Pepe Carreiro

Homenaxe en Santiago aos fusilados
polo franquismo en 1936

a unidade. no Aberri Eguna

Antonio
Escohotado:
"As drogas
non tardarán
en ser legais"
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o nacionalismo basca dá un paso máis cara
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O BNG recollerá as propostas

da sociedade que quere un cámbio·
celebrará os días 27 e 28 de Xu ño en Ourense . A estratéxia do
BNG xira hoxe sobre a consecución da hexemonia en Galiza e a
cheg ada ao governo da Xunta.
Con ese obxetivo os nacionalistas pretenden subir o diapasón da sua crítica ao PP. (Páx. 5)

Como facer hexemónico a
Xóvenes Agricultores
Fraga Iribame re cibiu du as veces en quince dias ao Xóvenes
Agricultores para facer seu o plano lácteo que lle apresentaba o
sindicato ·agrário. Estas entrevistas, publicitadas desde a maioria
dos médios de comun icación, sobre todo dos públicos, teñen
moita máis importáncia que o feito en si de de pachar a cada co
sindicato afin cando se nega a recibir aos demáis. Forman parte
dunha campaña de relanzamento de XXAA, despois de quedar en
evidéncia na última tractorada, para potenciar o indicali mo na
liña da direita española. O PP tentará facer hexemónico ao eu
sindicato amigo, primeiramente para que lle serva de colchón nos
conflitos sociais e, logo, para que funcione como motor eleitoral
nos vindeiros comfcios municipais. Mentre n n con iga e truturalo non convocará eleicións no agro.
O conselleiro Castor Gago aparece com
a sacrificar neste momento conflitiv . emella clar
u a
Xunta non ten nengunha intención de deba r os indi ar qu
non lle son próximos, porque a ua p lítica non vai encamiñada
re olver o problema da cuota láctea p r utr vi ir qu n n x
o desmantelamento do agro. Fraga lribarn na inve tidura
programa do PP son clarosa: n a Galiza sobran máis de 60 mil explotacións agrárias. Pechala , dun xeito u d utr ,
u bx tivo de "modernización". +

MONSTRUARIO FANTÁSTICO
Joan Perncho
Monstros, bestas e animaliños
irnaxinarios convidannos
neste libro a unha festa
da literatura e da fantasía.'
Traducción de
Xavier Rodríguez Baixeras.
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. Aos cen anos do nacemento dFJ Brecht
~-----27-------

FUNDADO EN 1907

.

Aponéncia política da sua VIII Asemblea sinala
_que achegada áXunta está ávista

Oposición radical ao governo autónomo e diálogo intenso con todos os sectores sociais son os
guieiros da política que desenvolverá o BNG nos próximos meses,
segundo a ponéncia pol ítica da
devandita organización, present ad a á VI II Asemblea que se

A Semana de Filosofia de Po~tevedra
consolídase como un·dos centros d~ debate máis
importantes do Estado

----- ----..

Nº826•200PTA

Tres mil douscentos martas esetenta esete anos despois da Partición

Irlanda, a,paz
dos nacionalistas
Para os nacionalistas irlandeses a paz dos seis condados do Norte secuestrados polos británicos como prenda da independéncia ~ (1920) só poderia
chegar co auto-governo. Esta reclamación, contra a que Lanares fai a guerra desde hai trinta anos , impúxose finalmente nas conversas de Stormont.
A segunda feira de Páscua. de
1948 o presidente Costello
declarou a república de Irlanda
e mandou tirar a raiña Vttória
do Parlamento de Leinster.
Os británicos contestaron cunha
lei que declaraba irreversible a
sua colónia no Ulster.
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O cúmio do Sinn Fein está afeito
a ser calificado de terrorista pala
mañá e a receber a meiodia un
reactor do ministério do Interior
británico coa invitadÓn de sentarse a conversar co Governo
de Londres.
Mais as relacións entre os nacionalistas e o Governo británico cambiaron desde a dimisión
de Margaret Thatcher, o 27 de
Novembro de 1990. A marcha
de Thatcher representa, sobre
todo, o fracaso da solución poli-

ci~I para os seis condados e o de marchar Thatcher, o 1RA de- .
debalo económico dos seis
clarou por primeira vez en quincondados que teñen unha rence anos unha trégua durante o
da por cabeza .do 74% da méNadal. Alex Maskey, concelleiro.
dia europea . Irlanda te n o
do Sinn Fein en Belfast lembra
1.03%. Hai anos
por que o diálogo
que os británicos
aberto entre os
atribuen
esta
nacionalistas e o
novo governo de
desfeita
estado de guerra. Os
Majar,·á iniciativa
unionistas,
próprios unionis· dos. conservado·recoñecen que
tas, con todo, reres , fracasou no
coñecen que sen
verán de ·1993.
sen
a
axuda
de
•
1
a axuda de Lon"Os conservadodres, releada nos
res necesitaban
Londres
non
tempos de Thatos nove votos
cher, non poden
poden continuar. do"> unionistas no
continuar. Unha
Parlamento para
Unha parte deles asinar o Tratado
parte deles pensa: que !les iría
Maastricht e
pensa que lles iria de
mellar dentro de
Majar ofereceulle
Irlanda.
a cámbio cortar
mellar dentro
as conversas ca
Vinte dias depois :-de 1rlanda.
Sinn Fein".

ªº
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O estado de sítio prolongábase, ainda que Londres recoñecese que se trataba dunha opcion política marta. O secretário político para os seis condados, Patrick Mayhew declarara
meses antes que os británicos
non atrancarían a unidade de
Irlanda se os unionistas estaban dacordo. A condicion era a
de o Sinn Fein renunciar á violéncia.
O 31 de -Agosto de 1994 o IRA
anuncia unha trégua indefinida,
non sen que antes as milicias
armadas do UFF unionista reventasen sete republicanos
nunha taverna de Greysteel
(Derry) e o 1RA respostase
cunha bomba en Shankill Road. En novembro do 95, Londres e Dublin constituen unha
Pasa á páxina seguinte

\'

,
1

..

'

(

ESTA .SEMANA
16 DE ABRIL DE 1998

Ven da páxina anterior

3

ANOSATERRA

N2 826 - ANO XXI

;;.:.::-....

Comision na que figura o ex-senador norteamericano George
Mitchell e que ten como obxectivo principal
o desarme das milicias protestantes. Nos
Estados Unidos viven
7.200.000 emigrantes
irlandeses. Ainda que
son a cuarta comunidade inmigrante, detrás de alemáns, británicos e italiáns, máis
de corenta millóns de
norteamericanos reivindican raíces en Ei re.
O Governo de Londres
achacara aos unionistas un novo bloqueo
dos acordos de paz,
que condicionaba a entrega das armas do
1RA . O 9 de Febreiro
de 1996 o 1RA levo u
un tremer de terra ao
centro financeiro de
Londres cunha bomba
de varias toneladas. As
negociacións continuaron o 24 de Setembro
despois dos unionistas
aceitar que o IRA non
entregase a armas. O
sete de outubro de
1996, por primeira vez
desde a Partición
(1921 ), os unionistas
sentaron na mesa de
negociacións ces nacionalistas . Blair, con
maioria de Governo ,
non tiña mais que rematar unha obra que
comezara na despedida de Thatcher.

Canmbiar
a constitución

~

Da mesa de Stormont
sae un acordo non diferente do que o 2 de
Maio de 1994 de fenderan os naciona- Despois dun dos anúncios da situoción tenninal do IRA, os republicanos estouparon o Grande Holistas dentro do infor- tel de Brighton. Margaret Thatcher escapou por pouco.
me do Foro para Unha
Nova Irlanda. A serte
mont, fosen Carlos lturgaiz e
dos seis condados será decidiRosa Diez dos primeiros en bodo pala maioria da poboación ,
rrar calquera conclusión coma traveso do voto. Para deixar
parativa entre o proceso irlanaberta a porta á autodetermidés e a situación de Euskal Henación , o governo de Dublin
rria e afirmaron tanta rotundidacomprometese a modificar a
de como falsedade que aquí a
constitución e o de Londres uncausa é diferente por unha miha leí de 1920 que reivindica a
noría violenta coma Herri Batasua soberanía sobre seis consuna quería impar as suas idedados do Ulster. Brian Campas á forza sobre os demais, os
bell critica o 2 de Abril en An
demócratas".
Poblacht a espilideza coa que
o governo de Dublin está disPara o comentarista os pareciposto a encetar a constitución
dos son dunha grande contunrepublicana nos dous artigas
dencia política e dun enorme
que declaran a unidade de Irdramatismo, "sobre todo en
landa.
duas cuestións idénticas: o
conceito nacional e a loita arUn ha asemblea de 108 memmada". Despois sinala que se o
bros de elección proporcional
Governo central aceita en Irlanexercerá os poderes lexislativos
da o que nega en Euskal Herria
e executivos; nun prazo de ano
"están apostando pola guerra
e meio os presos nacionalistas
Bobby Sands foi o primeiro d~s dez pre·
pura e dura".
e unionistas ficaran en liberdasos do IRA que morreron en 1981 por
de; a policía territorial británica
folgo de fame.
No me~mo diário, Martín Garitados seis condados será disolta
no lembra que non faltou quen
e marchará o exército británico;
sinalase a singulariedade do
unha comisión independente
proceso de paz entre a minoría
supervisará o desarme.
africaner e a maioria negra; entre israelíes e palestinos; entre
En Madrid, a prensa do PP
británicos e irlandeses. "Xa posacolle con desconfianza o acorOs seis condados
tas a buscar diferencias entre os
de entre os nacionalistas e o
casos citados e o que aquí pagoverno de Blair , que implica
teñen unha renda
decemos, un compraba que son
aos unionistas. Salienta a preopor cabeza
conflitos nacidos pola negación
cupación de establecer diferénda nación e en todos os casos
cias entre o proceso irlandés e
do 74°/o da média
hai un povo submetido á decibasca. "Non deixa de ser sintosións
alleas;
en
todos
os
casos
mático -com·e nta J. lratzar no
europea . .1rlanda
a chave da paz está na auto-dediário Egin- que así que ch~gou
ten o 103°/o. ·
terminación ". •
a noticia do acordo de Sto.r-

Of uacaso da violéncia
de Estado contra o
nacionalismo irlandés
Como embargo pala acta da independéncia de Irlanda, Inglaterra se
reservara Seis condados, segundo a vella preceptiva colonial de ceder sé por forza e endexamais todo o lote. Para consolidar o domínio sobre ~stas seis circunscripcións do Ulster (unha fica dentro de
Eire), Londres preparou unha fronteira económica de desigualdade
e, desde 1938 á 1947, a renda dos condados ocupados aumentou
un 84 por cento co que multiplicaba por seis á de Irlanda livre.
O investimento intensivo nos estaleiros e na industria pesad? estaba ideadi° para consolidar unha burguesia non irlandesa, formada sobre a colonización do Ulster con protestantes en tempos de
Cromwell, 1como garante da ocupación e servia de propaganda de
prosperidade económica para convencer ás capas médias dos 26
condados tfo erro fatal da independéncia.
Coa capit~lización es.tratéxica do Ulster, Londres alimentou dentro
da colónia pro-británica a ideoloxia da dominación .dos irlandeses
como condición básica da riqueza e como garantía da continuidade.
Pero tanto esta forma de apartheid como a seguridade imperial clásica en qu~ non hai mellar disuasivo dos procesos de independéncia que a riqueza, resultaron un fracaso completo.
De feíto, ~arold Wilson, o precedente primeiro ministro social-democrata, anunciara en 1970 que non haberia paz no Ulster sen
asumir que o corazón do problema e a reivindicación nacional irlandesa. qomo pode aquil reco~ecement?.da razón de lrla~da en
1970, abri ~ a porta ao proceso singular ma1s cargado de odio
represión e marte no que é protagonista un governo occidental
desde a 11 Guerra Mundial? O Ulster sintetiza o terror do Estado a
asumir o fracaso, a aparecer de perdedor de Irlanda coa independéncia e como derrotado no proxecto dun Ulster rico e vingativo.
Sen nada que dicer políticamente aos irlandeses e unha vez
.
extraviado!o proxecto econ9mico para o Ulster no debalo do Estado asistenbial, na clase dominante británica venceu a aposta pola
solucion P?licial con tanta máis urxéncia cando os inquéritos descobreron que a maioria da povoación do Reino Unido prefería a
restitución lao Eire.
A represión sanguiñenta da loita nacionalista durante os últimos
anos sesenta, convértese nunha masacre no 72 co desembarco
do exército británico. A reacción armada do nacionalismo a esta
situación foi lago disfrazada pala propaganda de ocupación coma
unha agresión fanática de raíz relixiosa ou acaso étnica. O final
paradoxic9 é que o governo monetarista de Margaret Thatcher
quer acabar cun IRA repetidamente sentenciado de marte e a cada máis forte, coa descapitalización e a resisténcia colonial simultáneas. UFJ absurdo que só podia manterse coa escalada militar e
o sometim~nto da povoación irlandesa ao sistema penal.
Ao mesm~ tempo constátase que Irlanda independente soluciona
con traballo e solidariedade o que os británicos non deron amañado
coas arma$ e o investimento estratéxico: Eire tiña en 1973 unha .
renda por babez~ de só o 62,5% da média da UE, mentres que a
illa maior r~bordaba o 102%. Catorce anos despois, Irlanda ten un
103% e O·'!X'nxunto do Reino Unido baixa ao 97,4%. Os seis condados secuestrados polos británicos só chegan
74%.

ªº

Desde o Qoverno do PP protestan que o proceso non é comparábel ao do FPais Basca pero non negarán que no seu momento anunciaron o é~'to seguro dos internamentos masivos, da dispersión dos
presos, da política de insensibilidade criminal fronte as protestas
nas cadea , da provision millonária de várias policías paralelas, de
francotiradores criminais, de avanzados sistemas de vixiáncia e de
heroína bal-ata para estupefacción da mocidade nacionalista. Que
llo perguntén se non a Fraga, que botara a lingua a pacer sobre as
virtudes d, sta grande comisaría despois dun xantar coa Thatcher.
A segunda colonii:ación de Irlanda custou tres mil douscentos
mortos e t[inta anos de guerra. Unha guerra comparábel á que
os colonizrdores de Europa fixeran en Africa. "Pésimo trato o
dos africa~os, pero os celtas de Europa non o tivemos mellar",
di un esc~'tor irlandés contemporáneo e na consideración non
exclue o evir das outras Fisterras que desde os Precursores
queremos soldar en alianza.
Ao final tiñan razon os nacionalistas cando repetían que non
haberia re~édio sen atender aos agrávios que estaban no centro
da forza fí~ica .dos republicanos. O Sinn Fein non só é o interlocutor necesário do Governo de Londres senon que convence con
razóns derlnocráticas a boa parte dos empresários unionistas de
que o seu interese económico se pode defender mellar desde Irlanda. Querendo exorcizar o nacionalismo que criou o moderno
Estado irl~ndés, os británicos non fixeron outra cousa que reproducilo e lefitimalo. Un nacionalismo que pode fracturarse, aparecer disfrazado ou mesmo ser físicamente suprimido. Ao final quen
predeciu fatal e lúcidamente foi Mary MacSwiney cando aixo que
os éfentes cortados do dragón deixaban satisfeitos aos cazadores
pero que &ndando o tempo serian semente segura dunha
resisténcia que ninguén poderia d~bregar. •
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Amaioria rexeita acomparación·con Euskadi pero di que hai que segwir amesma via

Nacionalistas bascos e cataláns destaca o acordo e
a negoc1ac1on sen pasos p~v1os·
1

·
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As posturas manifestadas palas forzas políticas nacio_na- ~ e·-., outros estima que o acordo é positivo" e que abre paso
listas bascas e catalanas 'a respeito do conflito no Ulster .· á' re_unificación d-l . Irlanda. Ader:nais, todos ~ren que supó~
son aproximadas, mália que hai diferéncias. En suma, uns · un exemplo para intentar solucionar ·a confl1to en Euskadi.
l'NV
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Aqui neces.itamos
xente intelixente-

AE
Non hai
outra solución

O portavoz do Par.tido Nacionalista Basco no Congreso, lñaki
Anasagasti, afirmou que isto é o -·
primeiro paso para a reunificación porque "o 1RA non se embarca nun acordo como este
sen o horizonte da unificación".
No referente á cuestión basca, o
veterano político do PÑV afir- .
mou "estes dias sofrimos un durísimo ataque dicindo que isto
non ten nada que ver; quizais Irlanda teña máis similitudes coa
Galiza, pero hai que ver o método, ali o Governo negociou, o
IRA proclamou unha trégua, os
partidos políticos ·a poiaron o
proceso e os Estados Unidos tamén. Aqui seria necesário que
houbese xente intelixente e con
corax,e para abordar o problema. E certo que ETA ten que
declarar unha trégua, pero o
Governo español ten que abandonar esas posturas numantinas e abrir unha via de diálogo".

HB
O Reino Unid~ asumiu
a sua responsabilidade.
Ester Agirre, responsábel de Internacional da Mesa Nacional de
Herri Batasuna, valorou positivamente o acordo é atrrmou que
"entendemos que o diálogo e a
negociación son as vias para solución dun cor;iflito cuxa natureza
é política; tamén eremos necesário un novo marco xurídico político
para permitir avanzar e felicitámonos porque se recoñece ao povo
irlandés que é suxeito de soberania através da consagración do
direito de autodeterminación".
Para Ester Agirre, o conflito irlandés era nacional e viña orixinado pola partición de Irlanda
en 1920-1922. "Desde entón, a,
povoación nativa viña padecendo todo tipo de discriminacións".
"De todos xeitos -engadiu Agirre-, os unionistas tamén son irlandeses e é todo o povo irlandés quen debe decidir o seu futuro. En todo caso, cos cámbios
constitucionais e coa dinámica
de convocar_referendums cada
sete anos ábrese a posibilidade
da reunificación de Irlanda".
Para a coalición abertzale HB,
"o Governo británico, rnáis que
actuar con valentia, asumiu a
sua responsabilidade pota represión e rematou ·por entender
que o conflito non tiña solución
policial ou militar xa que por
moita policía que houbera proseguia o enfrentamento e porque o conflito era de natureza
·política". Ester Agirre tamén
considerou importante o feito de
non estabelecer condicións para
a negociación.

kadi haberá que dar pasos na
mesma dirección.

A deputada de Eusko Alkartasuna no Congreso, Begoña Lasagabaster, dixo que "o acorde
do Ulster é positivo e nel ambas partes deron mostras de
que eran conscientes de que
pola via da violéncia non haberi a unha solución final". Para
Lagasabaster, "no século XX,
ás portas do XXI, non hai outra
forma de dar solución a un conflito que nas suas orixes é de
natureza política".
A respeito do País Basco, a deputada de EA afirmou que espera "que serva de elemento de
da illa", explicou o eurodeputado
reflexión para aqueles que non
nacionalista catalán, que tamén
queren unha solución pacífica".
indicou que o enfrentamento no
Begoña Lagasabaster considera
Ulster era un conflito entre coque as duas realidades, basca e
munidades nacionais.
· irlandesa, son diferentes, "pero
a vontade política e a metodoloxia
si son aplicábeis; a vontade
A respeito dunha posíbel compolítica de superar o conflito e
paración co País Basco, Joan
de respeitar a decisión da povoVallvé afirmou que "o ali o proación, e a metodoloxia do emblema do enfrentamento subsisprego das vias do diálogo para
te ainqa que non é comparábel".
chegar á paz". Por último, a deO eurodeputado matizou que "o
putada
nacionalista afirmou que
acorde do Ulster é positivo por"en Euskadi sofrimos un conflito
que se1, negociou
sen
máis
pa•
•
que non podemos manter sine
sos previos que un compromiso
die; os seus custes socíais, políde alto o fago". Neste sentido,
ticos,
económicos, colectivos e
loubou "a valentia do Governo
individuais
son inadmisíbeis".
británico" e suxeriu que en Eus-

De esquerda a direita, lñaki Anasagasti (PNV), Begoña Lagasabaster (EA) e Joan Vallvé (CiU).

A respeito do conflito no País
Basce, HB estima que "o Governo español mantén unha posición
inmobilista sen recoñecer que todas as p01íticas represivas- nofi
foron quen de rematar co conflito,
por iso é necesário admitir a via
do diál.ogo ·e a negociación para
superar esta situación e recoñecer ao pavo basca a sua responsabilidade na eleición do futuro".

CiU
Ponto de partida
para ,a reunificació~.
O eurodeputado qe Convergencia Democrática de Cataluoya,

Joan Vallvé, considerou "positivo e importante o acorde, co
asentimento dos governos británico e irlandés, chegado entre
as duas comunidades enfrentadas" e afirmou que se trata dun
"ponto de partida". O eurodeputado indicou .que cómpre seguir
avanzando na convivéncia no
Ulster e que "a longo prazo esta
zona ten que volver a formar
parte de Irlanda, sempre cun
respeto ás duas comunidades".
"Neste marco da Eúropa unida o
Ulster ten que ser unha parte pe
Irlanda, sempre con respeto ás
povoacións que viven no Norte

Sauda oprimelro paso para areunificación irlandesa epara solucionat oproblema social

O ~cor~o anglo·~rlandés .é unha de~ofración
. 'da.vQhdez da v1a negociadora', af1rm~ o .BNG
O acordo· anglo-irlandés. "é a
de que
os problemas nacionais se
po·den resolver perfeitamente
pela vía da negociqción", afirma Encarna Otero, voceira do
BNG. Os nacion~listas galegas, sempre tan vencellados
- na tradición a Irlanda, alédanse "como galegas e como demócratas deste primeim paso
· qiJe se- 'deu cara a reunificación efectiva de Irlanda, á recuperación dos direi.tos democráticos e da convivéncia e do
primeiro paso para un arelado
cámbio social".
demo.~tración práctic~

Encarna Otero, ,que conxuga a
sua vocación política coa pro. fesión de historiadora, lembra
os séculas de opresión da nación irlandesa e como~ a divi"sión de 1921 (data de nascimento do 1RA) "foi a solución
que creou un problema que
agora tentan solucionar de novo". T amén record a Encarna

Otero como Inglaterra sempre
actuou do mesmo xeito cando
ia perdendo as suas posición
imperiais, "divindo os territórios
e tratando de quedarse cun
anaco, impoñendo fronteiras
artificiais desde as que tentaba
mantero império comercial".
A voceira do BNG, que asistirá
a proxima semana ao congreso do Sinn Féin, xa estivo presente hai dous anos no anterior congreso dos nacionalistas
irlanc;teses. "Foi neste congreso onde se discutiu a necesidade de chegar a unha saida
negociada", afirma. Nese congreso, segundo Encarna Otero, tanto Gerry Adams, como
Alee MacGuinnes, puxeron de
manifesto que, ademais da
cuestión nacional e da opresión británica,' "existe .un grave
problema económico-social,
cun paro moito maior que no
resto de Irlanda ou das lllas
Británicas e un~a grande mar-

xinalidade entre a mocidade''.
Seria esta situación social a
que apurou aos nacionalistas a
atopar eanto antes unha solución nef ociada.
Pero Encarna Otero resalta
outros ldous factores fundamentai~. Por unha banda, o resultadd eleitoral, coa victória
dos labgbristas nas últimas eleicións b itánicas e a sua aposta
- clara p r unha saida negociada. Poi~ outra, o peso da emigraciód irlandesa nos EEUU,
·"que s~guen a ser irlar:ideses e
a actu r como tais mália a non
ter esa nacionalidade".
Desde p BNG afírmase que esta organización "sempre apostou por¡ unha saida negociada
aos corftitos nacionais en Europa",
que os procesos en
marcha, veñen a dar a razón na
sua definición de que "Europa
ou é unha Europa dos pavos
ou nori xiste como tal".•

r
f

ERC
Negociaron con mortos
enriba da mesa
O secretário nacional de Política
Internacional de Esquerra Republicana de Catalunya, Jesús
Maestro, considerou o acorde
positivo "sobretodo porque abre
a porta da autodeterminación e
en segundo termo porque dá
voz real ao Governo da República de Irlanda no Ulster". Para
ERC o acordo queda curto, "pero abre o camiño para unha Irlanda unificada, que tarde ou
cedo será unha realidade". Maestro tamén fixo fincapé no feíto
de que o Governo británico fixo
un exercício de realismo político
ao comprobar que coa violéncia
non se solucionaba o conflito e
"optou pola negociación mesmo
con mortos enriba da mesa".
A respeito da situación basca,
Jesús Maestro dixo que en parte non é comparábel porque "en
Euskadi. pódese viver e en Belfast non", pero afirmou que "si é
comparábel porque hai unha
violéncia política que pola via
armada non ten solución, neste
caso é moi importante o exemplo que deron os británicos negociando mesmo con martas
enriba da mesa", repetiu o político catalán.•

GAL IZA

17

A NOSA TERRA

16 DE ABRIL DE 1998

.

