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Ainda se descoñece o listado de seismos do 97
que foro considerado urxente hai seis meses
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A Deputación de Lugo retira os catamaráns a
. causa de;> seu deterioro

Lidia Senra:
"O sistema de cuotas
só benefícia
aos países fortes
da UE"
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A Xunta deixa sen diñeiro a museos,
bibliotecas e arquivos

0 CDG promove o teatro en español que
rexeitara a iniciativa privada

FUNDADO EN 1907
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Correos ·

eliminará o seu
servício rural
A liberalización de Correos deseñada no proxecto de lei que
ven de apresentar o PP afectará especialmente á Galiza
debido a dispersión -de povoación . Segundo teñen denunciado o BNG e a CIG , o documento
-que non recolle a posibilidade
de transferéncia do servlzo postal as comunidades autónomasvai provocar que o noso país
quede sen correo na meirande
parte do seu território. (Páx. 12)

Amaioria dos
organismos oficiais
manteñen os nomes
deturpados
da Coruña e Ourense

Terán que desaparecer 90 mil vacas deleite e todas as de carne
De aplicarse os acordos acadados pola Comisión Europea o 18 de Mar,
zo, o sistema produtivo do agro galega quedará totalmente esfarelado.
Non só non poderá medrar para competir coas explotacións do países
centrais da UE (as suas explotacións son cinco veces maiores de média)
senón que terá que sacrificar 90.000 vacas leiteiras e abandonar a pr<r
<lución de carne. A Comisión Europea só lle asignou ao Estado Español
220.000 toneladas roáis de cuota láctea, fronte as 350 mil que pedia a
Consellaria para Galiza e ao millón de toneladas de leite que demanda,
ba o Govemo español. No sector cárnico o acordo é de que baixen os
prezos nun 30%, polo que a5 explotacións galegas verfanse abrigadas ao

MÉRCORES DE CINZA
Miguel Anxo .Murado
Despois de Ruído da guerra
vén o Mércores de cinza.
Relatos intensos que non permiten
a indiferencia do lector e que
confirman a Murado como
un dos esCritores máis necesarios
nas nosas letras.
....

ga

peche por irrendíbeº , i as c mpensacións 6 a ranxen a
te ac rd "racha ta u de
A ministra Loy la d l Palaci afirma qu
que n n e p de aumentar a cuota láctea n Eu pa". O con elleir
Castor Gag e nsidera que "hai qu
guir pedind "e d de
LG afümase que "mant r i tema d cu tas é acabar c agr galeg ". Ag ra
quedan as negociacións, antes d que o Consello de Ministros de Europa apr b e tas m dida ,
d bate para marcar a p lítica agrária
com un, que eguirán até 1999.
de o LG píd elle á mini traq ue
"defenda o ector até a últimas e n cuéncia e que non nos venda
polo ector do aceite". Pa:ra axuda la, pén ase xa en m bilización . •

O80% dos empresários a favor
da publicidade en galégo, pero
.o 78°/o usa o castelán en exclusiva
O 80% dos empresários é favorábel á utilización do galega na publicidade, pero só o, 17% leva esta idea á prática. E o resultado
dun estudo realizado polo Conse1/o da Cultura, através dunha
mostra de 118 entidades. "O futuro da língua" é o título dun recente estudo publicado polo Consello
da Cultura, do que son autores
Xan Bouzada e Anxo Lorenzo. A
parte máis importante do traballo
corresponde á opinión e actitude do mundo empresarial respeito
do uso do galego na pu~licidade .

Correos, Rente, TVE ou Te/éfonica, entre outros, seguen sen
respetar a toponimia galega. O 5
de Marzo entrou en vigor a lei
que restitue as denominacións
galegas para as províncias da
Coruña e Ourense, pero queda
moito por andar até que o"rganismos públicos e privados asuman
a verdadeira denominación. Neste sentido a Mesa pota Normalización Lingüística ven de propor
á Xunta unha campaña coa que
pular porque a recente normalización non fique reducida á sua
aprobación oficial e se traduza
nun uso social efeitivo. O BNG
tamén permanece á espera de
que o Executivo central resposte
cando se empregarán as iniciais
"OU" no canto de "O". (Páx. 7)

O PNV negociará
con HB,
á marxe do PP

"Só estamos de ·acorde na conOs autores comezan por lembrar
dea do terrorismo", esta é a sios dados dun recente inquérito,
tuación na que queda a Mesa
realizado por Rei Doval e Ramallo, segundo o cal o 90% dos con- · de Ajuria Enea segundo a maioria dos seus integrantes. Ninsumidores entrevistados afirmaba
guén a quer dar por morta pero
que lle parecía ben ou que alomenos non estaban en contra de
todos saben que vai ter ainda
menos virtualidade prática da
que a publicidade dos establecimentos comerciais se fixese en
que tivo nunca, convertida nun-,
ha reunión de lamentos e de
língua galega. Esta análise vense
a completar agora, cando menos
adxetivos contra os abertzales.
en parte, ca estudo de Bouzada
Os nacionalistas xa anunciaron
e Lorenzo ·que entrevistaron a
que non se van quedar parados
118 empresários, repartidos por
e procurarán novas vias de patoda a xeografia galega. (Páx. '5)
cifioación ein Euskadi . (Páx. 15)
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OBNG aposta pala supresión dos organismos provinciais ao considerar
que as suas competéncias están asumidas pala Xunta:
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alomenos no papel, á Comunidade Autónoma. O PSOE asegura que as deputacións serven para albergar a parentes _e militantes destacados do PP, e o BNG pensa que as corruptelas que se veñen denunciando desde hai arios reforzan a sua defensa da supresión dos organismos provinciais. A política de
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n Lugo está espallada a ida entre a xente de que para acceder á Admin.istración pública
hai que estar recomendado e
. ob.ter é}. aquiescéncia de Cacharro Pardo ~ A princípios deste ano a Deputación de Lugo
convoca con q:uácter de urxén-cia a _necesidade de cinco persoas para cubrir dif~rentes p'ra. zas. Faino por decreto, que é o
mecanismo legal para contratar
a dedo . Unha vez que esas
persoas, relacionadas directa
ou indirectamente co PP, están
dentro do organismo provincial,
son as que teñen direito a pr-om ociohar. E hai q_ue sinalar
que outros moitos traballadores
da Deputación levan anos sen
ter oportunidades de mellorar a
sua categoria", cantan Fernando Blanco e Cosme Pombo,
deputados provinciais en Lugo
polo BNG.
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Desde o PSOE tamén se está
a denunciar nestes dias ós posíbeis casos de enchufismo na
Deputación que preside Fran cisco Cacharro Pardo. Alguns
dos .casos denunciados .retírense á muller do alcalde de Becerreá, António Fernández Pombo, ao tillo do alcalde de Outeiro de Rei, Antonio Varela, o va-.
ceiro do PP en Mondoñedo ;
Manuel Santamarina,· o ·voceiro
do PP en Pedrafita, ou o ex al calde popular de Foz, Manuel
Neira, quen tamén traballa na
Deputación. Alguns deles xa
estaban no organismo antes da
chegada de Cacharro Pardo á
_presídéncia. Pero. foi o caso do
próprio tillo de Cacharro , ao ter
un ha -das notas máis altas nas
.oposicións presididas por Xosé
Luis Saltar, o que destapou as
·denúncias posteriores . Francisco Cacharro -Gosende é xef.e
do gabinete do subdelega~o do
Governo · en _Lugo, Xosé António Labrada.

0213-31 05.

Non se mantén
correspondéncia sobre
orlxlnals non solicitados.
Está permitida a reproduclón
sempre que se citar
procedéflcla .

Para os deputados nacionalistas, a corrupción nas deputacións non só se iimita ao listado de persoas que acceden por
enchufe. "Hai gratifica_cións
económicas, anomalías e pluriempregos que non se poden
denunciar porque son legais
pero que amosan a, rede criada
desde as deputacións. Por
exemplo, que o concelleiro de

Xosé Luís Balfc!lr teceu en Ourense unha rede clientelar que chegou a extremos de culto á
personalidade nos Blancos, onde o A.lcalde, en agradecimento, ergue ulle un monolito.
Reportaxe gráfica: ANXO IGLESIAS

urbani~m.o; de Lugo Rafli ón
Arias Roca :estea na Deputación non é ilegal. Te_n razón
Cacharro cando di que· xa estaba antes da sua chegada. Pero
acaso nori é un xeito de corrupción que se encarregue
dos asuntos relacionados con
urbani·smo en ambas instituc.ións? . Está ben que sexa el
quen aprobe os proxectos da
Deputaeión para a sua concelleria? ·Non é sospeitoso que
concelleiros do PP ou funcionários·. da Deputación .s exan
gratificados cun pasto de traballo complementário na Escola
de Relacións Laborais, impul- .
sada por Cacharro Pardo?", sinalan os deputados provinciais
nacionalistas.

Secundino Fernández , concelleiro polo BNG en Fonságrada, '
denunciaba no mes de Febreiro a confección dunha oferta
de emprego no DOG a medida
para a tilla da deputada provincial e concelleira polo PP nesta
vila luguesa Isabel Cedrón. A

de traballo co cal as posibilidaoferta pretendía cubrir a praza
des do organismo non son as
de xerente da Fundación para
reais. lsto, ademais de moleso Desenvolvimento Comarcal
tar aos lugueses
da Fonsagrada,
en xeral, molesta
organismo n<:>
a sectores do
que xa traballaba
próprio Partido
1nes Garcia CePopular que non
drón, segundo
oimorto
están de acordo
denunciaba o
recebeu máis de coas tramas de
BNG, sen ter
enchufismo" , siaprobado nenun millón de
n ala. Fernando
gun exame. Nas
Blanco. Sobre as
bases non se
p~setas para
causas
palas
e-xixian máis coque cobra releñ eci m entos que
unha semana
váncia o entrao· da xestión de
cultural rríentres mado da deputasociedades para
ción, o parlao desenvolvique Fene
mentário
namento comarcal,
inform.ática a nicionalista Alfredo
recebeu
500.000
Su -irrez Canal
vel usuário, coñecimento dogapara todo o ario lembra as distintas iniciativas na
lego e "natureza
sociábel, carácCámara galega
ter dinámico, capara conquerir
pacidade de tratransparéncia na
ballo ·e capacidade de liderazoferta pública de emprego.
go".
"Nun.ca tiveron eco nos méios
de coml!nicación como agora.
"Non se premia a capacidade
Pasa á páxina seguint~

B
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Ven da páxina anterior

macións dos nacionalistas de
Ademais de que a situación de
Pontevedra, nas partidas da
por si sea cada vez máis es- _Deputación para deporte e culcandalosa, coincide unha camtura, o concello de Ribadúmia
paña no Estado para destapar
recebeu 2.050.000 pesetas e
a corrupción do PP e influen
Vilagarcia, 850.000. No primeitamén as pró_ro, con 4.079 haprias loitas denbitantes, governa
tro do partido
o PP, e no seque tan que uns
gundo, con máis
se levanten con- Non se cumpre
de 33.000, gotra outros", di.
verna o PSOE.
a Lei de
Para César MosTamén recebeu
quera, represenmáis Arbo, con
cordenación das 5.000
tante nacionalishabitantes
ta na Deputación
que Cangas, oncompeténcias
de Pontevedra
de governa o
"o enchufe toi
BNG,
con
entre Xunta e
sempre a norma
23. 700; no prideputacións,
de funcionamenmeiro concedéto das deputaronse 1·.600.000
prom.ulgada en
cións.
Ternos
pesetas e no sedenunciado
g u n d· o
1989"
constantemente
1.050.000. O deoposicións teorisequilíbrio tamén
cam ente libres
se fai patenté no
con perfiles a
caso da Deputamedida para os candidatos xa
ción da Coruña, presidida por
seleccionados polo PP", di.
Augusto César Lendoiro. O
concello de Boimorto, governaVilagarcia non é igual
do polos populares, recebeu no
ano 1997 unha subvención de
a Ribadúmia
1.015.000 pesetas para a reali- Foi precisamente Cesar Moszación dunha semana cultural
quera quen denunciou a princimentres o de Fene, governado
pios deste ano que as cantas
polo nacionalista Rivera Arnodos últimos anos da Deputaso , recebeu 581.000 pesetas
ción de Pontevedra, presidida
para as actividades culturais de
por Manuel Abeledo, non catodo o ano. É de ter en conta
draban . As cantas eran apreque a programación cultural e
sentadas fóra de prazo, con
deportiva das vitas galegas dedatas cambiadas mediante un
pende maiormente das institutipex, facturas modificadas e
cións proviciais , que no caso da
actas recebidas antes da adxuCoruña contaba con 2.000 midicación das obras . Mosquera
sinalou que as irregularidades
amasaban como as contratacións de obras son feitas tamén, como as de persoal, a
dedo.
En Lugo , os deputados nacionalistas tamén resumen o
sentido da Deputación como un
negócio para uns poucos. "Se o
xefe de vias e obras e o seu adx un to teñen unha empresa
construtora a nome das mulleres á que van parar boa parte
dos proxectos da Deputación,
que se pode pensar? E non estamos a talar de catro pesos. A
Deputación cría un rede de beneficiários que son recompensados polo seu apoio ao partido. O mesmo acontece cando
nos orzamentos benefícianse
aos concellos do PP", sinala
Cosme Pombo. Segundo esti-

lacionados co PP. Emílio Pérez
Touriño, portavoz socialista no
Parlamento, pensa que as investigacións nas deputacións
deberían levar á demisión dos
cárregos populares. Outro parlamentário, Alfredo Suárez Canal,
do BNG, condidera que "nori hai
nengunha peseta nos organismos nos que governa o PP que
non se distribua nen se invista
cun critério eleitoral".

á Comunidade Autónoma, responsábel de elaborar o plano de
obras e servizos para o seu território. "A división comarcal da Galiza non se ten en conta á hora
de repartir os fundos para obras
e servizos. Voltando á comparación con Cataluña, é de sinalar
que ali se incentivan proxectos
de ámbito comarcal que estean
en sintonia coa lei existente de
comarcalización. A once anos da
transferéncias dos fundos de cooperación local á Generalitat, Cataluña é a comunidade que máis
fundos recebe do Estado para
este capítulo no ano 1998 mentres que no resto do Estado baixa
a aportación", sinala Manuel Doval, deputado provincial nacionalista na Coruña.

. A diferéncia de enfoque entre
os dous partidos na oposición
estriba en que para o BNG, os
casos de enchufismo corroboran a sua defensa da supresión das Deputacións Provin-·
ciais. "Estes organismos son
niños de todo tipo de corruptelas. Destes casos debería sair
un debate de cara a suprimir
As deputacións tamén ven refc;>ras deputacións e as suas funzado o seu poder ao ser encarreO xefe de Vias e Obras e o Adxunto te·
cións intermediárias", ·sinala
gadas de contratar as obras que
ñen unha empresa construtora a nome
Fernando Blanco, protavoz do
financian nos diferentes concedas mulleres á que van parar boa parte
das proxectos da Deputación d_e Lugo, si·
grupo provincial de Lugo. A dellos. Até o pasado ano a Deputanala Cosme Pombo, do BNG.
limitación e coordenación das
ción da Coruña delegaba a concompetenéias dos organismos
tratación das obras en mans dos
llóns para este ~apítulo. Como
provinciais quedou estabeleéiconcellos, o cal resultaba máis
exemplo, o concello de Ares redo nunha lei do ano 1989, das
racional para executalas xa que
cebe un millón e medio de peúltimas elaboradas polo Goverse xurden viciños afectados posetas da Deputación ao ano . no. de González Laxe. Mália _las mesmas, o concello pode acdestinado ao deporte e só
ser un proxecto cativo, non se
tuar ao ser o responsábel direc100.000 para a mesma fin procumpren nen os niveis mínito. Pero o organismo provincial
cedentes da Xunta.
mos que pretendían facer máis
cámbia este ano e concentra o
eficaces e coordenadas as ac- ·proceso contratando directamenO sentido das Deputacións
tuacións de Xunte as obras para
ta e Deputao chamado Plano
Manuel Vázquez, alcalde do
cións. Estas di2000 que anúnCarballiño e representante do
rectrices tiñan
cia todos os- DoPSOE na Deputación de Ourenque publicarse . Pequenas -obras · mingos nun xorse, sinala que o 100% dos conantes do primeiro
nal mediante tres
de· infraestrutu ra planas de publicitratos deste organismo están rede Outubro do
ano no que se
durante os
como sumidoiros dade
aplican, pero non
últimos tres mese fai. Tampouco
ses. O aviso na
e pavimentación plana
están en coñecide que "os
mento do Conseson garantía da gastos derivados
11 o da Xunta os
da publicación
preséncia dás
programas de
deste anuncio
cooperación loseran por canta
deputacións nos do
cal das deputaadxudicatário"
cións, como esgarante a publiciconcellos
dade gratuíta patabelecia o texto
ra a Deputación
legal, e tampoue a sua p·r esénco estan unidos,
como anexo, os
cia tutelar nos
orzamentos das
concellos. A condeputacións aos da Aoministraclusión do BNG é que se as
competéncias están asumidas
ción galega.
pola Comunidade Autónoma, as
A cooperación local, é dicir, pe- · Deputacións perden todo o senquenas obras de equipamento e
tido, considerando "absurdo"
infraestrutura, segue estando en
que se manteña unha estrutura
mans da Deputación, a diferéncia
que sé no caso da Coruña, a dede Cataluña, onde desde o ano
putación con maior orzamento ,
1987 os .fundos para este capítumoveu en 1997 dezaoito mil miManuel Vá:z:que:z:, Alcalde do Carballiño, sinala que o 100% dos contratos de Deputa·
lo son transferidos directamente
llóns de pesetas.•
ción de Ourense están relacionados co PP.

As prazas fartes do Estado
As irregularidades de contratación das Deputacións,
igual que os seus sempiternos problemas de
financiación, son mostrada inestabilidade que nunca
deixou de padecer esta parte da administración do
Estado. A división provincial vixente e o
- establecemento dos governadores civis veu motivada
en boa parte e de maneira especial no século XIX pola
necesidade de defender e afondar na unidade nacional
de España. Toda a gradación administrativa que
comeza no Estado e remata no município obedece á
teima liberal, de inspiración napoleónica, de centralizar
o poder. Cada banzo non é máis que o percutor das
ordes xerarquicas e uniformizadoras emanadas do
centro. A tradición teórica do centralismo, non por
casualidade, gosta de- compararse cun mecanismo de
reloxeria. A filosofía centralista non ignora as
sensibilidades locais, simplesmente establece que a
soberanía, a decisión última e a comprensión global
dos problemas, deben radicar no centro.

Ó Estado español decimonónico era plenamente
conscente do vigor que ainda conservaban os antigos
territórios ou reinos históricos. A sua obsesión polo
centralismo é constante e perceptíbel en cada un dos
seus textos, tanto de interpretación histórica como de
acción legal. A progresiva extensión da SU§l
. administración establecese non sen loita. E máis,

ainda que moitas veces interesadamente esquecido,
este é o debate máis característico da evolución do
Estado español nos dous últimos séculas.
O Estado centralizador ten como competéncia
sobranceira o mantenimento da orde. O governador
civil é o seu capitán xeral. Carécia ainda esta
estrutura, en grande medida, de servícios notábeis e
máis contemporáneos en terreas como a sanidade ou
o ensino. Desde os aparatos provinciais,
complementados cos municipais, nos que o alcalde
ostenta á sua escala o mesmo papel, transmítense as
ardes. A mesma estrutura serviu anos máis tarde para
organizar o turnismo caciquil da Restauración e todo o_
que compete ao réxime eleitoral.
A división territorial xerarquica do Estado realízase
ademais, e sobre todo, en contra da estrutura
administrativa tradicional de Comunidades históricas
como a galega, fundamentada no reino (ou província
única, de aí que o primeiro rexionalismo se denomine
provincialismo), na comarca e na parróquia. Son
estruturas contrapostas e en loita. O resultado é a
existéncia dunha organización real (un modo de
ubicarse e relacionarse economica e socialmente_dos
galegas sobre o seu território) de ampla raigame, pero
sen recoñecemento legal, frente a unha organización

formal, defendida pala forza, através de múltiples
mecanismos de coerción, pero sen contido.
Unha estrutura; de inspiración militar, non emanada da
base social e polo tanto valeira, non podia ter outro
destino que o da corruptibilidade. As Deputacións son
hoxe a cuña do Estado contra a recuperación das
comunidades históricas e contra a dotación de
competéncias ás comarcas. Non por casualidade é
inerente ao partido estatalista que governa a Xunta o
opoñerse á posta en marcha da Lei de Coordenación
das Deputacións e a asumir as competéncias, até
agora provinciais, que á, Comunidade Autónoma está
facultada para exercer segundo o Estatuto. Esta
tirapuxa sobre as competéncias, ainda sen resolver,
ten un dos seus principais flancos na financiación. As
deputacións non só se reservan un monto importante
de diñeiro, senón que o reparten sobre a base da
arbitrariedade. Non abonda con democratizar as
deputacións, exixindo por exemplo a eleición directa
dos deputados. Cómpre un debate e unha definición
de funcións de cada administración. Un sistema de
plena autonomia·debe poñer fin a ambigüidade actual,
fin á duplicidade de administracións e fin ás
Deputacións, como sistema de vixiáncia e
mediatización do Estado sobre as nacións históricas.•
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Unha investigación ao alcalde de Pobra de Brollón implica á Deputación

.· As concesións irregulares de carios para obras .viciñais
·enfrenta11 a Cacharro Pardo co fiscal detugo
O plano de cooperación coas
comunidades viciñais conlevou
a enfrentamentos cos alcaldes
do PP que, nalguns casos, intentaron parar as obras lev9das
a cabo pola Deputación. "E un
xeito de enfrentar ao alcalde cos
viciños e tamén unha maneira
de ter atados aos alcaldes non
afins ao PP. É un xeito de servilismo e racadación de votos que
lle funciona ademais de significar a preséncia da Deputación
nos sesenta e sete concellos",
sinala Cosme Pombo.

-e> A. ESTÉVEZ

Nestes días nas vi las da província de Lugo o tema de· conversa
· xira ao redor de Francisco ·cacharro ·pardo e Jesus García Calderón. O presidente da Deputación de Lugo está enfrentado a
· · este fiscal, que leva na Galiza dous anos. As queixas de Cacha-.
rro .Pardo respeito de Garci.a Calderón prodúcense ca.ndo o Tribunal Supremo ven de pedir o suplicatorio para procesar ao alcalde de Carballedo e senador Xulio· Vebra· Pimentel e se estea
xulgando a Isaac Prado Villapol, alcalde do Vicedo, por prevaricación, falsidade documental e malversación-de fundos ·públi. cos. Garcia Calderón tamén investiga a denúncia do BNG sobre
as irregularidades nos planos de cooperación coas comunidades viciñais, .que a Deputación pon en marcha desde-. hai anos e
que financian pequena~ obras. nos 67 concellos da província.
Est·e piano move ao ano uns
Armesto, relacionada CD plano
250 millóns :de pesetas que, en
de cooperación da Deputación.
Arias Armesto, do PP, era presianos de eléicións muni~ipais,
chegaron a perta de 500 midente dúnha das comunidades
llóns, segundo os datos do
viciñais que solicitou ot>ras. AdeBNG. Repártense en pequenas . mais de estar senda investigado
por esta causa; o rexidor de Poobras dos concellos de Lugo,
que son solicitadas por unha co- . brá do Brollón foi inabilitado por
negar ·documentos que lfe eran
misión ·de viciños. "Intentamos
requeridos tras ·a quebra dunha
cambiar as bases do proceso en
empresa ·construtora, Garcia y
Decembro pero non foi posíbel.
Coincidia que habia solicitudes
Bello, entre cuxos acreedores
de concellos que non estaban
atopábase o concello lugués. O
governados polo PP que non realcalde alegou que os concello
estaba- en obras e non podía
cebian os carta~. Ao perguntar,
dician que denegaban as soliciatapar a documentación requerítudes por falta de orzamento, . da. Actualmente, está pendente
cando, en realidade, sobraba.
de que lle concedan outra proMeses máis tarde outorgaban ·a
rroga: para seguir na alcaldía. diñeiro a solieitudes fóra de prazo que, ás veces, viFlan asina~
O nacionalista Cosme Pombo
das por tres ou catro viciños ou
explica o proceso de adxudicamesmo por funcionários que
ción dos cartas do plano de coonen sequera eran do concello.
peración como unha trama de recadación de votos. "O proprio
Parecíanos unha corruptela total
e notificamos o caso á fiscalia
Partido Popular encarregabase
que o tránsladou a Madrid. Cude reunir a uns cantos viciños
para que solicitaran unha obra,
riosamente dE!negaba_n as solicinormalmente pequen~, entre quitudes nos concellos governados
por PSOE ou BNG", canta Cos- · nientas m_il e dous millóns de peme Pombo, c;leputado polo BNG
setas. A Deputación aproba e os
na institución provincial.
solicitantes teñen, en teoria, que
aportar parte do gasto da obra.
O fiscal antic.orrupción Jiménez
As bases sinalan que teñen preVillarejo , de Madrid, estudou a · feréncia as solicitudes cuxa apordocumentación apresentada a . tación económica sexa maior e
primeiros deste mes e instou
nós sospeitamos que os soliciaos representantes do BNG a
tantes non pagan en moitas ocaque se ratificaran na 'aenúncia e . sións. · Non hai facturas, móvese
que se persoasen na investigaa maquinária da Deputación peción aberta en Pobra de Brollón
ro, ao ·mesmo tempo, tamén son
contra o alcalde Antonio Arias
contratadas ~mpresas construfo-

Cacharro e os documentos

ras. Non se sabe:-quen cobra e
un sistema para xustificar pagos
quen non porque non hai xustifi- · que non están claros", sinala o
cantes;. a nós parécenos que é
deputado provincial.
A. EIRÉ

..É o PSdG~PSOE un partido?
Por ~ez prirnéira contemplo corno a executiva dun partido político fai
pública unha postura despois de xuntarse, estudala e debatila e, ao dia
seguiI}te o seu secretário xeral sae publicarnente afirmando o contrário. E ainda máis paradóxico que fixeran o mesmo outros membro
da executiva que estiveron na reunión. Sorprende ainda máis que estas discrepáncias públicas co pronunciamento do máximo órgano
~xecutivo partidário non leven consigo dimisións ou ceses. Agrávase
a situación ao comprobar que mentres uns membros da executiva fa,
lan de consenso e negociacións co Governo, outros, convocando roldas de prensa ao mesmo tempo, deslexitiman ese executivo co que
pretenden negociar. Todo iso pasou en dous días no PSdG,PSOE. A
executiva deslexitima a Fraga nunha nota despois de se xuntar. O se,
cretário xeral, Francisco Vázquez, sae ao día seguinte desautorizando
o comunicado oficial. Pérez To uriño e Abel Caballero realizan roldas
de prensa o mesmo dia. Un móstrase partidário de negociar con Fraga
o plan9 de emprego e o outro oponse. Non é unha falta de coordena,
ción. E unha loita sen trégua, nun partido que non ten dirección,
non só por ocupar o valeiro, senón por seguir as consignas que emanan das duas liñas existentes en Madrid: a guerrista e a de Almúnia.+

A investigación en Pobra do Brollón xunto aos procesos abertos
contra Prado Villapol e Yebra Pimentel serviron de excusa a Cacharro Pardo para acusar a Garcia Calderón. Entre outras queixas, sinalou que o fiscal enviara a
policía á Deputación para recabar
datos entre os funcionários. Ademais dirixiuse á ministra de Xustiza Margarita Mariscal de Gante
para formalizar a protesta e laiouse de que García CaJderón fixera
declaracións nos méios de comunicación e filtrara información dos
mesmos. O fiscal participa nunha
tertúlia radiofónica da cidade pero nunca tala dos casos que investiga. Dias despois Cacharro
Pardo recuou e admitiu que alguns dos datos lle taran requeridos persoalmente. Desde a Fiscalia de Lugo, sinalaron que lle
foran remitidos tres ofícios pedíndolle documentación.
A Xunta Provincial de Fiscais
asi como a asociación conservadora de fiscais á que pertence Garcia Calderón comunicáronlle o seu apoio e criticaron
as presións políticas do PP de
Lugo. Para o BNG e o PSOE,
as presións son claras e solicitaron que se lle deixe traballar.
A oposición no organismo provincial sinala que é a primeira
vez, desde que Cacharro Pardo
está na presidéncia, que a sua
inmunidade periga. •

Asinan:

~

na sua ciéncia, na sua a ·
Sexa a universiµade,
. rompendo moldes al~
Apoiamos, por iso,
os e as estudantes, fi'·
os Comités Abertos-!V
unha sólida esperan '
tirxente e necesário. '.
:e-~,~·

Lois Diéguez

Braúlio Amaro, Alberte Ansede (Presidente da AS-PG), Xusto G. Beramendi
(profesor e historiador), Quico Cadaval (contacontos, actor e director teatral),
, · ois Diéguez (escritor), Anxo Iglesias (secretário xeral dos CAE), Anselmo L.
eira (historiador), Marica Docampo (poeta), Emílio López (parlamentário do
G pola província de Lugo ), Manuel Mera, Camilo Nqgueira (parlamentário do
G pola província da Coruña), Tareixa Navaza (xomalista e membro do Consello
dministni.ción da CRTVG), Tareixa Novo (membro de Fuxan os Ventos),
'ar Pallarés (poeta), Francisco Rodríguez (deputado do BNG no Parlamento do
tado), Anxo Quintana (alcalde de Allariz), Cesáreo Sánchez (poeta e presidente
e Promocións Culturais Galegas), Martiño Santos (secretário xeral de Galiza
Nova), Manuel Soto (secretário xeral d~ ADEGA), Xosé Lois "O Carrabouxo",
Xurxo Souto (niembro dos Diplomáticos de Montealto).
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·Un estudo do Consello da Cultura mostra ofracaso da Xunta neste ámbito

O80% dos empresários son favorábeis·
ao uso do galego na publicidade,
pero·só o 17% o emprega na prática
*

M.V.

O 80% dos empresários é favorábel á utilización do galego na
publicidade~ pero só o 17% leva
esta idea á práctica. É o resultad o dun estudo realizado polo
Canse/lo da Cultura, através
dunha mostra de 118 entidades.
"O futuro da língua" é o título dun
recente estudo publicado polo
Consello da Cultura, do que son
autores Xan Bouzada e Anxo Lorenzo. A parte máis importante do traballo cor res po nd e á op inión e
actitude do mundo empresarial respeito do uso
do galego na publicidade.
Os autores comezan por
lembrar os dados dun recente inquérito, realizado
por Reí Doval e Ramallo,
segundo o cal o 90% dos
consumidores entrevistados
afirmaba que lle parecía ben
ou que alomenos non estaban en contra de que a publicidade dos establecimentos
comerciais se fixese en Hngua galega. Esta análise vense a completar agora, cando
menos en parte, co estudo de
Bouzada e Lorenzo que entrevistaron a 118 empresários, repartidos por toda a xeografia
galega.
O 79,7% dos responsábeis de
empresa interrogados xulga
"moi positiva" ou "positiva" a utilización do galega na publicidade.
O 18,6% son indiferentes e só o
1,6% consideran esta posibilidade "negativa" ou "moi negativa".
A outras perguntas do mesmo
inquérito , os empresários responden que están en desacorde
(72,9%) coa idea de que o galego non é apropriado para anun-

ciar produtos de prestíxio. Unha
porcentaxe case idéntica descarta tamén a idea de que o galega
non é adecuado para anunciar
produtos galegas.
A estimación sobre a influéncia
que teria a publicidade en galega na venda dos seus produtos
é máis matizada. O 33, 1% pensa que a influéncia seria positiva. O 60,2% coida que non teria
influéncia e só o 1,7% opina que
esta seria negativa.

Pasividade real
As respostas até aquí sinaladas
contradinse de forma notábel
coa práctica real, pasto que só o
16,9% das empresas consultadas di realizar publicidade en
-galego. O 78% recoñece que
usa o castelán en exclusiva e o
5, 1% non contesta.
Tamén son visíbeis as reticéncias .á hora de galeguizar a
imaxe externa da empresa,
pois só 19,5% se declara favorábel , o 33, 1 % responde
negativamente e un elevado _
47,5% opta por non responder.
Por último, o 56,8% d9S interrogados pen~a que o galega se utilizará cada vez
máis' nas empresas. O
26,3% coida que se manterá a situación actual e só o ·
1 ,7% opina que tenderá a
usarse menos.
Os autores do estudo
concluen sinalando que
"as iniciativas chamadas a servir de modelo
para outras empresas,
como é a experiéncia
da Fundación GalizaEmpresa, non está a
resultar tan modélica
como nun princípio se
pensou".

A política levada a cabo pota ,
O 80% dos empresários asume
na teoría unha labor case patriótica, pois está de acordo coa afirmación de que a sua empresa
"ademais de funcionar ben, debe
favorecer o uso da língua galega". Só o 17% quedase co único
obxetivo de ''funcionar ben".

Xunta de Galicia para potenciar
o galega na empresa parece
ter fracasado, pasto q_
ue o
80 ,5% dos empresários son
descoñecedores das subv1:rncións que oferece a Xunta con
este fin e só o 5, 1% dos interrogados afirma ter recebido
axuda polo uso do gal ego.•

A política da Xunta co galego 'debate~e entre o
escépticismo e a hostilidade', segundo Monteagudo
"Está claro que a tendéncia dominante, hoxe por hoxe, nos leva cara á extinción do galega",
afirma o doutor en Filoloxia Galega e membro do Instituto da
Língua, Henrique Monteagudo
nun estudo titulado "Quince
anos de política lingüística en
Galicia (1981 -96). Notas para un
balance", recentemente publica.,
do pota revista Grial no seu número 136. Monteagudo matiza,
sen embargo, que "é igualmente
evidente que estamos a tempo
de modificar esa tendéncia".

0 balance aponta a que "as estratéxias bilíngües abocan á instalación dos rapaces no idioma
dominante" e pon en solfa as
campañas de imaxe de promoción do galega, posta que a xente percibe claramente que con tradin a .práctica real, ~'l\J0n -pode

ser máis decepcionante e contra-exemplar a estratéxia de
moitos persoeiros públicos (entre eles os locutores de radfotelevisión) que continúan instalados no castelán e tan un emprego puramente instrumental da
língua", sinala .Monteagudo. "Na
Administración autonómica"
-engade- o galega é "língua oficial e non · de traballo e na de
Xustiza case non se- pode considerar nin sequera oficial".

(sindicatos, estudantes, movementos de renovación pedagóxica, Mesa), pero raramente con tando con estes, e ás veces
mesmo tentando desvirtualas".
Monteagudo. lembra que a política lingüística só merece na Xunta
"un departamento de segundo ·nivel" (unha Direción Xeral), mentres que califica de "nula" a eficácia da Comisión Coordinadora
para a Normalización Lingüística.

