . 

O CGAC oferta un progra
ma de Didáctica da Arte que 
dirixiu Manuel Oliveira. 
Cambiar a mirada tenta 
guiar ao público adulto a 
través das mostras e a colec
ción do CGAC, explicando 
as pezas. Tamén aberta a 
grupos e asociaciór,is, que 

· Publicacións / 

TERRA E TEMPO 

A Revista de infarmación, ~nálise e interpre
tación que edita a UPG, sacou un número 
·monográfico para o inverno de 1997, titu
ladp O neoliberalismo desde Galiza. Xunta 
58 páxinas de ensaios sobre os efeitos do 

neoliberalismo nos 
seitores produtivos 
do país. Alguns arti
gos son Neoliberalis
mo , nova roupaxe 
para o imperialismo 
de Manuel Mera, 
Para un desenvol
vimento do agro 
galega de Lídia 
Senra, A fun 
ción política do 
gasto educativo 
por Henrique 

T ello, ou O desafio 
neoliberal: entre o sofisma científico e 

a fascinación comunicativa de Xosé Ramón 
Garcia Menéndez. Tamén escreben Ra
món Varela sobre ·as razóns de que haxa 
na Galiza multinacionais do alumínio, 
Xosé Díaz sobre a re-estruturación do sei
tor naval, Crisanto de Aspai e Xurxo Ce
breiros que finnan xuntos un texto sobre a 
perda de direitos dos traballadores, e Fran
cisco Constenla que trata a caída da pre
sión fiscal nos últimos anos. Outros' arti
gos son Notas para unha crítica do liberalis
mo de Domingos A . Garcia Fernández, 
Feminismo e liberalismo: unha difícil relación 
de Carme Adán Villamarin, e A pesca un 
seitor vital para Galiza de Bieito Lobeira e 
Xavier Aboi Pérez. Unha chea de clave.5 
para entender o estado industrial da Gali
za q~e se pode peder a Edicións T erra e 
Tempo: Pérez Constanti, 12 baixo. Santia
go. Teléfono (981) 56 66 09.t 

SAPOCONCHO . 

Número 11 (Xuño de 1997), o boletin 
trimestral do Museu do Humor de Fene 
e única publicación do seu tipo na Gali
za, oferece 16 páxinas coas mostras dos 
debuxos "do mestre polaco Antoni Cho
dorowsk i, o vigués Federico Ribas 
(1892-1952), e por suposto, cos traballos 
de debuxantes máis novos que van na 
sección Sopa de sapoconcho: Nachortas, 
Lolo, Forxán, José Jiménez, Tonisavsky, 
Harry Beuster, J. Bosco, Narciso, Sex, 
Ares, Marrugt, Lombilla, Lázaro,.Juska, 
Ulisses, Guillermo Díaz e Gerardo Gar
cia. Tamén trae a crónica das Xornadas 
do Humor celebradas o pasado Abril, a 
mari_ores doutros artigos de risa que fir
man Henrique Sanfiz e César Galdo. Pe
didos ou colaboracións no Museu do 
Humor. Conces, 20-22. 15500 Fene. A -
Corufi.a. Teléfonó (981) 34 14 51.t 

Conv-ocatórias 

CONCURSO 
DE CARICATURISTAS NO VEIS 

A Casa da Xuventude de Ourense 
~ aporta iste concurso á IV Bienal da 

Caricatura, na que tamén traballan a 
Concelleria de Cultura e o Clube Cul
tural Alexandre Bóveda. Poden enviar 
todas a caricaturas que queiran os ga·
legos e residentes na Galiza de 14 a 30 
anos, respetando un tamaño mínimo 
de DIN A4 e máximo de DIN A3. 
Prémio de 100.000 pta. á mellar co
lección (6 debuxos), e catro de 25.000 
ás mellores caricaturas. Os envios te
ñen que chegar antes do 15 de De
cembro ·de 1997, á Casa da Xuventu- _ 
de: Celso Emílio Ferreiro, 27. 32004 
Ourense. Teléfono (988) 22 85 OO. 

VIGO E A PESCA 

O Clmcello convoca un concurso fo
tográfico baixo o lema A importáncia 
de Vigo na pesca mundial. Poden parti-

poden facer reservas no 
(981) 54 66 23 ou 54 '66 10. 

JORGE BARBI 

O Dobre Espazo do Centro 
Galego de Arte Contem
poránea (CGAC), acolle 
o traballo do artista da 
Guarda. De Martes a Sá
bado de 11 a 20 h. Domin
gos de 11 a 14 h. 

DANGRAHAM 

O CGAC oferece unha 
mostra retrospectiva sobre ¡i 
obra do artista norteameri
cano Dan Graham. Foto
grafias, deseños, produción 
filmográfica e videográfica, 
instalacións e maquetas, re
alizadas desde os anos 60 
até hoxe, xunto coa obra 
criada exclusivamente para 
ista mostra. De Martes a Sá
bado de 11 a 20 h. Domin
gos e feirados. de 11 a 14 h. 