-AXunta recoñece que o plano
de extinción de incéndios·
·depende do clima

5

O conselleiro de Meio Ambiente, Carlos del Ál~mo ,
ven de recoñecer que o éxito do plano lnfoga, para a
extinción de incéndios forestais, depende das condicións climatolóxicas. Nunha comparecéncia ante a Comisión de Ordenación:Territor.ial, Obras .Públicas, Meio
Ambier:ite e Servizos· celebrada ·- o Martes 14 de 'Abril,
sinalou que durante os oito anos nos que se aplicou o
plano "houbo .de todo " debido a que existiron tempadas nas que as "condicións climatolóxicas foron máis
favorábeis". Tamén pontualizou que o governo galega
non ten a faculdade de cambiar o tempo. Pesie as crí. ticas da oposición -que ten- relacionado a redución dos
incéndios no periodo 89-97 co aumento da pluviosidade
nos meses de. verán e non ao trunfo do plano- o PP sempre utilizou este dato como un dos seus logros políticos-.

l.
a

Por outra banda a Organización Galega de Comunidades
de Montes-ven de denunciar que un ano máis a consellaria
"volve caer no erro de non prestarlle atención a prevención".
-critican que a altura do mes de Abril non fixara, por exemplo,. as liñas de subvención -para traballos selvícolas e culturais, ''traballos que en si mesmos, teñen un compoñente importan'te de prevención da loita contra o lume", sinalan. •
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Aponéncia política da VIII Asemblea debátese nas comarcas

o
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O BNG radicalizará a.oposición ao PP
e intensificará o diálogo coa sociedade
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Oposición radical ao governo
autónomo e diálogo intenso
con todos os sectores sociais
son os guieiros da política que
desenvolverá o BNG nos próximos meses, segundo a ponéncia política da devandita organización, presentada á VIII Asembles que se celebrará os dias
27 e 28 de Xuño en Ourense.
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A estratéxia do BNG xira hoxe
sobre a consecución da hexemonia en Galiza e a chegada ao
governo da Xunta. Con ese obxetivo os nacionalistas pretenden subir o diapasón da sua crítica ao PP, conforme intentarán
intensificar o diálogo "aberto"
con todos os sectores sociais ,
sobre a base do Programa de
Governo presentado nas elei cións autonómicas de rn97. Este programa será, con todo , desenvolvido e enrriquecido a fin
de converter ao BNG na correa
de transmisión política das "xustas aspiracións e reivindicacións"
desa maioria da sociedade.

::>
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Chegar ao governo galego non é
con todo o obxetivo último dos
nacionalistas, dado que consideran que o nivel competencia! actual non recoñece a soberania do
povo galego e que o crecemento
dos nacionalismos deberá provocar nalgun momento do proceso
"unha rotura democrática co marco constitucional vixente". A aspiración apontada pala BNG é a de
que Galiza chegue a establecer
relacións soberanas coas demais ·
nacións do Estado.

Esta interpretación do avance no

grado de soberania está relacionada coa definición de autodeterminación, que tamén realiza a
ponéncia: "con independéncia
de que se poda producir nun
momento concreto unha consulta popular específica sobre aspectos que atinxan á soberanía
de Galiza, o .BNG entende a autodeterminación como un proceso progresivo de conquista de
poder político e de parcelas de
soberanía". Os nacionalistas defínense tamén, por primeira vez,

a pral de un "Estado plurinacional de tipo confedera!" e contemplan o establecimento de relacións con Portugal como un
feíto que constituiria "a diferenza
nacional galega", en relación coas demais nacións hoxe incluidas no Estado español.
O BNG mantén as suas teses habituais sobre a Unión Europea e
lembra que se están desprazando "decisións de soberanía á instáncias carentes de lexitimación
democrática". Pero, ao mesmo
tempo, recoñece que a UE é un
marco "ineludíbel" de actuación e
anota que a apertura de fronteiras inscribe a loita de liberación
nacional galega "nun contexto
máis amplo, máis cheo de contradicións, non sempre controlábeis
polo Estado español". O texto,
actualmente sometido a debate
nas comarcas, dá a entender tamén que o establecemento de relacións de outro nível en Europa
vai depender, en medida importante, da evolución do Estado español nun sentido plurinacional.
A respeito das eleicións europeas de 1999, os nacionalistas optan palas candidaturas próprias,
ainda que a ponéncia defende
que a decisión final corresponda
ao Consello Nacional.

Máis militantes e
máis democrácia
O BNG non parece satisfeito co
número de militantes actuais,
pois sinala como obxetivo "equilibrar" o peso eleitoral cunha forte e estruturada organización.
Apontan, en igual liña, a ampliadón e potenciación das asociacións e plataformas nacionalistas, a participación en foros
criados para defender sectores
ou reiviildicacións concretas e a
realización de campañas de incidéncia sociat no tocante a pro- _
blemas cruciais do país.
Entre os ob~~tivos, o Bloque
destaca, como xa fixera na campaña das últimas autonómicas, a
necesidade de restaurar a democrácia representativa e impulsar a participativa, ao tempo que
critican o conceito de "benestar
económico", cando ·non se tradu- ·
ce en "beriestar social e cultural".
Pésie á proxiinidade das eleicións
municipais, a ponéncia non se explaia moito, ainda que enfatiza
que uns -bos resultados garantirian ''unha base sólida para a
asunción do governo galega", ao
tempo que define aos' concellos
como "axentes fundamentais na
democratizaciq~ _ da sociedad e".•

Trincheiras mediá~cas e
apertura ao portugués
Apartados novidosos da ponéncia son o de méios de comunicadón e o do. achegamento da
norma lingüística ao portugués.
"Constitue unha evidéncia -sinala o BNG a respeito do primeiro- que no momento no que
o nacionalismo galega asuma o
Governo precisa dunha calor
social de difícil materialización, se está ostaculizado desde posicións mediáticas atrincheiradas en contra dun auténtico autogoverno nacio'nal". Como remédio aponta a "potenciación
dos meios públicos", o apoio de
''toda iniciativa empresarial diri.:::

t

Ofiscal recurre a senténcia que absolveu
a 38 mariñeiros ·do Morrazo
O fiscal Xosé Ramón Garcia Palácios ve·n de apresentar
un recurso de apelación contra a senténcia que
o 13 de Novembro de 1997 absolveu aos
38 mariñeiros implicjldos nas protestas de Febreiro do
1993 contra a extr·acción de Arena na Costa da Vela de
Cangas. O fiscal ·mantén que o xuiz do penal número
tres de Vigo cometeu un "erro de apreciación da
proba". Ao seu entender queda demostrada a
participación dos implicados no bloqueo da ria e
posterior abordaxe da draga Iría Flavia, pero segundo
os avogados dos mariñeiros volve a basear
a apelación nas mesmas probas que remataron en
absolución. Alguns dos implicados xa manifestaron que
interpretan o recurso como "a continuación
dun xuízo político" que "quere castigar aos mariñeiros
eh lugar de condear aos verdadeiros culpábeis
-do dano ,que fixo a e~tracción de area ao banco de cria
de lenguado".•

Ecoloxistas e pescadores e.xix~n
da.Xunta unha nova polí~ca hidrolóxica
Representantes da Federación Ecoloxista Galega (FEG),
da Asociación Galega de Pesca Fluvial (AGPF) e da Federación Galega de Pesca (FGP) veñen de apresentar ao
conselleiro de Política Territorial, Xosé Guiña, o documento En defensa dos Ríos . Neste escrito demandan mudanzas sustanciais en matéria de construción de encaros e
canalizacións, xestión do domínio público hidraúlico, saneamento e oepuración de augas e ordenamento dos
aproveitamentos enerxéticos. Segundo denúncian, na
xuntaza :que mantiveron o Martes 14 de Abril con Xosé
Cüiña,. o conselleiro "confirmou que a sua consellaria non
vai alterar as directrices básicas da sua política en matéria hidrolóxica, a pesar das fortes críticas de ecoloxistas e
pescadores". Unha das principais propostas destos grupos
é a de evitar a construción da·maioria dos 11 encaros previstos nas Directrices do Plano Hidrolóxico de Galiza-Costa da Xunta, o prime ira dos cales seria o do Úmia. •

•.!"

xida á publicación de xórnais en
galega"· e "uhha acción qé convencimento e de superación de
prexuízos históricos" nos demais meíos. -:
O BN.G observa, q respeito _do
idioma·, que "o marco polític;:o
da norma ortográfica ten pouco
que ver con aquel dos ano's setenta no que se estr'L1turou a .
norma hoxe vixente". O establecemento da autonomia e a
eliminación das fronteiras faria
"máis ~cúciante o estabelecemento dunha relación ·ha(móni·
ca" ca portugUés.•

O BNG denúncia no Consello da RTVG
. a censura na gala do teatro
Os r_epresentantes do BNG no consello da CRTVG
denunciaron a manipulación na retransmisión teleViSiVil
da entrega dos prémios de teatro "Maria Casares"
ao seren suprimidas as "referéncias críticas á política
teatral, propiciada polos máximos responsábe.i s
da Xunta" ao respeito da representación polo C.DG de
catro pezas de Valle-lnclán en castelán~
·
A raiz do que chaman "un novo escándalo informativo"
· os conselleiros do BNG demandaron para
o teatro e a cultura "o mesmo trato informativo que se
dan a outros eventos de dubidoso valor é1ico, estético
. ou educativo" e, reclamaron para un acto da
importáncia da entrega dos prémios de teatro o
tratamento informativo que lle corresponde en lugar de
relegalo, como se ven de facer á consideración do que
se entende "secundário e anecdótico".+
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OPtNIÓN

RESPOSTAS CONCRETAS
AO FIO DUN ARTICULO DE MANUEL MERA
XoAN CARLOS CARREIRA

Xuuo LóPEZ Cm

Quixera seguir o fío da análise que o com,
pañeiro Mera fai na sua resposta (ANT
822, 19 de Marzo), non coa intención de
retrucar (xa que eu ch.ria que non contradí,
senon que mesmo sintoniza co que eu ex,
presaba), senón para seguir na procura do
entendemento das opinións de cadaquen,
máis aló das apariéncias, dos prexuizos ou
de custiÓJ;lS mera~ente formais.
Comenzaba o meu artigo anterior, por on,
de o compañeiro Mera remataba ·o seu: a
necesidade de non prantearse a sinxela al,
temáncia política, sen máis, senón a de ir
máis aló, realizando profundas transforma,
cions sociais ás que aspira e nas que confia
a maioria da povoación. Pero a miña inten,
ción non era insistir niso, que a min me pa,
rece evidente, seno!l noutras duas custiohs:
a) Na confianza que precisamos en nós
mesmos, porque a posibilidade real de levar
a cabo estas transformacions vese favorecí,
da nas actuais circunstáncias pala coinci,
déncia de intereses entre os tradicionais
apoios do BNG e os novas sectores sociais
que agora se achegan, tanto por· razons .in,
ternas, derivadas do poder absolutista do
PP (estes dias está moi de actualidade), co,
mo externas, derivadas do noso papel na
'globalización económica que cada vez mar,
~ina a sectores sociais máis amplos.
b) A necesidade de estudar máis concreta,
mente como se van facer os cámbeos, neste
tempo e neste país, para confirmar que. o
que aparentemente é correcto, tamén é viá,
bel na práctica e dá os resultados previstos.

tender, a profundidade dos cámbeos de,
penderá ,-sobre todo, da claridade nos ob,
xectivos, da vontade política e do apoio so,
cial aos mesmos.
En calquera caso, a pesares da súa obvieda,
de, non está de fiáis lembrar como fai Mera
que no conxunto de sectores que apoian ao
BNG e na sua própria afiliación existen in,
tereses diferentes. Daquela estamos diante
dun dilema de maior ou menor moderación,
ou dunha consecuéncia lóxica desa diferén,
cia de intereses? Neste caso, haberia mesmo
que custionarse a existéncia do BNG. coma
unha soia organización nacionalista.

NAMORTEDE
ANTÓN
RISCO

Non sei se o BNG se está moderando ou
non, pero se nos atemos aos resultados elei,
torais, o que parece estar fora de toda dúvi,
da, é que a liña política que se está seguin,
do ten cada vez máis refrendo social, polo
momento. Calquera que se siga no futuro
terá que ser necesariamente o resultado da
irlterrelación dialéctica entre o BNG e a
sociedade e nese caso, nen por unha banda
nen pola outra, vai ser posíbel que as postu,
ras e/ou actitudes permanezan inmóveis.

Algunhas das necrolóxicas publicadas á
marte de Antón Risco volven abusar da
burda contraposición das figuras de don
Vicente Risco, o traidor á causa gale,
guista, e don Ramón Otero Pedraio, a
víctima propiciatória da represión fran,
quista en aras da causa. Pero a realidade
dos feitos axústase mal a raes simplis,
mos. Don Ramón e don Vicente eran
íntimos amigos e nunca deixaron de se,
lo. E traio a colación a un terceiro en
discórdia, don Florentino Cuevillas, fn,
timo amigo de ambos. Os tres eran gale,
guistas; os tres, ferventes católicos, máis
don Ramón que don Vicente, máis don
Florentino que don Ramón e don Vi,
cente xuntos. Don Ramón, pesie ao
seus sentimentos relixiosos, foi repre ª'
liado; don Florentino non, e non pola
sua maior relixiosidade enón inxela,
mente porque o responsábel da institu,
ción onde era funcionário respondeu
por el -e polas demáis persoas ao seu
cargo- ante as autoridades franquistas,
cousa que non faria o responsábel da
institución académica onde don Ramón
era catedrático, dando lugar a sua an,
ción coa perda da cátedra. Polo demáis,
don Ramón seguiría vivendo conforta,
belmente no seu Pazo de Tra alba sen
que ninguén o amolase para nada, men,
tras don Vicente, que en efecto nunca
foi represaliado pero si visto sempre con
recelo polas autoridade franquistas, ti,
ña que afrontar unha mode ta situa,
ción económica. As veces as cousas son
así de simples, así de tri tes.

En resumidas contas, estou convencido de
Quero agora dar conta dun feíto do q ue
Non seise alguén coincidirá conmigo, pero
son testigo con todas a da lei. Ento rno
que aquelas persoas que nos consideramos
do que sí creo estar seguro é de que estes
a don Vicente, ao eu ínter e por can, .
de esquerdas (e mesmo marxistas) teremos
cámbeos profundos, non se van acadar con
to o rodeaba, iniciou e no c ultural a
que demostralo, non a base de proclamalo
propostas que teñen a súa radicalidade cen,
Sen embargo, se consideramos que tamén
maioria da xuventude ourensana a
máis veces e máis alto, seri.on na medida en
trada nas apariéncias e nos aspectos formais
~xisten intereses comuns que nos permiten
que contribuamos a dar as repostas axeita,
miña xeración, a d o u fill Antón .
pero que, en moitas ocasións, encobren un,
das á cada realidade histórica. Por iso pen,
Don Ramón -que era padriñ
e A n,
camiñar xuntos duránte moito treito, a orga,
ha perigosa inactivida,
nización freptista ainda
so que o que compre facer é centrarse na
tón- apenas se relaci nou con gra nde
de e aillamento social.
busca de solucións que atendan ás necesi,
teria sentido, secadra
parte dela. Cito como ignifi at iv
Po-la contra o que sí
ca o de Baltar, o má · ntn ñ b lm n,
dades qa maioria da povoación, definila
máis que nunca desde a
penso é que se poden
polo miudo e concretalas (como se comen,
súa formación.
te ga lego d
rti ta ur n án , e d
conquerir rendo en
Valente, cuia voz poética
b rda e 1,
_ zou a facer no Programa de Govemo) . Ao
posibiÜdade real Tanto nun caso coma facelo, córrese o risco de agudizar as dife,
conta duas custions:
quer acotación. Baltar fa! u e n d n
/ noutro, se estamos da,
réncias, pero ao mesmo tempo é na concre,
Ramón duas vece na ua vida, un de,
de levar a cabo
a) A existéncia de or,
cordo nun proxecto
ción onde mellor se poden limar as mes,
las ocasionalmente. Valente - qu eu
estas transformacións común para o na, mas. Despois, se queremos, califiquemos a
ganizacions de masas e
sepa- non o coñee u mái u d vi ta.
sindicais, forres, acti,
liña política resultante (nacionalista, de es,
cionalismo, éste terase
Tanto Baltar corno Valentc for n ami,
vese favorecida
que efectivizar de xei,
vas e independentes.
querdas, socialde.m ócrata, de 1centro, de
gos de don Vic nte; os d usen rgulle,
to inevitábel (e seca,
O traballo social dos
centro,esquerda ou que sei eu). •
cense do seu maxistério. •
nas actuais
afiliados e afiliadas re,
dra afortunadamente),
circunstáncias'~
sulta clave porque, en
cunha liña política
resumidas contas, é o
que sexa froito de
Xosé Lois
acordos. Iso exixe que
que permite coñecer ~s
necesidades da maioria
cadaquén defendá a
da povoación. Pero, fondo e abertamente a
súa postura, en fun,
sobre todo, porque, pa,
ra unha organización coma o BNG que está
ción dos sectores que representa e dos ob,
destinada a crear o seu próprio modelo e a
xectivos que persegue. Pero, ao mesmo
inventar as suas próprias alternativas, estu,
tempo, exixe ser conscentes de que cando
' dar as solucións que o movemento social
se refrexan posturas diferentes consecuén,
cía de intereses non coincidentes, non po,
xera é absolutamente vital. Refírome sobre
todo a aquelo que ·chamabamos "introdu,
demos aspirar a que o debate sexa suficien,
ción social", reafirmando a preséncia dos
te para convencer. Neste caso, encontrar
unha postura comd.n implica tamén a nece,
afiliados e afilidas do BNG en todo tipo de
sidade de chegar· a acordos.
asociacións en especial naqueles sectores
que indica o compañeiro Mera (parados,
xubilados, etc.), necesitados dun traballo
Só <leste xeito a forza result~te se situará
sistemático e coerente.
no ponto xusto para que o conxunto siga o
carniño axe.itado sen esfarelarse que, ao
rp.eu entender, é o que lle máis interesa a
b) A profundidad e dos cámbeos non vai
este país. Posibelmente na política, igoal
depender tanto do aspecto fonnal das me,
que na física, o centro de gravidade non se,
· didas que se adopten, -de si se fan amplas
xa máis que o ponto de equilíbrio definido
modificacions no marco lexislativo ou pe,
polo peso relativo da cada rriasa e a distán, quenas reformas no mesmo, mália a impor,
cia entre elas.
/ táncia que ten esta decisión. Ao meu en,
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A-Consellaria négase amodificar are-de de centros da ESO

Folgas indefinidas en Pantón, Dumbria e ~igo
en protesta pola distribución ·dos centros públicos·
1

*PAULA BERGANTIÑOS

O Sábado 18 cúmprese un mes
desde que os alunos do coléxio de Pantón en Lugo están
en folga indefinida. A demanda
de que no seu centro se siga
inpartindo o primeiro ciclo da
ESO segue sen topar eco na
Xunta. Unha situación similar
vívese en Dumbria, concello
no que Educación non quer
construir un centro de Secundária. Ás mobilizacións que
se teñen producido nestas
d uas vil as desde o coñecimento da nova Rede de Centros súmase a folga indefinida
iniciada o Luns 13 polos aluno s dos coléxios Eduardo
Panda/ e Pintor Laxeiro de Vigo.
Os pais e os alunos de coléxio
de Ferreira de Pantón e un bo
número de viciños des1a vila lucense concentráronse o pasado
Martes 14 de Abril na praza do
concello para demandar que se
siga impartindo o primeiro ciclo
da ESO neste centro. Néganse
a que a partir do vindeiro curso
-tal e como ten deseñado a
Consellaria de Educación- os
rapaces teñan que matricularse
en 1 e 2º da ESO no instituto A
Pingue/a de Monforte e xa
anunciaron que van continuar
coas suas protestas.

A situación é moi similar en
Dumbria, vila na que o Luns 30
de Marzo os 213 alunes matriculados no coléxio público deixaron de asistir a clase en protesta pola supresión dun centro
de ESO no município. Co paro
-ao que se sumaron os alunas
das catro escalas unitárias do
município- e unha concentración dos pais diante das portas
do coléxio ese mesmo dia, comezou a xeira de mobilizacións.
O concello ten aprobada a cesión dos terreas para a construción do instituto e o financiamento do seu comedor durante
cinco anos, pero a Consellaria
mantén a sua negativa. De non
construirse o centro, os alunas
terán que desprazarse aos instituos de Cee, Vimianzo ou Sai:ita
Comba. Para o delegado de
Educación, Alberto González
Armesto, non existen suficien-

Para o vindeiro 22 de Abril
están 'Convocados paros e
concentracións de protesta
nos institutos de todo o país
para pedir a normalización do
idioma no mundo educativo.
Convocan estas
·mobilizacións a Plataforma
do Alunado pala ·
Galeguización do Ensino
Meio, na que están
integradas os CAE, Galiza
Nova, IU, e a Mocidade poi?
Normalización Lingüística. As
doce do mediodia do dia 22
pretenden paralisar a
_actividade académica para
reivindicar que se cumpran ,
polo menos, os mínimos de
d0céncia en língua própria.
As concentracións perseguen
ademais a edición en gal.ego
das bolsas de estudo , o
galego como lingua veicular
- dos centros e a inclusión de
contidos galegos nas
disciplinas do currículo
escolar.+

Celebración en Santiago
do Dia Internacional
da Loita Labrega

º

Ademais da folga indefinida iniciada hai un mes polos escolares de Pantón, desde o 2 de
Abril e de forma ininterrompida
os pais fan turnos para pecharse no coléxio e no concello. Segundo a APA o actual o coléxio
público poderia albergar sen
problemas o primeiro ciclo da
ESO (equivalente a sétimo e oitavo de EXB). Sinalan que existen dous edifícios independen1es, dous comedores coas suas
respeitivas cociñas, un ximnásio
e un polideportivo. De ter que
matricularse finalmente no instituto de Monforte os desprazamentos nalguns casos durarán
até 80 minutos. Ademais dos
problemas co transporte, a APA
mantén que o instituto de Monforte non ten capacidade física
nen personal suficiente para
acollelos con garantias.

Paros nos centros
pola galeguización
do ensino meio

Aos alunos do coléxio Pintor Laxeiro de Vigo, a Xunta cambióulles o Instituto das Travesas (na foto) ubicado a 300 metros por
outro que está a 2 quilómetros.
A. IGLESIAS

tes alunos pára crear un novo
centro de ensino secundário,
pero para os pais o desprazamento dos rapaces a tres conce 11 os diferentes provocará a
"desvertebración e a desintegración social" do município.

do 4 de Abril. Desde esta data
-na que se celebrou unha manifestación no pátio do coléxio a
que asistiron arredor dun millar
de persoas- unha comisión de
pais iniciou un encerro no central
que rematou o Martes 14.