Escasa participaci~n nas eleicións
dos ConseHos de Residentes na Suiza

5

Un 15,8% en Zurich, un 12,34% en Xenebra e apenas ún
8,5% en Berna-Basilea, foi a participación nas eleicións aos
Consellos de Residentes na Suíza. Ainda que a absten.ción.
é habitualmente elevada nestes comícios, os· dados do
Instituto Nacional de Estatística
. amosaron grandes deficiéncias ,
o que motivou que houbese devolucións masivas de énvélopes por enderezós incómpletos.
Os resultados foron moi axustados en Berna-Basilea Zurich .
Na primeira circunscripción Solidaridad Democrática tivo 3 conselleiros, Solidaridad sin Fronteras, 2 e Sementeira outros 2. En
Zurich a Lista Galega, encabezaPedro Hombre emcabe:z:ou a
da por Pedro Hombre, obtivo 2
Lista Galega en Zurich.
representantes, A. Popular Española ol:ltros 2; Coordenadora
St. Gallen e Ticino, 2 e Solidaridad Democrática, 2. Finalmente en Xenebra a diferéncia foi maior, levando Acción y
Progreso 7 conselleiros; Avance e Renovación, encabezada
por Xesus Baamonde, 2 e A: Popular Española outros 2. •

e

Portugal estuda
suspen_
der o encoro de Sela
O Ministério de Meio Ambiente de Portugal non descarta a
suspensión da construción do encaro de Sela no treito internaciQnal do rio Miño. O salto de Sela é un proxecto conxunto de Electricidade de Portugal (EDP) e Unión Fenosa e a
sua tramitación comezou en 1968, hai agora trinta anos. Precisamente tanto a Fenosa como a EDP veñen de acelerar os
trámites do proxecto para non per~er a sua concesión.
Organizacións ecoloxistas dunha banda e outra do rio pediron a suspensión do proxecto polo seu negativo impacto
ambiental, xa que de sair adiante o Miño quedaria completamente regulado e ficarian destruidas as suas rjquezas piscícolas. O Ministério de Meio Ambiente de Portugal asegurou
que se os estudos de impacto ambiental indican que o encoro non é convenjente para o ecosistema do rio, susp~nderá
o proxecto. Esta declaración en realidade ven a dar canta da nova posición que ten o Governo portugués verbo do ~nco
ro e adianta que o salto de Sela non será construidc;». •

Denúncian que a·-Garda Civil
intimida aos viciños de Becerreá
A Asociación de Viciños Cereixal de Becerreá denunciou
unha batida da Garda Civil polas· casas habitadas de duas
parróquias do concello para anotar o número do Documento .
de ldentidade dos moradores sen dar máis explicacións. A
batida ocorreu a pasada semana e coincide coa oposición
dos viciños, através dunha coordenadora criada ao efeito, a
un poslbel cámbio de~ trazado da autovía para pasar polas
parróquias de Cadoalla e Ouselle. A Subd~légación do
Goverrio non confirmou nen qesmentiu os fe,itos, pero segundo os viciños a Garda Civil só procedeu á identificación
dos proprietários das casas afectadas polo cámbio no trazado da autovía. Segundo os vidños, a visita policial tiña
por obxecto amedoñalos, pero causará o efeito contrário. •

Destituen ao xefe da Policia Autonómica
de Ourense polos -sucesos do campus
O comisário xefe da Policia Autonómica, Xaime lglésias,
através das instáncias superiores do Ministério do
Interior, destituiu ao xefe provincial da Policia Autonómica en Our.ense, Xosé Luis Digón, polos sucesos ocorridos
cando a inauguración do campus universitário da cidade,
o pasado ano. Daquelas, membros da Plataforma Pro
Campus levaran adiante unha protesta mentres estaba
presente Fraga, per.o o Subdelegado do Governo non ordenara cargar" contra os manifestantes porque non habia
desordes públicas. A Ccmsellaria de Xustiza, pola sua
banda, ne_gou motivacións políticas na destitución.•

O Senado admite estudar o suplicatório
contra o·alcalde de Carballedo

Monteagudo divide finalmente -·
A respeito do ensino, o membro
do ILG afirma que "segue predoo periodo estudado en duas faA Mesa do Senado admitiu a trámite o suplicatório solicitaminando a submersión no casteses. Unha ·desde o iñício da
do polo Tribunal Supremo para encausar ao senador e allán". Tamén lembra que os avanautonomía até o tripartito, con
calde de Carballedo Xúlio Yebra Pimentel (PP}, a quen
ces realizados neste camp_
o ''fopasos tímidos, pero "na boa diacusan dun delito de malversación de fundos públicos e
rori impulsados desde abaixo e a
reción" e outra desde 1989 a
falsidade documental. Contado, a Cámara Alta t ardará
Administración, no mellar dos cahoxe, periodo no que a admi dous meses en pronunciarse sobr·e si perm ite ou non o
sos, limitouse a dar respaldo lenistración "se debateu entre un
procesamento: Yebra Pimentel afronta , entre outras , a
gal a algunhas das reivindicaescepticismo irreprimíbel e unacusación de ter pagado con cartas do concello unha via- - c~óns -O-os- c0t.e.Gti~os-Oe- base- - - l::la..x-0i:da-hostifüfaGie".-+- --------'--)ffi-Ele-Novas-XerneiéAs-a-G~m:tpestela;:>affi--YR-rA~tin-de P-P-. • · -·-·- -·
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OPfNIÓN

COMPRE UN CÁMBIO RADICAL
RESPOSTA .A X.C. CARRE1RA ·
MANUELMERÁ

JUAN
CAN ALEJO
XESUS

T. REGUEIRO

Ten razón o compañeiro X. Carlos Carreiprotestar todo o ano, compren cámbios radizando os pensionistas e asumindo os seus
Non hai moito a Residéncia Sanitária
ra, nun artigo publicado en A Nasa T erra
cais e unha organización que os represente,
Juan Canalejp da Coruña celebrou con
problemas, xa que doutro xeito <7stes sectores
moito destaque o seu XXV aniversário. E
(nº 818), cando di que aes votantes do PP - pero para o profisional e pequeno empresánon verían motivo para cambiar de postura,
ben está que se celebre unha efemérede
non se lles ve normalmente nas tractoradas
dado que votan poder e non programas polírio emerxente fan falta cámbios moderados,
deste tipo -aínda que as directrices do Mique non poñan en perigo os seus avances
ticos: Claro, os resultados non serian imediae neutras mobilizacións, xa que o voto da
nistério falan de aforro e "medicamentaeconómicos e Hes facilite máis éxitos profidireita non reside maioritariamente nestes
tos, cómpren anos de traballo metódico e cosectores sociais, tal como amasan algunhas
siol).ais, rachando coas trenzas de _poder, o
erente. O mesmo se pode dicer dos votos dos
zo ''- e mesmo que se lembren os logros
acadados por este centro sanitário. Mais,
. emigrantes. Non se pode pensar que indo faanálises eleitorais. A forza da ·direita fica
amiguismo, e as limitacións impostas.
fundamentalmente nas persoas maiores,
no medio das reportaxes destes dias, non
cer~unha viaxe por Latino.américa van votar
escoitei nengunha voz que cuestionase o
polo nacionalismo, cando a xente non coñenos profisionais, comerciantes e nos empreO a~censo eleitoral do BNG atrái a se~tores
sários, ainda que numericamente o seu peso
sociais que até hpxe foron refractários ao
ce nen os partidos, nen o neme dos candidanome próprio do centro sanitário, nen
tos.
..nengunha explicación acerca das razón
está entre os pensionistas, ou sexa nas chaproblema nacional, pero a dúbida · está en
-se é que as hai- e orixe de tal denominamadas clases inactivas.
se estes sectores abandonaron o españolisción. Descoñezo se na história da mediciPor outra banda, non hai nada que indique
mo, ou son Rersoas que ascenderon profeSe facemos unha radiografia rápida dos - sional e economicamente na escada social
na galega, española ou univer al h ubo
que no centro hai socioloxicamente un
2.300.000 galegas con direito a voto, ·vemos
algún Juan Canaleja que merec e a disdurante esta década? Se ollamos a desfeita
maior número de votantes, tal como se ten
que se dividen nun
·.
tinción de que un centro sanitári leve o
máis que demostrado en vários procesos elei,
do agro nos últimos dez
50%, a metades, entre
seu nome. Pela contra, abemo , p uc
torais. Concretamente o PSOE cando gaña
anos, vemos que un
povoación ac'tiva e
(nen a Gran Enciclopedia Gallega, con bon
sector incorporouse ao
as eleicións en-1982 faino cun discurso máis
critério, o trae), dun Juan Canalej Casinactiva. Da povoación
mundo profisional, ao
radical (e no que oferece un "cámbio profuntells, militar de lntendéncia que regr a á
activa o 70% son asalapequeno comércio, e
do") que en procesos posteriore , nos que vai
riados ou parados, ou
ao funcionariado (o
perdendo votos. O ascenso do PP non ten
Coruña no 1933 coa misión de organizar
sexa xente que vende a
un grupo de Falange Española. Po teriorque o compañeiro chatanto que ver co seu programa, máis de direisua man de obra, un
ma sectores emerxenta, como coa corrupción dos "socialistas" e a
mente dirixiu os grup s de acción e foi
20% autónomos adicanomeado xefe territorial en Galiza, pasa á
tes), pero un ha gran
"traición" ao cámbio prometido. Un maior
Ufl
dos a áctivtdades mamaioria pasou a· formar
clandestinidade cando os dirixentes falanapoio ao BNG non ten que ver cunha postunuais ou axudas famira máis moderada, que o electorado, se é que
xistas son detidos, para ser encadeado meparte da lexión de asaliares e o resto profesioses despois en Madrid nunha reunión de
1a ri ados cun traballo
a hai, ainda non ollou, senón por un traballo
mandos rexionais. En resume, un activista
nais e empresários. Dos
precário,_mantendo alcoerente durante anos, un maior nível cultuasalariados un 50% esfalanxista violento, enfrontado á legalidaguns o sünbiotismo traral na povoación, estar sernpre ao lado dos
tán .en precário (trabade democrática da República e que remadicional. A estes sectosectores máis empobrecidos e explotados, e
llo eventual ou no paro). Se sumamos asalares marxinados incoi-poráronse unha parte
rexeitar totalmente calquer vencello coa viotou vítima da guerra civil, elevado á cateriados e autónomos manuais son unha ampla
goría de mártir polos vencedores. E este
léncia (un tema que aproveitou durante anos ·
dos traballadores despedidos das grandes
maioria social, mesmo sen inserir executivos,
parece ser o home que dá nome ao noso
empresas reconvertidas ou desmanteladas.
o españolismo para isolar o nacionalismo de
técnicos e cargos directivos das empresas.
centro sanitário.
amplos ~tores sociais).
Ainda máis, onde-está o asc.enso do BNG?,
Outros hospitais e residéncias da Penínsuonde reside -o seu voto? Os escudos diÍl que -. fu _mudanz~ económicas e scx;iais na Galiza
Se analisamos exclusivamente a povoación
la levan nemes de persoeiros relevantes
un ·60% dos mozos "que votan (hai ul1ha
afortalaron nas últimas décadas a clase obreiactiva do país, como tradicionalmente se fai
nos eidos da Medicina e da Ciéncia: Gre,
grande abstención neste grupo social)· fano . ra, os asalariados, que pasaron de representar
cando se estuda a estrutura de clases, non hai
gorio Marañón, Ramón y Cajal, Egas Modúbida de que os asalariados.son a clase social . polo nacionalismo, pero a xuventude non . un 40% e_!11972 a un 70% no momento acniz ... Na Galiza, sen ir máis lonxe, ternos
ten
hoxe
un
grande
peso
demográfü:o
(ainda
tuaL
Se
na
década
dos.
-70
era
fundamental
máis importante, polo que o BNG non debe
alguns merecentes de lembrar: os Doctores
unha alianza cos pequeno~ proprietários do
que si unha grande influéncia). Est~s- mes,
só facer parte esencial do seu .programa a
Goians, Teixeiro, Varela de Montes, Nómos estudos afirman que a.forza .do naciona~
agro, hoxe esta alianza é menos importante
cuestión nacional, senón tamén as reivindivoa Santos, Rof Carballo ... Costa crer que
lismo mínima nos maiores de 55 anos, e ca' .. (ainda que cómpre), pofo que se fai máis necacións especificas da clase obreira. Pero adedurante estes vintecinco anos nen aos ditiva nos que teñen ·máis de 65. Por outra
cesária que nunca unha liña política onde o
mais, no caso galego, as reivindicacións do
ferentes dirixentes do centro sanitário,
banda, o BNG acada nos bairros de Vigo os
problema nacional e social estexan intimapequeno campesiñado e dos m_ariñeiros e manen aos sindicatos con representación na
seus mellares resultados e no centro os máis
mente coesionados e sexan parte do discurso
riscadores autónomos non están confrontadas
sua xunta de persoal, nen aos partid podiário. Seria absurdo, incoerente, que despois
baixos (o BNG en Cancleán un 38%, Beade
coas do proletariado, senón .que son aliados
líticos, nen aos alcaldes da cidade na que o
un 36%, Valadares un 35% dos votos, Coia
de pasar momentos duros, a travesía do defrente aos intereses das grandes empresas e
centro está ubicado, se Hes ocorres qu o
serto, mantendo unha liña política combatiun 38%, e no centro.o PP un 64%). No que
dos poderes políticos que as serven fielmente.
nome era completamente de axeitad e
va, que impulsa unha mudanza profunda na
Pero que desexa esta maioria social, que pe- · afecta ao rural, o nacionalismo reñ. máis peso
impróprio de tempos democráticos. Xa
naquelas comarcas con certo dinamismo, nas
sociedade e pola liberdade para a nación gaden os obreiros labregos e mariñeiros galegas?
diferente
n elleir
non digamo
que hai empresas ou explotacións agrárias
lega, agora, cando hai un ascenso evidente,
Fundamentalmente: solucionar os problemas
de Sanidade, Ministro actual incluíd . E a
modernas, e é minoritário nas áreas desertifipensemos en acortar camiño, e en vez de
que lles impeden viver ben, que hipotecan o
causa seguirá así por curros 25 an ou
plantexamos superar como forza social ao escadas, envellecidas. Ou sexa, o nacionalismo
seu futuro, e ademais aqueles que negan a sua
quizá xa indefinidamente? Mesmo c tem·
ten hoxe unha grande presenza entre os asapañolismo, a moderación nos leve por un caidentidade, colectiva ou individual.
po (ou xa agora mesmo?) moitos rematalariados e labregos activos, xa que é a forza
miño onde haxa o perigo de substituílos só
rán crendo que tal nome responde a un
máis votada, pero quédalle ainda un sector
nas funcións de govemo, sen acadar nengun
Non hai dúbida de que está hipotecado o
xénio da medicina e da ciéncia, ou quizai
importante de . traballadores por atraguer.
cámbio profundo. Un perigo que non se po· futuro do obreiro que ten un contrato evenao dun mecenas que doou o terreo ou ediSector que segue votando especialmente ao
de devaluar, abonda con ver o que sucedeu
tual ou está no paro, xa que non pode plaficou o centro.•
PSOE, ou non vota. De facer un: esforzo por
co PSOE ou co POS en Italia.•
nificar o seu futuro, e está preocupado decote por perder o emprego ou non atopalo. Esatraguer noves votantes, o lóxico sería redotá hipotecado o futuro do labrego que vive . brar o traballo nestes sectores, que son a base
Xosé Lois
do leite, que ten que competir nun mercado
do nacionalismo, e o alicerce das reivindicacada vez máis duro e non pode aumentar a
cións, e ademais teñen un maior peso numérico que os chamados sectores emerxentes.produción para reducir custos, pagar crétos
e mellorar a sua situación persoal. Está hipotecado o estudante que non sabe onde
Sen dúbida a maioria da povoación activa
colocarse cando remate a carreira. Estes son
precisa un cámbio radical, pero esta maioria
os sectores que desexan e necesilian .un cámpode quedar desvirtuada pola participación
bio profundo, e por certo son os mesmos
nos procesos eleitorais dos sectores pasivos
que ainda falan maioritariamente galega.
(pensionistas, amas de casa, estudantes). Entre estes sectores, específicamente os pensipHai outros grupos sociais menores, pero con
nist~, é onde a direita esta máis consolidada,
peso, como profi:sionais e pequenos empresápola utilización clientelista do poder. (asegurios que se están achegando ao BNG. Pero a
i:arlle a paga, festas, viaxes, etc.). Non se trapolítica que eles desexan seguro que non
ta de que os pensionistas estean ben e cocompre de mudanzas tan profundas. Son
munguen con todo o que faga Fraga, senón
sectores que teñen traballo fixo, ou pequede que non contan con organizacións reivinnas empresas rentábeis. A eles chegaríalles
dicativas próprias na Galiza, xa que o nacun xiro galeguista e unha "política do becionalismo nunca fixo un traballo metódico
nestar". O BNG debe atraguerse estes sectoneste sector social con problemas próprios.
res, pero o problema que se debate seguro
Esta caréncia foi substituída polo clientelisque non é ese, senón onde se centra a liña
mo e o amiguismo cos poderosos. Unha falta
política. Para os mariñeiros, labregos e
de traballo político e sindical que non se vai
obreiros, que se cansan de manifestarse e
solucionar cun xiro ao centro, senón organi-

'Non hai nada que
indique que no centro
hai socioloxicamente
maior número de
votantes" -
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Exixen que aXunta se comprometa na normalización definitiva dos topónimos da Coruña eOuren.se

Cor.~s, . T~fico,

Renfe·e TVE ··.
seguen · utiliZando os topónimÓs ilegais

A Audiéncia da Coruña absolveu ao alcalde de Fene, Xosé
Maria Rivera Arnoso-(BNG),
dun presunto delito de prevariación polo que tora imputado
polo PSOE. A acusación indicaba que o Governo ·municipal adxudicou por contratación directa a cuarta fase dunha obra
a unha empresa que xa realizara as tres primeiras fases
-estas adxudicadas en
concurso- e que estaba representada polo fillo dun funcionário municipal. O xulgado recoñeceu que a contratación
directa debeuse á necesidade
urxente de pechar a obra.+

-0- PAULA BERGANTIÑOS

Correos, Rente, TVE ou Teléfonica, entre outros, seguen sen respetar a toponimia galega. O 5 de Marzo entrou en vigor a lei que
restitue as denominacións galegas para as províncias de A Coruña e Ourense, pero queda moito por andar até que organismos
públicos e privados asuman a verdadeira denominación. Neste
sentido a Mesa pala Normalización Lingüística ven de propor á
Xunta unha campaña coa que pular porque a recente normalización non fique reducida á sua aprobación oficial e se traduza
nun uso social efeitivo. O BNG tamén permanece á espera· de
que o Executivo central resposte cando se empregarán as iniciais "OU" no canto de "O" nas matrículas e cal é a situación na
que se atopan as sancións impostas contra os cidadáns que colocaran as iniciais OU perto das suas placas de matriculación.
Levaba en Madrid vários días e
voltaba para o país. Na estación
de tren Chamartin escoitou indignado comno unha voz polo autofalante utilizaba as formas La
Coruña e Orense. Pola contra o
traballador pronunciaba escrupulosamente a fonética própria dos
nomes das cidades catalás. O
usuário de RENFE apresentou
unha reclamación que despois
de 15 dias ainda fica sen respostar. Non é o único caso de agrávio coa toponimia galega. Pesie
á sua normalización en 1983,
son moitas as ocasións nas que
os topónimos de vilas e cidades
seguen aparecendo deturpados.

Aprobado sen emendps
o Proxecto de Orientación
Educativa

belixerante e hostil que contra o
idioma mantivo durante todos
estes anos o Governo municipal
da Coruña". Neste senso sinala
"que para facer cumprir a lei fóra das institucións, e indispensábel que sexan as próprias institucións as que se comprometan e den exemplo desde un primeiro momento".

Chamada de atención
Na proposta que a Mesa enviou a
Billeteiras da RENFE.
Dirección Xeral de Política Linen xeral para que os. nome~ . gagüística instase ao Executivo a
por en marcha unha campaña - legos s~xar:i ~s únicos utilizados
a todos os efeitos.. "~ , experiénque, coa implicación das Deputacia ten demostrado que neste
cións provinciais de A Coruña e
campo- como neutros moitos o
Ourense, as distintas consellarias,
simple recoñecimento 9ficial non
o IGAPE, as Asociacións de C~
merciantes e os Concelllos, entré · · _abonda. para que se xe.ralice o
seu uso real -explica a sua preoutros organismos, evite que a
sidenta Concha Costas. A .falta
restitución dos nemes "quede
de información e a retina -levan
simplemente no papel". Lembran
con frecuéncia á cidadania a reque "é responsabilidade deste orproducir por escrito formas topóganismo artellar os mecanismos
n í micas que xa están · fóra do
que garantan o coñecimento e o
uso real desde hai moitos anos
cumprimento da lexislación que
e que non _se corresponden coas
ampara o uso do naso idioma e
legalmente vixentes. A esta conadoptar un papel máis activo e
fusión contribuen en grande meáxil na promoción do galega".
dida as actitudes de determinadas empresas e organismos ofiA campaña teria como obxetivo
ciais que insisten en desafiar a
informar do cámbio dos nomes
lexislación, sen que se produzca
oficiais das províncias e sensibipor parte da Administración a
1izar ás instltucións, empresáresposta necesária".
rios, comerciantes e cidadania

Nas restrición de circulación de
veículos para os dias 24 e 25 de
Xullo de 1998 que publicou a Dirección Xeral de Tránsito do Ministério do Interior, tamén figuran deturpados vários topónimos de localidades galegas.
Denominacións como Me/lid,
Puente U/la, Órdene,s, Teijeiro,
Puentevea ou Los Angeles hai
anos que foran desterradas dos
mapas ainda que o Ministério
non tomou boa nota diso . En
troques , nomes en catalán como Figueres si son respeitados.

O Congreso aproba a normalización dos topónimos para as províncias de Ourense e A Coruña,
pero as duas televisións públicas
de difusión estatal seguen a utilizar, incluso para referirse ás cidades, as formas La Coruña e
Orense. É 0 caso dos rótulos
s Iron Maden van
que aparecen na información
estai: en Ourense.
metereolóxica. Pero non fai falla
The Rolling Storecurrir a TV. Calquera persoa
nes é seguro que den un
que queira expedir o seu DI. nesconcerto ~m Vigo. Os bastas duas províncias <'.:ltoparase co
· cos Sociedad ·Alkohólic-a
problema de que ainda apresenchegan,a Y edra para proratado unha.solicitude expresa, no
gonizar unha poi te_ dé .
documento seguen aparecendo
punk e anarco-indepenas formas. ilegais. Os selos dos
déhcia. Manuel. Fraga e · a
sobres de correos seguen carim· : . -sua . banda oferecen upha
bados cos. to'pónimos. anormais_:··· - "' recoinpilaci?n
1:'he best _;
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Na exposición de motivos da lei
sobre o cámbio de· denomina=
ción das províncias da 'Coruña e
-Ourense ·sinalábase que "na ac-t ual id ad e segue manténdose ·
nome oficial de La Coruña e
Orense para ditas províncias,
cando a rea~idade e que ambos
topón~mos veñen utilizándose
coas denominacións de A Coruña e Ourense , respectivamente
, gozando de plena aceptación
popular por parte dos cidadáns,
que. o están a usar a diário".
"Por outra parte -engádese- estas denominacións de A Coruñá
e Ourense aparecen xa escritas
desta forma en documentos que
datan do s$culo XIII, o que supón un claro refrendo á argumentación de que responden a
unha realidade lingüística, histórica e incluso tradicional". +
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vai de convénios de boas
intencións. Acompañado
polo especialista en heavy
metal, Amarelo de Castro,
o do voto emigrante foi do
máis duro que .se recorda
na· proqsión, con a participaciÓn estelar da man lenta Sobral para os solos de
. batería e soba esponsorización dos--orzamentos prorro~~do_s,--0 éxi~o e repercus1on mtemac1onal fican
· garantidos.

· ". · ·
·
.
vigor a rest1tuc1on , Xav1er ~osa- ·
, Nas suas xiras estes grupos . ·· - .
'·
da, conc:ellal _do ~~-OE ,na c1d~~e
'iitilizan potentes.equipas ·
,;:
Meñtres, Baltar monta o
da.. coruna, Sª~.soa ~e pronunciar.
de son, mi-les de ··1uces e
.,e·, ~ _ "
show pola sua conta. É un
0 La Co7iru,!'!a .nuntha ~oJda de·.
. - unha espectacufar·posta en cena. Tamén-_ccistuman
cantante s.olitário aoque lle van as milongas e o roprensa. e e1omca amen segue
b
1 .. ·
· ::. ·
mantismo acartonado tipo Plácido Domingo. O úl;
1
1
facendo das suas ~ A toponí~ia
- e~ar . con e~ a uQs:· ons te ~ne.iros e ten.en: como
respéitase na maioria das factu~
pra_cnc~ habitual de1xars~ fotQgrafar ,con µn par de timo evento que organizou, nunha noite de farra
ras que se envian en galega aos
~spontanea.s fans ql!e. ponan un~: nota de .oc: or na por Ogrobe, rematou coa intervención da Guarda
Civil nun operativo nocturno ao mellar estilo fazausuários que o solicitaron previaim.prensa local.
. ,
ñas bélicas. Seica está en perigo o cartaz dos tres ·te;
mente, pero a correción no uso
nores para as festas do verán. Cuiña, Baltar e CaAs
tournés
do
Pre~idente
da
Xunta
superan
calquer
segue sen rexer nas redactadas _
charro comezan a soar a disco raiado e os promotocomparación coas montaxes ofertadas polos reis do
en castelán. A deturpación manres de artistas pensan nun relevo no hit parade. A
rock. En Costao do Santinho crea un foro permatense tamén nas páxinas amaretraca nas listas dos 40 principais ten poucas opnente, en Anhatomirin asina un tratado de amizade,
las e no código de correos.
A deputada do BNG Pilar Garcia
Negro fai fincapé "na actitude

Absolven ao alcalde
de Fene du.n delito
de 'prévaricacjóh

en Curitiba ultima detalles, en Salvador de Baia
monta unha simpática reunión; en Buenos Aires
abre vias e coléxios privados, en Brasília o repertório

cións. A volta dos da década prodixiosa, Karina,
Miki e Jaime Morey é unha séria ameaza que mesmo estremece aos discjokey mais adiantados. •

O Consello Escolar da Galiza
do 17e18 de Marzo aprobou,
sen emendas de importáncia,
o Proxecto dé Orientación
Educativa cos votos en contra dos sindicados CIG,
CCOO, STEG e UGT, que pediron a sua modificación porque o texto aprobado é inconcreto, non garante a independéncia dos departamentos de
orientación-na primária, que
serán subsidiários da secundária, nen permite a criazón
de equipas profisionais de
orientación. Pacadóxiéamente
-a derrota dos sindicatos prodúcese ·p ola auséocia de vá-rios representantes da
reunión e polo voto a prol da
Administración da Confederación de Pais de Alunos. Es- .
te proxecto é o mesmo que
tora retirado do Pleno do
Consello Es~lar da Galiza en
Xullo de 1997 pola grande
oposición atopada entre
todos os sectores implicados
no ensino. Por outra banda, o
profesorado de secundária
anunciou unha folga se non
se negócia a rede de centros
do en sino posobrigatório. +

Entregan nove mil
asinaturas contra
a empacadora de Vilaboa O Luns 16 de-Marzo a
Coordenadora contra a Empa. cadera de Vilaboa apresentou
n'o concello de Pontevedra nove mil asinaturas de viciños
empadradoados en Vilaboa
contra a instalación da planta
de empacado de lixo. A Coqrdenadora aproveitou a víspera
_
d a celebración dun pleno no
que a corporación pontevedresa estudaba o plano de infraestruturas da Xunta para a
construción dG parque empresarial de Bértola, situado en
Vilaboa e onde estará a planta
de transferéncia. O pleno en
Pontevedra celebróuse porque
o parque empresarial, por razóns de proximidade, tamén
afecta ás parróquias pontevedresas de Terneza e Salcedo.
Para gañar tempo e non perder as _eleicións municipais do
vindeiro ano, o alcalde de
Pontevedra, Xan Luis Pedrosa
(PP), dixo que pedirá un informe ao Valedor do Povo.+
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. nove províncias escasamente
povoadas. Outro dato
significativo: a proporción
entre deputados e votos supón
para o PP 4,02 representantes
electos por cada 1% dos votos
válidos, 3,74% para o PSOE e
non máis dun 2,27 para o
BNG".+

Paz por fame

Votos que
non valen
o mesmo

Oestudo foi considerado da máxima urxéncia en plena campaña eleitoral

Ainda non se. saben os resultados
da campaña sismOgráfica . de 1997,
anunciados ~ra Outubro pasado
.

-0- G . LUCA

Un novo tremer do 2.7 degraos de magnitude, con epi. centro en Sarria, foi sentido
pela poboación da comarca
o pasado dia 5. Tanto nos
meios relacionados coa in-.
vestigación sísmica en Lugo
como nos concellos que levan cinco anos en estado. de
alerta polos sismos, trascendeu a impaciéncia por coñecer os resultados do estudo
sísmico que en Xullo e Agosto pasado completaron o
profesor Juanjo Dañobeitia,
do tnstitut de Ciencias da Terra Jaume A/mera de -Barcelona e Diego Córdoba, do departamento de Xeofísica da
Complutense de Madrid. Esta
información fora considerada
da maxima urxéncia durante a
pasada campaña autonómica.
O estudo tiña comprometido o
finanzamento do Governo central , a XLJnta e a Deputación de
Lugo e os seus resultados foron
anunciados para Outubro pasado. Coicindo coa pasada éam~
paña eleitoral para o Governo
autónomo; algúns dos técnicos
que realizaron este traballo de
campo receberan presións por
parte candidatos do partido de
Fraga para que accedesen a se
fotografar con eles. Algúns viciños que levan cinco anos padece nt o danos cos terremotos
asisitiron abraiados a indignación dos candidatos ao reclamaren os xeólogos independéncia para os seu traballo.
A rede sísmica galega, que conta con catró pontos estabeis de
observación, tora completada
para a campaña de Xullo e
Agosto de 1997 con 40 sismógrafos en terra dotados de rexisto vertical e de movimento Norte-Sul e Leste-Oeste o que permeteu levantamentos dixitais en
tres dimensións. Estes rexistros

completáronse cos levantados
na beiramar polo buque opeanográfico Maurice Ewing a partir
de cincuenta sismómetros mariños coñecidos palas suas siglas
inglesas OBS (Ocean Botton
Seismometers, ou sismómetros
demersais) dispostos a intervalos de catro quiló.rnetros que se
recollen semanalmente.
"A partir desta rede de alta sensibilidade -indicou Diego Córdoba a raiz doe último sismo de
Lugo- obtiveramos dados que
ainda estamos a procesar e que
nos han permitir definir a estructura da cortiza. Estamos ~a traballar con máis de dous millóns
de sinais das que obter imaxes
de alta resolución para o control
da estructura da ·1istosfera e da ·
sismicidade. Con esta información podemos facer unha análise particular non só da -crise do
22 de Maio de 1997, senon de
toda a estructura e da evolución
xeodinárnica da área".

Fenómeno rexional
Juan José Dañobeiti'a sinalou á
preguntas da redacción de A
Nosa Terra que a primeira im presión da análise destes dados
é que todos os sismos que se
veñen rexistrando desde hai cinco anos configuran un fenómeno
rexional, o que significa que haberá que buscar as causas dos
terremotos nas particulares características da xeo-morfoloxia
do Noroeste do macizo ibérico.
Esta interpretación é importante
porque permite descartar hipótes·es como a do ponto quénte e
obrigará a revisar as interpretacións que situan as causas da
série de Lugo na presión da gravedade no Macizo Galaico.
Os responsábeis do Esigal lembraron que .Os terremotos grandes rexístranse en observatórios
de todo o mundo pero dos pequenos non hai evidéncia se non

hai estacións que os rexisten.
"Na Galicia, a sismógrafia era
pobrísima até que o xeográfico
non montou catro estacións permanentes e as corentas que instalamos nós qu9-"rexistran mic.rosimicidade. Na semana do 25 de
Xullo ao 3 de Agosto pasado,
mentes traballabamos en Lugo,
houbera unha chea de sismos
que a poboación non sentiu. O
do dia 28 de Agosto tora en Sárria mesmo e nen o advertiron".
Doutra parte, á instáncias de
Vázquez , parlamentário do BNG no Congreso, o Instituto Geográfico Nacional deu a
coñecer 1,mha versión completa
do que e.n Decembro se coñecera coma Informe Sobre Ja Serie Sísmica de Lugo-3 e agora
rebautizou o Instituto coma Séria Sísmica Sárria-Becerreá (Lugo), Tercer Informe General.
Desta información despréndese
que precisamente no 42º42N
7º40'0, que ·corresponde co encero de Belesar repetíranse sismos de regular importáncia. O
primeiro foi o 26 de Outubro de
199.6, ás 3,08, de intensidad?
2,9, con catorce observacións ; o
segundo chegou ás 3,37 do 9
de Decembro de 1996, tamén
de intensidade 2,9, con oito observacións. A série de magnitude maior correspondente ao 1O
de Maio fora precedida segundo ·
o, Informe por vários movimentos localizados sobre Belesar.
Técnicos ·do Instituto sinalaron
que o traballo de campo do Jau~
me A/mera e da Complutense
permitirán adiantar o estudo da
relación entre este grupo de fallas que se moven desde o Miño
a Triacastela.
Guillerm~

Baixo a cola do embalse de Belesar, que ten 44 quilómetros,
Christine Vergnolle, na sua obra
Morfoxénese dos relevos costeiros da marxe continental ibérica:
o exemplo do nordés galega, situa á Falla de Portomarin.+

Mario López Rico reflexiona
na revista EUROPA DE LES
NACIONS sobre a urpre a
causada polos resultado da
eleicións autonómicas de
Outubro no resto do Estado.
((As forzas políticas
acosturnadas a situacións
eleitorais rnáis cómodas, van
acoller os resultados con
grande preocupación. Vai ser
unha preocupación
• especialmente vistOSlJ., xa que
proviña de representantes de
forzas políticas con cárregos
institucionais, nas persoas do
presidente de Extremadura,
señor Rodríguez Ibarra, do
PSOE, e o presidente de
Castela,León, señor Lucas, do
PP. Estas persoas, ante os
resultados do BNG, van
reaccionar con palabras cheas
de histerismo, cargadas do
españolismo máis ráncio".
López Rico explica que o
vixente sistema eleitoral
favorece ás forzas maioritárias,
coa aplicación da Lei d'Hont
á lista máis votada, coa
circunscripción eleitoral
provincial e co siste~a para
escoller senadores. "E moi
ilustrativo, neste ponto, a
simples comparación de datos
do censo e da representación
parlamentária nas Cortes
Españolas dun país como
Galiza cos datos da rexión d
Castela,León (2.825.000 e
2.584.000 habitantes
respeitivamente). Mentres os
galegas elixen 25 deputados e
16 senadores, en Castela,León
elixen 33 deputados e 36
senadores; a xustificación
des ta situación é que a
povoación de Castela León,
ainda sendo menor que a da
Galiza, esta distribuída en
BANUS /
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No número de PÁGINA
ABIERTA do mes de Marzo
publícase un artigo de Manuel
Llusia no que analisa o acorde
da ONU con lrak. ((Se se le
con atención o acordo asinado
descubrirase até que ponto
estas sancións e supervisións
do Consello de Seguridade da
ONU entran en c li i 'n c
r peito á seguridade,
oberania e dignidad dun
país, princípio tamén
defendido pela Carta das
Nación Unidas( ... ) A FAO,
Unicef e o DAH oferecian en
Outubro de 1996 un dat
trcmecedor: 4.500 nen e
nenas morren ao me a cau a
da malnutrición e as
enfermidades provocadas polas
sancións económicas ( ... )
Chegado aqui, podemo
perguntamos cantas
recomendacións, convénio ,
resolucións e princípi legai ,
tamén de organismo
internacionai , on
incumpridos para que, iso i, e
cumpran as resolucións do
Consello de Seguridade e a
vontade de EEUU".+

O PP serea
os nervos
Opina Tintxu no último
número de IRIMIA que a
tratorada do dias 6 e 7 de
Marzo foi asumida polo
Govemo con rná · ere nidad e
que as anteriores
mobilizacións. " guramente o
delegado do g vern e mail
responsábei do PP recebiron a
men axe da manifc tación do
14 de Febreir : a amplitud d
seguimento de ta protesta,
mália toda as adverténci
descualificación in ent das
desde o p der, tiv que facer
ver que non era unha manía
ou xenr ira de catro dirix ntes
máis ou m nos radicalizados
( ... ) E tamén as autoridade
foron entend ndo que o
posíbel ace rto das medidas que
eles toman non sempre ten o
resultado apetecido. Ai está o
acordo para mellorar as vias do
tren, asinado cunhas
cantidades sensibelmente
inferiores ás prometidas, ou
mesmo os deputados do PP
rexeitando en Madrid (con
Carreña de voceiro) os prazos
de remate das autovía
explicados unha semana antes
polo própi;io Manuel Fraga. Ou
o conselleiro de Agricultura,
que ccinfia en aumentar a cota
do leite para Galiza, pero xa
non ten tan: claro que as
protestas vaian <lanar
precisamente as suas
demandas. T en ben presente o
caso de Andalucía, co
aceite".+ ·
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Como está nestes momentos
o sector lácteo?
·
Hai un intento moi forte por parte
do Governo español, coa colaboración total do galego, de cobrar a supertaxa. Esta medida
significa que as explotacións leiteiras de Galiza teñen que voltar
á cuota asignada e deixar de
producir máis de 350.000 toneladas. Significaria o peche de moitos miles de explotacións e a eliminación tamén de miles de
postos de traballo directos e
moitos máis ainda indirectos.
Non só afectaria ás fábricas de
pensos, comerciais agrícolas, fábricas de produtos lácteos, senón a unha boa parte do comércio das vilas do interior. As vendas de produtores e industrias
superan os 90.000 millóns de
pesetas ao ano. Emprega directamente a máis de 70.000 mil
persoas. Non se trata só dun
problema do sector, senón de
toda a sociedade galega.
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lidia Senra
'O sistema de cuotas pretende seguir mantendo a
preponderáncia dos fundadores da UE'
90- ALFONSO EIRÉ

ACABA DE CHEGAR DE COIMBRA E MARCHA A LONDRES A UNHA REUNIÓN DA EXECUTIVA DA COORDENADORA DE
ASOCIACIÓNS AGRÁRIAS. NO MÉDIO DUAS ASEMBLEAS CDS LABREGOS. LIDIA SENRA, A VOCEIRA DO SINDICATO LABREGO GALEGO, TAN BEN PISA AS MOQUETAS DA (J.E. COMO O BULLEIRO DAS CORREDOIRAS GALEGAS.

