
O PP négase a tomar medidas contra 

o puch~ira_zo do voto emigrante 
~-----7~------

A privatización de Endesa deixa no aire 
o plano de reindustrialización das Pontes 

~-----13~------

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

António de la Peña: 
11Temos a mellor arte 

rupestre da Península e 

a Xunta non fa¡ nada 

por protexela 11 

---9---

Xavier R. Baixeras: "Haberia que inventar 

outra poesia 11 

~-----26~--~~~-

Morrr; Agustín Magán, o máis importante 

animador do teatro galego nos sesenta 
----21-----

8DEABRIL•1998•ANOXXl•IVXEIRA FUNDADO EN 1907 ' N9 825•200PTA 

O PP e o PSOE gardan silenzo sobre esta patente de corso para o capital transnacional 

Co Acordo Multilateral de lnvestimentos aumentará 
o paro e a pobreza 

Hai dous anos que o Acordo Multilateral de lnvestimentos (Ami) está a ser negociado dentro da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Eco
nómico (OCDE). O Governo do PP prefire non abrir o debate sobre o documento que apoiou no seo da OCDE e que deberá ser ratificado o próximo dia 27. 
Os nacionalistas advirten que se trata dun documento de grande trascendéncia redactado para aumentar a liberdade e os benefícios do capital trarisnacional. 

A TVG emitiu 
en 1990 o filme 
Divinas Palabras 
en galego 

O 17 de Maio de 1990 a TVG 
emitia en galega o filme Divi
nas Palabras dirixido por José 
Luis García Sánchez, sen que 
o pase supuxera nengun tipo 
de problema xurídico para a 
canle pública. Ion Films, a pro
dutora de Víctor Manuel, com
práralle daquela os direitos uni
versais áos herdeiros de Valle 
para a realización da fita . O 
proxecto rec'ibiu por parte da 
Xunta unha subvención en 
1988 de 6 millóns de pesetas 
que, ante as protestas dos pro
dutores galegas, levou ao can
tante asturiano a realizar decla
racións públicas en canto re
nunciaba a dito subsídio. Con 
todo nunca se pudo confirmar a 
devolución xa que nos créditos 
oficiais da película hai preséncia 
institucional da Xunta. (Páx. 25) 

Folgo en Correos contra o Proxecto de Lei Postal. Para o día 29 de Abril está convocada unha folga xe
ral en Correos e Telégrafos pola Plataforma Sindical Unitária, na que están integradas CCOO, UGT CSl
CSIF, Sindicato Libre, CIG, ELA-STV e CGT. A proposta de Lei Postal , que o Governo debatira este mes, é 
o motivo da convocatória. Os sindicatos consideran que pon en perigo miles de postas de traballo e que ins
tala as bases para rematar co servizo postal público e universal. Haberá paros e concentracións diante das 
oficinas os dias 8, 27 e 28. Na foto, os traballadores de Correos de Vigo que pararon tres horas o Martes 7.• 

D E S C U B E R T A Caradef erro 
Unha nova colección de Editorial Galaxia para os novas escritores galegas. 

Primeiros títulos: 
1. Saturno tamén é Deus. 

Uxía Casal. 
2. Mar de fondo. 

Manuel Núñez Singala . 
3. Finísimo po nas ás. 

Xerardo Quintiá. 
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Rafael Arias Salgado, ministro de Fomento, anunciou na sua visita 
a Fraga lribame que a totalidade de investimenros no ferrocarril na 
Galiza se limitará nos próximos cinco anos a 27.000 millóns. Este 
plano, firmado co titular da Xunta e publicitado como outro grande 
logro de Fraga, desbaraxusta o Plano Ferroviário aprobado unani
memente no Parlamento en 1995, que consideraba necesários 
1 70.000 millóns de pesetas até o ano 2007; só invi te na liña máis 
rendíbel do estado e a Xunta ten que aportar 3 mil millóns. Arias 
Salgado barruntoulle polos fuciños outro fel ao presidente da Xunta 
que, co seu sorriso na rolda de prensa estaba a demostrar que tiña o 
padal político perdido: "con estes investimentos queda saldada a 
débeda histórica", dixo o ministro. Como Fraga pode firmar un 
convénio autenticamente lesivo para Galiza? Por que desautoriza 
ao Parlamento? Que vai facer agora Cuiña Crespo, que foi daquela 
o artífice do acordo parlamentário? Chamará á mobilización como 
ameazou con facer se non se cumpria o plano aprobado? O ex uce
deo Arias Salgado cada vez que ven a Galiza dálle un ha navallada á 
política de Fraga. Hai amigos que matan.+ 

O Plano eólico 
non impedirá que 
se sigan construindo 
encoros 
O plano eólico foi apresentado 
polo governo do PP como unha 
forma de obter enerxia eléctrica 
através de técnicas non contami
nantes. Sen embargo, o elevado 
número de instalacións previstas, 
o nível de aproveitamento eléctri
co, a falta de estudos medioam
bientais para a ubicación dos par
ques e a auséncia dunha política 
de racionalización do consumo 
restan credibilidade a esta su
posta política ecolóxica. (Páx. 4) 

O Banco Central 
Europeu pedirá máis 
flexibilidade laboral 
As grandes corporacións .econó
micas xa tomaron posicións ao re
dor do que será a partir do próxi
mo tres de Maio o principal poder 
europeu: o Banco Central que to
ma carta de natureza nesa data. 
Os meios económicos máis sensí
beis ao que está a suceder en 
Francfort xa tomaron nota das di
rectrices impartidas palas corpora
cións e que seguen taxativamente 
o ronsel de Maastricht. (Páx. 17) 

· A ultradireita 
recluta aos seus membros 
entre grupos 
como os Ultrasur 
Empolingáronse na rede que 
os enxaulaba e comezaron a 
debanar a porteria do Fondo 
Sul até desgonzala .. Máis de se
senta primitivos facendo mone
rtas, mentres os policías contem
plaban o espectácu:o. (Páx. 15) 

• 
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A gl~baliz:ación é parte do imperalismo e mal se pade considerar un fenómeno novo. KEJTH DANNEMILLER 

Está dirixido a re.cortar a oormativa laboral e de meio ambiente 

O capital financeiro español non ve o AMI 
como comp~téncia senon como opor1unidade 

pa'ra a desregulación 
9* G. LUCA 

O Acordo Multilateral de lnvestimentos· (Ami) é un documento de consenso único que sustituirá en breve todos os acor
des existen~es sobre investi_mento. extranxeiro. Asegura todas as liberdades para o capital transnacional se mover dun 
pais a outro. O capital financeiro español non o ve como conípeténcia, senon como oportunidade para desregulación. 

un dos segredos mellar garda
dos, ainda que ·implica aos 29 
Estados de economia capitalis
ta máis desenvolvida, entre 
eles o español. Chámase Acor
do Multilateral de lnvestimentos 
(Ami) e o director da Organiza-

. dón Mundial de Comércio defí
neo coma un paso decisivo ca
ra unha economia mundial uni
ficada. Sera a chave do lnvesti
mento Extranxeiro Directo e da
cordo coas bases do documen
to que promoven os sete paises 
máis ricos dentro da OCDE 
servirá para fomentar o crece
mento económico, o emprego o 
o nivel de vida dos paises asi
nantes .. "O investimento directo 
-di. o acordo que ~erá sancio
nado o dia 24- multiplicouse 
por catorce desde 1973 a 1996 
e todos os governos están da
cord o en que se trata dunha 
fonte de capital e de renovamen
to porque fomenta a competitivi-

dade e a:eficiéncia económica": 

A Organización Mundial de Co
mércio di que os paises que re
gulan o investimento extranxeiro 
e o libre comércio condénanse a 
pobreza. O acordo do Ami signi
fica un avance radical para o ca
pital ventureiro porque lle ase
gura capa,eidade para moverse 
dentro dos paises da OCDE sen 
limitacións. No documento ~do 
acordo afirmase que sen esta li
berdade non se producirían os 
investimentos nen se darían os 
beneficios do capital sen Estado -

·e en función desta virtude, go
vernos coma o español estan 
dacordo en asinar a patente ··de 
libre circulación. 

Esta liberdade representa a pri
mei ra vista unha contrariedade 
insalvábel para os intereses fi
nanceiros de cada un dos paises 
asinantes. Dentro do Partido So-

ciali~ta Francés, por exemplo, 
hai quen califica o Ami coma un
ha forma de grupo de presión 
económico mundial animado po
los dirixentes dos grandes gru
pos económicos transnacionais 
e excluido do control das na
cións. Pero a realidade é que 
nengún partido da Internacional 
Socialista se pronuncia contra o 
acordo. "As diverxéncias de opi
nión sobre o Ami -di o deputado 
do Partido Comunistas de Portu
gal Jo~o Amaral- hai que busca
las ·entre o capital transnacional 
e os direitos dos traballadores 
locais, as transferéncias de tec
noloxia ou os períodos mínimos 
de permanencia no país". 

Discriminar aos pobres 

O argumento da OCDE de que . 
o Ami busca o progreso e a des-

· pari ci ón das discriminacións 
particulares de cada Estado en-

cóntrase .con outra versión : o 
acordo é en realidade a instau
racion dunha discriminación de 
máis alta dimensión entre os 
máis ricos e os máis pobres, in
cluso dentro de cada Estado 
membro da OCDE. "Desde o co
mezá -di o ~conomista James 
Petras- a globalización é parte 
do imperialismo e mal se pode 
considerar agora un fenómeno 
novo. Os principais axentes eco
nómicos de hoxe, as corpora
cións transnacionais, desempe
ñan o papel que antes corres
pondia ás empresas níercantis: 
integración e apropiación de re
cursos e explotación da man de 
obra barata". 

A OCDE di que o Ami busca a 
·igualdade de trato entre as 
transnacionais e as empresas 
de cada Estado pero dunha 
parte admite que o movimento 

Pasa á páxina se~te 
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Ven da páxina anterior 

de capitais só pode darse coa 
caida total de impostos e condi
cións temporais. Esta condición 
significa de feíto un priviléxio 
para as transnacionais que vai 
contra a carta de Deberes e Di
reitos Económicos das Nacións 
Unidas, na que se garante "o 
direito inalienábel de cada na
ción a regular os investimentos 
extranxeiros e exercer o control 
sobre eses capitais". O econo
mista Moshe Nash, do Congre
so Nacional Africano, di que a 
igualdade de trato "pode enten
derse coma unha carreira entre 
poldros de alzada e cabales 
ananos; sempre que alguén re
clama medidas especiais que 
protexan aos pequenos , os 
paises mais ricos talan de dis
criminación ou de medo á liber
dade". 

Para Joáo Amaral , "o grande 
capital estranxeiro beneficiará 
co Ami dos mesmos reximes 
de apoio que haxa no país pa
ra a protección do seu próprio 
investimento. Por exemplo, dos . 
incent ivos rexionais e apoios 
ás pequenas e médias empre
sas que hai en Portugal ; tamén 
se benef iciará dos mesmos 
apoios a qualquer outro Estádo 
extranxeiro. se hai por exemplo 
entre Portugal e un pais de lin
gua portuguesa de Africa sobre 
investimentos, a Coca Cola ou 
a Nestlé poderan ter os mes
mos direitos que os inversores 
portugueses". 

"' • # \ ... ' 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

No Congreso non hai polo de 
agora reaccións contra o Ami 
coa excepción da solicitude que 
fixo o deputado do BNG Fran
cisco Rodríguez de compare
céncia do ministro de Economia 
Rodrigo Rato, para que informe 
sobre a posición do Governo es
pañol sobre o acrodo. "Compre 
lembrar que o Parlamento euru-
peu diriX ÍUSe recentemente á Os países pobres din que a AMI aumentará a discriminación positiva a prol dos ricas. 

Comision Europa para que non 
asinase o Ami nos seus termos 
actuais por consideralo moi des-
favorábel para os intereses da o d d 1 1 

~~m~~.~~i~a~~~~~~s cidadáns mun o os cen pr1me1ros 
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Francisco Rodríguez coida que 
o Ami é unha imposición do ca
pital transnacional para garantir 
a sua libre circulación e para 
asegurar a máxima trendabilida
de dos seus investimentos. 

A Comisión Europea ten previs
to asinar o Ami nos vindeiros 24 
e 25 de Abril.+ 

No índice das cen primeiras 
empresas multinacionais por 
activos no exterior, publicado 
dentro do Informe sobre o In
ves timen to Internacional da 
Unctad en 1997 , trinta son 
norteamericanas. Dentro de
las, a maioria están relaciona
das coa fabricación de armas 
coma a General Electric, Du 

Pont De Nemours, Chevron, 
Dow Chemical, Xerox Corpo
ration, A TT ou United Tech
nologies. Das dez empresas 
que encabezan a lista, cinco 
son dos Estados Unidos. 

Dezaoito compañías deste ca
dro son xaponesas, as princi'
pais relacionadas co Motor e a 

electrónica. A Toyota é na ac
tualidade a novena empresa 
do mundo por activos no exte
rior. Na arde de importáncia o 
terceiro país é Alemaña, que 
ten nove empresas multina
cionais entre as cen con m·áis 
activos -no exterior, coma 
Franza ou o Reino Unido, pe
ro supera a estes dous Esta-

dos pola importancia dos acti
vos , as vendas no exterior e 
o número de empregados no 
exterior. 

O resto da lista pertence a 
Suiza , Canadá, Bélxica , 
Suécia, Suiza e Austrália. O 
Grupo Ení italián un só lugar 
o 42.+ 

Un acordo contra as nacións sen Estado 
O Acordo Multilateral de lnvestimentos (Ami), procede 
dun acorde que implica aos 29 paises organizados 
dentro da OCDE e ten as características dun convénio 
de grande calado para a economía de todo o mundo. 
En Marzo, o Parlamento Europeu tomou a resolución 
de considerar o Ami pernicioso e de recomendar aos 
congresos da UE recusalo na sua redacción actual asi 
como de denunciar o segredo co que se quer levar a 
efeito a sua execución. Este sixilo dos Estados 
occidentais co Ami (o español entre eles) e moito 
menos doado de comprender nun tempo no que a 
información pode facerse simultánea, instantánea e de 
cobertura universal. 

Enténdese mellar cando sabemos que o Ami ten como 
obxectivo sustituir por un acorde único os 
compromisos actuais sobre investimento internacional, 
tanto se se trata de acordes bilaterais como entre 
grupos de paises. O grande capital teria en todo o 
mundo as mesmas facilidades que os intereses locais 
pero non estaría suxeito a nengún dos regulamentos 
que establecen as normas da econ_omia en cada país. 
Para o capital haberia so direitos. E curioso que de 
todas as institucións ~uropeas susceptibeis de se 

pronunciar sobre unha norma trascendente, a única 
que ergue a voz sexa o Parlamento a cámara sen 
capacidade executiva. 

Co Ami, o grande capital transnacional beneficiarase 
das mesmas prescripcións de apoio que haxa en cada 
país para tormentar investimentos en sectores con 
dificuldades. Por exemplo, inversores de todo o mundo 
poden aspirar en Galiza aos apoios ás Pequenas e 
Medianas empresas previstos pela Xunta ou o 
Governo central. 

Sabemos que o Governo central está dacordo coa 
implantación do Ami e que o executivo do PP . 
pr.ocura a apertura total dos mercados e a 
igualdade de trato para os capitais extranxeiros 
baixo o argumento de que máis benefícios se van 
derivar do investimento, veña nas condicións en 
que veña, que das normas de protección do capital 
autóctono. O capital financeiro español quer entrar 
poi a porta que calcula vai deixar aberta o capital 
transnacional para se aproveitar do abaixamento 
das normas sociais e ambientais. E se non se 
con·mave porque o Ami franquee a lib~ralizac i ón en 

sectores coma o da producción cultural , é porque 
consideran, cheos de razón, que o quebranto será 
moito maior para as nacións sen Estado o que os 
liberaría en todo caso para a aplicación de novas 
coartadas contra as culturas que loitan pola sua 
normalización. · 

Esta é a sua posición na realidade, agachada detras 
dun laio xeremiaco polos riscos que pode traer o Ami á 
excepción cultural europea ou au tecido económico 
próprio. As contradiccións entre o capital transnacional 
e as formas de producción económica localízadas 
vense desde a pesca, a pequena e mediana empresa 
ou a producciqn agrícola e gandeira da Galiza pero 
non se advirten desde a Confederación de 
Empresários, sempre ben dispostos a dar a sua 
benzón ás grandes plantas comerciais, por exemplo, 
en nome do progreso. 

A OCDE terá unha reunión ministerial os días 24 e 25 
de Abril para sancionar o acorde, prazo curto pero 
sobrado para que as institucións públicas e privadas 
da Gal iza denúncien o acord9. • 

ANOSA TERRA 
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Organizacións ecoloxistas·consideran que alguns emprazamentos s~ deben revisar 

O Plano eólico non reducirá outras.formas_de produción cOntaminantes 
-0- PAULA CASTRO 

O plano eólico foi apresentado 
polo governo do PP como un
ha forma de obter enerxia eléc
trica através de técnicas non 
contaminantes. Sen embargo, 
o elevado número de instala
cións previstas, 'O nível de 
aproveitamento eléctrico, a fal
ta de estudos medioambien
tais para .a ubicación dos par
ques e a auséncia dunha polí
tica de racionalización do con
sumo restan credibilidade a 
esta suposta política ecolóxi
ca. A enerxia producida bene
fícia só ás empresas privadas 
concesionárias, diríxese á ex
portación e non se ·albisca a 
posibilidade de que· substitua 
outras formas de produción 
eléctrica máis cont~mihantes 
ou de maior imp~cto social co
mo o encoro do Umia. Entre os 
parques previstos está en mar
cha o da Serrado Xistral, onde 
se atopan as brañas máis 
antigas do país, e xa hai pla
nos para futuros emprazamen
tos nos Aneares e no Courel. 

O 24 de Novembro de 1995 ·o 
conselleiro de lndústria anuncia1 
ba a Plano enerxético de Galiza, 
que cifraba o investimento priva
do en produción de enerxia eóli
ca en 63.000 millóns de pese
tas. O 15 de Decembro dese 
mesmo ano, o próprio consellei
ro rectificaba a cantidade de in
ves timen to e aseguraba que 
chegaria aos 37 4.000 millóns de 
pesetas. Segundo os estudos 
realizados por XESTENGA, em
presa que lago seria a principal 
beneficiária na concesión do 
aproveitamento enerxético, a 
poténcia a instalar acacia os 
5.000 megavátios eólicos. Con 
este nível de produción supera
ríase a poténcia instalada de 34 
centrais hidroeléctricas, que só 
chegan a uns 350 megavátios. 

Mália defender o uso das ener
xias alternativas as asociacións 
ecoloxistas ADEGA, EEG e FE
DENAT de Lugo veñen de de
nunciar a política enerxética da 
Xunta. "Parécenos moi ben o 
apoio decidido á enerxia eólica 
pero consideramos que se debe
ría facer de forma descentraliza
da coa finalidade de incrementar 
o reneimento e na Galiza pode
ria facerse sempre en substitu
ción de enerxias contaminantes, 
xa que xeramos un excedente 
de enerxia eléctrica que se está 
exportando", sinala Manuel So
to, presidente de ADEGA. 

Desde estas asociacións entén
dese que o desenvolviménto do 
plano de aproveitamento eólico 
fáise máis como negócio e para 
beneficiar os intereses de deter
minadas empresas privadas que 
como médio para minimizar o im
pacto ambiental. Segundo o es
tudo apresentado por GAMESA, 
empresa encarregada por XES
TENGA da elaboración dun ma
Pé! para a ubicación dos parques 

· eólicos, sinálanse 137 zonas, de
señadas e topografadas como 
posíbeis emprazamentos. Para
doxicamente e tal e como teñen 
denunciado os grupos parlamen-

A enerxia eólica é unha boa alternativa se axuda a eliminar procedimentos agresivos como os encaros. Na foto, o Parque Eólico de Enoca de Bares. A. IGLESIAS 

tários da oposición é a própria 
empresa que realiza o estudo a 
primejra á que se lle aproba, 
desde a consellaria de lndústria, 
o seu plano enerxético. N.o mapa 
sinálanse as zonas de maior ou _ 
menor aproveitamento e tamén é 
esta empresa a q-ue recibe case 
todas as concesións en zona 
prioritária 1 . Con estes preceder:i
tes, o suposto interese por ence
tar unha política enerxética eco
lóxica esváese. 

Manuel Soto lembra que hai 5 
anos os ecoloxistas eran os úni
.cos que acreditaban na posibili
dade de obter enerxia do vento. 
"Cando se comprobou que era 
rendíbel cambióuse a liña de ac
tuación e agora a poténcia eóli
ca dos parques previstos chega
ri a a aproximarse á produción 
de Meirama, das Pontes e un 
número elevado de hidroeléctri
cas de .grande tamaño dos- gran
des encaros que hai en Galiza". 

Impacto medioambiental 

Na liña de priorizar os intereses 
empresariais, a concesión de 
parques eólicos ''.está provocan-

- do o deterioro dalguns dos me
llares espazos naturais con efei
tos máis graves rias serras sep
tentrionais", sinala Xosé Veiras, 
responsábel da FEG. Un dos 
casos máis graves é o da serra 
do Xistral, que está incluida na 
proposta de lugares protexidos 
por Natura ?OOO. 

Nun informe elaborado pala Uni
versidade de Santiago sobre a 
Valoración do Património Natural 
e Histórico das Serras Septen
trionaís de Galíza, esta zona de 
m0ntaña afectada por diferentes 

proxectos de parques eólicos ten 
unha grande importáncia pola 
sua riqueza en flora, fauna, solo, 
valores paleontolóxicos e arque
olóxicos. A zona ab.rangue as es
tribacións montañosas de Aba
dí n, Alfoz, Muras, Mondoñedo, 
Ourol, O Valadouro e Vilalba. Os 
responsábeis 'das asociación 
ecoloxistas galegas sinalan que 
ao tratarse dunha zona de bra
ñas "non poderá suportar o im
pacto que conleva a construc
ción de pistas e a instalación dos 
aeroxeneradores, trasformado
res e cables de transporte". 

Manuel Soto sinala que o pró
prio Consello Galega de Medio
ambiente xa talaba destas con-

sideracións, "pero non se tivo en 
conta nen se produciu nengun 
avance". Segundo Veiras , a 
consellaria de lndústria está 
presionando á de Medioambien
te para que se reduza o número 
de zonas protexidas e facilitar 
así a instalación dos parques 
nas zonas que se conºsideran 
máis rendíbeis. Ademais, siná
lanse numerosas irregularida
des nos proxectos, tanto técni
cas como administrativas, ao le
var a cabo obras en espazos 
naturais protexidos sen os pre
ceptivos estudos de impacto 
ambiental . 

No caso do Xistral só se estu
dan os efeitos na zona en con-

A. ErnÉ 

PPdG, a Semana de Paixón 
dun non nato 

José Maria Aznat prepara cámbios en Madrid. A cachada das es, 
coitas a HB e a notícia publicada polo médio máis próximo ao 
presidente do Govemo español, El Mundo, pon de manifesto que 
Aznar quer mostran o seu domínio do partido, sen interferéncias. 
O PPdG está imerso nesta campaña de Aznar. Non é só que teña 
feítas as beiras para situar a Mariano Rajoi como candidato á 
Xunta, senón que quer controlar a única organización que ainda 
se lle. escapule das mans autoritárias. Álvarez Cascos está a mover 
os fios compracido ante os escándalos de Ourense e Lugo. Tres 
médios desprazaron os seus reporteiros a Galiza na ¿ercura de in, 
formación sobre Cuiña Crespo. A ofensiva, a que só parece resistir 
Cuiña, é tan forte que en Lugo e Ourense están a dar un tento de 
retirada. Colaboradores próximos a Cacharro affrman que se ven 
Rajoi é incapaz de manexar o partido e vai ter que pactar, qúeira 
ou non, con quen ten os votos. Poda o PPdG pase a sua Semana 
de Paixón ainda nonnato. • 

creto na que se ubica o par
que, pero non se teñeh en con
ta as repercusións nas espé
cies. que ~uedarán afectadas e 
os proxectos técnicos non es
pecifican por onde pasarán as 
pistas nen o cableado. Aliás, 
as autorizacións administrati
vas estanse concedendo sen 
ter feito con anterioridade os 
estudos ambientais. En Lugo 
xa se conseguiu paralizar o 
parque de Bustelo 1, promovi
do por Endesa, porque come
zou a sua construcción sen ter 
realizado este estudo de im 
pacto ambiental. 

Entre as accións previstas, ade
mais das denúncias, as aso-
.ciacións ecoloxistas anunciaron 
que contactarán coa povoación 
afectada e coas forzas políticas 
da zona. Algunhas comunida
des de montes xa teñen apre
sentado alegacións aos proxec
tos porque teñen aproveitamen
tos gadeiros que quedarán moi 
afectados coa instalación dos 
p~rques e porque non están 
sendo compensados coas in
demnizacións que lles aterecen 
as empresas a cámbio das ex
propiacións dos terreas. 

O problema que subxace no pla
no eólico é a connivéncia que 
existe entre a consellaria de ln
dústria e as empresas privadas 
que dirixen a produción á expor
tación do excedente eléctrico 
sen r.::mgunha compensación 
para Galiza. Os benefícios non 
revirten no desenvolvimento in
dustrial do país e, pola contra, 
ainda non se solventaron os pro
blemas de subministro de elec
tricidade de importantes zonas 
do rtrral nen co plan MEGA.+ 
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Regular o acceso ao mercado de produtos tratadas sen abonos químicos, como patacas ou froita, é o obxectivo do Consello Regulador. 

A consellaria de Agricultura nemea a-novas vocais e mantén a Gabino-Vázque_z 

Destituidos os nove membros do 
Consello Regulador de Agricultura Ec~lóXica 
tras pedir a demisión do presidente : . 
-0- A. ESTÉVEZ 

O 31 de Marzo o DOG daba a 
coñecer aos noves membros 
do consello regulador para a 
Agricultura Ecolóxica. Ese 
mesmo dia enteiráronse os no
ve vocais anteriores que xa 
non formaban parte deste or
ganismo. A consellaria de Agri
cultura decidiu solucionar co 
conflito que lle formularan do 
xeito máis drástico; cesándoos 
dos seus postos. Días antes, 
os nove membros do consello 
pediran de xeito unánime a de
misión do presidente do con
sello, Gabino Vázquez, precisa
mente o único membro do 
consello que se mantén tras a 
remodelación da consellaria. 

O Consello Regulador de Agricul
tura Ecolóxica (Craega) nasceu 
tras o interese amasado no sec
tor de produtores e elaboradores 
por ter un órgano que puidera re
gular o mercado destes produtos 
conseguidos sen abonos quími
cos. Tras varias reunións da coo
dernadora na que se aglutinaban 
conseguiuse unha candidatura 
para o consello re.guiador que fo
se representativa do sector. Gabi
no Vázquez encabezaba o grupo 
do que formaban parte, ademais, 
outras nove persoas. A consella
ria deu o visto bon e publicou en 
Xuño a composición do órgano 
regulador. 

"A nosa primeira labor era visitar 
a toda aquela xente que tiña so-
licitado a etiquetaxe. Hai que en
trevistarse cos produtores, che
gar a un acordo e sup.ervisar o 
proceso polo que deixan de utili
zar abonos químicos. O consello 
nasce porque hai máis de cen 
solicitudes de persoas interesa
das en producir ecoloxicamente. 
E ai ~9rnezan ·ªs-.q.i~r~fl<?i.ª.s P.º!:: 

que pasan os meses e non se fai 
nengunha visita", comenta Rosa 
Castro, unha produtora de kiwis 
e ex membro do consello regula
dor. "Nos criamos que non era 
sensato aspirar a proxectos des
mesurados. Tiñamos que contar 
coa produción real de agricultura 
ecolóxica e co dia a dia, que era 
atender as solicitudes que nos ti
ñan chegado e que, ainda hoxe, 
están sen respostas. O presi
dente cria que era máis impor
tante ir cobrando importáncia a 
través dos meios de comunica
ción e da representación que el 
exercia", comentan os ex vocais 
Luís Ánxel Sánchez e Rosa Cas
tro, quen xunto ao resto dos des
tituidos deron unha rolda de 
prensa o Martes 7 de Abril en 
Santiago. 

Segundo relatan os ex membros 
de Craega, comunicáronlle ao 
presidente en ~aneiro o desacor
de xeralizado coa sua xestión. 
"Tiñamos contratado a unha di-

, rectora técnica que, tras unhas 
semanas de traballo, comezou a 
ter diferéncias con el. Entre ou
tras razón porque quería comezar 
as visitas e el non lle daba as in
dicacións pertinentes", sinalan. A 
directora técnica está de baixa la
boral, segundo os ex membros 

As bases do consello regulador 
contemplan o· cese do presiden
te por "perda de confianza do 
pleno, manifestada en votación 
segreda por maioria de dous ter
cios dos seus membros". "Nos 
non somos dous tercios, somos 
todos os que asinamos para pe
dir esa votación e, sen embargo, 
e él o único; que se mantén", si
nalan Luís Anxel Sánchez e Ro
sa Castro. Craega tiña destinado 
neste primeiro ano de andaina 
algo máis de dous millóns de pe
setas por parte da ·consellaria e 
os ex membros láianse de que 
xa se teña gastado boa parte en 
capítulos que non teñen ver cos 
obxectivos reais do organo re
gulador. Ao redor de medio mi
llón de pesetas, foron. para gas
tos de representación do presi
dente . "O mao de todo isto é 
que se trata dun consello regu
lador provisional e, como todos, 
mentres non hai eleicións, os 
pastos dependen da consellaria 
que, desta vez, obviou as ba
ses", sinalan. Os vocais cesa
dos·apontan a que as boas rela
cións de Gabino Vázquez -éso
briño político do _ conselleiro Do
siteo Rodríguez- poden explicar, 
en parte, a confianza que depo
sita a consellaria nel. 

do consello, por non atu~ar a pre- Gabino Vázquez polo dé agora . 
sión psicolóxica do presidente. O non fixo declaracións sobre a 
5 de Febreiro, os nove membros destitución· dos nove vocais. Este 
do consello entregan na consella- opinan que "se non quere entrar 
ria de Agricultura a solicitude para en polémica é porque sabe que 
convocar un pleno extraordinário, ten moito que perder". Engaden 
cesar en votación segreta a Gabi- que o seu interlocutor é o conse-
no Vázquez e propoñer un novo lleiro e non o presidente do Crae-
candidato. " Pero Gabino Váz- ga. "Nas mans da consellaria es-
quez xa apresentara unha pro- tá mantera un presidente rexeita-
posta ao director xeral de lndús- do pola maiori~ e impoñer a nove 
trias. Enteirámonos que soliqitara vocais ·novas ou, ·pala contra, le-
a demisión de todos e de que a var adiante un consello represen-
consellaria, desestimando a nosa tativo do sector e que resposte á 
solicitude, decidira darlle outra demanda dos produtores intere-
oportunidade", cantan. sados na agricultura ecolóxica".+ 
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Fianza de 250 millóns pará Pablo Vioque· 
Nada máis receber o sumário polo _que están procesados 
Pablo Vioque, Manuel Carballo Jueguen e Luis Jueguen, o 
xuiz Baltasar Garzón ditou senténcias millonárias para ca
da un deles. A Vioque, ex secretário da Cámara de Comér
cio de Vilagarcia, impúxolle unha fianza de 250 millóns de 
pesetas e aos outros dous procesados, 200 millóns. Están 
pmcesados como responsábeis do transporte de 1.700 qui
los de cocaína, que chegaron a Cedeira en dous barcos no 
ano 1991. No auto de procesamento contémplase que al
gunhas das reunións para argallar o transporte da droga 
realizárónse na própria Cámara de Comercio arousán.+ 

Apreséntase a alterna6va a Carlos Príncipe 
no PSOE de Vigo 

5 

Un grupo de responsábeis e militantes do PSOE de Vigo, 
entre os que se atopan a ex deputada Maria Xosé Portei- . 
ro, Xurxo Parada, ex governador civil, Francisco López 

Peña, responsábel da Zona Franca 
durante o governo tripartito na ci
dade, a deputada Carmela Silva, o 

_ ex concelleiro Xulio Calviño e o 
presidente do partido, Abel Caba
llero, apresentaron o Venres 3 de 
Abril unha alternativa á candidatu
ra de Carlos Príncipe á alcaldia de 
Vigo. Na roda de prensa fixeron 
público un manifesto no que avo
gan pola rexeneración do partido, 

carios Príncipe. a participación da militáncia e un-
- . has eleicións primárias que sigan 

a liña das que enfrentan a Joquin Almunia e Josep 
Borrell. As eleicións celebraríanse o 27 de Xuño e un mes -
antes terian que estar apresentadas as diferentes 
opcións. Sobre calé o·candidato desta alternativa, que 
non recolleu ainda sinaturas, non se quixeron pronunciar 
por un nome e referíronse a que ''calquera das persoas 
presentes pode ser un bon candidato". A alternativa a · 
Príncipe, que precisa do apoio dun 15% da militáncia, 
considera que o·traballo na oposición do concello de Vi
go, tras tres anos de governo popular, "teria que ser máis 
forte e contundente" . . 

Por outra parte, en Ferrol, Fernando Blanco foi reelexido 
secretário xeral do PSOE o Venres 3 de Abril pola noite. 
Tamen optaba ao cargo Rafael Pillado, que obtivo 53 vo
tos frente aos 163 de Blanco.+ 

Admiten a trámite a denúncia do BNG 
polas agresión~ contra os deputados 
O xulgado de instrucción nº 2 de Lalin admitiu a trámite a 
querela apresentada polo BNG contra a actuación policial 
producida o 20 de Xaneiro no transcurso da tractorada. 
Os deputados nacionalistas Francisco Trigo e Xosé Fran
cisco Ferreiro denunciaron os empurróns e golpes que re
cebiron por parte dos axentes da orde pública mália ama
sar que eran parlamentários. Nunha roda de prensa cele
brada o Sábado 4 de Abril explicaron que a denúncia refe
riase á reivindicación dos direitos fundamentais de toda a 
povoación. Dias atrás o delegado do Governo Xan Miguel 
Diz Guedes, responsábel da actuación policial, foi citado 
para declarar no xulgado nº 4 da Coruña por unha denún-. 
cia semellante interposta polo Sindicato Labrego Galega.+ 

O Grupo Cable faise coas tres-- demarccícións 
de cabo do país 
O Ministério de Fomento outorgou ao Grupo Cable a 
explotación das tres demarcacións de cabo nas que está 
divid.ido o país: A Coruña, Compostela e o resto da Galiza. 
O Grupo Cable está integrado maioritariamente por capi
tal galego (Unión Fenosa ten un 22%, CaixaVigo un 15%, 
Faro de Vigo un 1 o e un 8% a Confederación de Empresá
rios), conta cun capital social de mil millóns e prevé facer 
un investimento de 44.000 millóns para chegar a 620.000 
fogares. Dado que as telecomunicacións son a cada un 
sector de servizos integrados nos que a telefonía, a televi
sión, as transmisións de dados e mesmo a 
subministración de enerxia eléctrica, son ofertados indis
tintamente, cabe a formación dun operador galega de te
lecomuicacións que aproveite os recursos do país, serva 
aos seus intereses e impeda a dependéncia tecri~lóxica. + 

Ex alcalde do Bolo 
xulga·do p~r prevaricacjón 
Silvério Fernández Pérez (PP), ex alcalde do Bolo até 1993; 
foi. xulgado o Venres tres _de Abril na Audiéncia de Ourense 
acusado dun delitq de prevaricación ao contratar obras e ser
vizos "prescindindo das máis elementais normas administrati
vas" durante a lexislatura de 1989 a 1993. O fiscal pede un
ha pena de dez anos de inabilitación e dezaoito meses de 
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OS CATRO PEARES· DO NACIONALISMO 

Decía nun artigo, publicado en A Nosa Te, 
rra, o pasado 19 de Marzo, que a sociedade 
galega necesitaba un cámbeo radical, e que 
o BNG foi, é, e debía seguir sendo o instru~ 
mento político desa mudanza profunda. Jn, 
dicaba que a base social do nacionalismo es, 
taba hoxe máis que nunca nos traballadores 
asalariados e nos labregos, e que se debía 
atraguer ao proxecto común, a sectores, co, 
mo os pensionistas, a emigración e os pe, 
quenas empresários, cos que non se fixo un 
traballo específico e metódico até hoxe 
(cando menos cós dous prime iros). Pero ter 
un importante peso orzanizativo e eleitorál 
nos asalariados e labregos, non debe fa,cer 
pensar que xa están de por vida co proxecto 
do nacionalismo, xa que compre revalidar 
cada día esa incidéncia e convertila en he, 
xemónica, e esto só é posíbel facendo como 
até hoxe un nacionalismo de esquerda. · 

A loita de clases clase a cotío na Galiza. Non 
estamos na situación de China, na que ha, 
bia unha burguesia nacional organizada e o 
país estaba en grande parte ocupado polo 
imperialismo xaponés (non hai .unha bur, 
guesía nacional na Galiza, e mesmo dubido 
que exista hoxe en países con estado próprio 
como Arxentina e Venezuela, por poñer 
dous exemplos). A guerra en China, Viet 
Nam ou Alxéria puxo en segundo termo as 
diferéncias entre clases rnentras durou, e es, 
ta non parece ser a nasa situación, nen por 
lonxe. Ternos unha frente, de esquerda, on, 
de hai matices que representari as distintas 
alternativas das clases e grupos sociais que 
necesitan cárnbeos radicais, como son: a ple, 
na soberia nacional, a defensa do idioma e 
cultura próprias, unha distribución máis xus, 
ta da riqueza e do emprego, capacidade prD' 
dutiva, etc. Non é casual que o BNG estea 
contra a entrada no Mercado Comón e-a 
OTAN, ou que votara contra a reforma la, 
boral, apoiada polo sindicalismo estatal, é 
polo empresariado estatal e galega. A frente 
en Galiza chega até onde pode chegar en 
función dunha realidade colonial dentro de 
Europa, e a piques de rematar o século XX. 