"Deus te iluminará e a ESO a
Dumbría chegará" foi a frase
que en 200 telegramas lle fixeron chegar os alunes ao Conselleiro de Educación Celso Currás
durante a sua estáncia no monastério de Armenteira o Sába-

En Vigo, cidade na que non se
van construir cinco centros prometidos no 1996, o Martes 14 os
alunes do coléxio Pintor Laxeiro
-que non aisitiron a clase- e os
do Eduardo Pondal -que se concentraron cos pais no ximnásio-

evaba anos a perca,
rrer aquel corredor.
Parando,se a espe,
rar o elevador. Unha vez
dentro, sempre soiño, pre,
mero dous e para cima.
Era o primeiro en chegar
ao pull e aquela visión de
papeis, ordenadores sen do,
no e todo en siléncio o fa,
cian sentir,se ben. Nun
xesto rotinário e sen tirar o
tabardo ligaba a rádio, na
clásica. Desde as oito horas
comezaban os ruídos, as
chegadas apuradas, os risos,
o rebúmbio, as desputas
polo xomal. do dia. Comparecian os funcionários.

L

tamén iniciaron unha folga indefinida coa que se suman as protestas pola supresión e má distribución de centros da ESO. En
ambos casos os alunes están
obrigados a matricularse en institutos que non son os que lles
quedan máis perto. A Plataforma
pala Defensa do Ensíno Público
xa anunciou a convocatória dunha manifestación para a vindeira
_semana na que se esixirá a retirada e negociación dunha nova
da Rede de Centros para o Ensino Secundário+

do duas ou tres escordadu,
ras de nocello.
Aquela mañá todo ia ser
distinto. Primeiramente,
unhai fraca e tépeda chuva.
O aliar do garda .da porta,
seca e penetrante. O tipo
que subiu con el no eleva~
dor de ollos extraviados e
con un ricto como do
Além . Balbordo de mais
nos corredores e berros
elevando-se desde o gabinete do conselleiro. Dous
deses de nível trinta con,
solidado de por ·vida a entraren e sairen da Asesoria Xurídica, nervosos e con
un suor na fronte impróprio de hora tan ceda. Ase,
sores de ascendéncia prominente, con mobil nunha
man, o fax noutra e a vista posta nun mal fotocopia.do folleto. Pesoas coñecidas na casa como as asisténcias técnicas con voz tremente e sen poder teren
tempo para comezar co rosário de peticións diário.

Medo

As horas pasaban coma sempre. O máis grave que
pocha ocorrer era pil1ar un dedo coa grapadora. As
emocións fortes' pasaban por lle respostar . a tempo
ao Valedor do Povo ou metedle un gol olímpico
na resposta parlamentar ao pesado de tumo. Ainda
que facendo memória, os momentos de maior tensión viviran-se cando chegaran os dunha empresa
en crise, de Ferrol creio recordar ·e os rumores dician que ían golpear. os automóbeis estacionados
<liante da verxa principal. As carreiras por sacar os
coches, con algunha letra sen pagar, da vista dos
fara de si remataran con o servizo médico atenden-

Mais o que lle producia verdadeiros calofrios era
que alguén descobri,se que el era o único que tiña a
certeza de saber onde ficavan nesa altura os e as
culpábeis de tan terroríficos momentos. Eran as nove ~ meia dadas e esa xente tan depravada toman,
do-se un café na de Periquillo.+.

O Venres 17 ás oito da
tarde na galeria Sargadelos
de Santiago celebrarase o
acto de conmemoración no
país do Día Internacional
da Loita Labrega.
A data instaurouse por
iniciativa de Vía
Campesina, unha
coordinadora internacional
de organizacións indíxenas
e sindicatos agrários da
que tarrién forma parte o
Sindicato Labrego Galega.
No acto, ao que están
convidadas diferentes
organizacións políticas,
sindicais, estudiantis e
xuvenis, darase a coñecer
esta coordenadora que leva
funcionando desde o ano
1992 e que recolleu os
seus princípios
fundacionais na
Declaracióf1 de Managua.•

Iniciase o proceso para
a eleición de novo reitor
da Universidade de Vigo
Cando se cumpre un mes e
meio desde a eleición dos
novos representantes de
profesores, alunas e PAS,
o Mércores 15 de Abril
celebrouse a sesión
constituínte do Claustro da
Universidade de Vigo.
A comisión eleitoral, elextda
nesta xunta, fixará o
calendário para a celebración
das eleicións a reitor .
Este proceso, para o que
apresentan a sua
candidatura o actual reitor
Xosé António Rodriguez, coa
Plataforma de Converxéncia
Universitária (Pcuvi) ,
Domingo Decampo, con
Alternativa Universitária e
Eusebio Corbacho , con
Renovación Universitária ,
pooeria estar pechado a
finais do mes de Maio.
A sesión foi presidida por
Xosé António Rodríguez.+
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·O GALEGO POR QUE
NÜN FICA MAIS REMÉDIO

ra un consumidor só, que non
inviste en investigación e que
non é nen sequer pq.triótico
porque ten tendéncia a ínter,
nacionalización. Acaso terá
Norteamérica que depender
da investigación militar feíta
polo seu próprio monopólio
industrial aero,espacial nou,
tros paises? O Pentágono des,
cobre a golpes que que 0 mer,
cado é un mecanismo para fa,
cer cartas, que non se corrixe
a si próprio." +

JOÁO GUISAM SEIXAS
deron e a melhor até lamentam ~om saber um pouco
As atitudes linguísticas defendidas hoje em dia (e nis,
mais. Ou, por empregar um exemplo teatral, simples,
to igual o Govemo que a Oposi~om) pecam de dous
mente porque representam uma obra formosíssima esta
defeitos que tem que ser nominalmente contraditó,
noite, de que todo o mundo sai encantado, em Galego
rios. Pecam, por um lado, de falta de "agressividade".
infelizmente, e entom pensa que vai ter que lhe prestar
Som conservadoras: todas elas pretendem simples,
mente conservar os falantes actuais (por isso som to, _ .um pouco de aten~om a essa Língua para nom se perder
cousas como essa. E a min o que menos me importa é o
das um fracasso e o Galego segue a perder falantes).
Nom: precisam,se objectivos muito mais ambiciosos.
que pensa essa pessoa do Galego ou do Espanhol. O
que me importa é que vai ter que acabar falando,o por,
O Galego tem que ganhar falantes, de modo nom s~
quantitativo mas qualitativo. O ponto fulera! é a sua
que nom lhe fica outro remédio.
conversom em Língua de cultura. Essa Língua de eul,
tura criam,na, num processo de séculos, as classes "le,
Agora serao os castelhano,falantes que se digam:
"Bom, este polo menos nom
tracias" de uma comunidade
- pretende exterminar,nos,
linguistica (e ainda que som
sempre urna minoria, som
mas pretende, por método
mais suaves e indirectos, va,
minorias de centos dé mil,
hares ou milhoes, nom mi,
rrer de igual modo a nossa
Língua da Galiza". E também
norias de, corno muito .. cen~
tos de indivíduos), e essas
nom é isso. O Galega e tá
condenado a ter que convi,
classes som precisamente as
ver com o Castelhano, e o
que levam séculas falando
Castelhano com o Galego,
maioritariamente Castelha,
durante muitos séculas. Vale
no na Galiza. T emos afortu,
mais procurarmos urnas nor,
nadamente as classes letra,
das e os séculos de história
mas de convivéncia pacífica.
de Portugal, mas como nom
Eu nom sei se isso é bom ou
é mau. Só sei que é assim e
vamos fazer traslados massi,
vos de povoa~om a servo,
que seria um despropósito
bósnia, afinal vao ter que ser as classes letradas de
por tjualquer _das duas partes abrigar esperan~as em
sentido ·contrário. Tal vez o Gal ego e o Castelhano
aquí quem imponha a norma.
nom sejam as Linguas mais indicadas para conviver
Por isso pecam muitas vezes de um excesso de agres,
juntas, precisamente polo parentesco excessivo. Mas
sividade as atitudes de muitos _q ue pretendendo de,
nom podemos mudar nem a Geografía nem a História
fender o Galega o único que fam é atacar o Castt~_l,
e as cousas som assim. Urna Língua mais é sempre urna
hano, ou a comunidade dos castelhano,falantes.
riqueza e nom um problema. O Castelhano já está
Ninguém por amar urna Üngua odiando outra, por,
aqui, pois que aqui fique e que passe a seguinte. Nem
que o que amamos numa Língua particular é a Lín,
por isso a Lí~gua da Galiza vai deixar de ser o Galego.
gua em geral, esta deslumbrante maneira que ternos
lsso também é Geografía e História e também é inevi,
os animais humanos de emitir sons a cores.
tável. Se sou lusista é precisamente porque penso que o
Galega vai ter que conviver ·com o Espanhol e que por
Eu bem sei que na comunidade castelhano,falante
isso <levemos de pó,lo ao seu mesmo nível e dotá,lo de
há também atitudes agressivas. E contra elas deve,
igual peso e igual for~a para nom romper o equilíbrio.
mos reagir, nom porque sejam atitudes contrárias a
nossa, mas agressivas. E isto, claro está; só se pode fa,
Ás vezes penso que todas essas palaVra.s que se empre,
zer desde urna atitude nom agressiva. E um erro mor,
gam pará tentar entender o que nos passa (Bilinguis,
tal para o Galego essa atitude -de opor comunidades.
mo,_ monolinguismo, diglóssia, normaliza~om ... ) nom
A tragédia do Galego pode ser também a sua glória.
som mais do que isso: malditas palavras. Latins que só
A salva~om ou nom da nossa Língua ~s tá precisa,
servem para embaralhar as mentes-e paralisar o espíri,
·mente nas maos dessa parte da comunidade que fala
to. A realidade é sempre mais luminosa e mais triste,
Castelhano, e para ela devem ir dirigidos todos -os
mais simples e mais complexa que todas essas palavras.
nossos esfor~os, e nomas nossas iras.
Esta Língua de séculos, em que se disserom algumas das
cousas mais formosas da história da humanidade. ("Ca,
Nom abrigo a peregrina ideia de qué toda a comunida,
belos los meus cabelos, El,Rei mandou,me por elos,
de castelhano,falante da Galiza acabe por abra~ar a
madre que lhi farei, filha dade,os al Rei") vai,se,nos
causa do Galego por convencimento racional e ideoló,
entre os dedos, vemo,lo transparecer dia a dia e nin,
gico. Pretendo o contrário, que acabem empregando o
guém fai nada para o evitar. Se alguém soubesse a pa,
Galego por que norn lhes fique mais remédio. Nom por
lavra certa, se alguém tivesse a ideia do que é preciso
obriga~om legal nem 'muito m_enos ~ola for~a bruta.
fazer, ·essa pa1avra tomaría carpo <liante de nós e essa
Nenhum Decreto proibiu nunca o uso do Galego e
ideia 'come~aria a caminhar. Mas o Galega segue a ,ro'
nenhum Decreto o vai restituir. Pretendo que acabem
lar polo caminho e as gentes que o observam desde
empregando e mesmo constituindo,se em árbitros da
dúas margens apostas limitam,se a esticaMe um pouco
norma, por obriga~om "linguística", por que nom lhes
mais, para que se veja bem clara qual é a sua postura.
"fique mais remédio" linguístico que fazé,lo. Por exem,
plo, porque o médico ao que vao é portugués e, sabendo
A recupera~om do Galego será tanto máis fácil
que a sua é também a, Língua do país, nom se sente na
quanto antes nos rendamos a duas evidéncias apa,
nececessidade de apreender Espanhol, ou porque, senda
rentemente contrárias: essa recupera~om depende da
médicos eles, exercem em Portugal; e entom observam
nossa aproximac;.om linguística do Portugues e da po,
que podem tirar algum proveito ao galego que apreen,
voa~om castelhano-falante da Galiza. •

'Pretendo que
os Castelhano . . falantes
acabem empregando
o Galego por que nom lhes
fique mais remédio,
non legal, senom prático"

Lüurdc~ tv\t~ndc:.:.

Os lahi.riu.tos
c\o corpo

Os labirintos do corpo
Manipulacións ideolóxicas,
saberes científicos e obras de arte
de Lourdes Méndez
COLECCIÓN CAMPUS

&

EDICIONS •

AllOSA'DllBA

O mercado
contra o
Pentágono

A negociación
é a saida

O peruano Javier Pér z d
Cuéllar, de 78 ano , que fa ra
ecretário xeral la ONU, rec,
tifica n LA VANGUARDIA a
imaxe conven ional que o
"O mercado sen regular pr ,
duc n monopólios e
mono,
meios occid ntai ofer n d
addam Hu cin. "O de a
pólio bu can o eu próprio
información trazár nllc unha
intere e que pode non coinci,
dir codo consumidor", e ere,
caricatura doada pero fa! a.
addam non é un alvax n n
be o con ervador William
un idiota. É un líd r con m ¡,
Pfaff no .d iário Los ANGELE
TIMES. "Os defensores do
to i o que ten unha teimosia
norme, produro dunha cul,
mercado dinque o monopó,
lios· excavan a sua própria
tura milenária. A noite mái
triste da miña vida fora a de
tumba porque provocan a
aparición de novos competí,
regre o a Nova Iorqüe coas
man valeira , de poi de que,
dores con produtos e servizos
rer impedir a guerra. Alguén
novedosos. Pero o ministério
de Defesa descobre que esta
dixo que Saddam tratárame a
couce . Non é cert .
tranquilizan te teoría non é
Afalagouno con toda clase
tan segura. En Marzo pa ado,
de agarimos nun pazo fermo,
o Estado, evitou cun interdic,
í imo. Kofi Annan é un
to que a empresa Lockheed
Martin comprase a Narthrop
grande mediador. Chamoume
antes de partir e pedinlle que
Grumman, porque acordou
levase conta de que a Saddam
que a operación, de 60.000
non lle e taban a a reclamar a
millóns de pesetas arrasaría
retirada dun terreo conquista,
tanto a competéncia coma
do a ferro e fouce, como me
mercados que hoxe son críti,
cos para a defesa nacional. Es,
tocara pedirlle a min, enon
de permitir que carro preas da
ta realidade é un golpe para a
ONU vi itaran o eu paz .
política de defensa nacional.
Kofi Annan evitou unha ma,
Desde 1993, seguindo outra
moda, o Pentágono promoveu
acre e revalorizou o papel da
e mesmo subvencionou
ONU. Axudouno o feíto de
fusións de empresas aero,espa,
er novo n cargo e dun paí
ciais norteamericanas con re,
do terceir mun l . 1 o egu,
curo e economía de escala
ro. No eu dia h uber un
abando para plantar cara ao
en rme err d
rv iz de
retos do século XXI. O minis,
espionaxe occi<lenlai e ru o:.
Teñen satélit
pi
n,
tério da Defesa cambiou de
opinion ao ver que no canto
tr lar parvad · per n n
dunha indústria aero,espacial
decatar n da cantidad d
competitiva o que nacera foi
oldado qu c n entraba na
un monopólio moi caro para o fr nt ira c n Irak.
fall
contribuinte. Ora, a indústria
cu tou mill iros d m rto . A
pri ridade d t
télite n n
da defesa ten que respostar ás
demandas de benefícios da
é manter a paz n n
Bolsa. O Pentágono de cobre
defender
intereses das p ,
téncias que os lanzan . M n,
que formou un monopólio pa,
tre a ONU n n
SEBAS-ELGAT!NVISIBLE/EL TEMl'S teña até lit
pró,
prios ao erviz da
paz mundial, non
poderá ser efecti,
va." Preguntado
sobre a mediacion
de Pérez Esquive!
coa ET A, Pérez
de Cuéllar
respondeu: "Sem,
pre vou defender
a mediación con,
tra os que din que
con terroristas
non se negócia.
Si; negóciase, co,
mo mínimo para
telos controlados.
En secreto e sen
ceder no primor,
dial. Pero a n ego,
ciación é a
saida".•
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Arredor das drogas xerouse
un discurso maiormente conservador.
Non é conservador. A proibición
das drogas é un cámbio radical,
é querer mudar os pq.raisos naturais por artificiais. E máis natural disfrutar dun analxésico como é un te de adormideras que
veñen usando os campesiños
desde tempos inmemoriais que
... disfrutar dunha composición de
música dodecafónica atonal.
Atreverse a ·proibir un goce natural dos seres humanos si que
é provocar un cámbio.

Antonio Escohotado
-<>

Vostede di que a eliminación
da proibición non suporia
maior consumo, que efectos
produciria?

CARME VIDAL- MAR VILLAVERDE

O EXPERIMENTO É A PROIBICIÓN DAS DROGAS, NON A SUA LEGALIZACIÓN. É A CONCLUSIÓN QUE TIRA ANTONIO ESCOHOTADO DESPOIS DE TER ESTUDADO EN PROFUNDIDADE A HISTÓRIA DAS DROGAS. AGORA PENSA QUE OS NOVOS

É delirant~, puritano, opresor, ignorante. E sobretodo parte dunha cruzada xeral milenária contra a eufória. A iniciativa en matéria de drogas é unha pequena
porción da iniciativa disfórica
que comeza cos grandes monoteísmos, prosegue cos gobernos
absolutistas e se articula sobre a
mesma história de manter ao
Estado. Os efectos da proibición
foron unha espectacular estimulación do consumo e a producción das substáncias proibidas.

XEITOS DE PRODUCIÓN -NON POR CULTlVO SENON XA DOMÉSTICOS- ESTÁN A POÑER PONTO E FINAL .AO EXPERI-

alegalización?

A inércia e os intereses adquiridos que son de tipo xurídico,
mercantil... e tamén que é moi difícil dicer que non é perigoso algo que se leva calificando de tóxico, é quedar á vista os que es- .
tiveron atizando a fogueira. Estamos, sen embargo, ao final do
experimento que é a proibición .

'Estamos ao final do experimento que foi aproibición
das drogas'

É entón reaccionário?

Pódese supor que haberia un aumento do dez e até o vinte por
cento do consumo dalgunhas pero tamén a reducción doutras.
Non se pode pensar que se consuman todas á vez. A cuestión é
capciosa, ademais de que se poda comprar no mercado negro
máis barata que se fose legalizada non se poderian tomar várias
simultáneamente.

MENTO. CONFIA ESCOHOTADO NA REBELIÓN DOS INDIVIDUOS Pf\RA LLE PLANTAR CARA A UN ESTADO QUE CONTROLA E VIXIA. FIXÉRONO OS INSUBMISOS E TAMÉN O SEU ADMIRADO RAMÓN SAMPEDRO, DE QUEN LAMENTA UNHA
MORTE TAN CRUEL. AUTOR DUNHA AMPLA OBRA FILOSÓFICA E ENSAISTA, PUBLICOU ENTRE OUTROS HISTORIA DE
LAS DROGAS, EL LIBRO DE LOS VENENOS. GUIA DE DROGAS, LAS LICITAS Y LAS OTRAS OU REALIDAD Y SUBSTANCIA.
ESCOHOTADO VEN DE FALAR DE FILOSOFIA E DOS PARAISOS NATURAIS NA XV SEMANA GALEGA DE FILOSOFIA.

~

Fala dun uso razoábel das
drogas, é confiar no individuo?
Se hai un uso que non sexa razoábel débese á ignoráncia e
non ás drogas. Detrás desa idea
está o imperativo: vostede non
toma isto porque llo vou facer imposíbel e se logo o encentra na
esquina voumas inxeniar para
que lla dé un canalla e lle.dé lixo.
Degrádase o produto e logo cúlpase ás drogas. Ninguen lle bota
a culpa á comida da bulímia ou
as cartas da ludopatia.

Tamén a creación de máfias?
Tamén, pero sendo ao que se lle
presta maior atención xunto cos
delictos sobre a persoa e a propriedade non son a nivel histórico
o forte. Por suposto que se crean
tremendas máfias, infíltrase a ilegalidade nas institucións e pasa o
que aconteceu coa Ucifa que collen á cúpula antidroga da garda
civil e ao coronel xefe lle meten
oitenta e oito anos por tráfico de
drogas sen que ninguen se extrane, dase por feito de que causas
asi teñen que suceder.

Dise que as drogas son un
dos problemas que máis inquieta á sociedade.

É un puro delírio e quen o defende ou ben está preso dunha
falsa conciéncia ou cobra diso.
Como non se concibe que unha
persoa tome drogas ilícitas sen
enfermar consíguese que sexan
declaradas medicamente toxicómanos e abrigadas a un tratamento de desintox icación se
non queren ingresar en prisión.
O tratamento consiste en dicer:
"si, ten razón, deixo a miñ a ,
apostasia e paso a engrosar o
grupo das rectas ideas ....

Que papel xoga o Estado e as
forzas de orde no control das
drogas?
O Estado fortalécese onde xorde
un problema moi grande que
obriga á poboación a pensar que
se non lle confiren maior autoridade e máis poder virá o desastre. Esta cruzada ou calquer outra é unha forma de estimular o
absolutismo e os mecanismos de
presión e represión . Os últimos
estudos psiquiátricos indican que
os tillos se fan drogadictos para
defenderse de nais ou país esquizofrénicos. Colgarse dunha substáncia ven ser unha maneira de
soportar os problemas domésticos, isto manteno a xefa dos Servizos de Sanidade da Xunta.

Non · a coloca tampouco á
marxe doutro tipo de proibicións, que clase de rebelión
queda contra un Estado que
controla e vixia?
Pois a conducta individual de
cada quen, predicar co exemplo que é como se cambian as
causas. Hai que mellarse e non
ter canta de estar en listas negras porque se é asi non se pode ria dicer o que cadaq uen
pensa, nen en matéria de drogas, nen sexo, nen política. Só
quedan duas opcións, ou predicar co exemplo ou vivir acobardado. Pasou coa insubmisión e
foi asombroso que de forma espontánea conseguiran un cári1bio de leis.

Por que se tende a relacionar
droga con marxinalidade?
Só algunhas drogas, o chocolate
relaciónase coa progresia, o cabalo pertencia ao cinto miserábel
das grandes cidades, ainda que
deixou de selo, e a coca é unha
escenificación da opuléncia e as
aspiracións sociais. A razón da
delincuéncia está na proibición,
se non fosen legais o cate e o tabaco a sua busca levaria á prostitución e a cometer delictos.

Nesa actitude de contesta- ·
ción, vostede menta a eutanásia de Ramón Sampedro como paradigmática.

A incautación dun alixo é un
éxito policial?
Trátase de recoller coma un éxito
pero ainda asi eles mesmos e as
próprias Nacións Unidas din que
para disuadir o tráfico de drogas
ilícitas teria que collerse a metade ou ao menos o trinta por cento
do que circula ~ ainda ningunha
axéncia o fixo. E a peaxe que se
paga, pero ademáis hai algo máis
transcendente que é que até os
anos cincuenta a maior parte de

Que impede

drogas psicoactivas dependían
de cultivos que eran traballos difíciles, c;lesde o descobrimento do
LSD comezou un proceso acelerado de síntese química de fármacos que fai que de cada unha
das drogas antigas haxa cen
equivalentes sintéticos moito
máis baratos, bastante máis acti-

vos e que non precisan extensións de cultivos. As drogas vanse facendo cada vez máis en laboratórios ou simples cociñas caseiras e este é un proceso incontíbel. Ten o lado favorábel da total descentralización, até os anos
corenta, tres ou catro liñas mafiosas controlaban a subida da coca .

A. IGLESIAS
Creo que será un dos grandes
e a traida da heroina a Europa.
próceres do século XXI. Foi lalsto rematou, qgora as drogas
meAtábel ver que tivo unha agofanse na casa. E a ruina para as
nía tan dura cun fármaco tan ásgrandes máfias e para o Estado . pero. Débese á . ignoráncia , o
que lles cobra peaxe .. Durante
medo e a unhas leis tiránicas. O
moito tempo tamén a heroína ser- _ que lle pasou a Sampedro é unviu para adormecer, pasou en
ha crueldade e el demostrou
bairros do Pais Vasco. ·os mes:que xamais poderemos desesti mos que reprimen, promoven.
mar a poténcia do espíritu .+
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Duas senténcias que afectan aperta de 300 persoas invaliqan as designacións ~ dedo.