A campaña que están a desenvolver agora é contra a supertaxa, pero semella que o
SLG esqueceu a sua loita
contra a cuota láctea.

·polo rendimento médio das explotación s, que son de 5.800
quilos/ano. Oeste xeito, un produtor de leite pode ter vinte ou trinta
vacas que, se ten asignada unha
cuota de 25.000 quilos o que vai
cobrar de axuda por quilo é
25.000 dividido entre 5.800, independentemente do que produza.
Asi , vemos como o sistema de/
cuotas se mantén para seguir beneficiando aos países excedentários da UE, de xeito que van seguir mantendo os excedentes e
levando a maioria dos cartas pú.b l icos comunitários. Ademáis,
sérvelles para desmantelar o sistema produtivo de países que
son competitivos como é o caso
de Galiza no leite. Pretende desmantelar tamén o sistema produtivo dos seis países que van entrar proximamente da Europa
Central e Oriental. O sistema de
cuotas quer seguir maniendo a
posición preponderante dos países excedentários, do núcleo
central da UE. Nestes momentos,
os únicos que seguen a defender
o sistema de cuotas foron aquiles
que as impuxeron cando realizaron a ampliación da CE.

O· SLG non está só
Estamos totalmente en contra do
sistema de cuotas, pero neste
momento non estamos a defender o que son as posicións de
fondo do SLG, senón o acordado
na Mesa do Leite polo conxunto
do sector lácteo. O que pretendemos agora é que se suspenda
a aplicación da supertaxa, consolidar a produción actual e, por
último, que se nos permita aumentar a produción cada ano até
acadar a média europea. Hai dados signi ficativos como que a
média de cuota por explotación
da que dispoñen os establos de
Galiza é de 35.000 quilos mentres que a média na UE, dos produtores cosque ternos que competir, é de 150 mil quilos por explotación . A média nasa é de
seis vacas e a deles é de 30.

Con que apoios conta a política que defende o_ ~LG na UE?
Formamos parte da Coordenadora de Asociacións Agrárias (CPE) ,
totalmente crítica coa política
agrária comun, que agrupa a sindicatos dos distintos países da
UE , Suíza e Noruega. Estamos
dando o debate e levando alternativas para unha reforma da política agrária que se base en al imentos sanos para os consum idores, unha produción respetuosa
co médio ambiente e que xenere
unha renda para poder vivir as
persoas que traballan no campo.
- Esta coordenadora acaba de ser
[ecoñecida pola Comisión Europea dándolle entrada nos Comités Consultivos que, até agora,
eran monopólio ·exclusivo da coordenadora de sindicatos oficiais,
a COPA. Eu formo parte da comisión executiva da CPE. No mes
de Novembro xa tivemos unha
entrevista co comisário de Agricultura, con Fischler. Confrontamos a sua política de caida de
prezos e de primas para compensar (que de nengun xeito compensan), coa nasa. Galiza sairia
perdendo coa reforma 37.000 pesetas por vaca de carne/ano e 9
pesetas por litro de leite. Pero o
comisário só é un mandado, quen
deciden son os ministros, os governos dos distinto.s países. Se os
governos non queren, as propostas que el faga non van adiante.
Os problemas do leite e da carne
non se resolven porque o Governo español opta por esa política.

Para que serviu a última tractorada?
Realizamos a campaña de información para que saisen co tractor e, ao mesmo tempo, demos o
debate para que o conxunto da
sociedade asumise o tema como
unha cuestión nacional. Foi un
éxito total. Hai que destacar o peche do comércio en todas as vilas nas que o pedimos. A participación dos estudantes tanto a nível de paros nos centros do ensino coma nas manifestacións, incluso en vilas nas que non habia
tractores concentrados. Outros
indicativos que valoramos como
moi positivos son os pronunciamentos do Coléxio Oficial de Veterinários, de Peritos e o paro institucional no Campus de Lugo ...

Agora que está apresentándose o nacionalismo como alternativa de Governo, hai perigo
que se supedite o sindicato a
estes intereses de medre?

Novas mobilizacións
Houbo cámbios nas Administracións despois do 6 e 7 de
Marzo?
Témoslle solicitado ao Conselleiro de Agricultura que convoque á Mesa do Leite. O compromiso é xuntarnos antes d~ rematar o mes de Marzo. Agardamas que así sexa e comecen as
· negociacións porque non poden
estar calados por máis tempo,
despois do clamor que se manifestou neses dias de loita.

Haberá novas mobilizacións
se a Xunta nQn lles dá unha
resposta axeitada?
Se antes de rematar o mes de

Política Agrária Comun e tamén
das distintas organizacións comuns de mercado, entre elas a do
leite e a da carne de vacun, que
afectan directamente a Galiza,
pois na do viño ainda non hai posicionamento oficial. Nós estamos
contra o sistema de cuotas e a
pral de que se estabeleza o control de produción en base ao xeito
de producir: que sexa en base á
Vostede está a participar en
diversos foros agr.ícolas euro- · terra e que non se utilicen activadores da produción ou do crecipeus. Como se valoran os sismento; cun prezo mínimo de gatemas de cuotas?
rantia que cubra os custes reais,
incluindo o traballo das persoas.
Estáse -a -deba te r a refo rma da
Abril non hai abertas vias sérias
de negociación, quer dicer, que
se discutan alternativas que leven a paralisar a aplicación da
supertaxa e que os labregos podan seguir producindo e venciendo, irnos mobilizarnos novam ente, pero ainda non ternos
decidido en que consistirán .

A. IGLESIAS
Somos un sindicato nacionalista,
Desde a Comisión teñen claro
pero, como definimos no noso
que o sistema de cuotas non vai
terceiro congreso, no SLG teñen
ter futuro e xa talan dá sua desacabida todos aqueles que estaparición, canto máis tarde para o
ñan en contra da política antigaano 2006. Sé se len detidamente
lega e antilabrega da Administraos seus documentos, pódese ollar_ ·ción. O SLG é un sindicato plural.
como o sistema de cuotas está
Na sua afiliación e na sua direcpesto en cuestión totalmente. Ainción hai persoas de todos os par.da asi, mantéñenas. A proposta
tidos políticos e a maioria sen fi que está a facer a Comisión é
liación nengunha. Nós debateque o prezo do leite en orixe se
mos as nasas propostas e as narebaixe nun 15%. Para paliar esa
sas alternativas e, nese senso ,
caida haberia que estabelecer unnon sobra ninguén, moi ao conhas primas de compensación que
trário , necesítase canta máis xense asignarán en base á cuota da
te mellar para defender as nasas
que dispón cada estado, dividido
alternativas programáticas.•

GALIZA
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POR QUE APOIAMOS UCOSA
XOSÉ

A cidade e mesmo a provínci_~ de Ourense están a sofrer unha importante perda de povoacióh {mais de 100.000 habitantes nos últimos
quince anos) pola consentida e continuada
perda de empresas no seu pequeno tecido industrial. A instalación de UCOSA vai sueo¡ o
investimento de máis de 4.000 mil millóns de
pesetas coa conseguinte xeración de pastos de
traballo. A axilización-da posta en marcha
dunha área como esta é á única garantía real
para que as manobras actuais de achegamento
ao naso concello doutras grandes superfícies
non podan consumar-se. Desde o BNG, consideramos ademais que o de UCOSA é o primeiro e único intento sério de aglutinar un
sector produtivo básico de Ourense con vistas
á su-a imprescindíbel modernización.

Ourense.
CAPITAL OURENSÁN. A sociedade UCOSA

(Unión Comercial Ourensana, S.A.)' está formada case na sua integridade por capital ourensán e na sua totalidade por capital galega.
A posibilidade de participación dos comerciantes de Ourense ficou garantida mediante
duas subscripcións públicas, ás que puderon
concorrer aqueles que o
desexaron. Para a sua
viabilidade este centro
comercial require unha
ubicación céntrica. Asi é
que se vai instalai: nos te-·
rreos sitqados detrás da
actual estrada nacional,
conlindantes co edifício
do Coléxio Salesianos e
sen afectar en modo algun á zona verde xa consolidada e coñecida como Parque Miño.. Ademais, enriba do centro
comercial haberá unha
praza de 12.000 metros
que completará, co Parque Miño, unha zona de
lecer para a cidade.
Este espácio era, na sua
práctica
tot.a lidade
(8.500 metros), propriedade privada dos Salesianos e tiña no plano xeral un uso marcado
como de servizos dotacionais, sen q~e polo
tanto estivese destinado a zona verde. E dicer,
conforme ao Plan actual e á ordenanza reguladora, os proprietários non terian impedimento
para construir neles, para uso dotacional. -.

Tan só 3.200 metros cadrados que comprendían
basicarnente ao actual vjveiro municipal
abandoado e duas propriedades particulares de_,
vivendas unifamiliares son obxecto de recalificación. A cámbio, UCOSA cede 12.000 metros
cadrados de praza, de titularidade e uso público,
e afronta os gastos de adquisición mediante a
expropriación dunha zona verde no bairro da
Ponte, igual en superficie á recalificada.

o proxecto ~n si parece ser que non o cuestiona ninguén, o que se cuestiona é o sítio. Pero,
curiosamente, parécenos que se na zona se fixese un auditório ou casas para a Cruz Bermella,
como xa ocorreu, ninguén poñeria en dúbida o

,____

:'.

.·' "'"'

Os ·trovadores do ~ino

de .-<jafiza.
'Un percorrüío p~{a [frica medieva[
da man dos nosos trovadores:
Martín . Códa~
Xoán de-Cangas e Afendiño.

A

CUMPRlMENTO DA LEGALIDADE. Non exis-

te no termo municipal, nengun tipo de actividade comercial, conforme o PXOU, que permita desenvolver unha actividade comercial
da- dimensión proxectada por UCOSA, sen
que se teña que recorrer
a revisar ou modificar o
Plano Xeral. O conxunto <lestes factores fixo
que o BNG dese o seu si
ao centro comercial,
manifestando que vixiariarnos o cumprimento
estrito da legalidade e a
transparéncia na tramitación do proxecto.
Consecuente con esta
posición, o BNG suscitou, no curso das distintas fases administrativas, diferentes cuestións
que consideraba importan tes para a defensa
dos intereses públicos.
Exixiu informes técnicos de todos os organismos competentes. Pediu
a discusión das diferentes propostas nos foros institucionais de xeito
transparente, para que todos os grupos corporativos e cidadáns poidesen coñece-las. Como
aportacións próprias, planteamos nun primeiro momento o retranqueo de tres metros da liña de fachada desde o proxecto inicial para
preservar o actual paseo existente na bei.ra da
estrada nacional. Fixemos ver, posteriormente, que a consecución da zona verde, recalificada como alternativa no bairro da Ponte, se
debía asegurar por meio do sistema de expropriación, afrontando a própria UCOSA os
custes ocasionados.

a ·ourense a posibilidade
de recuperar os máis de 10.000 millóns de
pesetas que en compras
externas fan os hosos
.concidadáns"

-

EDICIÓNS

lugar: Son entón difíceis de entender os motivos dos que din non estar contra UCOSA e, ao
mesmo tempo, non cuestionar o sítio, se é para
outra finalidade distinta á <leste proxecto.

'O proxecto brindaralle

Nun princípio, o anunciador da idea de UCOSA, como parte do proceso modernizador do
comércio local, foi o corrcelleiro, senador do
PP e actual presidente da Cámara de Comercio, Xurx<;> Bermello. Sen embargo, despois decidiu posicionar-se na sua contra, debido ao
interese actisado de Manuel Fraga por apoiar a
iniciativa de instalar Prica, nos terreas do bairro da Ponte, antigo solar de Spar.

ABOSA'l'DBA

RODRÍGUEZ PEÑA

-~ecto de agrupación do peq~eno comércio de

PP e PSOE entendéronse sempre, até agora,
para implantar grandes centros comerciais de
capital tránsnacionaL Lembremos que o BNG,
senda alcalde Veiga Pamba, tivo que facer
descarrilar a idea socialista de priorizar ao grupo A lcampo, fronte a necesidade de pocler contar con terreas para o -campus universitário. A
partires da cb:egadá de Continente, asentado
entre os límites dos concellos de Ourense e
Barbadás, sobre a base de non poucas irregularidades, cei:tos sectores do comércio local e
mesmo das comarcas limítrofes a Ourense sofriron o impacto negativo nas suas economias.
En resposta, e como xa se fixera noutras cidades galegas, constituiu-se un grupo de -pequeno
e mediano comércio local que deu pe a Unión·
Comercial Ourensán S.A. (UCOSA). ·

O proxecto de UCOSA permitirá brindar a
Ourense unha posibilidade de recuperar os
máis de 10.000 millóns de pesetas que en compras externas fan os nasos concidadáns, impedindo o medre, contínuo da drenaxe <lestes recursos básic9s para a dinamización da n0sa
economia. E dicer, supón incorporar-se ao
control do valor engadido, percurar a entrada
no control dos procesos finalistas de mercado.
No BNG, non-coñecemos nengun outro pro-

H.

.: :.

~\ :

'·· X.

Para rematar, reiteramos que desde o BNG estamos· dispostos ao debate democrático con todas aquelas persoas ou colectivos que, de boa fé,
manteñan reticéncias ou oposición ao proxecto, no convencimento de qlle saberán apreciar,
ainda que non as compartan, as nasas razóns. •
XosÉ H.

é voceiro do BNG
no Concello de Ouren e

RODRIGUEZ PEÑA

Anxo Quintana,
alcalde de Allari1 (BNG)

'EU denunciounos
porque é un ha forza ao
seNizo do PP'
Que hai de certo na denúnci a de EU contra vostede
por incumprimento de condena?
Ratificamos a nosa total inocéncia. Eu cumprin a condena
do Tribunal Supremo segundo
as indicacións da Audiéncia
de Ourense. Durante eses
seis meses que durou a condena de inabilitación por desordes públicas, o alcalde, a
todos os efeitos, foi o conce11 eiro Antón Blanco. Eu non
actuei nen formal nen documentalmente como alcalde.
Esquerda Unida usa a fotocópia dun documento de dous
anos despois para falsificar a
realidade e imputarnos .un delito que non cometimos .

A que atribue que a denúncia chegue vários anos despois de producirse o suposto delito?
A denúncia p~odúcese oito
anos despois dos sucesos de
Allariz e catre despois de
cumprir a condena . Hai que
ter en conta que EU está pondo en tea de xuízo o cumprime nto dunha condena que
non é por prevaricar, nen por
roubar nen por empregar as
institucións en benefício próprio, senón que foi por desordes públicas como resultado
dunha loita na que participou
e que apoiou EU. Agora pede
que nos condenen polo incumprimento dunha condena
por uns feitos polos que son
~ corresponsábeis. lsto é unha
traizón política própria dos
chivatos do franquismo, que
ian ás manifest.acións e acto
seguido denunciaban aos participantes ante a policia.

En todo momento retírese a
Esquerda Unida, non ao
concelleiro desa forza, Xe- sus Maria Pérez Barreiros.
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Paralisa oservício emantén axestión privada dos clubes náuticos tamén estragados

A Deputación de Lugo retira os catamaráns a causa

do seu ·grave deterioro
graves fallos mecánicos -un deles foi rescatado á deriva e o outro tiña problemas para manterse
a flote- e a reparación da embarcación mqnocasco poderia superar os tres millóns de pesetas.

-0- PAULA BERGANTIÑOS

O Luns 13 o pleno da Deputación de Lugo acordou rescindir o convénio que tiña
asinado desde Xullo do pasado ano con de Rutas de
Galicia, a empresa que debia
explotar as instalacións naúti cas e os catamaráns nos
encoros do Miño e do Sil até
o ano 2002. Desde 1994 a empresa acumulou unha débeda
coa institución de máis de 7
millóns de pesetas e tampouco se ocupou do mantimento
das tnstalacións e das catro
embarcacións, que t1veron
que ser retiradas dos encoros
en grave estado de deterioro.
No tocantes as infraestruturas, a
criación dos clubes naúticos no
Sul de Lugo foi un dos proxectos
máis importantes enfrontados
pola Deputación que preside Cacharro Pardo. Desde que comezaron as expropiacións o BNG
ten denunciado en várias ocasións posíbeis irregularidades.
Para evitar que no futuro se puidera repetir unha situación similar ao acontecido con Rutas de
Galicia, a formación nacionalista
defendeu que a Deputación se
fixera cargo da explotación das
instalacións e das embarcacións
para viaxeiros, oferendo participación aos concellos implicados.
A proposta non foi aceptada poi o PP , que sacará de novo a
concurso a concesión.
No ano no 94 a Deputación asinara un convénio con Rutas de Ga/iza para a explotación dos catamaráns. Até o pasado ano a empresa tiña que abonar unha cantidade á Deputación por cada viaxei ro que utilizara as embarcacións. O canon variaba segundo o
número de viaxeiros. Pésie a acumular unha débeda de 916.200
pesetas nos anos 1994 e 95, de
3.046.762 millons de pesetas do
ano 1996 e ter sen pagar o canon

Unha xeira de denúncic;1s
As denúncias de diferentes viciños afectados -e do BNG naceron cos proxectos. No ano 1991
as instalacións de Aguasmestas, no concello de Quiroga, por
exemplo, aparecían recollidas
no Plano Operativo Local (POL)
do concello Ribas de Sil como
Clube Naútico e lnstalacións de
Rairos. No 1992 unha socieda. de limitada dedicada ao negócio
inmobiliario da que era copropietário un · concelleiro de Quiroga merca 3.000 metros cadrados en Aguasmestas. Ao ano
seguinte comezan as expropriacións para a construción do clube naútico nas beiras de Quiroga e non en Ribas de Sil como
se estipulara no 1991.
Rutas de Galicio conseguiu, no ano 1997, a concesión definitiva apesares de ter débedas coa Deputación.

de Xaneiro a Xullo do 97, o día 30 - naúticas en Aguasmestas , no
dese mes a Deputación conceconcello de Quiroga, as de Doadeulle a adxudicación definitiva
de en Sober, o embarcadoiro de
para explotar todos os servícios a
Belesar, no Saviñao, o clube naútico do encero de Belesar, en
cámbio dunha renda mensual de
Chantada, as instalacións de
480.000 pesetas. No priego de
condicións inclu"íase tamén o
Portomarin, tres catamaráns e
mantimento das instalacións e
unha embarcación monocasco.
dos catamaráns en perfecto estaNo informe que posue a Deputa:
do de conservación e limpeza.
ción figura que desde Xullo do 97
O BNG solicitara que a oposición
Rutas de Galicia non pagou nengunha mensualidade, acumulanpuidera estar presenta na mesa
do unha débeda até Marzo de
de contratación para garantir a
3.840.000 pesetas. Segundo un
transparéncia do proceso pero o
informe da Comisión de UrbanisPP negouse. A pesar da débeda
que Rutas de Ga/iza acumulaba
mo, os clubes naútícos están deteriorados, non existe limpeza,
xa daquela coa Deputación , a
non se cumpren os horários e no
mesa de contratación deulle a
máxima puntuación no apartado
de Chant_?tda, por exemplo, fixéronse obras sen permiso da Dede servícios prestados á esta
putación. Os catamaráns ti ve ron
institución. Na adxudicación defique ser retirados dos encoros con
nitiva incluíanse as instalacións

Segundo denunciaron daquela os
viciños, este concelleiro aparecia
asinando as actas de expropriación das terras que mercara o pasado ano, como proprietário e como delegado do concello. En
Portomarin as denúncias dos viciñ os tamén provocaran que a
Confederación Hidrográfica abrira
un expediente á Deputación pola
obras qu_e estaba realizando .
Agora os sot9s anéganse máis
de un metro cando sube o rio.
As denúncias tamén chamaron
a atención s·obre o concurso para a construción das instalacións, para as que a Deputación
contaba cun presuposto de 361
millóns. Agás unha obra de seis
millóns de pesetas, todas recairan, por adxudicación directa,
en Malvar e Odein, duas sociedades que segundo denuncia o
-BNG "sospeitosamente tiñan omesmo enderezo".+

Guerra entre arquitectos
descobre irregularidades urbanísticas err Pontevedra
A inabilitación por incompatibilidade de funcións do arquitecto
municipal de Pontevedra puxo
de manifesto a existéncia de
prácticas irregulares no urbanismo local relativas á dobre vara
de medir na ordenación urbana.

o escándalo xurdido

a

raiz da
inabilitación por t~es anos do arquitecto municipal, Xan Manuel
Padin, é "fume de carozo", segundo o concelleiro do BNG César Mosquera. O edil indicou que
unha guerra entre arquitectos
trouxo como consecuéncia a inabilitación de Padin, pero "non puxo de- manifesto o cambalache
político funcionarial no urbanismo pontevedrés". Mosquera indi-

cou que Padin ás veces defendia os seus próprios intereses e
que o Governo municipal consentia porque neutras ocasións,
como no informe para adxudicar
a Dragados a construción do estacionamento da praza de Barcelos, realizaba pronunciamentos a prol de proxectos que apadriñaba o Governo municipal pero que oferecian menos avantaxes que outros apresentados ao
mesmo concurso.
O expedente de sanción incóase pala incompatibilidade de
funcións de Padin, xa que como
arquitecto munkipal informou un
proxecto dunha empresa para a
que traballara, pero a acusación

é de menor entidade. Padin atribuiu a sua _
sanción a unha guerra entre arquitectos por acaparar obras, ainda que o Governo
municipal (PP) desmentiu este
extremo. O certo que entre os
·arquitectos pontevedreses líbrase unha guerra e nela distintos
grupos manteñen pc;>sicións enfrentad as. Uns exixen poder
aceder a máis proxectos, outros
manexan o negócio e outros
queren rematar coas prácticas
mafiosas. Por outra banda, entre as persoas que demandaron
a Padin está o concelleiro do PP
e membro da directiva do Coléxio de Arquitectos, Fernando Lafuente Lestón, quen teh un contencioso profisional con Padin.

Doutra banda, o PSOE fixo unha
análise distinta e rematou defendendo a Padin ao sacar á lus
un informe asinado polo próprio
arquiteqto denunciando a prescripción de 169 ·expedentes por
infracións urbanísticas. Contra isto, o nacionalista Mosquera dixo
que as prescripcións eran de me·nor entidade e que se o PSOE
dá máis releváncia ao problema
ven a recoñecer que non realizou
labor opositora fiscalizando a actlvidade do concello. Para Mos·quera os escándalos urbanísticos locais veñen dados "pola invasión da veiramar, o macizamento da construción e certos
apoios a algunhas empresas nos
proxectos urbanísticos".+

O PSOE prepara
unha moción de censura
en Ribas do Sil
Os catro concelleiros do
PSOE de Ribas do Sil e mais ·
dous tránsfugas do PP (tiña
cinco edis) apresentaron o
Luns 16 de Marzo unha
moción de censura para remover do seu cargo ao actual alcalde popular Xosé
Rodríguez. Os dous
tránsfugas do PP -foron expulsados da equipa de governo
hai dous meses e daquela se
desvencellaron do PP.
Destas, os dous concelleiros
non participarán no novo governo municipal. Para a moción de censura o PSOE
empregou un vello argumento
que usa o Partido Popular: eis
o desgoverno e a parálisación
da capacidade investidora do
concello por mor dunha situación de minoria do PP.+

Polémica pola apertura
de canteiras
na Serra da Lastra
A posibilidade da apertura
d~nha explotación de caliza
na Serra da Lastra -xunto á
entrada do Sil na Galiza-,
veri de espartar un
moviniento de oposición encabezado pola Federación
Ecoloxista Galega, que solicitou que a Consellaria de
Meio Ambiente decrete improcedente calquer solicitude de apertura da canteira.
A Serra da Lastra foi incluida pola Consellaria de Meio
Ambiente na proposta de lugares a formar parte da Rede Europea de Areas ProtexidasJ Natura 2000, e acolle
espécies de grande valor
biolóxico, cuxa
conservación é
incompatíbel coa apertura
de canteiras. •

Denuncian as condicións
inhumanas duns
calabozos da. Coruña
Os .calabozos da comisaria de
Lonzas na Coruña meden
aproxim'adam~nte 2,5 metros
de ancho por 2;5 metros de
longo,r non teñen luz e
tampouco- ventilación. Está é a
denúncia que o deputado do
BNG Francisco Rodríguez, le, vou ao Congreso. Segundo
conta o parlame.ntário
nacionalista, as· celas estan
cheas de suciedade, as mantas ques entregan aos detidos
non se lavan e non se
contemplan as posibilidades
_de aseo persoal. Califica asimesmo de miserenta a comida e engade que. non se
entregan recipentes para
beber aüga. Na sua pergunta
ao Governo, o deputado sinala que ría comisaria de Lonzas
non hai posibilidades de facer
unha chamada teléfonica e
"tampouco é posíbel facer a
declaración en língua galega
por parte dos detidos, en moitas ocasións, baixo o pretexto
de que o funcionário non ten a
abriga de saber o idioma".+
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co 30% dos carteiros rurais do Estado, será das zonas máis prexudicadas

Aliberalización de Correos
fará desaparecer o·servicio·no rural.

Política e emprego
público
MANuELCAO

'*PAULA BERGANTIÑOS

Estes dias saen á luz algunhas das actuacións de determinadas instituctóns govemadas polo Partido Popular en España e Galiza.
. Unha das máis celebradas e a política de contratacións e oposicións realizada na Deputación de Otirense polo seu titular X.L.
Baltar. Pm aquelas terras hai anos que se sabe que este é o xeito
de actuár tradicional e case ninguén dicia nada. A razón de fondo
deste modelo de selección de persoal está no predomínio estrutu- ral da Administración pública na economía galega. Ademais débese ter en canta que historicamente a Administración española
tivo grandes vetas de corrupción e e tivo moi penetrada pola influéncia dos políticos de tumo. Non hai máis que ver a actuación
· do PP no resto do Estado -o PSOE foco o mesmo mentras governou- para decatarse de que estes vícios teñ.en difícil arranxo cando as perspectivas de futuro son escasas fora do sector público.

A liberalización de ·Correos
deseñada no proxecto de lei
que ven de apresentar o PP
afectará especialmente á
Galiza debido a dispersión
de povoación. Segundo teñen denunciado _o BNG e a
CIG, o documento -que non
recolle a posibilidade de
transfer~·ncia do servizo ·p ostal as comunidades autónomas- vai provocar que o noso
país quede sen correo na meirande parte do seu território.
O proxectó d-e lei do .Servizo
Postal Un/.versal e de liberalización .. dás servizos postais
apresentado polo-PP trata de liberalizar b servizo de correos,
adaptándose ·á directiva comunitária pub'ficada en Xaneiró
deste mesmo ano. "Xustificándose na nec~sidade de regular
o sector postal -explica o ·deputado dq BNG ño Congreso,
Francisco Rodríguez- o que fai
o proxecto 'de lei
unha total
desregulación que deixa ab~r
tos todos os ámbitos do mercado a calquer empresa do sector, os operadores postais, sen
garantir a i.gualdade de trato a
. todos os cidadáns". Neste sentido, a CIG e o .BNG, que pediron a devolución .do proxecto ao
Governo, tan fincapé no artigas
16 e 17 do proxecto, nos que
Governo se reserva a posibilidad e de modificar o Servizo
Postal Universq.I. Correos poderá deixar de estar abrigado a
entregar as cartas no domicílio
dos destinatários e podará deixar de levar .o correo todos os
dia:s laborábeis aos núcleos urbanos rúrais.

e

Discriminacié>n
polo lugar de residéncia
A lei éstabele,ce qué os operadores terán que entregár os envios na dirección sinalada, sal-
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' ~\'

"A povoación rural -terá que d~spraz:arse . até os núcleos urbanos que fixe o Govemo
poro poder rec~ller ~ seu correo nun casilleiro<' segundo Xerarclo Dacal da CIG Correos.

vo ·en -casos especiais que vai

son casos claros de discriminación dos cidadáns por razón do
regulamentar o Governo "en
función dos parámetros dé dis- - .seu lugar de residéncia -explica
táncia do núcleo urbano, o tipo Dacal- lsto choca frontalmente
co direito fundamental a non
de agrupación de viciños, as didiscriminación consagrado· na
ficultades xeográficas e de acceso e outros similares". "A poConstitución. Estamos ante unha inadmisíbel desregulación
-voación rural terá que despradun direito fundamental que pozarse até os núcleos urbanos
de ser ampliado ou recortado en
que fixe o .Governo para poder
recoller o seu correo nun casifunción de que o Governo de
turno opine que é moi perto ou
lleiro -explica Xerardo Dacal da
CIG Correos e Telégrafos- A
polo contrário moi lonxe o lugar
própria lei xa recolle que os enonde vive un cidadán para que
teña direito a recibir correo no
vios postais a entregar nun doseu domicílio".
micílio poderan ser depositados
nos casilleiros instalados ao
efeito,-,. O Governo tamén fixará
"No plano social as consecuénos enderezas nos que non vai
cias serian catastróficas, pois en
Galiza perderíanse máis de
ser ob~igatório recoller as cartas
e repartilas todos ps dias labo1.000 postas de traballo, e posirais, que é o minímo que marca
belmente cerca dos 30.000 a nivel ·estatal -explica Xosé Blanco,
a directiva eur<?pea.
secretário xeral da CIG Correos
.
"En Galiza, onde están o 30%
~ Telégrafos-. Todo esto teria
dos carteiros rurais de todo o
unh~ grande incidéncia na activiEstado, calquer -restición do serdade económica, que se veria
priv:ada dun servizo público
vizo universal por .esta via afectaria de forma esp-e cialmente
esencial a un prezo asequíbel,
grave", explica Francisco Rodrívéndase abrigada a acudir ás
empresas privadas co corresguez. "E obvio qu~ os casos especiai s ao que se (efire a lei,
pondente aumento de custos". •

, Actualmente, existe unha tendéncia consolidada segundo a
cal as empresas familiare non deben me turar a x tión empresarial cos asuntos de família. Tenden, a i> a r orrer aos
profesionais externos á empresa para tomar a deci ión fundamentai de investimento, persoal, financiación ou comercialización e xestionar o día adiado negócio. Só con ervan a propriedade e o control do Consello de Admini tración procurando supeditar á boa marcha da empresa calquer curra preferéncia de tipo familiar ou persoal. A competéncia forza e te modelo de comportamento sério e racional.
Po1a contra, na xestión dos negócios público a marxe de liberclade de actuación é case total de xeito que a ninguén pode estrañar
que os empregados da Depuración de Ourense exan parenres, viciños ou afiliados ao PP. O risco é nulo e pódese contratar a un
cego para ver películas que non pasará nada. En Galiza -é máis
aínda, en Ourense- o predomínio da Administración é tan forte
que non existe posibilidade de control algun por parte dunha sociedade civil que, en realidade, está fortemente subvencionada
polo sector público. O cúmio do poder é, entón, o dirixente máis
representativo do sector público, nese caso, Baltar.

Edificio da Deputaci6n de Ourense.

'Existe unha tendéncia consolidada
segundo a cal as empresas familiares
non deben mesturar a xestión
empresarial cos asuntos de família"

Manipulacións ideolóxicas,
saberes científicos e obras de arte

A

EDICIONS

AllOSA!IBIA

A árbore de Baltar non deberia servir para ocultar o bosque.
Miren vostedes _calquer institución pública ~u persoeiro do PP
e comprobarán que estamos <liante dunha lóxica de comporta~
mento estrutural da sociedade galega e de boa parte é:la española. Seguramente, o máximo dirixente do PP en Galiza ten toda
a sua família, moitos viciños e afins políticos empregados no
sector público co·as correspondentes oposicións ou libres designacións sobre a razón pola que agora se fala tanto de causas xa
sabidas. Haberia razóns externas como unha máis forte oposición dos grupos políticos, unha maior liberdade da sociedade
para enfrontarse con poderes antes hexemónicos, un cuestionamento dun modelo político e social que xa non pode satisfa~
cer as arelas de moitas capas da povoación marxinadas do po~
der, etc. Máis, outras cousas procederian do seo· da própria
maioria de govemo. A existéncia de graves contradicións entre fracións, famílias e grupos de poder no interior do PP axuda
a avivar a liorta arredor da figura de Baltar. •
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Cúmprense vin1e anos da loita dos traballadores do asteleiro, prelúdio da reconversión naval

Cando en toda _a ria de Vigo
soaba o eco.de Ascón, solución
Entre o 23 de Febreiro e o 9 de
Outubro de 1978 Vigo viviu unha das loitas obreiras máis intensas da sua história. Unha
brigada da policia especial e
1800 traballadores do asteleiro
máis moderno da ria batéronse
sen trégua en practicamente todas as ruas da cidade, en case
todos os bairros. Ascon foi
ben logo a vangarda contra o
desmantelamento do sector
naval, a mal denominada reconversión. A sua guerra non
rematou definitivamente até
1989, coa maioria dos traballadores xubilados ou recolocados.

O responsábel de
comércio da Xunta asume
o dominio imparábel
dos hipermercados

"Eramos capaces de cortar a cidade en cinco sitios a un tempo", lembra Manuel Currás Meira, "con catro ou cinco líderes
sindicais e grupos de 100 ou
200 traballadores". "Empregabamos moito coctel Molotov que
traiamos en bolsas desde o Morrazo e tamén moito adoquín".
"Hoxe con Diz Guedes seria
pior?". "Non , non . Daquela era
moito máis duro. Agora a xente
non está afeita. Tamén hai máis
madurez democrática e chama
máis a atención que a policia
bata contra persoas que só defenden o seu poste de traballo".

Os case dous mil traballadores do asteleiro máis moderno da ria protagoniuJron centos de manifestacións, tiveron dúceas de feñdos
e detidos e conseguiron a solidariedade de amplos sectores sociais.
DELMI ÁLYAREZ

As brigadas especiais de policias, chegadas de tora de Galiza,
recibiron de contado o nome de
"os das polainas", pola proteción
que traian nas pernas. "Viñan a
impoñer o terror, pero conseguimos facerlles frente durante cito
meses". Cada dia daquel ano, en
Vigo habia vários homes uniformados e armados vixiando as
ruas desde o hoxe desmontado
esca/extric. Os furgóns policiais
circulaban a case todas horas
pala cidade. "Nós tampouco eramos mancos . Contabamos con
capacidade para colapsar Vigo.
Tinamos interceptadas as emisoras da policia e posuiamos
apoios en moitos sectores, mesmo dentro ~a própria comisaria".

"Onde acabaron os traballadores de Ascón? Como se recolocaron ?". "A empresa máis importante, surxida da reconversión, foi a Segurida-de Social
que deu acollida a 60-0. O segundo colectivo en imp·o rtáncia, uns 500, foi para outras
empresas do nayaf. Aguantamos en regulación de emprego
até 1989".