Coido que é incorrecto basear o futuro do 
nacionalismo político na capacidade para 
atraguerse aos votantes de centro,dereita, 
facéndolles "acenos, ainda con disgusto". 
Sería esta unha liña política que se funda, 
menta especialmente nos resultados eleito, 
rais, e na radiografía social que se fa¡ decote 
desde o poder e os meios de información ao 
seu servizo. Se nos basearamos nestas análi, 
ses, non hai' en Galiza camiño posíbel para 
o cámbeo social, nen para que o naciona, 
lismo sexa hexernónko. T eríamos que mo, 
derar o noso proxecto social e mesmo 
abandoar a coeréncia reivindicativa no 
idioma, xa que é calificada como radical 
polos meios de informaCión e o poder, e 
aceptar o bilingüísmo harmónico, para 
atraguernos aos sectores que hoxe votan a 
alternativas-que fan, ·pala pasiva e pola ac, 
tiva, unha prática cotiá contra os intereses 
da maoría social. Unha cousa son as nece, 
sidades das clases sociais e outra como se 
comporta o cidadán á hora de votar, xa que 
hai mecanismos que deforman a opinión 
ptiblica e que, ademais, non permiten que 
chegue con nitidez a nosá mensaxe. Así 
que, polo de agora, unha cousa son as vota, 
cións e outra a realidade social, ainda que, 
pouco a pouco, produto da predica coeren, 
te, vaise abrindo camiño o noso proxecto· e 
sombra e realidade están máis próximas.· 
Para chegar até aqui, non cedimos nunca 
nos princípios e obxectivos, nen nos mo> 
mentos máis difíceis, facendo cámbeos· tac, 
ticistas ou oportunistas, que poden levar ao 
trunfo eleitoral rápido, pero dunha liña dis, 
tinta; e aínda presentándose como unha 
camuflaxe, tamén se pagaría caro. 

·. 

MAÑVELMERA 

'Se nos fixasemos nas análises 
-dos meios de comunicación non haberia camiño 

para o_ cámbeo social" 

Os resultados actuais do BNG non parece 
que sexan produto da moderación, e tampou, 
co hai un año (por exemplo 1982) no que se 
producira unha mudanza de liña. Houbo 
grandes mobilizacións e protestas sociais an, 
tes <lesa data e despois. Quén non lembra as 
protestas comra a cota da Seguridade Social 
Agrária, as manifestacións de Xove e Baldaio, 
as xomadas de loita convocadas pola ING, 
CCLL e ERGA, e as grandes folgas de 1976 e 
1977. Ademais, estadoitas non foron nen 
máis nen menos combativas que as oito fol, 
gas xerais que se produciron desde 1984; as 
tractoradas pala cota do leite e supertaxa, as 
protestas dos viciños de Vilaboa, etc. Loxica, 
mente foron protestas airadas, de cabreo, pola 
situación de marxinación e discriminación 
que medra, pola represión policial e o entre, 
guismo do PP de Galiza, non podían ser dou, 
tro xeito, a menos que a sociedade galega se, 
xa "masoca". Unha situación que soupo com, 
prender o BNG, e que reflectiu no zapatazo 
do compañeiro Beiras no Parlamento Galega. 
Estas acións, achegadas aos sentirnentos do 
pavo, que eron e dan votos ao BNG, foron as 
que quitaron peso eleitoral a oturas forzas na, 
cionalistas cun discurso considerado máis 
moderado polos meios de información e a 
chamaqa "opinión pública". Forzas polítitas 
que competían no mesmo terreo até hai ben 

pouco, e que foron perdendo peso social e 
-eleitoral. Non debéramos esquecer tan pron, 
to a história recente. 

Hai quen ve "modelos caducos e trasnoita, 
dos" na história anterior á refundación do 
BNG en Riazor, esquecendo que ese mode, 
lo, que cumpriu a sua etapa, tivo a virtude 
de dar vida a todas as organizacións de ma, 
sas actuais do nacionalismo e poñer as pe, 
dras fundarnentais nas que se basea, com.o 
son: organizacións próprias, política de 
frente, casar un poxecto nacional e social, 
etc. Foi unha aposta dura e que moitos 
consideraron non se ía abrir camiño. Con, 
vén lebrar que houbo outras forzas na, 
cionalistas que optaron por facer alianzas 
con partidos galegas, e que se integraron en 
sindicatos de ámbeto estatal nun primeiro 
momento. Pero a nación necesitaba forzas 
de si. Desde a ANPG decíamos que era po, 
síbel, ainda que daquela algúns xa falaban 
de ideas trasnoitadas. Mais, o tempo puxo a 
cada un no seu lugar, xa que a finais de 
1977 habia organizacións próprias consoli, 
dadas no país (sen dúbida fortalecéronse 
máis cando o conxunto das forzas naciona
listas se integraron nestas organizacións). 
Agora ben, que sería do nacionalismo ac, 
tual, se non se houbera apostado antes dos 
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80 por conquerir un cámbeo radical na rea, 
lidade nacional? Que seria do nacionalismo 
actual sen Baldaio, Xove, a folga do metal 
de menos de cen, as tra.ctoradas, os Dia da 
Patria, a bandeira coa estrela, as loitas do 
72, o asesinato de Reboiras, as folgas xerais 
de 1984, ou o zapatazo de Beiras? 

Desde hai anos, as distintas organizacións 
nacionalistas, o que .compón o chamado mD' 
vimento nacional galega (MNG}, manteñen 
entre sí unha autonomía total e vai seguir 
senda asi. Mesmo hai matices e diferéncias 
tácticas. Pero é necesário, e bo para o país, 
que teñamos un rumbo común, corno até ho
xe, ainda que dun xeito máis organizado. 
Agora ben, sería preocupante que algúns mi
litantes pensasen que hai unha distribución 
do traballo, na que aqueles que están nas or, 
ganizacións reivindicativas teñen atribuido o 
papel de atneder o inmediato, mentras que 
os que están presentes nas institucións son os 
que deben artellar as propostas estratéxicas e 
o modelo de socieade. No desefio do futuro 
da sociedade galega, contamos todos, non 
hai militantes de primeira'e segunda! 

Coido que o nacionalismo galega actual é 
herdeiro en partes iguais, da revolta irman, 
diña, os precursores e galeguistas, a loita 
contra os foros ou a guerrilla antifranquista, 
por unha banda, e a Revolución Francesa, as 
grandes loitas do proletariado e dos movi, 
mentos de liberación nacional do século 
XIX e XX, por outro lado. Penso que nin, 
guén pretende remedar hoxe as revolucións 
sociais de primeiros de século, nen tomar á 
década dos 60 e 70. Pero tampouco parece 
que sexa un camiño que conduza a ningures 
o que seguiron o socialismo francés, alemán, 
inglés ou a esquerda democrática italiana, 
por non falar da socialdemocrácia española; 
ou o que percorreron os galeguistas do "inte, 
rior", tan acedamente criticados por Suárez 
Picallo e a Irmandade Galega de Bos Aires, 
que da opción culturalistas no franquismo 
pasaron ao entrismo nos partidos estatais e 
axiña á colaboración co sistema autonómico 
e a descentralización do Estad . 

A primeira experéncia socialista foi esmagada 
polo cerco e o erro , Cuba e Chiapas érguen, 
se como alternativas débiles n ec nómic , 
militar e forres no reivindicativo. Améri a 
Latina está alén mar e inzada de contr di
cións, o noso irmán de Portugal alonxando 
momentaneamente polos perxuiz do colo-
nialismo español, e Estado Unid a 
Unión Europea sedentas de conquista. Difícil 
eleición para Galiza e o nacionalismo. ante o 
dilema, debéramos ter en conta sempr : 

Primeiro, que Galiza é unha colónia e peri, 
férica en Europa, e, ademais, a nasa cultura 
e identidade susténtana as clases traballa, 
doras, polo que, nacionalismo e esquerda, 
son un memso proxecto. Asemade, que 
compren forzas próprias, que non só asegu, 
ran a soberania, senón adernais unha peda, 
goxía social para a defensa da identidade, 
polo que é importante que manteñan unha 
independéncia total. 

Segundo, non hai escenário posíbel, que 
contemple á maioria social, para un país 
como o noso, no modelo da chamada glo, 
balización económica e pensamento único, 
que non é máis que o disfraz dunha nova 
expansión imperial de Estados Unidos e 
outros impérios, polo de agora menos pode, 
:rosos, c_omo Ak.nania e Xapón. 

Terceiro: que somos un proxecto que se 
sustenta en catro peares fundamentais, que 
son: a xustiza social, as liberdades indivi
duais, o dereito de autodeterminación dos 
p9vos, e a solidariedade. + 
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Nos dias prévios ás eleicións autonómicas a Xunta trouxo unha expedición de emig~ntes de América adiantándose á cita anual do programa Reenconfros>Á chegada ao aero-
porto moitos deles dixeron que xa traian a boleta no peto en referéncia ao voto do Partido Popular. Na toto, emigran~e uru_guaia na residéncia de _!)anxón. TOM RIVIERA · 

Entende que as irregularidades foron 'un feito illado' 

O PP rexeita a adópción dé medidas . 
para garantir a transparéncia do voto emigrante 
~ PAULA CASTRO 

Irregularidades como as que se produciron nas pasadas elei
cións autonómicas poderán repetirse ao rexeitar o PP a intro
ducíón de medidas dirixidas a garantir a transparéncia do pro
ceso de votación dos galegos na emigración. O deputadQ do 
PP, Manuel Ruiz Rivas, definiu como "incidente isolado" as de
núncias realizadas polo deputado do BNG, Alfredo Suárez Ca
nal, segundo as que o PP financiou con cartos públicos unha 
campaña eleitoral apoíada en cargos institucionais como Ama
relo de Castro, usou as Casas de Galiza como centros de propa
ganda e propiciou a emisión de voto nas próprias sés populares. 

Co fin de evitar que nos próxi
mos comícios eleitorais se repro
duzan as irregularidades detecta
das nas pasadas eleicións auto
nómicas, o BNG levaba ao Par
lamento galega a proposta de in
troducir medidas dirixidas a ga
rantir "as regras de xogo demo
crático e o exercício en liberda
de, non manipulado nen mediati
zado, do voto dos residentes au
sentes". No que respeita á ins
cripción no censo, que se incre
mentou desde que o PP chegou 
ao poder en Madrid en 80.000 
emigrantes con direito a voto, o 
parlamentário nacionalista, Alfre
do Suárez Canal, solicitaba do 
governo central e da Xunta Elei
toral que sexan os próprios inte
resados os que soliciten a sua 
inscripción, que se comprobe 
que reunen os requisitos necesá
rios e que as forzas políticas poi
dan controlar as alteracións men
s~ais que se producen. 

Votar ao "poder" 

A análise do voto emitido 

maioritariamente cara ao PP, 
tendo en conta as diferentes 
realidades sociais, políticas e 
culturais dos distintos paises 
onde se realiza, demostra, se
gundo o deputado nacionalista, 
que se escolle á representa
ción do poder máis que a unha 
forza política concreta. Esta re
presentación do poder refor
zóuse durante a campaña ao 
ser os próprios cargos institu
cionais, como Amarelo de Cas
tro, Secretário de Relacións 
coas Comunidades Galegas no 
Exterior, os que. peden o voto 
para un único partido. Por iso, 
Suárez Canal fixo especial fin- _ 
capé na necesidade de regula
mentar as actividades destes 
cargos da administración para 
que non poidan participar en 
actos públicos para solicitar o 
voto para nengunha candidatu
ra e "moito menos se isto se 
produz -con cargo aos orza
mentos públicos". 

.. 
A identificación do poder cun_ha 
forza política refórzase ao ser 

os cargos eleitos do PP os úni
cos que poden facer uso de 
institucións como as Casas de 
Galiza durante a campaña, 
"que non se poden usar cando 
van representantes doutras for
zas políticas, como aconteceu 
co candidato á presidéncia do 
BNG". 

Proceso fraudulento 

Alfredo Suárez Canal sinalou · 
que existen dados empíricos 
que demostran que o que 
aconteceu no proceso eleitoral 
foi fraudulento, desde as irre
gularidades do voto por co
rreo, no que se d~ron por váli
das papeletas sen comproban
tes ou de persoas que remitian 
vários sobres, até a emisión 
de votos nas próprias sés do 
PP. Para que non se repitan 
estes incidentes, o BNG solici
tou das Xuntas Eleitorais cen
tral e galega a adopción de 
medidas dirixidas a asegurar-

. que o procedimento .de vota
ción na emigración teña as 
mesmas garantías qu~ o voto 
por correo que se produce no 
estado e que só se poida exer
cer este direito nas oficinas 
consúlares, con mesas dispos
tas ao efeito e coa presénc1a 
de ·interventores das distintas 
forzas políticas. 

Frente á solicitude destas me
didas e aos dados apresenta
dos polo deputado nacio.nalista, 
o parlamentário do PP, Manuel 

Ruiz Rivas sinalou que "o BNG 
basea nun incidente illado a 
sua proposta". Como en ante
riores ocasións, desde o grupo 
parlamentário popular xustifi
couse a sua negativa a aprobar 
medidas que aseguren a limpe
za do xogo democrático argüin
do que o BN~ "quer pór atran
cos con trámites aos votos dos 
emigrantes", que se atenta con
tra a liberdade de expresión se 
se impide aos cargos institucio
nais facer campaña a favor dun 
partido e que o incremento do 
número de censados resposta 
a revisión realizada no ano 
1995, tras da modificación da 
lexislación. 

Fren_te a estes argumentos, Al
fredo Suárez Canal lembrou 
que o censo non se modifica 
coa Lei do 24 de Marzo de 
1995 senón no ano i 996, coin
cidindo coa chegada do PP ao 
governo central, e comparou o 
incremento de 80.000 censa
dos na Galiza, ·ande governa 
tamén o PP, co incremento en 
tan só 2.000 censados en An
dalucia, onde, pala contra, está 
·governando o PSOE. O depu
tado nacionalista sinalou ta
mén o uso arbitrário dos votos 
dos emigrantes, aos que se 
lles manda "de ofício o voto 
nas autonómicas e nas xerais, 
men!res que nas eleicións mu-

- nicipais teñen que solicitar o 
voto por correo", ao seu enten
der porque neste caso é máis 
difícil de controlar.• 
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A defensa 
'numantina' 
do ·sector lácteo 
Os socialistas entenden que 
defender o agro galego frente 
ás imposicións da UE é "facer 
unha defensa numantina de in
tereses particulares'". Asi o 
aseguraba o deputado do 
PSdG-PSOE na sua interven
é:ión en r.esposta a unha mo
ción apresentada polo deputa
do do BNG, Emílio López Pé
rez, dirixida a analisar as re
percusións que terá para a 
agricultura galega a aplicación 
da Axenda 2000. O deputado 
socialista debeu entendeu que 
a proposta era demasiado lo
calista porque insistiu en que 

· "hai que ir asumindo que esta
-mos en Europa e defender ar
gumentós europeus".+ 

-Construir paseos 
sub·marídmos 

- Xosé _Henrique Rodríguez Pe
ña pediu maiores garantes de 
conservación das obras que 
ven realizando a consellaria 
de Política Territorial á vista 
de qUE} unha vez rematadas 
deben comezar de novo por 
non terlles feito canalizacións, 
non ter · estudado as repercu
sións climatol_óxicas ou porque 
mesmo incumpren as garan
tías de seguridade cidadá ne
cesárias. O conselleiro, Xosé 
Guiña asegurou que eran con
tados os casos nos que se da
ban estes fenómenos e convi
dou ao deputado do BNG a vi
sitar algúns tramos de obras 
"para demostrarlle a boas con
d icións nas que se atopan". 
Rodríguez Peña fixo o próprio 
e convidou ao conselleiro a vi
sitar algún Paseo Marítimo co
mo o da Guarda, que xa se 
coñece co nome de "paseo 
submarítimo ou Lavapés", por
que está sempre inund.ado. • 

\ 

Currás non baila · 
con homes 
O 5 de Marzo do 1996 a con
sellaria de Educación compro
metéuse a construir un centro 
de educación secundária e 
profesional na cidade da Co
ruña no prazo de catro me
ses. O 26 de Marzo dese 
mesmo ano prorrogábase o 
prazo ao ano 97. No ano 97 
Celso Currás anunciaba que 
comezaria a construirse no 97 
con 230 millóns de pesetas e 
remataríase no 98 cunha in
versión de outros 200 millóns. 
"Ainda non se puxo a primeira 
pedra", dicíalle ao conselleiro 
o deputado do BNG Xosé 
Henrique Tello, quen diante 
das constantes modificacións 
díxolle ao conselleiro que "só 
me queda convidalo a bailar''. 
"Non lle aceito o baile, non te
ño costume de bailar con ho
mes" contestóulle o consellei
ro quen asegurou que o 7 de 
Abril remata o prazo de lici
tación e en 7 meses o centro 

. estará construido.+ 

: 
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CAPIROTES OU CELEBRACIÓN$ 
DO TRUNFO DA VIDA? 

VICTÓRINO PÉREZ PRIETO 

É cousa de hai xa anos o confronto entre. unha vi
sión da Semana Santa como unha semana de vaca- -
cións, semellante aos dias do Entroido ou do Nadal, 
ou unha semana de fondo contido relixioso para o 
povo cristián. Paréceme un confronto bastante inú
til, no que a dimensión relixiosa leva as de peróer, · 
nun mundo secular coma o actual, nas portas do sé
culo XXI, no que a xente, 

razóns dun espectáculo urbano. Que repercusión real 
teñen na vivéncia da fe cristiá dos que participan ne
las? Creo que na meirande parte dos casos nengunha. 

A fe cristiá non é un puro sentimento privado, indi
vidualista, burgués e descomprometido, senón que 
ten unha dimensión esencialmente comunitária. 

Non para ter unha presén
creme e non creme, ten di
reito a organizar o seu tem
po libre como queira. 

Ocorreralle como xa acon
teceu co Nadal, unha festa 
cristiá que naceu para "cris
tianizar" a festa pagá roma
na do Natalis Solis invictus, e 
que volveu converterse no
vamente nunha festa pagá, 

·'Fronte a case exclusiva 
preséncia de morte nas 

manif estacións das ·ruas, ..a fe 
cristiá celebra tamén a 

Resutreción" 

cia pública desafiante na 
sociedade, senón porque o 
cristianismo naceu no seo 
dunha comunidade de dis
cípulos e o elemento cele
brativo-comunitário é fun
damental nel, xunto co seu 
compromiso social co po
bre e o feble. Na Semana 
Santa os cristiáns celebran 

ainda que persistan sim_bo-
lismos cristiáns coma o Be-
lén, pero despro~istos do 
seu sentido xenuíno. Alguén dixo con razón que o 
Nadal, máis que celebrar o nacimento nun humilde 
pesebre do Pillo de Deus feito home, é unha "orxia 
pagá consumista", na que o ton principal ven marca
do pola desmesura no derroche. 

Vense falando últimamente dunha "recuperación" do 
sentido relixioso da Semana Santa, porque volven 
-en realidade non se foron nunc~- as procesións, cos 
seus pasos lacrimóxenos, os seus caperuchóns e milita
res, os seus ritmos marcíais e os penitentas arrastrand9 
cadeas, rezando a un Deus que semella ser un Deus sá
dico, sedento de sangue e dor. Pero, é realmente esa a 
dimensión relixiosa-cristiá da Semana Santa? 

Sen quitarlle valor á honradez dalguns que poden vi
ver relixiosamente a Semana Santa con estas mani
festacións tradicionais, paréceme que a realidade é 
que se trata -máis ben dun folclore que revive por ra
zóns turísticas -nas que manda a economia--ou por 

algo que está nos funda
mentos da sua fe: o com
promiso até a marre dun 
galileo chamado Xesus de 

Nazaret, o Cristo, e o seu trunfo pascual sobre esa 
. morte. Pero, o ton xenuinamente cristián das cele
bracións deses dias non ven marcado pola morte, se-

. nón pola vida. Fronte a case exclusiva preséncia de 
marte nas manifestacións das ruas, a fe cristiá cele
bra tamén a Resurreción. O punto de chegada non é 
a Cruz, senón a Pascua de Resurreción. Por iso, dei
xando o pórtico da Semana que é o Domingo de Ra
mos, as celebracións fundamentais fanse en tres dias 
chamados "Triduo Pascual": Xoves Santo (a Derra
deira Cea), Venres Santo (a morte na cruz) e Pascua 
(celebración da_resurreción na nocturna Vixília Pas
cual) . 

A fe cristiá non na~e da cruz, senón da expei:iéncia 
pascual dunha pequena comunidade que, tras da mar
te do Nazareno, empezou a proclamar: Xesus vive! Es
ta fe no Resucitado celébrana os cristiáns nas suas co
munidades e parróquias, non nos pasos dos tétricos ca
rapuchóns, que camiñan ao son dos ritmos marcíais.• 

Os labirintos do carpo . 
Manipulacións ideolóxicas, 
saberes científicos e obras de arte · 
de Lourdes Mendez 

COLECClÓN CAMPUS 

a 
ED ICIÓN S 
AlllOBAUllll 

Chiapas -como 
discurso global 
Manuel Vázquez Montalbán 
opina en AJOBLANCO sobre 
Chiapas. "E a demostración 
dun novo tipo de revolución 
que xa non é lenini ta. 
Estabamo afeitas a un 
modelo de revolución 
baseado nunha avangarda que 
tiña unha certeza obre o que 
lle compria á sociedade. 
Falaba en nome do 
proletariado que erá a parte 
en abalo da sociedade. · 
Provocaba un asalto ao 
Estado e establecía a 
hexemonia desa clase social 
dentro dunha ditadura do 
proletariado. Iso foi en 
esquema a lóxica 
revolucionária <leste anos. Co 
fracaso desta tendéncia, 
aparecernn novos princípios 
fundamentais do pulo 
revolucionário. Un señor que 
non pode ser considerado un . 
revolucionário coma Octávio 
Paz, dixo despois da caida do 
muro de Berlín algo 
clarísimo. algunhas respostas 
fracasaron mais fican as 
perguntas". O caso de Chiapas 
é volver a comezar. Non se 
aplica unha fórmula total e 
absoluta de solución dos 
problemas do mundo, senon 
que se parte do inventário do 

. desorde. Da nómina do que 
non está ben, da inxustiza, da 
desigualdade e das suas 
claves. a partirmos da leitura 
do inmediato, ternos que 
reconstruir un discurso crítico 
e teórico. No caso de 
Chiapas, o discurso teórico 
reconstruese a partir dos 
perdedores e os perdedores da 
globalización son, non só a 
base social máis deprimida, 
senon, dentro dela, os 
indíxenas. Coido que, desde o 
máis concreto, Chiapas pode 
chegar a ser un discurso 
global".• 

Me lloras 
para todos 
0 CORREO GALEGÓ 

, pergunta a Fernando Acuña, 
secretário xeral da CIG, 
sobre o plano de emprego da 
Xunta. "Abordamos as 
negociacións con doses 
importantes de ceptidsmo e 

. o proceso até o de agora Joi 
abondo decepcionante. E 
elemental cuantificar o que 
se quer. Se o que aspiramos é 
a conseguir crecemento 
económico e criación de 
emprego, parece óbvio que 
hai que establecer obxectivos 
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porque ·~si funciona todG> na 
vida. En paralelo, compre 
facer unha análise séria do 
desemprego e isto hai que 
levo a termo sectorialmente 
e por comarcas, porque non é 
o mesmo a problemática do 
interior que a da zona 
costeira, e ainda dentro 
destas danse situacións 
diferentes . Outra cuestión a 
tratar é o emprego público e 
a necesária reduccion da 
xornada laboral. Paréce 
lóxico que as mellaras da 
produtividade derivadas das 
tecnÓloxias ou do aumento 
do coñecemento, revertan 
non só en benefícios senon 
tamén nunha mellar calidade 
de vida dos traballad re . 
Nun ámbito coma o no o, 
onde o paro e tá nunhas 
alturas incomparábclm nte 
uperiore ao parámetro 

europeu , debiamo r 
adiantados ne te obxectivo. 
Pero e tamo quedand atrá : 
aí están as medidas aoptada 
en Franza e Itália 
seitorialm nte n Belxica 
Portugal. Aquí e tamo de 
rémoras xa que o pre idente 
do empre ário , António 
Ramilo, agoira problemas de 
competitividade. Nó non o 
eremos. Sería bon que e ta 
medida tivese ámbito 
europeu e xenerai ta". • 

En condicións 
de lembrar 
Alberto Xosé Diéguez, 
profesor de Psicoloxia da 
universidade de Mar do 
Prata, fala no 1RIM1A do eu 
traballo encol de estratéxia 
de adaptación dos 
emigrantes galego en Bo 
Aires. "Ao galega non lle 
quedaban moitas 
alternativas: a ua ciedade 
excluiao e procurou un lugar 
no que puidese realizar os 
seus oño . Por razón 
políticas, económica 
sociais este lugar era a 
Arxentina". Diéguez 
descrebe a relación ntr 
emigrantes na Arxentina 
como de domfni e 
submisión. "Hoxe, coa 
migración latin american 
acorre o mesm . Aquí n 
Mar do Prata, o boliviano 
bate cun réxime de 
escravitude. Traballa e ma 
unha besta, recebe un alário 
moi baixo e por riba, se é 
indocumentado, a sua 
situación agrávase. Cando 
vexo tales realidades 
compároas coa situación pola 
que deberoh pasar os noso 
país". O autor do traballo 
relata un caso do que rivera 
notícia no Centro Galega do 
Mar do Prata. "Chegada a 
Bos Aires, unha muller 
estaba sen un só peso fronte 
ao Obelisco (no centro da 
cidade). Desesperada, ali 
mesmo arrincou un dente de 
ouro que levaba na boca para 
vendelo e poder dar de 
comer aos seus fillos. Hoxe, o 
galego na arxentina é un ser 
híbrido, cidadán de ambos 
paises, que é tamén un pouco 
non s~r de aquí nen de ' 
alá".+ 
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AQUEÓLOGO DO MUSEU 

DE PONTEVEDRA, ANTÓNIO DE 

LA PEÑA DEUSE A COÑECER 

POLOS SEUS TRABALLOS SO

BRE OS PETROGLIFOS. ENTEN

DE, A MANEIRA DE METÁFORA, 

QUE A RIQUEZA ARQUEOLÓXl

CA DO PAÍS É "UN LIBRO QUE 

SE ESTÁ DESTRUINDO E AO 

MESMO TEMPO NON DEIXAN 

QUE OS INVESTIGADORES O 

LEAMOS". DESCUBRIDOR DO 

NOME TUROOUA COMO ORl

XINÁRIO DA CIDADE DE PON

TEVEDRA, QUE AGORA COME

ZA A SER RECOLLIDO NOS LI

BROS DE HISTÓRIA, DE LA PE

GALIZA 
ANOSATERRA 
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A. IGLESIAS 

ÑA LAMENTA QUE NON SE PROMOVAN OS ESTUDOS ARQUEOLÓXICOS, CANDO "TEMOS SÉ· 

CULOS DE HISTÓRIA DE GALIZA VALEIROS DE INFORMACIÓN". CONFIA EN QUE A RIQl)EZA 

ARQUEOLÓXICA SE CONVERTA ALGUN DIA NUN PONTO DE ATRACCIÓN TURÍSTICA DO PAÍS. 

SERÁ CANDO A XUNTA SE DECATE DE QUE TEN O PATRIMÓNIO MÁIS IMPORTANTE DA 

PENÍNSULA "MAIOR INCLUSO QUE O TAN VISITADO FOZ CDA" E IMPEDA QUE CONTINUE A 

DESTRUCIÓN DA NOSA ARTE RUPESTRE-"QUE PODE LEVALA A DESAPARECER EN DEZ ANOS". 

· António de la Peña 
'É máis fácil dinamitar un petroglifo sen que pase nada que obter un permiso para estudalo' 

* CARME VIDAL 

Por que se parou aquela inves- Que se tirou daquel estudo? A lei aprobada hai dous anos foi Só se fai investigación cando os deiro bochorno ao ver o estado 
tígación que tirou á luz o nome elaborada sen consensuar cos xacementos van ser cubertos por dos nasos xacementos. tada 
Turoqua da cidade do Lerez? O pouco que poidemos facer profisionais, é absolutamente vias ou gaseoductos. Ademáis os monumento polo que pasamos 

serviu para clarificar a história normativista e intervencionista xa informes desas excavacións de ou estaba a monte ou destroza-
Botounos fóra o MOPU e tive- antiga da cidade que estaba que incluso contempla como hai urxéncia non se fan públicos nun- do por unha pista ou coma o dol-
mos que deixar a excavación. feita sobre bases máis imaxina- que facer as excavacións. Ché- ca. A última publicación da Xunta men de Dombate, cunha casa 
Foi hai dez anos, xusto ao dia tivas que reais. Por pura afini- gasea extremos tan ridículos ca- foi a dos resumes das excava- gravada enriba. Non ternos nen-
seguinte de ter aparecido o mi- dade fonética comezouse a fa- mo exixir a mesma carga admi- cións feitas no ano 89. Din que gun xacemento arqueolóxico 
liário co nome de Turoqua ins- lar de Pontevedra como duas nistrativa para ir ao monte buscar fan moitas intervencións pero non que se poda ensinar. En todos 
crito. Falouse entón dunha para- pontes, e houbo autores que se petroglifos que para facer unha serven para nada porque non s~ os paises civilizados a arqueolo-
da técnica e ainda continua. romperon os cornos buscando excavación. Só pod~ facer isa un dan a coñecer os resultados. E xia cumpre unha dobre función, 
Descobrírase a cabeza do miliá- a segunda ponte. Demostrouse arqueólogo titulado. Todos os criticábel que.se teñan interrompi- de documentación histó'rica e 
ria pero lago arrancáronno á que iso non era asi e que abon- afeizoados que foron os que des- do as investigacións, que o de- · atractivo turístico e o noso é im-
brava, con grande dano a pesa- daba remexer un pouco para cobriron os restos arqueolóxicos partamento de arqueoloxia da presionantemente rico. 
res de estar iso recollido na Lei sabela. Turoqua continua a ser deste pais non poderian tela feito Universidade de Santiago leve 
de Património como expólio. unha hipótese, pero a razón con esta lei. O património arque- cinco anos sen facer excava- Daria para facer un parque á 

coa anterior e dun oitenta por olóxico neste momento é como cións, saen promocións dé licen- maneira do de Foz Coa? 
Era importante o descobre- cento a cero. unha biblioteca con incunábeis ciados sen ver nengunha diante. 
mento? pechada que se está desfacen- Poderán montar todas as mostras Foz Coa coñécese en todo o 

O nome está a aparecer nal- do . Ao mesmo tempo non se que queiran de Galiza no tempo, , mundo e vai ser un fervedoiro 
Era, ianse descobrindo dados da gu,ns textos, é unha maneira controla nada, pódese dinamitar pero sempré cos mesmos dados. de visitas. Nós ternos zonas con 
história de Pontevedra xa que a de avalalo? uri petroglifo sen consecuéncias Os poucos avances que se están arte rupestre que lle dan mil vol-
cidade avanza sobre o ria que 

É gratific~nte porque normal-
pero non dan permiso para estu- desenvolvendo· é grácias aoque tas, moito máis bonitas e intere-

se ia cobrindo de sedimentos. dar ese achádego. Ternos que se fai en Portugal e lago se extra- santes que están a monte e 
Quedamos' excavando no século mente hai un grande desfase, pasar vergoñas pasmosas cando pala aqui. A historiografia dos no- descoñecidas. Por exemplo 
XV e por debaixo estaria a Alta a investigación arqueolóxiéa asistimos a congresos e os gale- venta caracterizarase polo parón Campolameiro, onde non hai si-
ldade Meia, tan descoñecida na tarda en pasar aos textos de gas non ternos nada novo que di- e o retroceso, xunto á destrución quer onde xantar. Ternos a me-
cidade -nós defendemos que da- ensino. Móitos manuais conti- cer porque non hai investigación. do património histórico. llor arte rupestre da Península 
quela non existia Pontevedra- e nuan inexplicabelmente a falar nas Rias Baixas marta de risa e 
tamén a zona romana. Comezou dos celtas. A investigación dei- Son as empresas as que tan Os xacementos poderian ex- afnda falta que se faga algo. Un 
a sair o miliário porque ten dous xaba á vista tamén que a cria- os estµdos? plotarse para o chamado tu- petroglifo é o verdadeiro produto 
metros e meio de altura, pero o ción do núcleo dé Pontevedra rismo cultural que quere pro- galega de calidade e _p. Xunta 
nivel romano está na sua base. e un acto administrativo roma- O único que se está facendo é · mover á Xunta? ainda non se deu conta diso . 
Agora está obrando ali a empre- no. unha actividade de salvamento, ' Estase destruindo continuamen-
sa Aquagest sen nengun estudo arqueoloxia de xestión ou urxén- No mes de Setembro asistimos te e nun prazo de dez anos que-
arque_olóxico, cando a normativa Desfeita do património cia. Levamos cinco anos sen po- a un congreso internacional na damos sen arte rupestre. Unhas 
impórí que calquer modificación der investigar, proibíronse as ex- Coruña sobre arte megalítica -da duas mil pedras seguen espalla-
que afecte ao subsolo dunha zo- A investigación arqueolóxica cavacións e a política arqueolóxi- que a Galiza ,¿ un ha das zonas das por Galiza e s_pn bens de in-
na histórica ten que pasar antes queda garantida na Lei de Pa- ca pasou dos departamento$ uni- máis ricas- con especialistas de terese cultural co máximo grao 
pala .Comisión de Património. trimónio? versitários aos de obras públicas. todo o mundo e pasamos verda- ·de proteción arqueolóxica. + 
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. NOVIDADES DE 

A NOSA TEB.RA 

O agrarismo 
-

de Miguel Cabo Villaverde 

Babeo o termo agrarismo designamos un movemento social qe se 
desenvolve na Galicia a partir da última década.do s_éculo pasado e _ 

atopa o seu drástico final, como tantas outras cousas, o 18 dé Xullo de 
1936. Un movemento que galvanizo-U ~o campesiñado, que encheu o 
país de sociedades e sindicatos, construindo unha-epopeia que Miguel 

Cabo analisa neste traballo. 

COLECCIÓN HISTORIA DE GALICIA 

Sindicalistas e 
Rebeldes 

de Dionisia Perdra 
É unha ·obra artellada cal crónica do proletariado gaiego que se 
conformou preferentemente en tomo ás correntes obreiras de 

raigame libertaria. o historiador Dionisia Pereíra insiste no 
apaixonante perfil dalgún dos máis sinalados líderes anarquistas 
galegas e no contexto .do seu labor societário a xeito.de acción 

cultural, xomalística e sindical. ' 

COLECCIÓN PRENSA E CRIACIÓN 

-EDICIÓNS 
AIOSAUlllA 

GALIZA 
ANOSATERRA 8 DE ABRIL DE 1998 

MULHERES ASSASSINADAS, 
A PONTA DUM GRANDE-ICEBERG 

LUPE CES 

Segundo dados do Ministério do Interior e do Insti , 
tuto da Mulher, na Galiza, passou,se de 760 denún, 
cias por maos tratos no ano 89, a 928 no ano 96. 
Esta variac;.om nom é muito significativa se se tem 
em conta que só representa ao redor dum 10% das 
agressons reais. Se nos fiamos da mesma fonte (Ins, 
tituto da Mulher), o 51 % das mulheres que convi, 
vem em parelha cum ·home, sofrem algum tipo de 
maltrato físico ou-psíquico. 

A violencia dos homes contra das mulheres , a 
violencia de género, nom é umha realidade de ago, 
ra, ainda que na sociedade 

· mediática na que vivemos, 
nom ~xiste nada que nom 
saia na televisom. E nos úl
timos meses, a raíz da apa, 
ric;.om, num programa de 
Canal Sur, dumha mulher 
relatando o inferno no que 
levava vivendo quase 40 
·anos, e que posteriormente 
foi brutalmente ·assassinada 
polo home como que um 
juiz obrigou,na, depois de 
repetidas denúncias, a 
compartir vivenda, a 
violencia de género · já 
existe! 

mento nom se aplica e como se já nom fosse pouco 
aturar os 'maos tratos físicos e psíquicos, as mulheres 
hám de colher o pouco que podam levar, em muitas 
ocassons o posta (mais "cargas familiares"), e buscar 
acobilho alí onde lhe podam dar a proteq:om que 
nem na sua própria casa, nem no trabalho, nem na 
rua tenhem. As organizac;.ons de mulheres e feminis, 
tas ocupam cada oito de Marc;.o .as ruas reivindican, 
do e denunciando este tema. Um tema sobre o que 
case todo o mundo tem esperiencia, as mulheres co, 
mo vítimas, muitos homes como maltratadores, co, 
mo cómplices ou observadores sem implicac;.om. 

Mas um tema ampliamente 
desconhecido para a maio, 
ria, nas sua raizes e cau a , 
e mesmo nas suas distintas 
manifestac;.on . Umha pro, 
va de,lo é a cantidade d 
tópico que circulam entre 
a gente mais nova (a genre 
nom tam nova já viv u 
assim de "natural") e ue 
no fam pen ar qu as c u, 
sas nesse aspectq nom va, 
riárom tanto como se pen, 
sa. Mesmo a cantidade de 
agressons e actitudes vio
lentas do moc;.o diante das 
moc;.as segue a er moeda 
em circulac;.om. 

Reconhecer a existencia da 
violencia sexista é corqo 
abrir a Caixa ae· Pandara. 
Desde os poderes públicos 
vem,se na obriga de dar 
resposta a umha realidade 
que estava aí, mas que nun, 
ca in.teresou a ninguém, a 
nom ser as feministas. Mes, 
mo Alvarez Cascos, há moi 
poucas semanas, asegurava 
que se tratava de feitos isa, 
lados fruto de mentes en, 
fermas. 