O.TribunCll Superior anula os nomeamentos
dos veterinários da Xuñtá ·e·obrigó'. a repetilos
.

.

A sala do contencioso administrativo do Tribunal Superior
fallou a prol de dous recursos
interpostos por funcionários
dos 'Servizos oficiais de veterinários da Xunta contra o con-·
curso de asignación de prazas
de Decembro de 1994, producido despois dunha restrutura·ción de todos os servizos veterinários e no que quedaban
fora de concurso os xefes de
zona, circunstáncia que anulou o Tribunal, que obrigóu á
repetición de todo o proceso.
O Tribunal Superior anulou o
concurso para a provisión de prazas de veterinários nas Consellarias de Agricultura e Sanidade de
1994 e deixou sen efecto todos
os nomeamentos posteriores.
Unha·das duas senténcias obriga
a repetir o concurso de Decembro de 1994. A anulación afecta a
un colectivo de perto de 300 persoas, ainda que o conflito poderia
solucio"narse se a Xunta. busca
unha saida individualizada para
cada unha das persoas recurren,tes. De todos xeitos, esta opción
é case tan complexa como a re~
petición de todo o concurso.
Os afectados derón á Xunta un
prazo de até primeiros de Maio
para cumprir a senténcia e repetir
todo o proceso. Non cabe recurso ante os tribunais, pero si a opción de invocar a imposibilidade
de cumprimento da condena, ainda que os servizos xµrídicos da
Xunta non deron pasos nesta di-

rección. Helena Barca, xefa dos
servizos xurídicos da Consellaria
de Agricultura, afirmou que ainda
están estudando a senténcia para tomar unha decisión, "pero ainda non sabemos nada". Fontes
do colectivo que apresentou o recurso estiman que a Administración non cumprirá a senténcia e
terán que exixir a execución damesma através dos tribunais.

-

Clientelismo polí.t ico
Segundo e-xplicou un representante da CIG, a razón para a
Xunta tratar de nomear polo
sistema de libre designación
aos xefes de zona dos servizos
veterinários ven dada pela función que estes cumpren no sistema clientelar do PP. Os xefes
de zona son os que controlan o
traballo de todos os inspectores
veterinários e poden facer de
filtro político no agro.

A primeira trintena de persoas
que encabezaba as listas no
concurso de provisión de prazas
de veterinários apresentaran reUn grupo de asinantes do recurcurso porque a Xunta estimaba
so sinalaron que "a correcta e
que os xefes de zona, que teñen
independente labor técnica é a
un nivel 26 -12 prazas en Saniúnica razón do seu traballo diádade e máis de 20 en Agriculturio, e non a xerada polos comra-, habian ser nomeadas
promisos políticos ou de favor
meiante o sistema de libre desigde quen polo dedo noméaos",
nación, como sucede cos xefes
en alusión á libre designación de
de ár.ea, qu~ corresponde ao ni- . funcionários para realizar_labovel 28 da Administración. Ao Jares de intermediación. polítrca.
cer esta estimaGión, os asinantes
do recurso non puderon concurAbondando no papel político
sar ás pfazas de xefes de zona.
que xogan os xefes de zona ,
cómpre ter en conta que todos
Tras un contencioso adminiseles teñen vencellamentos estrativo, o Tribunal Superior fatreitos ca PP. Como exemplo,
llou en Febreiro pasado recocabe dicer que a!gunhas- das
ñecendo validez ao recurso- persoas noíl']eadas xefes de zoapresentado polos afectados
na por libre designación son
por entender que se yulnera o
Manuel Casal Vilariño, tenente
princípio de xerarquia normatide alcalde de Arzua (PP), Antóva (outra disposición da Xunta
nio Crespo_Iglesias, irmán do alde carácter superior recoñece
calde de Lalin (PP) , Xosé Toxa
que as prazas do nível 26 son
Paraje, alcalde de Santa Comba
obxecto de concurso, ainda. que
(PP), lgnácio Salgado Blanco, tihai excepcións entre as que non
llo do subdirector de Sanidade
figuran gS polémicas prazas de
Animal, e Luis Regalado, destaxefe de zona de veterinários).
cadq -dirixente do PP en Vigo.•
/

Os veterinários cumpren labores de inspección para as consellarias de Agricultura e Sanidade.
A. IGLESIAS

VIOLENCIA.INFANTIL, DEREITOS E DOBRE MORAL
MANUEL DIOS
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Os trovadores
d°' 1\f,ino de
(j-afiza.
'Un percorriáo po{a {írica
mecíieva{ áa man áos nosos
trovaáores: Martín Cóáa;\¡
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De novo un acontécemento dramático de vio~
léncia. directa pro.tagonizado por dous menores
de idade, de once e de trece anos, nun centro
educativo d9 Estado natal de Bill Clinton, Arkansas, golpeou as· nosas conciépcias.
Unha v~z máis a.S poitadas-dos m'édia en todo o
mundo abriron os seus informativos con este te~
rríbel suceso. En moitos casos, s~n pudor nin~
gún, vulnerando a·lei pola audiéncia, presenta~
ron as imaxes dos rapaces, fotografías en primei~
ra disparando, cos seus nomes ~ apelidos, Nal~
gún deles, con saña morbosa; descr~biron. con..
todo luxo de detalles o ocorriao e inesmó· difundiron pola aldea global o énrriculum escolar .
, e familiar dos nenos, ignorando que, airida nó
'caso de qwdosen asasinos natos, tef\en dereitos. ·

Efectivamente, todos estamos entre perplexos
e conmocionados polo suceso de Arkansas .
Por uns días comentaremos, leremos, buscare~
mos respostas. As máis das veces, como nou~
tras ocasións, voltaremos a vista ·cara á escola
e el iremos: qué está pasando? A pon taremos
unha série de posíbeis causas: o fácil acceso e o
.culto ás armas en USA, a sobredose e violen~
cía televisiva e_cinematográfica que consumen
os nen os e nenas, a violencia social... e rema~
taremos apelando, como non, ás responsabili~
dades da família e das
Ínstiru¿iÓTI:s educaÚ-vas.
f
•
·~ A_ GOntinuadón, esque ~ .
ceménto. Até que outro ·
suceso tertíbü .éoréío este, de novo, nos conmo~ .
cione. Voltarefnós a ins~
talamos pracidamente
na· dobre moral. Ninguén
fará nada por proibir ou
limitar o comércio de armas en USA, .porque os
mercaderes da morte teñen moito poder.e Charlan Heston preside a in~
fluínte Asociación para a Defensa do Rifle.

'O

O nenos e nenas, en contr l ningún, p d rán seguir meténdose atracóns de violéncia a
calquera hora, debuxo
pelícu la qu fan
apoloxía da morte, na súa própria habitación,
porque máis do 30% deles, men re d dez
anos, teñen a tele no cu cuar .
E na escala, a Educación para a Paz cá eque
unha efeméride.
A todo isto, o principal debate en USA e tá
centrado en como incrementar a represión e
na posibilidade legal de
xulgar aos n enos como
adultos!

. s penos e nenas, sen
contnpl ningún, poderán
seguir meténdose .
atracóns de violéncia a
calquera hora"

E isto acontece con excesiva frecuéncia, sen
que ninguén interveña. Parece que o dereito á
intimjdade e á privacidade son património e;x.clusivo -.dos poder9sos. Somos' qúén de montar _
Ún "debate moral-a nivel internacional sobre ~
prevaléncia ou non do dereito a informar sobre outros dereitos individuais, ~n casos que
non é mester recordar, namentres pasamos deses mesmos dereitos cando afectan .a millóns
de seres humanos, tamén son seres humanos!,
empobrecidos, moribundos, marxinados, de~
. lincw.entes, drogaditos, menores de idade, ne,
T ampouco ninguén reguiamentará as progranos e nenas .. . que son exibidos publicamente,
macións televisivas en nome da liberdade e
ás ve"ces con nomes e apelidos, violentando a
até nos telediários poderemos asistir -en ri~
legalidade e, desde logo, os seus dereitos, entre
goroso directo- a un fusilamento, ao bombardeo "aséptico" de Bagdad ou a un suicí~
outras razóns, porque se sabe da súa completa
incapacidade para exixilos.
dio. Por qué non?

N amentres traslademos
~s nosas responsabilida~
des a outros, namentres
non fagamos algo máis
que darnos golpes de
peito cada vez que un
suceso desta enverga~
dura nos encha de per~
plexidade, namentres
non reacionemos con
algo máis que. palabras, estamos condenados
a revivir, lamentábelmente, cada vez con·
maior frecuéncia, casos como o da Westside
Middle School de Jonesboro, Arkansas, Esta~
dos Unidos.•
MANUEL DIOS DIZ preside o
Seminario Galega de Educación para a Paz.
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Oxuizo será na Audiéncia, odia 2o·ás dez da mañá

Millán Mon reclama castigo para tres manifestarites
contra a empacadora
*G.L.

Multa de seis meses, a razón de mil pesetas diárias e catro
anos de inabilitación é o que reclama Xaime Gago Sevilla, fiscal xefe da Audiéncia de Pontevedra, para tres manifestantes
que corearon consi~nas contra a empacadora de Vilaboa no
comezo da campaña para ao Parlamento en Pontevedra. O Alcalde e o presidente da Deputacion de Pontevedra están citados como testemuñas para o xuizo que terá lugar na próxima
segunda feira, dia 20, ás dez da mañá, na Audiéncia de Pontevedra.
Da instruccion encargouse o
xulgado numero 1 de Pontevedra a instáncia do sub-delegado
de Interior. Alexandre Millán
Món, amigo persoal do ministro
de Administracions Públicas
Mariano Raxoi, di na sua denún-

cia que as 23.50 horas do dia 2
de Outubro de 1997 se xuntou
na Alameda de Pontevedra unha manifestación de 150 persoas con dous cartazes coas lendas Empacadora non e En Vilaboa empacadora non. Millan

precisa que naque! lugar "iniciábase a campaña eleitoral coa
tradicional pegada de carteis
nos lugares autorizados". O
sub-delegado di que cando chegaron os candidados do PP, os
manifestantes berraron empacadora non e se formou un barullo
no que puxaron polo Alcalde.
A xuizo de Millán Mon as consecuéncias da manifestación foran maiores de non mediar un
cordón policial entre os candidatos e os que protestaban
contra o plano de Sogama para
Vilaboa. Na realidade só habia
no lugar dos feitos catro poli-

cias, que mm detiveron a nengún manifestante nen realizaron
identificacions.
Os nemes de Alvaro Franco Silva,
Vitor Manuel¡·Acuña e Miguel Anxel Acuña aparecen na denúncia
de Millán Mon como consecuencia dunha identificacion posterior.
O axénte de policía que declara
na instrucción, asegura coñecelos
"de feitos anteriores relacionados
coa Asemblea da Mocidade Independentista ~AMI)". A Miguel Acuña filgueira identificárono ás doce
e meia da noite cando paseaba
coa sua multar e un filio na altura
da oficina de correos.+

Descobrirán un monolito eunha placa comemorativa no cemitério de Boisaca

Homenaxe en Compostela aos represaliados e fusilados no 36
llo ingresaron no
Cuartel de Artilleria
elementos civis (algun Requeté e Falanxista) que, armados e encadrados
por militares, sumáronse aos dispostos
a sublevarse. Nun
camión percorreron,
contra as oito da tarde, as armerias para
facerse con armas e
ainda que tentaron
facer o mesmo no
Cuartel da Garda Civil, de primeiras negáronllas. Tras un
chamado por radio,
comezaron a concentrarse na vila algunhas persoas da
comarca.

· *PAULA CASTRO

A represión franquista que seguiu
á sublevación militar, provocou na
Galiza miles de represaliados, paseados, fusilados e fuxidos entre
os demócratas que apoiaba a República e o recén aprobado Estatuto de Autonomia Dos que conseguiron sobrevivir, moitos sofriron penas de cárcere durante longas tempadas. Ao igual que aconteceu en todas as vilas e cidades
galegas, Compostela viu como
eran asasinadas e encarceradas
aquelas persoas sospeitosas de
lealdade á República.
O próprio cemitério de Boisaca,
cenário do terror fascista , foi
escollido como marco para celebrar o acto en lembranza a
estes represaliados . A homenaxe , organizada polos próprios sobrevivintes e polos tillos, netos e amigos dos fusilados, para o Venres 17 de Abril ,
ás cinco e média da tarde, conta co apoio de forzas políticas,
sindicais, organizacións sociais
e o próprio concello de Santiago. No decurso do mesmo descubrirase unha placa e un mono 1i to para que esta escura
etapa da história de Galiza non
se esqueza e nomeadamente,

Ánxel Casal, alcalde de Santiago no 36.

para honrar a memória daqueles que padeceron o terror do
fascismo na máis cruel das
suas manifestacións.

Unha represión por historiar
Segundo o historiador Bernardo
Maíz a mesma noite do 18 de Xu-

Durante toda a noite e o dia 19 continu ou a mobilización. Ao tempo, odia 20, as forzas da esquerda ocuparon Radio
Galicia, Correos e a estación do
Ferrocarril. O Comité Republicano, co alcalde Anxel Casal á
fronte, logo dunha entrevista. co
coruandante Bermúdez de Castro, quen asegurou que non sairia á rua "se a orde non era alte-

rada", consideraron que a cidade
estaba contiolada e enviaron mi1íci as· á Cor'uña, reforzadas por
unha columna de mineiros de
Lousame, preparados para protexer a capital provincial" e supoñendo que en Santiago non ia
pasar nada.
Contra a noite do día 20 sairon do
Cuartel de Artilleria duas Compañ ias e do da Garda Civil duas
seccións. Agrupáronse no Franco
e desde ali fixéronse co control do
centro da cidade. Á noitiña tomaron Radio Galicia, o Concello,
arreos e outros edifícios emblemáticos. De inmediato comezou a
represión e a "limp.eza" de todos
aqueles que puideran enfrentarse
aos fascistas en toda a comarca,
Vedra, Ordes, Calo...
Como en ou~ras moitas vilas e cidades de Galiza a história local
ten unha agra aberta para investigar. As aportacións ao sucedido
en Santiago pódense escolmar
aquí e acolá, en traballos de Isaac Diaz Pardo, de Carlos F=ernández ou nos estarrecedores libros
de Xerardo Díaz e Isabel Ríos
que viviron o terror das persoas
que eran arriricadas do cárcere
para seren '~paseadas" e martas
nos valados de Boisaca. •
1

Maria Xosé Porteiro
desputa a Príncipe
a candidatura do PSOE
en Vigo
Días despois de que un grupo
de destacados militantes do
PSOE de Vigo anunciara unha alternativa a Carlos Prí ncipe nas eleicións a candidato á
alcaldía, confirmouse que será Maria Xosé Porteiro quen
se enfrente a el. Porteiro está
apoiada, entre outros, por
Abel Caballero, Xurxo
Parada, francisco López Peña, Xúlio Calviño e Carmela
Silva, secretaria da única das
tres organizacións do PSOE
local na que Príncipe non ten
apoio maioritário. Estas eleicións primárias celebraríanse
a finais de Xuño e nelas
poden participar os 1arredor de
2.500 militantes socialistas da
cidade. Porteiro reseñou o
mal resultado eleitoral do
PSOE nos úlitmos comícios
municipais e recomendou a
Príncipe que se adicase en
exclusiva ao Senado.+

Viciños de Mondoñedo
temen a caida dun muro
de contención sobre
as suas casas
Os viciños do bairro dos Cucos, perto da vila de Mondoñedo, levan ano e meio a espera de que o Mini~tério de
Fomento coloque unha rede
·metálica que evite os
desprendimentos de pedras
dunha fenda aberta no muro
de conténción que se ergue
ao carón da estrnda. Nunha
resposta ao deputado socia ~
lista Xosé Blanco, o Ministério sinala que as obras para.
a colocación dunha malla de
proteción están en fase de
supervi~ión e que terán lugar
posibelmente neste ano. Namentres, os viciños alertan
de que o perigo de que se
produzan desprendimentos
sobre as suas vivendas e cada vez maior debido ao desgaste producido pelas
choivas. A princípios de ano
xa fixeron públicas as suas
queixas e sinalaron que a
fenda tiña aumentado de tamaño.+
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Exclusiva
XACOBEO 93:
POLO CAMIÑO DO DESPILFARRO

ASociedade de Xestión do Xacobeo gastou máis de 15.000 millóns de pesetas
só no ano 93. Éotriple do orzamento previsto. ¿Onde están eses cartas?
TEMPOS tivo acceso ás cantas

AINOCENCIA ROTA

Un estudio das problemáticas da infancia en Galicia

Entrevista: XOSÉ .LUÍS MÉNDEZ FERRÍN
Unha conversa afondo cu autor de "Con pól.vora emagnolias"

raft~~~rn~r~~~~~o~i~~!~~epe Díaz. Xoán

Fernández. Manuel Lago eAntonio Grandío. Moderador: Xosé Luís
Muftoz

cmG: LUCES DE POLÉMICA

Con Manuel Guede, Xaquín del Valle-lnclán, Eduardo Alonso, Xulio
lago, Concha Costas, Hsnrique Monteaoudo, Cándido P.azó, Cherna
PaziGa_oo eCamilo Franco. Manuel Vieites foi omoderador
t·

Visit.a a nosa páxina web:
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Burela eCeleiro cambian opalangre .pola-s menos agresivas mallas de fundo.

Greenpeace inicia en Burela

A história recente

a·sua camp~ña contra as redes de deriva
-0- SANTIAGO IVAN COCIÑA

A Expe<;tición Futuro do Mar
zarpou de Burela ·o Luns, 13 ·
de Abril., co buque MV Greenpeace. A organización ecoloxista internacional desenvolve polo Cantábrico e o Golfo
de Biscaia .unha campaña
contra as redes de deriva xunto con várias contrarías e a
organización basca ltsas G~
roa. Este proxecto arrinca co
gallo do Ano Internacional
dos Oceános. A solución aos
problemas da escaseza de
pesca para O$ barcps g_~legos
qué faenan no Gran Sol está
na decisión que tomen. sobre
Os ecoloxistas están de acordo en que as mallas de fuñndo son unha ~rte máis selectiva.
.as redes de deriva os minisa captura da pescada. Segundo
da campaña, as redes de deriva
tros europeos o .1'11es de xuño.
Xosé 'Roca, presidente da conprovocan a captura accidental
traria de ·pescadores de Buréla,
Segundo ·a organización e.coloxisdunha espécie cada tres segunta trátase de sensibilizar á opinión
hai que subliñar asollotables dife- . - dos. Golfiños, tartarugas, baleas,
pública a fin de que a Unión Euroréncias entre as artesanais ma- _quenllas, merlas e várias aves
pea faga efectiva a proibición das
llas de fundo das letais redes de
acuáticas, asi como cachalotes
deriva. Para.·Greenpeace as maredes de deriva. ·unha recolleita
no Mediterráneó constituen o vitimário das cor:tiñas da-marte. Es- _
de firmas vai ser remjfida á UE
llas dé fundo son "unhá boa alpara que os ministros de pesca
ternativa, como sistema de pestas redes de superfí9ie.sqn o insdecidan, nunha reunión o día 8 de
ca tradicional", apunta o respontrumento de pesca de 1_0_buques
Xuño, sobre a continuidade de re_sable da campaña, Arnau M?téu.
británicO.s; 8 irlandés"e'S, e 38
des de enmalle de superfície de
traáceses no Atlántico Ñórdeste.
grande escala no Atlántico Norltália dispón dunha frota-:- de 100
Pala sua parte o colectivo basca
deste nos buques europeus.
ltsas Geroa, que naceu da convolanteiros que capturan atun
vermello no 1Mediterráneo, aos
xunción de mariñeiros de Fráncia
e España sostén a insisténcia en
• Burela, o mesmo porto ao que
que hai que sumar. ~50 barcos
franceses no Golfo de ·León. · ·
tora trasladado · o pesqueiro galo
sistemas de pesca sel_
e ctivos.
La Gabrielle no verán de 1994,
Representantes da organización
A l:>orde do MV G·reenpeace ·viadespois de ser apreixa,do por bosinalan a necesidade dunha saíniteiros do Cantábrico, vístese de
xan _16 tripulantes e ·7 membros
da máis alá dos intereses partivblanta para recibir a campaña
cularistas d_e portas ou minorías
da oficina española dQ. organizada organización ecoloxista Greción écoloxista inte.r nacional.
de .mariñeiros frente a unha soluenpeace. Desde princípios do
ción colectiva para a salvagarda
Vários méios de comunicación
pasado outono buques de Burela
xa dispuxeron os seus-pertredo futuro dos pescadores.
e Celeiro que faenan con palagre
chos para o seguimento do bude fundo río Gran Sol veñen troSegupdo os datos de Greenpeaque polos portas de Xixón, Sancando as su;is· infraestruturás do
ce, ofrecidos na roda de prensa
toña, Bermeo , Hondardbia,
pincño por mallas de fundo .f>ara
en Burela para a· ~presentación
Saint .Jean de Luz e -Burdeos.+

NOVIDADES DE A NOSA TERRA

MANUELCAO

Seguep aparecendo estúdios que avanzan no coñecemento e
explic~ción de situacións e actuacións de d-eterminados persoeiros da!história recente esp?ñola. Non é fácil achegarse a estes
anális<j!s sen verse influídos pola visión partidista e polos prexuí.éios it).teresados dos seus discípulos e seguidores. César Alonso
de los·iríos publicou hai pouco La verdad so'bre Tierno Galván, un.
libro S:obre a vida e milagres do aritigo líder do PSP e Alcalde
de M~drid no que este moi apreciado persodro en vida é analizado e¡ colocado nos seu~ xustos termos como un vulgar impostor e~erto na mentira, o encobrimento e a falsificación.
Máis ~ecentemente, Gregario Morán ven de publicar El maestro en el erial, un estúdio biográfico sobre José Ortega y Gasset,
a maior figura do pensamento contemporáneo español. Neste
libro, ¡interesante e· documentado, aparece tal cal a peripécia
existencial e polftica desta figura coas úas virtude e misérias.
Ao tempo están retratado algúns dos que pasaron por ser
grandes figuras do pensamento e da liberdade da etapa democrática, cando non eran máis que antigos falanxistas e apoloxetas do franquismo puro e duro como Laín Entralgo, Tovar,
Zubiri ou Torrente. Ven ben coñecer este antecedentes para
darse conta de que no pensamento político español hai unha
gran continuidade entre os pensadores xurdidos do franquismo
e os seus discípulos. A transición á democracia é, neste eido,
máis aparente que real e está por ver que as novas xeracións
rompan, nalgunha medida, coas tendéncias inmovill ta e pe;
chadas aos cámbios da própria sociedade española.
O libro de Morán desmonta a suposta neutralidade de Ortega
<liante do franquismo e, pola contra, observa unha continuidade
no seu pensamento no sentido de aborrecer o parlamentarismo e a
derhocrácia, apostando por posicións totalitárias e reacionárias. O
apoio á Ditadura de primo de Rivera vese completado pola loita
contra a República e a defensa expresa do franquismo premidada
coa correspondente e ·pontual retribución como catedrático da
Universidade de Madrid, até que se xubilou en 1953 coa máxima
. categoría, e todo iso sen pisar as aulas dende 1936. Morán demostra a falsedade dos supostos "siléncios'' de Ortega con citas precisas e lapidárias del mesmo que non deixan lugar a dúbidas. Tal
vez, por iso, algún dos meios de comW1icación liga.dos á herdanza
orteguiana non considerou do seu agrado a publicación <leste libro
que clarexa a desmitifica a sua figura política e intelectual.