"Pero como resistiarr sen cobrar,
tantos meses, tantas famílias?".
"Os que viñeran de aldeas dos
arredores volvian a elas. Outros
apoiábanse na família. Para os
que non tiñan nengunha destas
duas alternativas organizamos
colectas de diñeiro por todas as
fábricas, mesmo de tora de Galiza .' Criamos un economato de
500 metros cadrados que estaba
fornecido dos produtos básicos.
Da ribeira traiamos cada dia unha
furgoneta de· peixe. Cada barco
dábanos unha ou duas caixas. A
solidariedade dos mariñeiros foi
tremenda. Cada traballador tiña
unha ficha, como unha cartilla de
racionamento na que se anotaba
todo o que levaba".
Tamén organizaron un festival no
que participaron Pilocha, Maria
Manuela, Suso Vaamonde, A Roda, Ana Belen e Luis Pastor. · E
unha subasta de cadros. "Penso
que non _quedou_un pintor_eo .Gél-

do aceite pasando ~
-por altO
ás P_!tiCións españolas
A Comisión Europea aprobou o
· Mércores 18 de Marzo a reforma do sector do aceite de oliva
sen contar coas peticións do
sector en Andalucia. O mesmo
· - dia produciuse unha mobilización que reuniu a perta de vinte
mil persoas diante do Ministério
Gie Agricultura pedindo unha
cota que resposte á produción,
perta dun millón de toneladas.
A Comisión Europea outorgou
para o sector andaluz 625.21 O
toneladas, un 40,5% da cuota
de produción do total da UE. A
ministra busca agora un acorde
cun grupo de paises que lle
permita vetar o marco financieiro da reforma. +

-0- MANUEL VEIGA

Un economato
feito coa solidariedade

A UE reforma o sector

moitos feridos, tanto nosos coma
deles e tamén moitos detidos.
Daquela coñecin o cárcere. Ao
longo dos anos houbo moitas detencións, incontábeis".

liza que non nos regalase algun".

"Houbo moitas detencións?". "Si
claro. Lembro sobre todo un dia
que saiamos dunh a asamblea de
Balaidos, porque - 1
"A loita estaba
nós era~?S moi
ada barco
asambleanos, to,
apoiada por tomabamos todas
dabanos unha ou dos os sindicatos?". "En Ascon
as decisións así,
eu foi a primeira
uas catxas e
tiña moita importáncia a USO.
vez que entrei no
peixe para o
campo de fútbol, o
Cando a cúpula
de USO en Macaso é que ao sair
economato. A
drid se botou
e pasar polo Frasolidariedade
atrás, formouse a
goso encontramos
á policía curtándoCSG que era nados mariñeiros
cionalista. UGT
nos a saida. Gráconsiderou a recias que habia un
foi tremenda"
conversión desde
edifício en obras e
conseg"uimos
un princípio un
mantelos a raia
mal necesário.
tres cuartos de hora. Unha vez
CCOO aguantou máis, ainda
avanzaban eles e retrocediamos
que a direción madrileña tamén
tratou de desentenderse. A connós e outra era ao revés. Houbo

e

d

.

d

formación sindical non era a típica, por~ue en Ascón non mandaba CCOO como nos demais
asteleiros. Tamén foi no que primeiro se organizou o sindicalis-mo nacionalista".

Declarada Empresa modelo
dous anos antes do peche .
"Que balance fago? Pois que Vigo perdeu .!Jnha empresa, a
mesma que dous anos antes de
p·echar fora declarada Empresa
modelo polo Ministério ·de Traballo. Pero grácias á loita encontrámoslle saida á malaria do
perso~I. O pior foi para os douscentos que se acolleron ás baixas incentivadas, porque agora
alguns están no paro. b resto é
pensionista ou está recolocado".
Ascón pechou "palas directrices
de· rec6nversión da UE, porque
se quería reducir a capacidade
de produción da ria de Vigo que
era moi alta e pechando o asteleiro máis grande e máis competitivo adiantaban terreo".
O método utilizado para provocar un deficit que xustificase formalmente o cerre veu dado pola
navieira proprietária que construia os barcos en Ascón para si
mesma e a baixo prezo. "Os benefícios eran para a navieira e
as perdas para o asteleiro. Se
fose ao revés o empresário teria
que repartir as gañáncias, asi
quedábase con todas. Cando
ouvin agora que Barreras tora
privatizado e pasara a mans
doutra navieira lembreime do
que pasou con nós". +

A desaparición progresiva
dos minoristas no comércio
galego ante o "imparábel" ascenso dos hipermercados foi
un proceso aceptado polo direcior xeral de Alimentáción,
Secundino Grova, na sua intervención nas Xornadas sobre o Sector Cárnico organizadas pola UGT en ·
Bergondo. Engadiu tamén
que a suma dos sete grandes
hipermercados implicaria un
presuposto eatro veces maior
ao da Xunta. Grovas optou
por recomendar a criación de
novos produtos para o mercado á maneira das cadeas
alimentárias internacionais.
Por outra banda, a empresa
galega de distribución
aUmentária Gadisa ten previsto abrir no mes de Abril un
novo centro comercial en Ri. beira. Comeza asi unha cadea
de grandes sliperfíéies
comarcais como estratéxia
de competición coas multinaC?ionais con capital foráneo .•

Protestan con motivo
da convención ·
do Banco Pastor
Máis de trinta delegados f3 delegadas da CIG concentráronse
con motivo da convención
anual do Banco Pastor na Coruña para protestar polo peche
de oficinas na Galiza. Os representantes da central sinalaron
que no último·ano pecharon 18
oficinas ademais de realizarse
240 prexubiJacións nos últimos
meses do 97. Desde a CIG
apontan que a reducción de
persoal non leva á efectividade
e sinalarori que hai 67
sucursais na Gal iza cun só empregado. A prolongación obrigatória da xornada laboral polas
tardes tamén está comprendida
na nova "acción comercial" do
Banc0 Pastor. A protesta coincidiu cun informe de CCOO no
que situaba ao banco como a
entidade financieira que máis
cartas aforraba en horas extras
sen pagar, máis de 2.000
millóns o pasado ano.+
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Os afectados non son advertidos nos hospit~is de que non deben doar órganos
-

-

Demandan a Sa~idade pola utilización
do fármaco contaminado co mal das vacas tolas
*A. ESTÉVEZ

A nengun dos afectados polo
fármaco Pulmonate se 11~ está avisando nos seus centros
hospitálarios de que non debe doar órganos, único suposto no que hai probas de
transmisión do mal das vacas
tolas. As cartas certificadas
que supostamente ian ser enviadas aos afectados convertéronse en chamadas telefónicas e telegramas dos que
ainda non hai constáncia que
chegaran a todos os pacientes. O siléncio é absoluto na
consellaria de Sanidade e nas
·direccións provincias tras
descubrirse que 450 pacentes
galegos foron tratados cun
radiofármaco elaborado con
plasma infectado. A Asociación de Afectados por Deficiéncias Hospitalárias e
Usuários da Sanidade, que
xunto Eurosalud de Ferrol
está reunindo aos afectados,
vai demandar á consellaria e
ao laboratório Amersham,
responsábel do Pulmonate.
O Sábado 21 de Marzo terá lugar unha reunión ás once e media da mañá no Centro Fonseca,
na rua do mesmo nome na Coruña, na que esta asociación convoca a todos os afectados interesados en que o caso teña un seguimento. "Ternos o antecedente
da colza e o noso interese está
en seguir esta infección, tratar de
controlala e buscar medidas cautelares para que no peor dos casos non colla a ninguén por surpresa", sinala Luis Nieves, un
dos responsábeis da Asociación
de Afectados por Deficíénciás
Hospítalárías, que funciona desde o ano 1996 na Galiza.

A$

persoas ~fectadas foron informadas nos hospitais "de que nada se podia facer até dentro de 10 anos".

nosa colaboración e que non dá
nengunha información, apreser:itouse intencionadamente como a
única éomunidade que estaba
avisando da contaminación do
fármaco", engade. A Asociación ·
de Afectados por Deficiéncias _
Hospitálarias está recabando información de Alemaña. Inglaterra
e Dinamarca ainda que ao ser unha enfermidade de elaboración lenta e na que ainda non está probado o contáxio por transfusión, caso do plasma do Pulmonate, non hai certeza de que
a doenza se desenvolva.

As causas pará demandar á conAs poucas luces no mal das vasellaria de Sanidade son explicacas tolas veñen dos casos de
d as por Nieves.
doación de órga"O primeiro que
nos que si poden
nos inspira a contransmitir a doensellaria é desconza e, sen embaralgunhas
fianza. Primeiro,
go, non se está
non quixeron dar
das afectadas
avisando aos
· información aos
af'ectados. "Sor:i
foron advertidas chamados · ao
afectados; despois o conselleiro
hospital · que lle
de que non
asegurou que se
corresponde e
enviaran as cartas
debian ter tillos. recebidos por un:certíficadas, o cal
ha persoa qué,
non é certo pornalgun caso, reque se .enviaron
coñeceu que non
telegramas e se
sabia nada do
chamou por telécóntáxio e que
fono e, aindá asi,
fara mandado
non ternos cons- _
para notificar aos
táncia de que se
pacientes. Non
advertira a todos.
se lles avisa de
Comprobalo é un dos motivos da
que non poden doar órganos, o
reunión do 21 de Marzo. Na nocal é gr_
avísimo", sinala Luis Niesa asociación só hai constáncia
ves. Entre os 450 afectados polo
de 33 p~rsoas advertidas", sinala
Pulmonate, hai persoas de difeLuis Nieves, quen opina que a
rentes idades incluidos vários caconsellaria non actuou dunha
sos de mulleres de entre trinta e
maneira rigurosa. "O ministério
corenta anos. A diferéncia de cride Sanidade tomou a decisión
térios para aos afectados exemde non avisar aos afectados para
pl ifícase en que algunhas delas
non criar alarma, o cal para nós
foron informadas de que non deé un erro porque calquera deles berian ter tillos e outras non. En ·
ten direito a sabelo. Se non decalquera dos casos, a todas adsenvolve nengunha doenz~, mevertíronlle que alomenos no prallor para todos, pero ten que eszo de dez anos non-poderian sa.:.
tar informado. Por iso, pensamos
ber se o plasma do Pulmonate
que a consellaria, que rexeitou a
afectaría á sua saúde.+

.Só

".

,1._1t ...

-· l

.. -- • •

••

1,

A. IGLESIAS

f -.
1

DA TIRIA
AftlALLADA

'Primeiro
.
e a mina
seguridade',
di o policia
,I'

,_

portas dun bar próximo. "Pri,
meiro é a miña seguridade e
despois a tua", sinala cheo de
razón outro policía. Todos os
que sinten estas palabras xa sa,
ben que a vida dun policía vale
máis que a dun cidadán normal,
pero pola cara que puxeron adi,
víñase que non Ues prestou es,
coitarllelo dicer.
Pasa o tempo e por fin deixan
que os presuntos non,se,sabe,
que volvan ao coche. Os dous
treman de medo. Resulta que
alguén, desde a oficina do Ban,
co de Galiza que hai enfrente ,
chamara á policía: "porque ha,
bia dous indivíduos sospeitosos
nun coche". Sen embargo, todo
está en orde. Os indivíduos son
cidadáns normais, ainda que xa
non hai quen lles quite o medo
do corpo.

Luns 16. Son as 11.30 horas da
mañá. Duas furgonetas e un tu,
rismo de policia circulan a
"Pior foi o daquela muller que
grande velocidade pola rua
vivia en López Mora e confun,
Gregório Espiño de Vigo. Paran
diron con Anabel Segura --co,
cabo dun turismo aparcado. Un
mentan no bar-. Non vos
fato de policías armados e con
lembrades? Entraron na sua ca,
poses da série francesa do ins,
sa á noite, tumbáronlle a porta
pector Navarro introducen os
e puxéronlle a pistola na cabe,
canos de metralladora pola xa,
za. Seica está a tratamento des,
nela do veículo no que están . de aquelas".
dous homes: Sácanos a empu,
rróns e mans en alto. Logo tfra,
Dos que viran o que acaba de
nos ao chan. Comezan as iden,
suceder en Gregório Espiño ca,
tificacións. Os policías dan vol,
se ninguén se atreveu a ache,
tas ao redor satisfeitos coma
garse. Un home ofereceuse para
.can que pillou unha mosca. Alá
lles ir de testemuña se o necesi,
un pedazo, un dos homes acerta
taban, unha muller falou algo
a erguerse do chan. "Estás me,
de que estamos nun Estado de
llor en terra", conmínao un
direito, pero o resto da xente
mozo de vintepoucos anos que
quedou a distán.cia. "Total, para
con tanto protector e placa e
o que ia servir. O único que.che
tanta churrascada· xa coida que
pode pasar e que te deteñan a ti
é un home. "Un perigo, esta
tamén e como mínimo pei-des o
xente", comenta un xubilado .ás
dia na comisaria".+

Xornadas de ·vida e
saúde natural
Do 24 ao 27 de Marzo
cetébranse as primeiras
Xornadas de Vida San en
Vigo, nas que se analisarán a
ecoloxía, agricultura e habitats
adecuados para unha saúde
natural. Participan Henrique
Banet e Xan Abia, do
programa televisivo Senda
Verde tratando a ecoloxia e a
saúde e as medicinas do
hábitat respeitivamente. Os
agricultores biolóxicos Agata
Broeskamp, alemana afincada
en Tui, e Ramón González, de
Xinzo da Límia, introducirán
ao público na agricultura
biolóxica, e o médico
hixienista Xan Núñez
explicará a nutrición natural e
o hixienismo. Os responsábeis
queren que estas xornadas
deriven en encontros anuais
que destaquen o sentido da
saúde natural e reseñan que a
Organización Mundial da
Saúde sinala que o 85% das
enfermidades evitaríanse
cunha dieta san . O lugar onde
se celebran as xornadas é o
centro biolóxico "Vida San",
situado na Gran Via de Vigo.+

O PP rexeita
municipalizar a
Casa de Acollida
de Mulleres de Ourense
A proposta do grupo do
BNG de Ourense, apelada
polo PSOE, de municipalizar
a Casa de Acollida de
Mulleres, foi rexeltada cos
votos do PP xa que o
partido no governo da
cidade considera que o
centro "está bastante ben
atendido". A Casa de
Acollida é xestionada pota
Fundación San Rosendo,
proprietária sobre todo de
centros da terceira ldade na
provincia de Ourense, que
ten un convénio asinado co
concello. Tanto o BNG
como PSOE sínalaron que
son moitas as queixas das
mulleres sobre o
funcionamento da casa e a
concelleira nacionalista
Pilar Gato pediu maior
número de traballadores e
- formación para os
mesmos.+

Alcool e heroina,
as drogas ·máis tóxicas
A marihuana é a droga que
menos problemas cria en
canto á dependéncia,
intoxicación, toleráncia e
mono, segundo o doutor Jack
Henningfield, do
estadounidense Instituto para
a Dependéncia de Drogas.
Heroina e alcool son, en
troques, as substáncias que
máis altos índices rexistan de
intoxicación, seguidas da
nicotina e cocaina, ainda que
está última cria unha
dependéncia menor, segundo
os investigadores. Hai xa máis
de cinco anos que se
comprobou que o
tetrahidrocannabinos (THC),
princípio activo do cannabis,
degradábase rapidamente no
cerebro, polo que era máis
difícil a adicción.+
• i 1..,...,,_.

..

,,,,,1" 1 J.i 1J . (,

1J·J~ l

' -•

-t

1

PENÍNSULA 19 DE MARZO DE 1998

15

ANOSATERRA

Nº 822 -ANO XXI

,b PNV buscará ~ayos consensos para apacificación á marxe da Mésa de Ajuria Enea

O · ~.~ nége1s~· a calquer intento·de ·riefociGción eñ &úskadi

Trebiño pede

. . ., .-:..- - ,
_._ ·; ª SUQ -ln~o~pqrQc~on:
'
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Mália que as duas

Desde había quince dias José
Maria Aznar estaba a receber
constantes presión dos elementos máis españolistas do partido
e de parte dos implicados na loita antiterrorista. O PNV denunciaba que o PP "non quer acabar coa violéncia e Euskadi , da
que saca bos rendimentos eleitorais". Tamén se poñia de manifesto como hai intereses non
só políticos, senón tamén económicos, para que a situación
de Euskadi non mude. Despois
comezarian a publicarse no
ABC as cartas de presos de
ETA pedind? máis atentados.
Esta mesma semana, o xornal
monárquico-dereitista español,
voltaba a pór ante .a opinión pública, sobre todo antes os sectores ·máis españolistas da ·sociedade peninsular, os apuntes realizados por unha delegación de
HB na sua entrevista con outra
do PNV en 1992. Apontamentos
xa publicados en 1993 e 1994. A
campaña mediática contra calquer acordo en Ajuria Enea estaba desatada, como denunciaba unha e outra vez Xavier Arzallus. Ardanza comezou a temer
que o pp rexeitase o seu documento, sen posióilidade sequer
de entrar a unh'a discusión e o
PNV principiou contactos bilate-

~

t-fai 'nO-Condac:fóitte Trebíño·,
(os seus habitantes.prefiren
a denominación basca)
apoiaron por maioria case
unánime a sua segregcición
de Castela-León e a sua
adesión ao País Basca, será
a Deputación de.Burgos
quen teña a última palabra.

"Só estamos de acordo na
condea do terrorismo", esta ·é
a situación na que queda a Mesa de Ajuria Enea segundo a
maioria dos seus integrantes.
Ninguén a quer dar por morta
pero todos saben que vai ter
ainda menos virtualidade práctica da que tivo nunca, convertida nunha reunión de lamentos e de adxeitivos contra os
abertzales. Os nacionalistas xa
anaunciaron que non se van
quedar parados e procurarán
novas vías de pacificación en
Euskadi. Presumibelmente formarase unha nova plataforma
na que estarán todos menos o
PP , pesie á indefinición do
PSE-PSOE, con duas liñas internas claramente diverxentes.

Pero na reunión do 17 de Marzo
en Ajuria -Enea nada saiu como
preveía o Lehendakari. O representante do PP, Carlos lturgaiz,
manifestou que non estaba, tan
sequer, disposto a talar do documento, "porque non o aceitamos
nen na forma nen no fondo". Argumentou que a discusión do documento significaría aceptar a
formulación de que a violéncia só
se acaba con máis nacionalismo.

"'1;:

-..:r~~rpqra.cl'óns· ñ] linic!Patigué~

-0- B. LAXE

Levaba dous meses o /ehendakari Ardanza negociando con todos os partidos operantes en
Euskadi o seu documento para a
pacificación . Despois de ter a seguridade de que "non ía ser rexeitado nun primeiro momento",
decidiuse a convocar a Mesa de
Ajuria Enea para discutilo oficialmente .. As primeiras declaracións
públicas cando se filtrou por primeira vez a proposta, incluida a
do secretário xeral do PP en
Euskadi, Carlos lturgaiz, asumía
o texto coma un "referente- na
discusión "~ As visitas de Xavier
Arzallus e José António Ardanza
á Moncloa conseguiran que o PP
non pechase as portas, nun primeiro momento, ao debate.

aó País ·aasco~ ,;·' :·" _;,~-::'..:::-·-·

Despois de solicitar a Burg.os
que continue o proceso de
segregación, Burgos emitirá
os correspondentes informes
vinculantes. Só se estes son
positivos poderá celebrarse un
verdadeiro referendum ent~e
os habitantes do Condado e,
se se aproba a segregación, o
Parlamento básco terá que
aceitar a sua incorporación e
o Congr~so haberá de
promulgar unha Lei
Orgánica.+

o( GRAjo retoman
a ICiféíarmada
pola suspensión
das negociacións
A Mesa áe Eiuria Enea ficou sen virtualidade algunha.

rais "para non quedar totalmente
parados ante a postura do PP".

As contradicións

do PSE-P_SOE
Na reunión de Ajuria Enea o
PSE-PSOE navegou no mar de
contradicións internas no que se
move sobre todo en Euskadi. Por
unha banda, non queria deixar
só ao PP na sua negativa a calque r negociación política , seguindo a tese que defenden parte dos seus militantes. Pala outra
tampouco queren desmarcarse
do PNV , co que governan no tripartito , e quedar completamente
alineados coa dereita española
máis intransixer)te. A proxim idade das eleicións autonóm icas
bascas viña agravar a incerteza
que demostraba Redondo Terre-

ros, o representar:ite socialista.
Terreros, por mandado de Joaquín Alrnúnia, tentaba -salvar a .
Mesa, achegahdo posturas. Significaba que, no fondo, lle daba a
razón ao PP , pero, ao mesmo
tempo, afirmaba que non pechaba a porta a arialisar :neRgpriha
das cuestións do do'°omen~o.-._
Teneros aHrmaria gespois de.
talar con Madnd q.ú~seguirá
cori contacto.s QifateJáis· cá:·Lew
hendakari até que . este consiga
amalgamar un documento de todos, que seria discutido despois
das eleicións autonómica~.

O PNVasume
o documento como

p~óprio

Despois de rexeitar o PP o documento por ser "un plano na-

A. EIR É

Cambiar o Estado como saída
á violéncia
A violéncia é para o PP, ademais dunha situación da que .tira rendas
eleitorais, unha disculpa para negar calquer avance nacionalista, sobre
todo en Euskadi, onde chantaxea ao PNV con equiparalo, asi aparece ·
xa unha e outra vez na propaganda espafiola, con ETA. Tamén unha
parte do PSOE, como reflexo ambos do chovinismo españo"l rháis tras,
noitadb, apúntase as mesmas teses. O Estado das AÍitonomías foi pro,
dueto da reivindicación nacionalista de Euskadi e Cataluriya qúe tive,
ron que aceitar, como mal menor, os non nacionalistas. A ccinstitu,
ción dun estado plurinacional será taméñ unha conquista éfesfas duas
nacións, ás que .se lle une agora, con forza própria, un n~cionalismo
galego·que na transición optou pola ruptura e perdeu a batalla, con, ·
formando asi un novo mapa. Nestas conversas andan o HNG, CDC
e PNV. Os basc;;os, máis cautos ao comenzo sobre esta viá (aáedita,
ban que podían ser quen de impoñer a reforma per se) ", comezan ago,
ra a darse conta de que, sen a reforma da Constitución e do Estatuto
Basco (que eles puxeron como bandeira) non se pode resolver.o pro,
blema da violéncia en Euskadi. Ao mesmo tempo , o PNV abrirá un
carrei.ro próprio de negociación co mundo abertzale. HB leva, desde ·
hai oito anos, agardando a que os helkides se desmarquen dos parti,
dos españois: ETA vai decretar, posibelmente, antes das eleicións
autonómicas unha trégua unilateral. Logo, HB fará unha oferta de
constituir un governo nacionalista (PNV, EA, HB) en Ajuria Enea.•

cionalista" e da indefinición do
PSOE, o PNV, por médio do seu
presidente, Xavier Arzallúz, manifestou .que os helkides asumen documento· com-o . próprio e
que procurarán "outros consenso·s"; Carlos· Gafaikoeztxea, se-oretário xeral de EA; non só afit:'
mou, en consonáncia .con -Ar-zallus, que "o plano segue ·a s·e r
válido", senón que foi co-n tun·deAte ao manifestar que "o·Pacto entro u en .via . marta pero nós
non nos resignamos ªº' inmobilismo". Taméri afirmou Garaikoetxea que "ao PP interesáballe
cortar contundenteme.nte o debate sobre o plano de paz para
evitar que. as adesións e o mesmo debate fixese medrar moito a
polémica sobre a pacificación".

º·

Os Grupos
Revolucionários
Autónomos Primeiro.de
Outu6ro, GRAPO, -_
.retomaron a loita arr.:rtada o
pasado- Venres 13 de Mcirzo
realizar un tripJe
.
atentado contra tres
Delegªcíóns dé Facenda'na
província de Maarid.
Seg1,mdo a._ organización
_armada·, .o fin da trégua .
prodú.cese porque .o
pa~ado 23 de Febreiró-9
.
Governo ·rachou as
negociacións que mant1ña .
coa o_rganización
com~nista desde o pasado
Decembro.

ªº

Ao parecer estaba moi
avanzado un princípio de
acordo segundo o cal o ·
Governo reagruparia aos 52
presos da organización e
iria excarecerándoos ·
paulatinamente.+

Arzallus anunciou que, ainda que
agora o papel presentado por Ardan za pode parecer ma llado
"ainda vai haber· moitas sorpresa_s". González de Txabarri, deputado do PNV no Congreso,
afirmou que "debemos de ter os . · A~
nasos próprios ámbitos de ºdiscusión e de..soberanía e se os cidadáns expresan -a súa vontade. -~---------'----~
nese· senso, non hai tanques nen
ABCs que paren isto". As manifestación foron realizadas duranSe prospera unha ·
te unha conferéncia na .Universireclamación de Unió
dade Carlos _rn de Madrid.
Democratica d·e ·Catalunya
ante os seus sócios no
ízquierdá Unida e. Unidad AlaveGoverno central, a perda de
sa eren tamén q'ue a proposta
direitos pala incaútación de
d~ Ardan?a é ·aproveitábel, pero
bens será tida en·cónta nas ainda non se -manifestaron se
=devolucións -sos pafriniónidsacudirá[) ou non ás-teunións por
incat:1tadós ·aos ~partidós coa
fora da Mesa: de Ajurla Enea, irr·tei de incautación ·dó 3 de :tegrándose neutra plataf<;mnaFebreiro de ·rna9. -._. ..
'
da que quedaria excluido unicamente o PP . .E:;;ta é unha posibiA reivindicación de Uriió ven
lidade que ven-baraxando o
·dada porque está forza tiña
PNV desde hai mais dunha searrendadas a meirande parte
mana, cando viu que se podia
das suas sedes e a
.,.
frustrar o mínimo acorde na reuincautación do seu património
nión do 17 de Marzo. Fontes do
fixo que perdese os seus
PNV manifestaron que foi sondireitos r:ios alugueres dos
deada HB e, posibelemente selocais. De sair adiante a
rá convidada formalmente a disreivindicación, Unió cobraria ·
cutir este plano do Lehendakari.
unha indemnización de entre
Esta podia ser a sorpresa da
500 e 800 millóns de
que tala Arzalluz. +
pesetas.+

perda de direitos
terase en conta nas
devolucións aos partidos
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Na sua visita aLatinoamérica condea oxuizo de Garzón contra aditadura militar

Fraga non coida necesário buscar aos culpá&eis
da desaparición.de 300.galegos na Arxentina
-<> x.c.
O presidente da Xunta contestou publicamente ás Nais
de Maio que o foron receber
ao aeroporto de Ezeiza, declarando que "Arxentina xa
saldou esa conta co pasado,
e hai que saber perdoar".
Nun encentro coa mocidade
tivo que responder ás insistentes perguntas que sobre
esta cuestión lle foron realizadas, apesar do intento dos
organizadores de facer un acto simplesmente protocolário.
Dionisia López Amado, ferrolana
emigrada nos 50 á Arxentina, é
nai dun desaparecido, e enarborou unha pancarta pedindo xustifronte a un Fraga acostumado
a chegar nas suas viaxes só entre música de gaitas e parabéns.
En ·pleno conflito xurisdicional
coa Audiéncia Nacional, o presidente da Xunta tomou partido
aberto coa posición de Menem,
que fuxe coma do lume dunha revisión das leis de impunidade.

za

Pero até trescentos tillos e netos
de galegas cóntanse entre as vítimas da ditadura militar e porque
se lles faga xustiza veñen loitando desde hai vinte anos os organismos de dereitos humanos.
Nun encentro celebrado o domingo 8 de Marzo no Centro Galicia de Buenos Aires representantes de diferentes colectivos
xuvenís saltaron o protocolo e interpelaron directamente ao presidente da Xunta. Un delegado da
Fundación Xeito Novo inquiriu,
1
,

Dionisia López Amado, fenolana emigrada

"nós como arxentinos e integrantes da colecividade galega
queremos vivir en paz en base á
xustiza e non na impunidade.
Por isa non entendemos as suas
declaracións sobre ·os de_
sapare.:cidos na ditadura militar nas ·que
afirma que o pavo arxentino quer
paz e que, daquela, non apoiará
os xuizos abertos por Garzón.
Por que realizou vostede estas
afirmacións, se o resultados dos
inquéritos aseguran que un 75%
dos arxentinos están a prol do total esclarecemento?"
-

Fraga encolerizado
Segundo o ·xornalista Adñam
Kadmon, do diário Página 12,
Fraga contestou "coa contundéncia que o caracteriza e realmente
encolerizado. Despois de asegurar que respeita a quen _mantén

tÓdos os grupos (PSOE, BNG e
Mixto) agás o seu. "Ternos un
grupo de deputados extremistas
da esquerda, que apresentaron
unha moción para que nos personemos como governo galego
nestes procesos, e o presidente
da Xunta dixo que de nengunha
maneira estaba disposto a face- lo, que desde os gregos, cuxa filosofia política herdamos, cando
hai unha confrontación nun país,
e pode picerse que na Arxentina
durou até os anos 30 , que é un
grande trunfo deste pavo e dos
seus dirixentes rematala nos últimos anos, devolta na democrácia, en todas esas circunstácnias
non se pode buscar a derradeira
nos SO á Arxentina, é nai dun desaparecido.
consecuéncia de cada acción ,
senón que hai que saberse dar o
opinións contrárias, defendeu o _ perdón mútuo e ate o esqueceactual estado de causas, atacou
mento mútuo que é o que quer
o proceso aberto en Madrid e obdicer a palabra amnistia".
viou a existéncia de xurisprudéncia internacional en casos de xeDespois desta elaboración na liña
nocídio e violacións masivas dos
da ''teoria dos dous demos", dedireitos humanos, "nengunha xusacreditada por completo na Arrisdición dun país é competente
xentina actual, a mesma persoa
para entrar en cuestións doutros,
que lle perguntou foi ovacionada
e polo tanto non debe intervir nas
cando retrucou as declaracións
mesmas. E desde logo as persode Fraga, "coido que como vosteas que están promovendo este
de sabe, entre os desaparecidos
tema en España son minorias arna Arxentina hai 300 galegas. Asi
xentinas que se teñen algo que
que penso que se non hai xustiza
dicer deben dicilo no Honorábel
na Arxentina, tampouco a vai haCongreso, nos tribunais arxentiber na Galiza: nada mais".
rios e non en- España".
-curiosamente a crónica da TVG
Fraga támén se referiu á interpedeste tenso debate , trastoco u o
lación realizada no Parlamento
corte dos aplausos póndoo a
Galego, para que este axudara
seguir da intervención de Fraga,
aos galegos que tivesen que
omitindo o remate desa parte do
desprazarse á Audiéncia Nadebate que se referia aos 300
cional, unh~ moción apoiada por
desaparecidos galegas.•

SEGUIMOS -A PAGAR CARA A VITÓRIA
EN VIETNAM
M. VEIGA
Hai trinta anos, as primeiias planas dos xomais
-mesmo no 'Estado español, baixo un réxime
que se definía expresamente como 'anticomu~
nista- estaban ocupádas polas notícias que
chegaban da ofensiva do T et, polo escándalo
da matanza de My Lai, pofos partes dos reiterados bombardeos con armas químicas (napalm)
sobre as aldeas vietnamitas. A prensa de todo o
mundo informaba con certa obxectividade dos
resultados da po\ítica imperialista en Vietnam.

de ser servidos á opinión pública. Non é que,
con anterioridade ao conflito no suleste asiático, os Estados non recorresen á manipulación
da conciéncia social nos conflitos bélicos. Sucede que esta era ruáis simplista: adoitaba a exaxerar até o paroxismo os supostos defectos do
inimigo e a louvar igual
..
de ·desmesuradamente os
valores próprios. Na1 -actualidade, a función dos
_ grandes pools de comuniOs Estados Unidos tiraron, como unha das
cación, ªº servizo da esprincipais conclusións da guerra, que a·política
tratéxia militar, é inverter
importa tanto como a forza m~litar e, sobre to- - a realidade.
do, que o debate político na sociedade contemporánea xógase no ámbito dunha basta
A ditadura chilena conopinión pública, suxeita .ao que din os meios · verteuse_na milagre chikde comunicación.
na; a CIA ( obxeétivo sonado das críticas da esComo resultado desta análise, e despois dun
querda· nos sesenta) recocerto período de reflexión por parte da primeira
briuse co manto da DEA
poténcia, a prioridade política dos Estados Uni(axéncia que teoricados volcouse no deseño dunha nova estratéxia
mente loita contra o narcotráfico); a referénpara os meios. Na invasión de Granada ou na
cia ideolóxica que se difunde ao exterior da
Guerra do Golfo, os xomalistas deixaron de ir
guerrilla de Colómbia, unha das máis antigas
por libre para ter que someter expresamente' o
de América, xa non é o marxismo, senón a coseu traballÓ ás directrices do mando militar. A
laboración cos naréos; os comunistas rusos meescenificación mediático-castrense foi evidente
recen o apelidado de conservadores; os intelectanto no Golfo como f).a invasión de Somália.
tuais que aluden aos intereses alemáns na guerra da ex-lugoslávia (o escritor Handke, o ciPero ademais, todos e cada un dos aconteceneasta Kusturica) son inmediatamente anatementos de relevo internacional, ocorridos desde
matizados (aparentemente por outros motiVietnam, mereceron un adobo perverso antes
vos) através de extensas reportaxes; a violén-

cía do govemo alxeriano aparece calificada de
"antiterrorista"; as referéncias ideolóxicas ou
cultura is clásicas da esquerda (o Che, Mao, Fidel, Bertolt Brecht) merecen libros, inmediata
e masivamente difundidos, de orientación en
aparéncia progresista, nos que se relata a sua
suposta vida persoal,
tinguida de perversións:
maos tratos á muller,
abusos de menores, conflitos filiais ...

'O obxectivo dos

criadores <leste marco de
confusión é o. de· impedir
. que a opinión pública
internacional se
identifique coas vítimas

O obxectivo dos criadores deste marco de confusión é o de impedir
que a opinión pública
internacioµal se identifique coas vítimas. Non
é suficiente con alcumar
á parte agresora de "pacificadora". Xa os axentes norteamericanos que
inzaron de minas o porto de Haifong afirmaban estar ao SeP?iZO da paz e da neuttalidade.
Os Estados Unidos presentáranse durante longos anos como ."mediadores" entre o Vietnam
do Norte comunista e o Vietnam do Sul democrático. Iso non evitou a sua derrota. O
máis importante ago.ra é difuminar a imaxe da
vítima. Non máis fotografías de adolescentes
correndo espidas diante dos marines que arroxa
napalm. Non máis soldadps aliados disparando
á tempa do guerrilleiro:vietcong. •

Clinton impulsa
o proceso de paz
no Ulster
Aproveitando o Dia Nacional
de Irlanda, o 17 de· Marzo, dia
de san Patrício, o presidente
norte-americano Bill Clinton
fixo unha chamada á
transixéncia para permitir o
avance das conversas de paz
no Ulster. O dia anterior á
noite, Clinton facia outro
aceno e recebia ao dirixente
do Sinn Féin, Gerry Adams, a
quen transmitia unha
menxase a prol do fin da
violéncia.
O presidente dos Estados
Unidos expresou o seu
respaldo á petición do líder
nacionalista de que se
desmilitarice Irlanda do Norte,
rache o seu vencellamento
coa Grande Bretaña e que se
estabeleza un proceso de
transición.•

Vitória
da esquerda
nas rexionais francesas
A alianza da "esquerda
plural" entre o Partido
Socialista, o Partido
Comunista Francés e os
Verdes obtivo a vitória nas
eleicións cantonais e
rexionais celebradas na
Franza o Domingo 15 de
Marzo. A esquerda
conqueriu o 36,8% dos
votos e a direita (coalición
de neogaullistas e liberais)
o 29,2% dos sufráxios.
A outra nota relevante dos
comícios foi o ascenso
rexistado pola ultradiretista
Frente Nacional, que
acadou o 15,9% dos votos e
poderá facer de bisagra en
vários dos Consellos
Rexionais. Precisamente a
vitória da esquerda e o
ascenso da ultradireita está
tentando á direita
democrática a buscar unha
alianza coa Frente
Nacional.•

EEUU principal obstáculo
nas conversas
das duas Coreas
A presenza de 37.000
soldados norte-americanos
ao Sul da fronteira entre as
duas Coreas é o principal
obstáculo para que
prosperen as conversas
cuatripartitas de paz sobre a
península de Corea, cuxa
segunda rolda de
negociacións comezoü o
pasado mes de Decembro.
Os Estados Unidos sinalaron
que o problema da tensión
militar na zona non se deriva
da presenza dun continxente
tan elevado de soldados,
senón do "excesivo poder
militar de Corea do Norte".
Por outra banda, todas as
partes sentadas na mesa de
negociación (EEUU, China e
as duas Coreas) coindicen
en sinalar que as conversas
poden prolongarse durante
anos.•
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No número 813 do 15 de Xaneiro de 1998 :publícase, sen sinatura, ul')ha información na que
se me cita.