Dizemos que mentar, mes, 
mo reflexionar sobre a 
violencia de género nos 
meios de comunicac;.om ou 
nos parlamentos, está traen, 
do a mais de um de cabec;.a. 

'Reconhecer a existencia 
da violencia sexista 

Um dos tópico mai diff, 
ceis de desmontar é o que 
asume que a mulher que 
tem independencia econó, 
mica sofre maus tratos por, 
que quer, por simples "ma, 
soquismo". O terror existe, 
e funciona. E por se fosse 
pouco ter que sobre-por,se 
ao medo, nom há lugar e
guro para a mulher agredi, 
da. As forc;.as de orde, o Diz 
Guedes e demais responsá, 
veis da eguridade, andam 
demasiado ocupado con, 
trolando, listando e repri, 
mindo a mobilizac;on e 
movimentos sociais. Nom 
tenhem temp de a gurar 

é como abrir a 
Caixa de Pandara" 

J á se empezam a escoi tar 
vozes que rec_omendam nom 
airear muito este tema por, 
que a publicac;.om continua, 
da de informac;.ons sobre este tipo de-actos pode pro, 
duzir um "efecto mimético". 

O ministro espanhol de Trabalho e Asuntos Sodais, 
Javier. Arenas, assinava há uns dias um -convénio de 
colaborac;.om com o Conselho Geral do Poder J udi, 
cial para umhas jornadas sobre este tema, e o presi, 
dente do CGPJ, asegura que está elabo~ando umhas 
conclussons dumhas jornadas celebradas em Dezem, 
bro, para formular umhas "sugerencias". Estám colhi
dos. Este tema é como umha pataca quente. Um 
pouco que se aprofundice nel e saltam em mil anacos 
todo o carpo legislativo, a política judicial, a política 
social, económica e educativa de qualquer governo. 

Javier Arenas fai chamados constantes a que as mul, 
heres denúnciem os maus tratos, e as mullieres vam e 
se lhe morrem assassinadas lago de repetidas denún, 
das! O CGPJ anda em jornadas, reflexons e sugeren, 
das, e as mulheres vam e se lhes morrem assassina, 
das batxo umhas sentenc;.as que as abriga a permane, 
cer perta dos seus agressores! E nom pidem papas. 
Agora pretendem respostar as grandes mobilizac;.ons 
do mes de Marc;o aprovando um pacote de medidas 
que nom só nom ponhem o dedo nas causa·s da 
violenc;:ia, senom que nem sequera recolhem aquel~ 
medida~ imediatas que as organizac;.ons _de mulheres 
venhem reclamando ao longo dos anos. 

As casas de acolhida som, entre outras causas, o de, 
do acusador que indica que as agressons as ínulheres 
som o único delito polo que a primeira qúe paga é a 
vítima e o seu entorno familiar. A figura do afasta-

os d ireitos fundamentais 
da mulhere , mesm e e 
trata do direito a vida. E 
por se fo se pouco o terr r 
a falta de protecc; m, há 

que reconstruir,se, porque a violencia sistemática 
rompe, destrue a autoe tima, a capacidade de refle, 
xom, a capacidade de decidir, a capacidade de amar 
e ilusionaMe. 

Outra prava, do desconhecemento que exi te obr 
esta realidade consistiría em perguntar as pessoas que 
tenhem responsabilidades ou militanc;.a activa nas 
organizac;.ons de esquerdas, e polo tanto supostamen, 
te interessadas numha sociedade igualitária e justa, 
sobre as causas da violencia de género e as medidas 
para supera, la. Falamos só das organizac;.ons progre, 
sistas, porque as conservadoras, botando mao a ore}, 
ha, diriam simplesmente" violencia de ... ?", e toda a 
elite do PP, mulheres incluidas, fecham filas detrás 
da velha consigna "Família, Pátria, Município e Sin
dicato" (cámbiesse o de sindicato por partido e nem 
pensar no adjectivo de galega!) ante sucessos como o 
do escote, as declarac;.ons de Cascos ou as críticas as 
medidas contra da violencia de género. E a prava de 
lume da importáncia que as administrac;ons dam a 
este tema passa polo dinheiro. Quando se fala das 
autovías fa.la,se em miles. de milhons; quando se fala 
de quota láctea e mesmo de supertasas, concretam,se 
as cifras. Pois bem, as mulheres nom estamos recol, 
hidas nos investimentos, polo tanto, qualquer inicia, 
tiva, medida ou programa que se aprove sem colocar 
os correspondentes zeros, nom passa de mera decla, 
rac;.om de intern;ons, aq:uns isoladas e polo tanto 
inúteis, ante um fenómeno social cumhas causas es, 
tructurais profundas e com expressons em todos os 
ámbitos sodais. Ainda bem que as mulheres camin, 
hamos!+ 
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A totalidade dos proxectos anunciados proceden doutros retiros monacais 

Armenteiro puxo ponto final á Ruta dos Mósteiros 
-0- A. EIRÉ 

Fraga e os seus conselleiros 
xa percorreron todos os mos
teiros, alguns con recunque, 
que ainda están en pé. Agora 
o presidente cavila en cele
brar os retiros "neutros cen
tros públicos ou institucións, 
dos que xa ternos ofertas in
teresantes". Para Fraga, cada 
un destes retiros é o millor de 
todos. Asi o repite ano tras 
ano coa mesma cantilena: 
"polo plantexamento da orga
nización e polas exposicións, 
a reunión foi das mellares". 

Que dan de si as Xuntanzas 
máis que acaparar protagonis
mo nos médios de comunica
ción? Cada conselleiro levou a 
Armenteira unha média de tres 
proxectos. A maioria semella 
que xa non os sacou da cartei
ra despois da~ anteriores reu
nión s, pois sempre voltan a 
presentar os mesmos, coas 
mesmas promesas e os mes
mos incumprimentos . . Semellan 
os nosos diários ao rematar os 
e_xercícios espirituais cando 
eramos rapazolos. 

A criación do Instituto Enerxéti
co, a renovación da frota pes
queira, o fomento das exporta
cións, a simplificación das rela
cións administrativas, o Plano 
Hidrolóxico, as autovías , o 
tren, o milloramento das rela
cións cos cidadáns, a rendabi
lidade agrária, a promoción da 
família ... non só coñecen xa as 
distintas abadías, senón que, 
todos e cada un foron enume
rados e explicitados por Fraga 
lribarne no seu discurso de in
vestidura. Fraga colleunos, lo
xicamente, do programa eleito
ral e o programa eleitoral repé
tese eleición tras eleición. O 
que quer dicer que os proble
mas son os mesmos e que, 
nen a intercesión do Espíritu 
Santo lles dá, senón a grácia e 
a luz suficientes, polo menos 
as entendedeiras necesárias. 

Se fose unha empresa america
na a que organizase esa trona
da de ideas para os seus exe
cutivos e ollase como ano tras 
ano se repeten as mesmas, 

Os conselleiros máis novatos aproveitaron unha escapada para xogar unha partida de tute. M. RIOPA 

chegan aos mesmos acordos e 
nunca se acadan os obxectivos 
previstos, seguramente despe
diría a todos os seus executivos 
por incapaces. 

É cousa de ideas? 

Pero, serán causa de ideas os 
retiros monacais de Fraga? Se
guramente non_ Fraga, aseso
rado a pé de Obra, obrígaos a 
ir todos os días á misa en xe
xun, que, como decia a miña 
aboa, "boa falta lles fai". Dei
xan, durante tres dias, de an
dar de calandracas e de perdu
lários ou pelengríns palas noi
tes, esquécense da axenda 
(menos Fraga, que ten adición 
ás inaguracións) e as suas do
nas téñenos plenamente locali
zados a todas horas. Comeza
rán deste xeito en amor e com
paña familiar a Semana Santa, 
que a tranquilidade de concién
cia é cousa moi boa para o bó 
governo , xa o decia Sancho 

Panza, e, se non o dixera, tam
pouco deixaba de ser certo. 

Ademáis, este Precepto Pas
cual que Fraga lles impón é 
unha boa época para as recon
ciliacións, personais e cos 
compañeiros , potenciadas na
queles famosos Cursillos de 
Cristiandade que debian de fa
cer os cadros franquistas e os 
"homes de boas famílias". Oes
te xeito , Xosé Guiña e Pérez 
Varela puideron pasear en 
compaña e, dis que en amor. 
Manolita puido actuar ·como a 
irmá maior de todos os conse
llei ros . Gago e Landín pudé
ronse integrar millar no grupo. 
Dositeo tíñaos a todos contro
lados. Orza puido explicarlle a 
cada un que se non lle daba 
máis diñeiro nos orzamentos 
non é porque se levase mal , 
senón "causa de clisponibilida
de". Palmou voltou a exercer a 
laboura policial para Pepe Gui
ña e anotou na sua libreta de 

policía cada quen con quen an
daba. Cachón convidábaos á 
sua casa da Goruña, pagada 
por todos, para que ollasen 
que "tampouco non é gran cau
sa". Currás suspendía o primei
ro curso da LOXSE por non. 
darlles colocado a todos os 
seu instituto. Couceiro chama
ba continuamente ·á Coruña ... 
E Fraga topeneaba prácida
mente sabendo que os seus 
conselleiros non podian asinar 
decretos sen que el se enteira
s e, facer comidas de 
oposición, prometer .investi
mentos descarriados, aumen
tar ó cupo de cárregos públi
qos, amañar oposicións (seica 
en Madrid están enfurruñados), 
deitar a altas horas, non che
gar a tempo ao traballo ... Que 
boiños, todos tra:en os ·deberes 
feítos; que santiños, que ben 
se portan, que amigos son~ So-· 
neaba o 'presidente. E, lago, 
ainda alguén dirá que estes re
tiros non valen para nada!• 

A CIG pede a demisión dos xefes de servizo de Meió Ambiente en todo o país 

A Administración nos montes paralisada pola p~ivatiiación 
O apoio económico e o fomento 
de organizacións como Silvanus 
ou a Asociación Forestal de Ga
liza deixou á Administración sen 
actividade na xestión dos mon
tes, transferindo a mesma a en
tes que actuan de intermediários 
políticos e que nor:i facilitan o 
cumprimento do Plano Forestal, 
denunciou a CIG, que por este 

· motivo pediu a demisión dos xe
fes de servizos das catro provín
cias de Montes, Meio Ambiente 
Natural e lncéndios. 

Os servizos provinCiais das tres 
subdireccións que dependen da 
Dirección Xeral de Montes e 

Meio Ambiente Natural, non 
aplican nengun plano de organi
zación do traballo dos funcioná
rios adscritos, segundo denun
ciou a Confederación lntersindi
cal Galega, mália que sindicatos 
e Administración chegaran a un 
acorde para desenvolver eses 
planos de traballo. Como conse
cuéncia deste feito, non se re
xistra un funcionamento real da 
Administración nos montes. 

En troques, actividades de infor
mación, asesoramento e orde
namento do monte si están a 
ser . desenvo.lvidas por organiza
cións como Silvanus ou a Aso-

ciación Forestal de Galiza, que 
reciben subvencións para atere
cer estes servizos e que mesmo 
teñen axudas .públicas para 
manter redes comarcais de ofici
nas de asesoramento. 

O sindicalista da CIG, Cláudio 
Quintillán criticou a complicida
de da Xunta con asociacións co
mo Silvanus, pediu que a Admi
nistración deseñe un verdadeiro 
plano de traballo dos seus fun
cionários e exixiu a demisión 
dos xefes de servizo polos in
cumprimentos ao desenvolver 
os planos de traballo dos funcio
nários. "Ademais, estas organi-

zaoións actuan como axentes 
eleitorais do PP", dixo Quintillán. 

A maiores, está a descoorde
nación das adrriinistracións. Un 
exemplo está na loita contra o 
lume, onde dase o paradoxo 
de que a Xunta entrega cartas 
aos concellos para que críen 
equipas para ·a extinción do lu
me e posteriormenté"'é a pró
pria Xunta a que se encarga de 
coordenar esas equipas. "O 
que se produce é descoorde
nación e ademais deste xeito 
elúdense os controis na políti
ca de contratación de persoal", 
explicou Quintillán. • 
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Folga de limpeza 
en Ferrol 

A homologación salarial dos 
traballadores da limpeza de 
Ferrol cos das outras cidades 
galegas motivou o comezo · 
dunha folga deste colectivo o 
Luns seis de Abril. Ademais 
das diferéncias acerca dos 
servizos íl)ínimos a cumprir, . 
entre os traballadores e o con
cello hai un enfrentamento por 
ver que zonas van ser limpa
das en primeiro lugar. O con
cello quer que se atendan en 
primeiro lugar as ruas céntri
cas para non deslucir o paso 
das procesións da Páscua 

.-de feíto o pasado Domingo 
cinco xa se limpou a fundo es
ta zona-, pero os traballado

~res queren limpar este bairro o 
vindeiro Luns día trece de 
Abril.+ 

Os viciños dos Peares 
mobilizaranse para exixir 
concello independente 

Os viciños dos Peares 
comezaran unha xeira de 
mobilizacións para reclamar 
unha entidade local própria 
que poderia ser un concello 
ou un consórcio. Esta locali
dade pertence a Ourense e 
Lugo, aos concellos lucen
ses de Carballedo e Pantón 
e os ourensáns da Peroxa e 
Nogueira de Ramuin, a tres 
partidos xudiciais e a tres 

- comarcas. Despois de máis 
de dez anos á espera dunha 
solución por parte da Admi
nistración, nunha asemblea 
celebrada o Domingo 5, 
acordaron cortar a via férrea 
e a estrada e manifestarse 
·en Compostela e nas Depu
tacións de Lugo e Ourense. 
Para Francisco RQdriguez, 
presidente da asociación de 
viciños, esta situación man
tense por tratarse dunha po
voación con pouco habitan
tes que "non resulta un bo
cado eleitoral atractivo·".• 

Un tránsfuga do PSOE 
devolve ao PP a alcaldia 
de Parada do Sil 

O Partido Popular recuperará 
a alcaldía de Parada de Sil 
através dunha moción de cen
sura que apresentou o Martes 
7, logo de que o conceJleiro do 
PSOE Clemente Castro aban
donase o seu grupo e_ se inte
grase no misto. Nas últimas 
eleicións municipais o 
membro da Agrupación lnde
pendente e ex centrista Luis 
Pérez Bértolez accedeu á al
caldía co apolo dos dous edis 
do seu partido e os tres do 
PSOE. Ese mesmo ano, dous 
concelleiros socialistas demiti
ron do seu cargo por enfrenta
mentos co alcalde e deixaron 
paso ao número tres da lista e 
o número catro, o tránsfuga 
Clemente Castro. Xunto con 
Maceda, Vilariño de Conxo, 
Melón e Castro Caldelas, Pa
rada do Sil é o cuarto concello 
de Ourense no que o PP 
accede ao governo municipal 
através dunha moción de cen-

- sura.+ 
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~anifestación polo emprego. Uns.dous mil delegados dos sindicatos_ CIG, UGT e ccoo concen
traronse o Xoves 2 de Abril en Compostela para reclamar medidas concretas encamiñadas á criación 
~~ ~~prego. ~s ~indi?alístas denunciaron. o retraso en receber da Xun1a un borrador dun plano con 
rn1c1at1vas reais despois de tres meses de que se. anunciara o início das negociacións. Criticaron asi
mesmo a falta. de vontade do governo gale.go para consensuar C()S axentes sociais un plano de em
prego e anunciaron que, de non receber re~p~stas positivas , repetirianse as movjlizac;jóns si.ndicais. + 

MOBILIZAR AOS PARADOS 
XEsus GéMEz 

Diante dos diferentes inquéritos que en Gali~á , nó 
resto do Estado e mesmo en Europa, se publican, o 
desemprego é a meirande preocupación da ciclada, 
n ía; e po.r conseguinte, as alternativas ao mesmo, o 
debate social para atallalo e invertir a tendéncia, 
conquerindo un emprego estábel e con direitos, un 
emprego de calidade, é a tarefa de toda a sociedade. 
Hoxe en dia coa. demanda só de proteción social an, 
te o problema do paro, qúedai:iámonos cortos. 

Visto o problema en clave gale.ga, afitmo con rotundi, 
dade que o paro ten território, ten sexo e idade; os ín, 
dices de paro en Galiza, o 

-abordar a necesária redución da xornada á ·35 horas 
semanais, sen merma salaría1 e por Lei. Asi o reinvin, 
dica histodcamente o movimento obreiro organizado 
e asi foi a lei das 4 2 horas de 19 31, as 44 horas da Lei 
de Relacións Laborais do 76, as 42 do Estatuto dos 
Traballadores, e a Lei do 29 de Xuño de 1983 pola 
que se establecía a xornada máxima en 40 horas. 

Ao Govemó español o Cúmio de-Luxemburgo, obrí, 
gao a elaborar un Plano de Emprego que terá que 
presentar na próxima reunión de Cardiff, <leste xeito, 
está a negocia~ cos axentes sociais e a Xunta nas Me, 

sas sectoriais. 
nível de ocupación das mu, 
lleres, a situación dos xóve, . 
nes, asi nolo amasan. A si, · 
tuación de paro máximo é 
un problema que afecta ao 
conxunto da sociedade, e 
máis especificamente. aos 
que o sofren de maneira 
máis directa:-parados e pa, 
radas, precários, excluídos, 

'Có~pre que amplos 
. . movimentos, toda a 
sociedade, converxa na 

mobilizacíón" 

O s resultados están ai. Por 
·iso, ante o que dan de si es, 
tas nego.ciación s, co nvé n 
clarexar: é preciso que dun 
xeito amplo, en Galiza e no 
resto do Estado, se debata, 
se mobi lice e se promovan 
no Parlamento ini ciativas 

sumerxidos, xóvenes, etc ... 

De todos ·son coñecidos os 
movimentos e as mobiliza, 
cións de Fráncia, ltália, mesmo en Alemaña, Holan, 
da, Finlándia, están hoxe a plantear a redución da 
xomada, coberturas sociais, etc. Para abordar a solu, 
ción ao problem(! do emprego. No Estado español, en _ 
Múrcia, Extremadura, Catalunya e Andalucía, come, 
zan. distintos colec't:ivos a sair á rua reinvindicando 
soluGións, e, tamén h?i que dicilo, o-nível ~e organi, 
zación ainda é precário e insuficiente, froito da deses, 
peración e a desconfianza nas institucións, nos sindi, 
catos, partidos políticos, levando a estes colectivos a 
sesgos anti,sindicais e de rexeitamento dos partidos. 

O tema en canto a diagnóstico, xa foi tratado noutro 
artigo meu anterior; "E despois de Luxemburgo, 
qué?": As políticas de neoliberalismo, a globaliza, 
ción, a Europa do Capital, de Maastricht lévannos a 
esta situación, prima a economía por enriba da polf, 
tica, do social. Non estamos a construir unha Europa 
Social1 Democrática e Solidária, e nisto os galegos e 
e.spañois ternos moito que dicer: sector lácteo, políti, · 
ca agrária comun PAC, p~sca, vides, oliveiras, etc ... 

Centrándonos no problema do emprego, cómpre que 
á hora de analisar as alternativas, as razonemos: xun, 
to con outras complementárias, a eliminación das ho, 
ras extras, das ETT's, a fiscalidade, etc, ternos que 

que insten ao Governo a 
afrontar o problema, e a sin, 
tonizar con Fráncia, Itália ... 
Do mesmo xeito, por abaixo 
cómpre que amplos moví, 

mentos, toda a sociedade, converxa na mobilización 
axudañ.do a sacar adiante medidas progresistas e por 
Lei. Nun encontro recente con franceses e italianos, 
así nolo demandaban: converxer en Europa na mes, 
ma loita. E asi o demandaremos nós en Cardiff á Eu, 
ropa dos mercaderes. 

Gostaríame antes de rematar, · reafirmar o papel dos 
sindicatos de clase, como as organizacións xenuinas 
_de traballadores e traballadoras na defensa: dos seus 

- intereses; porén, a dimensión do paro, o seu carácter 
estrutural (millón e médio de parados de longa dura, 
ción, situacións de marxinación, pobreza ... ) lévanos 
a conquerir o apoio social máis amplo, na defensa 
destes sectores tan castigados. 

Suliñamos con agrádo a resolución do Congreso da 
UGT, no camiño da redución da xomada a 35 horas, 
por lei e sen reducir salário; algo ternos andando, o 
debate está servido. Organicémonos e, na unidade de 
acción · das forzas progresistas, atopemos o camiño 

· para mudar a correlación dominante e poder trans, 
formar esta sociedade. + 

XESUS GOMEZ MIÑO é membro da Permanente Nacional de EU-IU. 
Responsábel da campaña das 35 horas 

8 DE ABRIL DE 1998 

) 

,·_M.eios de comunicación 
públicos 

MANUELCAO 
1 

Falábase eses dias dun proxecto de lei segundo o cal as televi, 
sións autonómicas poderian ser privatizadas, polo men os n a 
sua xestión. Aquí só faremos referéncia á circunstáncia de que 
os grupos políticos nacionalistas con representación no Parla, 
mento español votaron de xeito diferente tal proxecto . En 
efecto, mentras CiU e PNV apoiaban o texto, o BNG votou 
en contra. O Deput:ado do BNG Francisco Rodríguez explica 
en ANT o seguinte: "As causas vense forzosamen te diferentes 
se tes o Governo no teu país ou se non o tes. Desde logo para o 
BNG toda lexislación que abra a posibilidade de prívatización 
dos meios públicos é regresiva". 

Ao menos debería levar á reflexión sta diverxéncia funda, 
men tal. A primeira idea a ter en conta é que o feito de ser na, 
cionalista non condiciona unha po ición determinada obr o 
que ha de considerarse domínio privado ou público. Ninguén 
.dubida da ideoloxia nacionalista de Pujol ou Arzallus o feito 
de que consideren a iniciativa privada como un dos métodos 
axeitados para dinamizar e facer progresar as sociedade que 
xestionan, para nada minu valora o seu nacionalismo. Está á 
vista o éxito acadado por este tipo de políticas e orientación 
ideolóxicas. No caso galega, en troques, a iniciativa privada é 
vista, en xeral, con recelo e tamén no sector dos meios de co
municación . T al vez foi esta a razón pola que nengunha enti
dade da sociedade civil ligada ao nacionalismo -e habelas, hai, 
n as- se lle ocorrira solicitar á Xunta de Galicia algun}:ias emi, 
soras de rádio, en tregadas case todas a empresas de comunica, 
cín non galegas . Velai unha importante eiva do nacionali mo 
e un erro clamoroso que conviria subsanar prontamente. Nin, 
guén pensará, a estas alturas, que nunha sociedade democráti, 
ca a información ha de ser emitida ou xestionada básica ou ex, 
clusivamen te por entidades de carácter público. A sociedade 
civil ten o direito á libre e plural información e ha ter liberda, 
de de elexir correspondendo ás institucións públicas garantilo. 

'No caso galego a iniciativa privada 
é vista, en xeral, con recelo" 

No que respeita á proteción e promoción do noso idioma, se 
ben as autoridades públicas teñen a obriga de facelo efectivo , 
iso non é máis que en cumprimento do mandato que a socieda, 
de civil dá nas respectivas eleicións ao mostrar as suas prefe, 
réncias. No caso galega é ben coñecido que o uso do idioma 
corresponde máis á sociedade civil privada que ás correspon, 
dentes institucións públicas. Estas, xestionadas historicamente 
por grupos menos comprometidos coa nosa cultura, acusan un 
componente antigalego moi forre, situación que non se dá no 
conxunto da sociedade. En tealidade, devén asombroso esperar 
que institucións <leste tipo, polo mero feíto de que sexan públi
cas, xa vaian ser máis favorábeis á nosa cultura. As emisións da 
RTVG, os _recentes acros do CDG, o grao de galeguización nos 
centros públicos educativos, etc, demostran, máis ben todo o 
contrário. A latente desconfianza sobre a sociedade civil gale
.ga de carácter privado é, na miña opini~n, un problema funda, 
mental e grave do nacionalismo en Galiza e responde á pervi, 
véncia solidamente enraizada de ideoloxias. e estereotipos que 
nen teñen que ver coa sociedade galega nen serven para dar 
respostas viábeis e efectivas aos nosos principais problemas.+ 
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Rotoexcavadora na mina das Ponles. MANUEL SENDÓN 

O Governo rematará en Xuño a privatización total de Endesa 

O Plano de Reindustrialización das Pontes pode quedar 
sen efectividade 

90- P.B. 

A mediados de Xuño o Gover
no central concluirá o proce
so de privatización total de 
Endesa. Nembargantes segue 
sen existir un compromiso 
por parte da administración 
central e autonómica para que 
unha parte das gañáncias da 
venda de Endesa se invistan 
nun plano de infraestruturas e 
de desenvolvimento económi
co nas zonas que padeceron 
a sua expoliación. Coa venda 
do 41% das accións de titula
ridade pública que quedan 
por ofertar, o Estado ingresa
rá máis de un billón e meio de 
pesetas e pechará unha ope
ración que lle reporta máis in
gresos que todas as privatiza
cións realizadas durante 1997. 

En Xullo de 1997 o PP aprobou a 
venta do 35% do capital de Ende
sa a través dunha oferta pública 
de venda de accións. Con esta 
operación o Governo ingresaría 
un billón de pesetas e pasaría de 
controlar o 66,8% do capital da 

. empresa a quedar só co 31 %. Do 
35% previsto inicialmente ven
deuse nesta primeira fase un 
25%. Agora co anúncio de venda 
eo 41 % restante -que poderia es
tar pechado o 5 de Xuño- confír
mase a privatización total do gru
po. Palas 18 privatizacións que 
durante 1997 fixo a Sociedade 
Estatal de· Participacións lndus
triais (SEPI) o Estado ingresou 
1,2 billóns de pesetas. Coa venda 
de Endesa, ingresará unha cifra 
que ronda o 1,6 billóns; e dicer, a 

maior operación de venda de ac
cións dunha empresa pública. 

"Esta política entra dentro da es
tratéxia privatizadora de empre
sas públicas rentábeis para favo
recer a reestruturación do capital 
financierio industrial a escala in
ternacional e ao mesmo tempo 
cumprir os critérios de Maastricht 
de unha maneira fraudulenta", si
nala Francisco Rodríguez, depu
tado do BNG no Congreso. "Asi 
mesmo -engade- fan desapare
cer o papel do Estado como po
tencial planificador da economía 
ao privalo de toda capacidade de 
actuación precisamente en secto
res estratéxicos como o das tele
comunicacións ou o da enerxia". 

Sen reinvestimentos 
na comarca 

Nunha iniciativa apresentada en 
Xullo do 1997 -data na que o 
Consello de Ministros aprobou a 
venda do 35% do capital de En
des~ o BNG sinalaba os perigos 
que supuña o proceso de privati
zación desde o ponto de vista 
económico, social e político. Coa 
operación consolídase a negativa 
a que unha parte das sustan.cio
sas gañáncias ·do grupo compen
se ás zonas que padeceron a 
sua expoliación salvaxe -as mi
nas de lignito a ceo aberto espe
cialmente- sen os debidos cuida
dos medioambientais e coas con
secuéncias contaminantes deri-

M. VEIGA 

A excepción de Seat 
A Pierre Alain De Smedt, presidente de Seat, parecéronlle mínimas 
as axudas que recebiu a sua empresa en 1997: só 8.500 millóns. "Al, 
go similar --<lixo- ao que receben outros fabricantes de ·coches,,. En 
1994, ao estalar a crise, Seat recebeu 36.000 millóns de axuda dogo, 
vemo central e da Generalitat~ As perdas xeradas pola factoria per, 
mitiron que quedase exenta de pagar imposto de sociedades até o 
ano 2.001. As sospeitas parece que están á vista. O vicepresidente 
de finanzas, Erich Krohn, afirmou, despois da recuperación da pro, 
priedade da fábrica navarra de Landaben: "podo asegurarUes que o 
obxetivo desta operación non foi non pagar impostas,,. 

Polo que se ve, a vangarda industrial de Europa, a indústria do auto, 
móbil, está libre da norma do libre mercado que condea ao~ grupos 
con perdas e tamén está exenta da exixéncia da UE que proibe as 
subvencións públicas.• , 

vadas de centrais térmicas de 
gran poténcia como a das Pontes 

A operación tamén priva ao Esta
do dunha preséncia determinante 
no sector industrial estratéxico da 
produción de enerxia eléctrica 
que, ademais, xenera cuantiosos 
beneficios. "Polo tanto menos di
ñeiro para o Estado e menos ca
pacidade de incidir na economía 
con fins sociais , laborais e· de pro
moción do tecido produtivo -sinala 
Francisco Rodríguez- Curiosa
mente, a actual Endesa diríxese á 
participación no mundo das tele
comunicacións e do control da in
formación". A privatización incidirá 
nunha maior debilidade, falla de 
autonomía e capacidade de inci
déncia do Governo español fronte 
aos grandes grupos industriais e 
financieiros transnacionalizados. 

Na iniciativa, apresentada polo 
BNG e que ainda non se debatiu, 
solicitábase que o Congreso ins
tase ao Governo a investir unha 
parte significativa dos ingresos 
derivados· desta privatización en 
infraestruturas e tecido produtivo 
nos territórios nos que Endesa 
saceu importantes divide_ndos a 
partir das suas matérias primas e 
da instalación de centrais térmi- · 
cas. Tamén se exixia o compro
miso para a elaboración conxun
ta coas Comunidades Autóno
mas nas que están ubicados es
tos territórios afectados palas ac
tu ació ns de ·Endesa, dun plano 
de infraestruturas e de desenvol
vimento económico financiado 
cunha parte significativa dos in
gresos derivados da privatiza• 
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Os galegos gañan 
56.000 pesetas menos 
·que os bascos 

Segundo os datos do Instituto 
Nqcional de Estatística sobre 
o último cuatrimestre de 1997, 
os sálários galegas están 
_notabelmente máis baixos que 
a media do estado. O salário 

- netó sitúá.se nas 154.899 
pesetas mentres que a media 

- galega está en 137.087í 
estando por debaixo as 
comunidades de Castela-A 
Mancha, Canarias, 
Extremadura e Murcia. 
Euskadi, cos salários máis 
altos teria unha media salarial 
de 188.893 pesetas e Madrid, 
en segundo lugar, 173.867. 
En xeral, no Estado, as 
mulleres traballadoras 
cobraron 64.536 pesetas 
menos ao mes.+ 

-Mobilización en Vilagarcia 
polo convénio de Clesa 

En demanda dun convénio 
colectivo en Clesa, 
celebrouse unha 
manifestación en Vilagarcia 
na tarde do Venres 3 de 
Abril. Convocada pola CIG_, 

. ainda que UGT e CCOO 
tamén teñen delegados na 
empresa, a protesta 
percorreu diversas ruas 
arousanas pedindo un 
convénio digno. A maior 
parte dos 140 traballadores 
de Clesa pertencen á 
factoria de Caldas de Reis e 
Portas pero tamén hai 
centros en Barro e 
Vilagarcia. • 

CCOO cri6ca a Ramilo 
'por non estar disposto 
a criar emprego1 

Xesus Díaz, secretário xeral 
de CCOO, manifestou o seu 
rexeitamento ás declaracióna 
de Antonio Ramilo sobre o 
papel dos sindicatos .nas 
negociacións do plano de 
emprego. O presidente da 
Confederación de Empresários 
da Galiza sinalou que os que 
crian emprego son os 
empresários ao que Xesus 
Díaz replicou que "na Galiza 
non só non se cría emprego 
senón que se destrue". Sobre 
a oposición de Ramilo á 
reducción da xornada laboral, 
o secretário de CCOO engadiu 
"que é gravísimo que o 
presidente da patronal revele 
que os erilpresários non están 
dispostos a criar emprego. 
Dicir publicamente isto cando 
levamos máis de dous anos 
nunha etapa económica de 
crecimento no que as 
empresas están obtendo moi 
substanciosos beneficios, é un 
escárnio para un país como o 
naso, no que o ano pasado se 
destruíron 8.500 empregos 
mentres en España se criaron 
374.900. Díaz tamén se referiu 
a que Ramilo fixera estas 
declaracións xunto a 
conselleira de Familia, Manuel 
López Besteiro. "Patronal e 
Administración insisten en 
apresentarse como duas da 
mesma moeda insolidária con 
este país cando escollen 
comparecer xuntos para 
atacar aos sindicatos".+ 
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Antón Fernández Sánchez (segundo pola direita), foi candidato do BN-P.G en Ourense, 
nas eleicións xerais de Marzo de 1979. Na foto, de esquerda a ~ireita, Xaquin Méndez 
Anta, Aristóbulo Quinteiro, Antón Sánchez Rivero, Bautista Alvarez, Emilio Graña, 
Norberto Tabarés, Antón da Ponte e Femando Pérez·López. 

Finou ün dos grandes-activistas a pral da língua · 

Antón da Ponte, 
sen máis e nada· menos. 

· éo- ALFONSO El RÉ 

"Traslado forzoso cinco años a Castilla", con esta senténcia co-
- mezaron os males dé Antón Fernández Sánctiez, Antón da Ponte. 
En Cervatos de la Cueza (Paléncia), onde tora represaliado como 
mestre o seu "paiciño", aparecéronlle· os totzóns de riléS, que lle 
daban a catro de cada cinco dos· 2.800 viciños por mor das augas 
calizas, segundo o médico da zona. Hai dazaoito anos tivo que 
operarse e tiráronlle o ril esquérdo, o dereito quedoulle só a fun
cionar na cuarta parte. Agora, cando ia cumplir setenta anos neste 
mes de Abril, a doenza levouno a "encontrarme. co meu paiciño, 
ao que ainda que non teña apuro por ver, porque sei que non vou 
tardar, gañas téñoche moitas", como me deci~ hai pouco tempo. 

Desde que rematou o bachelle
rato en 1945 e tivo que ir parar a 
Castela, Antón da Ponte, viaxan
te da casa catalana Pedro A/e-
may, que tiña a marca de roupa 
para señoras Oro de Ley; axente 
de seguros, administrad.ar de fin
cas, axente da propriedade in
mobiliária, habilitado das clases 
pasivas cando se viu imposibilita
do de viaxar, tivo como teima a 
normalización do idioma galego. 
Aquel que lle ouvira talar a Otero 
Pedraio paseando co seu pai pa
la estación de Orense cando o 
mandaron desterrado e lles deu 
uri grande abrazo que sempre 
lembraba. Na· qye convérsaba 
con Vicente Risco e Ferro Gou
selo de quen tora ah..1mno. 

Despois de ver coches en Bar
celona coa pegata Parlem Cata
/á, procurou unha .editorial en 
Catalunya e veuse para Galiza 
cun bo feixe de pegatinas para 
coches nas que poñia, sob a no~ 
sa bandeira: Falernos Galego. 

Seu pai Luis Fernández, cobra
dor do coche de Verín de An
drés Perillé, que, con trinta 
anos e tres tillos, en 1934 deu 
aprobado as oposicións de Ma
xistério estudando polas noites 
( conta hoxe con praza própria 
no bairro ourensán da Ponte) 
toi un dos fundadores da Edito
rial Galáxia. A Antón, como era 
viaxante, "encargáronme de ir 
poñendo os clientes ao dja, por
que moitos andaban mal". Ta
mén era "correo" entre os distin-

. tos galeguistas. 

· Foi así como, cando Risco l!e 
mandou que lle levase a .Franco 
Grande "uns papeis que firmára
mos un grupo moi grande de xen
ta (Otero, Risco, Ferro Couselo, 
meu paiciño ... ) que íamos á misa 
que ge decía 'en galega na Capela 
do Cristo, este amigo díxome un
ha cousa milagreira: que uns ra
paces de Santiago cantarían na 

Asociación Cultural de Vigo". 

Perguntou "que era eso da aso
ciación" e xa marchou para Ou
rense cc;m todas as totocópias e 
toda a documentación que ha
bía que facer para fundar a 
Agrupación Cultural Auriense, 
da que seria presidente de hon
ra Ramón Otero Pedrai0. 

.Anos despois, tamén axudaría a 
por.en marcha, de novo, A Nosa 
Terra, senda membro do conse
llo de administración da empre
sa editora, Promocións Culturais 
Galegas, e vicepresidente vá
rios anos, até que se agravou a 
sua doenza. 

· Xunto á zuna insobornábel na 
promoción do idioma e a venera
ción polo seu pai, tiña outras 
duas teimas Antón da Ponte. Un
ha, o· rexeitamento ás grandes 
superficies comerciais "que esna
quizan non só o noso tecipo co
mercial e productivo, senón que 
rachan a estrutura social das ci
dades". A outra, contra os señori
tos das cidades "que van de figu
rins e, en calquer proxecto, pri
meiro pensan neles, lago, pen,san 
neles e, por último, só pensan 
neles. Con ese seu carácter son 
os que corrompen a humanidade 
e, .ainda que se digan galeguis
tas, son auténticos enemigo~ de 
Galiza pois só o usan de distinti
vo social como podian poñerse a 
garabata", repetí ame en máis 
dunha ocasión mentres debulla
ba alguns nomes significativos. 

Segurámente Antón da Ponte 
diriame agora, como cada vez 
que· habia algun problema: "mo
raba perta de Cea un panadeiro 
que se levantaba todas as noi
tes· a tirarlle pedras á lua. Dar 
nunca 11~ deu, pero cando se 
trataba de lanzar os croios, a el 
ninguén lle pud9 gañar nunca, 
sempre os laniou máis · lonxe 
que todos os demáis". • 

SOCIEDADE 
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DA 
TERRA 
ASIB4LilaADA-

Unha festª 
nocturna e 
a expulsión ·_ 
de tres 
estudantes 
dunha 
residéncia 
üni versitária 

Tres faltas graves e expulsión. 
Asi re~e o regulamento das re, 
sidéncias universitárias e esta 
foi a razón esgrimida para ex, 
pulsar do Colexio Maior Fonse, 
ca, de Santiago, a tres estudan, 
tes, Serafín, Daniel e ·Miguel, 
que receberon a · 
notificación o 
Mércores 1 de 
Abril cun prazo 
de corenta e oito 
horas para mar, 
char. 