DE ASOREY AOS 90 

cipar os residentes na mancomunidade 
de 18 a 30 anos, cun máximo de 3 fo

. tos de 25x20 cm. Hai tres prémios: 
100.000, 75.000 e 50.000 pta. As en
tregas teñen que chegar baixo título e 
plica, antes do 29 de Agosto de 1997, 

· á Casa da Xuventude: López Mora, 31. 
Teléfono (986) 29 48 06. 

ÜBRADOIROS DA ·NA TUREZA 

Papaventos, o Colectivo dé ·Educación 
Ambiental de Chantada anúncia os 
VI Obradoiros da Natureza. T erán lu-

- gar nas duas primeiras semanas de 
Agosto na Casa da Xuventude, no Par
que de Sangoñedo e nas Piscinas mu
nicipais, con obradoiros e cursos para 
nenas de 7 a ·12 anos . . Alguns temas a 
tratar serán os de reciclaxe de papel, 
enerxias ecolóxicas, construción de 
niños para paxa.ros con refugallos ou 
expresión corporal, en'tre moitos ou
tros. Inscrición gratufta na Casa da 
Xuventude. 

REVOLTALLO 
DE MÚSICA EMERXENTE 

O Centro Viciñal de Valadares (Vi
go) artella do 21 ao 24 de Agosto o 
IV Revoltallo (O teu gozo no Monte dos 
Pozos), que ten ta ser un festival de 
músicas variadas e unha plataforma. 
para novos grupos. Dentro do festival 
mántense o concurso para bandas nas 
categorias de pop-rock, metal-punk e 
lnúsicas distintas. Para participar só 
hai que remitir unha maqueta antes 
do 3 de Agosto, ao Centro Viciñal de 
Valadares. Estrada de Valadares, 233. 
36314 Vigo. O primeiro prémio é de 
25.000 pta. máis a gravación dun 
master CD, no que tamén entrarán os 
segundos. 

PRÉMIOS GUITIRIZ 

A Asociación Cultural Xermolos con
voca o XVIII Festival de Pardiñas con 
prémios de escultura (250.000 pta), 

escultura popular (75.000 pta) e de fo
tografia (75.000 pta) . Están abertos a 
todos os artistas galegqs ou residentes 
na Galiza, que apresenten a sua obra 
baixo plica e lema, antes do 30 de Xu
llo en: Xermolos. Apartado 4. 27300 
Guitiriz. Maior información no (982) 
37 20 40. 

PRÉMIO DE POESIA 
GUERRA )UNQUEIRO 

A Camara municipal de Freixo de Es
pada a Cinta (Portugal) convoca o 
Prémio Nacional de Poesia Guerra ]un
queiro, dotado con 350.000 escudos e 
aberto a todos os autores en língua 
portuguesa. Os traballos teñc:n que ter 
un mínimo de 40 versos, e han chegar 
a dobre espazo en papel A4, baixo seu
dónimo, antes do 15 de Setembro ao 
Vereador do Pelouro da Cultura. Ca
mara Municipal. 5180 Freixo de Espa
da a Cinta. Teléfono (07-351-79) 65 
33 04, e fax 65 34 27. t 

A GALIZA EXTERIOR 
Rebelde 
Rojito, 
Prozacke 
Raimundos 
forman 
parte do 
amplo 11:artel 
do Felíx 
Rock en 
VIGO. 

Duas mosrras monográficas 
de dous pintores funda
mentais galegos, até o mes 
de Outubro. -Unha de La
xeiro no centro Caixavigo, 
e outra de Granell na Casa 
das Artes. 

Até o 31 de XU'llo no Audi
tório da Galiza, expoñen 
unha abondosa colección 
de escultura galega que co
meza con obra de -Francisco 
Asorey (1889-1961) e se
gue coa de todas as tendén
cias. do século até as máis 
recentes. Servizo gratuíto 
de guia para visitas en gru
po que se poden concertar · 
no (981) 57 41 52/57 41 
53. Abre de Martes a Ven
res de 12 a 20 h. 

XosÉMANUEL 
BU DIÑO 

Tarasca estarán Marta Da
costá, Chus Nogueira e 
Rafa Villar. 

EsCUL TURA ACTUAL 
DE GALIZA E A.RAGÓN 

As pezas aragonesas fican 
na Alameda, e as galegas na 
ruada Reconquista e ao re
dor da Estación Marítima. 

CIEGO-AL· ASPECTO 

Unha videoistalación e un
ha dúcea de imaxes tradu
cidas desde .o vídeo a dife
renes soportes, na mostra 
do ourensán Carlos Nieto. 
Na galeria Trinta até o 30 
de Xullo. 

EN TEMPO FURTIVO 

Esculturas de Nacho Cria
do, no Centro Galega de 
Arte Contemporánea. 

•MÚSICA 

' RAIMUNDO.AMAOOR 
E BERROGÜETO 

O guitarrista andalu~ xunto 
.co imprescidibel conxunto 
folk Berrogüeto, o d ía 25 ás 
11 da noite n a Praza da 
Quintana. 

REAL FILHARMONIA 
DA GAUZA 

O Venres 25 no Auditório 
da Galiza, dirixida por Ma
ximino Zumalave sobre un 
program.a de Haydn, Beet
hoven e Gaos. 

O nomeado gaiteiro toca 
xunto á sua banda, o Xoves 
24 á 1 da madrugada na 
Praza do T oural. 