,,

O agrarismo
de ~iguel Cabo Villaverde
-

Baixo o termo agrarismo designamos un movemento socfaLqe·se
desenvolvena G~licia a_partir da última década do .século pasado
e atopa o s~u drástico final_, eomo tantas outras cousas, o 18 de
Xullo de 1936. Un movemento que galvanizou ao campesiñado,
que encheµ o_país de sociedades e sindicatos, construindo unha
epopeia que MigÚel Cabo analisa neste traballo.
·-

COLECCIÓN HISTORIA DE ÜALICIA

Sindicalistas e Rebeldes
de Dionisia Pereira
É unha obra artellada cal crónica do proletariado galego que se
conformou preferentemente en tomo ás correntes obreiras de
raigame libertaria. o .historiador Dionisio Pereira insiste no
apaixonante perfil dalgún dos máis sinalados líderes anarquistas
galegos e no contexto do seu labor societário a xeito de acción
cultural, xomalística e sindical.

COLECCIÓN PRENSA E CRIACIÓN_

Ortega y Gasset.

libro de Morá~ desmonta a
~uposta neutralidade de Ortega
<liante do franquismo"

'¡Q

É unha boa notícia para todos que se empece a furgar -no pasado
cada V.ez máis recente ·e que haxa. lugar para a crítica e o traballo
sério elrigoroso dos investigadores e tamén sería moi positivo que
esa mÓda empezara a chegar a Galiza. Non é casualidade que sexa un ¡periodista asturlano, afincado en Cataluña, o que aborde
este e~túdio biográfico no que, polo demais, non pretende atacar
a figura de Ortega senón CGlocalo nos seus xustos termos. ·
1

No pensamento político español existen bast:antes máis sombras ca
luces e compre sabela e publicitalo aos catro ventas. Ademais, boa
parte do pensamento político galega é herdeiro directo ou simple
prolongación do españól e compre empezar a revisalo axiña. •
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Quedan á marxe da televisión por cabo os concellos menores acinco mH habita~tes

O Grupo Cable actuará
como operador integral de ·telecomunicacións

de produci9n eléctrica que como unha compañia-de servizos, pero a liberaliza9ión do
mercado eléctrico e a che~ada
do gas, -merman as suas posibilidades d~ n~góci-0 no campo·
no que act uaba. As grandes
empresas i~I dustriais van montar plantas de coxeneración
enerxética f proveitando o gas
natural ou adqtJirirán a electri- cid'ade a cbmpañias multinacionais. Ahte esta tesitura,
Unión Fendsa veríase abocada á convtlrrterse definitivamente nunHa empresa de servizos con ~ocación minorista,
á que áté agorá sempre renunciou. .
'
·

*H.V.

O Grupo Cable, ao que o Ministério de Fomento adxudicou unha concesión por vinte
cinco anos para a explotación da televisión por cabo
nas tres demarcacións da
Galiza, será un operador integral de telecomunicacións. A
empresa, cuxo 55% do capi·tal é galego, estaria en condicións de dar servizo de televisión, telefonia e outros servizos de telecomunicacións
de forma integral. Contodo, o
ritmo de implantación será lento e as vilas Inferiores a cinco
mil habitantes quedarán tora.
O Grupo Cable apreséntase como o primeiro operador integral
de telecomunicacións e a meio
prazo entrará en competéncia
directa coas outras duas empresas de telefonla básica: Telefónica e Retevisión. En realidade, a meio prazo non haberá
diferéncia entre servizo telefónico e servizo de televisión por
cabo. Neste sentido, o anúncio
de que Grupo Cable tenderá
2.000 quilómetros de fibra óptica para distribuir televisión por
cabo, pon a esta empresa por
diante de Retevisión, que de
momento opera nunha marxe
máis estreita, como é a telefonía básica nun mercado xa copado pala compañia Telefónica.
De todos xeitos, o feito de que
Grupo Cable e Retevisión compartan alguns 'accionistas abre
a porta dunha futura colaboración. Tanto Endesa como Telecom Jtát;a -sócias de Grupo Cable co 15% cada unha- participan en Retevisión, a primeira
empresa aporta activos en telecomunicacións como redes de
transporte de dados e a segunda é sócia e presiona para colocar tecnoloxia italiana.
Doutra banda, o anunciado ritmo de investimentos -até dentro de catro anos e meio non estarán cubertas as sete cidades e
o proceso non concuirá nas vilas maiores de 5.000 habitantes
en menos de 15 anos- xoga en
contra de Grupo Cable. Telefónica insiste en solicitar a liberalización integral das telecomunicacións para prestar o mesmo
tipo de servizos aproveitando
unha implantación e unhas redes que nos espazos urbanos
son modernas e incluen a fibra
óptica. A maiores, a Telefónica
posue direitos de televisión suficientes como para prestar un
servizo que a Grupo Cable costará igualar.
Segundo informou a empresa, o
investimento acadará 44.000 millóns de pesetas nun prazo de
quince anos. As previsións son
chegar a cobrir 620.000 fogares
e criar cincocentos empregos directos. A respeito dos prazos, en
catro anos e meio estarán cobertas as sete cidades; oito vilas
máis, cunha povoación de entre
vinte mil e cincuenta mil habitant.es, poderán aceder ªº servizo
en sete anos; outros vincecinco
concellos, con censos de entre.

_.

1

A respeitq da presenza do
idioma nos servizos de televisión que ofereza Grupo Cable,
a representante do BNG en
Com_postel~ Encarna Otero,
despois de saber que o galega
só se emp~egará no 20% das
emisións, E;lXixiu que a canle
municipal de Compostela
(Santiago,· A Coruña e Galzia
son as tres demarcacións do
país) use hclusivamente o
idioma -galega. Mália que os
contidos da]1televisión- por cabo
en princípi serán en castellano, a priori o galega aparece
como un idioma que permite a
diferenciación nun mundo no
que a .oferta é abraiante. Coas
redes de dados como internet,
o recurso ~o galega por parte
de empresas e grupos sociais
que non apostaban polo npso
idioma foi ~ece?ário para non
perderse na maraña da información dixi1al.
1

A instalación do coba tardará 15 anos en completarse. Na fota, operáñcis tenden· redes de cabas.
A IGLESIAS

dez e vinte mil persoas, cobriranse en dez anos. Os restantes
concellos maiores de cinco mil
habitantes terán servizo de televisión por cabo en quince anos.

Fenosa,
compañia preponderante
A compañia eléctrica Unión

M.

Fenosa ten preponderáncia no
accionariado de Grupo Cable
(22,5% dos títulos) e esta situación continuará cando se
realicen futuras ampliacións do
capital social, que neste momento ascende a mil millóns
de pesetas. Até o momento, a
Unión Fenosa operou na Galiza máis como unha empresa
'

V ElGA

Os máis ricos
pagaran menos
/

. A dire1ta emite un-doble discurso sobre os impostos. No circuito para abonados di que se os que gañan roáis, pagan moitos impostos polos seus benefícios, acaban por perder as suas motivacións e o interese en criar riqueza. Na emisión aberta o recurso e outro. Maquíllas~
a reforma fiscal e clise que benefícia aos roáis pobres. Non é así. E
certo que se reducen os impostos, pero os 'cidadáns con ingresos
anuais de até dous millón:s pagarán, de média, 19 <V;lil pesetas menos;
os que ingresen entre dous e cinco, 50 .mil meno( e os de,rendas superiores a cinco, 148 mil menos. A presión fiscal afróuxa, pero
afrouxaselle roáis, paradoxicamente, aos que máis po~en. ~
Pero o PP non é moito roáis conservador que os seus sócios europeos. A consigna de rebaixar o tipo impositivo p~r arriba ven de
Frankfurt, do Banco Central que ~e está criando. E unha consigna
dos tempos que corren, un neo-liberalis~o que non ten nada de novo, senón que imita a cobiza dos felices 20. Non pararán e{. A non
ser que alguén se opoña. +
.-

...

1

Por outra b~nda, o soporte dun
grupo de telecomunicacións
próprio, co~xugado co uso da
língua, poderia ser un arma útil
para conformar un auténtico
sector audiJvisual galega e, no
campo das telecomunicacións,
combater a dependéncia tecnolóxica. Un hipotético panorama optimis a só seria posíbel
coa intervención da Administración .galega, xa que este ente poderia levitar que Grupo
Cable sexa un mero operador
subsidiário dun grupo estatal.
De feito Grupo Cable forma
parte dunh~ empresa estatal
que concur!sa á adxudicación
de redes de cabo noutras demarcacións Ido Estado.
Porén, a Xµnta de Galiza vai
por outros '7ieiros e através de
Xosé Manu~I Agra, responsábel de pre~sa da Consellaria
de Cultura e Comunicación Social, afirmou que a Administra. ción galega!non vai intérvir para ordenar <l> sector das telecomu nicacjóns porque carece de
competénci~s. "No futuro, estudarase a posibilidade de asinar
convénios, ~ero nada máis", dixo Agra en ireferéncia ·ªº papel
que pode ~ogar a administración na defénsa do uso da língua e no fomento dunha indústria vencellada ao sector. Asem es m o, Agra tamén indicou
que a Xunta non tomará participación e.~ ningun operador
de telecomynicacións. +

Caixa Pontevedra·
condeada por vulnerar
a liberdade sindical
O Xulgado do Social número
tres de Pontevedra ven de
condear a Caixa Pontevedra
por vulnerar os direitos a
liberdade sindical da central
CGT. A direción da Caixa,
que t~asladara e dispersara a
catro membros do
mencionado sindicato, é
condeada á sua inmediata
reincorporación aos pastos
de traballo anteriores e a
unha indemnización
económica.
A xuiza, Maria Teresa Conde
Pumpido, considera na
-senténcia que a entidade de
crédito "perseguía unha
sanción encuberta á CGT": +

ACIG rexeita a proposta ·
deCCOOeUGT
de celebrar
un 1~ de Maio unitário
Fernando Acuña,
secretário xeral da CIG,
respondeu negativamente
á invitación de CCOO e
UGT a celebrar
unitariamente· o Dia
internacional d;J clase
trabal/adora.
Acuña lembrou que se
-cumpre un ano desde a
firma por parte das duas
centrais estatais da
reforma laboral que
.abaratou os despidos,
incrementou a contratación
precária e centralizou a
negociación colectiva.
A CIG celebrará o 1 de
Maio con ma_nifestacións
nas principais cidades
galegas e "reivindicando
os postulados do
sindicalismo
nacionalista".+

Candido Méndez (UGT)
defende en San~ago
os servizos públicos
A Federación de Servicios
Públicos de UGT celebrou en
Santiago o seu V Congreso
ordinário a nivel estatal.
Gandido Méndez, secretário
xeral da central, pediu ante
os cincocentos delegados
presentes a redución da
xornada semanal a 35 horas
e o pleno er:nprego.
Méndez criticou a reforma do
IRPF porque "suporá un
aumento dos impostas
indirectos e a redución do
sector-público". Julio
Lacuerda) secretário xeral da
FSP-UGT lembrou "aimportáncia que os servizos
públicos teñen como
elemento estratéxico para a
redución do desemprego no
noso país".
Un delegado asistente
entregoulle ao ministro Raxoi
e ao presidente da Xunta,
Manuel Fraga, presentes no
acto, unhas tarxetas postais
nas que se solicitaba a
mediación para retirar o
proxecto de leí postal. •
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-Finou un dos militantes activos de máis idade-do nacionalismo

OCorcheiro, un nacionalista enteiro
-0. A. EIRÉ

«En calquer ac~o ou celebración nacionalista pódese ver a
un home duns setenta e ·cinco
anos, tocado coa sua insepar~
bel boina e bastón na man. E,
seguramente, o militante activo
de máis idade do nacionalismo
popular. Chámase Ernesto Janeiro pero todo o mundo o coñece como O Corcheiro, nome
que lle ven dado polo seu otício que ainda practica na sua
vila natal do Carballiño. Autodidacta e gran conversador, iniciouse na militáncia nacion-a1ista nos seus anos na Arxentina e viveu "tremendos anos
escuros" até que encontrou
"aos ra~aces de Avantar"»

con Barros, Oliveira, Bieito, Moisés da Presa, Xoan González,
Noia, Alonso, Sellarás, ,López
Pasarán, López, Abraira, Antón
Castro. :. Recitaba ainda os nemes de m_emória sempre que facia falla botar luz sobre aqueles
anos do nacionalismo galega na
Arxentina.
De volta da guerra, como perdedor, pero non derrotado, asentouse no Carballiño. Os galeguistas de aqui eran "unha élite
que non qerian saber nada de
política e de todo aquel que non
fose intelectual'', comentaba.
Logo contactaria con Bieito. Fernández através de Da Presa
que · era "quen me mandaba as
novas esas cousiñas que agora
non teñen importáncia pero que
·daquela che levantaban o ánimo
como cando se editaron ·os dereitos.do home en galega".

Escribia estas liñas o 9 de Marzo
de 1989. Cando o visitaba na sua
casa do Carballiño e tomábamos
un grolo na sua adega, sempre
me despedia del "até o próxim0
Nunhas xornadas de teatro de
Dia da Pátria, ... se non é antes".
Ribadávia ás que "ía en solitário
A sua resposta, inva(iábel, era a
porque non tiña a quen levar,
de que "non sei, non sei, xa non
atopei con e$eS rapaces do Carestou moito para esas". Pero
balliño, per·a eu non sabia deles,
chegaba un ano e outro máis, así
estaba completamente solitário.
até o ano pasado, e O Corcheiro
Vivin na negrura, na soedade,
aparecia, coma sempre, como
agardando. que chegara un libro
testigo dunha.continuidade histó- __ de Galáxia, por todo galeguisrica do nacionalismo, na Praza
mo, até que atopei eses rapada Quintana.
ces. Eles foron para min o grande revulsivo da miña vida".
"Alédome de verte, Corcheiro! ",
E entrou a militar na AN-PG,
decíalle entre unha fonda aperta.
"non po.rque estivera máis ou
"Xa ves . Outro ano máis. Cado
menos de acordo, senón porque
chega esta data rexuvenezo e
querfa verme entre a xente. Falar, conversar, aprender ... Casemella como se o sangue me
droume moi ben! Eu sempre fun
fervera outravolta".
un nacionalista enteiro, tiro ao
Agora Ernesto Janeiro xa non
nacionalismo de Castelao". Sevoltará ao Día da Pátria pero esguirao a ser na memória. +
tará presente na Quintana dos vivos. Vivos exemplos do nacionaI
lismo. Morreu nesta Primavera
traicioeira, o 14 -de Abril, Día da
República, á que viñera defender
coas armas desde Arxentina.

DA~'
TERRA

Seguramente non deberia ser.
eu o que fixera esta nota.
"Aqueles rapaces de A vantar" ,
a A.C. do' Carballiño; o Cesar
Varela, o Cesáreo, o Felipe Senén, o Chicho, o Xan Alfonso, o
Meixo ... teñen moitos máis recordos do seu maxistério. Eu só
me lembro da tranquilidade que
daba naqueles anos seteflta
atoparte cun vello nos actos nacionalistas. Cunha persoa que
xa viña de volta de todos os camiños pero que estaba disposto
a comezar e percorrer connosco
uns carreiros cosque el sempre
soñara e que, na vez de facer
de guia pola sua experié.ncia, todo o máis se apbntaba de compañeiro de viaxe. Un compañeiro que che facia todo máis ledo.
Que tanto che faiaba de como
se fai un bisté cun anaco de xam ón (rememorand<? os seus
dias de cociñeiro) como che
aprendia a catar os viños do Ribeiro ou -rememoraba aqueles
anos de arredista na Pondal bonearense.
O Corcheiro non só era un libro
aberto, senón. un corazón espalancado para os amigos. Renundou as suas ideas de comunista
libertário cando a base de leituras comezou a coñecer ao nacionalismo. Logo entroncou cos
homes da Pondal .. con Hermida,

AHBAl.l.ADA

Sen coches
patrulla
para asistir a
unha muller
tras unha violación
Hai várias recomendacións a
ter en contase unha muller so~
fre unha agresión sexual ou é
violada. A primeira delas é a de
acudir a un centro sanitário ou
a comisaria da policía para, ao
tempo que denunciar, facer un
recoñecimento dos danos ·que
lle puidera ter causado a agre~
sión: Despois destes trámites,

Manifestación
de solidariedade
con Cuba en Compostela
Co apoio de numerosas
organizacións sindicais e
políticas , as asociacións de
solidariedade con Cuba, de
Vigo, Ferrol , Pontevedra,
Lugo e A Coruña, convocan
unha manifestación para o
Sábado 18 de Abril ás cinco
e media da tarde en
Santiago. A convocatoria
pretende ser un ha resposta
ao bloqueo comercial que
padece a illa e conmemorar,
á vez , o aniversário da
proclamación en 1961 do
caracter socialista da
revolución cubana e da
vitória de Praia Xirón.
Asimesmo lembran as
organizacións convocantes o
"discurso imperialista" do
Governo de Aznar ao
conmemorar o centenário da
independéncia de Cuba.•

Peden o translado
de dous presos galegos
naArxen~na

cando a denúncia pasa ao xul~
gado, a muller, alomenos nas
cidades, ten di.¡,eito a axuda
psicolóxica p~oporcionada a
través da po licía autonómica
ou do centro de información de
mulleres.

poden vir buscar. Que teño que
coller un taxi ou ir en coche ao
hospital", sinalou. Entre o seu
estado de ánimo e non ter cartas no peto o mell r que e lle
ocorreu foi parar a algun automóbil.

Pero que acontece se unha mu~
ller padece unha violación e
non sabe a onde dirixirse, non
ten cartos no peto ou a liña te~
lefón ica da policia está ocupa~
da? T endo en con ta que a violación é un delito no que a uti~
lización da forza 'física e a situación de humillación provocan
un forte golpe na vítima, a sua
asisténcia deberia ser r-ápida
como acontece -noutros feitos.

Ao consultar coas respon ábeis
do Centro da Muller da cicla~
de, sinalan que a resposta da
po licía é frecuente. Precisa~
mente neste d~as os axentes loca is protestan pola falla de
meios materiais para realizar o
sue traballo. "A resposta segue
dependendo do talante do po~
licia que colla o teléfono pero
o certo é que moitas veces sin alan amabelmente que non
teñen coches patrulla para enviar ao lugar, ainda que sexa
céntrico", din.

Na v íspera dos festivos de Se~
mana Santa, ás cinco e media
da tarde, unha muller chorando e berrando trataba de parar
algun /coche na céntric a rua de
Garci~ Barbón, ~n Vigo. Foron
vários os que a esquivaron antes de que alguén se detivese e
lle perguntase, que pasaba. Cun
forte ataque de nervos, a mu ller explicou que fora raptada e
·vio lada nun coche por cinco
homes e que precisaba -poñer
unha denúncia . Ao perguntar~
lle se c;hamara por telefono á
policía, respostou afirmativamente. "Dinme que · non me
,'

As traballadoras sociais amo~
san a sua impoténcia ante estes
argumentos. "No caso de Vigo
- engaden- para evitar compli/
cacións molestas, o máis recomendábel é ac udir ao Hospital
Xeral porque é o centro que
ten o convénio co Instituto
Forense e, asi, evitar ser sometida a máis de un reco.ñece~ ·
mento. De calqqer maneira,
acudindo á comisaria, encarré~
ganse eles do translado ao hospital". •

O deputado do BNG, Bieito
Lobeira, apresentou unha
pergunta no Parlamento
para interesarse potas
xestión realizadas polo
Governo Fraga en relación
ao caso dos irmáns
Ramos. Xaquin e Luis
Ramos estan cumprindo
condea en Arxentina por
participar no asalto popular
ao cuartel da Tablada en
1989, do que Lobeira sinala
que "impediu o novo golpe
de Estado na República
Arxentina e garantiu a
existéncia duns mínimos
direitos democráticos". O
Congreso dos Deputados
xa resolveu demandar o
seu translado en 1993 e o
BNG quer saber se na
recente visita de Manuel
Fraga a Arxentina solicitou
a axllización da volta dos
irmáns Ramos.+

Recurso ante o Tribunal
Superior de Xus~za
·polas expulsións
dun colexio maior
O Tribunal Superior de
Xustiza terá que
pronunciarse sobre a
expulsión de tres estudantes
do coléxio maior Fonseca de
Santiago. Daniel Perez,
Miguel Hernández e Serafín
Pazos foron expulsados
da residéncia perdendo o
direito de readmisión tras a
decisión do director do
coléxio, Miguel Anxel Bouza,
de imputarlle tres faltas
graves a raíz dunha festa.
Co recurso ante o TSXG,
os expulsados queren.que
se suspenda cautelarmente
a medida mentres non se
resolva o proceso
cor ~encioso administrativo e
non haxa unha resolución en
firme. Os tres rapaces
foron expulsados o 1 de
Abril, o que provocou
unha concentración de
protesta diar:ite da
residéricia. +
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HB propón para ó próximo ano unha celebración unitária de todas as forzas/aberzales eprogresistas
t.

OAberri Eguna celebrouse.··:·
cunha invocación.á unidade. do nacionalismo
-0- B. LAXE

está fustrada, ainda
que lle~ pese a alguns, pois estou seguro que calou moi fondo
no pavo".

As referéncias ao
acordo de paz firmad o en Irlanda foi o
que mas trascendeu
dos discursos realizados por PNV, EA e
HB no Dia da Pátria
Basca. Pero os contidos máis novidosos
foron os chamamentos á unidade entre
os nacionalistas realizados nos tres actos realizados polos
diferentes partidos.
HB afirmou que a sua
aposta para o próximo ano vai a ser a celebración unitária desta data, que foi duramente atacada polos
partidos estatais, senllei ramente polo PP.

a

e

s
e

Satanizar o
nacionalismo
Fronte a estos chamamentos á unidade entre os nacionalistas é
tamén novidoso o posicionamento dos partidos e.spañois, sobre todo do PP, que arremetou frontalmente contra
desta celebración. lnaxi Oliveri, secretário xeral de EA, afirmou que
estes ataques, amáis
de ser unha mostra de
asentamento democrático da dereita española, forman parte "dunha
estratéxia do PP de satanización do nacionalismo".

Algo se. está a mover
no nacionalismo basca
máis alá de posicionam e ntos coxunturais
propiciados pola proximidade das eleicións .
Existe o convencimento nas tres forzas nacionalistas de que un
acordo de paz en Euskadi só pode lograrse
pola presión das formacións abertzales, pois o
Estado non estaría interesado nunha saida
negociada. "Os partidos de ámbito estatal
teñen medo a que, unha vez acadada a paz,
os nacional is tas se
unan e planteen a indepe n dé n ci a do País
Basca", afirmou Xavier
Arzallus ante 10 .000
militantes congregados
en Bilbo.
Pala sua banda, Arnaldo Otegi (HB), afirmou
ao remate da manifes- Manifestación de HB en lruña na que Arnalda Otegui cahmou á unidade nacionalista.
tación celebrada en lruña, na que participaron
do país e con todas as forzas polabras de Karlos Garaikoetxea.
máis de 25.000 persoas, que "se
1íticas abertzales e progresistas",
O presidente de EA, ainda asi,
hoxe non foi posíbel un Aberri
emprazando ás demais forzas a
admitiu que, nestes momentos,
Eguna unitário ao carón dos deé moito máis fácil o eºntendechegar a un acordo de mínimos
reitos democráticos, esa vai ser
que permita mudar o actual marmento co PNV, demandándolle
a nasa aposta para o ano próxico xurídico da comunidade autóa HB que pronúncie algunha
mo e agardamas atopanos nela
noma basca e de Nafarroa.
verba de compasión ante as vítia todos os abertzales e progresistas. Otegi foi máis alá ao afirmas de ETA como xeito de coTamén EA, que congresou en
mezar o entendimento. ·
mar que é necesária unha seDonosti a perta de 5.000 persogunda transición en Euskadi, suNeste senso, o lehendakari Arperando o marco estatutário por
as, mostrou o seu desexo de
danza, afirmou con rotundidade
"superar as diferéncias para traestar morto, "pero esa segunda
que a sua proposta de paz, reballar nun mesmo proxecto portransición non queremos facer
chaz~da polo PP e PSOE, "non
sós, senón coa maioría sindical
que o nosb país o esixe", en pa-

l,

B.