A expulsión xur, 
diu a raiz dunha 
festa. Para o di, 
rector do coléxio, 
Miguel Anxel 
Bouza, produ, 
círonse tres faltas 
graves esa noite. 
O garda de segu, 
ridade da resi, 
aéncia subiu a 
unha habitación 
na que soaba a música e adver, 
tiu aos estudantes; segundo o 
director houbo un segundo avi, 
so para desfacer a festa. Minu, 
tos máis tarde produciría.Se un, 

ha terceira falta ao baixar os es, 
tudantes, despois de rematar a 
festa, por baixar as escaleiras fa, 
lando. Segundo a decisión do 
director dse Fonseca, isto fainos 
merecedor da expulsión. A tes, 
temuña dos estudantes difire 
nalguns pontos: o garda de se, 
guridade a~ísounos de que bai, 
xaran o volume da música, o 
cal fixeron; despois, -mandoulles 
rematar a festa, e rematárona. 
Segundo os estudantes, o pró, 
prio director recoñeceu dias 

' despois que interpretara ao seu 
xeito o parte do garda de segu, 
ridade. 

Tanto o Consello de Residen, 
tes, órgano de representación 
da residéncia, como a As~m, 
blea rexeitaron unanimemente 
a decisión tomada por Bouza. 
Pero desde o cámbio de estatu, 
tos do Sistema de Residéncias 
Integrado, a opinión do conse, 
llo non é vinculante. Só poden 
opinar pero é o director do cen, 
tro quen toma as decisións. De 
calquer maneira, o Xoves 2 de 
Abril, celebrouse unha correen, 
tración de protesta <liante do 
centro para pedir a readmisión 
dos tres estudantes. 

Tanto os CAF, que opinan que 
os feítos son 
consecuéncia da 
reforma de esta, 
tutos que deixa 
as decisións en 
mans dunha per, 
soa, corno a 
Asemblea de Re, 
sidentes apontan 
a que non pode 
ser puníbel bai; 
xar por unhas es, 
caleiras falando e 
engaden que pa, 
ra intervir nunha 
habitación polo 
ruído teñen que 
darse queixas dos 
outros residen, 
tes. O dia da fes, 

ta ninguén deu queixa do ruído. 
Os rapaces xa prepararon un re, 
curso ordinário pero non poden 
evitar a orde de expulsión do 
coléxio. • 

M. VEIGA 

Muller e sindicato 

O caso do "liberado da CIG en Lugo, condeado por agresión a unha 
muller, e penderrte do resultado dun expedente aberto polo próprio 
sindicato,' ast como os contidos sexistas dun boletín da rama da ad, 
ministr.ación da central nacionalista, teñen máis importáncia polas 
caréncias globais que rnostran que pola sua releváncia concreta. 

Á CIG fáltalle asumir un papel de vangarda social no terreo da loita 
· ._ contra o sexis,ino, corno xa o asume n'outros campos. Ser progresista 

e pretender cambiar a sociedade significa loitar activamente contra 
a precariedade que afecta en boa medida a ese 51 % da humanidade 
que cobra menos, que ten os empregos menos recoñecidos (caso das 

, -empiegadas de fogar), que atende a vellos e nenos gratis e que non 
pode andar pola rua a partir de certa hora da noite. Esta falta de sen, 
sibilidade ten nos dous casos mencionados arriba o seu exponente 

. _extremo, e _como tal merecen unha resposta, pero rnoito máis impor, 
tanteé que a direción da CIG esteña composta nun 95% por homes 
(igual que lle sucede ás .demais centrais e partidos). 

Non cabe dúbida, sen embargo, de que a responsabilidade de que al, 
go cárnbie está na man das mulleres, empezando polas do próprio 
sindicato, e non vai facelo mentres unhas saian a dar a cara para de
fender o impresentábel panfleto, outras opten por darse de baixa e 
por celebrar o debate fora da central e a maioria escolla, máis unha 
vez, como alternativa o siléncio. • 

8 DE ABRIL DE 1998 

_Nova senténcia 
contra as comisións 
de manteñemento 
de contas bancárias 

O xulgado de Primeira 
lnstáncia nº 7 de Pontevedra 
declarou nula a claúsula pala 
que a Caixa de Aforras de 
Pontevedra estabelecia o 
cobro duntia comisión para 
manter unha canta de aforro á 
vista, segundo informou a 
Asociación de Usuários de 
Servizos Bancarios. É o 
cuartó fallo favorábel que 
obtén a asociación no que, 
ademais, se recolle as 
imposición das costas 
procesais á entidade 
demandada. A asociación 
sinala que o cobro é ilegal xa 
que o estatuto das caixas 
dispón que "a administración 
dos aforras será 
absolutamente gratu íta para 
os impoñentes".+ 

As lgrexa dá 
por rematado o conflito 
en San Xurxo de Sacos 

O arzobispado de Santiago 
xa enviou un párroco á 
parróquia de San Xurxo de 
Sacos, en Cotobade, para 
reanudar os oflclos 
rellxlosos tras perta de ano 
e medio de suspendelos. O 
19 de Novembro de 1996 o 
Tribunal Constitucional 
recoñecia a propriedade 
viciñal da carballeira de San 
Xusto e do monte de Lixó 
nesta parróquia tras anos 
de litíxio coa lgrexa, que · 
tiña rexistrado o lugar como 
seu. Pouco antes de darse a 
coñecer a senténcia, o 
arcebispado suspendia as 
actividades relixiosas que 
non se reanudaron até o 
Domingo 5 de Abril. Ao 
longo deste ano e meio, 
unha comisión viciñal pediu 
en várias ocasións a 
reanudación das misas, 
recebendo a negativa da 
lgrexa pola "tensión" xerada 
na parróquia. Ao entender 
dos viciños, esta atitude 
explicábase como un 
castigo tras a reclamación 
da carballeira. • 

Galiza Nova abre 
un centro de información 
antimilitarista en Santiago 

Galiza Nova puxo a funcionar 
en Compostela unha oficina a 
que poderán recurrir todos 
aqueles mozos que desexen 
clarexar algunha dúbida ao 
redor do tema do 
antimilitarismo e da obxección 
de ' consciéncia. Está situada 
na rua do Home Santo 54 
baixo e permanecerá aberta 
todos os Sábados palas 
mañás das 11 ás 14 horas. Os 
interesados tamén poderán 

· facer consultas chamando ao 
(981) 557244. Segundo a 
organización nacionalista, 
esta iniciativa xorde "como 
unha necesidade ante a total 
despreocupación que está a 
manifestar o concello de 
Santiago por un tema que, 
poren, está a preocupar a 
unha grande parte da 
mocidade".+ 
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Os Ultrasur impulsOres dos grupos ultradireitistas · _ O alcalde de Trebiño 

O ovo do nazismo español choca _no fútbQI 
9<>- PUCHEIRO 

Empolingáronse na rede que os enxaulaba e comezaron a de
banar a porteria do Fondo Sul até desgonzala polo seu base
lar. Máis de sesenta pri~itivos facendo monerías, mentres os 
policías contemplaban o espectáculo. Foi todo un exemplo te
levisado amáis de 400 millóns de epectadores dun españolis
mo que, retratado na sua auténtica faciana totalitária, come
zou a rachar as vestimentas feridas na gorromía pátria. A ga
lania toureira e machista que fai a España diferente (como ben 
soubo publicitar Fraga lribarne) recibia losqueadas que, ~ rit
mo de relóxio, íana encorvando até chegar a setenta, que fo
ron os minutos que tardaron en pór de pé unha nova porteria. 

Foi a improvisación merecente do 
alcume de Pepe Gotera e Otílio 
cara onde dirixiron a auga osixe
nada das críticas. Pero desde fa
ra apontaban certeiramente que 
todo era un capote, que o proble
ma estaba nas bancadas, nos ul
tras. E o Real Madrid tivo que fa
cer o paripé de rachar as rela
cións cos Ultrasur. retirarlle- de 
léria a sé social da que asañaban 
no Bernabeu,_ o teléfono, o fax e 
o diñeiro para propaganda. Á re
acción dos fascistas, como non 
podía ser doutro xeito, non se fi
xo agardar. No partido co Athletic 
de Bilbo mantivéronse en silén
cio, cenificando a comédia. 

E, agora, semella que o Real 
Madrid é unha vítima dos fascis
tas españois. Foi Lorenzo Sanz, 
falanxista de pro, quen, moito 
antes de ser presidente e de es
tar na directiva mesmo, apoiou 
aos Ultrasur. Débeselle a el e a 
Fernández Cuesta e compaña a 
criación deste círculo fascista 
que comezaron a dirixir os Gue
rrilleiros de Cristo Rei antes de 
disolverse aparentemente. 

A dereita fascista española non 
só se instalou nas bancadas dos 
estádios, senón que asentou as 
suas nádegas rechonchas e amo
lecidas nas cadeiras directivas. A 

Lei de Sociedades Anónimas De
portivas permítilles a uns, por via 
directa, como Gil e Gil, Ros, Cue
vas, Lopera, Hidalgo, etc, mercar 
os clubes asoballando as socie
dades co diñeiro, case sempre, 
froito da especulación franquista. 
No caso do Real Madrid non se
mella casual que, despois da épo
ca dos beatifuls do hipódromo 
que compartían negócios cos .so
cialistas, o advenimento do PP á 
alcaldía de Madrid e á presidéncia 
da comunidade autónoma das es
treliñas brancas, levase a un de
reitista aos despachos da socie
dad e merengue, con directivos 
que pasaron a ocupar altos cárre
gos no Governo estatal cando 
chegou Aznar á Moncloa. 

Se aliamos estes clubes pode
mos observar que teñen o de110-
m i nador comun duns fortes cír
culos ultras, que no Real Madrid 
acadan o número de máis de 
cinco mil integrantes (májs mili
tantes que moitos partidos palíti- · 
cos) , e que recibiron non só o in
condicional apoio das directivas, 
senón, cando menos, a com
prensión das _autoridades poli
ciais. Hai que ter tamén en canta 
que estes grupos foron , primei
ramente, organizados para dar
lle unha resposta aos "equipos 
separatistas", nomeadamente 

.~ 

Real Sociedad, Athletic de Bilbo 
e Barcelona. Os clubes tamén 
costean os desprazameritos a 
outras cidades para contar co 
seu_~apoi.o- incondicional. Certos 
futbólistas- impulsaron tamén pe
cuni.áriamente estes círculos pa
ra-·valerse- do seu alento que fai 
subir-o tér'mometo dos contratos. 

Pero esta.s viaxes coas equipas, 
estes contactos via fax e teléfono 
pagos polo Real Madrid, non son 
só un-xeito de axuda ao clube, 
senón un dos centros da interna7 
cional fascista na Europa. Os U/
trasur, baixo a faciana de siarei-

ros alporizados: defensores do 
madridismo máritiñan contactos -
internacionais con outras organi
zacións fascistas e potenciaban 
ou creaban células nazis neutros 
lugares da península. Foron os 
Ultrasur os que apoiaron un acti
vo grupo fascista en Lugo. Os 
que axudaron a montar unha ho
menaxe ao golpista António Teje
ro o Outono pasado no hotel 
Atlántico da Coruña ao que asisti
ron 63 persoas. Os que infiltraron 
xente nos Riazor Blues e os Boi
xos Nois barcelonistas. Esta es
tratéxia non é algo alleo á filoso
fía política dalguns dirixe_ntes. + 

demite e pede 
a baixa ·do PP 

Ernesto Argote (PP), alcalde 
de Trebiño-(segundo a deno
minación-basca), demitiu co
mo rexedor 6 pasado Luns 
seis de Abril e pedirá a sua 
baixa como militante do PP 
"por coeréncia". Argote non 
quer seguir adiante co conten
cioso administrativo aprobado 
polo resto da corporación po
los dictames da Xunta de Cas
tela-León e a Deputación de 
Burgos contra a decisión po
pular de segregarse de 
Burgos e reintegrase no País 
Basca. Para Argote non hai 
posibilidades de gañar o con
tencioso e isto prolongará o 
conflito vários anos. O ex 

. alcalde -non aclarou se ere que 
a solución debe pasar por un
ha negociación entre o Estado 
e ~uskadi. + •. 

lntelectuais . port~gueses 
contra o .colonialismo 

. castetláno · . -

ün grupo ~e -desta~ados jn-
·~ t_electu_ais e arti~!as .-

portugueses asinaton un _ 
comunicado contra o exce .. . 
sivo protagonismo ~pañol 

..durante._da Exposición.ll'lter
naciona_I de Lisboa, que, ·por · 
exemplo, outorga ao caste
llano o priviléxio de ser Jín
gua oficial xunto co 
portugués. A protesta npn 
remata con este comunica
do, os asinantes do escrito 
tamén consideran que o na
cionalismo castellano ten 
tintes colonialistas e recla
man a il)dependéncia pultu
ral, artística e económica do 
país.+ 

O Defensor del Pueblo 
non recorre 
a Lei do Catalán 

O Defensor del Pueblo, 
Fernando Álvarez de Miranda, 
renunciará a apresentar un re
curso de inconstitucionalidade 
contra a Lei de Política 
Lingüística de Catalunya. Para 
o Defensor, a lei non vulnera 
direitos fundamentais e, "ain
da que non é perfeita", é sus
ceptíbel de ser mellorada atra
vés do Parlamento catalán e 
non por meio do Constitucio
nal. Oeste xeito, o Defensor 
rexeita a via aberta polos sec
tores do nacionalismo español 
en Catalunya, que pretendían 
empregar o recurso ao Tribu
nal Constitucional para deses
tabilizar a política lingüística 
catalana. Alvarez de Miranda 
indicou que os cidadáns non 
quedan desasistidos porque 
calquer xuiz pode interpor un 
recurso se asi o estima.+ 
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O PSOE basca considera qué o· PP enrocouse. nunha posición que encirra o problema 

A aproximación dOs presos a Euskadi 
gaña consenso social despois da manifestación de Bibao 
-0-X.C. 

Cuarenta mi persoas, segundo 
os organizadores, e só dez mil 
para a Ertaintza, asistiron á 
manifestación do pasado 4 de 
Abril en Bilbo na que se recla
maba o achegamento a Euska
di dos presos bascos. A con
vocatória fíxose baixo o lema 
Euskal preso guztiak Euskal 
Herrira, orain ("Todos os pre
sos bascos a Euskal Herria, 
agora") e convocouna a deno
minada Plataforma de lbaeta. 

A manifestación é considerada 
por todos os observ.adores un 
éxito que coloca outravolta o pro
blema dos presos no campo das 
decisións do governo, unha vira
xe r lenta pero contínua qu~ se 
manifesta nas declaracións do 
secretário dos socialistas bas
cas , e candidato a lehend.akari, 
Nicolás Redondo Terreros. Para 
o dirixixente do PSE-PSOE, re~ 
sulta "preocupante que o Minis
terio do Interior non tome nota do 
éxito que tivo a manifestación de 
Silbo, que ven de poñer en .que
bra aos partidos democráticos". 

A ruptura dese consenso entre as 
forzas que asinan o pacto de Aju
ria . E nea deixa completamente 
isolado ao PP, o que é resaltado 
por Redondo "preocúpame que o 

NOME 
APELIDOS 

governo non tome nota, que na 
slia soedade e prepoténcia non 
tome nota do que está a suceder, 
porque creo que se pode pactar 
esa política cos demócratas, co 
Governo basca e asi non seria 
pedra de· polémica e de debilita
mento dos demócratas, senón 

.J 

ENDEREZO ----------------.,,~ C.P. 
· TELEF. __________ POBOACIÓN 

N.l.F. 

que seria unha 
· política eficaz co 

obxectivo de 
conseguir a p~". 

As declaracións 
· do lider socialis
ta puñan o dedo 
na chaga, por
que a mobiliza
ci ó n de Silbo 
9onseguiu xun
tar na sua cabe

-ce ira ao secre
tários de LAS e 
ELA, Rafael 
Diez Usabiaga 
e José Elorrieta; 
ao portavoz de 
HS. Arnaldo 
Otegi; aos diri
xentes de EA, 

· Sabin lntxau-rra
ga e de Izquier
da Unida, Ant
xon Karrera e 
aos portavoces 
d_e Elkarri , Jo
nán Fernández 
e de Senideak, 

Ramón Gaztelumendi. 

Durante cincuenta minutos os 
manifestantes percorreron en si
léncio as ruas do centro ate o 
Arenal. Ali dous membros da 
asociación de familiares de pre
sos, Sen ideak, fixeron un cha-

. . 
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mado aos governos de Madrid e 
París "a reflexionar sobre a sua 
política de vía morta". Na mes
ma liña insistiron en criticar a 
dispersión porque "contribue ao 
bloqueo político e social" e de-

fenderon o achegamento "por
que conlevaria unhas condi 
cións inmellorábeis para, atra
vés do diálogo, pór fin de xeito 
democrático ao conflito que vive 
en Euskal Herria". + 

X. C. 

A orella do estado 
Nos dias prévios á mobilización de Bilbao coñecianse as e coitas reali
zadas desde o piso superior da ed de HB en Yitória, rec ñ ida ta
citamente polo govemo como realizadas p lo CESID, gund indica
ban as denúncias de prensa. A protesta unánime por e r alizar c i
tas na sede dun partido legal seh orde xudicial, prov ou unha unáni
me protesta de todas as forzas políticas, en alerta porqu a exc pci 'n 
da motivación antiterrori ta poida ervir de táb a rasa para outr tipo 
de intervención e e coita en contr l d "núde dur do Est d ". 

Nesa situación o governo entrampou na explicación , no me mo 
momento en que xa non podía fuxir da comparecéncia de Alvarez 
Cascos no Congreso -para falar da suas prome a de indulto a 
Amedo-, máis que alegando unha afonía. 

Ábrese asi o melón dunha crise de govemo que Aznar non ten mái 
rem~dio qué abordar, porque a gravidade do asunto pon en cue tión 
a, cando menos, carro mini tério {Interior, Xu tiza, Defen a e Vice
presidéncia política), todos eles con competéncia cruzada nun 
confuto que precede ao quecemento inevitábel que e ha producir 
nas vésperas dos xuizos do GAL. Todas a po ibilidade quedan 
abertas (mesmo o adiantamento eleitoral), porque a política de non 
moverse xa demostrou en todos casos er un fracaso, e botarlle a cul
pa ao PSOE de todo o que arrinca de antes de Maio de 1996, é un 
desastre que a opinión pública cada vez disculpa menos.• 
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As grandes corporacións privadas exiben a sua decisiva influéncia sobre o Directório 

O Banco Central Europeu 
. . 

nace cun programa thatcheriano 
* M.V. 

As grandes corporacións eco
nómicas xa tomaron posicións 
ao redor do que será a partir do 
próximo tres de Maio o princi
pal poder europeo: o Banco 
Central que toma carta de natu
reza nesa data. Os meios eco
nómicos máis sensíbeis ao que 
está a suceder en Francfort xa 
tomaron nota das directrices 
impartidas polas corporacións 
e que seguen taxativamente o 
ronsel de Maastricht: máis fle
xibilización laboral, redución 
de impostos no segmento 
máis alto, recorte público e 
nada de redución de xornada. 

Se alguén esperaba ver algunha 
correción de ton socialdemócra
ta no verdadeiro executivo da 
UE, o Directório do Banco Cen
tral Europeo, verase en seguida 
frustrado. A liña trazada consis
te en acentuar as medidas pri
vatizadoras, agora que o proble
ma do euro está considerado xa 
en fase de resolución, unha vez 
que a maioria dos paises da 
Unión cumpriron as condicións 
e sacrifícios sociais estipulados 
para aceder a el. 

Nen o suposto carisma de Blair, 
nen a sensibilidade co mundo 
laboral de Jospin parecen ter 
nada que ver co que verd~deira
mente se cace no BCE. E certo 
que Fráncia está a piques de 
aprobar medidas a pral da cria
ción de emprego, pero as voces 
que se alzaron nos foros ale
máns son moi claras. O ministro 
de Economia xermano Günter 
Rexrodt alegou que "compren
día" ao Jospin presionado políti 
ca e sindicalmente, pero deixou 
claro que ''todas as políticas de
ben ter a mesma orientación" e 
que "non hai alternativa a seguir 
fara da redución da débeda e 
das cargas laborais". Máis radi 
cal ainda foi Daniel Bouton, pre
sidente da Société Génerale, 
quen opinou coa contundéncia 
que outrora tiñan os xefes de 
Estado : "As 35 horas non son 
unha solución, senón un soño 
de alguén que pecha os olios 
para non mirar a realidade". A 
única alternativa permitida esta
se a dicer é a da escala de Chi
cago, reiterada polo Nóbel Gary 
Becker co aplauso dos asis
tentes ao foro de debate ale
mán. Un dos máis entusiastas á 
hora de aplaudir era o patrón da 
aeronáutica francesa, Serge 
Dassault. Para os proprietários 
das grandes corporacións, máis 
activos politicamente que os po-
1 íticos, que xa viron limitado o 
seu papel ao de meros técnicos 
monetários, a causa do paro eu
ropeo non hai que procurala nas 
novas tecnoloxias senon "na ri
xidez do mercado laboral, nos 
altos custos indirectos do em
prego, a negociación salarial 
centralizada e o exceso de im
postes". Entre os grandes em
presários asistentes apenas 
houbo matices ao "entusiasmo 
thatcheriano", en calificación 
acuñada pela prensa europea. 

Por se non estaba claro, Martin 

O holandés Win Duisemberg, candidato a presidir o Banco Central. LUIS AZANZA 

Broughton (conselleiro delegado 
de BAT, o maior império mun
dial do tabaco) gabou a Tony 
Blair "porque o Goberno laboris
ta está seguindo as políticas de 
Thatcher", se acaso con maior 
atención á educación e á inves-

tigación. Só o presidente da pa
tronal británica, Adair Turner, fi
xo algo de -autocrítica e recoñe
ceu que o lento ritmo de criación 
de empresas xeradoras de em
prego tamén era consecuéncia 
dun "problema empresarial". 

X.C. 

Aznar, Cuba e a mortalidade 
materna 

Di Aznar que agora tocou poñer embaixador en La Habana, e menos 
mal que lle bota man para endereitar o desatino o ministro Matutes, e 
se inventa unha disculpa sobre o hipotético "movemento de peza" de 
Fidel Castro: "hai máis liberdade relixiosa e logo han vir outras liberda, 
des". Contentos con este cúmulo de frases ocas, o único certo é que o 
Estado español estivo case dous anos sen embaixador en Cuba sen que 
ninguén acertase a dar nengunha razón convincente, a non ser recoñe, 
cera marid::ixe Mas Canosa,Aznar. Tamén din que non fixo dano al, 
gun ás relacións políticas e económicas a auséncia de embaixador, o que 
nos levaria a perguntamos por que non aforrarmos todos os gastos que 
supón manter embaixadores e non deixar todo en oficinas de negócios? 

O governo español ten que encaixar os ganchos dialécticos de Roberto 
Robaina, que asegura que máis democrácia en Cuba significa máis so, 
cialismo. E dillo no fuciño a Aznar, levando como unha bandeira a es, 
tatística envexábel que pésie a todo mantén Cuba: o seu espléndido sis, 
tema sanitário que ninguén é capaz de apresentar como un debe da re, 
volución. O Dia Mundial da Saúde (7 de Abril), a OMS decide adicalo 
este 1998 á mortalidade materna durante o embarazo e o parto. Perfecto 
termómetro do desenvolvimento e as prioridades dunha sociedade, agás 
os paises superdesenvolvidos (Europa, Canada, USA, Xapón e Austrá, 
lia), como un lunarciño no pensamento único, brila a estatística trun'. 
fante qe Cuba. E todo apesar da fuxida masiva de médicos en 1959 
e case cuarenta_ anos de bloqueo, que tamén incluía as mediciñas. • 

; 

En resposta a esta demanda 
das corporacións, o governo 
alemán xa anunciou a redución 
de impostas ás rentas máis al
tas, de modo que o tipo máximo 
pasaria do 53% ao 48%. Por 
certo que se trata dun paso re
gresivo practicamente idéntico 
ao que xa ben de anunciar Az
nar con-implantación na próxima 
declara9ión da renda. 

En xeral no alto mando europeo 
existe a convición manifestada 
polo catedrático de Lovaina Paul 
de Grauwe: "a disciplina mone
tária forzará a flexibilización". 

Baixo. mando alemán 

O tres de Maio é a data definitiva 
para selecionar os paises que 
aceden ao euro, fixaranse os ti
pos de conversión bilaterais en
tre moedas e criarase o Banco 
Central Europeo, a partir do xér
molo actual chamado Instituto 
Monetário Europeo (IME). O 
BCE contará cun Consello de 
Governo, formado polo Executi
vo e polos governadores dos 
quince bancos centrars Estatais, 
iso significa que conta cunha im
portante base de representación 
territorial. Pero o organismo má
ximo do BCE, o Executivo ou Di
rectório estará composto por só 
seis membros, incluido o presi
dente e o vicepresidente e nel o 
peso alemán vaise deixar notar. 
Até dentro -dalgunhas semanas 
non se saberá se a presidéncia 
vai recair sobre o principal candi
dato, o holandés Win Duisen
berg, apoiado por Alemaña", ou 
sobre o francés Jean Claude Tri
chet. Tampouco está clara a du-· 
ración do seu mandato, no caso 
de que resulte eleito Duisenberg, 
dada a sua idade (63 anos). 

O qae si está claro é que Alema
ña, que aporta o 22,5% das re
servas actuais do IME, controlará 
con claridade o Directório. Dui
senberg xa soltou ante un progra
ma de televisión holandesa que 

. Fráncia, ltália e España estarán 
pior representadas porque ''teñen · 
o problema de non encontrar 
xente que fale alemán". Tamén 
lamentou que nos paises latinos 
"non pase como en Holanda, on
de se estuda alemán na escala". 
Estas declaracións son máis atr~
vidas se se ten en canta que as 
línguas de traballo comunitárias 
son o francés e o inglés. 

O BCE arremeda a filosofia, es
trutura, organigrama, costumes 
e idioma do Bundesbank, o ban
co central alemán, e non hai 
máis que observar o desembar
co de ftmcionários xermanos na 
sua sé. Alemaña xa dixo tamén 
que é necesário "despolitizar" o 
BCE, de modo que a sua com
posición non dependa-das na
cionalidades de orixe, senón da 
s'ua adecuación ao traballo. De 
feito, argumentan os seus repre
sentantes, o único que terá que 
facer o Directório será "aterse 
ao Tratado de Maastricht". Entre 
as primeiras medidas a poñer 
en práctica está a da target que 
permite realizar transferéncias 
internacionais en tempo real.+ 
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Remata o prazo . . ~ para as negoc1ac1ons 
do Ulster 

O Xoves nove de Abril remata 
o prazo para acadar un acorde 
de paz en Irlanda do Norte, 
por es:ta razón, resultaron .es
pecialmente intensas as 
últimas xornadas das 
negociacións entre todas as 
partes implicadas. A criazó_n 
dun Parlamento en Belfast es
tá case consensuada. Esta cá
mara recebLrá competéncias 
desde Londres e xunto a ela 
nacerán outras institucións 
que haberán ser aprobada:s en 
referendum tanto na República 
de Irlanda como na colónia do 
Ulster. Non é a soberania total, 
pero a liberación de Irlanda en 
1916 comezou coa criazón 
dun estado libre irlandés que 
non tiña totalmente recoñecida 
a sua independéncia. + 

Bélxica desestabiliza 
o Congo 

O presidente da República 
do Congo, Laurent Kabila 
denunciou os planos de de
sestabilización que leva a 
cabo a ex metrópole no pa
ís, Bélxica, a meio de intro
ducir armas (un cargamento 
ilegal de armas foi localiza
do ·nun consulado de Bélxi
ca} e financiar a algunhas 
organizacións non governa
mentais para "torpedear a 
acción" do Governo. Desde 
a caida do ditador Mobutu 
Sese Seco, as poténcias 
ocidentais non cesaron nas 
suas tentativas de desesta
bilizar ao Governo de Kabila 
ao comprobar que non puña 
nas mans das 
multinacionais os principais 
recursos do país.• 

Bill Clinton, presidente dos EEUU. 

Estados Unidos 
proibe as armas 
que menos se venden 

O presidente norte-americano 
atópase cercado entre a socie
dade norte-americana 
-escandalizada polos asasina
tos de vários escolares a 
mans doutros alunas nunha 
escala de Arkansas-: e a 
todopoderosa Asociación Na
cional do Rifle. Os sectores 
máis progresistas peden a re
dución da venda de armas e o 
incremento das medidas de 
seguridade, pero a Asociación 
Nacional do Rifle, de carácter 
ultradireitista, ere que o direito 
a portar armas para se 
defenderé fundamental. Para 
contentar a uns e rion disgus
tar aos outros, Clinton proibiu 
a importación de fusis de asal
to semiautomáticos, xusto os 
que menos se venden.+ 

r 
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Di un escritor galego · 
mozo que hai que 
abrirse ao exterior. 
Canta razón ten. A 
tele vese poüco e as 
canles que hai son 
todas galegas con 
programas · _ 
monográficos sobre o 
Padre· Sarmiento. A 
Xunta. mantén a 
p'roibición de usar.·. 
p~ntal~ns vaqüeir.6s 
porque s;on i~nqu)~ e 
abriga a levar , 
polainas. Galiia rioh 
pode seguir 

O concertb que o Xoves 2 de 
Abril ofereceron o Coro Univer
sitario de Santiago de Compos
tela e máis o grupo de metais 
Santa Cecilia de Ferro! foi, para 
boa parte dos espectadores, 
bastante · máis bochornoso que 
a caída da porteria no Ber
nabeu, onde a fin de cantas nin
guén saíu mancado agás unha 
sociedade anónima multimillo
nária, o Real Madrid, que ade
mais fináncia 
aos ultras. 

O templo 
compostelán 
de San Paio 
de Antealta
res foi. marco 
dun monográ-

Foi o grupo de 
metais quen. 
desentoou. 

fico con obras . 
do grandísimo barroco 'inglés 
Henry Purcell, e o coro non foi a 
causa da vergonza. Tivo un pa
pel discreto, con momentos· b_os 
e malos, como corresponde ao 
seu carácter áfeizonado; ' 

Foi o grupo de metais, formado 
por músicos profe~ionais, moi
tos d~les eón pasto de traballo 
fixó .. en bandas _militares e plú~ 
riempregos . !n.mbrais, quen de-

ignorando a Frank 
Sinatra .e. ás Spic.e 
Girls. .. . -

., sent9rio~· - Dába a ií!ipresión de 
' que ·liar'l os papeis a_ primeira 

_,.. vísta, perdían!?.ª -e saltáb-anse · 
~ compase·s,- per9-. o máis grave 
. era o paupérrimo sonido que 

emitían. . 

11 Malaspina e 
Balvís, na epopeia da · 

· 1 ponte· sanitário
asistencial tendida. 
entre Galiza e o Novo · 
Mundo, mar por 
médio". É o título da 
intervención de 
Agostiño Sixto Seco · 
na Cátedra Jorge 
Juan QO campus ae 
Ferrol. Ab asesor 
áulico, en temas 
autóctonos, de 
Manuel Frpga só lle 
faltou saudar 
militarmente e 
cruzar a porta do ... 

· Arseal a paso de 
manóbrs;¡. 

Un grupo de média 
1 dúcia de 

· independentistas_ d_a 
AM 1 acudiu o pasado 
20 de Marzo a 
concentrarse, -en sinal 
de protesta, diante · 
dunha empresa de 

· traballo temporal de 
Vigo. Ante o 
inminente perigo que 
corria a seguridade 
do Estado 
personáronse no 
lugar cinco 

Tocabé!D sen ·gusto e se_!} ga~a, 
inflando as notas como princi'
piarites, adórhándoas en forma 
imposíbel para ún instrumento 
da época barroca ou machacán
doas como se estiveseo a tocar 
a corneta no cuartel. Tal vez 
nas bandas ·militares se estile 
iso de- "agora a mesma, pero 
máis cargada de bombo" e ta
mén se levará bastante a aco
modación dos músicos-funcio
nários á praza segura. 

Neste concerto estes pseudo
músicos cobraron, sen gañalos, 
bos cartas, pois viñeron· contra
tados e non por amor á arte. O 
coro non tivo máis pago que a 
cea dese d.ía. A min férveme o 
sangue e o principal agraviado, 
Henry Purcell, aínda se revolve, 
non sei se inquedo, indignado 
ou ofendido, na sua tumba.+ 

-

CÉSAR SALGADO GARCIA 
. (A CORUÑA) 

Radicalismos e 
rhoderacións 
Ao fío do debate entre notábeis . 
sobre o futur6 estratéxico e tác- · 
tico do ·BNG e trás ·subscreber · 
ponto por ponto o artigo de Ma
nuel Mera ao respeito, quixera 
facer algunhas GOnsideracións 
entorno ao máis recente destes 
artigos _de opinión, o ao dirixente 

· .de Esquerda Nacionalista, Ra- · 
ma Trillo. · 

Coincido éo señor Rama na crí
tica aos erres do nacionalismo 
na denominada transición, erros 
que el achp.ca ao radLcalismo, e 
eu ao infantilismo de esquerdas, 
ao que a maiores engadiría sec-. 
tarismo a mareas; coincido na 
crítica ao desastre histórico do 
denominado "socialismo real"; e 
por suposto son conscente do 
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infantilismo. de .esquerdas que 
represen}an;.grup.os como Pri
meira .uña;· qµe coa sua política , 
de "ou todo · óu nada" son inca
paces de comprender o amplo 
consenso so,cial do que lamen
tahelmente goza hoxendía o ca
pitalismo en Ocidente; pero non 
esqu.enza $~ñ_or Rama que xa_ 
nen -Fukuyama defenele o fin aa .. 
história. 

Respei"fo° 'á móbflizacián sindi
cal, tanto o -BNG como os sin
dicato.$ . na-
c ion a is·· g a 1 e -
gos buscan 
paralelamen
te, ¡;>erq ·no 
mesmo senti
,do, -a defensa 
dos intereses 
materiai$ do 
povo galego, 
gravemente 
ameazados. 
Nunca haberá 
choques entre 

Otemorá 
mobilización 
social só pode 
partir de quen 
teña en mente o 
poder como fin 
(coma o PSOE) 

ambas pólas e non como 
da mesma ár- médio 
bore, se am-
bas se mante-
ñen ao servi-
zo dos intere-
ses de Galiza. O temor á mobi
lización s·ocial só pode partir de 
quen teña en mente o poder 
como fin (coma o PSOE) e non 
como médio de avance social. 
Neste senso observo que vos
tede utiliza o manido retrouso 
arítiComunista sobre a "correira 
de transmisión", así que_ lle 
_leí!lbrarei ·que o "socialdemó
crata" PSOE tentou facer de 
UXT e CCOO a sua própria 
"correia de transmisión", e iso 
ocasionou o 14-D, a defenes
tración de Redondo, e máis re: 
centemente as purgas (moi Pe~ 
DeN/anas elas e nada comu
nistas) contra o secto_r crítico 
de CC.00. 

No tocante ao PSOE; en trece 
aoos de governq, mao sería que 
non se fixeran estradas, pero 
non foi Galiza precis.amente on
de se centraron eses esforzos 
infraestrutu rais. 

E on'de están , as me lloras so
ciais _señor Rama? Quizais se
xan os 8 millóns de pobres e o 
20% de paro estrutural. Ben sei 
que isto non é só culpa do 

PSOE ,· pero foi este partido 
quen empezou a contrarreforma 
laboral ou preparou o "Medi
caméntazo" co "Informe Abril ", 
sen ir máis lonxe. 

Fala vostede de que o PSOE 
governou democrativamente 13 
a[los. Reférese a _asasinatos, 
torturas, nepotismo e corrupción 
xeralizada: Males que comparte · 
o capitalismo co socialismo real, 
por certo. 

Desgraciadamente o BNG terá 
que governar algún día na Xun-
1a CQ PSOE; esperemos que 
non se perdan os princípios e os 
obxectivos do nacionalismo de 
esquerdas e xa veremos se ne
s e hipotético governo o 
PSOE.actúa con lealdade. 

Sinceiramente espero que Es
querda Nacionalista non interio
rice os contravalores do capita
lismo salvaxe, optando por unha 
liña levemente autonomista e li
beral-progresista; porque fraca
saría ·como o fixo Esquerda Ga
lega. Galiza e o BNG necesitan 
que Esquerda Nacionalista sexa 
un partido autenticamente so
cialdemócrata. Ogallá. + 

MIGUEL PORTELA 
(A CORUÑA) 

O papel do PSOE 
Lendo o otro día o artigo de opi
nión de Xoan Manuel Rama 
(Secretário de organización de 
Esquerda Nacionalista) quedei 
abraiado. Parece mentira que a 
estas alturas diga que o 
PSOE.governara "democratica
niente" durante trece años e 
que o PSOE diseñara düraríte 
un longo período un abano de 
melloras sociais e estruturais 
que o PP está a recortar. Resul
ta incríbel que ·un membro do 
Consello do BNG faga esta ana
lise sen máis. 

_O partido Socialista non gover
nou .democraticamente. Utilizou 
a súa maioria absoluta como 
unha auténtica apisonadora. 
Serviu-se das institucións en 
proveito próprio (Vexan-se to
dos os casos de ·corrupción). 
Sumerx-iu unha parte do seu 
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aparato nas cloacas do estado, 
coa complicidade doutros parti
d os españolistas , para loitar 
contra o terrorismo cos seus 
mesmos métodos. 

O PSOE chegou ao poder, en
tre outras causas , grácias a 

_ rr_¡ontar empresas tapadeira pe
la cal os empresários-surtían 
ao partido como favor por con
cesión de obras e ao diñeiro 
provinte da socialdemocracia 
alemana. Gran parte deste di
ñeiro iria parar as costosisimas 
campañas eleitorais que reali
zo u o partido socialista . Nas 
eleicións dirixia o seu discurso 
aos obreiros; pois era o corpus 
social que o sostiña e apoiaba. 
Ademáis disto facian acenos 
aos empresários. A estes inte
resaba-lles a entrada en Euro
pa e necesitaban do PSOE pa
ra facer determinados recortes 
sociais e laborais. lstes nunca 
poderian chegar da man da di
reita sen provocar unha forte 
conflitividade social e sen que 
recordara as pantasmas dun 
pasado que se intentaba es
quecer. 