WEST SIDE STORY 

Ricard Reguan dirixe fste 
musical o Domingo 27 na 
Praza da Quintana. · 

ROSAN A 

Actua o día 30 ás 11 da 
noite na Praza da Quintana. 

• POESIA 

LET~S DE
1 CAL 

Continua o ciclo de reci
tais que Letras de Cal está a 
organizar todos o martes de 
Xullo e Agosto. Para o 
Martes 29 ás· 22 horas no 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

ÁNTÓNIO ABAD 

Óleos figurativos até o 10 
de Agosto na sala Arcebispo 

-Lago. De 19 a 2J h. Do
mingos e festivos de 12 a 
14 e de 19 a 21 h. 

MORQUECHO . 

Paisaxes na galería Trisquel 
e Medúlio até o. 2 de Agos
to. De 18,30 a 21,30 h, 
agás festivos. 

•MÚSICA 

G~PEEKGBEN 

O Venres 25 ás 10 da noi-

A. Abad m~stra os seus óleos na sal Arcebispo Lago. de TUI. 

te, no Penedo, actua o gru
po local JFK e de seguido a 
banda pop La Gripe. O Sá
bado ás 11 da noite no 
mesmo lugar os rockeros 
de KG Ben. 

Vigp 
•CINEMA 

PASES AO PAIRO 

Do Luns 21 ao Venres 25 o 
Concello fa¡ pases de balde, 
a partir das 11 da noite na 
Praza da Constitución. Ain
da se poden ver El Perro del 
hortelano de Pilar Miró o 
Xoves 24, e Casino de Mar
tin Scorssese o Venres 25. 

1111 EXPOSICIÓNS 

Ao REDOR DE LAXEIRO 

O Clube Filatélico e Nu
mismático O Castro artella 
unha mostra no cabodano 
do seu pasamento. Contos, 
debuxos e pinturas de La
xeiro. Até o Doming.o 28 
no terceiro andar da Casa 
das Artes, de 11 a 14 e de 
17 ,30 a 21,JO ·h. -Os Do
mingos só abre de mañá. 

ÜELMI ÁLVAREZ 

Exposic ión anto lóxica 
(1983~1997) de fotoxoma
lismo na Casa das· Artes. 
Até o 22 de Agosto. 

MEDITERRÁNEO 

O andaluz Manolo Fuertes 
expón unha série de cadros 
baixo o lema Mediterráneo. 

_ Na Nova Sala de Exposi
cións Caixavigo. 

•MÚ$1CA 

FELIX ROCK 

O Venres 1 e o Sábado 2 de 
Agosto con actuacións no 
polideportivo das Travesas e 
lugar de acampada en SamiL 
O Venres de 2 da taré:le a 3 
da mañá, actuan os brasilei
ros Raimundos, os nortea
mericanos Babes in Toy
land, os grupos de Euskadi 
Soziedad Alkohólica, Joxe 
Ripau e L.T, os de Madrid 
Sugarless, Alma Vacía, e 
Lizard, dous de Vigo L'eo i 
Arremecághona e Rebelde 
Rojito, _ desde Aragón ven 
Manolo Kabezabolo y los 
que se van del bolo e de 
Portugal Mata Ratos. O 
mesmo diana Área Dance 
do festival, de 12,30 a 3 da 
mañá, traballan os djs Co
ma, Feel Action, Madelan. 
V. Flores, Mana~as, 

,Ground, Fero, Lord Kei
son, Silvania, Prozak e Fofi 
entre Óutros. O Sábado 2, co 
mesmo horário, actuan T oy 
Dolls (UK), os cataláns de 
Onassis Day, Dr. C¡ilypso e 
Discípulos de Otília, En-



O 27de 
Xullo 

celebran en 
XUNQUEIRA 
DE~BIA 

(Ourense) a 
Festa 

Costrexo. 

ANOSATERRA 
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Anúncios de balde 
• Parella con tillos: necesitamos 
cesión do CEA (Código de Explota
ción Agrária), dalguén que se dea 
de baixa, para nós podermos incor
porar como novos agricultores. Xulia 
Pérez. Tronceda. Castrocaldelas. Ou
rense . Teléfono (989) 57 97 43. 

•A 8ª Expofanzines (Exposición In
ternacional de Fanzines) xa está en 
marcha. Este ano queremos contar 
con todos os fanzines galegos en 
activo. Todos eles figurarán no nos0 
ctálogo gratuito, en galego e coñecido 
en 25 países. Non faltedes e correde a 
voz. Até o 29 de Agosto. Colectivo 
Phanzynex, Manuel Murgia, 15-5º D. 
32005 Ourense. Fax : (988) 24 99 30 .. -

• O Baile do Faroliño, será o Sába
do 26 de Xullo ás 12 da noite no 
Restaurante A Goleta da praia de 
Aguete (Marin) . O Ateneo Santa Ce
cília recorda a todos os sócios que 
para asistir á festa teñen que recoller 
a invitación na secretaria. 