-

Despois de
declarar a instalación
dunha empacadora
en Vilaboa obxetivo
de prioridade
nacional, o PP sofre
cada dia algunha
deserción. Agora o
alcalde de
Pontevedra ven de
1 dicer que non sabe
porque o lixo de Vigo
ten que fr parar ali.

Unha senténcia
condea á policía
basca por filmar a
manifestantes de ·
Hérri Batasuna. Pois
se aqui condeasen
aos ·gardas civi·s que
filman a estudantes ~
ou tractoristas
teriamos .un cárcere 1 verde, como no título
da novela de Xavier
Alcalá.

Un despacho
informativo ·
internacional, con
moita prioridade, di
que en África existe
a escravitude.
Tamén Spielberg
está preocupado

CANTINA
MEXICANA

Nori vou a demostrar a absoluta
_falta de fundamento das suposicións que alí se ~xpresan. Voume cinxir exclusivamente
ás declaracións _pubJica- ·AUniversidade
das· o 21 de
Decembro de da Coruña vai
1997, das que propor que se
acompaño fotocópia, onde · reduzan os
se di -e asi se desequilíbrios e
fixO- que· des~
de o Reitora- aumente a
do da Univer- admisión de
sidade da Coruña
vaise alunos para
propor formal- Galiza.
mente
que
para o curso
98-99 se reduzan os desequilíbrios e aumente a admisión de alunas para Galiza.
En relación coa titulación de
Medicina e outras solicitadas, ·
como a de Comunicación Audio.visual citada na información de
refe-réncia, véxome na obriga de
reclamar o respeito institucional
para os acordos ~doptados polo
Claustro ·e Xun"ta de Governo da
universidade- da-C-orüña, que
son órganos de governo "€ ,de
représentación da Uniyersidade
lexitimamente' constifüídos :por
meio dos cales se exercita a autonom ia ·da Universidade~ r-ecoñec-ida constituciohalmente.+ ·

XosÉ LUIS MEILÁN GIL
(RECTOR DA ÜNIVERSIDADE
DA CORUÑA)

Defensa ~o profe sor
de Física
O pasado 5 de Marzo, na sección "Da terra asoballada" (páxina 14) aparecía unha denúncia
contra un profesor de Física baixo o título "Un profesor de Física contra Galileo", denúncia, por
outra banda, e como se especifica no artigo,
presentada
polos CAE.
A presente
carta tenta ser
unha protesta
contra vários
aspectos do
artigó que non
son todo o obxectivos que
debe(ian:
-:-De. ser __cer-

Esta cargada
desadobre
intención
maliciosa de
esquerda progre
quequere
vincular o
clericalismo co
españolismo.

to o denuncia_, do polos CAE,
_o artigo está
mal titulado,
porque se o
.
que máis s~ lle pode apór ao
profesor en cuestión é que Gali1eo morreu de marte natural,
ese home é un valente ao ·atreverse a dicer a verdade sobre
un acontecemento no que hai
moitos tópicos e prexuizos.
RUA MARTIN CODAX
VIGO

-Calificar o_comportamento do profesor de "acientífico e reacionário" por querer compatibilizar

a relixión coa ciéncia, aparte de
integrista, é unha actitude xa
moi superada pola cién'cia actual, tan influida pota física
cuántica, e na que todo científico que se précie de tal sostén
como evidéncia que a criación
do. ~universo por azar. é unha hipótes~. insostíbel. Dicer que as
ensinanz?s -do pro1ésor en
cuestión son máis próprias dun
seminário é, sinxelamente, unha
actitude ·p_
oucQ -desexábel, porque ~- verdade é para dicila en
todal:! partes, e non restrinxila a
un _ámbito -tan pequeno como a
dos actuais seminários.
-Se como se afirma no artigo,
ao final e como para remarcar o
anterior (como se tivesen relación ambas causas), o profesor

tivo actitudes discriminatórias
contra o galega e proferiu insultos contra un alumno, estes feitos deberían ser, baixo a miña
visión, sobre os que se centrase
o artigo que, poñéndome un
pouco "a lo Alex de la Iglesia"
de CQC, podería titularse "Un
profesqr de Físic§l denunciado
por insultar a un _atumno e menospreciar o galega".
Con esta carta s,ó quera expresar a miña opinión sobre algo
que fin e que non me parece
xusto por estar cargada desa
dobre intención maliciosa de esquerda prog~e que quere vincular o ·clericalismo co españolismo, esquecendo que se alguén
foi católico na T erra e para a Terra, foi Otero Pedrayo, Florentino

López Cuevillas, e tantos outros
galeguistas (entre os que mesmo incluiría a Castelao a xulgar
por algunhas pasaxes que Sempre en Galiza ilustres que foron
bos cristiás e bos galegas.
Seguendo certas liñas editoriais ,
un semanário que naceu para
defender á nosa terra vai quedar
convertido na defensa da vosa,
que non ten porque coicidir coa
verdadeira nen coa millar.+

XAN

CARLOS PERNAS MAQUES
(A CORUÑA)

P.D. Quera sinalar que non coñazo ao profesor en cuestión,
algo que se explica, entre outras
causas, porque son alumno de
letras puras e fixen o bacharelato e o COU no instituto Salvador
de Madariaga da Coruña.
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Bloco ou Bloque
Nos días 6 e 7 do próximo mes
de Junho terá lugar a VIII Assembleia Nacional do BNG . Antes dessas datas, durante o actual mes de Man;o e o próximo
Abril , a afilia<;om da frente debaterá os documentos elaborados
polo Consetho Nacional nas assembleias locais e comarcais,
elevando as decorrentes emendas a Assembleia Nacional.
Nesta ocasiom, os debates centrarám-se no desenvolvimento
das propostas políticas do BNG
no ámbito autonómico, estatal e
europeu, coa mira nas próximas
eleigóes municipais e europeias,
e assi mesmo visando consolidar e acrescentar o apoio conseguido nas passadas autonómicas para poder formar governo no ano 2001.
Assi mesmo serám analisados o
funcionamento e organizagom
do BNG, o que dará lugar a diferentes · debates internos. Um
destes 'ltimos pretende-se iniciar -ou reiniciar- aquí, e é o
que diz respeito ao nome da
frente, Bloque NaCionalista Ga1e·go, e concretamente primejra das palavras que o componhem: Bloque.
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E posíbel aprobar unhas oposicións sen enchufe ?

Ánxel

Maria Luísa

Aurélio

Estudante

Enfermeira

Hosteleiro

Ama de cosa

Pintor

É bastante difícil aprobar
unhas oposicións sen ter
enchufe ou coñecer a al,
guén dos que mandan,
obretodo nalguns sítio .
Parece que e descobriron
vários casos en Ourense
que implican ao PP. Creo
que case sempre hai que
ter un padriño. Ademais
creo que máis ben hai
que ter padriños políti,
co . O que non sei é se as
cousas agora están pior
que antes.•

Eu aprobei nas, pero fo ¡
hai tempo. Hoxendia as
normais son difíciles. Por
exemplo, aprobar na De,
putación de Ourense sen
enchufe non é posíbel.
Hai moitos familiares do
PP que están primeiro.
Haberá casos que entren
sen enchufe. Quizais o
enchufe estexa en conse,
llarias como San idade,
pero por exemplo en en,
sino non tanto, pero hai
moi poucas prazas. •

É posíbel. Non sei na De,
putación de Ourense. Os
que se apresentan a un,
has oposicións e son fillos
da lg uén sempre teñen
unha pontuación un pou,
guiño mellor, é un ponto
roáis que os outros oposi,
tores. O problema é que
coas po ucas prazas que
hai, e les xa copan todas,
n on debería ser as i, pe,
ro ... habitualmente é así.
C reo que en todos os l~,
dos pasa o mesmo. •

N on o sei. C o méntase
que n a Depuración d e
Ourense todos están por,
que tiveron enchufe para
acceder á praza, pero non
estou metida no tema e xa
son moi maior. Ademais
non teño nengun pariente
que teña que apresentarse
a unhas oposicións. lso se,
ria algo que me aportaría
información. T ampouco
sei se antes para entrar na
Administración cumpria
enchufe.•

Eu creo que si se a persoa
vale. Se un é fillo dun
presidente dunha Depu,
t ación, entón a í un xa
ten truco. lsto que pasa
en O uren se é h ab itual
pero non é normal. Pasar
pasará en todas as partes
do mundo pero non é co,
rrecto. Non gosta. Se ca,
dra en_outras administra,
cións, como no ensino,
non hai enchufe. Aí é
roáis' difícil, o que non
vale vai fara. +

Beatriz

A questom surge do facto de ser
"bloque" palavra espanhola,
senda "bloca" o equivalente em
Galega-Portugués. Desde há
anos, cada vez mais pessoas, e
nomeadamente desde o reintegracionismo, empregamos a forma correcta em Galega, de jeito
que o debate leva tempo presente na sociedade e mesmo no
seio do próprio BNG, umha vez
que muitos destes reintegracionistas form amos parte da su a
afilia<;om .
Os problemas derivados da situac;om confl ituosa em que se
desenvolve a nossa língua provo cárom erros diversos , desde
hipergaleguismos até castelhanismos , como o que constitui
este caso. Porém, a medida que
se vai normalizando o idioma
estes erras som detectados e
subsanados. No entanto, encontramo-nos neste caso com úm
erro que persiste desnecessariamente.
Nom existem razóes , desde o
ponto de vista lingüístico, para
empregar a palavra espanhola
em lugar da galega. Para além
de que a normativa oficialista só
prescreva a ortografia da língua,
e a morfologia de algumhas palavras, nom entrando no vocabulário neste caso concreto nem
em geral, e senda portanto nesse campo permitida certa liberdade, observa-se a palavrá "bloca" é empregada com notável
normalidade, nom só desde o
reintegracionismo, ·mas também
desde posi<;óes próximas do
isolacionismo.
Destarte, é possível encontrar a
palavra correctamente usada
em escritos dos mais diversos
autores, entre os quais destacados dirigentes do BNG, como
Francisco Rodríguez , que falava
de "bloco militar" no seu artigo A
participación total do Estado es.:':.' ~' ~;~":; : ·: ~ :::, r:

pañol na OTAN e o seu significado, publicado há escassos
meses neste mesmo semanário,
ou Xosé Manuel Beiras que fala
do "bloco transnacional" na sua
ed igom anotada de O Atraso
Económico da Galiza (p. 190,
nota 47), para
nom falar dos
documentos
do
p r ó pr i o Cumpre corrigir
BNG e de
partidos ou o nome da
colectivos neorgani~m,
1e integrados
em que acon- para conigir o
tece o mes castelhanismo
mo.

A vista

esta foi batizada, como reflexo
da situagom anómala em que vivia e ainda vive a língua.
Haverá quem pense que é este
um tema de mínima importáncia, e que nesta próxima Assembleia som muitos outros os
grandes temas a tratar, de jeito
que nom se deveria perder o
tempo num debate como este. ·
Particularmente julgo que a coerencia entre o pensamento e a
obra nom é um tema de mínima
importáncia, e aliás pouco debate deveria provocar umha
proposta assi , pois como vemos nom parece que existam
razóes para manter o nome em
espanhol , e portante deveria
ser umha proposta facilmente
assumível , sem que origine
quaisquer renuencias ou polémicas. Custa-me imaginar que
surjam vozes a clamarem a
conveniencia de nos mantermos no erro.

emquese

disto ,
:- esulta mais incorreu quando
i ncoerente a foi batizada.
persistencia
do castelhanismo em que
incorre o nome da nossa organizagom . Tanto mais ainda, tendo em canta
que esta projecta como um dos
seus objectivos a normalizagom
do idioma, para o qual é e será
necessário um contínuo trabalho de correc<.{om.

Se para a normalizac;om do galega o BNG propom a sociedade a rectificagom de erras, o
BNG deve dar exemplo a essa
mesma sociedade de capacidad e de correcc;om, de rectifica<.{om de eHos e de esfor<;os ,
enfim, para a normalizagom lingüística.

Se desde o BNG aspiramos a
normalizar o idioma e a retirar
os muitos castelhanismos que
hoje o desfiguram, como Dios,
pueblo ou Galicia, deveremos
em conseqüencia levar essa
mesma atitude na nossa organ i za(_{o m, empregando cada
vez um melhor galega e tazando particulares esforc;os para
que assi seja, na linha do
apontado por Pilar Garcia Negro e Pilar Pallarés em números anteriores. deste mesmo
semanário.

Na próxima Asse.mbleia Nacional taremos umha ocasiom.
Devemos aproveitá-la .•}OSÉ MANUEL ÜUTEIRO
(MEMBRO DO BNG E DA

G.

AGAL)

Casares e o CGAC -

Portante curripre corrigir o nos- · Nas últimas semanas houbo
so nome, o nome da nossa orocasión de asistir ao final dun
ganizac;om, para corrigir o caslongo camiño que foi o camiño ~
telhanismo em que lamentado f'iñeirismo. Agora xa todos
velmente se incorreu quando
podemos saber a onde levaba
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pela excravitude ou
pela sua história e
fixo a película
Amizade. Un tema
de interese. Os
fundadores do
Barclays Bank
1 xuntaron a sua
1 fortuna venciendo
1 negros.
1
1
1
1
1 A Fundación Aula
1 Dei, vinculada ao
1 Opus Dei, paga a
1
1 produción de
1 programas para a
1 sua emisión
1 televisiva. O último
1 tratou sobre a
1 desertificación do
1 mar de Aral. A culpa
foi de Stal in. Non
dan pontada sen fio.

1
1
1
11
1
1
1

Na Avenida de

aquel camiño de desintegración
do nacionalismo nalga que fose
aceitábel pala direita españolis- _
ta. Conducia a sentar a Carlos
Casares nunha poltrona, no _$illón azul do Consello da Cultura
xa que non puido ser a Académia. E desde ali subido contempla corno un pequeno deus o
que hai debaixo del.
Fala nas suas columnas de que
é "solidário" cos animaliños e cos
condenados a marte , pero non
se viu que movese un dedo cando o Consello se debeu pronunciar sobre o CGAC e os ataques
ás persoas que apoiaron o proxecto. Se non ten nada que dicer
sobre estas temas non sabemos
para que pode valer a presidéncia dese Consello, a non serpara que ese señor teña unha boa
nómina e un sillón azul.+
CRISTINA MARTINEZ PENELAS
(COMPOSTELA)

TURISMO

Fernández Ladreda
de Pontevedra hat
un atasco de
tránsito. Xente no
meio da rua. Unha
pamba foí batida por
un veículo e xace ·
f erida na calzada.

Madrid envexa ás
Comunidades
Autónomas con feito
diferencial. Critica a
sua burocrácia. A
sua pouca razón de
ser. Pero en Madrid
ten casa o
presidente do
governo, o
presidente da

RURAL

CAsAroELBA
Casa rural rehabilitada e equipada para o alugamento c9mpleto.
Tres cuartos (5 prazas), dous cuartos de baño, cociña e salón con
cheminea. Decoracfa con mob/es e obxectos Ontigos.
Ubicada no conxunto monumental de Peñalba, xunto á igrexa
mozárabe, ao pé do Val do Silencio e nun entorno incomparábel de
grande significación histórica

Peñalba de Santiago· (O Bierzo)
~eservas :

f
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comunidade, o
delegado do
governo, o alcalde e
quizá algun máis
que fica esquecido.

·I

1
1 A comisaria de
Vigo púxose .
ultimamente severa
cos rexentadores de
barras americanas.
Menos toleráncia,
máis moral cidadán !
Pero a pasada
semana o Sindicato
Unificado de Polici~
-celebrou congreso
en Poio. Á $aida
houbo colas en
vários locais de
alterne. Chegaban
en grupos de a vinte.
Na porta, a dona
decíalle: "Seguindo a
estrada haí outrá.
Aquí non collen
máis".

.Autopistas del
Atlántic9 ten novas
tarifas. Hai folletos
para informar dos prezos actuais da
peaxe. E ali pode
lerse: La Barca/a,
Ordenes-e Coruña
sen artigo.

.
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ter reparado antes en quen era
o conferenciante, e cando me
decatei xa estabamos metidos
naquel acto, -seica argallado .
polo facherio local. Porque resulta que o discurso central, o
número forte, o relato principal,
estaba a cargo do xornalista da
Voz rvianuel Rodríguez Maneiro. Xuro por Deus e pala Virxe
que aquelo foi horroroso. Anque os outros disertantes foron
abando ruins, até pasaron por
bons comparando os seus discursos co vívido relato do inefábel Rodríguez Maneiro, xa
que este home ofereceu ali , a
un público que se supuña entregado , toda unha infame dramatización do naufráxio do Baleares.

Hermo

Tentaba eu unha carta moi simpática e asi, pero non me dá saído. Din que representar _a Valle-lnclán en español con diñeiro e
_médios públicos galegas constitue unha excepción. Asi que, sen
entrar en polémicas, nen en
descalificacións individuais, nen
en ironías (sérvense ás veces tan
_en bandexa que poucb gusto dá
rir á contada miséria nosa), paso
_a engadir humildemente outras
excepcións que se me acorren:
1ª-A excepción do públi.co (adultos). Alegrarémonos de que por
fin o teatro galego abandone a
mediocridade de actuar para
Institutos (públicos) e cultureta$
despistados. A partir de ago~a o
profesorado de Língua Galega e
outros sufridores habituais das
montaxes galicianas, excepcionalmente, deixaremos de asistir
ás funcións do CD.
2ª A excepción do silencio (sección xuvenil)". Normalmente é de
bon gusto non comer flacos de
millo nos cines e escoitar as
obras de teatro nun interesante
silencio. Se o CDG ten a delicadeza 'de representar en español dentro deste país, . svmarémonos ao balbordo valleinclanesco (ese pavo galega vociferante e suxo que_tan ben sabia
retratar don Ramón Maria). Será
un dirty-happening entre Pirandello e la Fura deis Baus -versión provinciana: Esta opción
pode parecer de mal gasto e
con' cheirume faccioso, pero ta·
mén ·é excepciónal e confirma a regra
de respectar a Se 0 CDG ten a
cultura ainda
qµe non com- delicadeza de
partamos a representar en
ideoloxia dos
autores.
· español
3ª A excep~
balbordo
ción da solidariedade entre valleinclanesco.
os/as traballad o res/as da _Será un dirtycultura galehappening entre
ga. Excepcionalmente, ain- Pirandello ela
da ·que isto é
Fura deis Baus..
un poucq de
broma -hai
que comprender as causas·
de forza maior
de moitos membros do cadro de
persoal do CD-, esqueceremos
tal anacronismo durante·un mes.
O cidadán médio poderá sinalar
co dedo aos responsábeis do
valleinclanato e pronunciar: ''ti es
un deses". (Por favor, tratemos
de diciJo con naturalidade) .
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sumarémonos

ConstnJción da CIG.
Ponéncias,
e-nmendas in voce e
tran_sacionais. A
·1inguaxe da
burguesía para que
non a entendan é
asumida polas
organizacións de
clase. No canto de
"transacionais"
poderian dicer, -por
exemplo,
"trasacordo", máis
intelixíbel. •

-

4ª A excepción de declarar ·a
·Valle-lnclán e aos seus herdeiros, tan respectuosos cos martas que parecen mesmo da aldea, persoas non gratas para a
cwltura se insisten en non permitir a tr.adución _de don Ramón
Maria a calquer língua do mun-

ELó6o(
SDN UN

ii1

~EQUEll!!I

.. ·•.. · tiEf )(A ...,

''l'E64PA.

•

_

-::

.,·

do (excluída quizais a nosa, excepcionalmente).
Aqui o que tacemos é confirmar a regra de que nunca nos
metemos cos pollitos bien que
-se van buscar fortuna artística
á capital, abandonan o idioma
para case sempre por un aquel
de abertura e veñen ·despois
morrer aquí esperando que os
queramos e lles fagamos unha
homenaxe, como a Curros,
Otero e todas esas mediocridades rexionais.
5ª e derradeira: a excepción como norma. Para ir tomándolle
gasto· a isto de exceptuar, a última proposta é que, asi como
hai un Día das Letras Galegas,
fagamos outro para as Letras de
Excepción (non confundir co cabodano do Presidente da Xunta), no que os grupos intolerantes e isa talen castelán, que, ao
fin, é a nasa segunda língua.
Suxiro o 15 de maio, día da Ascens!ón do Señor (laborábel)_.
Espero que alguén con máis
ascendencia dramática teña en
canta estas prudentes inquietudes (agás., se cadra, a número
cinco).•
XABIER CORDAL FUSTES

O afundimento
do Baleares
-A culpa tela ti por irvos méter
nesa cova de fachas.
Al.ge de razón non lle faltaba ao
meu fillo, que a culpa ·fara miña
por írmc;mos meter ali Encarna e
máis eu .. Pero o anúncio do Casino da Coruña era ben chama-

r------------------------~------------------------------------,

•CANAS • CARRETES •
•GRAN VARIÉDADE
EN APARELLOS •
•CEBOS VIVOS •
R ! Polveira, 12 Telf. e Fax (981) 69 47 21 Móbil 989 53 75 78 Sigüeiro - Santiago

-------------------------------------------------------------~

doiro, o acto era público, e o tema era do máis interesante: unha conferéncia con posterior colóqu io sobre o afundimento do
cruceiro Baleares e máis do
transporte de tropas Castillo de
Olite. Dous coñecidos barcos
que, con moitos coruñeses a
bordo, foron atacados e botados
a pique por e$tas datas no ano
38 e no 39, respectivamente.
Amáis de levados polo naso interese iamos na compaña de
Nita Neira Sobral, filla dun suboficial que pereceu no Baleares, sempre '!nsiosa de saber
do pai, e xa que logo moi interesada no colóquio, pois que
nel habían participar diversos
superviventes.
Pequei de imprevisión por non

No máis férvido da sua oratória,
cando revivia con solemnes
acentos o intre de afundimento,
este lanzado disertante tivo a
audácia de afirmar que os tripulantes do Baleares, esgotados,
desangrados, feridos, incluso
amputados ... , que inzaban na
derradeira hora a cuberta
do
buque,
véndese xa Xuro por Deus e
morrer, puxéronse a cantar pola Virxe que
o seu próprio aquelofoi
himno. Cantaban a toda horroroso.
voz e con todo o corazón.
E o tal himno,
segundo asegurou o imaxinativo
conferenciante, era nada menos
que o "Cara al Sol". Semellante
afirmación provocou na sala, en
exclamación coutada, algún feminino ¡Jesús! e algún masculino ¡Joder!, sinal de que non todo o público comungaba con tan
fantástica versión. Que había alguén discrepante, vaia. E isa foi
motivo suficiente para que, lago
de térense perpetrado todas
aquelas prédicas disque patrióticas, se suprimise sen explicación nengunha o anunciado colóquio.
A nasa amiga Nita Neira saíu de
escandalizada, e comentábanos
con fondo abraio:
-Pero ... Pero cómo se ían poñer a cantar iso? Que infamia.

está aberta ás vasas
colaboracións, débense incluir
o nome e apelidos.

Se ainda fose a "Salve Mariñeira", vaia e pase . Pero o "Cara al
Sol" ...

Os textos non deben exceder
as 45 liñas.

Total, que non lle faltaba razón
ao meu filio:

Agora tamén pode dirixir

-A quen se lle acorre ir meterse nesa cova de fachas.

os envíos para esta sección
polo correo electrónico:
antpcg@arrkis.es

Envíos a:
A ALDEA GLOBAL

ANOSA TERRA
Apañ. 1.371 36200 Vigo
ou através do Fax:
(986) 22 31 01

Mais eu coido que aqueles homiños, por moito que teñan de
fachas, teñen ainda máis de
mentecatos.
Está visto que o Casino, ·ao longo dos anos, vén sendo a institución coruñesa que mellar conserva a fasquia de seu , a de
sempre.+
MANOEL RIVEIRO LOUREIRO

(A CORUÑA)
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Bibliotecas con
11.000 pesetas para libros en todo o ano
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Os orzamentos do 98 deixan sen cobertura ~a museus, bibliotecas e arquivos
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A consellaria de Cultura, Co,
municación Social e Turismo
dota, nos orzamentos do 98,
con máis de 3.000 millóns de
pesetas á Sociedade Anónima
de Xestión do Plano Xacobeo.
Pola contra, a bibliotecas, ar,
quivos e museus merecen tan
só 787 millóns. Esta desigual
distribución de fundos pon de
manifesto o modelo cultural do
PP, que centra os seus esfor,
zo na ce lebración de fastos
d tinados a atraer ao turismo
mentres esquece consolidar e
desenvolver a riqueza cultural
própria do país. As caréncias
económicas e a auséncia dun
deseño real de política cultural
obriga a buscar alternativas á
povoación, como no caso do
Mu eu T erra de Melide, cuxo
edifício, a falta de apoio insti,
tucional, tivo que er adquirí,
do por subscripción popular.

O Mu eu T erra de Melide ven
funcionando desde hai 20 anos.
Ao longo deste tempo canse,
guiu reunir pezas de arqueoloxia
castrexa e me ieval e unha arn,
pla m tra etn gráfica. Co cen,
tr c m b e, veñen publicán,
d
traball de inve tigación e
eñen inv nt riad ca e que o
99% d património cultural da
comar a: cruc ir s, hórr , h ,
ráldi
, e a grand
de area.
e co incre,
l c l quedóu
pequen e
seu re ponsábeis
recurrir n á e n llaria de Cul,
tura para e nsegu ir os fundos
n ce ári para adquirir unha
n va sé. Durante 7 ano estivo á
venda un edifício que data do
ano 1502. Por <liante del pasa,
ron numeroso representante
da cc:msellaria, pero na vez de fa,
cerse cárrego da sua adquisisción
e conservación desviaron a res,
ponsabilidade cara ao próprio
concello. Afinat foi o povo de
Melide quen, por subscripción
popular, conseguiu xuntar os 8
millóns de pesetas nos que estaba avaliado o inmóbel para albergar o novo museu.
d

an

O pasado 3 de Marzo, os res,
ponsábeis do Terra de Melide fo,
ron recebidos polo Director Xe,
ral de Património, Anxel Si,
cart. Segundo Broz, no decurso
da entrevista, Sicart compro,
metéuse a buscar unha fórmula
para introducir nos orzamentos
para o ano 98 unha partida des,
tinada á restauración da nova

LOIS DIÉGUEZ

%

sé. Paradoxicamente Meli-de
atópase no Camiño de Santiago
e desde a própria administra,
ción, rnália terse destinado
3.000 millóns de pesetas para o
Xacobeo 99, non se sabe como
introducir os orzamentos que
permitan satisfacer as necesida,
des do centro. Xosé Manuel
Broz lembra que até o de agora
os e forzos institucionais limitá,
ronse a dar cartos para a cons,
trucción ou habilitación de al,
bergues "cando terian que dar
carta para que e patrocine a
no a cultura porque ternos un
património extraordináricr que
deriarno explotar e o coida,
m s ax itadamente".
O mu eu comarcal de Melide
manten e grácia ao millón de
pe etas anual que aportan os
s us 350 ócio , xa que desde a
consellaria de Cultura tan só recebiu, no ano 1997, 100.000 pe,
setas para editar un cartel e
101.000 pesetas aportadas pola
Depuración da Coruña. Con ese
orzamento só poden manter a
unha persoa contratada que fai
a veces de persoal de manteni,

mento, encarrégase da apertur.a
do loe-al e mesmo fai traballos
no ordenador.

Escasez de médios
Os orzamentos que desde a
consellaria de Cultura se desti,
nan aos museus en xeral, son
de 234 rnillóns de pesetas, que
se completan cos 252 millóns
destinados ao Centro galego de
Arte Contemporánea ecos 25
cos que contará o Museu do
Povo Galego. As bibliotecas só
aparecen dotadas con 205 mi,
llóns e para arquivos destínan,
se 71 millóns de pesetas. "Estas
cantidades contrastan cos
3.000 millóns destinados a pre,
parar o Xacobeo 99. Non habe,
ria nada que opor se se desen,
volveran cqn ese pretexto ou,
tras actividades culturais", in,
dica a deputada nacionalista
Pilar García Negro .
Con estas cantidades a maior
parte das bibliotecas galegas, na
vez de ser centros de difusión
cultural limítanse a ser simples
depósitos bibliográficos e outro

O Xacobeo 99 será mimado nos presupostos en detrimento doutras infraesturas.

A. IGLESIAS

tanto acontece cos arquivos,
ainda sén catalogar nen estudar.
Mesmo_ o Arquivo Xer·al da Ad,
ministración Galega, ubicado
nµnha nave do polígono indus,
trial do~ Tambre, en Campaste,
la, ést? a: c.árrego dunha soa per,
soa. "E imposíbel con esa escase,
za de persoal que se poidan ad,
ministrar e catalogar os fundos
que ten e mesmo impede clasifi,
car os novos fundos que van
chegando constantemente'.., si,
nala Pilar García Negro.
A deputada nacionalista verr
de denunciar tamén o "flagran,
te incumprimento" d·a lexisla,
. ción existente na matéria. O
Consello de Bibliotecas, pre,
visto na Lei aprobada no ano
1989 non chegou a reunirse
nunca, o Decreto de Arquivos,
do ano 1989 non se está cum,
prindo como tampouco se cum,
pre o de Museus, que foi apro,
bado no ano 1986.
Ao igual que no caso do M~seu
Terra de Melide, que se man,
tén grácias ás aportacións dos
sócios, as bibliotecas vense
obrigadas a actuar, en non pou,
cos casos, como centros cultu,
rais, convocando actos e mes,
mo editando . publicacións. sen
o apoio da consellaria. Algun,
has <lesas bibliotecas só conta,
rán, par·a o ano 1998, cunha
partida de 11.000 pesetas para
adquisición de .libros "Nen se,
quer o Centro Bibliográfico
Superior de Galiza cumpre o
papel para o qu~ foi criadq", si,
nala a parlamentária do BNG.
Aliás, mentres se destinan mi,
les de millóns para desenvolver
os servizos informáticos da ad,
ministración os arquivos muni,
cipais e diocesanos seguen
amoreados apodrecendo e con
eles a história que levan escrita
nas suas páxinas. +

d~s

lnclá_n é un
autores
dramáticos máis representados ªº
longo dos anos. Mesmo na época
franquista pudemos ver en Madrid _
obras capitais da sua autoría. Non
hai ainda moito, tamén na Coruña,
as Comédias Bárbaras, representadas,
se mal non recordo, polo Centro
Dramático ''Nacional". Así que non
hai problema de silenzo nen ·de
recoñecimento da sua
importantísima e rica obra.

ªe

Arquivos e bibliotecas teñen dotacións mínimas.

'O povo de Melide volcouse no
museu e en cinco meses cense,
guirnos xuntar os carros necesá,
ríos para adquirir o novo edifí,
cío", explica Xosé Manuel Broz.
"Agora ternos as nasas esperan,
zas postas na consellaria de Cu},
tura porque precisa unha total
rernodelación", engade.

Escusas

~entro D~amático·

agora, o
Gal ego apareza con esa nova de ..
poñer en escena obras suas ·no
idioma por el utilizado, parece,me
burlar os obxectivos cosque dito
Centro foi criado: representar,
popularizar, consolidar o noso
teatro e, xa que logo, o idtoma que
lle deu expresión. T ais obxectivos
parten dunha situación de práctica
desaparición do noso teatro e da
necesidade de que un ente público
traballase para normalizar a sua
presenza por todo o País. Escusas son, portante, as defendidas en
base á posición que ao respeito da
tradución ao galega das obras de
Valle lnclán mostra a família.
Seria máis valente aceitar· que o
bilingüismo que os políticos do
poder denominan "harmónico" é a
causa deste xiro do Centro
Dramático Galega, e acaso esa
falsa modemidade con que alguns
dos seus responsábeis se queren
vestir ("oh, nós non somos
radicais; Valle escrebeu en
castelán").

~rgunto,me eu se o Centro
Dramático "Nacional" representou
algunha vez unha das nasas obras
en galega. Ou se esa Compañía ten
visos de radicalismo por face, lo
. todo en español. E ~e, obviamente,
· a resposta é negativa, daquela máis
razón teremos nós para .rrianter
unha produción própria nuf\ idiom·a
asaetado cada dia en todos os
ámbitos sociais onde deber1a pairar
·
coa solenidade dunha águia.
poderosa.

JY:::.

me~~.' ~a:

amigos
no .
razóns para un cámbio que, por
moito que o camuflem9s ·co.
problema idiomático de Valle,
significa a abdicación fronte aos
mínimos deberes que como nación
combatida sofremos. A ·nosa
cultura, asi, volve ser .
minusvalorizada na sua total, rica
e plural dimensión nacional. E o
mau é que os autores que así a
castigan, fan,no, de novo,
apróvei tando,se dos cartas e
directrices definidas para usos
normalizadores da mesma.
Deixemo,nos de escusas e, sen
ambigüidades, abandonemos as
responsabilidades un día aceitadas,
pois xente hai con preparación,
autoridade e amor polo noso teatro
que pode levar a mellar porto os
obxectivos dun Centro que ha ser
galega, pois as funcións de
españolización xa as ten, amais de
Fraga, o próprio Centro Dramático
"Nacional".+
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•Rexoubeo
poético
de mulleres
.
de Carballo

· • Culleredo convoca o prémio Blanco Amor
Tras dezasete anos de existéncia, o prémio Blanco Amor é
convocado desta vez no concello de Culleredo, que xa deseñou un logotipo con este
motivo e encarregou o cartaz
anunciador a Xaquin Marin.
No mes de Outubro celebrarase un s.eminário sobre a pano-

A asociación cultural Lumieira
de Carballo organiza o II Rexou,
beo Poético, desta vez co
protagonismo das mulleres. O
Venres 20 de Marzo, ás oito e
media da tarde no casino de
. Carballo recitan Luz Pozo Gar. za, Maria Xosé Queizán, Ana
Roni.ani, Luisa.Villalta e Pilar
Pallarés·. O seguinte V emes o
protagonismo é para lo landa
Castaño, !solda Santiago e Enma Couceiro, quen recitan rio
pub Silfo, e o 3 de Abril, no
mesmo lugar, é o turno de Mónica Góñez Silva, Luz Fandiño
e, tamén, para a apresentación
do libro colectivo Bis a Bis, adicado aos insubmisos presos Elias
Rozas e Ramiro Paz.•

rámica da narrativa galega en
homenaxe a Eduardo Blanco
Amor e centrará as actividades
do departamento de cu1tura n_a
figura do escritor ourensán,
como os encontros en Abril e
Maio nos que se programan
conceros, teatro, conferéncias
e recitais.