Pero , sen dúbida, quen
foi máis duro foi Xavier
Arzallus que tamén se
referiu á satanización
do nacionalismo, referíndose ao fácil que é
comparar ao País Basca con Kosovo ou Bósnia e os riscos que -se
corren cando, loxicamente, se compara
aos nacionalistas españois cos sérbios ou
cos rusos. O líder do
PNV recordou unha intervención recente de
Alfonso ·Guerra na universid ade madrileña
Carlos 111 na que acusou aos nacionalistas
de dar cobertura a
ETA e de marcar o seu
território. "Quen marcou o território coas armas, desde Espartero
a Franco, foi o nacionalismo español", .
afirmou Arzallus. Achacoulle a estes nacionalismoa, representado no PP e no
PSOE "medo eleitoral" e o non
arriscarse nun proceso de paz
"por medo a perder votos". Por
último, ~ecordou que o Governo
español alédase dos acordos de
paz de Guatemala ou o Salvador, de que o Reí tale do dereito
de autodeterminación do pavo
palestino no parlamento israelí
e, nembargantes, "aqui ollan para outro lado'', para concluir afirmando que "Euskadi necesita a
paz e canto antes".•

LAXE

Aos nacionalistas non se lles aplica a legalidade
n

As escoitas aos partidos políticos por parte dos
servícios segredos do Estado son algo nOrm.al.
Véñense producindo desde a Transición. Pero
que a prática cotiá se convirta en legal non é
posíbel dentro dun estado democrático. Como
~ampouco o . é que se espíe a un. cid adán sen
autorización xudicial. Cando se transgrede_a
lei é necesário pagar políticamente. Mais no
Estado español xógase con duas varas de me,

dir. Unha baloira cando se. trata dos partidos
estatais, un guiziño cando son os partidos na,
cionalistas os que están polo méElio. Semella
que espiar a HB, unha organización tan legal
como calquer outra, entra "dentro da lóxica
do Estado español", como tamén entraron
dentro desa mesma lóxica os GAL Que pasa,
ria se se descubrise que o PP, no Govemo, es,
piaba ao PSOE ou viceversa? Nesta ocasión

sábese, ademáis, que un dos partidos espiados
tamén é. o PNV, como antes o foi o BNG na
Galiza, recibindo o próprio Fraga Iribarne
transcripción dalgunhas reunións dos na,
cionalistas galegos. O que sucede é que o es,
cándalo só salta cando no núcleo do Estado
-hai intereses contrapostos. Nesta ocasión un,
ha loita por controlar os servícios segredos.
Unha loita polo poder no PP.•

Serra ten que informar
.n~ Congreso
deis escoitas a HB
Ao tempo que desmentia ter
apresentado a su'a demisión a
o presidente dop Governo, o
ministro de Defensa Eduardo
Serra anunciaba a sua
comparecéncia no Congreso
para dar explicacións sobre as
escoitas ilegais na sede de.
HB en Gasteiz. Todo aponta a
que os argumentos do
ministro serán os de
considerar os métodos
utilizados dentro de accións
protexidas pala lei de
segredos oficiais. O portavoz
do PNV, Joseba Eguíbar,
declarou que a st.Ja formación
tamén tora espiada polo Cesid
ainda que non se pode probar
nos.xulgados e considerou
anormal xustificar as escoitas
do-Cesid por tratarse de HB. +

Un escolta de Scilingo
agrede a unha integrante
da Comisión
dos Desaparecidos
O pasado 1O de Abril un dos
escoltas do ex militar
arxentino Adolfo Scilingo
agrediu a Andrea Benites
Dumont, unha das
integrantes do Grupo de
Apoio das Nais de Maio. O
incidente tivo lugar cando
Andrea Benites increpou a
Scilingo ao atopalo nunha
rua madrileña. Scilingo vai
protexido, tras a sua
liberdade condicional, por
axentes da policia nacional.
Andrea B~nites leva
part_icipado en numerosos
actos a prol do
esclarecemento dos
crímenes da ditadura en
arxentina tanto no Estado
como na Galiza. Cando
chegou á comisaria a
denunciar os feítos,
atopouse con que era ela a
denunciada polo ex militar e
o policia. Diferentes
asociacións pediron á ·
. cidadania que amose ao
xuiz Garzón ó rexeitamento
da agresión e a protesta
pola liberdade de Scilingo. +

Portugal pedirá
a extradición
de Rosa Casaco
A raiz dunha entre.vista
concedida ao Expresso en
Xaneiro, o ex inspector da
PIDE p-ortuguesa Antonio
Rosa Casaca foi detido en
Madrid o Martes 14 de Abril e
levado a Audiéncia Nacional.
Ali foi pasto en liberdade baixo
un ha fianza de un millón de
pesetas. Rosa Casaca, qué
leva no Estado español desde
que fuxiu de Portugal tras a
Revolución dos Cravos,
narraba na entrevista a
emboscada tendida en 1965
ao xeneral opositor a Salazar
Humberto Delgado, na que
resultou asasinado. Tamén
facia mención ás facilidades
dadas polo réxime de Franco
para refuxiarse en Madrid. O
ministério de Xustiza de
Portugal anunciou que pedirá
a extradición.•
·
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As FARC proponen

"NÓS COMEZAMOS COMO -UN MOVlMENTO POLA LIBERACIÓN NACIONAL
CONTRA OCOLONIALISMO ESPAÑOL E
NA NOSA HISTÓRIA O ÚNICO QUE
CAMBIOU FOI O COLONIZADOR", SlNALA CHEIBANl-ABBAS_, SECRETÁRIO
XERAL DA UGT.SARIO. REFÍRESE AO
DIREIJO DE AUTODETERMINACIÓN
COMO AÚNICA SOLUCIÓN PARA OPUVO SAHARAUI E FALA SOBRE OS INTENTOS DE MARROCOS PARA FRE.AR
A CELEBRACIÓN DUN REFERENDUM.

~úh~r~~~f~~~~ft~; o povo
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a unidade·da guerrilla.
colombiana

postura~

f

As Forzas Armadas Revolucionárias Colombianas (FARC) invitaron ás outras guerrillas que
operan no país e
nomeadamente ao Exército de
Liberación Nacional (ELN) a
formar unha frente comun contra a presenza de axentes norte-americanos en Colómbia.
En realidade, a oferta abrevias
de maior colaboración, quepoderiari derivar a algun tipo de
acordo cara a tratar de derrocar ao Governo actual e configurar unha alternativa revolucionária. Mentres o Exército
colombiano está mal equipado,
as guerrillas cantan con material procedente da ex Unión
Soviética e teñen uns efectivos
que distintas fontes cifran en
20.000 integrantes.+

erno español eunha tía1c1on máis ao p1 osa .
9* PAULA BERGANTIÑOS .

,

No 1975 asínase o acordo tripartito de Madrid que conlevou a invasión militar do Sahara por parte·
de Marrocos· e de Mauritánia ·e a
marte de miles de persoas inocentes. Foi un ano de sufrimento
e un ano de traición por parte do
Governo español. Prometera entregar o governo aos representantes do pavo saharaui , pero
deullo a estes dous paises viciños. A política dest~s governos
foi fundamentalmente unha política de extermínio do naso pavo. O·
Estado español cometeu unha inxustiza e un erro histórico que repercutiu durante estes 23 anos.

-

O reterendum pola autodeterminación está fixado para Decembro. Temen que se paraH- .
ce riovamente o plano de paz
como xa ocurriu no 1995?

A primeira fase do proceso, do
ano 1991 até o 1995, foi unha
etapa de conrradicións que se
puxeron de manifesto no mesmo
plano de paz. A maior contradfción que existía era o empeño de
Marrocos de frear o proceso de
identificación do censo de votantes de 1974. Trasladaron ao Sahara Ocidental miles de marroquines para presio.nar a ONU e
buscar a maneira de introducilos
nas listas eleitorais . Mantiñan
que eran saharauis ou des~en) . dentes que tiveron que refuxiarse
en Marrocos durante o colonialismo español. Neste sentido contarorl1coi 'apoio do ex-secretário xeneral das Nacións Unidas, Pérez
de Cuellar, que nos últimos mo-1
mentes do seu .mandato intentou
fixar unha série de novos critérios
para poder introducir marroquinas no censo de votantes. Isla
puido deberse as presisms _francesas. Todo o Norte de Africa era
colónia francesa e o povo saharaui era un intruso dentro do que
" son os seus intereses na zona. O
novo secretário xeral, apoiado
por Fráncia, mantivo os critérios
que beneficiaban as teses marroquinas. Foi unha etapa de contradicións entre Marrocos e o Frente
por la Liberación del Sahara y
Ria del Oro (Frente Polisario). O
Frente Polisário queria facer valer
os direitos do pavo saharaui e
Marrncos buscaba apoios para
frear o referendum.
Como se retoman .as negociacións?

Despoi's de estar freado o proceso durante dous anos, a eleición dun novo secretário xeral
das Nacións Unidas e o nomeamento de James Baker como
negociador para desbloquear o
proceso, permitiu .o encentro directo entre o Frente Polisário e
Marrocos, primeiro en Londres
lago en Portugal e finalmente en
Houston~ Agora estamos novamente no primeiro paso que é o
da confeción das listas eleitorais. A nasa confianza está depositáda no Consello Xefal das
Nacións Unidas, que deberá ga-

J
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-

rantir que a Administración marroquina r~speite o pactado.
Que momento está a viver o
movimento de liberación nacjonal?

.as armas c:iue usaba Marrocos, ar.g-umentos c9mo a guerra fría, o
ínimigo comunista, os intereses
xeopolíticos, neste momento non
teñen base real. O noso problema
é un problema de colonización e a
solución é que o povo saharaui
poida autodeterminarse. Comezamos como un movimento pola IF
beración nacional contra. o colonialismo español e o único que
cambiou foi o colonizador. _·

Despois dos acordes de Houston
vemos un horizonte algo claro.
Péro a experiéncia con Marrocos
démóstranos que non podemos
estár confiados e irnos vixiar cal~
quer maniobra que poidan utilizar
para bloquear novamente o reComo valora a postura do Go, ferendum. O que queremos é qué
verno español na actualidade?
a opinión públióa coñeza o que realmente está pasando. Este coñeO govemo éspañol debería tocimento é unha maneira de premar unha postura máis positiva.
sionar aos cidadáns marroquinas.
Non vale a neutralidade. Ou esEles pretenden confundir opitás ou .non estás. A neutralidade
nión pública para que realmente
é unha forma máis de traición
non se coñeza a realid_ade do Sa- 1 contra o povo saharaui que se
hara Ocidental. Informar e facer . ven a sumar a de 1975. Se nespública a nosa postura é a única
tos momentos todo a comunidamaneira que ternos para contra- . de ocidental apoia o plano de
rrestalos. A información que foi filpaz e o referendum, como pode
trándose pouco a pouco, pinga a
ser posível que o Governo espinga, logrou que a cuestión do
pañol afirme que é neutral? O
Sahara Ocidental sexa coñecida.
que deberia facer como mínimo
Logrouse que paises que inicialé implicarse para qu.e o p.lano
mente estaban a favor de Marrode paz se leve a bo fin.
cos ago.ra aceiten a celebración ·
do refereundum e a autodetermi- . Cámbiou o papel de África 90nación do povo saharaui. Todos
mo continerite?

a

Nos últimos trinta anos Africa
viviu un proceso de neocolonialismo, caracterizado pnlo domínio das gra~des poténcias occidentais . E un continente virxe e
moi rico. As matérias primas
ainda están¡ sen explotar e por
is) a sua i1Tiportáncia é cada
vez maior, ~obre todo desde o
ponto de vista económico. Podemos ver, por exemplo, os últimos movim¡entos dos Estados
Unidos, o seu achegamento a
África. Apr¡oveitan o fracaso
deste necolonialismo para loitar
polos seu-s intereses. Neste
sentido saca aos paises africanos do trasteiro e integraos nun
intefcámbio 1 comercial máis importante.. Cecais, se despois de
40 anos as ¡poténcias europeas
non puideroh facer nada por estos paises 5tricanos, esta nova
relación cos Estados Unid!JS
poida super¡ un avance- no seu
desenvolv~mento, ainda que
sexa baseado nos intereses
dos próprioS Estados Unidos en
África. E unha competéncia nova, prograrfiada e estudiada,
que ao mellor demostra o fracaso das relacións económicas
do$ paises europeos até este
momento.+
1

r

Executado un paraguaio
contra un dictame
do Tribunal da Haia
Ás seis da mañá do
Mércores 15 de Abril foi executado no estado norte-americano de Virxínia cunha
inxección letal o cidadán paraguaio Ángel Francisco Breard, condenado a morte polo
intento de violación e asasinato dunha viciña de Virxínia
en 1992. A execución levouse a cabo contra o
pronunciamento do Tribunal
Internacional da Haia, que
pediu un aprazamento
porque no momento da
detención incumpríronse os
preceitos da Convención de
Viena que indican que todo
detido no estranxeíro ten di·
reito ao asesoramento xurídico da sua embaixada. •

Compás de espera
'
nas negoc1ac1ons
entre as duas Coreas

..

Máis de 400.000 persoas
viven nunha das duas Coreas
separadas das suas famílias,
que están na outra banda da
fronteira. No Norte, as secas
provocaron unha situación de
fame sen precedentes. Neste
marco celebrouse en Pequin
unha negociación entre os
Governos dos dous Estados.
As primeiras conversas duraron catro dias e comezaron o
Sábado 11 de Abril, ainda que
tiñan un precedente nuns encontros de segundo nível celebrados en 1994. Ademais da
apertura dun diálogo político e
da s::;licitude do Norte de axudas alimentícias procedentes
do Sul, tamén estúdase a po- ,
sibílidade de ensaiar un mar--co
de negociación que conduza á
reunificación do país. Contado, os primeiros pasos nego. ciadores son lentos .+
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Sobre a língua
natural dos.galegas
O motivo desta carta é felicitar ao
senhor Xavier Costa Clavell polo
texto q1,.1e ·aparece. na secgom
'Sotto · Voce' do El Progreso
(13/04/98). Nel declara sensatamente que "... El gallego,. .., es una .
lengua con un futuro no amenazado, gracias a que s~ habla y escribe no sólo en ·Galicia, sino también, -<;on ligeras variantes ortográficas y lexicográficas- en Portuga~, en los países afrjéanos de
habla portuguesa V ·en el Brasil.
[Também no Timbr G· em Macau].
Un idioma que, en el fondo, sustariéiaLmente, -es ·el -mismo que el
gallego~ pe$e a los distintos árilbi~
tos geográficos." Por fim parece
que a classe pensante galega se
vai dando conta já da grande van-.
tagem que possuímos os galegas
gragas a nossa língua e os enormes· benefícios.que ela nos reportarié! se a tratássemos como ·se
merece: talando-a com _carinho
em todos os ámbitos sociais,
aprénder:ido com curiosidade as ·
suas variedades mais cultas e representando-a com a sua própria
ortografia em vez de empregar . aceder sem problemas a outro
grande espago cultural, de dipara isso a castelhana: Se nom é
mensóes comparáveis as do próassi, continuará amea~do.
prio espanhol. Em (galego-)portuNom vou insistir aqui muito ·no · gués. publicam-se livros, revistas,
Na Galiza hai máis .
programas informáticos, textos
debate lingüístico-filológico sobre
idiomas dos previstos. - impropriedade de escrevermos científicos ... e emitem-se progré!mas de TV ou rádio de maneira
*araña em vez de aranha, .*folla
Est¿. claro o galega
equivalent~ ao que acontece em
em: vez de folha ou ~esperanza
fetén e o castelán
espanhol. E um potencial "mercaem vez do nosso esperanga, ou
do" de 200.000.000 de talantes
cortado ao estilo
tantas outras palavras que umha
que se abriria para nós, e nom só
normativa
oficializada
em
1982
maragato. Despois viña
em termos culturais ... O Brasil,
deseja ainda consagrar como foro castrapo que caeu en
por .exemplo, pafs que conhego
mas "galegas". Falo dumha norbem, é hoje em dia a 8ª economia
desuso. Pero agora
mativa que· ao empregara ortodo planeta -apesar de padecer
grafia castelhana, mais fonológilévase, na cava
ainda graves injustigas sociais- e
ca em princípio, tem que escolher
filolóxica, o .portuñol, _
está considerado polo FM 1 um
E?ntre as diversas formas dialecun español de carne e
·tais da tala viva, faze.ndo por
exemplo que formas como irmao,
oso, vestido con capa
. verao, lacós (ou lacois) ... e tantas FEDEERHS
portuguesa. Unh~
· outras -tam nossas- tenham que
espécie de escrita de
"morrer'' em favor de outras: irNo artig.o de Manue-1 Mera,
mán, verán, lacóns ..: A ortografia
Gabriel y_Galán ou dos
publicado na páxina seis do
galega histórica, a mesma que se
irmáns Quintero cun
número anterior; e na ·metamantém nos demais países lusóadobo de lh e nh 1 máis
de do quinto parágrafo, onde
fonos, evitaria estas escolhas arpon: "Convén lembrar que
bitrárias: irmáo, veráo, ... e cada
unha ristra de ge je
houbo outras forzas nacionaum
leria
como
falasse.
É
só
umtodo finalmente
listas que optaron por facer
ha ~as suas vantagens.
adornado cunhas ss,
alianzas con partidos gale:gos", deberia dicer: "Convén
cuádruples no caso de
Prefiro aqui talar sobre a· utilidade
lembrar que houbo outras
qúe teria para nós re-unificarmos
gastar o picante.
forzas nacionalistas que op:
a nossa fala com a dos demais
Acabaremos parecendo países lusófonos. Em primeiro lu- taron por f~cer alianzas con
as Nacións Unidas ou
partidos non galegos". •
gar, umha vez acostumé!.dos a
·~nova"
ortografia,
poderíamos
os tutti frutti da

Uriha voz, que
modula o ton segundo
as normas de finura da
actual radiodifusión,
informa da execución ·
dun paraguaio nos
Estados Unidos através
dunha inxección letal.
Sen pausa, a mesma·
locutora canta que
Antonio Banderas
poderia ser o interprete
da próxima- rodaxe da_
Pantasma da @pera. A
información flue tan .
seguida, tan ·enredada,
que alguén pode ·crer que en Virxíriia
executaron á Pantasma
da Opera e que
Banderas ven de
interpretar o papel dun
e~pia paraguaio.

CANTINA
MEXICANA
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"giga~tescas"

sobre o Brasil
que P?deriam
ajudar-nos a
,
vencefiL essa tendlncia a olhá-lo
como m país de samba, carna~
val, pr~stitu.tas e futebol, tópicos
tam fal1sos, por pouco representativos, pomo o dos tou·reiros ou
"cantaeres" se aplicado aos espanhóij.
1

Seria 'riste é que se o Brasil virasse~uperpoténcia e o galegoportug és se algasse ao mesmo
nível ue o inglés, aqui na Galiza, justamente onde a língua
nasce~ 1000 anos atrás, o tenhamo8i esguecido bu acastelhanado tanto que já nom valha pa. ra nos icomunicar.
Alguns afirmam nom entender os

portu~eses e com isso dam por

NA GALERIA SARGADELOS.

XUSTO

dos mais sérios candidatos a se
-tornar superpoténcia no próximo
séculoJ·Razóes nom parecem faltar quando já hoje é um dos países mais industrializados (circunstáncia 1que aqui é ignorada mesmo por alguns economistas) e
também o país com maiores recursos naturais, a pesar
de ser "só" o
5º em tamanho... Por outra Com ogalegoparte, a in- ~rtugués como
flagom brasileira anda hoje língua nossa e
por 4% anual , conhecendo
décimas só
por cima da tambémo
espanhola e espanholos
longe das cifras de anos galegos
atrás que ain- seremos opovo
da nós ternos
em m~nte -só com maiores
ficamos com o possibilidades
pior. Poderiam
dar-s~ müitas comunicativas
outras cifras do planeta

finaliz da a possibilidade de um
ache amento. Precisamente
quandp mais necessário é porque a~alta de entendimento nom
cierno stra que sejam líhguas .diferent s, senom que o seu g~le
go est~ já_~en:iasiado deturpado
ompreénsom
para perm1t1r a 1nterc_
fluente~ O portugués é só o galégo em estado "puro" e pronunciado conp outro(s) sotaqué(s). lmaginemci>s urna váriedade de anda1

PRIETO E

luz salpicado de anglicismos. Entenderí amo-lo? Imaginemos um
dialecto colombiano escrito com
a ortografia do italiano. Pareceria
espanhol?
Voltemos "ao rego" que nos tem
a história e recuperemos
a nossa língua como ela é, galega-portuguesa, sem inventar novas realidades 11em fugir da noss a realidade . E perfeitamente
possível a reunitica9om lingüística
sem que por isso o galego passe
a ceder identidade própria frente
as outras v,ariedades galego-portuguesas. E possível e necessário. Com o galega-portugués como língua nossa e conhecendo
também o espanhol os galegos
seremos o povo com maiores
-possibilidades comunicativas do
planeta, por cima de qualquer anglófono. Por que fecharmo-nos a
essa realidade? Por que aprendermos, por exemplo, umha segunda língua estrangeira para os
empregos dependentes da UE se
já dominamos por via natural
duas línguas comunitárias?
tra~do

Um saúdo a todos e que nos
volte o juízo . Melhor tarde que
nunca.•
LUCIANO CAAMANHO ÜAR lA

(Lu

)

Quen lle pon
o axouxere a Vitrasa
Como cidadán de a pé teño a necesidade de utilizar con certa frecuéncia o autobus. Facendo un
pouco de memória, desde hai dez
anos que son usuário deste servizo, só percibin leves cámbios, o
máis apreciábel a renovación da
frota. Por que o que se di o servizo en segue igual de denigrante,
xa que Vitrasa ten por norma non
poñer en funcionamento unha nova liña, se ésta non asegura un
benefício desde o seu primeiro
dia ou non dispón dunha suculenta subvención ¡menudo risco!
Cando se trata dun monopólio.
Entanto o usuário segue vexetando nas paradas, aperfeizoando o
inglés, lendo a prensa, .etc.
-Algo me di que lonxe de solucio- .
narse manterase no tempo por

. ¡·
1

1
1
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1 normativización
lingüística.