• Xa saiu o Abrente n2 5, voceiro de 
Primeira Liña {MLN) cos seguintes 
artigos: editorial : lndependéncia na
cional e socialismo. Contra o impe
rialismo español. Francisco Sampe
dro: Marxismo e libertazón nacional. 
Carlos Morais: Pátria ou marte. Até a 
vitória sempre. Artigo sobre ernesto 
Che Guevara. Jame Petras: O pos
marxismo rampante . Unha crítica 
aos intelectuais e ás ONG. Carlos Tai 
bo: O rexurdimento nacional no les
te de Europa. Emilio Arauxo : Chus 
Pato ou o clamor do mundo. Erno 
Cemui : Mais um ano, Julho! Solicita
º de balde no apdo. 760 de Compos
tela incluindo o teu enderezo e un selo 
de 30 pta. para gastos de envio. -Ta
mén nos apdo. 692 da Coruña, 57 de 
Ferrolterra, 575 de Lugo, 569 de Ou
rense e 3258 de Vigo. 

• Terra Livre é o portavoz da AMI a 
nivel nacional. A re'.lista de 20 pági
nas conta con artigos coma: Disiden
cia e democracia , Timor Leste, 
Violencia e brutalidade. Se desejas 
recebela na tua casa escrebe ao Ap
do. 561 . 36080 Ponte-Vedra. Envian
do 150 pta. en selos de 30 pta. 

• Vivenda en Beade (Vigo), ben si
tuada, amoblada, nqva, e con xardin. 
Tempada de verán, estudantes ou1odo 
o ano. Chamar ao (986) 20 16 08. 

• Busco casa de campo para alu
gar por 1 semana no mes de Agos
to . (986) 21 1 O 86. 
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• Mozo de 26 anos tillo .de país ga-
l egos busca traballb na Galiza . 
Chamar a apartir das 1 O da noite ao 
teléfono 94-490 21 42, e pe rg untar 
por Alberto . 

• Vendo secadora de roupa, 
30.000 pta . Teléfono (986) 22 95 26. 

•Todos os galegos e galegas que 
morades en Madrid tedes unha cita 
o dia 20 desde mes para celebrar, 
por antecipado, o Día da Pátria Ga
lega. O noso ponto de reunión será o 
pub Arco (Praza do 2 de Maio , no 
bai r..ro de Malasaña), onde haberá 
festa rachada a partir das 2
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da calor bafante de Madrid e ven 
connosco a tomar uns grolos de com
promiso co,país . Non o perdas! 

• Curso de verán de idioma ruso 
na Asociación Máximo Gorki de Vi
go. Do 15 de Xullo ao 15 de Setem
bro. Para máis información chamar de 
17 a 20 h. ao teléfono (986) 22 44 57 . 

• Mestre en paro busca calquer 
traballo. (Por favor as ETI que non 
chamen) . Perguntar por Manolo no · 
(981) 69 56 82. 

• Clases de matemáticas por licen
ciada , ·a nivel de bacharelato , COU ,. 
e estatística de C.C. Políticas e Rela
cións laborais . En Compostela. Per
guntar por Ana no (981) 57 73 23. 

• Agradeceria que me mandaran li
bros sobre parasicoloxia, esoteris
mo, regresión, fenómenos estrenos , 
reencarnacións , médiums, vidéncia 
ou calquer outro tema relacioado co 
ocultismo . Mónica Martinez Rial. 
Rianxiño, 84. 15920 Rianxo. 

• Grande oferta de discos e case
tes. Prezos interesantes. Perguntar 
por Baños no (988) 21 05 85. 

• 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 reftexeión 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 Filosofía desexaria 
formar unha equipa de estudo con 
compañeiros/as con vistas a preparar 
as oposicións da devandita especial i~ · 
dade. Os/as interesados/as poden 
chamar ao (986) 42 59 03 , ou escreber 
a: Romil , 9-2º dereita. 36202 Vigo. Per
guntar por Xosé Manuel Lago Novas. 

• Alúgase apartamento. en Lira 
(Camota) . (986) 33 44 46 . 

• Apartamento a carón da···praia de · 
Camota. Terraza con vistas o mar. 
EquipadÓ. Perguntar por Daniel no 
(981) 76 11 44. -

• Apartamento a carón da praia de 
Camota. Terraza con vistas o mar. 
Equ ipado. Pergur.itar por Daniel no 
(981) 76 11 44. 

• Alúgase piso céntrico en Vigo. 
Non moi caro (por tempadas ou to
do o ano) . Razón no teléfono (9$6) 
22 89 76 .. 

• Regálanse 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 q5 84 en Viq_o. 

•MOL: Língua Nacional ng 7. Boletim 
de informac;om lingüística editado polo 
Movimento Defesa da Língya: espe
cial um ano da constituigom do MDt, 11 
Assembleia Nacional Sábado 5 de 
Julho no Museu do Povo Galega. 
Campanha: Associa-te ao MOL, actua
lidade lingüí~tica ... lnélloli matérial para 
se autofinanciar: livros, camisolas, ban-

-.de iras, autocolantes, étc. Envio gratuí· 
to a quem o desejar. Encomendas no 
Apartado do 570 de Ferrol. 