As bases do concurso
estabelecen un prazo de
admisión que remata o 30 de
Xullo, un prémio de dous
millóns de pesetas e poden
apresentarse autores de
calquera nacionalidade .
cunha obra escrita en galego
na normativa oficial.•

•................•.................. ..................................................•................•
xornalista de A Nosa Terra, Gustavo Luca de Tena, e o Mércores
15 de Abril, Xosé Luis Axeitos
analisa a ilustración e o labor hemerógrafico de Castelao. As conferéncias serán ás oito da tarde. +

•Mulleres
galegas
na História

• Oferenda ·a
Benigno Alvarez

Mulheres Nacionalistas Galegas
ven de apresentar o libro

"~
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Recuperando a Nossa historia, un
intento de recuperar o

protago.riismo feminino en
diferentes eidos do país. "<;::on ' iste rrabalho queremos chamar
a aten~om de certo tipo de
mulheres:. aquelas que quisetam
competir no
universo
masculino,
aportando as
suas ideias,
os seus
estudos, o
seu jeito de
organizarnos e
organizar a
sociedad e
... mas
que,

apesar da sua valia, foram
silenciadas ou mal
interpretadas ou substituidos os
seus nomes por nomes de
companheiros masculinos da
época que ficavam melhor na
letra impressa". Entre as
mulleres cuxa biografía foi
seleccionada para este proxecto
están Maria Castanha, Ana de
Castro, vítima da Inquisición, a
poeta Clara Corral, a pedagoga
Ernestina Otero, a sindicalista
encarcerada no 36, Maria
Arauxo, a escritora Maria
Mariño, a recentemente
falecida Carme Cormes, nai de
Maio, e a poeta Xaquina
Trillo.+

Matarile Teatro
en Compostela
A compañia Matarile Teatro de
Compostela mergullouse nun
programa maratoniano dó 23
ao 28 de Marzo representando
tres das suas montaxes
realizadas durante 1996 e
1997. Zeppelin n º 7, 12 Rounds
e Negro é negro son os tres
espectáculos programados; o
primeiro para os d ias 23 e 24, o
segundo para o 25 e 26 e Negro
é Negro para as duas últimas
xornadas. Os temas das
montaxes son o desexo de
voar, o antídoto do xogo
contra o aburrimento e a
espera e desespera.
Desde o ano 1986, data na que
e fundou a compañia, Matarile
ten realizado 10 espectáculos
teatrais e duas copr ducción
coa compafiia Provi ional de
Danza de Madrid. Desde hai
cinco ano dispón do Teatro
Galán, un espácio de exibición
e difusión das artes escénicas
contemporáneas.+

Na tarde do Sábado 14 de Marz9, Maceda lembrou a Benigno
Alvarez no 61 aniversário do seu
pasamento c4nha oferenda floral na praza que leva o seu
nome. Na -homenaxe ao que fora secretário do Partido Comunista de Ourense participaron
representantes dos partidos políticos agás o PP e dos sindicatos
CIG e CCOO. Despois
celebrouse unha cea de confraternización organJzada pola -comisión Ben.igno Alvarez. +

•Adícan
unha ruana
Coruña á actriz
Maria Casares

•Xomadas
sobre Castelao ·
na faculdade
de Xomalismo
lj

·•Maratónde

Os composteláns Túzaros porticipon no festival de Yedra.

As 5ª Xornadas Castelao organizadas pola fundación que leva o
seu nome e que terán lugar na faculdade de Xomalismo de Compostela ábrense o Martes 24 coa
participación de Xesus Alonso
Montero, o 30 de Marzo falará
Xosé Manuel Nüñez Seixas, o
dia 2 de Abril tócalle o tumo ao

• Yedra--Rock con Soziedad Alcohólica, N arco e T úzaros
O grupo basco Socieckul Alcohólica apresenta o disco No intente hacer esto en casa na III edición do Festival Vedra,
Rock, que se celebra nesta vila perro de Compostela o 21 de Marzo a partires das·nove e media da noite, e está organizado pola asociación Craz:y Cabeza. Xunto a Socieckul Alcohólica actuan Narco, de Sevilla, Túzaros de Santiago, Brutal Distracian de Pontevedra e Inopexia, de Yedra. Hai autobuses desde Santiago para acudir ao festival, voltando cando remate. A entrada para o concerto custa 1.700 pesetas na venda anticipada e 1.900 na billeteira.•

O Venre 13 de Marzo, al
da Coruña, Franci co Yázquez,
inaugurou unha rua co n m de
Maria Casare frente á praza a
estatua que lembran ao pai da actriz e primeiro mini tr da R pú·
blica, Santiago Casare Quir ga.
O alcalde da Coruña lembrou o
exílio e a carreira chea de exir
que Maria Casares emprendeu na
Franza, onde morreu. •

· A -Aula Castelao
destacará o papel crítico da '.Filosofía
A Semana de Filosofía organizada pola Aula Castelao de Pontevedra chega á .sua XV edición
cun debate sobre o próprio sentido do pensar e a releváncia da
refle~ión filosófica na sociedade
actual. Dos dias 13 ao 1 7 de
Abril unha v1nteha de destacados- fütelectuais responderán ás
· cµestións máis acuciantes dos
nasos _tempos nun foro xa consolidad9 ·que ·c ada ano concen~
tr8: en Póntevedra a un milleiro
de ¿cmgr~sistas.
N as sesións d·e mañá António
Escohotado, Amélia Valcárcel,

1

Javier Echeverria, Víctor Gómez
Pin e Gustavo Bueno examinarán o papel da filosofía, a sua
presenza no ensino secundário e
universitário e as alternativas
ademáis de revisar a sua existéncia en novo.s ámetos como os
meios de comunicación ou a
empresa. Afondando no tema,
durante a Semana a Coordina·dora de Filosofía fará unha presentación da problemática da filosofia no Ensino Secundário.
"Hai paises onde os filósofos
atopan traballos com ooptimizadores de empresas, para nós este
non é o camiño porque a sua

función é a de ser crítico e, neste sentido, non pode colaborar
co capitalismo empresarial sen
facer cuestión del" sinalou o co~
ordenador da Aula Castelao,
Domingos Antón Garcia.
O físico e profesor da Universidad e de Vigo Mariano Pérez
Amor, o ensaista Daniel Soutullo, o psiquiatra Emílio Gonzá·., lez, a profesora e economista
Carme Garcia Negro e o xornalista Gustavo Luca de Tena son
.os especialistas galegas que, ás
tardes, estudarán as problemáti~
cas ideol óxicas en distintos

campos do saber. Nas sesións de
noite, a partires das oito horas, a
Aula Castelao abrirá o debate a
cuestións de actualidade como d
feminismo, as drogas, a sociedade da comunicación ou a democrácia, participando entre outros
Antonio Escohotado, Javier
Echeverria ou Víctor Gómez
Pin. A clausura correrá a cargo
do filósofo Javier Muguerza que
apresentará o relatório "En torno á idea de razón pública".
A Aula Castelao volve, como
xa o fixera na primeira edición
da Semana, reflexionar sobre a

própria Filosofia, nun momento
no que o debate sobre a reforma
no plano de Humanidades puxo
sobre a mesa distintas posicións
sobre o seu futuro no ensino.
Para Domingos Garcia, "a Filosofia non é unha Humanística
senón unha reflexión sobre o
conxunto do saber no que entran tamén outras disciplinas,
por oútra banda desde a Filosofia hai que dicer que a Física. a
Química e a Bioloxia son Humanidades. Hoxe ten maior sentido falar dunha reflexión global, interdisciplinária, que non
separe eses dous campos". +
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canta de libros
o 2 cv, o 124; o seminário ...

Transición
da nada
Títulos: A era de Acuario/ Finísimo p6 nas ás.
Autores: Xosé Ramón Pena / Xerardo
Quintiá.
Editoriais: Xerais /Galaxia.

Ambas e duas novelas teñen en
comun o feito de situaren as suas
histórias nos anos setenta e de seren complementárias xa que a de
Xosé Ramón Pena centra seu
mundo na costa e a de Xerardo
Quintiá no interior. E, sobre todo, que A era de Acuario é unha
novela urbana mentres Finisimo
p6 nas ás descrebe a vida do mundo rural, polo que a imaxe da Galiza desa década queda perfectamente encadrada. Entre as
coincidéncias hai que alientar o
feíto de que as duas nascen dun
indubidábel fi ndo lírico. O dous
autor relatan desde un eu protagon ita, que no caso de A era de
Acuario ve distanciada a sua perspectiva ao facer alusións -rapidíimas prolepses que as veces semellan só digresións esixidas pala
estratéxia narrativa- a un presente narratatorial que naturalmente
coincide co futuro do protagonista. E outras hai, que ambo e dous
botan man de recur os comun
para ambientar as uas histórias,
histórias de iniciación.
Dobre iniciación no caso de Xerardo Quintiá, autor que e estrea
da man de Suso, rapaz que nos
relata a vida no agro lugués dos
anos setenta, dos derradeiros
anos da década. lnseríndose claramente no costumismo, os esforzo con que o narrador nos pide que "vexamos" son explicábei de de o punto de vi ta do
descrédito no que caeu o relato
co tumista, pero é mái triste te-

Xosé Ramón Pena.

los que considerar tamén como
unha mostra de impericia narrativa xa que non se volven facer
esforzos nesa via. Toda navega
palas canles do máis puro clasicismo até o capftu lo onde relata
a marte da avoa. Ai prodúcese
unha agradábel ruptura e o inocente clasicismo de antes deixa
paso a un vangardismo pletórico,
onde salienta especialmente o
ritmo narrativo, para deixamos
sinal claro das posibilidades do
autor. O engado da leitura acrecéntase entón considerábelmente pero non nos veremos satisfeito até o derradeiro capítulo no
que, outra vez, o vangardismo e
un exquisito ritmo narrativo déi;
xanos un clímax elevado á ·categoría de relato perfecto. O mau é
que despois perguntámonos para
que valeu todo o anterior, con
excepción do relato da marte da
avoa, xa que con estas poucas páxinas abondan para descreber
con habilidade a vida rural dos
etenta; non cabe dúbida de que
o autor logrou un climax final
moi notábel -acrecentado polo
marco dos epígrafes inicial e final, referentes a Xoguetes para un

tempo prohibido e Tic-Tac nun capítulo-resumo final moi interesante. Pero sempre hai duas leituras e, tendo en canta a pouca
xustificación dos saltos estilísticos perguntámonos se .non seria
mellar estratéxia a do relato
independente,. se o afán por nóv ela r
non
traizoaria un
narrador que
promete moi- X.R. Pena
to neses dous novela preciosos cacon
pítulos.

sobriedade,
Para a correc- sen
ta caracterizac ion desta concesións
época resulta que non
imprescindí- estean
bel recorrer á
destinadas
música -Fuxan os ventas, á caracteriPeret...-, a te- zación
levisión -Ma- da época.
zinguer
Z,
Starsky
&
Hutch, Os Picapedra; o futbol e os xogos de policías, ladróns,
vaqueiros e indios... : os Super 55,

E a música ten extraordinária
trascendéncia na novela de Xosé
Ramón Pena. A era de Acuario
nace xa marcada polas connota.ció ns que o mesmo título fai a
Hair, ópera-rock que se anunciab'a· iniciadora dunha nova época
pero que en realidade non era
máis ·que un recurso para captar
interés. As personaxes deambulan por un mundo no que se agardan cámbios, e nunha idade onde
é moi probábel que os haxa. Pero
todo ficará en nada, a vida seguirá aquí como ten que seguir ain~a
que para algunha personaxe si vivirá un moi fondo trauma. Dito
con outras palabras: Hair agoiraba
cámbios irreais, imposíbeis nunha
sociedade como a galega que seguíu o seu decurso sen máis. E un
bon referente como marco para
contar unha história traumática á
vez que se recrea o vivir nunha
vila costeira dos anos setenta.
Nese vivir moro están presentes
lembranzas tan' entrañábeis, como a fascinación de Hollywood,
as sinfonolas de bar, tamén o futbol, os Stones, Procul Harum, Víc. tor Manuel, Mari T rini, Cecilia,
Simón & Garfunkel, Andrés do
Barro ... toda a novela está povoada de referéncias musicais que situan debidamente ás personaxes
no lugar que lles corresponda.
Quizá ai o discurso debera ser
máis explícito, máis claro para todos aqueles que non viviron esa
é~ca do mesmo xeito.
Xosé Ramón Pena novela con
sobriedade, sen concesións que
non estean destinadas á caracterización ~a - época. O esquema
narrativo obedece a un continuum temporal e causal froito da
rememoración puntual. Mesmo a
caracterización das personaxes é
labor máis do narrador que .do
(Pasa á páxina seguinte)

GASTRONOMÍA

Eses de Cedeira, rosco de Muros, canas de Carballiño, cocadas de Ferrol,
amendoados de Allariz, castañas con leite mazado, lingua de bispo
con cereixas, filloas e orellas de entroido, morcillas doces na matanza.,
rosquillas de romería, roscas de pascua, compota, mazás asadas,
leite frito, biscoito, o queixo .. ., máis de 200 prácticas receitas de lambetadas
e sobremesas ·feítas no país. Un libro único e orixinal, que éonstitúe
o-primeiro percorrido pola gastronomía máis lambeteira donoso país.
Un libro para adozar o padal.

REPOSTERÍA EN GALICIA
Sobremesas e outras lambetadas
de ante a hoxe
Mariano García

Fina Casalderrey

Brecht
no seu centenário
En diferentes ocasións obras de Bertolt
Brecht teñen sido representadas acárrego de compañías teatrais do país e
agora, coincidindo co cen aniversário
do nascemento do autor
alemá~, Laiovento edita O
parable ascenso de Arturo
Ui. Esta foi a
última peza teatral escrita por
Brecht antes de
partir ao exílio
norteamericano
ainda que non
chegou a ser publicada en vida. Arturo Ui correspóndese con Hitler e a trama desenvolta
polo trust da verza é unha parábola do
ascenso do nazismo, que Brecht non
podia entender máis que como unha
ideoloxia parida por intereses económicos.+

.•

Poemas e debuxos
de Lomarti
O pintor é escultor de Lugo Lomani
apresen ta Coroas de mercurio, 'na editorial Tris T ram, libro no que os debuxos e os sesenta e catro poemas van da
man nunha proba de afinidade entre
artes diferentes. Di Xúlio López
Valcarcel no prólogo que
Lomarti amasa
"un libro con esa
connotación de
dureza, da morbosa
irrealidade do mer curio, que denuncia
a destrucción, o beneficio inmediato,
que denuncia a corrupción, a droga, a
violéncia, á que haberá que respostar de
igual mañeira ... (excalibur). O autor non pode
ficar alleo a ese proceso de desintegración duns valores, e a imposición doutros, hipócritas, bastardos e falsos".+

I

Guia para
os cultivos da horta
A nosa harta é unha guia para aproveitar mellor os recursos que oferece o
anaco de terra que rodea á casa, realizada por
Xesus Cordeiro,
Cosnsuelo Davila e Andrés
Núñez. Editado
en Xerais, o libro
parte da non sempre boa interpretación· que se fai
das novas técnicas
de cultivo, explicando desde a mor,
foloxia da planta
até as enfermidades
máis comúns na harta
sen esquecer cales son os factores que
melloran a calidade do solo. ~

Escrita do alcool
El infierno es un lugar solitario é unha antoloxia de poemas e textos, traducidos por primeira vez ao castelán, de Charle;
Bukowski nunha
edición de Federico Ludueña para
T xalaparta. Os
- versos de Bu kowski, testemuñas das
suas vivéncias nunha sociedade na que
se sin te morto, van
acompañados de fotografias nas que se
proba cal era a sua afeizón favorita: beber. +

•
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ideoloxia na "episteme" do século
(Ven da páxina anterior)
xogo que entre elas se estabeleza. · XX, inaugurada no XIX polos coñecidos como "mestres da sospeiTodo iso porque se pretende
ta", Marx, Nietzsche e Freud.
contar sinxelamente -o que conEmbora, que é-isa verba tan emtrasta coa fondura con que se trapregada e da que todo o muI).do
ta a ubicación das personaxes e a
parece ter claro o seu .significado,
influéncia da música-. Sen emque é a ideoloxia? Adianta-nos
bargo, as personaxes non adoealgo do seu alcance "distorsionacen de planície, o narrador ocúdor" en cincc
pase de que, chegado o ·momencaracterística.E
to, fiquen pertinentemente indicombinadas: a
vidualizadas. Neste aspecto a que
substitución Considerar..
máis sofre é o protagonista; sacrificado á misión de espía-observa- - dos xuizos de se libres de
valor (axiolódor, inclusive a traxédia do seu
xicos) por xui- ideoloxia é
mellor amigo terá tanta forza clizos de feíto; a cair no pior
mática que chega a rivalizar coa
situación dun fillo de viúva que . racionaÍi- dos vícios
zación, xustifirencontra ao seu pai, pero é que
cación, de in- ideolóxicos.
o seu destino é ser\ espello de calteres~ 'de gruquer vida indolente, despreocupada, a pesar dos agóbios a que se. . pos ou clase5
sociais; a inve sometido polo tio Henrique, o
versión idealista, especulativa,
machismo do próprio Federico (o
que mascara a praxe social, que
· seu mellar amigo) e o autoritarisdisimula os conflitos de clase
mo do seu pai, ou a sua indecidentro das relacións sociais de
sión en matéria amorosa.
· produ'ción; a "naturalización" clisas relacións de produción, amosCunha acertada selección léxica,
trando como eterno, de sempre,
o apartado qiáis rico da novela
inevitábel, fatídico, o que é soestá nos diálogos, moi naturais,
mente temporal, circunstancial,
nunca forzados e sen intromisións
histórico; e a formulación de evinarratoriais ou autoriais, recurso
déncias, asertos fora de dúvida,
de primeira esculca na intrahistódogmas que non se discuten, disria, ternos o afán de dar sentido a
cursos sen controvérsias, verdades_
unha realidade que cando foi viuni".ersais ...
vida non nos preocupaba a sua
posíbel trascendéncia. E baixo
-Necesidade, xa que logo, da idenengun concepto nos atrevereoloxia, de non situar-se nlin posimos a falar de relato de costumes,
tivismo extremo que a contrapón
que tradicionalmente entendeaos "feítos" (como se o asunto fomos, carente de profundidade.
se diáfano), e insisténcia, ao mesSen chegar a convencer a fondumo tempo, no seu carácter disra da sua aµálise social - pretendíªº?-, non cabe dúbida de que esta existe nalgunha medida.
Eis pois duas novelas ben diferentes a falar case do mesmo tema. Unha dun narrador novel
moi debedor de Neira Vilas., que
arrisca en cerros momentos e
promete; outra dun narrador xa
consolidado e maduro que opta
pola sinxeleza narrativa. O feíto
de que nengunha das duas fora
editada en colección infantil,
xuvenil débese no caso da de
Quintiá a ser o autor novel e a
colección "Descuberta" está para
iso, no de Xosé Ramón Pena está bastante claro que pretendeu
unha análise sociolóxica á marxe
da idade dos protagonistas.•
XOSÉ M. EIRÉ

En contra
dos discursos
'humanistas'
Título: ldeoloxía e distorsión. Ensaio sobre
o imaxinario ideolóxico.
.Autor: Francisco SamQedro Ojeda.
Editorial: Xerais.

Unha longa e sosegada in'trodución advirte-nos da ideoloxia como condición interna do pensar e
vivir humanns. Mais tamén da
necesidade de fuxir de maniqueísmos, dualismos emprobecedores,
que situan a un lado a bondade e
a verdade absolutas e ao outro a
maldade e a falsidade. Precisamente o obxectivo deste ensaio é
unha análise non redutora do estatuto filosófico do conceito de

Francisco Sampedro.

torsionador. Considerar-se libres
de ideoloxia, como atinadamente escrebe Blanchot, é cair na
pior dos vícios ideolóxicos.
Anunciar a morte das ideoloxias, ou o seu sacríficio, para
converxer nun "pensamento
unidimensional" equivale a abrir
as portas ao império da ideoloxia dominante.

Intereses universais
ou particulares
Vários capítulos fan un minucioso
percorrido histórico partindo da
teoria dos ídolos ou pré-xuizos en
F. Bacon até o efeito da suxeición
en Althusser. Aplica-se a desentrañar a crítica ilustrada, primor-

dialmente crítica da relixión , que
con tanta lucidez se recolle nas
memórias, parcialmente publicadas por Voltaire, do crego ateu,
Jean Meslier, cando acusa á nobreza de gobernar corpos e bens e
aos cregos de dominar as conciéncias, unha alianza portanto entre
política e relixión. T amén examina o nacimento do termo con
Destutt de Tracy, que tenta construir unha "ciéncia das ideas"
alonxada dos pré-xuizos e das ilusións metafísicas, e o seu oposto,
Napoleón Bonaparte, co que adquire un matiz semántico pexorativo, desprezativo, que se vai
alongar até o presente. Un extenso capítulo, adicado ás teorias
conservadoras, no que se suceden
Sorel (a ideoloxia é unha ilusión

conta de discos
e O pastor. Este disco, agora reeditado,
recolle o tema Galicia, unha das
melodías. do autor roáis coñecidas
posteriormente. Colaboraran no seu
nascimento a dirección do coléxio
Santa Maria ·do Mar da Coruña, que
cedera o instrumental, os cativos do
mesmo coléxio, que fixeron os
debuxos da tapa, e Xaquin Marin. •

Reedición de

Os soños na gaiola
Titulo: Os soños na gaiola.
Autor: Suso Vaamonde.
Editorial: Dial Discos.

Máis de vinte anos despois de terse
editado, sae á rua en formato CD o
disco de Suso Vaamonde Os Soños na
Gaiola. Neste traballo de 1978 o
cantautor pon musica a vários poemas
do libro que co mesmo nome tiña
publicado o poeta chairego, Manuel ,
Maria. As verbas que daquela escribira
Vaamonde non perden vixéncia nun
cenário musical que esquece o gosto
dos nenos polas cancións. "Perante
anos tratei de levar, cantando, os
problemas de Galiza ali onde cheguei.
Co tempo decateime de que no noso
país· facia falla unha música para
nenos", comentaba. Vaamonde e
Manuel Maria cantan ás cousas (A

fouce , As campás, O meu barco, O
muiño, O chifre, O fogiA.ete), ao mundo
(O sol, A estrela sin nome, A Lúá, O
río, O vento). aos animais (Meu año, O
caracol, A pira choca, O meu burriño, O
lobo, O grilo ) e tainén a O soñador, O
afiador, O lume novo, A boneca, A roda

O rock galega
·polos presos
Título: Oito anos de sequestros.
Autor: Vários.
Editorial: Gralha e Sons de Loita.

Oigan o que digan non hai liberdade,
din os Skacha nun dos temas compilados neste disco e esa é afirmación que
insp ira tanto o espíritu deste compacto como as cancións incluídas. Oito
anos de sequestro é unha homenaxe
aos presos independentistas (ad icado
especialment-e a Moncho Reboiras e _
aos monos Lola e José) e unha
maneira de axudalos, xa que ao mer-

car o disco estase tamén facendo unha aportación para as ]uga. Colaboran no proxecto catorce grupos galegos e a escolma de temas non obedece á casualidade; desde o primeiro até
o último trátanse de cancións que denúncian as diferentes formas de
represión social e que berran pola liberdade de expresión. As referéncias
ao cárcere están presentes en boa parte deles e tamén os berros contra a
explotación.
Adérese a este disco de solidariedade
unha importante monstra da xente
que se adica a facer rock en galego e,
que ademais, ten unha atitude comprometida nas suas letras. Arranca
no disco Na Barraka, o grupo do Morrazo para seguir con Diplomáticos e
Keltoi, que peden a unión dos
estudantes, anciáns e traballadores
para a loita no seu tema Galegas. Suprendentes Nenas da Re1Jolta con Vigiar e Punir, no que fan proclamas a
golpe de rap, e categóricos os Skornabois con O verme homicida; os de Lourenzá están a piques de publicar o seu
primeiro traballo en CD. Aportan o
seu gran en forma de canción os de,
Nación Reixa, co tema Anestesia, e o
grupo de Cerceda Zenzar, con
Bourando. As Tropas de Breogam veñen de man de Skarnio, e do grupo
arousán Korosi Dansas, escóllese Non,
unha reiterada negativa á represión
social e moral que se impon.
Alusión directa aos presos é a que fan
os Meninhos da Rua ao berro de "amnistia total" en Entre Reixas, o metal ·
de Túzaros con Corredores sen portas e
o ska dos estradenses de Xenreira co
seu Recluso 241. O compacto custa
l. 700 pesetas e os seus responsábeis, a
revista Gralha e o catálogo Sons de Loita, eren nun espácio próprio de difusión cultural comprometido coa defensa da liberdade para o país:•·

socialmente necesária, sendo inconcebíbel unha revolución sen
mitos), Pareto ( a razón é un factor diminuto á hora de comprender a sociedade, a história, os conflitos ... ; entre as forzas alóxicas ou
irracionais estaría a relixión que,
ao declinar, deixa paso a sucedáneos como o socialismo ou o humanitarismo), Mosca (fórmula
política da clase dominante para
lexitimar o seu domínio apoiando-se nos séntimentos mais profundos dun pobo) e Nietzsche,
meticulosamente estudado, (antiigualitarista, que inaugura a arquipolítica ou "vontade de poder"
contra todo gregarismo e enta o
alicerces do radicalismo aristocrático). E moito outro no me ao
fio do di curso, entre ele Maquiavelo coa sua e culea da relixión
ao erviz do Príncipe. Embora o
capítulos cim iros son o adicado
a Marx e a Althusser.
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En Carlo Marx nucl ar xira
arredor das pr blemáti a da
"inver ión" e do "feiticismo da
mercadoria". A ideoloxia muda
a apariéncia en eséncia, defor,
ma a conciéncia en prol da clase imperante, é unha linguaxe
en defen a dunha ituación,
universaliza o interese particular dos podero os, eternaliza o
hi tórico e continxente, "naturaliza" as leis do mercado capitali ta ... Pero a ideoloxia non
é pura ilu ión, é unha representación ou forma de conciéncia
determinada pola condicións
materiais de existéncia.
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En Althusser interpreta-se como
fase que precede á eclosón da
explicación científica, pre entando-se o humanismo como revestimento típicamente ideol xico. E propón sub tituir as leí
do corazón, dos sentimentos e
dos desexos polo estudo das rela,
cións sociais de produción na
que os proclamados uxeitos están suxeitados. A ideoloxia dominante é sempre, así o indica
eu discípulo Balibar, universali,
zación específica do imaxinário
dos dominad s. Movemo-n n
terreno d s "eu " ideai .
En resumo, un rico perc rrid ,
ao que istas poucas liñas non fan
minimamente xustiza. Pola obra
de máis de trescenta áxina
circulan toda caste de filosófo
desde o amigo, mais incom bustíbel Platón, até pensadores dos
nosos tempos como Lacan , Fou~
cault o u Badiou, pasando por
clásicos como Hobbes ou Espinosa. Un libro no que se delimita adecuadamente o tránsito da
ideoloxia como "ilusión necesária" a ideoloxia como "ilusión
que alude a problemas reais".
Ainda que investigou con detención a relación entre o pensam en to de Althusser e o de
Freud, vía Lacan, propón que se
realice unha nova investigación
que relacione a ideoloxia cos de. sexos, a economía política coa
economía libidinal. Rematar dicindo que con obras como ista a
nosa cultura vai-se normalizando e trasladando aos leitores o
seu aviso de estar alerta para que
os discursos emancipatórios non
se troquen no contrário. •
DOMINGOS A. GARCIA
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Maite Dono
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'A nasa poesia pode dar cancións xeniais'

O Correo da Unesco ·
Director:' Adel Rifaat.

VEN DO MUNDO DO TEATRO E A POESIA, ARTES QUE ACAEN BEN Á
CANCIÓN QUE ELA GOST A lNTERPRET AR. CON CORAZÓN DE
BRIEF, MAITE DONO COMEZA A SUA TRAXECTÓRIA COMO CAN-

Edición galega: Xavier Sen in.
Febreiro 1988. 620 pta.

T ANTE, MUSICANDO VERSOS DE EMILIO CAO -O GRANDE FACEOOR DO COMPACTO-, UXIO NOVONEYRA, MANOEL ANTÓNIO AMÁIS
DE SE SUMAR AOS QUE lNTERPRET ARON POEMAS DE ROSALIA.

-0- CARME VIDAL

Maite Dono nasceu no País Basco, filla de emigrantes, e estudou
arte dramática en Madrid, formación que verque no escenário. Confia no seu pasado de actriz como o pilar sobre o que se
u tenta a sua actividade musical. Ter cantado en diferentes
representacións e o traballo coa
voz nos eus estudos dramáticos
~ r n a razóns que a empurraron a tirar pola canción. "A nivel e cenográfico na actuacións
en directo estarei soa coa miña
v z e o iano, estol) á espectativa do qu p da acontecer pero
quero que a xente e emocione"
di a cantante que entende a voz
como un "instrumento para facer causas novas, usar todo tipo
de on , traballar con ela".

A frugalidade entendida comó unha vía
"contracorrente" fronte "ao camiño sen
saida da sociedade de coruumo" como di
Paul Elkins no artigo de entrada ou á ma·
neira dun "instru,
mento ao servizo
dunha mellor calidade de vida"
segundo James
Griffin é o tema
central do número no que se
dá con.ta desta
alternativa recollendo aspectos como a
volta da bicicleta, a pre- -cariedade e convivénci? na África, unha arte de vivir que debe
volver ou mesmo unha entrevista imaxinária ao filósofo Epicuro. A revista inclue
tamén unha entrevista co escritor chileno
Luis Sepúlveda na que retrata a sua traxectória literária e persoal. Sepúlveda narra as
suas experiéncias no cárcere e o exílio e o
seu compromiso co ecoloxismo e na loita
coñtra as dictaduras.•

Na gaíts
Coordenadqr de dirección: Carlos Corral.

Xaneiro-Marzo 1988, Nº 2. 400 pta.

A música folk e tradicional atopa nesta revista un acaido modo de expresión tanto para dar con.ta das moitas novas que se producen como para anaiisar en profundidade a
riqueza dos nosos sons. Unha entrevista co
·
grupo Na Lua
arredor do seu último traballo "Os
tempos son chegados", un artigo
de Xoan Manuel
Estévez sobre
Mª del Mar Bonet nos seus
trinta anos de
can~ó, e outro
d~Nancy .

Mouriño sobre
· a banda de
gaitas Arrcaradoiro dirixida por Pepe Romero, que ven de editar un
novo traballo, son alguns dos temas desté
número. Cun amplo abano informativo, a
revista inclue tamén un.ha conversa con
Víctor Belho arredor de Nardesia, un artigo
sobre .a música galega en Euskadi e con.ta de
discos, libros, partituras e exposicións como
a de arte étnica da Fundación Granell vista
por Rodolfo Dacuña. A música portuguesa
ten o seu espazo cun repaso pola traXectória
do grupo Vaide Roda.•

Agália
Directora: Mª do Carmo Henríquez Salido.
· Edita: Associa\:Qm Galega da Ungua. Nº 49.

Son poucas as que cantan, tamén escasa a canción producida
en galega, un pais que brila no
panorama musical polos temas
instrumentais e escoita temas
cantados en línguas distintas á
sua. "Hai pouca xente que cante
porque ás veces non se dan as
oportunidades necesárias para
que a xente saia, promóvense
semp~e aos mesmos e cando
apresentas música como a que
fago ves que a xente a recebe ·
ben. Todos necesitamos música
de d iscotecá pero tamén precisamos escoitamos a nós mesmos,
sentir as emocións que se comunican, como cando un libro nos
fai chorar" asente Maite Dono
agradecendo máis unha vez o apoio ,que lle presta o cantante
Emílio CaG> que marca cunha

forte pegada o seu primeiro
compacto.
A poesia ten no compacto unha
grande relevánc ia. cantada na
compaña sJo piano de Manuel
Gutierrez. E máis unha forma de
proximídade, á maneira da poeta que tamén é Maite Dono cun libro publicado e un espectáculo poético na sua traxectória máis cercana-, a pesares de.
que agora quera manter esa faceta en siléncio. "A miña relación
coa poesía é moi grande, en canto a descubrin comecei a escreber e hai dous anos editei un libro. Agora non teño a escritura
como algo urxente, prefiro entendela como o meu refúxio, algo persoal e íntimo" sinala. En
directo Maite Dono ofrece xun-

to cos ternas recollidos -no trabaUo discográfico algun da sua au- toria, anticipando tamén o futuro CD no que xa estarán presentes algunhas letras da própria
cantante. Para aqyela quere tamén entrar máis a fundo ainda
na tradición utilizando como
ponte entre os dous traballos A
fonte do Araño, peza dun claro
sabor popular que pecha Cora-

dade de poemas maravillosos
que non se coñecen e que serian
cancións xeniais" defende a
cantante ao tempo que anota
-que "detras do lirismo hai moito
transfondo, incluido unha crítica social, a poesia, e tamén a
canción, implica un compromiso que latexa no fondo".

zón de Brief.

promoción do seu traballo, Maite Dono colle folgos á hora de
falar do seu futuro no que vai
apostar por se adicar "profesionalmente á música a pesares das
dificuldades, é a ilusión da miña
~ida,· se. conservo as forzas que
teño agora vou seguir este camiño, non pido grandes causas senón poder continuar neste traballo, na arte como profisióñ". +

Participa da idea de que na nosa
tradición poética agáchanse _boas letras para ser cantadas. "E rica até dicer basta, tanto no que
xa está escrito como no que se
está criando. Rosalia é a máis
cantada pero ainda ten moitos
poemas sen musicar. Hai material para cantar abando, canti-

Á espera do que aconteza coa

A última entrega da revista editaqa p9la
AGAL recolle a reedición do Teatro inerte
de Jen.aro Marinhas xunto cun estudo de
Joám Bemárdez Vila titulado "A
expedi~om luso-dinamarquesa ao noroeste
atlantico: alcan~árom América os Portugueses antes do-que Colom?" de Joám Bernárdez Vilas·e a análise de José António
Souto Cabo arredor
de documantos galego-portugueses
medievais . A revista, ademáis de
novas da língua
escolmadas no
apartado de documentación e
información,
apresen.ta un.ha
volta pola política da língua
Porrugliesa da man de Isaac Alonso Estravis, un estudo histórico das
gramáticas a cargo de Carlos da Costa Assun~1fo, o traballo de Júlio Diéguez sobre a
~ metafonia nominal galega e a análise do
valor simbólico aas grafias desenvolvida
por José Henrique Peres Rodrigues.•

,(
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África para a Península, da
América Latip.a para os USA,
etc". "Estou convencido de que
á mestizagem ·m-Usical é um dos
antídotos mais eficazes contra a
onda de racismo, de xenofobia.
Arredor da música está,se dando
umha apertura-de portas real".
No caso deste disco, a mestiza,
gem nom é só musical, já que há
umha verdadeira mistura de as,
suntos tratados. Fermin, como
letrista, inspira,se na sua expe,
riencia vital: "Por exemplo, o
primeiro tema intitula,se Ibili
(Caminhar), e está muito influí,
do polas vivéncias que tivem
como meu filho Unai. Musical,
mente está adornado de umha
base muito dura e den 'a, mas
gosto do contraste entre es a in,
tensidade e umha mensagem ca,
rinhosa para ele". O funcioná,
rios de pris n também om alu,
didos numha da canc;- : "Cri;
tico os seu abu os de poder di,
zendo,lhe que nom danem a
dignidad e das pessoas".

Muguru:z:a e o grupo Dut actuarán na Galiza ainda que a data está por concretar. ;

·J

fermin Mtiguruza:
~~gue 'AbrifidP portas'
.

-<>-

.

·~

-::;

-·

...