Partido e determinados cargos 
e representantes sindicais se
rian a arma 
máis valiosa 
dos empresá
ri os para de
sarmar aos 
obrei ros en 
épocas de 
maior confliti
vidade. Leva
ri an a cabo 
unha série de 
recortes no 
estado de be
ne star e nas 

Levarian a cabo 
unha série de 
recortes no 
estado de 
benestar e nas 
liberdades 
públicas que · 

1 i b e r d a d e s nunca se 
púolicas que 
nunca se 
atrevería a fa
cer un partido 
de di re itas. 
Desmantela, 
recortan e 
privatizan to-

atreveria a facer 
un partido de 
direitas 

do aquelo qu.e a súa flexibilida- . 
de como partido socialista 
obrero lle permite. Xogan con 
un discurso ambiguo sen caer 
nunca no campo da direita pu
ra e dura. 

O PP cando chega ao poder 
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ten todo moito máis fácil. 
Achaca a privatización das em
presas que quedan a que es
tan na ruina (por culpa dunha 
ma xestión interesada). As em
presas públicas non són rendí
beis, polo tanto hai que privati
zalas. 

O nacionalismo debe sentar a 
cabeza e deixar-se de mercado 
eleitoral. O españolismo dispón 
de resortes e medios para facer 
mudar vontades. Ao mellar re
sulta que é máis rendivel eleito
ralmente non ser nacionalista. 

Unha organización e contrata
mente o BNG debe adaptar-se 
a conxuntura histórica sen per
der carga ideolóxica transforma
dora e liberadora da sociedade. 
A combatividade, o compromiso 
coas clases máis desfavoreci
das, son a clave do naso éxito 
eleitoral. 

O Povo Galega atópa-se nunha 
situación de nación proletaria 
explotada, expoliada e coloniza
da polo estado español e as 
grandes multinacionais. Necesi
tamos de cambios radicais 
(dende a raiz) para poder existir 
como povo.+ 

MANuEL CAMlÑO Mouzo. 
RESPONSÁBEL DE ÜALIZA NOVA 

NA EMIGRACIÓN E MEMBRO 00 
COLECTIVO VENCELLO 

' . 
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Covelo, 
disfruta do natu~al 
Esta nota vai adicada a toda a 
Corporación Municipal e en es
pecial ao seu dono e señor O 
Alcalde, Xosé Costa Díaz. A 
verdade é que parece mentira 
que un Concello que ten como 
lema Covelo disfruta do_ natural 
faga as atrocidades ecolóxicas 
que fai, sobre todo nos tempos 
nos que estamos e ces meios 
dos que dispón o Concello. Non 
sei se realmente hai algún con
celleiro que leve o tema do Me
d ioambiente pero imaxino que 
non, xa que vistos os resultados 
está visto a súa non existéncia. 
Gostaríame que recapacitasen 
un momento e pensaran o que 
realmente están a facer e onde 
nos leva o seu comportamento, 
e refírome por temas como os 
vertedoiros criados no medio do 
monte e a absurda entrada que 
fixeron en Covelo. 

Uns dos temas máis delicados é 
o tema dos vertedoiros, xa que 
hoxe en día o lixo é un grande 
problema social para todos os 
concellos pois é a cau~a da 
contaminación do solo, augas e 
aire, do deterioro paisaxístico e 
ecolóxico, de incendios fores
tais, constituíndo unha ameaza 
para a nosa calidade de vida e 

mesmo para 'a nosa saúde. Os 
vertedoiros nos que se está a 
depositar parte do lixo da co
marca causan a contaminación 
das augas subterraneas polo 
efecto dos lixiviado~ (o de Cove
lo está a 100 metros do río) e da 
atmósfera polos gases e fumes 
que desprenden ao queimarse 
(no caso de Covelo xa ten ardi
do o monte en máis dunha oca
sión por _culpa do vertedoiro), 
tampouco evitan o fed_or do líxo, 
a proliferación 
de ratas, gai-
votas, insec-
tos, etc ... 

Na nosa co
marca o pro
blema é se 
cabe máis 
grave que 
neutros luga
res, pois os 
vertidos están 
todos moi dis-
persos por to-

Os vertidos 
éstán moi 
dispel'Sos por 
toda a nosa 
xeografía. 

da a nasa xeografía. Ademáis 
dos vertedoiros municipais (en 
Covelo e Paraños no medio do 
monte e nun nacente de auga), 
existen centos de vertedoiros 
nos nasos montes. A causa é 
coñecida, xa que en moitos -con
cellos non recollen o lixo aos ve
ciños e veciñas dalg_úns barrios 
e parroquias. 

Tamén con respeito á entrada 
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que fixeron en Covelo, parece 
mentira que nas portas do sécu-
lo XXl s~ fagan estas causas, 
non sei se é para aforrar ou pa-
ra gastar máis despois, e xa non 
é falar só de cartas senón de 
carballos centenários que corta-
ron inutilmente ou a destrución 
da ponte antiga para facer esta 
trapallada. 

· Espero que con estas liñas al--
guén reflexione sobre 'O que es- · 
tá a pasar, xa que o tempo dos 
señores feudais rematou hai 
tempo, e estamos nunha_ etapa 
democrática que esperamos 
que dure _ moito. E con todo isto 
e unha definición do que debe-
ría ser un alcalde, remato: 

~ Un alcalde é unha persoa elexi-
da democraticamente polo pavo 
para administrar os seus bens. • 

DIEGO PIMENTEL VILLAR 
RESPONSÁBEL DO BNG NO 

COVELO 

Divagacións 
dun nonnato 
Eu, un posíbel nasciturus, coma 
quen di, un ninguén da canalla, 
ou, se o preferidas, unha pura 
fantasía, sen máis entidade que a 
que ten o soño dalgunha razón, 
cuia realidade existencial é unha 
simple enteléquia, eu quero ex-
presar o meu desexo de que, no 
hipotético caso de que algún día 
chegase a acadar a forma mortal, 
tivese a serte de poder facelo no 
medio duf)ha família "promin~n-
te", desas de rompe e raiga, das 
que xa tran, ou levan, ao nacer, o 
pan debaixo 
do .brazo en 
forma dunhas 
boas oposi-

Quénmepode cións, digamos 
por caso, g8:- dicer a min que 
ñ~das, ¡qué 
carano!, con non podo 
todas as da lei, perteñecer eu 
por algo teñen 
os tales reto- taménaunha 
ños os méritos desas ·famílias 
infusos nos 
seus caracte- prominentes 
res xenéticos; 
ou cando me-
nos poder ser 
enchufado por 
algún dos moitos "contactos" dos 
que con tanta abundáncia dispo-
ñan os tales das polainas tillos de 
tan prominentes famílias. 

1 fu(gone~as poli_ciais 
1 cargadas de trinta 
1 policias. O 
1 dispositivo, próprio 1 
1 dunha visita de 
1 Clinton ao Ulster, 
1 incluia policias de 
1- paisano tirando 
1 _ fotografias e 
: gravando en -video 
1 camuflados desde 
1 cafeterias próximas. 
1 Os da AM 1 xa están 
1 máis filmados que 
1 Ricky Martin. Pero o 
1 que chama a 

atención é que o 
Estado privatice as 
oficinas de empr~go 
para aforrar e, por 
outra parte, gaste 
tanto 
innecesariamente en 
policia. Ou se cadra 
unha causa ten máis 
que ver ca outra do 
que parece. 

., 
De Ortegal ao_ Miño 
as únicas emisoras 
que se escoitan son 
as que emiten en 
cadea desde Madrid. 

, [ 
Tamén se ,pode collar 
a rádio autonómica, 
pero destacar a sua 
preséncia seria como 
dicer que o teatro 
galega durante o 
franquismo estaba 

·-
ben representado por 
Xan das Bolas. 1 

1 Mentres no País 
1 Basca, por exemplo, 
1 o dial aparece surtido 
1 de emisoras bascas, 1 
1 aquí non hai outra 
1 opción que a de 
1 enteirarse de que cor 



1 puxeron os calcetíns 
1 pola mañá os 
1- tertulianos de 

Chamberí. 

Con tan 
marxinalmente as 
crónicas que Borrell 
for a Sevilla, a un 
mitin, en avión. 
Almunia pr~feriu o 
AVE. Nada de 
particular. Pero 
imaxínanse ese 

1 dilema en Galiza? A 
que lider socialista se 
lle ocurriria, tendo 
apuro, vir aqui desde 
Madrid no Expreso? 
Celebrarianse as 
primárias e el ainda 
estaria comprando o 
bocadillo en 
Villalpando. 

1 

1 

Cantábase pouco 
en Galiza desde que 
o franquismo viu un 
sinal de perigo na 
alegria da xente e 
mesmo proibiu cantar 
nos bares. Agora co~ 
televisión xa non hai 
problema. Pero o 
siléncio está a rachar 
grácias a vários 
grupos de 
pandeireteiras que lle 
poñen xénio e estilo 
ás cantigas das 
avoas. Mágoa que 
por unha mal 
entendida fidelidade á 
tradición anden' tan 
apegadas ao 
castrapo que como o 
seu nome indica non 
é galego, senón 
castelán mal falado. 

Hai trinta anos 
precisamente que 
gañaba Massiel o 

1- Festival de 
1 
1 
1 
1 
1 

Eurovisión. 
Participara ela como 
sustituta de Serrat, ao 
que o governo non 
deixara cantar porque 
pretendía facelo en 
catalán. Massiel -era 
tilla de socialista pero 
acabou traéndolle un 
prémio ao Ministro de 
Información e 
Turismo, Fraga 
lribarne, que sempre 
estivo moi pesto en 
censtJra e 
pachangada. + 

) ~ 1 ' •¡ ';,.. l 
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¿Quén- me pode dicer a min 
que non podo perteñecer eu ta- -
mén a unha desas famílias que 
xa foron destinadas, desde a 
eternidade, para ocupar cargos 

- prominentes qu~, segundo pa
rece, tanto abundan na Repúbli
ca dos mortais, pero para os 
que tan só son escollidos os/as 
filias/as da xente que, natural
mente, é "prominente"? De non 
ser así, non sei, se, quizais, se
ría millar seguir nesta espécie 
de soño dunha ilusión, neste 
limbo beatífico. Polo menos, 

-nen se sofre nen se padece. E 
despois de todo, a situación de 
non estar en acto existencial ta
mén libra a un de moitas inco
modidades inerenfes á mudábel 
sorte da condición hmana.-So-
bre todo para os que non teñen .
a sorte de nacer no medio dun
ha das famílias "prominentes~ 
que tanto pululan á fronte deste 

· pavo galega, que tanto as Pro
mociona que as Padece.• 

ºxosÉ GONZÁLEZ ÁLV AREZ 
(VIGO) 

Q negócio 
· dos cursos de galega 
da Xunta 
Dentro de poucos dias non tar
dará en repertirse . un ha vez 
máis o "circo" anual que envolve 
a adxudicación dos crusos de 
galega que organiza a Dirección 
Xeral de Política LingüísUca da 
Xunta de Galciia, · pois vén de 
pecharse recentemente o prazo 
de solicitude dos mesmos para 
asociación? e entidades. Antes 
de máis, de-
bemos deixar 
claro que te
rnos moitísi
mas dúbidas 
de que os de
vanditos cur
sos tal como 
se orientan 
sexan de utili
dade á hora 

Son moitos os . 
culpables desta 
situación de 
desamparo que 
atinxe a 

de estender o - licenciados e 

caen simpáticos (non existe ou
tro criterio) a un tal Mancho; aquí 
en Santiago, a un tal Manuel Ri
co e ao resto dos- responsables 
das outras provincias,' dos · que
descoñecemos o nome. E nal
gún caso dos citados, abondo 
coñecido mais aínda non denun
ciado por temót a represalias-, al
g un has licenciadas en galega 
deben soportar o acoso sexual 
do funcionario e-sorrir para con
seguiren que lles sexa adxudica-

. do un curso. Se grave é isto, ta
mén o é'que moitos cursos se
xan dispensado.s por profesores 
ou por traballadores de equipos 
de normali:Zación en concellos, 
todos eles funcionarios dos gru-

. pos A ou B e cun s.alario digno, 
mentres moitos parados e para
das caen no desánimo pois cha
man e chaman na porta das de
legacións provinciais de Política 
Lingüística sen recibiren nin un
ha migalla do pastel. 

Soi:i moitos os culpables desta 
situación de desamparo que atin
xe a licenciados e licenciadas en 
galega. En primeiro lugar, por su
posto, a propia administración 
por manter durante anos ·esta si- _ 
tuación de escuramentismo na 
·adxudicación. En segundo lugar, 
tamén teñen a súa cota de cul
pabilidade todos os sindicatos do 
ensino, que son coñecedores de
la e. nunca fixeron nada, absolu
tamente nada, por cambiala. In
clusive o meu sindicato, a CIG
Ensino, o que demostra que as 
traballadoras e os traballadores 
en paro nori representamos nada 
pa~a eles. En terceiro lugar, a 
Cotenol, unha coordenadora de 
traballadores da normalizac.ión 
lingüística, cun ano de funciona
mento, que non só non denun
ciou isto senón que acolle na súa 
directiva a algún 1uncionario da 
normalización que engorda o seu 
digno salario cos sobresoldos de 
cursiños. E, por último, os pro
pios licenciados en galego en pa
ro por mantermos o silencio e 
non denunciarmos publicamente 
esta situación. 

Uriha doada e factible solución a 
este problema é a creación dun 
corpo específico de profesoras e uso s?cial da licenciadas en 

nasa lingua. A 
experienci~ ~a galego 
obs ervac1 on 
do resultado 
destas activi-
dades _ formati-
vas demostra, ben ás claras, 
que a inmensa maioría dos que 
asisten só o tan para obteren 
puntos cosque poder presentar
se a oposicións, promocionar 
nos .seus postas de traballo ... , 
sen que todo esta armazón teña 
ningunha outra rendi_bilidade. 

_r profesores, a través de oposi
cións. limpas e transparentes e 
non de sorrisos cómplices, que 
se encargasen de dispensar os 
cursos durante todo o ano, cun 
funcionamento que podería ser 
semellante ao que teñen as es
calas e institutos de idiomas. 
Desde logo, en Catalunya, para 
onde sempre miramos en cues
tións de normalización lingüísti
ca, este "negocio" da adxudica
ción de cursos non existe e está 
regulado por lei. Pola contra, 
neste· país existe o "chanchullo" 
institucionalizado, pero o que é 
peor aínda, tamén existe o silen
cio condescendente. • 

Ora ben, antes de que veña un 
goberno coherente que os reto
me ou que os suprima por inefi
caces, os cursos existen e mo
ven centos de millóns que son . 
adxudicados sen ningún criterio 
e con absoluta falta de transpa
rencia. Sen embargo, son tantos 
os intereses' creados ao seu re
dor que ninguén, absolutamente 
ninguén, ergue a voz para de
nunciar unha práctica política de 
neglixente adxudicación que 
deixa cativas as trangalladas 
das deputacións 

provinciais, agora tan de moda. 
Así, mentres ducias de lincencia
das e licenciados en galega en 
paro non reciben ningún curso, 
malia estaren anotados nas co
rrespondentes listas e posuíren 
acreditada formación, uns pou- . 
cos poden chegar a dispensar 
ata cinco ou seis cursos por ano, 
son aquelas e aqueles que lles 

ARXIMIRO VILLAR GONZÁLEZ 
(SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

lndiferéncia 
-ante a guerra . 
Eu son un estudante de Vilagar
cía de Arousa de 17 anos. Nos 
últimos dias ando bastante in
tranquilo e cabreado. Hai unhas 
semanas fun testigo da notícia 
de que España, o país no que 
me toca vivir, preséntase como 
colaborador de Estados Un'idos 
no conflito de lrak. 

A miña preocupación é a se
guinte: por que España quere 
colaborar nunha guerra na que 

se van sacrificar as vidas de mil 
cincocentos inocentes? Hai ouro 

- negro que poda suplir a vida 
desta xentiña? Na miña opinión 
non paga a pena matar e que 
nos dea o mesmo a todos. 

Non teño nen 
idea de por
qué toda a 
xente de Gali-
za e mesmo Axente non 
de España fai 
orellas xordas 
neste asunto, 
pero a min 
tenme moi de
primid o. A 
xente que me 
rodea non 
quere escoitar 
talar do tema 
xa que a eles 
lle parece "un 
asunto de polí-
tica" e que 

quere escoitar 
falar do tema xa 
que a eles lle 
parece '_'un 
asunto de 
política" 

"porque ti, David, te preocupas 
polo tema, non vas arranxar na
da". Ese parece que é o senti
mento de pasotismo de todo o 
mundo. Este sentimento xeral e 
o que fai que a miña nova xera
ció n non queira moverse por 
nengunha causa, porque a nós 
"chegounos todo feito'» Desgra
ciadamente algún día terán que 
governar os rapaces e rapazas 
que hoxe pensan dese modo.• 

DA VID GUERREIRO GóMEZ 
(YILAGARClA DE AROUSA) 

Sobre RENFE 
Somos moitos os estudiantes 
que utilizámos o tren para nos 
dirixir ás universidades da Coru
ña, Vigo e Santiago de Compos
tela. Non escribo hoxe para criti
car os frecuentes retrasos, a de
ficiente información sobre horá
rios ou o accidente que sufrín 
pola incompeténcia dun xefe de 
estación. O motivo desta carta é 
contar a miña viaxe a Santiago 
do primeiro de Marzo. 

Cando merquei o meu billete, o 
encarregado da xanela díxome 
que non era conveniente embar
car nos dous primeiros vagóns 
pois viñan ocupados polos sia
reiros deportivistas que voltaban 
de Balaídos. O convoi , que arri
bou con média hora de retraso, 
estaba composto por só dous 
automotores con cadanseus tres 
vagóns. Dispúxenme a subir no 
terceiro vagón, o cal ía case ba
leiro, mais un policía proibíunos 
o acceso. Intentamos pois em
barcar no cuarto. Mentres espe
rabamos, un empregado da 
compañía berrounos que fose
mos máis para atrás porque o 
tren non podía agardar por can
tos desexabamos subir civiliza
damente. Evidentemente tive
mos que viaxar de pé mália a 
pagarmos relixiosamente. Ao me 
queixar ao revisor, este respon
deu que o único que se podía fa
cer era presentar unha reclama
ción. Non esquenceu demostrar 
o seu cinismo indicando que ha
bían ficar prazas vacantes tanto 
en Portas como en Vilagarcía, 
cando é sabido que nesas esta
cións sobe moita máis xente da 
que baixa. Tras ·este breve inter
cámbio de pareceres, o empre
gado seguiu o seu camiño reci
bindo numerosas queixas. Sen 
máis sucesos o tren chegou a 
Santiago cos seus cómodos 
afeizonados futbolísticos e os 
apretados estudiantes. Dirixinme 
ao xef e de estación para presen
tar a oportuna reclamación e 
atopeime con-que ninguén máis 

--- ----- - J 
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apareceu por alí con similar de
terminación. Non era a mobiliza
ción social do caso de Míchel 
Salgado. Vai resultar que tiña ra
zón un viaxeiro de avanzada 
idade que se surprendía da pasi
vidade dos viaxeiros ante seme-
11 ante tomadura de pelo e que 
non recordaba situación tal nos 
tempos do deostado Xeneralísi
mo . . LJns días despois recibín a 
oportuna resposta en que Ma
nuel Rodríguez Rodríguez (de
partamento de postvenda) pro
metía facer chegar a queixa ás 
instáncias oportunas para que 
"se refuerce dichto tren con otra 
compo~ición más". 

Os resultados vinos exactamente 
dúas semanas máis tarde . O nú
mero de prazas era xusto a me
tade que na viaxe descrita ante
riormente. Os corredores e plata
formas ían ateigadas de pasaxei
ros e bolsas. Na plataforma que 
me tocou eramos doce persoas 
e innúmeros vultos. A situación 
chegou a kafkiana cando o revi
sor tivo que pasar agarrándose 
aos pasaxeiros para non caer. 
Estas contorsións non eran nada 
comparadas coas que tiñan que 
facer os indómitos pasaxeiros 
que tiveron a ben embarcar en 
sucesivas paradas. En Santiago, 
onde había vários automotores 
parados, presentei a oportuna 
relcamación (esta vez acompa
ñado por catro rapazas) na cal 
lles sinalei que formularía outra 
similar a semana despois, pois 
estaba certo de que padecería 
os mesmos problemas. Perante 
a miña sorpresa, non foi necesá
rio esperar tanto xa que ao voltar 
ao Morrazo o 
día de San 
Xose no tren 
das 12.40 re
prod u c í ronse 
as mesmas 
penosas con
dicións do Do
mingo. A dife
rencia foi que 
o acceso ao 
convoi foi moi
to máis com 
plicado (levou 

A situación 
chegou a 
kafkiana cando 
o revisor tivo 
que pasar 
agarrándose aos 
pasaxeiros para 

uns dez minu- non caer 
tos) . O núme-
ro de pasaxei-
ro s era total-
mente previsí-
be I ao voltar 
grande número de estudiantes 
aos seus fogares para pasar a 
ponte de San Xosé. Mália a que / 

plataformas e corredores ían to
talmente atuídos, alomenos catro 
automotores presenciaban, bla
eiros e parados, o espectáculo. 
Non hai excusa posíbel: nun día 
festivo a redución de servf cios fai 
que os trens que circulan poidan 
levar un número de composi
cións suficientes. 

Como se pode ver, Rente cum
priu a conciéncia o seu labor: 
rirse dos seus clientes· galegas 
(neutros lugares, como o Medi
terráneo, non amosa estes ser
vícios e actitudes tan tristes). E 
aínda ten a pouca vergonza de 
queixarse da falla de viaxeiros: 
deben estar artellando o xeito 
·de colocar a parte deles eneal 
do teito. 

Aproveito para animar aos parti
dos políticos a formular as perti
f)entes perguntas no Parlamento. 
A empresa non lle pido nada por
que considero que, por algunha 
escura razón, non toma nen de
sexa tomar iniciativa ningunha 
que redunde favorabelmente no 
funcionamento do servicio.• 

M. BARREIRO 
(0 MORRAZO) 

A 
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Sobre ·a 
traducCión 

Con Agustín Magán desaparece o máis 
importante dinamizador do teatro amador dos 60 

~MIGUEL A. FERNÁN .. VELLO 

~ resl,llta un tópico aburrido a 
estas alturas da historia falar, referín
dose á traducción literaria, do vello -
tema da traición. Será traidor o tra
ductor incompetente, indocumenta
do, duro e frío perante o sabor das 
palabras e a palpitación térmica dos 
textos. Será traidor o traductor que 
practique a mala arte atrevida do des
coñecemento. Será traidor, en fin, o 
filólogo sen alma, o lingüísta de labo
ratório ou o lexicógrafo descoñecedor 

Arredor do grupo Ditea formáronse actores, autores e directores· 

9* G. LUCA DE TENA 

Con Agustin Magán, morto o 2 
de Abril con 79 anos, faise reali .. 
dade a capacidade xeneradora da 
paixón teatral. Queimando eta .. 
pas contra a censura de cara á 
unha dramaturxia en galego, sai .. 
ron do Teatro Ditea, fundado no 
60, actores, directores e drama .. 
turgos ao tempo que o próprio 
Magán con olidaba unha impor .. 
tante e crita teatral até conver .. 
terse nun dos primeiro autores 
dramáticos do país. Magán re .. 
collera o Premio Marisa Soto 
no 97 con estas palabras: "Can .. 
do chega un momento tan emo
cionante coma este, pagan a pe .. 
na 70 anos adicados ao teatro". 

A obra de dramaturgo santiagués 
desaparecido é a continuidade do 
único teatro estabel non profisio
nal. Ditea leva a marca de Ma
gán: unha modé tia profisional 
que extrenaba coa asee i xunto 
a confianza na capacidade edu
cadora do exercício teatral, unha 
orte de lei deportiva da repre
entación pola que a proba das 

táboas sanciona o carácter e as 
cualidades de cada persoa. 

Á primeira convocatoria de Ma
gán acodiran Maria Paz Sueiro, 
Xesús Reboredo, Luis Rodríguez, 
Xosé Vaamonde e Manuel Vali
ño. Xunto estrearon o Miracolo 
de Nazzari en Decembro do 60 e 
dali a pouco meses Ditea fai re
alidad e pola primeira vez outro 
do devezo con tante de Ma·
gán: a repre entación para gran
d público en cenári s abertos. 
A i oñ eu Comp tela Auto 
acramental de Valdivies e o 

Preit0 matrimonial do corpo e a al
ma de ald r n, r pre entad 
na Quintana d M rt . Algun
ha pez mái d Renacemento 

pañ l ant c d n a grande re
v l ción da biografia teatral de 
Agustín Magán, entrev ista nas 
primeira m tra de Ribadavia, 
que é a r pre entación en galego 

a e crita dramática para a re
cuperación da própria história. 

"Magán é o autor máis brechtia
no da litei:atura galega -di o seu 
amigo e biógrafo Manuel Lou
renzo-, e non en van porque 
procedía de Moreto, de Rojas 
Zorrilla. Nel xúntanse duas co
rrentes: a da galeguización do 
teatro na que deu unha lección 
a moitos e a da contemplacion 
da historia de Galiza desde o 
ponto c;l.e vista documental e crí
tico. Asi naceron Mesmo Seme .. 
llaban Bruxas que gañara o con
curso do Ateneo de Ferrol sobre 
un proceso da Inquisición no 
XVII e tamén lle deu unha pasa
da a Pedro Madruga no Alias 
Pedro Madruga, contaminada 
por Brecht. En A Vinda de Xan 
Bonhome e Os Rebertes xa está 
Brecht asumido e deglutido e 
non hai medo de pasar do dra
mático ao cómico sen que se no
te a man do autor". 

Lourenzo cita unha confidéncia 
de Magán que identifica a fonte 
das suas obras históricas nun li
bro do Seminário de Estudos 
Galegas sobre a monarquía me
dieval. A revision republicana 
da memória do país xúntase 
cunha enorme vocación teatral. 

Outro dos grandes amigos de 
Agustín Magán, Vidal Bolaño, 
nota como o dramaturgo abraza 
o teatro na língua própria asi 
que se anúncian as liberdades. 
"N ama is comezar 0 teatro en 
galego, Magán comprometeuse 
a non facelo doutra maneira. 
Eis o contraste co CDG que 
nestes dias prepara unha mon
taxe en español. Por iso Ma
nuel Lourenzo lle adicara o 
Prémio de Honra Marisa Soto 
que lle deron o dia 30 de Mar
zo en A Coruña". 

Só unha función 

"O teatro Ditea era a clase de 
compañia permitida mercé un
ha disposición de 1947 que es
tablecía as duas clases de teatro 

posibel: o nacional español e o 
de cámara. Para este segundo 
apartado especifiCábase unha 
única función por obra ensaia
da, diante dun público reduci
do e nun lugar determinado -
rememora Lourenzo-. Ditea 
criose para esta medida que du
rou até o remate da Ditadura. 
Na práctica permitíanse duas 
funcions mais se a xente se 
portaba ben. Los Goliardos 
romperon con esa práctica e se 
a policía non interrompia a re
presentación, eles seguían. O 
que procuraba a lei era non 
contaminar o teatro benaventi
no consolador e tranquilo con 
un teatro preocupado e rebelde 
que costaba levantar". · 

A Magán paráranlle a montaxe 
de A Rede de Sastre, na que se 
denunciaba a represión francesa 
contra os nacionalistas alxeria
nos. "O seu repertorio estaba de
cote no linde do autorizado -si
nala Vidal Bolaño - sempre moi 
perto de autores de risco no es
tético e no ideolóxico. Contaba 
que comezara a a facer -teatro 

nas minas de Astú
ries; en Compostda 
montara O Casey, 
Teixidor,-Alfonso Ji
ménez; e tiña unha 
das bibliotecas de te
atro mais importan
tes". · 

· . das claves poéticas que a linguaxe 
cultiva en cada unha das súas unida
des mínimas de significación. 

O mundo do ·teatro 
concorda nunha opi
nión sobre Magán: 
renunciou a facer 
unha obra person.al 
como director por
qu-e primaba os as
pectos didácticos e 
server de aglutinant~ 
dunha serie de xente 
que entraba no tea
tro para formarse. 
Arredor do proxecto 
naceron importantes 
vocación.s coma a tle 
Eulóxio Ruibal, ·au
tor e e director ou a 
do director Ezequiel 
Méndez; a dos acto
res Xosé Manuel 01-
veira Pico ou Xaquin 
García Marquez; a 
da actriz e profisional 
da rádio Mariluz Vi
lar ou a do actor 
Juan Pérez, coñecido 
polo seu nome artís- . 
rico de Jesús Valver
d~, un dos incondi_
cionais nas montaxes 
de Marsillach. Polo 
cenário do grupo Di- ~ 
tea pasaron tamén os 
xornalistas Xurxo 

c. Femandez, Xosé An
tón Silva, Xosé Do
mingo Castaño ou 
Diego Bernal entre 
outros. 

Vidal Bolaño salien
ta outra cualidade de 

VOZ NbTICIAS Magán como fo¡ a de 
espectador crítico. "Como autor 
e director era dos pouco aleñtos 
que eu tiña. Era un grande leitor 
e un grande espetador que sabia 
debullar o bon e o mao nun es-

- pectáculo. Era desa clase de di
rectores que decían como habia 
que facer e entre bastidores ani
maba aos actores". 

"Como literato foi moi humilde 
-di Lourenzo- Repetía que non 
criara nada senon que dramati
zara o que recollera .. Chamáballe 
a iso contaminación. Asi criou 
unha obra moi orixinal coma fi
xeran invariabelmente os gran
des dramaturgos: contaminán
dose) dándolle bo _sentido ao 
c::ontáxio e animando a criar co
ma el". 

No ano 1997 o alcalde de Com
postela impuxéralle a medalla 
de prata ao mérito artistico. "Pe
ro no seu enterro non estaban 
nen os mesmos que o homena
xearan habia dous anos -di Vi
dal Bolaño-. Que máis ten: será 
que morreu un cómico do_s moi
tos que hai". • 

ú7 . 
Xducir é un acto de creación 
verbal, un estado de creación artísti
ca que se organiza a través da fusión 
e da fisión realizada entre dúas lin
guas distintas; actividade esta plena
mente consciente, delicada e forma
tiva no plano integrador das 
condicións culturaís e das visións 
humanas. Así, por exemplo, cando 
Femando Rodríguez Izquierdo tradu
ce ao español contemporáneo unha 
novela clásica xaponesa do século 
XVII: Kooshoku ichidai otoko, de Sai
kaku Ihara. Ou cando Juan García 
Garmendia traduce ao vascuence os 
sonetos de William Shakespeare. 

~do alguén expresa que tal tex
to literario ou tal outro é intraducí
bel está empobrecendo e limitando 
o universo· da intelixencia entre as 
linguas e o universo mesmo da inte
lixencia humana. Cando existe un 
bon traductor, un traductor con boa 
arte e coñecemento, un traductor 
amante das literaturas e dos idiomas, 
todo texto literario é traducíbel. Por 
suposto, Uxío Novoneyra é perfec
t;.amente traducíbel ao chinés ou ao 
alemán e Ramón del Valle lnc~ é 
perfectamente traducíbel ao galego, 
ao ruso, ao sueco ou ao guaraní. · 

~ais vaiamos neste caso, en 
consonancia coa realidade, ao miolo 
da cuestión: a traducción teatral. 
Quen se alporiza <liante da posibilida
de de facer a Valle en galego existin- · 
do o orixinal en español, est:á a ne
garlle ao galega o seu dereito como 
idioma a acoller no seu seo lingüísti
co unha obra universal escrita neutro 
idioma. O idioma galego pode e debe 
experimentar activamente coa lin
guaxe teatral de Valle, sempre a tra-

. vés dunha traducción de alta vibra-
ción estética, formal e ·musical, como 
o alto xenio e a maxia dos textos va
lleinclanescos requeren. Os actores 
galegas -porque falamos de teatro 
escénico vivo, non dunha traducción 
para ver a luz editorial sen máis- te
ñen dereito a ser portadores e pro
ductores no seu idioma da palabra 
poética de Valle, igual que da palabra 
poética de Strindberg ou de Thomas 
Bemhard ou de Alfonso Sastre. 

&reatro de Valle será te~tro de 
Valle tamén en galega. E a 
fusión/fisión, dadas as circunstan
cias que todos coñecemos, pode 
chegar a ser extraordinaria. Valle 
en galega será unha auténtica mara
billa. E será Valle. Todo o resto ra
dica no desprezo existente aínda . 
hoxe cara o galega; na impotencia, 
na insolvencia e na inmadurez que 
exhibe máis de un por estes lares e 
na deriva institucional, cultural e 
política que o Centro Dramático 
Galego debe evitar a toda costa se 
non quere acabar naufragando defi
nitivamente no espazo vacío e deso
lador dá senrazón. • 

.. 
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• Prémio de 
conservación de 
património para 
Betanzos 
O traballo da Escola Taller Mu, 
nicipal de Betahzos rta restaura, 
cióh de esculturas, murais, mo, 
saicos e pedera no histórico Par, 
que Enciclopédico do Pasatem, 
po mereceu o segundo pasto do 
Prémio Europeo Henry Ford na 
modalidade de conservación de 
património. Receberon o galar, 
don no Museo Thyssen de Ma, 
drid o Xoves 2 de Abril.+ 

• Luar na Lu"bre 
nos Prémios da 
Sociedade de .. 
Autores 
Na categoría de "outros xéneros 
musicais" dos Prémios da Músi, 
ca que se entregan en Madrid o 
16 de Abril compiten os galegos 
de Luar na Lubre co tema Tu gi, 
tana. A gala <lestes prémios está 
organizada pola Sociedade Xeral 
de Autores e Editores e por Artis, 
tas , Intérpretes e Executantes. A 
canción de Luar na Lubre, · 
incluída no seu último album 
producido pola Wamer, compi, 
te cos intérpretes Joshua e Na, 
tasha Hagen. Os galegos 
tocarán con Mike Oldfield na 
sua vindeira xira. + 

• ·Estudantes 
Independentistas 
co galega as 24 
horas 
Cunha pintada no reloxio do 
campus das Lagoas da Coruña, a 
asociación Estduantes Indepen, 
dentistas quer reivindicar a uti, 
lización do·galego. "Em galego, 
de O a 24 horas" é o lema que es, 
creberon para chamar a 
atención sobre a "política de ex, 
terminio" que o concello da Co, 
ruña desenvolve en relación á 
lingua e á cultura do país. Desde 
EIS sinalan que non se trata dun 
acto de vandalismo senón de li, 
berdade de expresión a través de 
meios alternativos .. + 

• Apreséntase o 
grupo de música 
tradicional 
Caldaloba 
Fanse chamar Calda.loba e na 
noite do 28 ·de Marzo dábanse a 
coñecer nun concerto no Clube 
de Arte e Música Clavicembalo 
en Lugo. Calda.loba xurde como 
unha iniciativa de músicos tra, 
djcionais de Lugo e da Terra 
Cha que levan moitos anos tra, 
hallando pola música tradicio, 
nal por separado, no ensino, na 
construcción de instrumentos e 
formando parte de diferentes 

··························~············································································ . 
• Ramón Castromil, 
nomeado vicepresidente 
do Consello da Cultura 
O plenário do Consello da 
Cultura acordou o Xoves 2 de 
Abril o nomeamento como 
vicepresidente da institución 
de Ramón Castromil, 
empresário e académico de 
Belas Artes, quen adiantou a 
criación dunha Escala de Arte 
Dramátfca e o esforzo por 

implantar a música, ponéncia 
da que é responsábel, nas 
aulas. O seu nomeamento 
obedece á renúncia por 
motivos persoais de Antón 
Santamarina. O novo 
coordenador da ponéncia de 
Língua, por outra parte, será 
Henrique Monteagudo. • 

•......•..............•...............•..•...•................•.•••... 

grupos. Até o de agora teñen 
feito media dúcia de concertos 
didácticos encamiñados a dar a 
coñecer en distintos Goncellos, 
escolas e asociacións culturais 
os instrumentos musicais utili, 
zados na música tradicional e a 
sua evolución na Galiza até ho, 
xe. Os seus membros son Mar, 
cos Galán, Bruno Villamor, Os, 
car Trigo, Xavier Gómez Santi, 
so, Xaneco Tubio, Ramón Par, 
ga e Víctor Otero. O oboe, a 
gaita, a frauta, o corno inglés, a 
requinta, a pandereita, o 
tamboril , os teclados, o·. acorde, 
ón, o violin, o pandeiro, as 
tixoletas ou a zanfona son 
alguns dos instrumento~ que 

Cesáreo Sánchez e Marilar Aleixandre falan da sua obra nas Xomadas. 

· · utilizan para compoñer os 
temas que, en breve, .sairán edi, 
tados.+ 

• Siniestro, -Reixa, 
Xenreira e Uxia 
no 'Festival de 
Mariñeiros' 
O vindeiro 18 de Abril terá lu, 
gar en Cangas un festival de so, 
lidariedade co povo sahariano e 
cos tres mariñeiros procesados 
palas mobilizacións de 1995, 
Manuel Caamaño, Xavier Aboi 
e Xosé Lois Díaz. Nestefestival, 
que organiza a Asemblea de Ma, 
riñeiros en Loita do Morrazo, par, 
ticipan Antón Reixa, Siniestro 
Total, Xenreira, Uxia, Os Cem, 
pés e Os tres sudamaricones. O 
festival, cuxa entrada custa 800 
pesetas, ·celebrarase no pavillón 
do Romarigo e comeza ás dez da 
noite. Os carros serán 
destinados ao povo saharaui.-. 

Brigada Víctor Jara e So/as. 