• No 30 aniversário do asaslnáto de 
Che Guevara, mando cópias do 
prólogo do Diário do Che en Bolí-

. vía (unha introdución nec_esária) 
de Fidel Castro, documento históri
co e pouco coñecido. Andrés Bravo. 
Castor Sánchez , 11-3º B. Vilagarcia 
de Arousa . Ao recibilo poden man
dar a sua vontade económica á cqn
ta infantil 367.082 do. Banco Santan
der de Vilagarcia. 

• Véndense figuras de escaiola . In
teresados chamar ao (986) 20 18 25. 

• Véndese neveira pequena (case 
nova), própria para campismo, furgo
neta , etc. Funciona con corrente da 
rede e coa da bateria do coche. San
tiago. Teléfono (981) 52 30 23. • 

dades, do 31 de Xullo ao 3 
de Agosto. 

Xinzo 
• EXPOSICIÓNS 

CAPAS, OS ARTISTAS 
GALEGOS DO LIBRO 

tombed -( uécia), os bascos 
de Beer Mosh e Cujo, de 
Astúries veñ n Nosotrash e 
Undershakers, Mama Ladi
lla (Madrid), Dismal (Pon
tevedra), e No Hay Manera 
Je Vigo. O Sábado taren a 
área dance no mesmo horá
rio que o Domingo. Ade
mais mercadiüo, xogos ma
labares, campionato de fut
bolin, e xogos populares ga
legos entre outros engados. 
A entrada de cada dia é a 

Entrada a 500 pta. 

Lo TRADicIONALES 
DE CARLOS PUEBLA 

O grupo recolle os boleros 
e outras peza do cantau
to r Carlos Puebla , o Do
mingo 27 ás 11 da noite 
na Praza da Constitución. 
Entrada de balde . 

baixo a dirección de Maxi
mino Zumalave. O progra
ma comprende pezas d e 
Haydn (Sinfonía 48), Gaos 
(Suite antiga) e Beethoven 
(Sinfonia nº7). 

Recolle a escolma feita por 
Enrique Acuña, e ·que nor
malmente garda o Museu 
de Pontevedra, de portadas 
de libros feitas por artistas 
galegos e publicadas entre 
1900 e 1936. Até o 30 de 
Xullo, de 12 a 22 horas no 
Centro Cultural. 

, 2.500 pta. antecipada, ou a 
3.000 na billeteira. 

DEF CON Dos, Los 
ENEMIGOS'E DOVER 

Rap, rock e blues, o Lun~ 
28 ás 10,30 lla noite no au;; 
ditório de Cas"trelos . Entra
da a 5.00 pta. 

ROCK EN CASTRELOS 

Con Seguridad Social, 
Marabunta, Piratas e Su
damaricones para o Mér: 
cores 30 ás 10,30 da noite 
no Parque de Castrelos. 

CHANO DOMÍNGUEZ 

Jazz na noite do Sábado 26, 
ás 11 da 110ite na Praza da 
Constitución con entrada 

' de balde. 

ROSAN A 

O Xoves 31 ás 10 da noite 
no campo de f~tbol das 
Travesas. Entrada anteci
pada .a 1.800 pta, na bi lle
teira a 2.000 pta. 

REAL FILHARMONIA 
DA GALIZA 

O Sábado 2-6 ás 10,30 da 
noite no centro Caixavigo, 

Los DORÉ 

Boleros feitos na Galiza. O 
Xoves 24 ás 11 da noite no 
Café Odeón. 

IGLESIAS E MARTIN 

A proposta máis comer
cial das festas de Vigo. 
Enrique Iglesias o Xoves 
24· ás 10 da noite no Pavi
llón das T ravesas, e Ricky 
Martin o Sábado 26 á 
mesma hora e lugar. En
tradas a 2. 5000 pta. 

Viveiro 
• LEITURAS 

FEIRA DO LIBRO 

Libr~)S en catálo&? e novi-

•FESTA 

RELEMBRANZA 
CASTREXA 

O 27 de Xullo celebran a 
IIl Festa Cascrexa, que re
co lle o rito da tribo dos 
Tamaganos que lle ren
dian culto ás fadas das au
gas. Os participantes irán 
vestidos de castrexos (a 
organización conta con 
roupa dabondo) xa no co
mezo da festa 'ás 4 da tar
de, cando sae a· procesi6n 
de XunqueiÍ:a cara o rio. 
Postos de comida e bebi
da, xogos para os cativos, 
e a partir das 11,30 da 
noite a cea castrexa. Car
nes á brasa e cervexa, e 
festa rachada cos gaitei\OS 
de Bate Certo e as Pande
reteiras de Cea.+ 

Encrucillada - XOAN COSTA 

Horizontais 

1. Barco que ' se usa para facer viaxes de diversión 5 . 
Afastado, separado ·10. Idént icos, semellantes 12. Axus-. 
tara unha norma 13. Ao revés,· símbolo do sod io 14. 
Froi to de orixe tropical, semel1ante a unha pera, de pe! 
verde, ·carne suave e óso grande. 16. Forma dialectal de 
eses 18. Dono, propietai"io. 19. Lugar d'Cl larei ra onde se 
fai o lu me 21. Arar facendo nós 24. Que non ten roupa 
26. Capa superficial da terra 28. Batraquio moi frecuen
te en pozas, lagoas e regos 30. Ao revés, preposición 31. 
Abelorios 33. Baía pequ.ena 35. Monarca 37. Nota mu
sical 38. De condición benigna e suave 39. Terei exis
tencia 41. De estatura inferior ao común 42. Mancar 
43. Embutido feito con xamon e lombo de porco salgado 
44. Observa, mira. 