Fermin, euskaldum de 34 anos, músico comprometido e militan~
te, tem as suas costas as experiéncias musicais de Knrtatu e Negu
Gorriak~ Ambas forom fechadas quando mais éxito tinham, o

qual só fizo aumentar o respeito do público. Acaba de sacar um
novo CD em colabqrac;om com os já consolidados Dut, o qual se
apresentará ·em diversos concertos entre Abril e Outubro. Sem~
pre na vanguarda da música basca, foi e é um dos seus principais
impulsores, tanto na interpretac;om como na empresa discográfica.

com a universidade. Agora ten,
ho claro que tomei a decissom
acertada". Fermin sou bo que a
música era umha maneira muito
efectiva de comunicar e assim se
embarcou há já catorze anos
com o seu irmao Íñigo e com
Treku na aventura de Kortatu:
"Lembro que algum crítico dixo
da primeira maqueta que tocáva,
mos muito mal, mas que era um,
Em Dezembro do ano pasado
ha bomba. E nom lhe faltava ra,
ptoduzia,se o anúncio da cliso,
zóm em nada. É certo que a gra,
lu\.om de Negu Gorriak. Aquela
vamos com meios· artesanais e
forma~om emblemática que tin,
que naquela altura éramos maus
ha actuado em tantos lugares do
músicos, mas eu continuo apre,
mundo · e dera lugar á diversas . ciando mais alguém que nom se,
"Brigadas". Tratava,se de grupos'
ja tecnicamente tam bom se de
de seguid0tes que apoiavam nom . verdade tero algo que dizer e· eré
só a sua- trabalhada mistura de . nisso". Durante a etapa -de Negu
estilos musícais senom também
Gorriak, Fermin c0nseguiu tra-um jeito de fazer, umh~ atitude
balhar sempre em euskara e ra,
vital e de compromisso. Fermin
char muitos preconceitos: "Rom,
define--.,se.como militante e umha
pim muitas barreiras. Por fortuna
pessoa comprometida com a rea,
já nom é motivo de alarma que
lidade. Quando no 1984 nasceu
as rádio,fórmulas programem
canc;5es em euskara com,letra de
Kortattf, ele ia para pedagogo
?Qrque sentía verdadeira paixom
conteúdo cru. Parece que vam
polo tema da educac;om. A ex,
caindo os prejuízos".
plossom punk daquele momento
Fermin Muguruza eta Dut
, nom mudou a sua voca~om, sim,
plesmente a reorientou; "pensei
"Quando se disolveu Negu Go,
que podía realizar melhor trabal,
ho pedagógico com a música que
rriak, eu já anunciei que nom

plosiva que compreendim que a
tinha planos de novas projectos
tam firm·es como esse, mas si
cousa podia funcionar". Os
componentes de Dut nom tar,
· outros mais livres para satisfazer
darom em aceitar a sua propos,
a minha necessidade de comu,
nicar e de me es,
ta de fazer um
primir". Dut era
disco conjunto e
, aí está: Ireki ate,
umha banda da
ak (Abrir por,
que Fermin gasta,
tas). Ireki ateak já
va
ªº chama,
ret:'n;no de umha
está ·a venda,
discográfica chi,
editado polo selo
rriai~ ~
1en.a· para- fazer
Esan .Ozenki, e
apresen ta r á , se
umha versom de
Víc.tor Jara; eli,
em directo em
giu-..nos .a :.e les.
numerosos con,
Tratava,se de gra,
certos
entre
Abril e Outubro.
var umha can~om
O CD contém
para um disco co,
, · ~mze te.mas d~ di,
lectivo em home,
nagem ao ·can tau,
versas temáticas
e com incurs5es
tor. chileno, ao
musicais em muí,
-que os militares
,,
tos estilos, desde
cortarom as maos
antes de o-assassi,
o reggae até o
hardcore e o jun,
nar. Fermin escol,
heu um tema mí,·
gle.
deo El derecho de
"O título vem
vivir en paz por,
porque estamos
que lhe agradava
e
considera,o
muito preocupa,
trasladável a si,
dos polo que
acontece no floso próprio povo.
tuac;om actual de Euskadi.
"Gravei esse tema com DUT e
Logo, viajando ves como se vam
. surgiu umha química tam ex,
fechando todas as portas; de

BEATRIZ ÁRIAS - JOSÉ ALDEA

"Agora comec;a umha nova eta,
pa, depois das duas anteriores, as
de Kortatu e Negu Gorriak", dixo
Fermin Muguruza na apresen,
tac;om do disco lreki ateak, que
realizou com o grupo Dut. Fer,
min puxo as letras e Dut enea,
rregou,se da parte musical, ain,
da que um par de melodías fo,
·ror'rl'ideadas também por ele.

e,
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se de verdade
tem algo que dizer e
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O compromi so con tante de
Fermin Muguruza passa polo
idioma, e nom de maneira cola,
teral: "Quanto mais viajo
mais vontade tenho de
que Euskadi seja sobe,
rana e umha da cou,
sas que marcou a min,
ha vida foi dominar o
euskara. Sigo sentindo a ne,
cessidade de me expresar em
euskara em muitíssimos lugares
e pesa a impossibilidade".
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A língua

No disco Ireki ateak aparece a

A presentará o seu novo disco con Dut entre Abril e Outubro

e

Aizkorak zorroztu

(Afiar os machados) que fai re,
feren~a aos euskalduns que con,
tinuam a e expresar em espan,
hol: "É o momento de estar aler,
ta pola ofensiva popular contra
todo o que soe a basca", di Fer,
min.
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Esan Ozenki Records
"Sem empresa nom há país", fo,
rom a palavra de Fermin º'
bre o já emblemático selo
discográfico E an Oz nki. H c;
tivamente a consolidac;om da
discográfica da que é ci fun,
dador é um dos seus mai re [o,
gros. Seguramente erá um tra,
balho com muita men s reso,
náncia popular que a ua faceta
musical e comunicativa, ma
tam bém tam imp rtant
u
mais. Fermin afirmou: "Cria,
mos Esan Ozenki porque vfa,
mos a necessidade de funcionar
sem depender de ninguém".
As actividades de Esan Osenki
vam além de umha discográfi,
ca normal: "Somos umha espé,
cie de colectivo musical den,
tro do qual nom nos limitamos
a fazer discos. Estamos envian,
do a Cuba material musical pa;
ra reciclar; participamos no
projecto de ajuda a ikastola de
Sohüta fazendo canc;5es para
as crian~as; ou um turno na
greve de fame para que ven,
ham os presos bascas a Euskal
Herria ... "
O fim desta entrevista nom é
um adeus, senom um até já,
porque teremos ocasiom de ver
a -Fermin Muguruza e Dut no
nosso pais. Será antes do verao
num concerto com data por
concretar.•
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O teatro privado negouse·a representar
o Valle en españolque agora monta ó CDG
-

. Acto~es, directores e técnicos celebraráp. un.ha as~mblea extraordinária
*

CARME VIDAL

O director do Centro Dramático
Galego, Manuel Guede terá que
explicar no Parlá.mento a decisión de representar a meio da
compañia pública as tres pezas de
Valle lnclán en español. Iniciativas do BNG e do Grupo Mixto
súmanse á rápida oposición mo~
tracia pola Mesa pola Normalización Lingüística ao proxecto que
recadou até o momento numerosos posicionamentos á contra
dentro da profisión teatral. Por
peti ción dos sócios, a Asociación de Actores, Directores e
Técnicos de Escea celebrará o
dia 28 unha asamblea extraordinária para tratar o tema e analiar a difícil situación criada polos xe tore culturai da Xunta.
A sen ación de que o CDG dá un
golpe de morte ao teatro galego ao
pasar por representar a Valle en
español pesa sobre moitos dos protagonistas, alguns deles cunha longa traxectória nos escenários e que
desistiron nas suas compañias de
facer valles por manter unha postura de coeréncia coas urxéncias
do teatro galego. Xosé Manuel Pazos, home de teatro e hoxe deputado do grupo mixtÓ, sinala que se
está a aproveitar a situación de
precariedade da profisión para tomar esta medida que significa, ao
seu ver, "un desprezo a todos os
profesionais xa que é o centro público, encargado da normalización, o que monta algo que eles se
negaron a facer desde as compa-

ñias privadas por un comprómiso
ideolóxico ao non poder facelo no
noso idioma". Pazos, responsábel
da versión galega da obra de Lorca
que se está a representar neste momento, entende que hai responsabilidades pblíticas que chegan até
Manuel Fraga via Pérez Varela e
que, lonxe de ser unha anécdota como dixo Guede- pergúntase
"quen pode a partir de agora facer
un espectáculo de Torrente Ballester en español?". Pazos ten claro tamén que esta medida está a
supor un grande problema na xente do teatro xa que mesmo moitos
dos que aceitaron participar nas
obras, por razóns laborais, están
en contra de que o teatro público
galego represente en español.
O BNG sinala na sua iniciativa
parlamentar -unha pergunta oral
ao igual que o grupo mi~to para
que Guede teña que comparecer
na comisión de cultura- que no
caso "de se levaren a termo estas
montaxes de Valle Inclán, sen
adaptación, sentaríase un precedente ben negativo para o futuro do CDG, a sua funcionalidade e, por extensión, o teatro galega no seu conxunto". Para a
deputada Pilar García Negro o
caso entra dentro do proceso de
"agonia do galego programada
polo govemo actual, forma parte
asi dunha ofensiva clara, non é
un feíto isolado. Acontece cando se destinan 1300 millóns de
pesetas para as campañas para a
normaliiación lingüística". Ten

recebido Garcia Negro numerosas queixas de actores que a fixeron partícipe do ·malestar criado
no mundo teatral pola decisión~
dos organismos políticos do pais.
Dos 35 actores e -actrices chamadas polo COO para participar nas
montaxes de Valle, que darán comezo en Agosto, unha boa parte
mostraron de distintas maneiras a
incomodidade da situación. A
afirmación de Guede de que só
unha persoa rexeitara a proposta
foi desmentida poucos dias despois ao coincidir várias persoas
que crian ser as que se negaran á
encomenda do Centro. Entre as
que aceitaron, hai tamén quen
está de acorde en apoiar calquer
iniciativa montada entre a xente
do teatro para facer forza contra a
decisión do CDG. Coñece a situación a presidenta da Mesa pala
Normalización lingüística, Concha
Costas que, desde o primeiro momento, manifestou a sua rotunda
oposición e está a ser un dos pontos onde máis se pulsa o malestar
criado. A Mesa sinalou que estamos diante dun "feíto insólito e
inadmisíbel, contrário ao espíritu
co que .foi criado o CDG" que supón "sério conflito na situación
de anonnalidade cultural e lingüística que vive este pais. E resulta totalmente paradoxal que
contribua a agravar esa situación
un ente público dependente da
Xunta, quen maior resporuabilidade ten na restitución da nosa
cultura e donoso idioma".+

que

O CDG comezou co Woycecl< de Büchner clespois de
a família de Valle-lnclán se
negara á representación de DiVinos Paia&ras en galego. Na foto o actor "Morris".

O BANQUETE DE TIESTES
MANUEL LOURENZO

O Centro Dramátic Galega xa ten data de
ar o eu
caducida e. rá cando deixe d
idioma natural, galega; compromiso adquirid d de a úa fundación en 1984, e
fundamento da úa existencia. A xu tificación do óbit viría endo a prohibición expresa do her eir de Valle lnclán a que a
obrad este xenial aut r e repre ente neutro idioma que non sexa o castelán en todo
o territorio español. En portugués pode facer e, por exemplo. En galega, non, polo
menos ata que eses dereitos sexan propiedade pública, alá polo dous mil e. pico. Non
quero entrar nese debate agora, que nos levaría a discutir sobre como, en materia de
cultura, se plantea o contencioso propiedade privada,propiedade pública, ou xa no extremo filosófico do asunto, o dilema xustiza, liberdade. Na práctica, e non hai tantos
anos, o propio COO renunciara a facer en
castelán "Divinas palabras", do mesmo autor, e neutra volta, a Consellería de Cultura
non subvencionara a unha compañía teatral galega para facer en castelán "Cara de
Plata", tamén do mesmo autor. O cambio
de conducta da compañía institucional, co, ·
mo quen di dun día para outto, non deixa
de sorprender. ¿Non será que, no fondo, se
quere instalar o bilingüismo no teatro galego, como ensaio para unha operación máis
ampla que nos devolva ao tempo do rexionalismo, e aínda así, "ben entendido"? Nese
caso, digo eu, .habería que representar Shakespeare en inglés, e cada autor no seu idioma orixinal, para .non caer en favoritismos,
nin perder máis o tempo en defender o dereito dos pobos a se expresaren nas súas lin-

guas propias en todas as ordes da vida, como canta o Dereito internacional, a propia
Constitución Española ·e, como non, a nosa
lexislación autonómica: malia que esta conagre o "dereito" -a coñecer o idioma propio- sen se comprometer co "deber", nun pro,
dixioso exemplo de xus,
tiza distributiva.

pouco de historia, a ver se así nos entendemos.
Desde os tempos do Rexionalismo, a fins do
século pasado, vénse falando da necesidade
de que Galiza teña un
teatro de seu, falado no
seu idioma e representativo do seu ser. "A
fonte do xuramento",
de F. Mª de La Iglesia,
que non é, con todo, o
primeiro texto escrito,
estréase en 1882, cun
propósito claramente
inaugurativo. A historia continúa coa funda,
ción da Escala Rexional

Dúas dictaduras non
impediron que xurdira

Vistos estes precedentes ninguén pode ne- o
gar que a decisión que
comentamos é legal. O
CDG pode tomala e
executala sen pasar
polo xuíz. Mais nese
caso perdería o seu de,
reito a ser chamado
"buque insignia do teatro galego" ,son palabras do seu actual director- e a asumir o caracter representativo
do que foi dotado desde o día da súa fundación.

Movemento de Teatro
Independente, que

esgrimia o libre uso do
idioma como a
primeira das súas
reivindicacións

Dixen que non quería entrar no debate legal, porque a cuestión que latexa no fondo
é doutra índole. Cultural ou histórica, se o
prefiren. En todo caso reivindicativa do
deber real, e non meramente especulativo,
que ten o COO de respectar os seus princi~
píos constitucionais e os acordos que fixeran posíbel -e desexábel- a súa éxistencia.
O CDG non naceu da nada. Fagamos un

de Declamación ( 1903),
do Conservatorio Nacional de Arte Galega
(1919), da Escala Dramática Galega ( 1922),

dos Cadros Dramáticos
imphls~dos polas lrmandades da .Fala, todos
eles conscientes do papel que xogaba o teatro na reconstrucción dunha cultura estética da nosa escena, abríndolle as portas qa
cultura europea do momento. Dúas dictaduras, a de Primo de Rivera e a de Franco,
malia a súa duración e refinados métodos,
non impedirían que xurdise o Móvemento
de Teatro Independente, que se materializa os
anos setenta nas Mostras de Ribadavia, na
proliferación de grupos teatrais, que esgrimían o libre usó do idioma como a primeira
das súas reivindicacións. Hoxe ninguén ig-

nora o papel que xogou o T.I. como elemento dinamizador e normalizador do teatro galego. A creación do CDG foi certamente unha das consecuenciM desa loita.
Negar a censura, saír da marxinación e enterrar o pasado, creando as primeiras compañías profesionais e dotándose dun símbolo -o COO- de compromiso entre o teatro e
as institucións, supuña, cando menos, o final de toda a vella historia represiva.
Que agora este "buque insignia do teatro
galego" escore e solte lastre pola propa sen
reparar no destino dos pasaxeiros (¿lembrades cando vós, os capitáns, diciades: "O
COO sómolo todos?"), non ten máis xustificación que a derrota por deserción de
quen gobema e manda. ¿Ou deberemos
aceptar as palabras do actual director do
CDG cando di que esa conducta "non debe
representar máis que o retrato dunha excepción"? ¿Dunha excepción ou dun "estado de excepción", que nos devolva aos vellos tempos de presión e resist~ncia? ¿E todo
iso, por que? ¿Quen resulta beneficiado?
Nun vello mito, Atreo convidou a Tiestes,
seu irmán, a quen odiaba, a un banquete de
irmandade, no que lle deu como alimento
os corpos trociscados dos seus fillo~. Tieste'S
comeu e agradeceu o agasallo. Claro que
aínda ignoraba a procedencia daqueles bocados gorentosos. Cando o soubo, entendeu que xa non era tempo de chorar. Que detrás viña, ou tiña que vir, algo máis. O
que viña detrás era o futuro. Ese señor
que nunca falta á súa cita.•
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BOROBÓ

Os madrigalegos.de Ouro
Viña a ser de caixón que a Enxebre Orde da Vieira encetase a nov¡a categoría de Madrigalegos d_e
Ouro ·encaixando a Borobó un
distes diplcihtas.· Pala smxela _razón -de que.se lle ocorrese ese nedoxismo ao bautizar; ventureiramente, un par de sobriños nadas
en Madrid. Logo tal termo empregouno tamén para chamar a
cant9s milleiros de galegas vivimos, traballamos ou folgamos na
vila dos Gatos; é¡uen, por certo,
fo ron os primeiros ... madrigalegos. Tiyo tanta aceitación o novísimo vocábulo que ata o usa al·gunha. vez o Presidente da Xunta
de Galicia, dándolle así certo valor--oficial a tan ·xentil xentillcio . .
J '·

P

ero é que, aparte do·dito, a
miña vinculación ca Enxebre Orde arrinca dende .o
seu mesmo nacimento. Xa que o
botón emblemático dela, ca pequena cuncha de prata, deseñouse tendo coma modelo o berberecho da Confraria do Santo d.as
Croques que levo sempre no ollal
sinistro da chaqueta, como amuleto infalible. O meu é o único
croque que se conserva daquela
leda' confraría, composta por catro parentes meus, xa desaparecidos. Catro cónfrades, nada máis,
tantos coma os botóns arxenteos

dos vellos zapatos da miña cur- ·
rrián Pacita; a dona de Ramón ·
Oiéguez, o creador da Cerámica
Celta, de Pontecesures, que tamén fundou aquela irmandade,
en lembranza dos 'rizos do Méstre
Mateo, repartindo entre os seus
achegados os berberechos. de prata que locira a súa muller nos pé:S.

P

ois ben, a Femando Arnarelo e Carlos de Blas, os
fundadores da Orde da
Vieira, chamáballe moito a atención o croque .,sinónimo de rizo e
de berberecho, en Extramundi)
da miña solapa, e inspirándose
nil esrableceron o seu emblema.
Poñendo en marcha deseguida
esa sociedade que "nin ten estatutos, nin paga tributos" (mais, a
gran venera da Orde, en esmaltes
sobre bronce, hoxe costa un rilr
Corría presa,· dado que o primeiro numero de Chan, a revista dos
galegas, que dirixía eu, estaba a
piques de ver a luz; e querían que
a súa saída aos quiosques (o 22
de Febreiro de 1969) fara o moti·
vo da celebración da primeira
festa Festa da Vieira na "cabeza
das Españas" (asi ch.amada por
Ramón Cabanillas).
Nun- &oque do seu terceiro número o novo periódico dou qm-

profisionais da colonia. X1;1nto,
ta, daquela'primeira Festa,· amodiño: "Un grupo de amigos e sus¡ninguén menos!, con D. Alvaro Rodríguez Bereijo, que agora
criptores de Chan, xuntáronse
nunha merenda, pra celebrar a
finaliza a súa presidencia do
TribunaLConstitucional; colsaida da nasa.revista". Aquel grupo de amigos, arredor. dunha dumado de crecente prestixio. E
con D. Xosé Manuel Romay
cia, creceu en poucos anos ata
Becaría, coma espello de funnon co!Ler; folgadamente, en nincionarios máis que coma minisgún restaurante dos Madriles.
tro do medicamentazo. Eco Dr.
· Pois ao tomar a vara da Orde EnGarcía Sánchez, luminaria da
rique Santín elevou a cifra de
Oftalmoloxía galega na Univercomensais ata o milleiro, ao acoller á frol e nata, casi enteira,
sidade Complutense. E con D.
Manuel Femández, o máis vetedos ... madrigalegos. Unha elite
aberta, sin~ discriminacións ideorano dos empresarios que están
lóxicas, naquel tempo do· tardofacendo do mercado _global unfranquismo. Así, acordoume que - . ha tenda galiciana.
nunca faltaba ás xuntanzas bromatólóxicas da Vieira, CelSo Emiodos os cinco fumos prelio Ferreiro, acompañado sempre
miados co cadansúa imaxe
de Breogán en porcelana,
por Luís Cabo, o antigo guerrilleiro monfortino trocado xa en
con casco de bronce, obra orixinalísima da Cerámica Capeáns,
xestor de negocios coa Unión
Soviética. E por Fariña Jamardo,
que nos encheu de led icia e
o esclarecido historiador e esclaagl~io. Ao ter nas nosas mans,
recedor do pasado dos municipios
dez mans, os bustos dun rei Breo gán, extrañamente celta:
e das parroquias do país.
oriental, mongólico ou chino,
eon bigotes de Fu-Man-Chu.
e tal xeito pode explicarse que a Enxebre Orde fiUn Brepgán feito a pé feíto,
.
xera, a seu máis vello e
quizaves, pra o gusto dos tardoce ltófilos; tan folgaiteirófilos
vermello membro, un dos cinco
madrigalegos de ouro, tantos coque- nisa noite disfrutaron, máis
que nunca na súa vida, oíndo a
ma os dedos dá man, que dende
agora encamarán, q1da ano, as
flauta máxica ¿e celta? de Carvirtudes doutros tantos sectores
los Núñez.+

T

D

').-

FRANCISCO

1

i·

A.

VIDAL

O ramo _d·e .lüureiro
Unha póla de loureiro coroa estes días os linteis das adegas betanceiras, avisando de que teñen vino novo, tal e como facían os gregos cando ponían unha
ramiña de oliveira á porta da
casa onde nacera un neno.; e só
a retirárát~, como aqueles, cando o recén xa non sexa novo ou
a súa existencia se esgote.
· Nºn é para menos, o viño
novo é para os viticultores
como un fillo desexado,
coidado e mimado desde o mesmo intre no que se poda a viña,
ata que se presenta á veciñanza,
como ·ese ser anxelical que nós,
pecadores recalcitrantes, gostámos de ver espido -de aditivos,
refulxindo a beleza transparente
. da súa cor caendo desde a billa
ás cuneas e vidros para ·ser con~
sumido sen presa e sen .pausa ~al
qüe fose o gorentoso amor dunha deusa do Olimpo.
Aquí, onde o tempo se demora
nun esplendor de luces, palas
abas dos seus montes e outeiros
repletos de viñedos, que anuncian co seu variante colorido o
mes do ano que é, caendo na dirección do medio día, perseguindo o sol longo nunha paisaxe de
gloria onde os camiños e estradas
se envolven en cepas e parras ata
confluír neste remanso de ría, antigo porto. exportador do glorioso
líquido, ata que a terra, ciumenta
e acaparadora, foi arredando o
mar para deixar no seu sitio unha
inmensa marisma de 'ensaño.

No acolledor labirinto
de rúas, de medievais
moradas que perduran o
seu sono de antiga e leal
provincia, saúdan á xente cos ramos d€ loureiro,
invitando a apagar a sede
nalgunha das vellas tabernas con ele5 cornadas.
O camiñante encontra
no repouso déstas adegas a frescura do vino,
contrariando o mito de
Apolo e Dafne, a estricta .amada que para
non se entregar ao fermoso seductor eternizou a súa virxindade
converténdose en lóureiro, a planta que nunca perde o seu verdor; e
as parellas alixeiran
aquí as palabras e abren
os ·seus corazóns baixo
esta coroa de poetas e
xenerais victoriosos.

fl

t9- é a planta que
.non necesira ser
lantada para.nacer e
revive aós enfermos do ·
mal do aire cando, levada da man dunha parella de mozos
virxes, pasan sobre o enfermo UIJ.·
has follas fumeantes de loureiro.

Loureiro que non fos tes nado
nin tampouco tmrisplantado
Quitalle o aire de morto
e o de excomungado.
Con el bendícense as fincas, e

festa de gloria, o loureiro queimado nunha
noite de tormenta espanta os raios; como os
escor-rentaba o medoñento Tiberio, grande
emperador filio dos deuses pero mortal temeroso das causas da terra,
que se cubría con el
cando había tormenta.
Planta de deuses, eterna
e sempre nova, da que
os humanos botamos
man para vencer os malos designios e anunciar
as boas noticias, como a
Pitonisa de Apolo,
quen despois de queimar as súas follas e
baias, aspiraba o fume e
emitía con toda claridade o seu oráculo.

P

or non ter un loureiro colgado da
fiestra da súa casa, unha meiga ~ndia
ñada sacou da cama a
un pai de f~mÜia, nas
terras da Arzúa, para
cometer un dos peores
mollándoo en auga bendita dá·
pecados da humanidade: camselle o último, que nori o derra- , · biq.t un marco de sitio.
deiro, adeus_aos defuntos.
Po~ non ter· unha rama de Louesplendor da vida··etemí,
reito coa que pintar .nq ¿han o
zase baixo este símbolo,
círculo precautorio contra a Sanque acompaña a palmas
ta Compaña, Lin veciño "de Ma'e Óliveiras na procesión do Doceda viuse abrigado a portar a esmingo de Ramos, para despois
tadeá ata que a cor de cera do
de ser bendito, en tan grande
seú rostro o deitou na tumba.•

º

Paula Carballeira
'Os adultos son
.
pasivos
ante o teatro '
Estou lendo un libro de Jean Batista Bacile titulado O canto dos
cantos. Bacile é un escritor humorístico do século XVI e o seu libro
está a· gastarme moito. Tamén e,
tou len do Sete casas, se te bruxas e
un ovo, de Gloria Sánchez.
Que recomendaría ler?
Ademais dos dous libros citados
anteriormente, recomendaría calquera dos de Gloria Sánchez, que
me parece unhas das mellares escritoras de literatura infantil. Especialmente recomendo A raiña de T umedó, con ilustracións de Pablo Otero.
Dirixe unha montaxe para nenos
que se vai apresentar na Nasa de
Santiago. De que trata?

A montaxe chámase Os petos de
Ludovico e, despois de representala
por outras vilas nas que tivo boa
aceptación entre nenas e adultos,
levámola a Nasa o Domingo 22 de
Marzo. Ludovico Petos é o mestre
do imposíbel. A obra xira ao redor
da premisa de que nada é ímposíbel salyo se nós teimamos en que o
sexa. E unha idea moi presente na
infáncia e relacionada coa fantasía. Ludovico ten un problema e é
que lle falla a mem6ria. A montaxe diríxese na percura da rnemória,
ponto no que os nenos e nenas teñen que participar axudand
protagonista, que interpreta o actor Chiqui Pereira. Queremos ademais criar un espazo estábel, "A ,
teroide B 612", para repre entar
teatro infantil.
Pero non hai moitos grupos que
se adiquen a este público. Non é?

Ne
o

a¡

Hai moi poucos; eu só teño constáncia dun par deles. Pretendem
que non sexan compañías de títeres, senón de actores para estabelecer un contacto máis directo co
público. Penso que as diferéncias
entre montar unha obra para adul,
tos e para nenas son máis ben pouc as. En calquer caso, sempre é
máis arriscado o teatro infantil
porque non sabes se as tuas claves
van funcionar cos nenas. Hai que
explotar a criatividade e a imaxinación porque os nenas non teñen
tantas barreiras mentais como os
maiores. Ademaís é máis facil que
participen no desenvolvimento
dunha história. Os adultos, pola
contra, son máis pasivos.•
Escritora e contacontos. Ferrol ( 1972).
Obras publicadas: A percura; Robin e a boa
xente; Troulas, andainas, solpores e unha farsa
anónima.
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O Trinque
A miza.de

.

Está a receber siléncio e madeira a
última fita de Spielberg Amizade.
Calquer pode maliciarse de que esta excepción de trato cunha película norteamericana se debe a que
os maos son os españois. A história
dun barco negreiro chamado La

Amistad non lles debe parecer a alguns o máis recomendábel para comemorar o 98." Como hai cen anos,
os EE.UU. e España enfréntanse
nunha guerra, ainda que de celuloide. Os qye queiran levar a contra
xa poden mercar a entrada. t

• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA •

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

Bue u

pta, tamén hai un bono de
dez sesións por 1.500 pta,

Carteleira

•MÚSICA

lf?f'. TORRENTE. Despois da sua no-

NACHOMUÑOZ
O Domingo 22 ás 21 h, terá Lugar no Aturuxo, a actuación de Nacho Muñoz
que apresentará o seu traballo Rompendo Mokles .

Castro de Rei

tábel interpretación en O día da bes~
ta, Santiago segura voita con outra personaxe de especialísimas características: Un
policía español, bebedor, machista e aceitoso. Segura é ademais director e guionísta
desta fita cotrosa de máis, pero realiz¡'l.da
con liberdade, chispa e cerro ofício.
~ MEDIDAS DESESPERADAS.

• ACTIVIDADES

Trama de acción na que un pai e un
delicuente unen os seus destinos mentres
un neno con leucémia pulula polo meio.

PATRIMÓÑIO

~ FALLEN. Suspense e pan tasia

As Brigadas pola Defensa do
Património Chairego organizan o ábado 21 en dependencias municipais unha
reunión aberta ao público
na que explicarán as novas
iniciativas para o presente
ano. Maior información no
teléfono (982) 21 25 08.

O cinema a debate
ACHAVE
A naire do Xoves 19 a TVG emitirá o
prograll}a A Cha~ no que debaterán sobre os Osear e a sítación do cinema galega. No programa participarán Celso López:, crítico de cine de A Nasa Terra, Miguel Anxo Femández, critico e historiador, Marcial Cantero, crítico, Moncho
Lemos, director do programa da TVG
De Cine, e tamén os criticas Xosé Manuel Losa e Xurxo Coira. t

A Coruña

BOOGIE NlG:flT~: Historia ,
. dun actor pom9 e dun director
con pretensións. Os excesos dos 70 dañ ·
paso á realidade no~ ~O. ~ MENSAXEIRO DO FUTURO. O feudalí~mo agrama unha

Terra pose-nuclear cando, por azar e con
inxenuídade, renace un súnbolo senlleíro do Estado: o correo.
~AS BRIGADAS DOESPAZO.

nunha película na que un policía
combate ao maligno .

No futuro, a T erra enfréntase ao
ataque duns insectos siderais. O bellcísmo e o autoritarismo quedan caraturízados pola eleición dos tnimigos e polo ton
propagandístico da película.

~GRANDES ESPERANZAS. En-

~O DESAFIO. Dous homes pér-

contros e desencontros dunha parella condicionad a polos seus respeitivos
protectores. Nova versión, esta ambientada na acrualidade, da obra de Dickens.

dense nos hoscos de Alaska e enfréntanse ao problema da supervi~éncia e
ao perigo dos osos. Mentres, saen a relucir .,
as grandezas e miséríaS humanas. Filme de
hay scouts con moral.in.a e boas paisaxes. ·

ITJJr

O COLECCIONISTA DE

AMANTES. Un psicólogo da po-

licía persegue, por razóns persoaís, a un
psicópata. Prescindíbel.

~ MELLOR ... IMPOSÍBEL. O
amor e a arnizade abrigan a un neurótico obsesivo a mudar a sua forma de ver
a vida. Jack Nicholson resulta cargante.
~DESMONTANDO A

HARRY.

Woody Allen é un escritor cuxa
vida supera aos seus libros. C.Omo é habírual nos seus filmes, a crise persoal dá lugar
á paródia con gargallada segura. Pero, desta
vez, cuns diálogos roáis ousados e ferintes.
~AS

ASAS DA POMBA. Escuro e
melancólico triángulo amoroso co
Londres e a Venécia de princípios de século como fundo. O filme non conquire traducir ao cinema o estilo de Henry James.
~ JACKIE BROWN. Unha pelí-

cula demasiado longa para mostrar
como se lle rouba médio millón de dólares a un delincuente. Un novo Tarantino con pingas de 0ti.xinalidade, un tópico guión e un armazón que se sostén
grácias a dous bo actores negros.

•CINEMA

lf?!f'.

~ O BOXEADOR. A vida inter-

na do IRA na zona bélica de Irlanda do Norte. Fita de J im Sheridan, o
director de O prado e O nome do pai, a
pral do proceso de paz. Entre o mellar
da carteleira.

~ CHACAL. Non se trata do que

tentou matar ao xeneral de Gaulle.
Este ourro, máis moderno, tenta eliminar .
á muller do presidente dos EEUU. O ilime
reabilira parcialmente ao IRA e-á ETA .

~ XIRO AO INFEÍ:lNO: Un matón de pouca mont: chega a unha
vila da norte-amériq profunda e topa
unha violéncia soterradá que o supera.
Oliver Stone trata C-On ironía un problema pero leva ao extremo o chistes.

~PACTAR CO DIAÑO. Un brillante avogaao aceita traballar
nun bufeté cuxo proprietátio en reati.da- .·,
de é o diaño. Enésimo ensai.o sobre o bén
e o mal nunha peli'.cµ1¡¡ que ,peea,de lénta ,
e na que Al P¡icino é a me11or baza.
~TREBOADA DE XELO.

Am-

bientada en 1973, aborda ·as relacións de parella nas dases meias norteamericanas. O tédio dunha vida doada en
exceso remata en traxédia Drama que poderia ter calado na sociedade dos EE. UU

fEjJ, COUSAS QUE

DEIXEI NA
HABANA. Máis que recomendábel fi1me de Gutierre.z Aragón que
canta as experiéncias dun .grupo de cubanos en Madrid. Arredor dunha hisrória de amor protagonizada por Jorge Perugorria e Violeta Rodríguez retrátanse
as dificuldades da emigración e as saudades do próprio pa(s. t

• EXPOSICIÓNS
EN GALEGO
CON HUMOR

_ É o título da exposición
de hu.mor grafico que
oganiza a equipa de normalización lingüístíca do
lNGABAD. A mostra inaugurarase o Mércores 18 ás
18 h. no INGABAD. 0 acto contará cun mesa coloquio con Pepe Carreiro, Xosé Lois e Xaquin .
Marin.

ENLACES
ARQUITECTÓNICOS
Está aberta na Fundación
Barrié a exposición da IV

Bienal de arquitectura
española. Baixo o tfrulo
de Enlaces escólmase o

Grandes mestres do gravado
español. A mostra comprende obras de artistas do
século XX como Maruxa
Mallo, Menchu Lamas,
Prieto Nespereira, Jorge
Castillo, Luis Caroucho,
Picasso, Dalí e Miró entre outros.

MAIKANOVOA
Está aberra na Biblioteca
Pública Miguel Gónzalez
Garcés, a exposición de
pintura de Maika Novoa.
Pódese visitar de Luns a
Venres de 9 a 21 h, e os
Sábados de 10 a 14 h.

• LEITURAS
ENCLAVE

Na CORUÑA,
o Mancontro

Visual
a presentará
as fitas do
Corrobouxo.

MAN
Durante

NTRO

V1

UAL

dia 5, 12, 19,

26 de Marzo e 2 de Abril,
c lebrarásc o Ill Mancontro
Visual no local do café Garufa, organizado pala Asociación Cultural Caos. Tres
serán os traballos de animación que s pod rán contemplar na presente edición
do Mancontro : Nut de
Ángel F. La Parra, Aquelarre de Vanessa Rivadulla
e O Carrabouxo de Lhosca
Arias. T amén estarán presentes Sen motivo aparente
do Clube de Vídeo e Cine
da Universidade da Coruña
ou a Proba da Universidade
de Santiago, curtos premiados en vários fesrivais.

CGAI

A galeria

Alameda de
VIGO
mostra obra
de Xosé M!!
Barreiro.

Nesta semana o Centro
Galega de Artes da lmaxe
proxectará: o Venres 20
Continental de Xavier
Villaverde (España, 1989,
35 mm, 101 min), o Martes 14 Reap the wild wind
(USA, 1942, 16 mm, 124
min), con subtítulos en

galee:o 0 Mércore 25 Re-

lip tñe' wild wind, e o Xov s 26 Nacht der Vampi-

re de León Klimovsky
(España-Alemaña, 1970,
35 mm, 84 min), con sub-

títulos en galega. Todos os
pases serán ás 20,15 h. O
prezo da entrada é de 200

Moáña

máis significativo da produción arquitectónica do
Estado. Da Galiza están o
•CINEMA
Concello de Cangas de
Alberto Nogueira e Pilar
E N FRANCÉS
Oíaz, ou o Museu de Belas Artes da Coruña, obra · O Cíne Clube Alexandre
de X. M. Gal1ego Jarreto.
Cribeiro finaliza o seu ciclo
en francés, coa proxección
de, o Venres 27 Capitán
MESTRES
Conan de Bertrand TraOOGRAVAOO
vernier (Franza, 1996, 13).
Pódese contemplar na
Fundación Barrié (Cantón
Grande, 9), a exposición

O Xoves 19 ás 20,30 h,
terá lugar no hotel Riazor
· a apresenración da revista
de Esquerda Nacionalista

MILES GLORIOSUS

O Xoves 19 ás 20,30 h. no
Rosalia Castro, o grupo de
teatro Sardiña representara
a ora de T. M. Plauto, Miles Gloriosus.

• EXPOSICIÓNS

X. ÜTERO~ YGLESlAS
Pódese contemplar, en dependencías municipais, a
exposición de pintura de
Xesús Otero-Yglesias.

CAPRICHOS DE GOYA
Está aberta, no Museu Provincial, a exposición Caprichos de Goya, na que se recollen unha série de pinturas, realizadas en tonxunto
para a sua venda. A mostra
permanecerá aberta até o
mes de Abril.

Oleiros
• EXPOSICIÓNS
MONSERRAT LLAMAS
Está aberta na Casa Charry
a mostra de pintura de
Monserrat Llamas, quince
obras de estilo abstracto.
Pódese contemplar de Luns
a Venres de 19 a 21 h .