•Xomadas de 
Língua e 

-Literatura da AS-
PG e CI G 
Entre os dias 24 e 26 de Abril 
desenvólvense en Santiago, na 
Faculdade de Ciéncias de Educa, 
ción, as 8ª Xomadas de Língua e 
Literatura, organizadas pola CIG 
e a Asociación Sócio, Pedagóxica 
Galega. As xomadas constan de 
quince séminários e duas confe, 
réncias. A de inauguración será 
impartida por Xusto G. Beramen, 
di e versará sobre ''Murguia e o 
rexionalismo galego" e a de clau, 
sura será dada por Francisco Ro, 
dríguez sobre "Galiza e o 98". Par, 
ticipan nestas xornadas Aurora 
Marco, Mª Pilar Garcia Negro, 
Mercedes Queixas, Gabriel Rei 
Doval, Anxo Lorenzo, Xosé Ra, 

' món Freixeiro, Francisco Salinas, 
Laura Tato e Miguel Mato, entre 
outros, analisando temas como a 
literatura feminista, os troveiros 
medievais, a recuperación 
lingüística, a literatura africana, 
os talleres e teatro ou o modelo 
fonético para a língua. Como ven 

sendo habitual nas xornadas vá, 
ríos autores falarán da sua obra, 
nesta ocasión tócalle o turno a 
Manuel Lourenzo, a Marilar 
Aleixandre e a Cesáreo Sánchez. 

T amén queda tempo nas xoma, 
das para actuacións como a de 
Jorge Lino Alves de Sousa, actor 
portugués, un recital musical de 
Amparo Leis e Cesar Morán e a 
representación teátral do grupo 
Morcego Os patios da memoria, de 
Celso Parada. O Domingo 26 de 
Abril, antes da conferéncia de 
clauusura, terá lugar un debate so, 
bre a función do profesor de lín, 
gua coa participación de Manuel 
Portas, Susana Franco e Agustin 
Femández Paz. A matrícula para 
as xornadas pode formalizarse des, 
de o 13 ao 22 de Abril nos locais 
daCIG edaAS,PG.t 

•Homenaxea 
Larca en 
Pontevedra 
A Asociación Amigos da Repú, 
blica de Pontevedra organiza pa, 
ra o vindeiro Martes 14 de Abril 

• Éxito de público no lntercéltico de Ferrol 
A cidade de Ferrol vaise consolidando como escenário para a música de raices celtas tras a segunda 
edición do Festival Intercéltico, organizado en colaboración con Portugal, e que se desenvolveu os dias 
3, 4 e 5 de Abril. Máis de mil persoas acudiron cada noite ao recinto da Feira de Mostras para presen, 
ciar as actuacións de Xosé Manuel Budiño, o grupo Zuncras; que facia o seu debut, os irlandeses de So, 
las, que adicaron un tema á.cidade, os suecos Gármana, e os encarregados de pecha~ o festival, os Deaf 
Shepherd, de Escócia, e Brigada Victor Jara, de Portugal, formación con máis de vinte anos de história. + 

ANOSA TERRA 

unha homenaxe a'o poeta grana, 
dino Federico Garcia Larca, do 
que se cumpre o centenário do 
nascimento. Participan recitan, 
do poemas no. acto, que coinci, 
de co aniversário da proclama, 
ción da II República, os escrito, 
res Maria Xosé Queizán, Bemar, 
dino Graña, Xosé Maria Álvarez 
Cáccamo e Laura Pérez Landei, 
ra. O acto comeza ás oito datar, 
de na Galeria Sargadelos. • 

• Chouteira, 
Maite Dono, Os 
Cempés e Na Lua 
apresentan o seu 
traballo en 
Madrid 
Do Fol e B a Di tribución pre, 
paran un mes de Maio de mú ica 
galega en Madrid. O Cempés, da 
comarca de Ferr l, erán os pri, 
meiros en actuar apre entando o 
seu disco Capitán Re na sala Ga~ 
lileo Galilei o 25 de Abril ás dez 
da noite. O 29 de Abril dan un 
concerto Chouteira na sala Suris, 
ran ás dez da noite e o 7 de Maio 
será Maite Dono co eu disco 
Corazón de Brief quen e 
apre ente na ala Galileo Galilei. 
Por ultimo, Na Lua tocan na 
Praza Maior o Mércores 13 de 
Maio ás dez e media. Un dia an, 
tes farano coa versión acustica ás 
sete da tarde no FNAC. + 

• Visita do grupo 
brasileiro Ratos de 
Porao 
Camiceria Tropical é o título d 
último disco do brasileiros Ratos 
de Paréío que veñen a apresentar á 
sala Óxid de Vigo o vindeir 
Domingo 12 de A ril. ntinuan 
a suá liña de temas ocia· 
inclumdo cancións como Estilo de 
Vida Miserábel u Colisao. rán 
telonead por Leo i Arremecágho, 
na e a entrada cu ta 1. 500 tas 
anticipada e e pod mercar en 
Don Disco de Ouren e, en i 
Laser de Santiago, en Bits e V az, 
quez Lescaille de Pontcvedra, na 
Cava da. Chosca de Ponteareas 
Elepé, A columna, Disco 3 e Planta 
Baixa de Vigo. Na billeteira cu ta 
1.800 pes~tas. • 

• Dezanove 
xeitos de ollar o 
casco vello de 
Lugo 
Até o 26 de Abril permanece 
aberra a exposición organizada 
pola Asociación de Viciños da 
Zona Monumental de Lugo, que 
inclue pintura e escultura de de, 
zanove artistas da província. Ca, 
da un deles oferece unha visión 
do casco vello da cidade de Lu, 
go despois de ser convocados 
pola asociación e entregar as 
obras dun xeito desinteresado. 
A exposición está no Museo 
Provincial de Lugo. + 

l 
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Título: O parable ascenso de Arturo Ui. 

Autor: Berrolt Brecht. 

Tradución: Sonsoles Cerviño. 

Edita: Laiovento. 

Mira qué ben vén ao caso! En 
estes dias de hipócritas contro
vérsias, semi-verdades e semi
mentiras, alucinacións autoriá
rias e nihilismo social, textos co
mo o de Bertolt Brecht son guias 
preciosas e precisas do desenvol
vimento ultradireitistas, nazi. 
Vimo de celebrar o día do tea, 
tro enlamado nunha hipócrita 
polémica, explicábel só desde un 
alucinante autoritarismo que se 
apr v ita do nihilismo canceri
xeno que impregna a unha so, 
ciedade galega e quecida de que 
ten que eguir loitando polos 
seus sinais de identidade, que 
pregoan ao catro ventos intere-
adamente os mesmos virus que 

pretenden exterminarnos. Hou
bo un tempo, non hai moitos 
ano , onde interesaba xustificar 
determinadas actitudes sociais 
xurdidas da loita por seguir sen
do nós. Houbo un tempo onde a 
denúncia era constante e tiña 
significativo protagonismo e re
leváncia entre o povo. Pero ago
ra estamos nos tempos de Arturo 
Ui e o protagonismo pasou da 
autodefensa ao meditado e ale
vo o ataque para a definitiva do
ma e castración da sociedade ga
lega. E quén era Arturo Ui? Un 
ninguén, un gángster desacredi
tado e inoperante que e apro
veita dunha situación caótica 
para impoñer o ditame das balas 
en nome dunha farisaica necesi-

TÁNATA 

Antón Risco 

8ertolt Brecht por Luís Seoane. 

dade de protección. E quén foi 
Arturo Ui? Ben o aclara a tradu
tora; sen que sexan paranoicas 
interpretacións pois faino con 
palabras do próprio Brecht: o 
personaxe de U i correspondese 
co de Hitler. Pero Hitler non 
pode ser un personaxe illado, 
perdido, sen contexto, e por iso 
aparecen tamén figuras que di
rectamente aluden a Hinden
burg, Güring, Rohm, Goebbels 
ou Dollfuss. Neste xogo de evi
déncias, pártese dos problemas 
que ten o trust da verza (lograda 
tradución), conxunto de empre
sários e industriais que actuan 
empregando desde a manipula
ción política á violéncia. Preci
samente deste último aspecto 
ocúpanse os gangsters ou, o que 
é o mesmo, os fascistas. Isto 
acontece en Chicago -trátase da 
derradeira obra concibida no 
exílio europeu- e Chicago repre
senta Alemaña como Cicero re
presenta Austria. E quén é hoxe 
Arturo Ui?, porque na Galiza a 
mensaxe de Brecht está máis que 
de actualidade ... 

Hai que irse á política e sobran 

candidatos a medida, calvos e 
con cabelo, pequenos e xigan
tóns.,.... como se queira e depen
dendo da dimensión que se lle 
queira dar a esta ilustración, a 
esta proposta para a reflexión. 
Que asiera como Brech enten
día o teatro: como unha via de 
catarse social, a obra non rema
taba coa representación senón 
que conti-
nuaba no 
proceso refle-
xivo -do ac- Brecht 
tor · Para entendia o 
conseguir 
que ese pro
ceso reflexi
vo se fixerá 
acerca o con
x unto da 
mensaxe e 
non só sobre 
o heroi sta
nislavskiano 
-ese que pre
tende a id en -
tificación do 
espectador 
con el-, o 
dramaturgo 
alemán facia 
uso dunha es, 
tética de dis
tanciamento 
que rachaba 
os esquemas 

teatro como 
unha-via 
de catarse 
social, 
a obra non 
remataba 
coa 
representa, 
ción .senon 
que 
continuaba 
no proceso -
reflexivo 
do actor 

da representación teatral -ain
da hoxe- dominante utilizando 
soportes informativos pouco or
todoxos. E é de sinalar tamén o 
grande coidado con que era tra
tada. a língua, aspecto que con
tribue a elevar a dificuldade ·da 
tradución así corno a súa valía. 
E como está de actualidade e 
vén a conto, mira ti que apare
ce Valle-Inclán. Con seren per
sonalidades tan dispares, hai 
moitas cousas que comparten. 
Así, o feíto de utilizaren o teato 
concebíndoo como instrumen
to e non como finalidade. Ou o 

NARRATIVA 

da 'riqueza lingüística; pero des- ·· 
de níiveis de sinceridaae e lite
rariedade bastante desemellan
tes: mentres Valle se autotradu
cia ao castelán ( oú remoldeaba 
o castelán no famoso castrapo) 
preocupándose en pechar as 
pmtas a calquer versión na lín
gua galega porque poñeria ao 
descuberto a procedéncia pro
vinciana do seu dandismo alti
vo e antlgregário, o alemán fai 
gala do seu compromiso social, 
sempre comprometido e de cl~
ra intencionalidade didáctico
instrumental onde a literatura é 
concibida tendo como critério 
preferente o nós e non o eu. E 
úneos tamén a estética do dis
tanciamento, ou o mesmo feíto 
de estaren os dous marcados 
polo 98: adscribimos a esa xera
ción a Valle, nese ano abre os 
ollos á vida Bertolt. Pero, hoxe, 
hai un motivo máis para falar 
deles mentres un desafoga un 
pouco o caudal~ de indignación 
que o rebenta. 

Á vista da teima que o Centro 
Dramático Galego mostra por 
representar a Valle, acódennos 
a memória unha série d.e des
propósitos esperpénticos que se 
nos fai difícil non comentar por 
canto afectan de cheo á vida 
cultural galega~ Á marxe da 
sempre discutibel calidade fite
rária, hai que perguntarse o por
que desa decisión. Gaña algo a 
vida cultural galega?; ben pou
¿o. É imprescindíbel facelo?, e 
neste ano?: para os políticos 
culturetas, si: desvirtuamos ou
tro instrumento de normaliza
ción lingüística e, por riba, fa
cémolo ce_lebrand9 glórias da 
cultura opres9ra. E cabal non 
traducilo amparándose rrnnha 
presumíbel comprensión xeral?; 
non, do contrário que expli
quen porque traduciron Yerma 

(P~sa á páxina seguinte) 

Tánata: convivir coa morte. A novela póstuma de Antón Risco 
Tánata, novela redactada por Antón Risco coincidindo coa súa dorosa enfermidade 
e coidadosamente corrixida nos seus últimos días, é un impresionante e sob~ecolledor 
alegato a pral de como convivir coa marte. O escultor Xoán 5erra atopa no maleteiro 
do seu coche o cadáver dunha muller de trinta anos. Barallando mil posibilidades, 
optará por disecala empregando as técnicas da taxidermia e convivir con ela no seu 
estudio. . 

XERAIS 

~~ 
~~-

NA-MESMA COLECCIÓN 

CONTOS MALVADOS 

Xurxo ~orrazás_ 

EXTINTOS BÁSICOS 

Xosé Manuel G. Trigo 
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canta de Hbros 

Cantos coa moite 
de Borrazás 
Publica Xerais o último libro de Xurxo 
Borrazás, Contos malvados, un 

conxunto de trece 
relatos cuxo fio 
condutor é a mar
te con personaxes 
tan variadas como 
unha estudente de 
filosofia, un comi
sário, un 
gardacostas, o d~
no dunha camice
ria ou un pequeno 
trfl.ficante. Perco

rre tamén Borrazás as diferentes formas 
de relación coa marte, desde o asasinato 
até o vampirismo pasando polo suicídio. 
Para Xurxo Borrazás é o seu primeiro 
libros de relatos despois de tres novelas. 
Por Criminal recebeu o Prémio da Críti
ca Española e o Prémio Arzebispo San 
Clemente outorgado por estudantes. + 

Borobó e o amor 
a Rosalia 
A segunda edición de Anaco de amor 
a Rosalia do escritor e xomalista Rai
mundo Garcia Domínguez Barahá está 
limitáda e aparece na colección Hipo
campo Amigo. Son 
versos ao redor 
da poeta, da ga
leguidade e de 
moitos dos que 
contribuiron a 
facer o país. CQ
mo pegadas deixa
das pala sua vida, 
o xomalista adica 
aos versos, á sua 
familia, ao filósofo 
nruguaio Carlos 
Gurméndez, aos ir-
máns Sueiro ou a Garcia Sabell, entre 
outros. Contén o poemário un apéndi
ce co título Os versículos do Barbanza. t 

Unha visión 
sociolóxica 
de Guinea .. Bissau 
Corte Geral, da Editorial Caminho, é a 
primeira novela do guineano Carl0.5 Lo
pes, na que retrata a través da ficción a 
sociedade do seu país coas suás emocións 
e padecimentos. A biografia de Lopes é 
surprendente: nasceu en 1960, doutorou
se en Estudos Afri
canos pala 
Universidade 
da Sorbona, tra
ballou nas areas 
de cultura e di
plomácia da ad
ministración gui
neana e chegou a 
diretor xeral, aos 
vintecatro anos, 
coa criación do In
tituto Nacional de 
Estudos e Pesquisa. 
Actual.mente traba
lla no Programa das Nacións Unidas pa
ra o Desenvolvimento. + 

Concepcións do poder 
Que é o que su'bxace tras as duas con
cepcións de poder predominantes: a 
que o define como unha capacidadde 
xeralizada para actuar e a que o fai co
mo un direito que ten que contar co 
consentimento de aqueles sobre os que 
se exerce? Barry H indes, profesor da Es
cala de Investigación 
de Ciéncias So
ciais da Univer
sidade Australia
. na, é o autor de 
Disertaciones so
bre el poder, edi
tado en T alasa, no 
que analisa open
samento de Hob- -
bes, Locke, Lukes e 
Foucault.t 
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(Ven da páxina anterior) 

et alii e se o CDG quere seguir 
chupando do erário público que 
vaia devolvento .os cartas por 
antecipado . Se os herdeiros 
non permiten a versión gaJega, 
escandalicémolos facéri.doo en 
portugués, que tamén o enten, 
demos todos, a menos que o Sr. 
Guede (a voz dos que mandan) 
nos queira facer ir a Portugal 
como antes se i;:i a Perpignan: 
total, como para a xente o pres, 
tíxio do CDG está polo chan e 
xa tiveron que suspender actua, 
cións por falta de público ... pois 
mellar é, señores, que vaian a 
Portugal ou se acollan as · com, 
pañias privadas, as únicas que 
fan teatro seriamente na Gali, 
za. Isa si, vai senda hora de esi, 
xir a dimisión de incompe, 
tentes e compadriñas. 

E como complemento, nós pro, 
poñémoslles a leitura e O para, 
ble asceltso de Arturo Ui, cun 
Brecht empeñado en desmasca, 
rar o fascismo, un fascismo pa, 
rente próximo do que nos está 
a asoballar continuamente. Ta, 
mén celebramos un 98, e máis 
trascendente para a cultura ga,· 
lega, celebramos o nacimento 
de Bertolt Brecht, un autor que 
senda alemán xa é máis galega 
que o manco do esperpento. 
Lembremos que o teatro tamén 
é para ler, e ben que se disfruta. 
E, para rematar, podemos reler 
O porco de f>é, que Don Celido, 
nio e Hitler e ... tamén se pare, 
ceno seu. 

E parabéns á tradutora e á edi, 
tora, por lembrar a esta figura 
trascendental na história do te, 
atro mundial, que hoxe é máis 
noso que nunca, fainos máis 
falta que nunca.+ 

XOSÉ M. EIRÉ 

Duas fitas 
políticas / 
Títulos: A cortina de fume / Carro dias de 
Setembro. 

Directores: Barry Levinson / Bruno Barrero. 

Nacionalidades: EEUU' 1997 /Brasil 1997. 

O presidente dos Estados Unidos 
é acusado de manter relacións 
adúlteras. Un dos s~us asesores, 
papel interpretado por Robert De 
Niro, inventa unha gúerra virtual 
con Albánia grácias ás destrezas 
dun produtor de cine, personaxe 
que encama Dustin Hoffman. Os 
acontecimentos seguen o ritmo . 
que marca a televisión. Toda a 
política, só unhas semanas antes 
dunha nova eleición presidencial, 
xira ao redor desta estratéxia de 
manipulación de masas. 

O importante deste filme non é o 
seu óbvio parentesco cunha situa, 
ción real, senón a crítica do papel 
da indústria da comunicación 
nunha sociedade como os Estados 
Unidos. Con vários prémios eu, 
ropeus,· ainda que non logrou 
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nengun osear, A Cortina de fume 
retoma un ponto. de vista comun 
dos sesenta, e paradoxicamente 
esquecido hoxe: o que fala da ca, 
pacidade do poder para conducir 
á opinión pública, usando meios 
aparentemente democráticos. 

Os aspectos máis convencionais 
-ou conservadores- da fita non 
están no contido, senón na forma, 
que non fuxe do canon de Holly, 
wood e mesmo acentua os aspee, 
tos -caricaturescos até aproximar, 
nos, en determinadas secuéncias, 
a unha comédia de tropezón. 

A filmografía de tema máis di, 
rectamente político complétase 
estes dias coa brasileira Catro dias 
de Setembro, tamén aspirante 
frustrada ao osear. A película de 
Barreta, baseada nunha sonada 
novela de Femando Gaveira, na, 
rra o secuestro do embaixador 
norteamericano no Brasil en 
1969, por un grupo revolucioná, 
río ao que pertenceu na realidade 
o próprio Gaveira. Ten o mérito 
esta obra de traemos á memória 
acontecimentos esquecidos ou 
mal coñecidos no seu día: a dita, 
dura militar no Brasil, a chegada 

.recente da democrácia, etc. 

A história céntrase basicamente 
no secuestro e a medida que avan, 
za logra constmir uns persoaxes de 
carne e oso, coas suas contradi, 
cións e dúbidas. Chama a aten, 
ción o favorecido retrato do em, 
baixador norteamericano, se cadra 
non casual. se se ten en considera, 

. cióri que a distribuidora do filme é 
a norteamericana Alta films e a 
evidéncia de que sen_ o placer des, 
te país unha 
película, cal, 
quer película, 
quedará irremi, Nen A 
sibelmente a Cortina de 
dormir o sono 
dos xustos, sen 
cheirar nen de 
loill{e as cin::ui, 
tos interna, 
cionais. 

Como anécd°' 
ta cabe lem, 
brar que a pre, 
séncia dun 
anarquista re; 
publicano es, 
pañol neste 
grupo revolu, 
cionário pare, 
ce inspirada na / 
figura de Abra, 
ham Guillén 

Fume, nen 
Catro dias de 
Setembro 
lograron o 
osear, 
tampouco 
son obras 
xeniais, pero 
ambas 
merecen ser 
vistas. 

que axudou a formar a guerrilla de 
Marighela. Outra película recente, 
a colombiana A estratéxia do cara, 
col, facia homenaxe tamén a un re, 
publicano e~ado. É de agradecer 
que esta emigración política, tan 
importante en moitas casos en ben 
de países latinoamericanos (pcx:le, 
ria falarse do papel dos revoluci°' 
nários españois no entrenamento 
da guerrilla cubana) vaia tendo o 
seu recoñecemento, ainda que se, 
ña asi, en pingas.• 

M.V. 

ANOSA TERRA 

Respostas musicais 
na natureza 
Título: Viaxeiro de pousada. 

Grupo: Pé de Boi. 
Edita: C lave Record . 

on carro músicos galega p re rrendo 
os arume da cerra e o son da narure, 
za. Fan e chamar Pé de Boi e editan un 
di co titulado Viaxeiro de pausada. O 
disco é unha viaxe e n paradas en di
ferentes pontos do mundo, do qu r , 
callen emenres musicai encadeadas 
dun xeito moi engaiolance para o ouvi
do. A interpreta ión da peza , en tí, 
rulo e ó numerada e m se 
corresponden en a etapas, cobra vida 
para deixar que escoitemo a linguaxe 
da narureza: a auga, a herba e o vento. 
A calidade da gravación é moi boa 
dando relieve á individualidade dos in, 
trumentos que tocan Gañere, co acor
deón, Bandido, coa guitarra, Mario 
Coiro, ao cárrego da percusión, CLM 
coa sección de venro. Chamar a esta 
aventura e viaxe Pé de Boi débese a 
que é unha herba, de grasa raiz veleno
sa, que florece no verán perta dos rios. 
Viaxeiro de pausada e tá gravado na Es, 
trada. Deste concello é a parróquia de 
Berres, en cuxo lugar, Ribeira, foi 
compasea a mú ica. • 

Un cantaut r 
distor ionad 

Título: Suspiros Je Kaña. 

Gr-upo: Leo i Arremecághona. 
Edita: Planta Baixa Pmducci1~ns. 

Nada máis lonxe das melodías de Pé de 
Boí que este novo cantautor que apar e 
en Vigo, Leo i Arremecághona (en r ali
dade éso Leo e a sua guitarra elécttica 
xa que o resto do grupo non aparece por 
"problemas labora is, se non traballan, 
non comen"). Hai que perder o medo 
para escoitar o disco deste cantante que 
sigue os pasos de Manolo Kabezabolo e 
que actuou de teloneiro de A lbert Pla 
n as suas últimas actuacións na Gal iza. 
Segue máis a Kabezabolo que a Pla no 
que entende por música: rnensaxe a be
rros rafiando a guitarra como única 
compañia. Tanto é capaz de tocar unha 
tm1iñeira seguindo os compases da Tóm, 
bola de Marisol ~omo converter o paso
doble Suspiros de España no himno gale, 
go Suspiros de Kaña. "Galiza en cada rosa 
que tes suspira un corazón. Por que me 
ataches, ,España, a ti". Tamén o cantau, 
tor ten opinión polít ica ("PP, Pesadelo 
Popular") e un.ha particular visión do 
amor ("Abreme as pernas Maruxa, abre, 
1ne as portas do ceo"). Defensor do l<as
trapo, gosta de Silvia Rodríguez e Pedro 
Guerra pero do quemáis bebe neste d is, 
co é do rock radica l de sempre. • 

A 
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A TVG e~itiu en 1990 o filme Divinas Palabras en galega 
A Xunta entregou 40 millóns por unha versión galega de Tirano Banderas que nunca reclamou 

* CARME VIDAL 

Ó 17 de Maio de 1990 a 'TVG 
emitia en galego o filme Divinas 
Palabras dirixido por José Luis 
Garcia Sánchez, sen que o pase 
supuxera nengun tipo de proble
ma xurídico para a canle ' públi
ca. Ion Films, a produtora de 
Víctor Manuel, compráralle da
quela os direitos universais aos 
herdeiros de Valle para a realiza
ción do filme. O proxecto reci
bí u por parte da Xunta unha 
subvención en 1988 de 6 mi
llóns de pesetas que, ante as pro
testas dos produtores galegos, le
vou ao cantante asturiano a rea
lizar declaracións públicas en 
canto renunciaba a dito subsí
dio. Con todo nunca se pudo 
confirmar a devolución xa que 
nos créditos oficiais do filme hai 
pre éncia institucional da Xunta. 

Mália esta circun táncias e en 
contra do que recollen as axudas 
á produción da Consellaria de 
Cultura, a produtora de Divinas 
Palabras non facilitou a versión 
en lingua galega da longametra
xe. Tres anos despois a TVG 
comprou o direitos de emisión 
televi iva, e en galego, e viuse 
obrigada a financiar ela própria 
a versión en lingua galega que 
foi emitida, por primeira e única 
vez, como evento extrordinário 
no Día das Letras. 

A versión cinematográfica de 
Tirano Banderas foi outra das 

producións baseadas nun texto 
de Valle lnclán -polo que se ce
ñen que pagar direitos aos her
d eiros- subvencionada pala 
Consellar.ia de Cultura. A pro
du tora de Víctor Manuel recibiu 
40 millóns de pesetas -o dez por 
cento do presuposto total- en 
1994 a cámbio da entrega dunha 
versión galega do filme. Tal ver
sión nunca foi entregada pola 
empresa: produtora nen reclama
da pola Consellaria de Cultura. 

A profisión teatral 
en contra 

A Asociación de Actores, Direc
tores e Técnicos de Escea deman
da a paralisación da montaxe do 
CDG en español de catro obras 
de Valle-lnclán segundo o acorde 
da asamblea de sócios reunida o 
pasado 28 de Marzo. O comuni
cado, feíto público unha semana 
despois, recolle que "tampouco é 
aceitábel nengunha excepciona
lidade neste momento" ao tempo 
que se mostra favorábel "e apoia
rá todas as accións destinadas a 
que se faga en galego". 

Anunciou tamén que vai solici
tar asesoramento xurídico para 
valorar a posibilidade dunha ac
ción no ámbito legal para conse
guir a traducción dos textos de 
Valle lnclán. A Asociación 
promoverá asimesmo a recollida 
de apoios de personalidades da 
cultura, compañias e institu-

Fotofixa da fita Divinas palabras. 

cións co fin de reivindicar o uso 
do galego "nunha actividade ar
tística tan universal e normali
zadora para un idioma como é a 
tradución". A asamblea "non 
deu por válido o carácter de ex
cepciona lid ad e argumentado 
polo CDG de representar esta 
obra en castelán". 

Unha vez coñ~cida a opinión da 
asociación de profesionais do 
mundo do teatro, a Mesa pola 
Normalización Lingüística ins, 
tou ao director do CDG a que se 
manifeste publicamente sobre o 
tema, atenda á "petición únani
me" e "suspenda o espectáculo 
e o substitua por outra montaxe 

XOAN PIÑÓN 

en galego", unha vez ademáis 
que alguns 'dos que ian partici
par na representación das obras 
"manifestáronlle nestes últimos 
dias a este organismo a sua deci
sión de renunciar a esta oferta". 

Ponto de inflexión 
nos Maria Casares 

A manipulación na emisión po
la TVG dos prémios Maria Ca
sares foi denunciada polo~ con
selleiros do BNG na canle pú
blica que criticaron que se cor
tase o discuso de Manuel Lou
renzo no que .mostraba a sua 
oposición ao proxeC:to do CDG 

en español. O guionista da gala, 
Lino Braxe eµtende que a cele
bración se convertiu nun "ponto 
de inflexión no conflito e remo
veu moitas conciéncias". Sinala 
que, -a pesares de que daquela a 
Asociación profesiDnal non se 
tivese pronunciado, '~non habia 
nengunha intención de dirixi.r o 
transcorrer da gala ou de interfe
rir nas palabras que cada ga
lardoado pronunciou por própria 
vontade, moitos posicionándose 
arredor da polémica". 

Ás manifestacións en contra de 
que o CDG represente en espa
ñol sumouse a do Departamento 
de Filoloxias Francesa e Galego
Portuguesa da Universidade da 
Coruña e a Biblioteca Arquivo 
Teatral Francisco Pillado Mayor 
que entende a decisión como un 
"novo paso para desviar cara a 
promoción dun hexemonico e 
autosuficiente teatro español -
por moi extraordinário que sexa
os fondos públicos destinados ao 
máis do que necesitado teatro ga
lega". Fan-constar asimesmo que 
se está a ceder diante dos intere
ses individuais en contra da von
tade do próprio Valle que "xa 
manifestara en vida a sua belixe
rante postura a respeito de cal
quer lei de heréncia de tal maneira 
que, como afirmou en entrevistp. 
con F. Lucientes, (El Sol , Madrid 
_20.11.1931) no capítulo primeiro 
e único dunha hipotética Consti
tución por el desexada tal abe
rrante lei debería ser abolida".+ 

O PASADO MÉRCORES 1 DE ABRIL A ESCRITORA BRASILEIRA NÉLIDA PIÑÓN 
FOI NOMEADA OOUTORA HONORIS CAUSA POLA UNIVERSIDADE DE SAN
TIAGO. INFELIZMENTE A APRESENT ACIÓN DA ESCRITORA, DESCENDENTE 
DE GALEGOS, NON SE CORRESPONDE CO COÑECIMENTO DA SUA OBRA. DI
FICIL DE ATOP AR NOS ANDEIS DAS LIBRARIAS GALEGAS POR UNHA INCOM
PRENSÍBEL DIST ÁNCIA CO MUNDO LITERÁRIO BRASILEIRO, A OBRA DE 

NÉLIDA PIÑÓN SÓ CHEGA A NÓS E CON GRANDE RETRASO VIA PORTUGAL 
-SO NO PASAOO ANO SE PUBLICOU A REPUBLICA DOS SONHOS CANDO O LI
BRO TIÑA XA TRECE ANOS- NUN CAMIÑO CON COÑECIDOS ATRANCOS .. 
PUBLICAMOS AGORA UNHA PARTE DO DISCURSO DA ESCRITORA AO RECE
BER O NOMEAMENTO ACADÉMICO, COMO ACHEGA AO UNIVERSO LITERÁRIO 
DE NÉLIDA PIÑÓN QUE CONFIEMOS SE COMECE A COÑECER NA GALIZA. 

RETORNO AO CENTRO 
Chovia quando d embarcamos em Vigo. Era ja
neir , e m ua pe ada melancolia. T udo que 
aquela menina de dez anos sabia de Galícia fora
lhe contado pelos avós e pelos pais. De imedia
to, enla\:ada por abra\:OS férreos, falavam,me to
do em urna lfngua rf pida, na apariencia, que eu 
mal entendía. Até surpreender nas lágrimas dos 
olhos amigos a primeira ternura daquela cultura. 

Galícia recebeu-me ao longo de dais anos. Urna 
travessia que se cumpria gra\:as· as descobertas 
incessantes, as forces mudan\:as sazonais, ao meu 
corpo que crescia para acompanhar a vida, a 
conquista simultanea de duas línguas: o velho 
galego, de paladar montanhes, e aquele outro, 

. P,langente e lírico, de Resalía de Castro, de 

. Alvaro Cunqueiro, e ainda de Pardo Bazán, 
Otero Pedrayo, Valle-lnclán. E que parecia ter 
sido sempre falado pelos homens, quando quise
ram traduzir sentimentos imutáveis. E ainda o 
castelhanó, altivo, querendo seguir os preceitós 
de Nebrija. Ambas línguas exigindo a expansao 
voluptuosa da minha sensibilidade para o viver 
lingüístico daqueles povos dos quais eu procedía. 

Naquelas aldei0:s de pedras cinzeladas hávia 
urna cultura sem desperdícios. A abundancia, 
ali existente, procedía do verbo que os impul
sionava a narrar as histórias e da imagina~ao 
que explorava as veredas do mundo. A migalha 
do pao que lhes enfeitava o prato vencera mile
nios de dramáticas peregrina~oes. · Lutaram to-

NÉLIDA PIÑÓN 

'Naqueles 
anos Galícia 

cresceu no meu 
imaginário, 

consolidou a 
identidade 
brasileira" 

dos como lobos para chegar vivos ao alvorecer. 

No início estranhei,_ percorrendo as aldeias de 
Cotobade. Afinal viera de _urna terra de farras 
colheitas, em que plantando tuda se reproduz. 
Lago cornpreendi que embota a dor aflorasse em 
casa galega, havia a tradi~ao de sufocá-la, de 
impedir derrames inúteis. O naufrágio dos sentí- , 
mentas -em Galícia- sempre refor~ou a digni
dade do trabalho, do engenho do sonho. 

No percurso desta ffi:emória galega, for~o a re
composi\:aO das pa'isagens, dos grupos familiares, 
que se formaram ao acaso. Ouyo aquelas canti
gas que me faziam trope~ar nas palavras. Um 
verbo manancial farro que crs~ camponeses, com 
raro sentido de permanencia, iam pronuncian
do para as novas geray6es, enquanto fatiavam d 

· pao contra o peito coma apurada lamina da fa
ca herdada dos seus primevos. 

Sob a custódia desta cultura, eu ia preservando 
intrigas, enredos. No fulcro narrativo residía a 
chave· do poderoso enigma daquelas regioes. 
Se_ntia-me urna funambula imersa no imaginá
rio celta, conduzida pefa carro~a da ilusao e da 
credulidade. Revestida de máscara, só na 
aparencia guardava umo, geografía humana. 

Ao sabor dos imprevistos daqueles dias galegas, 
submergia nas peripécias daquele universo. 
Quería salvar aquelas memórias da tenta~ao do 

esquecimento com a ajud·a dos velhos abnega
dos que, embora estivessem perdendo seus den
tes, alvoro~avam-se em fecundar meu espírito 
com ,seus relatos. · · 

Nestes homens de boina, que se compraziam em 
amassar o toucinho e o pao de milho com o-gar
fo, eu via florescer o límpido ato de criar! Seu 
poder de persuadir, a quern fosse, que a narrati
va jamais morreria entre eles. E que a despeito 
do antagonismo do tempo e do espayo, que a 
tudo esgar~a, aquela ra~a agarrava as palavras 
com_ as maos para que nao se eclipsassem. 

Naqueles anos Galícia cresceu no meu imaginá
rio, consolidou a identidade brasileira. Partí -: 
cipava, comovida, de suas cerim6nias, de tudo 
que acrescentava urna encena~ao suplementar 
as suas tradi\:6es. Arrastada pela renta\:ªº de 
desvendar esta terra onde as bruxas, intituladas 
meigas, operavam em favor dos homens. Onde 
o sobrenatural, mera ·contingencia, nao impedía 
o homem d~ lan~ar-se a aventura de viver. 

Aqueles galegas, condenados a viver as mil vi
das herdadas de seus anc;estrais, eximiam-se de 
esclarecer de onde lhes viera a mirada perpassa
da de devaneios, de contida melancolía. Como 
se por navegarem entre o desperdíc)o e a pro
funda escassez, fosse-lhes penoso administrar a 
realidade oriunda das demais culturas que acu
diram a península ae longo dos séculas .• 

...... 
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Xavier.R. Baixeras 
'O 1 · ' ga eg9 que usa~os _9s poetas xa ,non existe 
-0- MANUEL VEIGA 

O recurso á infán~ia, tanto no 
último libro seu como no de 
Xosé Mª Álvarez Cáccamo, 

·denota unha .busqueda da se, 
guridade? 

Si, a infáncia case sempre é un. 
símbolo de seguridade. O poeta 
ve na nenez a época ha que a 
identidade apareceu máis inten
samente ou iso é o que ere. Por
que, ás veces, a infáncia que 
lembramos non é a que real
mente vivimos. En Beira NÜrte a 
infáncia en Ribadeo é tamén un 
contraste co nomadismo de épo
cas posteriores. 

O tema da infáncia ás veces só 
é un recurso literário. 

Non, no meu caso é máis pro
fundo. Eu achegueime ao · na
cionalismo, por e:Xemplo, pen
sando nese tempo. Para-sep.tir
me coerente conmigo mesmo. ti
ña que mergullarme eí. Tam·én é 
certo que vivimos i..mha época 
de crise de ideas e de crise artís
tica, na que o poeta trata de afe
rrarse a algo e ese ·algo pode ser 
a infáncia. 

.... .:._. . 

Vostede for~a parte .da ~eiá, 
ción dos oite.nta. Como a defi
niría? 

Esta xeneración é o froito dun 
cámbio político e trouxo unha 
abertura das po}ibilidades for
mais: máis esteficismo, maior 
formalismo. Pero o abano é am
plo: desde unha poesia tenro
amorosa até un esgazamento 
despersonalizador, pasando pola 
poesia de vangarda que tamén 
comezou daquela. Femán-Vello 
cultivou un ton elexiaco, Xavier 
Seoane a intensidade lírica, cun 
certo ritmo de canción. E houbo 
unha poesia máis culturalista 
que se füm sobre todo en Vigo, 
ainda que iso estase revisando. 
Os poetas daquela seguemos es
crebendo e podemos mudar. 

Non ten a sensación de escre
ber nun idioma que non existe? 