Verticai~ 

- l. En números romanos, dous 2. Preposición qÚe significa 
salvo, excepto 3. Galería, pasadizo, confdur 4. Vocais de 
mesa 5. Casa de madeira propia das re~· ións do norte de 
Europa 6. Pata de diante do porco sa ada ".e curada 7. 
Amarra· 8. Arrestaba, prendía 9 . Profira w1 di.scurso; .rece 
11. Desprazábase a un lugar. 15. Ao rev s, monxe budista 
do Tíbet 16. Moeda usatla no Xapón 17 Que .non teüen 
enfermidade 20. O mesmo que ril 22. Sin\o os sons 23. A 
planta que produce rosas 25. Pertencente ou relativo á 
urbe 27 . Ao revés, muller acusada dun delicto 29. Dun 
tipo moi grande e de cor verde, dito dos lag~tos 31 . Nome 
de persoa 32. Lugar abundante en.area 33. Queres 34. Bu
rra 36. Pronome demostrativo 40. Lista, nómina 42. Pro-
nome persoal. + ., 

Caldo de letra.s 
V z D z p E . p s o s M T B 

z e A e o T o B A D E e L 

u o X E N o N N z R V A M 

F N e p T M: T e R .e s M Ñ -
Ñ L K A E I E u A y R p G 

E L V I A Ñ e N M N T o H 
-

_ p A s G R o A T o G G L V 

i? o o Ñ E Ñ L I D D L A M-

M B I N ¡;;.. · Q D s N N G M s 
-

p A z o s D -E; B o R B E N 

y L M A B N L Q G u o I V 

R I p s M M A R I N I "R u 
p V H M F A s Ñ E G F o F 

Quince CQncellos que posuen coñecidos petroglifos. 

SOLUPONS A E!-JCRUCILLADA 

·3JAJ "'lt 101.l ·ot 
VS3. ·9f VNSV ·tf SVJAJV 
·rr 1Y3.'tlV ·n 003JG 

SOLUCIONS 

AO CALDO DE. LETRAS . 
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·¿ L N31 ·91 lVJtN ·51 VI 
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"t 13Nn.L ºf SVOV ·z 11 ·1 
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CIO 

Xoan Pardo e Alberto Comesaña teñen o calendário conipl·eto neste verán 
i . · . ' · I 

Os artistas populares Vo.ltan á · Terra Unica 
90- M. LÓ~EZ - A. ESTÉVEZ 

"Traen ao Xoan Pardo, págan
lle catro millóns de pesetas· e o 
resto dos dias quedamos sen 
baile", dicia un viciñq, de Marin 
con motivo das festas do Car
me. Este home preferia que lle 
trouxeran unha orquestra cada 
dia. en troques dunha superac
tuación. Outros viciños de Ma
rin preferian unha enchenta .de 
Xoan Pardo e quedar a velas 
vir o resto das festas. O dos 
catro millóns de pesetas non é 
confirmado polo· concello por
que os datos económicos agá
chanse na carpeta confiden
cial; se fose certo o cantante 
seria multim.illonário ao rema
tar o verán grácias á este con
certo e aos da Terra Única .. 
Outro que volv.eu , a Galiza foi 
Alberto Comesaña, convertén
dose nun dos pilares básicos 
de Fraga, Pérez Varela e o 
programa Galicia Terra Única. 

Xúlio Iglesias foi a estrela do Xa
co beo de 1993, o embaixador 
cultural de Galiza, o artífice das 
xuras de bandeira española en 
Miami e un declarado popular no 
extranxeiro . As suas simpatías 
estiveron ben pagadas: 300 mi
llóns da Xunta por interpretar o 
Canto a Ga/icia non seus concer
tos. Na sua volta a España este 
verán non ten porque agachar a 
sua filiación. "l love you presiden
te", díxolle a Aznar que a.sistia en 
primeira fila a sua actuación en 
Valéncia. Os seus patrocinado- . 
res, de Gaseosas La casera, xa 
lle deron un toque de atención: a 
política é unha causa e a sua xira 
polo Estado español outra. Pero 
Xúlio non ten porque ser hipócri
ta: sempre lle tirou o PP. 

O ano 1997 é o de Xoan Pardo e 
Alberto Comesaña. O caso do 
primeiro é similar ao de Iglesias 
ainda que el se t~ime en desven.
cellar a sua m.úsica c;je opció_ns 
políticas.- Arroupa a Fraga cando 
pode e·cedéulle o seu tema Xun
. tos, que xa é emblema das cam
pañas populares. Xa se cheiraba 
que el ia ser unha das estrelas 
beneficiadas polo macro proxec-

Super OFERTAS 

Alberto Comesaña pasou da movida aos arrabaldos do PP, no que Xoan Pardo xa se 
instalaou hai bén anos. 

to de Pérez Varela Galicia Terra 
Única, cun ·orzamento de- 2.000 
millóns de pesetas dos-que 1.000 
son aportados por concellos, de
putacións e entidades privadas. 
O seu tirón na Galiza é incuestio-
nábel e o será máis a partir deste 
ano cando o proxecto cultural da 
Xunta entra en todos os conce
llos que paguen medio millón de 
pesetas. Os seus concertos son 
gratuitos e neles é tratado como 
un artista de primeira lfña. Na fei
ra do Albariño de Cambados ao 
pasado ano o seu Merced(ls· cau
so u sensación cando grácias á 
buguina conseguiu saltarse a 
centos dé automóbiles para che
gar ao cenário.- .' 