Pede o historiador
Ramón Villares que
"descorramos o
esquecimento sobre a
guerra civil e a
represión franquista
que nos
autoimpuxemos na
transición". (Que se
autoimpuxo el, quere
dicer). Recoñece o
1 presidente da
Asociación de Historia
Contemporánea que
"en ltália, Fráncia ou
Rosa
Montse
Xosé Ramón
Mariña
Xosé Manuel
Alemaña, os debates e
Parada
Bancário
Xubilada
Parada
Funcionário
pleitos públicos entre
historiadores son
A baixada dos impostes
Son uns si nvergonzas,
Non sei, penso que é bon
Paso da política, ainda
~reo ~ue a rebaix~ dos
bastante frecueotes,
non vai beneficiar a todo
nunca me gestaron e ago,
tmpostos que anunc1ou o
sempre que paguemos me,
que esta é unha cuestión
o mundo. De todos xei,
que afecta ao peto de to,
ra veñen con isto. Baixan
nos. Falando de carros, os
Gove~o é ·boa, pero é
porque hai máis
tos, non coñezo moi ben
unha e apa inicial que hai
os impostes pero elirni,
que non estamos niso non
dos. Creo que a rebaixa
atención á memória, a
entendernos moito. Sem,
a nova lei do Imposto da
que ap ofundizar despois
nan a desgravación por
de impostes é boa para os
feítos
históricos que
Renda das Persoas Físi,
para ir axustándoa. Agora
aluguer e hipoteca. O da
pre que sexa baixar será
que teñen moito porque
seguen a comover,
son os que mandan e nin, · eliminan a desgravación
cas. Sei que tes que ter
rebaixa é todo un conto,
mellor, pero se nos vai
máis ingresos para facer a
van contra os pobres, pe,
prexudicar noutros termos
guén tiraría pedras contra
por alJf,Uer de vivencias e
como o nazismo ou a
polas hipotecas, pero
declaración da renda, pe,
o seu tellado. O resto, os
ro contra os ricos non vai
da declaración, non. Tal e
Fráncia de Vichy". O
que non ternos carros, pa,
nada. Para o Partido Po,
axúst3.{la por mitro. lado,
corno están as causas non
ro non coñezo a leí. T ª'
doutor
da Universidade
1
mén sei que eliminan a
de modo que .compensa a
garemos menos pero non
pular, que representa ao
sabemos que é mellar. T ª'
de Santiago pensa que
todos. psta rebaixa, ao f¡,
desgravación por aluguer
mén din que hai moito
sairemos beneficiados
ricos, os pobres, que nos
nal, no neto, é favorábel
porque os impostos dei,
e hipotecas e paréceme
fastidiemos, para iso ga,
emprego e os xóvenes se,
"agora aquí xa
para todo o mundo.•
xan de sér progresivos.•
guimos parados.•
ben, pero non sei máis. •
ñaron eles as eleicións. •
estamos en condicións
de lem_bra·r" (.El País 3 i
de Marzo). Moito
Po.lo que se refire á propia metodous motivos fundamentais: o prita nº 11 da folla de indicacións
obxectivo reiteradamente incumpresta ler esas
para cubrir a enquisa lémbrase
doloxía de ª 'i1 álise sociolingüística
meiro, a conciéncia cidadá, que
pridb en perxuízó do galega, este
palabras de -alguén
que, alí onde a LOXSE non esutilizada par~ a realización da en.ternos os terestudio "pretende coñece-la sique
ten de man unha
tea aínda implantada, "a normatiqui sa, uns eantos datos poden
tuación da utilización, do coñecemos equivocadarvos idea da falta de seriedade
boa equipa de
mento e da valoración do idioma
va para BUP-COU e FP1 e FP2
dos, non nos
dos autores. No impreso nº 1, titué a que establecía o artigo 8º da
galega en cada centro". Trátase,
m o b i 1izamos V'ltrasa ten
historiadores
lado Datos sobre o centro· no seu
Orde do 1 de marzo de 1988
pois, de coñecer e analizar a reapor problemas
profisionais
dispostos a
conxunto, impreso que debe ir
sociais pero si por norma non
(DOG do 16/3/88)". Non estamos
lidade sociolingüística dos Instipartir
de
agora
a
falar,
por
tanto,
de
dous
anos,
asinado
pqlo
a
tutos, dado que "transcorridos
polo futbol; o poñer en
Coordinador
senón de dez ·no caso dos niveis
dous anos desde a publicación
segundo motipoñerse a investigar, a
en que continuaba vixente dita
vo débese aos funcionamento
do Equipo de
do Decreto 247/1995 (14 de Seabrir
arquivos do
arde. Hai que agradecer ao seNormalización lm~inade que a
tembro) cómpre coñece-la situapolíticos de tur- unha nova liña
exército, a despertar .
Lingüística e
ñor Conselleiro que despois dun...:
ción da súa aplicación". Este Deno, que lonxe
máis polo Di- administración
ha década a administración code correxir os se non asegura
creto regula as materias que devoces durmidas e a
rector do Cenmece a "coñece-la situación da
ben impartirse obrigatoriamente
agrávios, pre- 0 benefício
lexisla
sobre
a
publicar os achádegos,
tro, á hora €Je
súa aplicación".
en galega. Sen embargo, na nomían cunha
a extender a liberdade preguntar ¿Cal obrigatoriedade
concesión á ¡menudo risco!
foi o proced ecarta por oue a comprensión. Veña
Suso Sanmartin
·
de pagar
mento emp~e
tros 25 anos,
todos
eses
gado para re- impostos eque
eu digo 25 non
académicos que até
colle-los datos
50, a ver se asi Vitrasa paga a déanos máis tarde
anteriores? enbeda histórica contraída cos cidaagora contaban
ABERRI EGUNA' 9 8
tre as respos- vos envía unha
dáns. +
fanegas de millo
tas que se po- enquisa para
producido por bisbarra
den sinalar
Ó CAR BENAVIDES VILA
cun "x" figura a preguntaivos se
a facer unha história
(BEADE,VIOO)
seguinte: Simtd
útil e viva! Non che era
NON SE
ple apreciación es a es
sen tempo!
a ollo. lma~i- pagando ou
Absurdo inquérito

Que opina do anúncio de rebaixa de

impo~tos?

1

sobre o galega
O Conselleiro de Educación da
acaba de enviar aos centros de
Ensino Secundario unha carta e
unha enquisa para avaliar o uso
do galega como lingua de instrucción. Partindo unha vez máis
do utópico obxectivo consistente
en que o alumnado remate os níveis non universitarios "cun dominio progresivo similar, oral e
escrito, do galega e caste!án",

FAGAN
ILUSIÓNS.
·NON É UNHA
11

IKURRIÑA

1

•CANAS • CARRETES •
•GRAN VARIEDADE
EN APARELLOS • "'
•CEBOS VIVOS •

1
1

•

ÉA
"UNION JACK"

r--7----------------------------------------------------------,

.,

11

nade que d¡u- non. ~
rante a elal:J.or~ción do pr¡óx1mo censo se
admita comp procedemento de
recollida de t:Jatos a simple apreciación a olld. Finalmente hai que
sinalar que la enquisa, cuberta
con todos os datos que se piden,
debera devolverse á inspección
"no prazo máximo dos vinte días
seguintes á data na que se reciba
.no centro", tempo claramente in- ·
suficiente para a realización dun

R I Polveira, 12 Telf. e Fax (981) 69 47 21 Móbil 989 53 75 78 Sigüeiro - Santiago

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

Venres de Páscua nun
refúxio do Pirineo
aragonés. A garda civil
reclama a filiación dos
que buscaron acobillo
após do trebón. O dono
aclara logo: "O que a
Garda Civil non perdoa,
nen de broma, son as _

,.

r
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cataláns. E agora
tamén quere as dos
galegas".
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da leí, enviase anos despois unha
estudio sociolingüístico serio enenquisa a eses funcionarios para
tre
.·comunidade educativa
preguntarlles se seguen a entrar
(alumnado, país, profesorado, ~n
ás oito ou se cumpren.·a lei ·e entorno, etc.). Pár exemplo, cando
se pregunta no impreso nº 1 ¿Cal · tran ás seis. lmaxinade que a administración lexisla sobre a obrié a lingua habitual das familias
gatoriedade de pagar cer:tos imdese alumnado? e se pide a por~
postas e .que varios anos máis
centaxe exacta·de cada lingua, é
tarde vos envía unha enquisa
obvio que administración debería
para preguntarvos se estades
proporcionar uns modelos de re.colli_da de datos para pasármelos · pagando ou non_, e que- tarJto se
pagades como se non, non pasa
ás familias e un .período de tempo
nada. lmaxinade un país no cal a
axeitado para a realización.
leí é meramente orientativa cando lles convén. Pois ben, ese é o
Hai que reflexionar tamén sobre -a
país no -que vivides e isto é o que
finalidade dun estudio destas caestá a suceder coa lex·islación
racterísticas. lmaxinade unha administración na cal o poder execuque regula a utilización obJigatotivo promulgase un decreto abriria _cto galega para a impartición
gando aos funcionarios a entrar a
de diferentes materias no ensino
traballar ás seis da mañá por vez
non .universitario.+
das cito e que esa administración,
X. CocIÑA Souro (o BARCO)
en vez de velar polo cumprimento

Herma

a

_Os que critican á Real

HSTE XORMAL E"
1

Académia Galega non
TAN c:o~~~R
valoran os seus
Q E exc:.~ t>S:
esforzos. Hai pouco
chamábase ainda
~
NEVEi1'A ...
"Gallega"' e agora xa
ven. Toma
normalización r~dical_:·
Viva o galega. A casa
po.la fiestra! Despóis de
vários avisos decidiron
modificar os fólios
imprentados e poñer
tamén A Coruña. Nada ·
de La Coruña como
puñan sempre. Viva,
r---------------------------------------~-----~-------------------------------------------------------,
outra vez. Magnífico.
:1 · A le.ct.ura
moitos debuxos ou senón polos
ma si~uación ca min que nos
Na actuali~ade .~s mozos no~
Tanto está a ·cundir o
clásicos que mi.ña nai me Lía
unira~os contra aquel rapaz
se senten 1dent1f1ca~os cos 11:
con tanto interese. Foi ela precique tahto nos amolaba. Nunca
bro~ por falta de est1~ulo ..Haoptimismo que a xente
: COffiO conquista
samente quen me iniciou neste
máis nbs·quitou a comida. Aquel
bena que facer por incentivar
xa espera que as follas
marabilloso costume. Aquelas
libro non só--me fixera pa~ar unmáis esta a~tividade. ~mosarNa actualidade, as novas tecque lle quedan co ·
primeiras follas que comecei
ha tarde inolvidable, senon que
lle á x~nte !odalas opc1ons das
noloxías están dando paso a
por decisión propia supuxeron
tamén aprendín causas nov~s.
que disponen , en troques de
agradecimento por ter
un novo modo de vida que caun paso definitivo para comEsta, posiblemente, sexa a pnnfomen!ar tanto outros sop_ortes
recebido unha
da vez se afasta máis dos hábiprender que na vida había máis
cipal virtude dun "fato de follas'',
que d1a tras día dan ma1s do
tos de lectura. A televisión vía
publicación e a
causas que xoguetes, debuxos
cada un pode interpretar del o . mesmo . ¿Onde quedaro n
satélite, o vídeo (con maiores
que lle interesa. Todo depende
aquelas lecturas que nosos
animados e xogar coa pelota.
solicitude para pedir
posibilidades gracias á dixitali·
de ata onde chegue a capacida~
país nos facían antes de du rmáis, redactadas en
zación), a internet, as maiores
Era unha desas tardes de dode de evasión e de imaxinación
mir? Ago ra cambi áronse por
ofertas en soportes musicais ou . mingo nas que chovía con tanta
castelán, portugués,
persoal. Canto máis te metas na
deixar quedar vendo o te:levisor
a futura radio, só por citar alforza que mesmo tremían as
pel do protagonista máis vivirás
ós rapaces du rante media hora
italiano, francés, inglé·s
gúns exemplos, despraz?n ó lifiestras ó contacto coa auga.
e gozarás da lectura.
máis palas noites. Un libro xa
e alemán, incluan
bro progresivamente. E realMeus irmáns estaban enfermos
non se ve coma un regalo útil,
mente preocupante que estas
tamén o galega. Seguro
na cama e a min no se me ocoDende aquel día continuei
prefirese unha máquina de vimáquinas das que a penas co- - rría náda que fac~r. Mirei dentro
abrindo novas portadas e desdeoxogos.
que as cámbian.
ñecemos o seu funcionamento
dun
caixón
busc'ando
algunha
cubrindo
as
moitas
posib
ilidaFelicitacións de
se estendan con tanta facilidadistracción e alí apareceu. Tratádes que ofrecen os distintos xéPero non só acorre isto cos nede eclipsando o fantástico munantemán. A este paso
nas, se cadra cos. adultos a sineros, pois outra das calidades
base dun vello libro do tempo no
do que ofrece unha boa lectura.
no ano 2.057 xa teñen
que miña nai era cativa, igual ca
que ten a lectura son as múltituación é aínda máis preocu min. O seu título distinguíase -ples opcións e variedades que
pante. Os noves ritmos de vida
todo normalizado.
A través das páxinas dunha noposúe. Podemos escoller dencon dificultad(:), pois estaba escada vez deixan menos tempo
vela,
dun
canto
ou
dos
versos
Queda escrita esta nota
crito en letras douradas sobre
de historias cómicas, pasando
libre para gozar dunha repoudun poema ternos a oportunipara congratulación dos
fondo negro. Paseille un trapo e
palas novelas policíacas, de tesada lectura. De aqu í tamén se
dade de viaxar por nós mesconseguín le-lo título: "O ervello
rror, hi.stóricas, dramas, poesía,
desprende a necesidade de
nasos bisnetos.
mos, sen movernos do asento,

R

.

Nun artigo titulado O
idioma de Valle-lnclán (2 .
de Abril), o crítico de El
País Miguel García

-cr·

Posada chámalle ao
galega da época: "o castelán galaico dos
campesiños cheo de
arcaismos". Ou seña
que o galega nori .é un
idioma, senón algo así
como un castelán
antigo. Franco era máis
xeneroso, decia que era
un dialecto. García .
Posada tamén bate
contra "a disgregación
da cultura, a
atomización de calquer
planteamento universal
en nome do campanário
da aldea, o tolón tolón
das vacas da vila e os
refráns das máis vellas
do lugar". Compara o
galega co andaluz e co
.sevillano. Será por iso
que lle deron a
coo(denar un
suplemento de cultura
que se chama Babelía.
Agora entendemos que ·
ese nome é unha
queixa. Eles quererian
chamarlle: La lengua del

império.•

e a mostaza". Empecei a lectura
de maneira que ninguén inflúa
daquelas vinte follas e nun chisnos nasos pensamentos ou
co xa me prenderan por complesentimentos. A lectura non ten - to. A historia ensinaba a imparbarreiras, non delimita os espatancia de portarse ben coa xente
cios de acción de cada un. En
e de que os máis fortes non
cada historia podémonos consempre levan razón. Era unha
verter en protagonistas, ternos
desas fábulas que ofrecen unha
ocasión de ve-las causas dennóción moral que permite pensar
de diferentes perspectivas e toque as causas sempre teñen sodas son sempre válida9. Na telución. A min valeume para vialevisión, por exemplo, as imaxar a un fantástico mundo no
xes e os diálogos proceden
(lUe dúas sementes talaban.
doutros lugares alleos ós nasos
Sentinme identificado coa mospensamentos. ·Son transmitidas
taza que asoballada polo ervello
e hai que aceptalas tal e como
tan só polo feíto de ser.de menor
son. Pela contra, nunha liña de
tamaño ca este, decidiu unirse a
'lectura a imaxinación pode vjaoutras coma ela. Matinei un intre
. xar ata límites insospeitados.
e aquela situación empezoume
· a lembrar ó mangallón da miña
Aínda lembro a miña primeira -clase que sempre nos comía no
experiencia realmente seria cun
recreo a parva ós máis miúdos.
libro. Tería eu uns sete anos e
ata aquel momento só me inteDespois daquela lectura propúresara por certos contos con
xenlle ós que estaban na mes-

ensaios ata chegar as miñas
favoritas que son as picarescas. As distintas narracións
supoñen novas aventuras e estraños misterios por coñecer.
Cada libro que se remata é
pois umha conquista.

A min pUcédeme o mesmo cando leo que cando probo unha
comida novidosa, nunca sei o
que me agarda. Un texto é unha
caixa de sorpresas. Hainos mellares e peores pero dende logo
todos teñen algo particular que
os dif~rencia. Cada folla suxire
unha emoción distinta, segundo
a persa? que se sitúe diante do
papel.· E necesario, ó meu entender, recuperar un costume
tan san como é o de seguir letra
a letra!toda a riqueza que unha
boa lectura encerra tras esa
aparencia simple. O seu atractivo áchfise no seu interior.

atapar fórmulas alternativas
que p~rmitan facer compatibles
o seguimento dun libro e o frenético ritmo diario. Nesta tarefa
terán que traballar os autores
para facilitarlle á xente un maior
acceso e ir eliminando, pouco a
pouco , as trabas ex istentes
nestes momentos. Poderíanse
impulsar medidas como as de
publicar máis cantidade de li bros de peto , rebaixa-los prezos, etc. Tódalas solucións qu e
sirvan para favorecer dun xeito
eficaz a conquista dun novo libro son válidas. Hai gran cantidade de maneiras de distraerse
somerxido nas páxinas dunha
narración. A lectura é algo íntimo e persoal. Soñar esperto
está ó alcance de todo o mundo, ¡tan só hai que viaxar coa
imaxinación! +
RUBÉN

V ALVERDE ALONSO

L-----------------------------------------------------------------------------------------------------

No\/á ~L.Jf'SRO ·DOS _ANIMAIG
·'DOMS'ST1cos ~A A vStJDA

A

EDICIÓNS

AJIOBADBBA

1

1

· G uieirQ·
CULTURAL

A NOSA TERRA
.

Nº826

.

Auséncia

A Aula Castelao reivindica a Filosofia como
reflexión global ql!e iínplique·ás ciénciás e á's letras

~ LOIS DIÉGUEZ

Un milleiro de congresistas na XV Semana GaÍega de Filosofla

A

casa, sobre calquer outra, .
será, sempre, a de Outeiro, co seu
cedro ergueito -ao p é do albóio, na
memória. E a terra, aquela que se
perde no planalto como unha man
estendida: a T erra Cha. A vida
levou-nos por outras chas, pola de
Lemas, onde botaron, Manuel
Maria e Saleta, corenta anos
(Saleta cumpriria-os, se no'n me
· equivoco, o ano que ven. Os da
sua estáncia, claro)_.

9* CARME VIDAL

O lugar da Filosofia no noso
tempo e o seu papel conío reflexión global e crítica está a
ser debatido desde o dia 13
en Pontevedra. A Aula Caste lao xuntou por volta de
vinte ponentes e un milleiro
de congres istas na XV edición da Semana G alega de Filosofia que remata o dia 1 7.
Retómase asi o debate que iniciou a celebración da Semana
hai xa quince anos, cunha traxectória que converteu o congreso de Pontevedra nun dos
mái importantes foros de reflexión do paí , polo que pasaron
rnáis xa de cincocentos ponen- tes que abriron a reflexión sobre
temas como ecoloxia, xériero,
poder, nación, democrácia, latinoamérica, lingua ou traballo.
Nesta edición, a Aula Castelao
pretendeu que se partise da idea
de Filosofía como "actividade
atenta aos logros da ciéncia, da
técnica e das liñas criativas da
arte" e tamén das concepcións
que se van xerando ante fe nómenos como "a emancipac ión
da muller, a loita pola autodeterminación dos pavos, o paro,
os rnovemen tos migrató rios, a
xeralización comunicativa, o
consumismo, os conflitos bélicos
ou a destrución do meio natural", segundo anoto u O iga
Aguiar, na sesión de apertura.
Oiante da escisión empobrecedora entre ciéncias e letras, a
Aula pula por "superar esa infundada eparación e abrir as humanidade , as ciéncias sociais e
as ciéncias natural á interdi ciplinariedade cara potenciar unha reflexión na que a verdades
non s n abs lutas, senón revisábeis, uxeitas a c n tradicións,
per non por is meno ó lidas
que outras crenzas" e por isa apelou por un ensino globalizado r
n qu "a filo ofia é necesári a
c mo ferramenta de análise".
Analisar o presente e as perspectivas de fu turo no ámbi to do ensino a i como valorar posfbeis
alternativas está a ser o obxectivo das xornadas de mañá ás que
foron convidados os fil ósofos
António Escohotado, Amélia
Valcárcel, Javier Echeverria,
Víctor Gómez Pin e Gustavo
Bueno. Escohotado mostrouse
partidário de potenciar o ensino
da História da Filosofía -"é como entendo a traxectóría histórica do pensar, non o seu esnaquizamento como nos ensinaban
na Faculdade" - e nun paso
adiante, chegar a reflexionar
arredor da Filosofía da História.
O profesor e filósofo Javier Echevarria -autor de Telépolis e Cosmopolitas Domésticos- cuestionou
a institucionalización que levou
á filosofia a se converter nunha·
profisión académica e "ligou a

~en

A. IGLESIAS

Mariano Pérez Amor, profesor na Universidade de Vigo, ponente da Semana.

sua sorte á do Estado, producfndose unha ampla conversión dos -fi lósofos en funcionários públicos, en conselleiros aúlicos ou en
criadores de opinión". O poder
do mercado que pon en cuestión
a primada do Estado ten que
provocar, ao seu ver, unha profunda reflexión tan to sobre o
próprio cámbio, como sobre a
sua incidéncia na actividade filosófica. "N a actualidade as tecnoloxias e os meios de comunicación posibilitan a criación dun
novo espácio social ao que a filosofia se está adaptando moi mal,
e que sen embargo está transformando profundamente a realidade económica, social e cultural"
anotou. A respeito do universalismo, Amélia Valcárcel sinalou
que "un distinto debe buscar aos
seus iguais para defender as diferéncias" e destacou que a filosofia "está dando un debate multiforme que serve para todo, vimos
dun tempo onde o todo vale foi
excesivo, o princípio de orixinalidade primou máis que a vontade de verdade. A filosofia ten
que coñecer as particularidades e
darlle o seu lugar" dixo na defensa do multiculturalismo, poñen.do o direito á diferéncia <liante
da condea ao exotismo.

A ideoloxia nas. ciénc.ias
Nas sesións de tarde, especialistas
galegas analisan os problemas
ídeolóxicos nos diversos campos
do saber. O profesor da Universidade de Vigo, Mariano Pérez
Amo_r fixo un percorrido pola
história da Física e a Tecnoloxia,
o. biólogo e ensaista Daniel Soutullo achegou aos asistentes a unha reflexión crítica arredor dos
descobrementos da bioloxia, en
especial da xenética, e o psiquiatra Emílio González falou de como os actos médicos poden supor
cruentas intervencións na cultu-

ra dos pacientes. "Para unha

de global", Gómez Pin reflexionando arred~ da democi-ácia hoxe e Javier ~uguerza qu.e led. a
lección de dausura "En torno á
idea de razón! pública''. completan
o programa.

aséptica e neutral biomedicina, _
que segue· teirnando con acadarunha lingua e unha culturá sanitária uni.versais, moitos galegas
periféricos son etiquetados de
pailáns alex.ítimos" destacou ,
provocando, ao seu ver, que os
pacientes muden de síntomas para non perder os benefícios do
Sistema Sanítário. A economista
Carme .Qarcia Negro e o xomalista Gustavo Luca de Tena pecharán as sesións de tarde tituladas "ldeoloxia, Ciencia e Sociedade desde Galicia".