T eño, iso preocúpame moito. 
Os poetas galegos debatémonos 
entre unha língua poética e un
ha realidade na que non nos ve
mos reflexados. E ese afán por 
procurar unha palabra suxestiva, 
por resgatar unha língua que nos 
é allea, pero que quereriamos 
que estivese eí... Moitas veces a 
língua literária convértese nun
ha ferramenta. Na Idade Média 
habia poetas casteláns que es
crebian en galega e poetas cata
láns que o facian e'n -prnvenzal, 
porque :xulgaban que eses eran 
os idiomas literários axeitados. 
Beckett era irlandés e lonesco 
rumano e os dous escreberon en 
francés. Ao poeta elle difícil fu
xir do seu idioma literário e non 
por unha escolla social, . senón 
porque é a sua ferramenta de 
traballo. Eu investiguei o galego 
e a base de investigar vaste afas
tando da realidade lingüística. 
Se cadra é que gosto demais da 
filoloxi a, pero cómpre ter en 

A poesia actual está presa dunha "retórica que dificulta a relación ~o leitor", afirma Xavier Ro, 
dríguez Baixeras. No caso galego, o problema acentuase polo uso dun vocabulário que moita xen, 
te xa non emprega. Baixeras ven de receber o Prémio da Crítica ·española, pola sua última obra 
Beira Norte ( Sot.elo Blanco). Tamén _foi _recen temen te finalista do Prémio Estatal de Tradución. 

conta que a língua do escritor 
nunca é a da realidade e na Ga
l iza, onde o idioma non está 
normalizado, moito máis. 

Ese problema do idioma tarnén 
pode representar unha vantaxe · 
para o escritor que quere ser 
criativo, que fuxe da frase feita. 

Pero co abuso dunha forma rara 
pérdese en comunicación. T eño 
que confesar que nese aspecto 
fun excesivamente enxebrista e 
escuro. Se agora volvese atrás 
mudaria algunhas palabras por 
outras roáis asequíbeis. Cústame, 
porque gozo coa palabra autóc
tona, préstame escoitarlle á xen
te unha palabra que pensaba que 
estaba perdida. Concibo tamén 

·que hai palabras máis plásticas, 
máis poéticas ql,le outras. 

A narrativa última está obse, 
sionada con achegarse ao lei
tor. Cos poetas, en cáinbio, su, 
cede o contrário, seguen no seu 
mundo, con moito direito, pero 
non dan facilidades. para que o 
leitor acceda a el. 

Certo, empezando polo estilo, 
pero tamén polo ton. O mundo 
da poesia consiste en repetir for
mas retóricas que veñen . da tra
dición moderna, de Baudelaire e 
Neruda. É difícil fuxir cliso e 
criar unha voz persoal. O leitor, 
pola sua banda, ten a referéncia 
da língua da rua e non esa ex
-presión elexiaca que remos os 
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poetas· na cabeza. Haberia que 
inventar outra poesía. Xa se in
tent:ou a primeiros de século, pe
ro esas probas acabaron asimila
das pola retórica de sempre. Lo
go está a cuestión do conceito, a 
poesía é ,máis subxetiva que a 
novela. E certo que hai unha 
poesia. da experiéncia pero con
verteuse en algo banal. Os valo
res da poesía son intrínsecos, 
ten unha linguaxe ... 

Comó a pintura abstracta que 
nÓn representa unha figura, se
nón que é, en si mesma. O tra
zo pon en evidéncia o seu sen
tido material de ser un sulco 
nun lenzo. 

Si. Adorno decia que a abstra-
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c10n era un corpo pech ago , 
independente da realidade. E o 
paso que deu Baudelaire, o di
vórcio entre arte e natureza. 

Volvendo aos temas. A poesia 
fala da soedade, do amor, da 
morte e de pouco máis. É certo 
que eses son os temas eternos. 
Pero o leitor que pasa dun libro 
a outro e se atopa sempre coa 
soedade fártase un pouco, non? 

O mundo da poesía é moi obsesi
vo e pouco autocrítico. Penso que 
os poetas deberíamos tentar ser 
máis orixinais ou senón calar. Os 
temas clásicos tamén peden un 
novo xeito de expresión. Vivimos 
nunha época de crise de valores, 
na que resulta difíci l atopar un 
verso convincente. Hai un cansa
zo das fonnas, cansazo da retórica, 
ainda que seña do verso libr , pe
r , por outra parte, tampouco cre
mo moito nas rupturas. Sen em
barg non toda a culpa é do poe
tas pola ua falta de comunicabi
lidade. Tamén debernos lembrar
lle ao leitor que non hai c ñcci
mento en e forzo. Hai aut re 
que ~o princípio r últannos im
penetrábeis e logo acaban scndo 
o no o preferido . Cand tiña 
18 anos e tiven un curso enteiro 
tratando de -comprender a Rilke. 
Se cadra fo¡ excesivo, pero deca
teime de que ás veces había que 
molestarse en ler sobre un autor. 

Ven de quedar finalista do Pre
mio de Tradución, a nível de 
Estado, con Os noivos de Man
zoni (Galaxia). Que importán
cia ten a tradución? 

Ten moita, sobre todo nunha li
teratura como a galega. Desde o 
ponto de vista cultural isto xa é 
recoñecido, pero por de grácia 
ainda falta moito para convencer 
aos leitores galegos de que deben 
ler traducións ao no o idioma. A 
tradución axuda moito a forxar 
unha língua, a coñecela e ver o 
que pode dar de i. O galego está 
restrinxido polo u o e pola língua 
standar. A norma é necesária, pe
ro hai que ver até onde chega, 
porque podemos e tr itar o idio
ma a unhas poucas palabras e a 
uns canto xir de m do que 
acabará dando igual ler a Prou t 
que a Boccaccio. O camift deb 
er o contrári : h i qu xpl tar 

as po ibilidad s d idi ma. Ta
mén faltan dicionári . N n hai 
auténticos dicionári de g l g -
castelán, porque a corre ndén
cia galega sempr ten men 
plitude semántica. 

Vostede naceu en Tarragona, 
pasou a infáncia en Ribadeo, a 
adolescéncia en Segóvia, estu
dou en Madrid e despois exerceu 
como profesor na Coruña, en 
Mallorca e agora en Vigo. Corno 
se vive ese cámbio de mundos? 

Non podia ou non quixen ser 
nómada sempre. Escollin como 
identidade a Galiza da miña in
fáncia. Pero tampouco é que en 
Galiza fose un igu'al, porque a 
miña era unha família catalana, 
acomodada. lamos a Cataluña 
nas vacacións. Eu era moi dis
tinto por exemplo da xente da 
aldea que tiña próxima. Por iso 
falo no meu libro de distancia
mento. Foi en Madrid onde me 
fixen galeguista, con x.ente r..o
mo Raimundo Patiño. Esa dis-· 
táncia que tiven coa realidade 
galega tamén é enriquecedora e 
dá un ha Il_laior amplitude. • 
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OPtNIÓN .. 

DO 13 AO 1 7 DE ABRIL CELÉBRASE EN PONTEVE
DRA A XV EDICIÓN DA SEMANA GALEGA DE FILOSO
FIA NA QUE SE ANALISARÁ O PAPEL' DA FILOSOFIA 

NA SOCIEDADE ACTUAL. DOMINGOS ANTÓN GAR
CIA FERNÁNDEZ, AUTOR OESTE ARTIGO, COORDE
NA A AULA CASTELAO QUE ORGANIZA OS ACTOS. 

A .FILOSOFIA DO FUTURO 

É un estereótipo dicer que a filosofia está en crise. Algo 
de culpa tena o desenvolvimento da física, ao modo de 
teoría omnicompreensiva da realidade, ademais de que, 
como se aduce con excesiva frecuéncia, nunha socieda
de dominada pola inovación tecnolóxica non hai lugar 
para un saber tachado -de especulativo e sen utilidade 
social. Mais, a física non é a única teoría verdadeira, fi
can fora dela problemas como o da xustiza ou o da utili
dade, critério case exclusivo nun mundo comandado 
polo fetichismo das mercadorias. A física non está rifa
da co verdadeiro papel da filosofía. 

A filosofía seria inútil, se falásemos dun discurso oca, 
ambfguo, alonxado da prática e do filósofo como predi
cador de sincretismos doutrinais ou promovedor de re
lativismos, a miúdo oportunistas. Sen embargo, se se 
fuxe da pura fraseoloxia para praticar o que Ricoeur 
chama "o ascetismo do argumento"; se se fuxe das con
ceptualizacións afastadas da praxis, esquecendo a lei
ción kantiana de suxeitar-se á experiéncia, teremos un
ha filosofia ligada á vida e á cultura. Sen negar a filoso
fía como arqueoloxia e xenealoxia das ideas (Nietzs
che-Foucault) podemos ter unha disciplina actual, rica 
e capaz de provocar entusiasmo. Se en lugar dunha filo
sofía dogmática, que non analisa os conflitos, consegui
mos unha filosofía que estuda os problemas poderemos 
entendela como nodo central de reflexión e instrumen
to de loita contra a irracionalidade. 

V elai alguns dos múltiples usos que pode ter a filosofía: 

-Amostrar a futuros médicos, biólogos, advogados, 
etc., a releváncia moral das manipulacións xenéticas, 
dos controles electroqu(micos do cerebro, etc. Ou aca
so os profisionais distas matérias están en mellares con
dicións que o filósofo para alertar dos riscos de tales 
técnicas e dos pre-conceitos que planean sobre elas? 

-Expor o papel da arte na configuración do mundo 
actual. A música, o cinema, a poesía, a pintura, a foto
grafia, gardan relación coa criatividade, pero tamén es
tán supeditadas ao imperialismo do consumo e do mer
cado. 

-Reflectir sobre a identidade persoal tan aderida ás re
lacións comunitárias, á responsabilidade coa natureza 
da que facem parte, ao c nceitos xurfdico-políticos e 
a entiment de culpabilidade. 

- Manife tar o valor dos saberes lóxicos de cara a ar
gumentar en faláci . Di tinguir a coeréncia dos di -
curo de cobrír os manticamente vacios. Mesmo 
serve, na ciéncias da computación, para a constru
ci n das linguaxes de programación e a arquitectura 
do circufto de placa , pois neles é preciso coñecer a 
lóxica da conexión entre as distintas proposicións. 
E principalmente para meditar en tomo ao carácter 
in trumental destes artefactos, pois a natureza ante
cede ás máquinas. 

-Interesar-se polo transfondo ideolóxico do problema 
mente-cerebro e indagar na arqueoloxia e na xenealo
xia das respostas monistas e dualistas. 

A filosofia, na vez de ser unha actividade crepuscular 
ao redor do pasado debe mudar-se nunha disciplina 
heurística, aferrada ás ciéncias, ás artes e ás humanida
des. A filosofía non posue un obxectb próprio, pois é 
unha reflexión de segundo grau sobre saberes prévios 
(mais, que non teña obxecto específico non quere dicer 
que non teña obxecto). Tamén debe ocupar~e de mo
delos e experiéncias mentais pouco conformadas e de 
conceitos deficientemente delimitados, por non haber 
na base dos mesmos nengunha categoría ben definida. 

A filosofia axuda a pensar no problema dos recursos vi
tais que escasean por estrago e dilapidación, na biodi
versidade que se malogra, nos concepcións que xubxa: 
cen nas crenzas, nas institucións políticas que se trans
forman en fontes de lucro. 

A filosofía debe oferecer canceitos adaptábeis a un 
mundo que cámbia a ritmo .de vertixe. É urxente unha 
formación xeral que permita adaptar-se aos cámbios 

DOMINGOS A. 
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'A filosofía 
non debe 

aferrarse ao 
pasado, senón, , 
ás ciéncias, ás 

artes e ás 
humanidades" 

Asistentes a unha ~nterior edici~ da Semana de Filosofio. 

produtivos, ás novas espedalizacións e ás novas formas 
de traballar. Un xeneralista, que p0ida especializar-se 
repetidas veces ao longo da sua vida, parece ser o ope
rário do futuro (haberia que examinar se os novas pla
nos educativos van por ese camiño!) . 

A filosofia non pode estar ausente da construción das 
categorías xurídicas, políticas, artísticas ou científicas e 
cooperará na explicación das visións do mundo qúe es
tán detrás de cada cámbio social. 

O anterior obriga seguramente a modificar as nosas 
condutas, pegando-nos máis aos saberes científicos, 
para escapar de espiritualismos que debuxan mundos 
que non existen. As Faculdades de Filosofía terian 
que substituir cerras matérias e pro~ramas e os profe
sores recoñecer, en certos casos, que a sua prepara
ción de corte clerical-franquista non é a mais axeita
da para traducir en ideas o mundo actual. Non se tra
ta de sentir-se culpábeis, mais tampouco de defender 
como óptimo o que son limitacións de formación. Es
te profesorado debería estar preparado para reciclar
se e abrir a filosofía noutras direcióris que non sexan 
as dun simples verniz das ciéncias sociais, sen domi
nar a fondo matérias como a economia ou constituir
se en filosofía da ciéncia, sen coñecimento sério de 
nengunha delas; ou cavilar respeito das artes sen en
tendimento da sua linguaxe. • 
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o· Correo da Uriesco 
Director: Adel Rifaat. 

Edición galega: Xavier S'enin. 

Ano U. 620 pta. 

A revista inclue unha entrevista ao 
director de cine iraniano Abbas 

Kiorostami, autor 
d.o filme O sabor 
das cereixas que foi 
galardoado coa 
Palma de Ouro de 
Cannes. 
Kiorostami fala 
do suicídio e di 
que adoitamos 
"esquecer que a 
vida é unha 
opción, non 
unha 
fatalidade", Á 

marxe da colección de fotografías 
premiadas no concurso da Unesco, a 
crónica de Federico Mayor e un paseo 
palas reservas de biosfera do Senegal, o 
número adíCase monográficamente ao 
tema da medicina e a sabedoria. 
Analísanse asi aspectos como a relación 
paciente-médico, a necesidade de 
entender o carpo como un todo ou o 
repaso polas medicinas tradicionais. • 

Sapoconcho 
Director: Xaquin Marin. 

Edita: Museu do Humor de Fene. 

N2 14. 

Máis un número das poucas publicacións 
adicadas ao humor na Galiza, neste. caso 
coa características de vir ligada a un 
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museo coa mesma 
eSQecialidade. A 
publicación sae 
neste número 
con algunha8 
variacións nas 
suas habituais 
seccións, todas 
elas adicadas 
ao humor. 
Desaparece a 
sección 
adicada aos 
novase 

engádese a ci'ítica de cine que, na 
sua primeira entrega, "revisita" a Rosa · 
Púrpura do Cairo de W oody Allen. Amáis 
das novas do próprio museo, a revista 
chama a atención pclas variadas 

7# colaboracións que conforman a totalidade 
das páxinas, desde caricaturas a pequenos 
textos humorísticos, pasando pola 
resolución do concurso de debuxos do 
Entroido sen esquecer o correo dos 
lectores ou informacións de novas e 
publicaciÓns. A portada é para a Ponte das 
Pias.• 

Viento Sur 
Por una Izquierda-Alternativa 

Consello Editorial: G . Blister e 26 máis. 

N" 36. Ano VII. 800 pta. 

Por vez primeira a revista apresenta un 
número monográfico xustificando o feito 
como unha necesidade,ante "unha desas 
horríbeis comemoracións oficiais nas que, 
como nas guerras, o primeiro morto é a 

· verdade". Fan asi 

acontecementos 
de 1898 baixo o 
epígrafe A 
derrota final 
dividindo o · 
contido en tres 
partes: a 
primeira "A 
crise do 
imperio", a 
segunda 
"Rebelión 

nas Colónias" e unha terceira 
con artigas que analisan a actualidade 
social e política nas antigas colónias xunto 
cun texto de Sabino Cuadra sobre as 
comemoracións. Escreben, entre outros, 
Jaime Pastor, G. Buster, Antonio Crespo 
ou Pere Anguera . • 

.. 
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Xente do 98, na Compostela do 88 
O .novelista Juan Goytisolo dixÓ o centenario da xeneración do a ida de Curros e Cabanillas .... · tonio Casares, o sabio prover-
nun lecer que "ningunha nación 98; competindo coa conmemora- bial daquel tempo -"morreu 
europea, aparte de Rusia, tratou ción do nacimento neste fatídi- ·E"º no caso de que o congre- Casares, fodeuse a Química"-, 
tan mal aos autores vivos e os co ano doutro feixe de xenios: so sexa ta.mén histórico-po- pero tamén o da sonada xira 
sacralizou con tanta int~nsidade García Lorca, Xavier Zubiri, Dá- lítico,. aparte de literario; por Portugal, da primeirá. Tuna 
á súa morte como España". Iste maso Alonso, Xavier Bueno- (o para o que hai tema de abando, de luxo. A célebre estudiantina 
fenómeno é absolutamente cer- inmolado director de Avance), ... pois non se reducen ao creador presidida por Otero Acevedo, 
to, sobre todo polo que respecta Ánxel6 Novo. das Comedias Bárbaras, as apor- cuxa protéica e incrédula figu-
aos escritores da xeneración do-. ración galegas ás letras ·nQve- ra contrasta coa dos seus coetá-
98, quen si ben encetaron xa a. Msturada ou desgaxada da centistas e ao modernismo, que neos da extraordinaria Xuven-
ser sacralizados en vida, foron embranza histórica do de- ven ser a linguaxe poética da tude Católica de Santiago; 
mitificados postumamente. Ho- astrn das derradeiras colo- - xeneración do 98. Cunha partí- Vázquez de Mella, o propio 
xe ainda adoran máis 0s bos lec,- nias, a reinsistencia no estudo cularidade consistente na anti- Brañas, Augusto G. Besada, 
tores a Baraja que a Cela, a Va- crítico e na investigación sobre a cipación xeneracional dos no- Cabeza de León. E na Tuna, 
lle-Inclán que a Buero, a Azorín · excepcional pleiade noventaoi- sos escritores aos dos outros paí- Portela Valladares ou ben D. 
que a Umbral, a Unamuno que tista, cobre ·nestes' meses o mapa ses españois, conforme sinalei Pablitos Pérez-Constanti '-0 

a Torrente ... intelectual das Españas. E clise nos meus Papeles adicados a El máis humilde e preclaro dos 
xeito a Conselleria de Cultura da fantasma de Valle-Inclán. nosos historiadores-, quen 

ºfenómeno pode explicar- Xunta de Galicia, ao alimón ca - compañía e representaba co 
se facilmente pola consi- Univesidade de Santiago, están a Aquela arrepiante eclosión do mesmo Bargiela o apropósito 
derable diferencia ética punto de xuntar nun congreso xenio galega que situei na Com- que cecais fora a primeira peza 

e estética, lóxica e máxica, en- unha chea de conspícuos espe- postela de 1888, ·como anticipo teatral da xeneracióri do 98: La 
tre ambas xeneracións. A litera- cialistas nesa ínclita xeneración. nun decenio, ou preludio, da xe- tuna por dentro, chamá.base. 
tura española chegou a tal nivel nial efervescencia literaria do 
de xenialidade durante o reina- Ao verificarse en Compostela 1898 no Madrid da restauración D ez ou doce anos despois, 
do de Alfonso XIII -malia o no- penso que se ocupará o congre- e do Oesastre. Foi forxándose, xa en Madrid, Mella sería 
xo do monarca palas letras- que so da participación galega, acti- apuntaba, nos sete anos que me- a voz troante da Tradi-
as súas mellares penas fixéronse va ou pasiva no Desastre: a pre- dian entre o nacimento de El ción esmagallada. Besada, axu-
clásicas e, por iso, de permanen- senda dos nasos emigrados e o Libredón e a aparición de Galicia darla coma subsecretario a Fer-
te actualidade. Aínda agora don sacrificio dos nasos soldados en Humorística, o semanario de En- nández Villaverde a sanear a 
Ramón, don Pío, don Miguel, Cuba; a posición dos políticos, rique Labarta, onde colaboraron Fazenda do Estado español tras 
semellan tan actuais, tan vivos, nados en Galicia, ante a gu~rra. tantos daqueles enxeñosos xó- o desastre; e pouco tardaría en 
cecais máis, que hai un século. colonial: Canalejas, Dato, Pa- venes, dende Alfredo Brañas ata ser o dechado do ministro de 

blo Iglesias; o papel de Montero Camilo Bargiela. Luces de Bohemia, que evoca a 
E así aparecen tan pimpantes, Ríos rendo que asinar o tratado rondalla de tuna y escala de luna 
tan inmortaes, cando se celebra de París; a volta dos repatriados; Foi o ano da morte de D. An- dialogando con Max Estrella.• 

FRANCISCO A. VIDAL 

A imaxe dunha Dolorosa 
Pola segunda metade do século 
pasado, un veciño de Coristan
co encontrou l,mha especie de 
pelouro a medio enterrar na fin
ca onde ttaballaba, como que
rendo saír da terra para deixarse 
rescatar por el. 

Colleuno, fitouno, e des, 
pois de darlle moitas vol

. tas presentiu nel as for
mas dunha figura inacabada, 
que tanto podía ser unha vella 
imaxe cuxas faccións e formas 
foran borradas polo tempo, ou 
os primeiros trazos dunha talla 
sen rematar. E coa paciencia 
dun artista, meticuloso e pre
monitorio» decidiu da'rlle fin a 
aquela obra recuperando as for
mas que adiviñaba. 

O paisano, que ~staba a punto 
de saír para a emigración, e po~ 
siblemente aínda non coñecía o 
poema de Rosalía falando das 
"viúvas de vivos e mó.rtos" e 
"nais que non tenen fillos, e fi
llos que non teñen país", levado . 
por esa melancolía que da a 
proxim·idade da partida_ e o 
abandono de todos os seres que
ridos, intuíu· naquela pedra as 
faccións dunha nai desconsola
da, cuberta coas roupas dunha 
muller que baixo a ·loito do seu 
manto arroupa e acolle. 

Unha vez rematada, semelloulle 
a imaxe dunha Dolorosa, dunha 
nai aflixida <liante da dor por 
un fillo morto, co rostro triste e 

_sereno do desconsolo e a 
resignación, onde xa secas 
as bágoas e silenciados os 
berros de desesperación, só 
lle queda esa faciana de
sen·caixada de quen -non 
pode chorar máis aínda que 

- o desexa; a mirada triste 
lembrando o tempo pasa
do, cando o fillo andaba, 
falaba e vivía entre os ei
dos natais; porque esa me
táfora da marte, encamada 
en quen foi parte dela, es
vaécese e faise inasimilable 
por moi presente que estea; 
é esoutra dor no peito, tal 
un punal no medio e me
dio do corazón. 

Fitouna o paisano e viu 
que, para qüe non desme
reces e ñada das imaxes 
rnáis deyocionadas, a aquel 
retrato da consternación 
faltáballe o punal acen
tnando a dor dunhq. marte 
inacabada. 

Esa é tamén a Nosa Virxe da 
Soidade, a desconsolada nai 
qu~ preside a procesión dos 

_Caladiños, onde sobran as pala
bras porque diante ·dunha nai 
que acaba de perder ao seu fillo 
non hai palabras que poidan ex
presar ningun pesam-e. 

Intuitivamente, o paisano 
acababa de personificar a gran
de lacra galega, a grande eiva da 
emigración; e chantouna nun 

muro da súa propiedade, onde 
esta Dolorosa acabou por con
verterse nunha referencia do 
pasado_ e un punto de encontro 
no presente. 

Di a lgrexa que na Dolo
rosa están presentes as 
sete dores que represen

tan os sete pecados capitais: a 
envexa, a soberbia, a ira, a ava
ricia, a luxuria, a 'nugalla e a 
gula. Pero para este ·canteiro só 

hai unha dor que abran
gue a todas as dores do 
mun do e sobrepásaas, é a 
dor da nai polo fillo desa
parecido; e púxolle un só 
coitelo partíndolle o peito 
e feríndolle a alma, un 
punal ferruxento, brutal
mente enorme para esa 
pequeneza feminina en
volta nun manto que illa 
e só deixa á vista o rostro 
descomposto polo pranto, 
por tantos prantos que ó 
largo da historia sufriron 
as n ais, as esposas e os fi
llos deste país diante da 
incerteza do exiliado eco
nómico. 

e ando a fina is do sé
culo pasado e prin
cipios deste, os pai

sanos de Coristan co que 
buscaron vida no outro 
lado do Atlántico, 
maioritariamente en 
Mon tevideo, acabaron 
ficando no novo país de 

adopción como un natural 
máis, ata que o tempo lles bo
rrou as pegadas do regreso e se 
esvaeu -a intención de volver á 
terra, onde xa non quedaban 
país nin irmáns ós que acoller-
se, entre as fotos da farnilia
gardaron esta da Dolorosa; e 
·agora, cando os fillos e netos 

. daqueles emigrantes venen 
buscando a antiga casa natal, 
guíanse por esta imaxe que fi
cou agardando por eles.• 

ANOSA TERRA 

Xosé A. Porto 
'}osito' 

'Interpretar un 
monólogo non ten 
máis mérito que 
unha obra coral' 

O cerro é que leo moi pouco, as 
_causas como son. O último que lin 

fo¡ Cyrano de Bergerac e Don Juan 
de Moliere. T amén e tou con Cal
zados Lola de Suso de Toro. 

Que libros recomenda ler? 

Sen lugar a dúbidas A velocid.ade do 
fria de Manuel Seixas. É un libro moi 
sinceiro. Alégrame de que lle deran 
o Xerais de 1996 a un tipo que o que 
move son as vísceras. El é moi va
liente, non dubida en abrir en canle 
e falar da merda que ternos dentro. 
Fixo un disco a xeito de banda sono
ra do libro sen nengun tipo de axuda 
e no que tamén participamos Carlos 
Blanco e eu metendo voces1 e Santi 
Frutos co saxo. Ten unha portada 
impactante que ten moito que ver 
coa novela. Aparece Seixas espido 
nun vertedoiro de lixo 

Recibiu o prémio Maria Casares 
á mellor interpretación por Nano 

Alégrame porque é un rec ñeci
mento por parte da pr fe ión p r 
penso que un prémio n n se Lle de
be de ubir á cabeza a ninguén. 
Nunca pens i que me ia pqñ r tan 
nervioso porque n n ere n le . 
Nano é unha bra m i e pecial. 
Cando decidimo montala e taba 
no paro. Deixara o CDG p rque e -
taba m i a disgusto non compar
tía o que se estaba facendo. Tiña 
que escoller entre Korosi e Dansas 
apostei polo grupo. D negár n 
unha ubvención argumentando 
que xa se representara unha versión 
do mesmo libro. Montámola igual 
porque criamos nela. Na Feira do 
Teatro foi un éxito, empezou a fun
cionar moi ben e agora levamos os 
tres prémios aos que estabamos no
minados. De todas formas penso 
que é moi inxusto que alguen teña 
que decidir que o teu traballo é me
llar que o de outro. Calé o baremo? 

Como é a experiéncia de inter
pretar un monológo? 

É unha boa experiéncia. Merce Cas
tro falaba da soidade que se sinte so
bre todo despois, no cam~rino. No 
meu caso non é asi porque o técnico 
de son e o de luz viaxan sempre con
migo. Non penso que teña máis mé
rito que unha peza coral. Neste caso 
tamén tes que estar sempre alerta. • 

Actor e músico. 
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Terceira 
porte do 
proxecto 

que, co 
título de "fu 

fontes da 
Memórian, 

quer 
mostrar a 

evolución da 
fotografia 

feita no 
Estado 

desde as 
suas orixes 

até o umbral 
do século 

XXI.No 
kiosco 

AJfonso da 
CORUÑA. 

O Trinque 
O úUimo Berna.rdino 

A editorial Espiral Maior ven 
de botar ás autoestradas da 
emoción o último poemário de 
Bernardino ·araña, titulado 
Luz de Novembro. Se o ano pa
sado xa coñeceramos unha an-

toloxia (imprescindíbel) do de 
Cangas, este libro feito con 
poemas vellos e novas fai reco
brar o sentido da poesia como 
voz auténtica que fa¡ vibrar al
go aló adentro.• 

• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

MIGUEL CARBALLO 

Até odia 15 está aberra 
na sala Miguel González 
Garcés, a exposición de 
pintura do ourensán Mi
guel Carballo. Os últimos 
rraballos pictóricos do ar
tista. Abre de Luns a Ven
res de 9 a 21 h. e os Sába
dos de 10 a 14 h. 

ANA MARIA CALL 

No Pazo Municipal pódese 
contemplar a exposición 
da obra de Ana Maria Call. 
Permanecerá aberta até o 
19 de Abril. 

MURADA, ANLEO E 
P AMEN PERElRA 

Terceira parte do proxecto 
qu , c título d "As fontes 
da Memória", quer mostrar 
a ev lución da fotografia 
feíta no Estado desde as 
suas orixes até o umbral do 

culo XXI. O núcleo cen
tral da exposición -anos 
50-60- oferece unha ampla 
mostra da obra da xeración 
realista con autores como . 
Catala-Roca, Nicolás Mu-
l ler, Gabriel Cualladó, 
Francisco Gómez, Ramón 
Masats, Oriol Maspons, Xa
vier Miserachs, Francisco 
Ontañón, Pérez Siquier, 
Leopoldo Parnés, Xurxo 
Lobato, Alberto Schommer 
ou Gerardo Veilba. Com
pletase cunha sección adi
cada aos grandes reportei
ros intemacionais que vi
ñeron traballar a partir de 
1949 e asi móstranse, por 
primeira vez no Estado, fo. 
tos de Eugene Smith, lnge 
Morath, Marc Riboud, Je
an Dieuzaide, Michael 
Wolgensinger, Jean Mohr 
ou William Klein. 

•MÚSICA 

SINFÓNICA DA GAUZA 

O Sábado 18 o Pazo de 

Congresos acollerá a actua
ción daa Orquestra Sinfó
nica da Galiza, que ínter~ 
pretará, baixo a dirección 
de Gilbert Varga, obras de 
Weber, Franck, Strauss e 
Kodaly 

CAPRICHOS DE ÜOYA Ourense 

Ferrol 

O Museu Provincial acolle
rá até meados de Abril a 
exposic ión de pintura Ca
prichos de Gaya, unha es
colma de pinturas, expresa
mente realizadas en con
xunto para a sua venda. 

• EXPOSICIÓNS 

MAIKANOVOA 

No Ateneo (Curros Enrí
quez, 1-Edificio Torre) pó
dese cont!'!mplar a exposi
ción de pintura de Maika 
Novoa. 

• EXPOSICIÓNS Oleiros 
XA VIER CUlÑAS 

Mª JoAo OLIVEIRA • EXPOSICIÓNS 

Na galeria Sargadelos abre a 
exposición de pintura de 
Maria Joao Oliveira. 

MONSERRA T LLAMAS 
Na galería Obradoiro de Ar-· 
tes exposición do escultor 
Xavier Cuíñas. Trátase dun
ha colección de esculturas, 
que leva por título A prome
sa do navegante. Aberta até o 
vindeiro 29 de Abril. 

INSECTOS DOS CINCO 
CONTINENTES 

A exposición itinerante de 
Insectos dos cinco continen
tes, permanecerá aberra até 
o 12 de Abril no Centro 
Cultural. 

Na Casa Charry está aberta 
a exposición de pintura de 
Monserrat Llamas. A mos
tra componse de 15 obras 
de estilo abstracto. De Luns 
a Venres de 19 a 21 h. XURXO MARTlÑO 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

OLGA MARTÍNEZ 

Na Biblioteca Pública (Av
da. Ramón Ferreiro, s/n) 
pódese contemplar a expo· 
sición de pintura de Olga 
Martínez. 

Carteleira 
~CATRO DIAS DE SETEM-

BRO. En 1969, durante a ditadura 
brasileira, un comando secuestra en Rio 
de Janeiro ao embaixador norte-america
no para cambialo por 15 presos políticos. 
Novelada por un dos seus protagonistas, 
o xomalista Fernando Gabeira, en O que 
é isso, companheiro! interesante. · 

~CORTINA DE FUME. Os ame-
ricanos inventan unha guerra para 

tapar un escándalo sexual do presidente. 
A fita é tan ridkula que parece que os 
ianqui nunca recorren á intoxicación. 

~GATTACA. No futuro é posíbel 
escoller o fillo mellar dotado. Xa 

non hai mái diferéncias que as que afas
tan aos listos dos parvos. Un destes últi
mos conseguirá sen embargo falsificar os 
seus dados xenéticos. Amena, sen exi~ 
xéncias. 

~ LEXÍTIMA DEFENSA. Francis 
Ford Coppola dirixe unha película 

para demonstrar que hai algo pior que os 
avogados: as compañías de seguros, que 
se negan a pagar un trasplante de médula 
ósea a un enfermo de leucémia. 

O INDOMÁBEL WlLL HUN,'. 
~TING. Psiquiatra comp~ensivo ,, 
axuda a integrarse na ,sociedade a .un 
mozo superdotado que · ten problemas ·¿¿-· 
convivéncia. Para quen se perdeu O ¡;lu:. . 
be dos poetas mortos. 

. . 

~ HARD RAIN. Filme de.catásÍ:to- . 
Je$ no subxénero das intmdaci@ns , 

· pero ~on trama ;de ~uspense polo m.eio'. 

Até o 15 de Abril está aber
ra na galería Marisa Mari
món, a exposición de pin.ru
ra de Xurxo Martiño, An
tropoética. Martiño mostra a 
sua primeira exposición in
dividual en Ourense. 

As Pon.tes 
•MÚSICA 

OsMARuXA 

O Venres 1 7 de Abril terá 

~FALLEN. Suspense e pantasía 
nunha película na que un policía 

combate ao maligno • 

~ GRANDÉS ESPERANZAS. 
Encontros e ' desencontros dunha 

parella condicionada polos seus respei-
tivos protectores. Nova versión, esta 
ambientada na aétualidáde; da obra de 
Dickens. 

~ O COLECCIONISTA DE 
AMANTES. Un psicólogo da po- ~ 

licia persegue, por razóns persoais, a un 
psicópata. Prescindíbel. 

~ MELLOR ... IMPOSÍBEL. O • 
amor e a amizade abrigan a un· 

neurótico obsesivo a mudar a sua forma .. 
de ver a vida. J ack Nicholson resulta . 
cargante. 

lkfJr, UESMONTANDO - A 
HARRY. Woody Allen é un es- · · 

critor cuxa vida supera aos seus libros. 
Como é habitual nos se4s filmes, a cri~ · 
se persoal dá lugar á paródia con garga- . 
Hada segura. Per<t des ta vez, cuns di~ 
lagos máJs ousa_dos e fotint~s. · 

. . ,.-. • .. " :..~ 

lugar no Medulio a atua
ción dos Maruxa. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

X. ÜTERO-Y GLESlAS 

Xesús Otero Iglesias exíbe 
a sua obra na sala Teucro 
(B~nito Carbal, 47). 

MANÜEL R. MOLDES 

A galería Anexo acolle até 
o 14 de Abril a exposición 
do pintor pontevedrés Ma
nuel R. Moldes. Baixo o tí
tulo Vieiras preséntanse · 
unha escolma de cadros de 
mediano formato. Pódese 
visitar de Luns a Venres en 
horáriÓ dé 18 a 21 h, e Sá
bados de 12 a 14 h. 

TARÁNTULAS ... 
EN ACCIÓN 

O Venres 17 clausurarase a 
exposición Tarántulas .. . en 
acción. Pódese visitar todGs 
os dias menos os Luns de 
10 a 14 e de 16,30 a 20,30 
h, na sala Méndez-Núñez 
Mendoza (Avda. Santa 
Maria, s/n) . 

•MÚSICA 

TETA TETA TOP 

O pub Cosmos acoUerá, o . 
Xoves 16, a actuación de · 
Teta Teta Top. 

• HOMENAXE 

CARLOS GURMÉNDEZ 

O pasado 1 de Abril, Car
los Gurméndez foi home
naxeado no Porto do Son 
por diferentes artistas, Isa
ac Díaz Pardo, Ramón 
García Rodríguez (Borobó) 
e T ereixa Navaza entre ou
tros, e pala Casa da Cultu
ra. Até o 14 de Abril per
manecerá aberta, na Casa 
da Cultura, unha exposi-

ción fotGgráfica que narra .a 
vida, paixón e ensañas de 
Carlos Gurméndez. 

Rába.de 
• ACTIVIDADES 

BRIGADAS CHAlREGAS 

O Sábado 11 ás 12 horas 
terá lugar a reunión infor
mativa das Brigadas pala 
Defensa do Patrimonio 
Chairego, aberra a todos os 
públicos, a reunión preten
de ser unha exposición das 
novas iniciativas que as 
Brigadas porán -en maracha 
no presente ano. Maior in
formación no teléfono 
(982) 21 15 08. 

Sa.ntiago 
•DANZA 

As MALQUERIDAS 

Do Xoves 16 ao Sábado 18 
ás 22 h, As Malqueridas de 
Barcelona, interpretarán 
no teatro Galán, o seu es· 
pectáculo de danza Tres so
los . A dirección corre a 
cargo de Lip1 Hernández. 

• EXPOSICIÓNS 

ÜALlZA SÉCULO XIX 

O Museu do Povo Gdlego 
acollerá até o 8 de Maio, a 
exposición organizada pa
la Fundación Caixa Galicia, 
"Galiza século XIX. Cara a 
modernidade". O museu 
tamén acolle, até o 28 de 

fu esculturas de Moncho Amigo pódense ollar ·na sala do 
Coléxio de Arquitectos en VIGO. 
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Manuel 
Focal mostra 

a sua obra 
na Casa da 

Parra de 
SANTIAGO. 

Convocatórias 
CURSO DE HISTÓRIA 
DAÜALIZA 

A Asoctación Sócio-Pedagóxica Ga
lega ten programado un curso mono
gráfico sobre história de Galiza, que 

. se celebrará no Paraninfo da .Univet
sidade de Vigo do 21 de Abril ao 21 
de Maio. O curso, de 30 horas de du
ración, vai dirixido ao público en xe
ral, e especialmente a todo o profeso
rado de Ciéncias Sociais e de Xeogra
fia e História. O seu obxectivo prin
cipal é dar a coñecer os feitos roáis · 
sobresaientes do pasado histórico que 
condicionaron en boa medida o pre
sente. Os ponentes serán: Ramón Fá
bregas Valcarce, profesor de Prehis
tória na Faculdade de X'eografia e 
História de Santiago, Francisco Calo 
Lourido, catedrático <le Xeografia e 
História, Anselmo López Carreira, 
catedrático de História e Xeografia 
no LB. Maria Soliño de Cangas, Ca
milo Nogueira, Enxeñeiro e econo
mista, deputado no parlamento da 
Galiza, e Francisco Carballo Carba
llo, Profesor de História d~ Universi
dade de Vigo. A matrícula ten un 
custe de 7 .000 pta. Descontos para 
parados e estudantes e para afiliados 
da CIG, (estudantes e parados 5.500 
pta, afiliados 4.000 pta). O horário 
será de 18 a 21 h de Nfartes a Xoves. 
A matrícula formalizarase no local da 
CIG-Ensino de Vigo (Gregorio Espi
no, 47-baixo. Teléfono (986) 37 17 
00) ou tamén chamando á AS-PG 
no teléfono. (981) 27 82 59. 