Ainda non se P.roduciron críticas 
ao seu disco Alma .galega pero 
xa está á defensiva. "A música 
-en galega non é patrimónió duns 
poucos", avisa aos que .non ven 
casualidades en qu~ este disco 
coincida coa Terra Unica. Alguns 
artistas recoñecidos do páis di
xeron non á oferta que lles fixo 
de participar neste traballo pero 
el a cámbio trae a Galiza a Rocío 
Jurado, El Consorcio, Paloma 
San Basilio e ás suas fillas Lis e 

Teba. Todos eles coinciden en 
que "gastan moito da Galiza" e a 
sua participación neste evento 
do Xoves 24 en Santiago ,- re
transmitido pala TyG, rematará 
eoa interpretación do himno ga
lega. Segundo a consellaria de 
Comunicación 1rátase de "facer 
un. percorrido pala música gale
ga e ao .mesmo tempo render 
unha homenaxe a Xoan Pardo". 

Da movidf;I ao PP 

Alberto Comesaña pasou de 
cantar mientras yo me concen
tro, chúpala más adentro á esté
tica . do PP. Ainda que non son 
cuestións contradictórias xa que 
Xerardo Rodríguez, direct,or de 
espectáculos de Terra Unica, 
non desbota un espipo integral 
do ex Semen f.:.Jp. O seu caso é 
máis singular que o de Pardo xa 
que non goza de tanto favor do 
público ademais de· estar moi 
vencellado á movida de Vigo. Fi
xo xa campaña con Aznar e Fra
ga e.n ele-iciór:is anterior~s co 
seu duo Amistades peligrosas 
cantando o de te voy a meter· 
mano. Coincidindo coa sua crise 
sentimental ~ artística, voltou a 

ALGARVE 
XULLO 

Galiza co programa Con perdón 
da T.VG no q.ue amasa semanal
mente que tanto o do presentar 
como o do galega non é o de el. 

~ un dos pratos fortes da Terra 
Unica mália levar anos fóra do 
país: protagoniza actuacións en 
Vilagarcia, Viveiro, Vigo, Oleiros, 
Nigrán, Miño e Sanxenxo. Inclu
so desenvolve un musical ''algo 
asi como unha ópera-rock" sobre 
a história da Galiza. Se co alcal
de Manuel Soto era o rei das fes
tas do verán, coa concelleira po
pular Maite Férnández é o prego
eiro das festas da cidade. No se 
curriculum o concello .reseña que 
Comesaña "é amante do do/ce 
far niente e rion lle preo_pupan en 
absoluto ·os problemas sociais xa 
que bastante ten cos seus".+ 

CRUCEIROS 

-+ SO IDA +- APARTAMENTOS 4 PERSOAS 
. "Paquete F'UNCHAL " 

Saída s: Lísboa a Lisboa/ Agosto 

Praía Monrcgordo: 4.700 pr:; 
HC)tel *' .. 

l 'ers(J(( , día, peusi<í11 completa , 11 11 
. 11e1101-;1tilL5 

Mlll¡Jf§~'•';111¡r¿1w 
Tomar 

I fahilcrCi(JN lfu/Jle/día: 9. 500 j)LS 

CHEQUES VIAXE 
. , IBERCHEOUE 
Desde 7.JOO pn; hati iiac;iém. día 

\':íli5lo en l~;~~~~se 1~~i;~~~s wm:ítkos. 

IBEROCIO 
Desde 2.100 [l!S h:1hitaciém ·día 

\'álido en: Ccncros con ac1i1·idadcs 
dcpnnil·as. hmcis de montai'w. 
hoteis ru1:1is e hostdcrias rcais. 

• E.\TREGA l\MEDIATA• 
1 e11de11se talóm so/tos 

Buenos Aires ........... ,,. ...................... 122.000 Amslerdam ...................................... ;; 43.000 
New York ............. , .... ,. .................... 102.900 llerlin , ............................. ; ....... ; .......... 44.000 
Santia,go Chil'e· .... , ........ , ................... 115.000 
Montevideo .................................... 136.000 

Basel .................................................. 43.000 
Cologne : ............................... ; ............ 44.000 

Paris (Charres] ..................................... 39.000 Munich .................................. : ............ 44.000 
Recife . ................ ............................ 11 35.000 Geneva .............................................. ,43.000 

1Q~bo ..... .,;, .• ,., ...... , ..... ,.,.., ................... 138.000 Birmingham ................... : ................... 43.000 
Amsferdam ....................................... 60.000 Zurich ................................................ 43.000 
Londres .... , .............. - ....................... 36.SO O Montevideo ...................................... 123.000 

Rio/S. Paulo ....................................... 83.000 
B~enos Aires ...................................... 97.000 
Mexico City ........................... : ........... 84.000 

Ma.nchesler •• •• • , •••• , • ,, • " , 39.900 
Voo direln. At!!: 15-07-97 

Frankfurt ......................................... 61 000 New York .......................................... 69.000 
Edinhu g:h .................................... ~ ....... 62.0110 Toronlo ........... ,, ....................... :, ........ 611,000 
Bangkok, ........................................ 129.900 Monlreal ........................... : ............. ~. 69,000 
Rio e S. Paula ...... .u ......................... 114.000 Corc cas ............................. : ................ 89 .000 · 

Incluido recollido o domicilio, tro:msporte aeropato e m islencia emborque. Saído de Parlo. Prezo en pesetas. 