0-urense
• EXPOSICIÓNS

Fe·rrol
• EXPOSICIÓN$

XURXO MARTIÑO

ción de pintura de Maria
Joao Oliveira.

Até o 15 de Abril pódese
contemplar na galería Marisa Marimon a exposición
de pintura de Xl!rxo Martiño. Baixo o título Antropoética Martiño mostra a sua
primeira exposición individual en Ourense.

INSECTOS OOS CINCO
CONTINENTES

FAILDE E
ARTURO BALT AR

Está aberta, no Centro
Cultural, a exposicíón Insectos dos cinco continentes.

No Claustro de San Francisco pódese visitar, duf?nte estes dias, unha exposi-

Mª ]OÁOÜLIVEIRA
Duranr~ estes dias a galería

Sargadelos acolle a exposi-

Antropoética

deXurxo
Martiño

pódese ollar
na galeña
Marimónde
OURENSE.

Lug.__o_ __

Enclave.
•TEATRO

Amostra
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ción conxunta de Failde e
Arturo Baltar.

Convocatórias

w

a

o-

CARME GALLEGO
CONCURSO DE CARTACES

O pasado Luns 16 de Marzo inaugurouse no Liceo Recreo Ourensán, a exposición de pintura de Carme
Gallego González. Aberra
até o 31 de Marzo.

Co motiyo da Correlíngua 98, carreira
que terá lugar o 15 de Maio, pola língua co que se pretende chamar a aten. cion de toda a sociedade sobre a necesidªde de poñer en marcha accións
positiva_s para a extensión do uso do
galega, organizada pola Mesa de Normalización Lingüísiica e a Agrupación
Cultural O Galo, organízase un certame artístico para o cartaz do Correlíngua 98 a partir do lema-Pon a língu.a en
marcha. Poderán participar todos as
crianzas entre os 12 e os 18 anos da
comarca de Santiago. Os cartaces,' orixinais e inéditos realizaranse a toda
cor, en soporte DIN A-3. O prazo de
admisión remata o 3 de Abril de 1998
e apresentaranse asinados baixo pseu.dónimo e acompañados dun sobre pecho, no_que deber~ constar o pseudónimo na parte exterior e, no interior
os dados persoais do autor. Poderán
entregarse na Mesa pala Normalización
Lingüísica, rua do Vilar, 68-3Q apartado 247 1.5705 Santiago.

MIGUEL CARBALLO

No Ateneo está aberra, até
o 24 de Marzo, a exposición de pintura de Miguel
Carballo.
CARLOS ÜONZALEZ

Na galeria Visol (S~n Do.mingos, 33) exposición de
gravados de Carlos Go11zález Villar. Aberta até o 24
de Marzo.
•TEATRO
MEMÓRIA
DEANTÍGONA

..
Manuel R.
Moldes
colgaos
seus cadros
na galeria
Anexo de
PONIEVEDRA.

INICIACIÓN Á ECOLOXIA
MARIÑA E TERRESTRE

O Centro Dramático.Galego representará do 19 ao
23 de Marzo , no Teatro
Principal, a reesl':rita de
Quico Cadaval e Xavier
Lama do mito de Sófocles.
A obra está dirixida por
Guillermo Heras. Todas as
representacións serán ás
20,30 h.

O Instituto de Investigacións Científicas e Ecoloxicas organiza un curso de
iniciación á ecoloxia terrestre e mariña, que terá lugar, do 5 ao 12 de Abril,
no Albergue da Xuventude de Gandario na Coruña. Tratará, entre outras
cousas, sobor técnicas de escudo de..

mostras xeolóxicas, técnica na preparación de diferentes coleccións e o
manexo de apare.llos tanto para o traballo como de laboratório. A cuota de
inscripción é de 29.500 pta. con aloxamento e manutención, 20.000 pta.
o curso só. Maior información no telf.
(923) 26 45 39.
CONCURSO NAcIONAL
DE .CONTOS INFANTIS

A Agrupación Cultural O Facha convoca o seu segundo Concurso nacional·
de Contos pará nenos, que conta cun
primeiro prémio de 45.000 pta. Ostraballos serán de tema libre e deberán
ser inc§ditos. Cada concursante poderá
mandar cantos textos quixer, non pod~ndo exceder dos 6 fólios macanografados a duplo espazo, por triplicado e
baixo plica ao local social da Agrupacioón Cultural O Facha: Federico Tápi~ , 12, 1Q C. 15 .005 . A Coruña, ou
ao apartado de correios 46 antes do 15
de Abril de 1998. Maior información
no telf. (981) 12 01 56.
CERTAME LITERÁRIO

O ~oléxio M. Peleteiro de Santiago
convoca o XXVI certame literário Minerva. Poderán acceder alunos de 3Q e
4Q de ESO, bacharelato, COU e Segundo G~o de F.P. que cursen os seus
escudos en centros da Galiza, e non teñan cumpridos os 20 anos o 31 de Decembro de 1998. Os traballos deberán

ser onxmais, inéditos e poderán
concorrer nas modalidades de poesia:
conxunto de tres poemas, de tema e
forma libre; e narración: de tema libre
e dunha extensión máxima de seis fólios mecanografados a dobre espazo.
Enviaranse orixinal e tres cópias, baixo seudónimo, que tamén figurará no
exterior da plica onde se incluirán os
dad os persoais, ao Certame Literário
Minerva, Coléxio M. Peleteiro, San
Pedro de Mezoznzo, 27; 15.701 Santiago de Compostela. Otorgaranse tres
prémios en cada unha das modalidades
de 100.000, 60 .000 e 40.000 pta. O
prazo de apresentación remata o dia
27 cle Marzo.
ÜBRADOIRO INTERNACIONAL ,
DE TÍTERES EN CUBA

Do 27 de Marzo ao 10 de Abril celebran en Matanzas o IIl Taller internacional de teatro de títeres. O taller bienal xunta aos roáis importantes titiriteiros cubanos e forasteiros para tratar
de técnicas e facer reflexión teórica.
Teñen concertado viaxe , estáncia e
mantenza. Para maior información pódese ch amar a Sol e Son viaxes en
Santiago, no teléfono (981) 58 14 15.
CONCURSO LITERÁRIO

A Asociación Cultural Airiños do
Xunco, convoca o XIV Concurso Literário dirixido a tres categorías: nenos
de hasta 12 anos, de 12 a 16 anos e de

máis de 16. O tema será libre cunha
extensión .máxima de 20 fólios a duplo
espazo. Os tr'a ballos apresentaranse
por triplicad o, ba ix o se ud ónim o e
xunto cos dados persoais antes do 30
·de Abril na Asociación Cultural Airiños do Xunco, 27891 Cervo (Lugo ) .
PRÉMIO DE PINTURA
COMARCA DO SAR

O Centro de Formación Ocupacional

Corivento do Carme, co patrocínio ·d9s
concellos de Padrón, Ro is e Dodro,
convoca o I prémio de pintura Comarca do Sar. Poderán optar todos aqueles
artistas galegos menores de 35 anos,
presentando unha só obra, inédita e de
técnica e estilo libre. O prazo de entrega vai do 1 ao 30 de Abril. A obra
enrregarase contra recibo, remitida ao
Centro de Formación Ocupaciona l
Convento do Carme, con enderezo en
Padrón, A Coruña. Deberán estar enmarcadas ou protexidas por un listón,
sen cristal. No caso de estaren feítas
en papel, só erán admitidas cunha
protección de material plástico ou
irrompíbel. Asi mesmo deberán ir
acompafiadas dunha ficha con foto,
grafia na que constarán: as c res da
obra, título, medidas, técnica, data de
realización e dados per oais do autor.
Haberá un primeiro prémio de
500.000 pta, dous accésics de 250.000
pta e unha mención especial de
100.000. Maior información no telf.
(981) 810044. •

Pontevedra
nengun dominio estábel. De
Luns a Venres de 18 a 21 h,
Sábados de 12 a 14 h.

• EXPOSICIÓNS

XosÉ HERNÁNDEZ
A pasada semana, a Fundación Granell , presentou a
exposición de Xosé Hernández, Falando a Parede.

ÜLGA MARTÍNEZ .

Durante estes dias pódese
contemplar na sala Teucro
a exposición de pintura de
Oiga Martínez.

MANOLO MILLARES

Manolo Millares exibe no

Auditorio de Galicia, a sua

ARTURO SOUTO

No Museu de Pomevedra
pódese visitar a exposición
antolóxica de Arturo Souto. A mostra permanecerá
aberta até o 22 de Marzo.
ESPÁCIOS
ALTERNATIVOS

MANUEL R. MOLDES

Na galeria Anexo exposición
do pintor pontevedrés Ma nuel R. Moldes. Baixo o título Vieir~s preséntanse unha série de cadros de mediano fofFila.to nos que a mirada
percorre unha multiplicidade de estratos sen acadar

Organizado poJa Asociación Xuvenil Jnsua e o
Conq:llo. O programa ten
como obxectivo difundir as
obras dos xóvenes artistas
da cidade, tendo como salas
os locais: La Cabafia (Florez, 22), O'Quinteiro (na es_trada de Ourense, a 5 Km.
de Pontevedra, en Bora), o
café Pub Alsir (Barón, 13) e
a taberna Feira Vella (Praza
da Verdura, 12). Durante o
mes de Marzo exibirán as

suas obras: Sonia do Pazo
no Alsir, Xoán Rivas na
Cabaña, Inés Barros na Feira Vella, e Caleste Garrido
no Quinteiro.
FERNANDO ARBOIRO E
MANUEL ROMERO

Está aberra na galeria ] aime
Trigo unha exposición conxunta do escultor Fernando Arboiro e o pintor Manuel Romero.

Chaveiro:
Prezo 500 pta + 160 pta
de gastos de envio

exposición de pintura.

_.HOMENAXE

•MÚSICA

MANUEL LOURENZO

YELLOW PIXOLIÑAS

A viciñanza do Val do
Ouro organiza unha cea
de felicitación a Manuel
Lourenzo o próximo Sábado 21, ás nove da noite,
na Finca Galea de Alfoz.
As invitacións cu tan
2.800 pta. e p den adquirise na Finca Galea (Alfoz); Libraria Marta (fe,
rreira) ou no bar A Zaranda (Burela). Tamén
p den facer as reservas no
(982) 55 87 49.

O Sábado 21 ás 23 h, a sala
NASA acollerá a actuación do grupo Yellow Pixoliñas. O prezo da entrada será de 600 pta.

XESUS V ÁZQUEZ

•TEATRO

Na sala Trinta (rua Nova,
30-2 2 ) pódese contemplar
a exposición de pintura,
lnternationale de Xesus
Vázquez. Aberta até o 26
de Marzo.

MATARILE TEATRO

Do 23 ao 28 de Marzo Matarile teatro, representará
no teatro Galán a obra

Vedra
•MÚSICA

VICENTE BLANCO

A galería Sargadelos acolle
até o 18 de Abril a exposición ·de Vicente Blanco .
Trátase dunha escolma de
obras de vinilo sobre metacrilato misturadas con fotografías e instalacións. De
Luns a Venres de 10,30 a
14 h, e de 16,30 10,30 h.

O Sábado 21 ás 21,30 h,
terá lugar no Polideportivo
de Yedra o Ill Festival Vedra-rock, no que participa,
rán Os Túzaros, Sociedad
Alkolika, Brutal Psiración, Narco e lnopexia. A
organización pon a d isposi,
ción autobuses gratuitos
desde Santiago con safdas
ás 8 e ás 9 h ,

EL PASO

Vig.__o----=---

No Salón Artesonado de
Fonseca encqntrase a exposición do grupo El Paso.
Nascido como consecuencia da agrupación de vários
pintores e escritores coa intención de criar un novo
estilo artístico ao panorama cultural da España dos
anos 50. Rafae l Canogar,
Martín Chirino, Ju ana
Francés e Antonio Suárez
son .alguns dos artistas que

•CHARLAS

Insignia:
Prezo 200 ptá
Pagamento a meio de selos de
correos ou ingreso na conta
de Caixa Galicia
2091 0501
6830400Q1024
Solicita a cantidade
que desexes ao
Apdo. 1371,
36200 de Vigo.

compoñen a exposición do
que fora o grupo El Paso.

Val do Ouro

Santiago
• EXPOSICIÓNS

O escudo da Galiza
deseñado por Castelao
en insígnia ou cha~ Jro

Zeppdin n 2 7 dirixida por
Ana Valles, 12 Rounds dirixida por Baltasar Patiño
e Ana Valles e Negro é
Negro dirixida por Ana
Valles . Todas ás acruacións serán ás 22 h.

A CAIXA DE

pANOORA

O Mércores 25 ás 20, 15
h, ter á lugar na libraría
A Caixa de Pandara· a
conferéncia A Problemá-

tica das mulleres na sociedade magrebí, con Susana
Maceira, Concha López
Sarasúa e Aixa Moha,
med Mati.

Vicente
Blanco
ocupa a
galeria
Sargadelos
de
SANTIAGO.

Manuel
Millares,
do que
podemos
ollar unha
obra ao pé
des ta
páxina,
faino no
Auditório
deGaliza
des ta
cidade.

ANOSATERRA
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Encrudllada

Anúneios de bald.e
• Oferécese pintor de interiores.
Calidade e bon prezo . Guillermo, Teléfono de contacto 28 09 30, Vigo.
• Penha Anti-taurina Vengador. Precisamos qualquer tipo de colabora«;om (artigas, bandas desenhadas,
desenhos ; etc.) para sacar un boletím.
Se desejas contactar com nós, escreve ao apartado 180. 36900 Marím.
• Mestre de primária busca traballo relacionado coa cultura do noso país: publicacións, editoriais, librarías ... Manolo (981) 69 56 82.
• Xa está na rua o númer.o 7 de
Abrente, voceiro de Primeira Liña
(MLN) . Consigueo no apartado dos
correios 760 Compostela.
•Vende-se AX 1.400. P0-9172-1.
.• Bon prezo. Teléfono (986) 42 04 88 .
Raquel.
• Vende-se moto Honda CBR 600
F, ano 93. 750.000 pta. negociábeis.
Teléfono (986) 45 14 32. Xose.
• Levo trlnta e tantos anos tora da
terra e noto que estou perdendo o
Idioma. Esquéncenseme muitas causas porque non teño con quen talar.
Agradecería muito manter correspondéncia ou conversas telefónicas cunha
persoa que puidera correxir os meus
esquecimentos e os meus barbarismos
de xeito que non chegue o día en que
non poida talar en galega. Un licenciado en Filoloxia non sei si seria muito
pedir pero si alguen que domine o idioma. Quedariache moi agradecido. Marcial. Apdo. 5.357 47.080 Valladolid.
• As mulleres do Colectivo Poético
Humilladoiro veñen de sacar á rua o
primeiro número do seu boletín poético PolpA correspondente ao inverno
97 con poemas de Bel1za, Olaía Cociña, Maria Golpe, Noelia Granda!, Silvia
Pardo, Emma P. Lombardia, Natalia
Redondo. Podes conseguilo pedíndoo
no buzón do colectivo, enviando un selo de 35 pta. Tamén podes colaborar
enviándonos os teus poemas a: PolpA.
Colectivo Poético Humiffadoiro, Apartado. 816. 15.080 A Coruña.

..

misola coa lenda de Castelao "O que
non se pode negar e que Pardo de
Cela defendeu a independéncia de
Galiza e que loitou bravamente contra uns reis que querian govemamos
a distáncia". A seis cores e só 1.300
pta. Pedimentos a Galiza Nova Apdo .
19 27740 Mondoñedo . Pagamento
por xiro postal ou contra-rembolso.
• En Lareira-Carnota. Alugase apartamento ao lado da praia con vistas ao mar. Completamente equipado . Semana Santa e Verán. Talétono
(981) 76 11 44 a partir das 20 h.
• Estou interesado em mercar um
alto-talante . Perguntar por Miguel.
Teléfone (981) 58 00 58.
• Véndanse camisetas de independéncia de Euskadi. Se queres conseguila só tes que mandar nun sobre
2.000 pta. e o voso número de talla,
tamén vos mandaremos un fascin sabor os presos bascas e un libro da independéncia de Euskadi. Escribir a:
Baraka Taldea. Ekonomia, 17-4 esq.
48902 Barakaldo. Bizkaia.
• Grande oferta de discos e fitas.
Teléfono (986) 41 34 96 . Perguntar
por Sr. Baños.
• Aluga-se quarto em piso para
compartlrmos . Bon prego, zona velha de Kompostela. Hartas, 39-baixo .
• Precisase farmacéutica para Folgoso do Courel . Concha. Telt. 908
57 79 00 e (986) 49 05 58.
• Oferécese local público (taberna
A Casa Ve/Is) para calquer tipo de
actuación musical ou outras actividades artísticas. Meses de Xuño ,
Xullo e Agosto, de poder ser ás noites. Interesados chamade ao 986 55
77 08 (a partir das 12 horas) ou fax
986 55 71 96. A Casa Vella, A Torre
51 , Campaña 36646 Valga.

• Vende-se Opel Corsa 1,4 automático. PO-BC, 2.400 Km. En perfecto estado. Dirección asistida e con
mando para discapacitado físico . Teléfono 929 88 75 04.

• Ja está na Rede umha nova página web independentista galega
chamada Galiza Resistencia. Nela
atoparás contidos tam interessantes
coma o anteprojecto de Constituigom
Galega publicada por APU no ano 93
ou ligagons a outras páginas independentistas como Freedom for Galiza , Galiza Ceive ou Adiante na /uta!
O enderego é: www.ctv.es/U SERS/vilancosta/galiza.htm.

JI Galiza Nova da Mariña vende a ca-

• Vem-se de publicar a página web

•CINEMA
ClNE CLUBE LUM!ERE
Ne te me , o ine Clube
Lumi re, pr x erará no Audi1 6río do Caixavigo: Lun

Publicacións

23, Dame algo de Héctor
Carré (Estado español,
1996. 91 min). E o Luns 30
Angel Baby de Michael
Rymer (Austrá lia, 1995.
105 min) . Todos os pases
serán á 20,30 h, o prezo da
entrada para sócios é de 300
pta, tamén pódese pagar
unha men alidade de l.000
pta. Maior información no
telf.(986) 22 09 10.

O Movimenco de Liberación Nacional,
Primeira Lina, ven de editar o éptimo núm r d seu voceiro Abrente. A publicaz6n
da esquerda rev lucionária independantista integrada no BNG, adica o número ao
dia Internacional da Muller Traballadora.
Canta coa colaboración da responsábel nacional da muller do BNG Goretti Sanmar:tin ca artigo Mulleres e Política,

mulleres e poder,

•Véndese casa en Matamá (Vigo),
Finca, 2.000 metros cadrados, fonte
natural, viña, frutais. As persoas interesadas poden chamar ao teléfono
(986) 20 24 86.
• Venezuela: Foro Solidário Galego. .
Asociación constituída en Caracas coa
que pretendemos fomentar a solidariedade entre os galegas. Organizamos
foros e publicamos folletos. Porén precisamos material, especialmente publicacións. Agradecemos ás intitucións,
asociacións, etc que poidan oolaborar,
nos fagan os envios ao enderezo: Calle 3-B, Edf. C-208, piso 1 (Villaronte),
La Urbina 1070, Caracas, Venezuela.
O FSG ten capacidade para oganizar
conferéncias mais non dispón de fundos para financiar pasaxes ou pagar
honorários, podemos tacemos cargo
da estadía en casas de familia.
• Últimas cópias do Falcatruada 'zine nº 1 e próxima aparh;om do nº 2,
com entrevistas a Prap's , Skunk ,
Desfeita, Orgullo Obrero, Diskatokan
e·outros ... Póde-lo conseguer por 20
pessos ou de balde se mandas umha
colaborac;om. Escreve a : Ramiro Vida! Alvarinho, Rua do Viouteiro, 5.
15179. Lians- Oleiros. A Corunha.
• Kañakore, programa de música
combativa. Atoparas-nos no 103.4
do teu dial (Radio Cuac) todos os
Venres de 19 a 21 h. Musica anti-comercial, contra-información e programas monográficos sobre temas de interese. Os Sábados, de 18 a :20 h.
Distribuidora de material alternativo no
C. S. Semente (A Paz, 16. A Coruña).
• Aluga-se quarto nun -piso. para
compartirmos . Con terrag¡;. Bon
prego. Enderec;o: República Arxentina, 42-7º A. Comp·ostela.
• Por non poder atendelo, véndese
local acondicionado para pescadeiria {ou similar) próxime á zona nova da Florida en Vigo. Perguntar por
Ana no (986) 20 67 20.
• Defendemos a nosa lingua galega do Bierzo. Contacta con Fa/a
Ceibe, Avda. del Castillo, 201 B, 2º
C. 24400 Ponferrada.+

poemas de Rosalia, Manuel
Antonio e Novoneira,
apresentará o Sábado 21 ás
21,30 h. no Caixavigo, o
seu disco Corazón de Brief.

REAL FILARMONIA DE
GALICIA

]uuo ROMERO

•REVISTAS

No Caixavigo exíbese a exposición de pintura de Julio Romero "de T orres .
Comprende todas as etapas
e estilos da obra do pintor.

ENCLAVE

CABALEIRO

O Venres 20 de Marzo ás
20,30 h, a Real Filarmonia
de Galicia interpretará no
Caixavigo obras de Sumera,
Mozarr e Brahms. A direc- ción correrá a cargo de Jean-Claude Gerard.

Horizontais
l. Nativa de Alemaña 6. Planta da familia das liliáceas
que se usa moito como adubo 7. Subxuntivo do verbo haber 10. En tempo pasado 12. Planta de América tropical·
que en Europa se cultiva como planta de adorno 14. Bondadosas 15. Planta liliácea cultivada en xardíns e usada
en perfumerfa 17. Despistado, distraído 18. Carta da baralla 19. Ao revés, carta da barralla 21. Utilizase 23. Ao
revés , n~ta musical 25. Conxunción que une palabras,
frases ou oracións e ten valor negativo 2 7. Forma abreviada de está 29. Existisen 31. Variedade de seixo 33. O
semanario A Nasa Terra, en siglas 34 . Dise do órgao ou
parte dun organismo igual con respecto a outro co que. se
compara 35. Donas 37 . Advertencia, explicación 38.
Pertencentes á voz.

Verticais
l. De grande estatura 2. Forma do pronome persoal 3. A
intelixencia eterna 4. Expres ión para manifestar sorpresa
5. Acción de axudar 6. Parte final do intestino 8. Ao revés, entrada do mar na terra pala desembocadura dun río
9. Persegue sen descanso 10. A o revés, cada unha das pezas de roupa que cobren a cama para pór o carpo entre elas
11. Vagas 13. Carta da baralla 16. Ao rev~s. produce son
17. Ao revés, adverbio de afirmación. 20. Arbore americana 21. Xunta, agrupa, reúne 22. Raíz ·a u vocábulo de que
procede unha palabra 24. Pqrcallada, suxidade 26. Lingua
de terra que une dous continentes ou unha península con
un continente 28. Membro natatorio dos, peixes 29. Nota
musical. 30. Letras de anís 31. Transmisión das vibracións
producidas polos carpos e percibidas polo ouvido 32. Parecía 36. Ao revés, décimo sétima letra do alfabeto grego
que corresponde-con R . +

c·aldo de letras
T

R E O E C H I

K V I

F

I

A O U L E R U F O Y A C F
E A L Ñ M I

O I

F

I

X H C

-

Ñ A N L R U X L B U D B T
P

R O C E S

I

O N A R \I

A

C Y G D V V V X K D P W O

K F L M L R A E I
P

U X K V

U K O G B R L M Q L N

I

e; P C N S · M A A U Y S I
D K e z B E e R B e T D o
T W C R O R D A A I S U F

M
Alberte X. Rodríguez Feixoo e Manuel Portas inter··

Está aberta na sala de arte

• EXPOSICIÓNS -

nalizQfom da reivindica~om femi-

XosÉ Mª BARREIRO

nista, a dirixente
de MNG Lupe
Gs co artigo Todas
somos máis que necesárias, impresciruliveis.
Tamén trae a colaboración da dirixente da
CIG de Ourense Elvira Calvo Ferro que
aborda a situación da muller traballadora
galega en Capitalismo e Patriarcado en detrimento da Muller. O editorial está adicado
ao Dia da Clase Obreira Galega, co título
Deferulendo a economía nacional é os intereses
da clase traballadora. Ademais colaboracións de Henrique del Bosque, Carlos T aibo, Miro Villar e Chus Pato. Abrente oferece unha canta para colaborar económicamente ca Movimento en Caixa Galiza
2091 0387 42 3000009169. A sede
de Primeira Liña está na .ruado Home
Santo, 29 42 A. Compostela.+

Na ga leria Ala.meda pódese
contemplar a exposición
de pintura de Xosé Mª Barre iro, a mostra leva por título ReencuentTo.

24), a exposición de pintude M a nuel Cabaleiro
López. Mostra mon.ográfica
da T erra Santa.

Ta

, •MÚSICA

MINGOS TEIXEIRA

•TEATRO

Caixavígo (Policarpo Sanz,

virán na apresentación da
revista de Esquerda Nacionalista "Enclave''. O acto
terá lugar o Mércores 25 ás
20,30 no Hotel Ipanema
'

a profesora Elvira Souto co artigo A institucio-

e.e.e

do sindicato Estudantes Independentistas (El), na que se pode atopar
desde informagom sobar das nossas
actividades até como contactar e organizar-te com nós. O enderec;o é:
www.ctv.es/USERS/Vilancosta/ei.htm.

a exposición de pintura de
Carlos Femández Iglesias.
A mostra recolle, baixo o
título A cor da paixase, unha série de óleos que representan as paixases da cerra.

ABRENTE

XOAN COS,TA

-~

MAITE.DQNp .:

;:~ ~,

A cantante de jazz, Maite
Dono, que lle da voz aos

YERMA
O CentTo An~U.z de Teatro
representará a obra de Federico García Larca, Yerma. A
representación terá lugar; o
' Venres 13, no Centro Caixavigo. Os prezos son: butaca 1.500 ; ·12 anfiteatro
1.300; 2 2 anfiteatro 1.100 e
3 2 anfiteatro 900 pta. •

Carlos Femández mostra a sua obra no Centro Caixavigo.

T . ;J~ D

L K I

Trece nomes. de debuxantes galegos.
SOLUCfONS. A ENCRUClLLADA:

·110 "9€ V~El ·zf
SNOS ·1€ VSIN ·ot Vd
'6Z V ..L31V ·sz OW..LSI
.SOLUCIONS ·
AO CALDO

Exposición do vigués Mingos T eixeira, baixo o título
Na procura das imaxes, na
Casa das Artes. Recóllense
40 pinturas que pretenden
expresar a evolución da arte desde as suas orixes.
CARLOS FERNÁNDEZ
Até o 24 de Marzo está
aberta no CentTo Caixavigo, ·

•.:t°. ~ D D I Ñ C K M E Ñ. ...
H Z H Q A W Q P Z J
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AAsociación Cultural OMeiga/lo de Cuntis prepara unha homenaxe ao xomalista, poeta e-político asesinado

Roberto Blanco Torres, o 'xornalista descOñecido'

·

-0- CARME VIDAL

A Asociación Cultural o Meiga/lo
de Cuntis leva xa un tempo recollendo apoios para romper o siléncio que pesa sobre Roberto
Blanco Torres. Ten que demonstrar que a figura do poeta, xorna·1ista e político asasinado no 36
ben paga adicarlle unha rua da
vila na que nasceu e mesmo porlle o nome á casa da cultura. Púxoos nese brete o alcalde, que,
despois de ser apr.eséntada a
proposta dubidou de que Blanco
Torres merecese ter o nome
nunha placa do seu concello.
Pouco lles está a custar aos do
Meiga/lo darlle á volta aes argumentos do alcalde, á sorprenqente figura do xornalista ten valia de
máis para reivindicar o seu posta
preferente na história do xornalismo galega do que ben se pode
gabar o concello de Cuntis. A nada que se remexa na memória, o
que a ditadura enterrou agrama á
maneira dun sorprendente descobremento. Cómpre· sé o esforzo da remexida.

,,

--

\..

lar diante das inxustizas, por isa
vedra oú El Correo Ferro/ano.
o único xeito de facela calar, a
Do seu ttaballo xornalístico queúnica forma de que a máis bruda tamén boa pegada no Galíeia
de Paz Andrade nó que_foi xefe
tal inxüstiza que se estaba a cometer non fose nunca reflectida
de redacción ou nas colaborapalas suas let~as, era rematar
Despois da primeira negativa a , cións en A Nosa Terra ou no
coa sua vida. E asi o entendeu
xornal madrileño El Sol. Amáis
homenaxear a Blanco Torres
quen deu a arde de asasinar ao
da sua rica e numerosa obra
na sua vila natal, a Asociación
xornalista máis prestixioso quexornalística, de Blanco Torres
Cultural O Meiga/lo recuncou
quédanos o poemário Orballo tiña Galiza naquel entón" remano tema con duas estratéxias,
ta Garrido Couceiro no seu reda media noite e a colección de
por unha banda recopilar matepaso pala figura de Blanco Totextos De esto y de lo otro.
rial que retratase o traballo do
rres no número de A Nosa Hisescritor e por outra buscar ·
toria-A Nosa Terra adicado aos
Un dos que máís ten afondado
apoios do mundo da cultura co
mártires do 36. ·
·
na persoa e obra de Blanco Ta·fin de que a sua proposta cherres, Xoán Carlos Garrido Cougase de novo ao concello ben
Á segunda parte do plano para
ceiro acredita que o seu é o caapoiada con avais que, como
que o alcalde de Cuntis recoñeso paradigmático dos. esquecipouco, fixesen tambalear os cricese -a importáncia de Blanco
dos tras o golpe militar. "Positérios do alcalde.
Torres levou máis tempo pero
belmente o intelectual galega
máis coñecido e recoñecido do - foi igual de agradecida. Ben
A tal altura, tiveron que dicirlle
máis dun cento de intelectuais
seu momento, hoxe é absolutaás· autoridades locais que Blando pais sumáronse de contado
mente ignorado" anota Garrido,
co Torres foi cofundador dar lrá iniciativa de O Meigafla, no
para acreditar en que o coñecemandades da Fala e da Federagrupo sobrancean os escritomento da sua traxectória "deición Republicana Galega- e un
xará en evidéncia a todos os
res, xornalistas e profesores.
dos máis prestixiosos xornalisAo pé dos apoios individuais
que din que é imposíbel un xortas de todos os tempos, grande
nalismo ao servício do país,
unhas trinta entidades e colectirenovador da profisión. Blanco
vos culturais apoiaron a proque é impracticábel a indepenTorres estivo en moitos dos
.posta, entre elas a AGAL, as
déncia de pensamento".
máis importantes proxectos xorFundacións Rosalia de Castro,
nalísticos da época fundando
Nos seus artigas queda á vista
Otero Pedraio e Castelao, a
proxectos como La Alborada e
o forte compromiso de Blanco
Mesa pela Normalización LinLa Tierra Gallega en Cµba e diriTorres na defensa do autogogüística, a ASPG ou o Centro
xindo xa na Galiza outros como
verno e a causa republicana. "A
de lnvestigacións Lingüísticas e
· La Zarpa ou El Pueblo Gallego,
Literárias Ramón Piñeiro.
El País e El Progreso de Ponte- . sua pluma non era capaz de ca-

AlGARVE I SEMANA SANTA
. APARTAMENTOS 4 PERSOAS (T· 1l
DESDE

DO 5 DE XANEIRO AO 31 DE MARZO DO 98
IDA E VOLTA

New York ••••••••••••• 62.000
Miami ••••••••••••••••• ~. 69.000

Hon_g Kong ••••••••• ·102. 900
Orlando ••••••••••••••• ; 65.000
Rio de Janeiro •••••• 89.900
Santiago de Chile •• 89.900

México ................. 89.·9 00
Caracas _•••••••••••••••• 89.900
Bogotá •••••••••• ,... ••• 89. 900
Joha_n nesburgh ••• 103.900
Buenos Aires ••••••• _110.000

VALIDEZ 6 MESES

Marcos Seixo de O Meígallo
aponta que van seguir coa
campaña até que no concello
de Cuntis se restitua o nome do
seu veciño. Lembra que o seu
primeiro paso foi a convocatória
·do certame literário Blanco Torres que non se poido desenvolver até o pasado ano "a causa de falla de axudas institucionais". Critica a falta de apoio
por parte do alcalde que se· negou a apoiar unha conferéncia
sobre o xornalista "argumentando que era un político e que o
concello non facia actos políticos". Recollen na iniciativa as
palabras de Blanco T arres ese ritas cando o concello de
Mondoñedo lle adicou unha rua
ao escritor Manuel Leiras Pulpeiro: " ... se enaltecen un ha
memória digna de devota.recordación tamén eles se honran".+

SUPER OFERTA e SUPER OFERTA •

ÚlTIMA HORA 11

Quarteira •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S. 100
Vilamoura •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10.600
Montechoro ••••••••••••••••••.••••••••••••••• 10.200
Alma~ao da Pera •••••••••••••••••••••••••• 9.450
Praia -da Rocha · ••••••••••••••••••••••••••••• 6.000

I ABERTO

'

pta/noit~

pta/noite
pta/noite
pta/noite
pta/noite

/~ ·~

MINHO EXPRESSO
VIA , GENS
SAIDAS DO PORTO

TELF. (07 - 35151) 82 01 300- FAX 07 351 51 8201309 VALENCA DO MINHO

,f ·

' ·

A. GACIÑO

A

cru z europea chega
para todos, tanto para
os gandeiros do norde
como para os olivareiros do
sur, sen esquecer a mariñeiros
de todos os litorais ou traba,
lladores de sectores indus,
triais varios. A ditadura tec,
nocrática de Bruxelas non pa,
rece facer distincións entre
latifúndios e minifúndio e o
mesmo practica o máis ríxido
interv encionismo no ector
primario com elimina a mái
in ignificante axuda no sect r
industrial.
Nos tempo negro da n a di,
tadura particular, mirábamos a
Europa como e pácio de lib r,
dad e e m dern id ad e. Agora
que no incorporaron a e
club de e collido , temo a im,
pre ión de que n e tiveran
furtando progre ivamenre ca,
pacidade de deci ión en ámbi,
tos moi importante , en que a
delegación de funcións ne e
supermini tros (de designación moi indireitam nte d mocrática) sirva equer para
unha modernización efectiva.

Roberto Blanco Tarres no retrato e facéndolle unha entrevista ao ex-presidente de
Portugal Bemardino Machado.

oSUPER OFERTA •

XOSE

.

~

E-Mail: viagensmi!'h~~ail.telepac.pt

Sen un parlamento europeu
con capacidade deci ória, o
mecanismo democrático ai
esluíndo e polo cume, até con,
figurar un poder tecno,buro,
crático, non controlado direitamente por un parlamento de
representación plural, nón
mantido polo xogo do con eno entre os podere e tatai , é
dicir, o uficientemente alon,
xado da preocupación reai
dos cidadás como para non lle
afectar as pro te tas (que
g ,
vernos de cada Estado tratan
de acalar como p den ou como lles convén).

T ampouco é cue tión gora d
renegar desta Europa qu se
vai construind no mei de
tantos atrancos, per non e ta,
ria mal que as forzas progresi ,
tas insistiran máis n re lver
o chamado déficit dem cráti,
co das institucións eur p a , a
ver se chegamos a ollar a cara
deste proce o, de poi d tant
sofrir a cruz.•

VOLVER AO REGO

S

abida e merecedora de
moita rexouba foi sempre
a actitude da l grexa de
recoñecer o óbvio con catro,
centos anos de retraso. Os Es,
tados Unidos veñen de darlle
unha medalla a dous soldados
que trataron de evitar a ma,
tanza de My Lai, perpetrada
polos seus compañeiros. (Os
herois norteamericanos non
tiveran con todo moito éxito,
posto que da aldea vietnamita
só se salvaron nove persoas ,
mentres outras cincocentas foron pasadas a coitelo pelas tro,
pas dos- Estados Unidos). A
eses dous soldados homenaxe,
árones a se·mana pasada, triñta ·.
. . anos despois dos sucesos.•
J ~ "'
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