PRÉMro OuRENSE DE CoNTos 

A Casa da Xuventude e a Agrupación 
de Libreiros de Ourense convocan o 
Prémio Ourense de Cantos, no que se 
estabelece un primeiro prémio de 

80.000 pta . e catro accesits' de 
25.000 pta. cada un. Ao prémio po
den optar todos os xoves ( 14 a 30 
anos) que o desexen, cun ou vários 
relatos. Os traballos, de tema libre, 
deberán ser orixinais e inéditos. A 
extensión mínima será de seis fólios 
e de vintecinco a máxima, mecano
grafados a duplo espazo e por unha 
só cara. Os traballos entregaranse, 
antes do 25 de Abril de ·1998, na Se
cretaria da Casa da Xuventude, Cel
s6 Emilio Ferreiro, 27. 32,004 Ou
rense. T amén se poden enviar por 
coneio. As narracións ~presentaran
se baixo pseudónimo e irán acompa
ñadas dun sobre pecho, no exterior 
do cal figurará o pseudónimo (asi co
mo a frase, menor de 17 anos, se este 
fose o caso), e no interior unha foto
copia do DN 1 máis os títulos dos 
contos, asi como enderezo ou teléfo
no. Maior información na concelle
ria de Xuventude de.Ourense. 

ENCONTRO ÜALEGO E 
ÜALEGO-PORTUGUÉS 

Os Educadores pala Paz-Nova Escala 
Galega, o Movemento dos Educadores 
para a Paz de Portugal, e o departa
mento de Pedagoxia da Universidad.e 
da Coruña organizan o V Encontro 
Galega-portugués do 24 ao 26 de 
Abr.il. As catro actividades básicas 
son: Presentación e experiencias, 
tanto de Galiza coma de Portugal. 
Xogos cooperativos, como veículo 
de expresión e comunicación lúdica 
dos participantes. Obradoiros simul
táneos, nos que os asistentes realiza
rán determinadas propostas educati
vas e dinámicas de grupo. E o debate 
ou tema de reflexión, da man de Jo
sé Paulo Serralheiro, director de A 
página de educm;i'í.o. Ademáis haberá 

Leyma. As exposicións pó
dense contemplar de Luns 
a Venres de 10 a 13 e de 
16 a 20 h. 

TONO CARBAJO 

Na galeria"Trinta (Rua No
va,30) está aberta a mostra 
do vigués Tono Carbajo. 
Unha série de teas e escultu
ras seleccionadas dentro do 
roáis recente da sua produ
ción. Até o 26 de Abril. 

MANOLO MILLARES 

o. Venres 24, unha mesa redonda, 
con representantes da Galiza e de 
Portugal, sobor o tema de "A escola 
rural e o desenvolvemento". O custe 
da matricula é de 15 .000 pta, que in
clúe matrícula, aloxamento e manu
tención toda a fin de semana no Ho
tel Universal. 1\s persoas interesadas 
teñen que porse en contacto con 
Educadores pola Paz. Apartado 577 
de Vigo, ou co departamento de Pe
dagoxia e didáctica da Universidade 
da Coruña, teléfono (981) 16 70 OO. 

CURSO DE ÜRNITOLOXIA 

A Asociación para a Defensa Ecoló
xica da Galiza (ADEGA), convoca o 
Curso de Ornitoloxia, as aves: os seus 
hábitats, as suas paisaxes, unha intro
dución á identificación e á ecoloxia 
da avifauna da Galiza. O curso está 
dirixido a todos os públicos pero en 
especial aos profesores de ciéncias na
turais que necesiten ampliar a sua for
mación de cara aos novos curriculos 
da ESO. O curso, homologado, ten 
unha duración de 24 horas. As prazas 
son limitadas, por orde rigurosa de 
inscripción con preferéncia para pro
fesores da área de ciéncias. O prezo 
da matricula é de 7.000 pta. Prezos 
especiais para parados 5.000 pta, para 
estudantes 2.000, e para asociados de 
ADEGA 4.000. Maior información 
no teléfono (982) 28 08 54. 

CARREIRISMO, MARCHAS E 
BICI DE MONTAÑA 

A éomisión de Cultura do Concello 
de Fene, organiza saídas, marchas, 
viaxes coa intención de promove~ o 
coñecimento da natureza da Galiza. 
En senderismo hai duas marchas 
programadas, unha á Fraga do Eume 

Manuel Millares ocupa o Auditório de Galiza. 

O Auditório de Galiza aco
lle durante estes dias a ex
posición de pintura de Ma
nolo Millares. 

VICTOR VASARELY •MÚSICA 

Abril, a exposición de ma
quetas e traballos de esco
lares sobre arquitectura 
pop u lar , · organizada por 

MANUEL FACAL 

Na Casa da Parra abre a 
exposición Manuel Facal. 
Composta por toda a obra 
gráfica do autor compren
dida entre o 1972 e 1997. 

O escudo da Galiza 
deseñado por Castelao 

Insignia: 

en insígnia ou cha 
Chaveiro: 

Prezo 500 pta + 160 pto 
de gasto~ de envio 

O pasado Luns 30 inaugu
rouse no Centro Galega de 
Arte Contemporánea a ex
posición antolóxica de 
Victor Vasarely. A mostra 
comprende máis de 60 ca
dros, e é a primeira de ca
racter retrospectivo que se 
realiza na Galiza dun dos 
máis revolucionários artis
tas do século XX; criador 
do Op-Art e da Arte Ciné
tica. A mostra permanece
rá aberta até o 26 de 
Abril. 

FRANCISCO LLORÉNS 

MANTARAY 

O Xoves 16 os Manta Ray, 
apresentan o seu novo tra
ballo, Pequenas portas que 
se abren pequenas portas que 
se pechan, na sala Nasa. A 
entrada val 1.000 pta, an
tedpada val 800 pta. 

PEDRO lTURRALDE 

o coñecido saxofonista vai 
estar no Dado Dadá o Mér
cores 8 dé Abril acompa
ñado de Carlos Carli, bate
ria¡ Miguel Ángel Chas
tang, contrabaixo e Maria
no Díaz, piano. Reservjs 
no telf. 981 591 574 a 
2.000 pta, ou o dia da ac
tuaci<?n a 2.500. 

Prezo 200 pto 
Pagamento o meio de selos de 
correos ou ingresq no conto 

Está aberta no Salón Arte
sonado de Fonseca, a ex
posición antolóxica adi
cada a Francisco LLoréns. 
A complexa e variada 
formación do coruñés 
permitíulle cap~ar, )con 
grande sensibilidade, a 
esencia e o mistério da 
sua terra. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS de Caixa Galicia 

2091 0501 
683040001024 

Solicito o contidode 
que desexes oo 
Apdo. 1371, 

36200 de Vigo. 

Xuuo PRIETO 
NESPEREIRA 

No Mosteiro de San Marti
ño Pinario está aberta unha 
mostra ant6lóxica de gra
vados de Xulio Prieto Nes
pereira. 

EMILIO ZALDIV AR 

A galeria Trisque! e Medulio 
acolle até o 25 de Abril a 
exposic ión de Emilio Zal
d~var. A exposición leva 
por título Pintar, recortar e 
mtrar. Pódese contemplar 

odia 18 de Abril, e outra polos arre
dores de Fene o 23 de Maio. Para a 
mountainbike hai unha saída polos 
arredores de Fene, o 25 ·de Abril. 
T amén hai marchas familiares a Ma
galofes o dia 6 de X uño. Todas as sa
ídas teñen un custe aproximado de 
500 pta. Maior información na Co
misión de Cultura e Xuventude do 
Concello de Fene (Avda. Naturais, 
44, Entresollado direita) ou no telé
fono ( 981) 34 03 66. 

CONCURSO DE CONTOS 

O Ateneo de Santa Cecilia de Ma
ri n convoca o Concurso de 
cantos '98. O prémio vai dirixido a 
todos os escolares de Marin e arre
dores que cursen estudos de educa
ción primária, secundária, bachare
lato ou FP. Tocios os participantes 
deben cubrir a ficha de inscripción 
que acompaña as bases que poden 
recoller na secretaria do Ateneo, e 
deberá adxuntarse ao traballo apre
sentado. O tamaño máximo será de 
tres fólios DIN-A4 escritos por un
ha só face e a duplo espazo. Os tra
ballos apresentaranse antes do 14 de 
Abril no Ateneo Santa Cecilia. 
Máis información no teléfono (986) 
88 02 83. 

CERTAME DE POESIA E 
NARRATIVA 

O Concello de Rianxo convoca o VI 
Certame de poesia e narrativa, confor
me as seguintes bases. o tema dos 
traballos será libre. A extensión má
xima será de 50 versos en poesia e 7 
follas en narrativa. Esrabeleceranse 
tres categorias: unha para alunos de 
ESO nades ou residentes no conce
llo de Rianxo, outra para os alunes 

de bacharelato nados ou residentes 
en Rianxo, e outra para os maiores 
de 18 anos nados ou residentes na 
comarca de Barbanza. Os premios en 
poesia serán de 10.000 pta. e lote de 
libros para a primeira categoria, 
20.000 pta e lote de libros para a se
gunda categoria, e 50.000 pta. e lote 
libros para a última categoria. En 
narrativa, acompañando ao lote de 
libros entregarán, para a primeira ca
tegoria 10.000 pta, 20.000 para a se
gunda e 50.000 para a terceira. Os 
traballos inéditos apresentaránse an
tes do 23 de Abril no Concello de 
Rianxo. Maior información no telé
fono (981) 86 66 63. 

SAFARI FOTOGRÁFICO 

A Agrupación Cultural Alexandre 
Bóveda ten aberto o prazo de ins
cripción para o safari fotográfico As 
Médulas que terá lugar os dias 18 e 
19 de Abril. Para información e re
servas na A. C. Alexandr Bóveda 
(Linares Rivas, 49-1 2 A Coruña), 
teléfono/fax (981) 24 43 55. 

CURSO DE FORMADORES DE 
COOPERA TIVI MO 

Do 15 de Abril ao 1 de Maio terá 
lugar en Vigo o Cur o de Formación 
de Formadores de Cooperativismo 
(nível 1) oraganizado pala Aso
ciación para a Economia Social en 
colaboración coa Federación de Co
operativas de Sinerxia. O curso terá 
a metodoloxia dun obradoiro no 
que se dará forma as ferramentas di
dácticas para a divulgación do coo
perativismo. Dirixido a universitá
rios, licenciados e diplomado . 
Maior información no teléfono 
(986)81 37 07. • 

de Luns a Sábado de 10,30 
a 13 ,30 e de 1 7 a 21 h. 

Vigo 

pódese visitar a exposición 
do escultor galega Mancho 
Amigo . Trátase dunha 
montaxe especialmente 
concebida para esta sala. 
Aberta até o 15 de Maio. 

•CINEMA 

CINE CLUBE LUMIERE 

Para o mes de Abril o Cine 
Clube Lumiere ten progra
mada a proxección, no Cai
xavigo, de A Terrada gran
de J>romLsa, Habitación si
lenciosa, Moebius e Bas
quiat. Todas os pases serán 
ás 20,30 h. O prezo por pelí
cula, para sócios, é de 300 
pta, tamén pódese adquirir 
un bono mensa! de 1.000 
pta. Nesra semana pódese 
ollar, o Luns 13 A Habita
ción silenciosa de Rolf de 
Heer (Austrália, 1996, 93 
min). Para porse en contac
to co Lumiere: Pracer, 5-2A. 
Telf. 986 220 910. 

• EXPOSICIÓNS 

lTÁLIA NA GUERRA 
CIVIL ESPAÑOLA 

Na galeria Sargadelos (Dr. 
Cadaval, 24) pódese con
templar a exposición sobre 
a A ltália na Guerra Civil 
Española logo de 60 anos. O 
fascismo italiano, tivo moi
ta responsabilidade, xa an
tes do 36, sobre a subleva
ción militar iniciada o 18 
de Xullo dese ano. 

XERARDO CASTRO 

Até o 30 de Abril, O Rin-
_ cón dos Artistas (M. de Va
ladares, 35), acollerá a ex
posición de Xerardo Castro 
que leva por títufo Unha 
visión do mundo de papel. 

MONCHO AMIGO 

No Colexio· Oficial de Arqui
tectos de Galiza (Marques 

·éle Valadares, 27 baixo), 

Publicacións 

BAMBÁN 

Xa está na rua o N 2 12 de Bambán, r vis
ta galega de música e outra lerias. Nas 
suas 32 páxinas recóllense arriges sobr os 
novas grupos da Galiza e de fi ra, asi co
mo tamén información de publicacións, 
discos, comics, cinema, danza ... Entre os 
artigas de música destacan as entrevistas 
dos grupos ~kornabois, Heredeiros da 
Crus, Yellow Pixoliñas, os Motores e os 
maduros Siniestro Total. Nas duas últi
mas páxinas recóllense as xiras de dife
rentes grupos pola Galiza. É de interese a 
colección de novidades folck de Do Fol 
Edicións (discografica de Emilio Cao, 
Maite Dono ou os Cen Pes), e de BOA 
(distribuidora de música independente) . 
Podese contactar con Bambán nos teléfo
nos (986) 20 15 96 e 48 41 48.t 

DE LADO 

No Paseo de Alfonso Nº 
12, está aberta a exposición 
De lado. T rátase dunha es
colma de traballos artísticos 
dun grupo de novas prome
sas. Organiza a Vocalia de 
Muller da Asociación Cul
tural de Valadares. 

DIÁSPORA DA CHINA 

Na Casa das Artes está 

\. 



ANOSATERRA 

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

Anúncios de balde 
•Véndese casa en Matamá {Vigo). 
Finca, 2.000 m2

, fonte natural , viña, 
frutais. As persoas interesadas poden 
chamar ao teléfono {986) 20 24 86. 

• Urxe mercar os Ensaios de Leza
ma-Lima, chamade ao 986 232 380 

• Precisase cociñeira moi dinámi
ca para traballar en taberna gale
ga en Madrid. Perguntar por Nano 
(91) 429 15 84. 

• Galiza nova na Emigración xa está 
en intemet. Consulta a sua páxina pa
ra ver o que fai a mocidade do BNG na 
emigración,httpJ/www.geocities.com/Eu
reka/Enterprises/5441/indes.html. Tamén 
dispomos de correio electrónico. Email:gn 
emi@geocities.com. 

• Se che gusta coidarte con cos
méticos naturais, ecolóxicos, a bon 
prezo, que non foron ensaiados en 
animais, e servidos no teu enderezo, 
escribe ou chámame. Tamén podes 
vender estes produtos, mediante ca
tálogo , no teu tempo libre, obtendo 
boas marxes comerciais. Mónica Mar-
1ínez Rial. R/ Rianxiño, ng 84. 15.929. 
A Coruña. Teléfono (981) 86 02 55. 

• Vendense cachorros de Gos 
o·atura {pastor catalán) . Teléfono 
(986) 26 15 98. 

• Rias Baixas de Galicia. Vendo 
chalet de 2 plantas máis garaxe e 
2.520 metros cadrados de terreo . 
Ideal para construir unha residéncia 
da terceira idade. Tamén se aluga 
en Asados-Rianxo un chalet con 
xardin por meses ou quincenas. Te-
léfono 923 26 76 57. · 

• Cursos de fotografia e fotoxor
nalismo. A fotograf ía de autor, de 
viaxes, a reportaxe ... trátanse nos 
cursos !=1Ue imparte o fotoxornal ista 
Del mi Alvarez. Grupos de 5 a 1 O 
alumnos . Foros de pensamento e 
opinión entorno a fotografía. Confe
rencias dirixidas a institutos, coléxios 
e asociacións sobre reportaxes que 
realizou e que provocan inquedanza 
social : O conflito iugoslavo. Exemplo 
de autodestrución do home; Cuba. A 
loifa dun povo; Meninos da rua. Mi
séria e escravitude; Galegas na diás
pora. Unha grande traxedia; Fotogra
fía Documentalista e Fotoxomalismo 
galego. Máis información : De lm i 
Alvarez. A Garda 9, 13ll A. 36209 Vi
go. Tlf : 986- 29 36 25. Beeper: 940-
331 331 abonado 76 20 26 

aberra a exposición de fo
rografia de Patrick Zch
man n. Comprende fo to
grafias de diver as mu
nidade chin sas en dife
r nres pa f es , tanto d 
Oc id ente co ma do 
Ori nt , xposcas a m do 
d viax . A ex osi ión 
perman cerá aberta até o 
L9 de Abril. 

XOSE 
M BARRELRO 

Reencuentro é o t ftulo da 
exposición de pintura de 
Xo é Maria Barreiro, na 
que e reco llen pinturas 
recentes do autor. A mos
tra pódese visitar na gale
ria Alameda. 

•MÚSICA 

THE ENGLISH 
CONCERT 

• Oito anos de sequestros é o disco 
adicado aos presos independentis
tas. Con Na Barraka, Diplomáticos, 
Skornabois, Nación Reixa, Xenrreira, 
T úzaros, Skacha e Korosi Dansas en
tre outros. Á venda no catálogo Sons 
de Luita. Se che interesa escrebe á cai
xa dos correios 3242, 36080 de Vigo. 

• Desexaria intercambiar corres
pondéncia para facer amigos e ob
ter axuda humanitária. Escrever a: 
Teresa Álvarez Cruz Jaime a 53 el. 
Avellaneda e San Fernando. Cama
güey 70 .100 Cuba. 

• Alugase apartamento en Vigo, 
amoblado, 1 dormitório , calefacción , 
garaxe e adega. Perta do Hospital Xe
ral. 48.000 pta ao mes. Telf. 27 18 96. 

• Distribuen de xeito gratuito infor
mación sobre os carreiros do rio 
Miño. Solicítaa na Asociación Chan
tadina de Sendeirismo (982) 16 25 82. 

• Traspásase en Vigo local na rua 
México, perto do Corte Inglés. Renta 
baixa. As persoas interesadas poden 
chamar ao teléfono 41 03 21 . 

•Debido a actua<;áo da repressáo judi
cial sobre militantes da Assembleia da 
Mocidade Independentista (AMI) e em 
preven<;áo das consequencias econó
micas que esto conleva (p. Ex. um mili
tante de Ponte Vedra tem que pagar 
urna fian<;a de 240.000 pta.) a nossa 
organiza<;áo decidiu abrir um fondo 
de resistencia no que agradecería
mos fa~as o teu ingresso solidário 
que nos permita seguir a fazer fronte a 
esta ofensiva da repressáo espanhola. 
O número da canta é o 2091--0500-12-
30000-937 48 da Caixa Galiza. 

• Oferécese pintor de interiores. 
Calidade e bon prezo. Guillermo, Te
léfono de contacto 28 09 30, Vigo. 

• Penha Anti-taurina Vengador. Pre
cisamos qualquer tipo de· colabo
ra~om {artigas, bandas desenhadas, 
desenhos, etc.) para sacar un boletím. 
Se desejas contactar com nós, escre
ve ao apartado 180. 36900 Marím. 

• Mestre de primária busca traba
llo relacionado coa cultura do no
so país: publicacións , editoriais, li
brarías ... Manolo (981) 69 56 82. 

• Xa está na rua o número 7 de 
Abrente, voceiro de Primeira Liña· 
{MLN) . Consigueo no apartado dos 

Eduardo Arroyo mostra a sua obra en B~GA. 

correios 760 Compostela. 

• Vende-se AX 1.400. P0-9172-1. Bon 
prezo. Telf. (986) 42 04 88. Raquel. 

• Vende-se moto Honda CBR 600 
F, ano 93. 750.000 pta. neg9ciábeis . 
Teléfono (986) 45 14 32. Xosé. 

• Levo trinta e tantos anos tora da 
terra e noto que estou perdendo o 
idioma. Esquéncenseme muitas cau
sas porque non teño con quen talar. 
Agradeceria muito manter correspon
déncia ou conversas telefónicas cun
ha persoa que puidera correxir os 
meus esquecimentos e os me'us 
barbarismos. Alguén que domine o 
idioma, un licenciado en Filoloxia non 
sei se seria muito pedir. Quedaría moi 
agradecido. Marcial . Apdo . 5.357 
47.080 Valladolid. 

• As mulleres do Colectivo Poético 
Humilladoiro veñen de sacar á rüa o 
primeiro número do seu ·boletín 
poético PolpA correspondente ao 
inverno 97 con poemas de Beltza, 
Olaia 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 envián
donos os teus poemas a: PolpA. Co
lectivo Poético Humilladoiro, Aparta
do. 816. 15.080 A Coruña. 

• Vende-se Opel Corsa 1,4 auto
mático. PO-BC, 2.400 Km . En per
fecto estado. Dirección asistida e con 
mando para discapacitado físico. Te
léfono 929 88 75 04. -

• Galiza Nova da Mariña vende a 
camisola coa lenda de Castelao "O 
que non se pode negar e que Par
do de Cela defendeu. a indepen
d_éncia de Galiza e que loitou bra
vamente contra uns reís que querian 
governarnos a distáncia". A seis co
res e só 1.30-0 pta. Pedimentos a 
Galiza Nova Apdo . 19 27740 
Mondoñedo. Pagamento por xiro 
postal ou contra-rembolso . 

• En Lareira-Camota. Alugase apar
tamento ao carón da praia con vis
tas ao mar. Completamente equipa
do para o veránc Teléfoño (981-) 76 
11 44 a partir das 20 h. 

• Estou interesado em mercar um 
alto-talante. Perguntar por Miguel. 
Teléfone (981) 58 00 58.t · 

Xermade 
• ACTIVIDADES 

BRIGADAS CHA..IREGAS 

As Brigadas en Defensa do 
Património Chairego, le
van a cabo por toda a Te
rra Cha, unha roda de reu
nións informativas para dar 
a coñecer as suas novas ini
ciativas para o presente 
ano. En Xermade terá lugar 
o Yenres 17 ás 21 h. Maior 
información no teléfono 
(982) 21 15 08. 

Barcelona 
•ACTOS 

ÜALIZA~.EUROPA 

O vindeiro 24 de Abril terá 
lugar a primeira xuntanza 
do Comité de Apoio Galiza 
en Europa. A reunión será 
ás 21,30 horas no restauran
te Sporting (Carrer Mas
pons, onda a Pla\'.a del Sol) 
Telf. 93 332 29 76 ou 93 
415 84 39. 

Bra.g_a __ _ 

O Mércores 15 de Abril 
terá lugar no Caixavigo, a 
actuación de -The English 
Concert, esta formación 
está considerada como a 
orquestra de cámara britá
nica máis importante en
tre as agrupacións que uti
lizan instrumentos orixi
nais. Pretende facer che
gar ao público o son vivo 
e orixinal da música do 
século XVIII. sentan o seu novo traba

llo. O prezo da entrada en 
billeteira é de l. 700 pta, 
adiantada val 1.500 pta. 

collerá actuación do grupo 
Neurotics. 

• EXPOSICIÓNS 

EDUAROO ARROYO RATOS 
DE PORÁO 

O Domingo 12 ás 21,30 h, 
terá lugar na sala Óxido a 
actuación dos b'rasileiros 
Ratos de Porao·, que apre-

NEUROTICS 

Na noite do Venres 17 de 
Abril o bar Planta Baixa 

PSILICOM FLESH 

Na sala Revelvet terá lugar, 
o Venres 17 de Abril, a ac
tuación do grupo catalán 
Psilicom Flesh. 

Expón, até o 14 de Maio, 
na galeria Mário Sequeira 
(Quinta da Igreja, Parada 
de Tibaes Telf. 351 53 62 
15 17.• 

Encrucillado XOAN COSTA 

Horizontais 
©Dan valor a aÍgo@tensilio para fumar consistente 
nun tubo terminado nun recipiente, en que se coloca e 
acende o tabaco 8. Costumes, hábitos 10. Vara rnoi 
longa e goda 11. Dirixiámonos a un lugar 13. Indigna
ción, irritación, furia 14. Dirixíanse a un lugar 16. No
rne dunha consoante 17. Nota musical 18. Vagas 20. 
Prefixo. latino indicativo da idea de 'fóra de' 21. Que 
non teñen nada dentro 22. Forma amiga de alta 23. 
Ao revés, preposición 24. Arteria que leva o sangue 
desde o lado esquerdo do corazón 27. Ao revés, entrega 
algo a ·alguén 28. Punto cardinal aposto ao Norte 30. 
Proxenitor 31. Letras de -rneu 3 2. Pon en circulación 
moeda, títulos ou valores, etc 34. De Rusia 36. Ao re
vés, ore 37. Demostrativo, no plural. 38. Rezo, prece. 

Verticais 
Q) Dá a volta Úsociación de pais de alumnos 3. ~ 
da provincia de Pontevedra 4. _Destrozo, destruciót\2) 
Peza sa[nte que teñen algúns obxectos e serve para co
llelos €)Palabra con que designamos as persoas, causas, . 
obxectos, etc.@Tívome-certa aparencia 9. Propoña- . 
mos a consideración ~Observáronse 12. Forma do 
verbo ser 15. Venera,'«folatra@Nome de dúas cons
telació~ hemisferio Norte.@Que non ten com
pañía. WFai operacións matemáticas. 26. Lancei 
nunha determinada dirección 29. Acaudalado, adiñei
rado 31. Utilicen 33. Posuír 35. Costume, práctica 
co11sagrada. • 

Caldo d.e letras 
H G Q H Y G M T E X U F Z F P 

Q C U M D F Z D T P E M L X E 

A X S J O N O K R H D E Ñ O X, 

U· F S U U E E R N Z T C D · C E 

B J . R CM K J VI A F F I M G 

N A A N E o u V R E G E G N M 

A A L E T S A C A I R T E E V 

W B L X Z R A I M R K B L L Q 

D J O L Z H R U O M J I E H C 

o w e u B R J v T J D Y E e w 
V P A L A S D E R E I H E F V 

Ñ R V S C Q V Q O M J D Q V D 

F H A L T H V M P K J G L X P 

O K L Y B P Q C N M Z M I K F 

u e X w T V T .e o G G I E Ñ y 

Nove vitas do camiño francés a Compostela. 

SOLUCIONS A ENCRUCILLADA · 

·osn ·snB.L ·n: msn 
· 1 f: o:xtl ·6z E11II.L ·n 
V'tl3d0 ·sz VOS "61 vso 

SOLUCIONS 

AO CALDO DE LETRAS 

AU3ItlDO:>.lll.tMX;)n 

.::1 lll l: N 'Z W N :> 0 d S. 1. 'l - lll 0 

dX'lD.!'lldW.l\H.L'lV"H.:I 

a.,;. 'Z .J n...x E l. Ns 1.. H D !) H 

'SI V1IOOV ·s1 S3QVX3:S 
·n 3SNO'tlil\ ·01 SOWV .1 
<3.WOS '6 3:Wn'.'.D3:'tlVd ·¿ 
3WON ·9 VSV ·s VN!fHI ·t 
NllVl ·r VdV ·z V8.Ii\ ·1 

S]B'.>]ll;J¡\ 

. 'NODV1IO 
·¡:jf S3:S3: · ¿ f CL3:J3: '9f SOS 
: n'tl ·tt 3.LIVB -- n ::i:wn 
. I f IVd 'Of 'tlOS ·sz av 
·¿z V.L'tlOV ·n 3N 'fZ V.l 
-no ·zz SV:::>O 'IZ X3: ·oz 
SVQNO ºSI 3'tlºll 3:W3: 
·91 NVI 'ti VIII ·o SOW 
-vr ·11 1v'tlv A ·01 sosn 
·s Vdld · ¿ NV'tl01V J\ ·1 

S]B~UOZllOH 

31 . ->< -~ 
X 0-
0~ 
z UJ 
<{ o 

' -' 
Ll) 02 
N O'.l 
ro <{ 
ot UJ 
Zo 

ro 

... 



.. 

ANOSATE 
D1REctoR! Alfonso Eiré López EMPRESA XoRNALISTICA EDrroRA: Promocións Culturais Galegas S.A. PltEsIDENTE: Cesáreo Sánchez Iglesias 

Príncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Tell.: Administr~ción, Subscricións e Publicidade (986) 43 38_3o·. Redacción (986) 43 38_ 86 - 22 24 05. Fax (986) 22 31 01 . 

• 8 DE ABRIL• 1998 • N2 825 • ANO XXI • IV XEIRA • 

Do maravedi ao euro, 
pasando pola cadela e o patacón 
9* MANUEL VEIGA 

Durante vários séculos co
rreron por Europa moedas de 
distintas procedéncias. Ain
da que cada reino acuñase .a 
sua, o feito de que as moe
das viñesen respaldadas po
lo material co que estaban 
elaboradas facia que un es
cudo portugués poidese ser 
máis valorado en Castela 
que un doblón castelán, ou 
viceversa. Todo dependia da 
que nese momento tivese a 
proporción máis alta de ouro 
e iso tiña que ver coa situa
ción económica do país e da 
inflación existente, é dicer, 
máis ou menos como agora. 

Cinco céntimos de Escudo saídos de 
Xúbia en 1868. Por baixo deste, 
exemplar único dunha moeda acuña-

Grande parte do ouro europeo 
procedia, durante, a ldade Mé
dia, do norte de Africa. Moitas 
das moedas en circulación ti
ñan orixe. árabe ou bizantino . 
As moedas que chegaban de 
Marrocos posuian unha propor
ción de ouro máis alta que nen
gunha outra. O famoso marave
dí moeda de Castela desde o 
século XI ao XVIII, era o dinar 
de ouro árabe, traido polos al
morábides ou almorabedies. 
Ainda que cristiáns e musul
máns estivesen enfrontados, os 
primeiros que carecían de moe
da própria non dubidaron á ho
ra de tomar a sua e usala. 

Escudo que se conserva na entrada da antiga fábrica de moeda de Xúbia (Narón). da en Lugo por Alfonso VII. 

En Galiza, durante os séculas 
XIII e XIV cando menos, circula
ba a moeda portuguesa. O his
t~xiador Anselmo López Carrei
ra sinala que está documentado 
que nalguns contratos especifí
cabase: "a pagar tantos mara
vedíes en moeda portuguesa". 

Os floríns, que tomaban o nome 
da cidade italiana de Floréncia e 
que hoxe dan a sua denomina
ción á moeda holandesa, eran 
de ouro, igual que as dobras. 
Brancas e reais estaban feítos 
con prata. Tanto unhas coma 
outras, ao estar fabricadas cun 
metal noble, tiñan un valor nomi-

nal que se correspondía co real, 
de tal modo que este era fixo e 
polo tanto adecuado para servir 
de referéncia. Pero habia outras 
moedas, realizadas con mate
riais de pouca estima, chama
das de conta, que servian paFa 
contar e cuxo valor variaba. 

Até meado este século .toda a · 
moeda en circulación estaba res
paldada por unha cantidade equi
valente en ouro que, cando me
nos en teoría, debia gardarse nas 
caixas fortes do estado corres
pondente. Os billetes levaban a · 
inscripción O Banco de España 
paga~á, ao portador a cantidade 
de ... E dicer o billete era só un ha 
espécie de vale ou bono. 

O nome das moedas pode sus
citar a investigación de moitas 
etimoloxias de interese. Por 
exemplo a palabra peseta, pa
rece ser unha expresión toma
da do catalán e usada para de
signar o peso de menos valor. 

IDA E VOLTA 
Chicago .......................... 65.000 Tokyo .......................... 129.000 
Los Angeles •••••••••••••••••••• 83.000 Dubai ............................. 95.000 
New York ...................... 65.900 Melbourne ................... 176.000 
Philadelphia .................. 65.000 Sidney ......................... 176.000 
Pittsburgh .................. -.... 65.000 Dar Es Salam ................. 99.000 
San Francisco ................. 83.000 Durban .......................... 99.000 
lampa ............................ 75.~0 Johannesburg ................ 97.000 
Washington ................. ~; 65.000 Lilongwe •••••••••••••••••••••••• 99.000 
Bangkok ...................... 138.000 Mauritius ..................... 122.000 
Hong Kong .................... 99.900 Quito ........................... 125.000 
Manila .~· ......................... 99.900 Paris .............................. 45.000 

· Kuala Lumpur .............. 100 .. 900 ..J London .......................... 37.000 
Manila ........................... 99.900 Buenos Aires ................ 115.000 

VALIDEZ 6 MESES / ABERTO 

Bogotá ........................... 99.000 Grenada ...................... 110.000 
México ......................... 114.000 Nassau ........................ 111.000 
Rio de Janeiro ................ 98.000 San Juan •••••••••••••••••••••• 111.000 
Sao Paulo ...................... 98.000 
Santiago de Chile ••••••••• 122.000 
Grand Cayman ............ 109.400 

•• 99.000 Caracas ............... : .. 

A PARTIR DO 25 DE ABRIL DO 98. VALIDEZ 6 MESES/ ABERTO 

O termo peso, empregado en 
Galiza até a actualidade para 
designar as moedas de cinco 
pesetas, debería a sua proce
déncia, ainda por demostrar, 
aos emigrantes retornados de 
Cuba e Ar.xentina, paises onde 
era o nome da moeda oficial. A 
expresión calderilla, pala sua 
parte, ten a sua orixe nas moe
das elaboradas con metal tira
do do fondo dos c~ldeiros e po
suidor dun escaso valor . 

A chegada do euro e as suas 
correspondentes moedas fra
cionárias (de 1, 2, 5, 1 O, 20 e 
50 céntimos) dará lugar a bon 
seguro e unha vez que o seu 
uso se familiarice ao nacemen
to de nomes populares . Os 
maiores de coarenta ano~ ain
da usaron denominacións tan 
curiosas, a olios de hoxe, como 
a de cadela (cinco céntimos), 
can ou patacón (10 céntimos), 
real e dous reás (25 e 50 cénti
mos respectivamente). 

., 

O patacón ou pataco estaba 
elaborado con calamina, mate
rial de escasa consisténcia é 
moi susceptíbel de desgaste, o 
que daba lugar a que unha vez 
difuminadas as suas figuras 
estampadas, perdese o seu xa 
escaso valor. "Un patacón" era 
o que lle pedia un · pobre dos 
anos coarenta e ainda cin
cuenta as señoras que saian 
de misa. O real, pala sua par
te, era unha fración de uso tan 
popular, que practicamente to
das as persoas facian o cóm
puto das suas transacións nes
ta moeda de vintecinco cénti
mos. En reas marcábase o 
précio do azafrán na tenda ou 
o dunha vaca na feira. 

Xa o dixo unha alta autoridade 
europea: a importáncia do euro 
é tan política como económica. 
Aquí poderemos bautizarás no
vas moedas cunha denomina
ción ao noso xeito, ainda que 
só seña iso.+ 

SO IDA 
Zurich ........... ~ ................ 43.000 Stuttgart ........................ 39.900 
Ansterdam ..................... 34.000 Berlin •••••••• : .................... 39.900 
Paris .............................. 34.000 Dusseldorf ..................... 39.900 
Munich : .......................... 39.900 Hamburgo ..................... 39.900 
F'rankfurt ••••••• : ............... 39.900 
Colonia .......................... 39.900 

Bologna ......................... 39.~ 

li:z:ado con transporte ao 
Servi:z:o. pe.rsonobarque sen cargo 

orto e asistenc1a¡J 'e"""'=:2------
aerop . 

/~~ 
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SAIDA~ DO PORTO 
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Sota, 
cabalo e 
MANUEL CIDRÁS 

. 
re1 

Acomisión de expertos 
internacionais ver de 
ratificar o acordo que 

todas as persoas de boa fe ª' 
bían: que non hai resto de ar, 
mas de destrucción masiva 
nos lugares presidenciais do 
Iraq. Así remata o último ga, 
tillazo militar de Clinton, 
que si que ten arma de todos 
o modelo . Non é probable 
que a comisión de experto 
continúe os seu traball s en 
Arkan a , por exemplo, c 
debera. 

Pero non ben d ixar n d 
renx r o mot re d amo 
contra adam, que d be er 
mái listo que un allo p rqu 
coa carta mái mala gañou 
a partida, cando a máquina xa 
empezou a fungar outra vez 
contra Milo evic, con Ko ovo 
de pretexto. A hi toria, por 
repetida xa aburre. Ne te 
mundo feliz dos idiota o re, 
pertorio do malo é tan limi, 
tado coma os pau da baralla: 
Sadam, Milosevic, Gadafi e 
Ca tro. Unha vece tocan 
copas e outras basto . 

As carta _....están marcadas e, 
para darlle duro ao infiel, a 
caixa sempre e reparte os 
mellares naipe , o a para ma, 
tar ao tres ou a quen faga fa, 
Ha, a ota de rri o anxelical 
que agora me recorda empr 
ao alférez Blair (fagan e non 
a proba), o cabalo d antia, 
go curtido en mil bat llas 
atentado fallido , e o propil1 
rei d España, qu querc ir a 
Cu a e ma Papa. 

VOLVER AO REGO 

Bruno Barrero, dircct r 
'de Catro dias de Setem, 
bro, declara nun grande 

médio de comunicación que 
o se u filme non é político. 
"Limítase -di el- a narrar a 
vida de várias persoas". O 
que pasa é que esas persoas 
son os catro guerrilleiros que 
secuestraron ao embaixador 
norteamericano no Brasil en · 
1969. As declaracións de Ba-:. 
i:reto soan a un desexo de 
non asustar, a esconxuro con, 
tra os demos do panfleto ( co, 
mo se a maioria das películas 
de Hollywood non fosen pelí, 
culas políticas e mesmo pan, 
fletos, adubiados de entertai, 
nement). Será que h.ai que 
ocultarlle á xente a política, 
coma o sexo aos nenos pe, 
quenas.• 