. /~-------; 
MINHO EXPRESSO 

Quai,teira .................. 8.600 pts/dia 

Vilamoura .............. 10.800 pts/dia 

Montechoro ...... .' .... 11.300· pts/~ia 
Arma-;ao de-Peta .. .-15.00·0 pts/dia 

Praia da Roch~ .. : ... 11.700 pts/dia 

Lagos ...... '. ............... 13.600 pts/dia 

Albufeira , ............... lÚOO pts/dia 

Aivor ...... , ........ :. ...... 14.800 pt~/dia 

Monteg?rdo ........... 14.900 pts/dia 

... Prei o por aoartamento I dia 
Pase as.súas vacacipns nas melJryres praias 

do suLpe Portugal 

Do/ce Vita polo 
MEDITERRÁNEO 

12 ·días desde 176.000 pts. 
Nenos gratis ate 15 anos 

MARROCOS 
5 días desde 84.000 pts. 

Festa nas 
BALEARES 

8 días: 125.000 pts. 

CANARIAS E SAHARA 
8 días: 125.000 pts. 

VIAGENS _TELF .: 07·351·51·8201300 82 48 93 ~ F~: 07-351 ·51·8201309 • VALENc;:A DO MINHO . 

Sid ·vicious 
XELIS DE TORO 

«Ao fin da miña Vida co zume da Uva 
enchede / e !avade con el o meJ,L corpo 

xa inerte /-i en mortalla de Follas da 
Vide lago envolto / sepultádeme á beira 

· dun Xardín recendente » . 

Se alguén pertence a al
gunha organización para a 
prevención do alcolismo 

teño que dicir na miña defensa 
que non son palabras miñas, 
senón de Plácido Castro, que 
llas tomou prestadas a Edward 
Fitzgerad, que llas tomou pres-

. radas a Ornar Khayyám, que 
- llas tomou prestadas posible- , 

mente ao seu compañeiro de 
borracheiras sen que a úa au
toría quedase recoñecida en si
tio ninglin . Pe ro n n quero 
desviarme do tema que aquí me 
trae. Lendo e te poema veume 
á cabeza Sid Vici u , · rec rdo 
cando aos vinte ano eu ía de 
p unki face ndo bandei ra d 
"Non hai futu ro, vive a pr a e 
deixa un cadavre pres ntable". 
Rec rdo tamén a J im Morri-
on, "O futuo ... incerro e a fi

nal empre e tá cerca". 

Mái de dez mái tarde decáto
me que non teño plan de xu
bilación, que é un tema que 
non para de darme volta na 
cabeza. Está moi ben, para id 
V icious e J im Morri on que xa 
van alá, deixaron fiambre b n 
feito . Pero o demai queda
.mos aquí en plan de xubila
ción . Xa non e tamo en con
dición de deixar un cada re 
pre en table para a po teridade, 
e ademai e cad ra, e a pe ar 
de todo i hai futuro . Un futu
ro sen plan de xubilación. 

Algúns botan de meno a Fran
co eu boto de meno a id Vi
cious, con el vivíam mellar. 
O futuro xa está aquí, e é real
mente aínda que exa omoda
mente pagable a praz ·, cunha 
póliza de eguro a tud n co en 
ca o de a cidente, tra mitido 
en televisión c.lixital, cunha pá
xina en Internet actualizada 
constantemente ond poderá 
enterar de tód lo n fli t 

da planeta en m ver do cu 
ord na<lor. e id levanta. e a 
cabeza, pielb rg facía unha pe
lfc u la e gañaba máis O cars. • 

VoLVER Ao REGd 

Pouco importa que se estc
ñan perdendo important · 
subvencións europeas n a 

zonas rurais po la pas ividade da 
Xun ta e do govem o estatal e 
que média Galiza esteña a que
dar despovoada. Evítase dice r 
que a subida do dolar botará ao 
traste o crecémento último da 
ecori.omia e que o prezo dos cré
ditos está condeado a subir a 
curto .prazo . A notícia de que 
centos de labregos colombianos 
foron fusilados, en grupos de fa
mílias enteiras, polo.exército da
qucl país é tratada <;le forma mar
xinal. Para. ser pública, tal causa 
teria que ocurrir noutro sítio e 
non en território baixo protecto
rado dos Estados Unidos. 

É de agradecer o esforzo das in
dústrias da comunicación por 
eviqamos as mas notícias. Co de 
Miguel Angel xa fo! suficiente. + , 