Asociadóh
para defender a f ilosofia
No ámbito Jia Semana, a Aso-

ciación Galega para a Defensa da
Filosofia, qu~ se constituirá en

breve, -apresentou o -seu maní-·
festa no qui se require a participación de oda a comunidade
Mª Xosé Agra falou, na primeira
educativa e apoio social para
das xornadas de noite, da apelareivindicar, [entre oiltras co u..:
ción do feminismo á xustiza e sisas, un maior reforzamento da
tuou o ponto de mira na impormatéria no 1enSÍ1:10 m~ io. Dutáncia de ter en canta o sistema
rante todas as xornadas un
grand.e número
sexo-xénero e puxo sobre a mesa
de 11sistentes, endados que avalian
tre eles ,os próo estado de causas:
pri~s ponentes,
as mulleres fan
asinaron _o contie os meios de
dous tercios do tra,
do do manifesto
,,.
ballo mundial, re,
que _-a Asocomun1cac1on
ciben o 5 % das
ciación -form_ada
posibilitan
ganáncias e produpor profesores de
cen menos do 1%
ensino
meio,
a criación dun
dos bens; o trabaalumnos e profe-llo non asalariado
novo espácio
sores da Univer);idade e licendas mulleres contiSOCial aoque .
ciaacrs en parcf í case segundo a
ONU en 11 tria filosofia se está ~eluefe d:a·r a co,
llóns · de·· dólares
~-" ñecer publicaanuais. En canto á
-a aptan o.
meh.te.
participación polímoi mal"
. tic.a, ·n o ámbito loSostén a Asociación que lonxe
cal do Estado espaJAVIER ECHEVARRIA
de mingoar a preñol as mulleres
ocupan un 13,5%·,
séncia ·da Filosofía
no Ensino Secun-delas duas de cada
dário, debe ser retres non repiten
forzada en horas e
mandato- un 22%
matérias e teñen que ser impartino Congreso e o 39,4% na repredas exclusivamente por profesores
sentación española no Parlamenesp~cializado~ en Filosofía. Piden
to Europeo. António Escohotado
asimesmo qU;e se constituan decos paraísos naturais, Echeverria
coa ponéncia "da sociedade da . partamentos de Filosofía en todos
os centros.•
información á T elépolis. A .cicla-

'As tecn~l~xias
.

d

.

d

ta ·anos dan para encher
n on só unha vida senón outras
moitas. A mesma cidade inteira.
_ Pintamos, adornamos, con ilusión,
Xistral, a librarla de Monforte,
nunha tarde lonxana na que eu
partía para a mili co corazón
· destrozado. Fixemos, no e.entro da
· estáncia de tan poúco espazo, un
niño para a palabra. E desde
aquela, ó poema foi-se construindo
con luz e con beleza. T ámén é.oa
dar, ás veces, pois a dar é o abono
da alegria." Tantos amigos, tanta
xeración pasou pola mesa aberta
ao colóquio ... Tanta cidade
.desfilou para dice! "hola!" ou
- mercar un libro ou unha figura de
Sargadelos, ou mirar,
_
simplesmente, ao das barbas. E
despois do dia cumprid9,
paseábamos pala Compañia ante a
longa fachada do Convento, ou
- por Cardeal; ou mesmo nos
achegábamos a Carude ou aos
Abeledos , ao meu Regueiro, o das Balloadas. Todo está fresco e un
non se dá afeito a outra
perspectiva. As cidapes tom;m a
persoµaHdade de quen cis habi.ta.
Monforte tomou-na, tamén, de ·
Manuel, de Saleta, de Xistral, ás
veces dun xeito absoluto. -

~esde

Ágora vou,
o 2 de abril,
de cando .e n vez, á miña terra
lemava, como sempre. E - ·
instintivamente-colhpara Xisfral .
ou para o piso de Roberto
Baamonde, l. Polo camiño decatome de que a auséncia xa é outra
evidéncia, e torzo a dirección sen
rumo .e sen palabra. Custa .
aprende-lo. -O Cabe vai máis
silencioso e a xente parece
camiñar atoutiñada. Van outros
,tamén, Felipe, o Rajo,-Cotsino, o
Lis,-o Xaneco ... e aqueles e
aquelas, anónimos ou non, que
espellan os seus restos nas
vidreiras de Xistral e atopan o
vacío.

~ais segue a vida noutras

paisaxes axeitadas ás realidades
novas, alegres quizabes, quentes
quizabes, como o lume que sai do
corazón. Segue; que esa é a esperanza, co Mar Maior por diante e
un piso mirando-se nas ondas alborotadas ou no espello calmo,
azul e humilde como o sentido poema a construir de novo. Outra
vez. E nÓs iremos para o norte,
agora, mais co corazón unh(l miga
inquedo polo sul, abaixo, tan vacío
nesra primavera. •
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pasar tres semanas hospitalizado.

i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.'

· •Marre
... Carlos Blanco,
: presidente
· ·: da Asociación
de Editores

Carlos Blanco Yáñez, presidente
de Edicións do Cumio ~ da
Asociación Galega de Editores,·
:· faleceu o 12 de Abril despois de

•Músi a
solidária
co Sáhkra·
azo
1

Blanco nascera en Meira e ,
comezou o seu traballo editorial
en Anaya. Proseguiu en Xerais
como director financieiro e en
Asuri Ediciones, de Bilbo.
Fundou Edicións do Cúmio hai
dez anos, sendo director até
xubilarse recentemente.
Ademais de ser presidente desta
eidtorial, tamén o era da
Asociación Galega de Editores.
O enterro de Carlos Blanco tivo
· lugar o Martes 1f de Abril no
cemitério vigués de Pereiró. •

............................................................................................................ :
•Fallado
,, .
o premio
de narrativa
fantástica
da Coruña
Breogán Riveiro Vázquez
resultou o gañador do I Prémio
de Narrativa Fantástica Cidade
da Coruña, convocado polo
pub Dublin e Edicións Espiral
Maior. O título da novela curta
que gañou o prémio é O

vendedor de mazás
apresentándose baixo o lema
Raiola. O xuri, que estivo
formado por Tucho Calvo,
Miguel Anxo Fernán Vello e
Miguel Mato, escolleu entre
vinteoito obras e deu a coñecer
o fallo o dia 7 de Abril. +

J

r.,

•Actuación
de Mini e Mero
na Estrada
A asociación cultural O Brado da
-Estrada é a responsabel de
organizar a actuación de Mini e
Mero, ex Fuxan os V entos, do
vindeiro 17 de Abril ás nove da
noite no Museo do Povo
. Estradense "Manuel Reimóndez
Portela". Os actuais compoñentes
de A Quenlla estarán
acompañados do gaiteiro Raul. +

• Máis de 300
matriculados
nas xomadas
da CIG e AS--PG
A dia 15 de Abril, perto de 350
persoas xa estaban matriculadas
para as VIII Xomadas de Língua e
Literatura que se desenvolven
entre o dia 24 e o 26 de Abril
organizadas conxuntamente
pola CIG e a AS,PG. Hai sete
anos que se convocaron por
primeira vez acadando unha
asisténcia regular de 500 persoas
cada ano. Desta ve•_, participan
nos quince seminários e
conferéncias· Xusto
G.Beramendi, Xosé Ramón
Freixeiro, Laura Tato, Aurora
Marco, Mercedes Queixas e.
Francisco Rodríguez, entre
outros. O prazo de
matriculación está aberto até o
Xoves 22 de Abril en calquer
local da CIG ou da AS,PG.+

· ·Concurso
. de cantos
en Paraños
A asociación de viciños de
Paraños, no Covelo, organiza o
segundo certame de conto
galego e o primeiro de cartaces
para o Diadas Letras. No
concurso de contos pode
participar calquera persoa
cunha ou máis obras con tal de
que estean escritas en galego e
teñen unha extensiórr mínima
de dous fólios e máxima de
cinco. O prazo de
apresentación remata o dia 3
de Maio e hai que enviar a
obra nup sobre pechado co
titulo,Jema e ídade do autor
acompañado doutro no que
figuren os datos completos. Na
mesma data remata o prazo
para os cartaces, que ten que
~ludir aos tres troveiros e ter
un formato en DIN A~ 3. +

•Adican
unha ru~ a Fole
en Portomarin
Anxel Fole tivo presente a
Portomarin en moitos dos seus
escritos e agora ~ .vila réndelle
homenaxe adicándolle unha
rua:, como foi acordado de forma
unánime no pleno do concello.
O monolito co seu nome foi
. descuberto o Domingo 12 de
Abril nun acto no que
participaron .a sua sobriña
Concha Fole, a conselleira
Manuela López Besteiro e a
presidenta·do consello de

administración de El Progreso,
Blanca Garcia Montenegro.+

• Apreséntase
na Coruña a
Fundación Xaime
Quintanilla
O Martes 14 de Abril
apresentouse na Coruña a
Fundación "Xaime Quintanilla",
cuxo lema é Galiza como tarefa.
No acto que tivo lugar no Circo
de Artesáns, Xosé Ramón
Barreiro Femández deu a
conferéncia "A República en
Galiza, luces e sombras".+

•Nova directiva
~ para o Batallón
Literário da Costa
da Marte
Os membros do Batallón

Literário da Costa da Marte
reuníronse o día 11 de Abril en
Corcubión para celebrar a III
Asemblea Xeral Ordinária.
Ademais de facer un balance
das actividades do último ano e
de cotnezar a preparar o
terceiro éncontro de escritores,
a asemblea votou á nova
directiva. Por unanirriidade
ele~iuse como presidente a
Alexandre N erium
acompañado de Xavier
Rodrigues Fidalgo, Miro Villar,
Mónica Góñez, Tomás Lijó,
Modesto Fraga, Maria Lado e
Rafa Villar. +

No pavillón · o Romarigo de
Cangas ten 1 gar o 18 de Abril
un festival d solidriedade e.o
povo sahariano e cos mariñeiros
procesados np Morrazo polas
mobilización~de hai tres anos. A
partir das de da noite do Sábado
actuan Aneó Reíxa, Siniestro
Total, Xenrei fa, Uxia, Os Cempés
e Os Tres Su&:maricones.
Organiza a Asemblea de

:::J:::sca
1

de Xunco Souto

Desde o 14 de Abrili Xurxo
Souto está apresentando por
cidades e vilas o seu libro
Fumareu definido como
"histórias totalmente reais e
camochas que o autor foi
atopando na !ruta <liante do
fuciño". Conta nesta "xira
libresca" coa !colaboración de
personaxes como Pinto de
Herbón, Sofi~ de Labañou ou
acordeonista Manuel Maseda.
Tras estar en Carballo e Burela,
Souto apresehta o libro na
libraría Colón da Coruña o
Xoves 16 e na biblioteca
municipal d~ Malpica o Venres
17. En Ferrol estará o 21, e en
Santiago, ao día seguhite, na
libraría Maria Balteira. Seguen
Ourense, o día 23, Viveiro, o 28,
e a libraría Sar de Padrón, o 29
de Abril. Para o cantante de Os
Diplomáticos o obxectivo destas
apresentacións "pretende
recuperar a Hbraría como espazo
emocional, e dinamizar con
arroutada as tan distantes
relacións leitor,escritor". •

• Prémios Antón
Fraguas de
artesania
Duas mulleres, as artesanas Ana
Martínez e Mercedes Rodríguez
fixéronse co I Prémío de
Artesanía Antón Fraguas por un
rosario de castañas feito en
fundición e un encaíxe de
bolillos respeitivamente. O fallo
deuse a coñecer o 14 de Abril
en Santiago. É a Depuración da
Coruña quen convocou o
prémio e quen o dota de medio
. millón de pesetas ademais de
adquirir as obras.+

•Unha
. . ,,
expos1c1on
comemora
o centenário
da UGT de Vigo
Desde o 15 de Abril até o 10 de
Maio está aberra unha monstra
na Casa das Artes de Vigo que
conmemora o centanário do
UGT nesta cidade. A
exposición abrangue desde as
orixes do sindicato, fundado en
Vigo por Enrique Heraclio
Botana, até a democracia e a
situación actual do sindicato.
Apresentouse xunto á
exposición o libro A UGT de

Vigo, unha aproximación hi t6rica,
de Antonio Manuel Chave
Cuiñas coa preséncia de Xesus
Mosquera, secretari xeral de
UGT na Galiza, Candido
Méndez, secretário xeral d
sindicato, e Femando González
Laxe, presidente da Fundación
Luis Tilve.+
Xurxo Sauto

• Debuxos polo galega no qinema
Desde a Mocidade pola Normalización Lingüística lánzase a iniciativa do
certame de debuxos Polo galega no cinema dentro da campaña que están
a -levar a cabo en defensa do uso da língua própria na pantalla grande. ·
A mocidade da Mesa conta co apoio da Editorial S0telo Blanco, a
lib~ari:a May~o e o crítico de cinema Mi~el Anxo f.emández, o
.
g~1omsta Miguel Anxo Murado, o actor Ernesto Cfªº• a dobradora s~
ma Castelo e o dehuxante Miguel Anxo Prado. O c¡.ertame está dirixido
a todos os rapaces e rapazas que non teñan feíto de2aoito anos o 30 de
abril <leste ano que poden participar tres categoriasJ até os oito anos,
até os catorce e até os dezaoito. Os cartaces, que se ~eñen que apresen~
tar antes do 30 de Abril, terán un tamaño máximo ~e 30x42 centíme,
tros e xirarán ao redor do gaiego no cinema. Os tra~allos enviaranse,
como é habitual nos concursos, con pseudónimo o~, lema acompañados
.dun sobre pequeno pechado en cuxo interior irán datos persoais do
· concursante. _üs prémios incluefi libros e xogos ed cativos. ,

Sf

O actor Ernesto Chao e o debuxante
M.A. Prado apoian a iniciativa da Mesa.

Uxia participa no festival solidário co
Sahara do Morrazo.

A mocidade pola Normalización sinala que "se 9 ~undo do celuloide
non usa o noso idioma é por mor do nulo interese institucional en
que isto sexa·asi, ainda vulnerando leis que obriga a fome'n tar o ga~
lego nese eido". O certame é considerado un xeitd de conscienciar e
presionar para que "a utilización da nosa língua nd cinema sexa unha
realidade e non quede nunha mera utopía".+
j·

• Encontros
cos escritores
enMaio
Odia 15 de Abril o conselleiro
de Cultura e Comunicación
Social apresentou no clube
internacional de Prensa de
Santiago o ciclo Os nosos
escritores, que se vai
desenvolver en Maio. Consistirá
en encontros cos leitores por
toclq, o p~ís e participaron neste
acto de apresentación Homero
Pérez Quintana, director de
Promoción Cultural e· os
escritores Salvador 'Garcia
Bodañ'b, Luis Gonzalez Tasar,
Ricardo Martínez Conde, Xesus
Rábade Paredes, Euloxio
Rodríguez Ruibal, Miro Villar,
Carlos Casares e Miguel Anxo
Fernán Vello.•
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canta de libros
que alertaron á sociedade da· si,
tuación criminal dos penais do
Estado .español. Xa en A Nosa
Terra (nº 77, Outubro de 1979)
o preso galego da Copel, Ma,
nuel Pérez Mahia denunciaba a
política de extermínio exercida
na prisión de Herrera de la
Mancha e as condicións de pre,
sídios como os de Burgos, Oca,
ña, Soria ou Zamora mantida
intelectualmente polo profesor
universitário Carlos García Val,
dés e continuada polo seu suce,
sor
Jesús
Haddad, un
Director Xe,
ral de Pri, Concebida
sións ao que de princípio
os GRAPO de,
·
ron morte en a fin como
1978 en res, un alegato
posta á rnorte ·contra a
por torturas
política
do anarquista
Agustín Rue, penal
da en Cara, exercida
banchel. ·
desde o

Tarrio,
a crónica dun
·preso galega
ntulo: Huye, hombre, huye.
Autor: Xosé Tarrio González.
Edita: Virus. 1750 pea. Telf. 93 44 138 14.

A história que ven a continua,
ción non data do !Iláis escuro pe,
ríodo franquista. E un drama que
·comeza en plena restauración
democrática nun coléxio refor,
matório coruñés no ano 1979 e
que ainda non está rematado.
Dona Petra e Dona Conchita,
fréiras do San Xosé de Calasanz
de Palavea, formaban parte -co,
mo outras tantas- daquela en,
granax repre iva provinte da
ditadura que non foi su · ti tu ida
na tutela do neno entregad s
ao centr 'correccionais".
Até ali chegou Xo é T arrio. Viña
·endo un do carro fillos dunha
parella á quen as misérias da con,
vivéncia e d traballo destruíron.
De de rapaz pasa a coñecer os
mur do reformatório , as fugas
o culto á valentía. A ua adol~
céncia coincide con aque1es anos
no que e ensaiaba i tematica,
mente a introdución da hemina
en Galiza. Unha sub táncia reci,
bida cal mito de iniciación e que
ao pouc agromou en- piedade
nas ban<l de pequeno delin,
cuente . Conseguir droga a diário
foi para moito o paso ao ban,
didismo. ETarrío foi un dele .
Pasado vinte ano daquelas pri,
meiras bandalladas o eu diário de
pri ioneiro dá canta de como a
reb ldia de converter unha pe,
quena pena de cárcere nunha es,

Xosé Tarrio.

piral de represión xudicial e nun,
ha vertixe penitenciária na que se
ensañan o poderes do Estado.

Huye, hombre, huye. Diario de un
preso PIES é a história carcerária

cións das cadeas que non. fora a
construción de novos penais en
tempo de corrupción e o manti,
mento en pastos de responsabili,
dade de funcionários provintes da
administración franquista.

dun preso galego, Xosé Tarrio
González, concebida de princípio
a fin como un alegato contra a
política penal exercida desde o
poder polo homes do Partido So,
cialista Obrero Español incapaces
de calquer reforma na condi,

O alegato de T arrio fai memória
hi tórica e rende homaxe aos
homes da COPEL (Coordena,
dora de Presos en Loita) verda,
deiros herois da transición e irn,
pulsare de dúceas de motins

O periplo carcerário de Tarr'io,
contado paso a paso no seu relato,

A figura de Murguia

(Pasa á páxina seguinte)

Como en todo bo libro de relatos, os que aparecen en Contos malvados, o primeiro
volume de Borrazás, son coma un iceberg, o que lemos é sempre menos que o queda
oculto baixo a auga, e outorga intensidade, misterio, forza e significación ó que
aboia na superficie.
NA MESMA COLECCIÓN

Xurxo Borrazás

XERAIS

~~
~~

TÁNATA
Antón Risco

Aventuras na pen;ura
dunha xoia
Xabier P. Docampo é o autor de O
pazo baleiro, un libro para un público
novo que gaste da aventura. O protagonista destas páxinas é Nicolás
aoque as actividades cotiás
como ir á escala non lle fan
moita gracia. A
través do seu
tia, reloxeiro,
quen vive nun
vagón, acabará
meténdose nunha misión chea
de perigos e surpresas mergullándose
na ·história dun pazo. As ilustracións
son de Xosé Cobas e o libro está na
colección "Sopa de libros" de
Anaya.t "

Trece contos sobre a morte

CONTOS MALVADOS

Analisar a i.nfluéncia dos em igrantes
retornados a G.aliza durante o primeiro tércio de século é o obxectivo marcado por Xosé M. Núñez Seixas no
seu traballo Emigrantes, caciques
e indianos, editado por Xe,
rais. Máis alá
. de visións simplistas e catas,
trofistas, sinala
o autor, é preciso coñecer cal
fo¡ a importán,
cía daqueles que
volveron de facer
as américas e que
· papel xogaron na
modernización do
país as vivéncias
traidas da
emigración. Nuñez Seixas, doutorado
en Historia Contemporánea en Flo- réncia, é profesor da Universi.dade de
Santiago.+

Episódios re, poder polos
presivos que homes
circularon do PSOE.
.corno mitos
nas prisións e
serviron de
universidade
do ódio para moitos presos so,
ciais aos que se lle aplicaba sen
reparo as leis nadas contra o te,
rrorismo para cazalos, dar morte
ou fa celos desaparecer (caso N ª'
ni) por rneio de "eficientes" gru'.
pos policiais azuzados e defendí,
dos desde a prensa. A mesma
que tivo que informgr anos máis
tarde da sua implicación en cri,
mes e tráfico de drogas (brigadas
de Madrid e Sevilla) a imaxe e .
sernellanza dos GAL

NARRATIVA

Con tos
nialvados

O retomo dos
americanos a Galiza

EXTINTOS BÁSICOS
Xosé Manuel G. Trigo

T ras publicar un libro adicado aos tro,
veiros da ldade Media, a colección
Fasquia de T oxosou,
tos publica Manuel
Murguia, de Francisco A. Vida!. Ao
tempo, os viciños de
Oseiro e que forman a
asociación que leva o
nome da figura do Rexurdimento, reeditan
La primera luz. Vida!
percorre dunha maneira amena a biografía de
Murgu¡a -"adicada a abrir os cofres da
nasa historia"- até o momento da sua
marte na Coruña hai 75 anos.•

Obxectar
ªº militarismo
Sinalan desde a ANOC, que edita o
cademo Obxecta ao militarismo espa,
ñol, que o seu contido é produto de reflexións e analises-no camiño de espallar o antimilitarismo. Co "reto"
da profisionali-_- e - - ··"· ·''·',
zación do
futuro nun
horizonte .
non tan lon xano, os anti,
militaristas da
ANOCoptan
por afondar na
teoria e práctica da loita pala abolición do
exército. O ca,
cierno adícase
tanto á informar
sobre a obxección
de consciéncia como a recoller a h istó,
ria da mili no país. t
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CULTURAL.

(Ven da páxina anterior)

Torrente,
un arroto
de liberdade .

é praticamente coincidente coa
madureza de ' PSOE no poder e
coa traxectória r~presiva de An,
tonio Asunción ao frente dunha
administración penitenciária que
retomou a división 'entre os presos
e o distanciamento familiar como·
Norte da sua política.

· Título: Torrente.

Da testimuña de Tarrio desprén, .
dese que Asunción e o ministro
De la Cuadra Salcedo utilizaron
a cerros funcionários de prisións
como unha sorte de Gal carcerá,
rio que puxera fin, a calquer pre,
zo, ás revindicacións dos direitos
humanos nos cárceres. Penais
desbordados pala SIDA, a droga,
dición e o acinamento e nas que
os rebeldes non tiñan lugar.
Dúceas foron os penais que coñe,
ceu Xosé Tarrio. Unha pena de
dous anos e medio pasou a con,
verterse en case un século de con,
dena. Amenazas, intentos de fuga
e una marte ·en axuste de contas
tiveron a culpa. Aquel mozo internado en Palavea pasará a ser
un dos presos máis vixiados do sis,
tema penitenciário español. fu,
guista e colega de fuguistas, amigo
e compañeiro de bandidos (os
seus paisanos Musta e Chico) e
ago~a historiador do grupo de ho,
mes que puxeron a andar a APRE
(Asociación de presos en réxime
especial) e de todos aqueles pri,
sioneiros como o g§tlego Fenández
Mariño ou Javier Avila que loita,
ron pola me llora das .condicións
de vida nuns cárceres nos que
- insiste Tatrio- a miudo os médi,
cos son unha escala imprescindí,
bel para o ocultamento dos maos
tratos. A experiéncia do preso ga,
lego no penal de El Dueso com,
partindo celdas de isolamento con
outros presos FIES (Fichero de In,
ternos de Especial Seguimento) é
reveladora do uso non autorizado
dos raios X e das drogas para o
sometimento dos presos.

,.;r

Logo de interpretar un papel este,
lar nun dos mellares filmes espa,
ñois dos últimos anos, O diada
besta, Santiago Segura botouse a
dirixir un filme por si próprio con
toda a febrilidade, espontaneida,
de e irreveréncia dun novato.
Ademais de estar detrás da cáma,
ra, Segura copa o principal papel,
o dun oleoso policia, racista, ma,
chista e siareiro do Atlético de
Madrid. Por decilo da forma máis
aséptica posíbel, trátase dun filme
de acción con mensaxe.

Carlos Oroza.

ta para a captación do feito po,
ético, non se limita a cazar os
seus versos - como dicia Vicen,
te Huidobro da sua poesía-, se,
nón que os cons~rue, nun pro,
ceso de fonda reflexión, e aca,
ba proxec'tando a sua chama, a
sua paixón reflexiva, en forma
de tadéncias e ritmos, nos que
o pensamento se alarga entre
ntulo: Cuando se habla de ti...
os versos en permanente vixília
Autor: Carlos Oroza.
e ansiedade, vivindo o poeta a
llustracións: Francisco Mantecón.
dúbida perpetua, preguntándo,
Edita: Pazo de Mendoza, Vigo, 1998.
se ¿cara a on,
Carlos Oroza vén de publicar
de ir?, nunha
unha nova mostra do seu labor · infinita sede
de ser e com, Poesía
poético, unha plaquete, en reali,
dade un só poema dada a sua
prender.
de forte
profunda unidade, que aparece
fermosamente editado e aéom,
O profundo impronta
pañado pola obra gráfica de
mistério da oral e de
Francisco Mantecón. Trátase
poesia
qe perfecta
dunha obra nova, non incluída
Oroza está no
na seu último libro En el norte
desacougo e construcció
hay un mar que es más alto que el
sorpresa pe, n rítmica,
cielo, no que recollía boa parte
rante a vida e que flúe sen
do conxunto da sua obra e que
a criación,
foi editado en 1996.
mais cando o pausa
poema xorde
Cuando se habla de ti. .. é un
e agrama, o
afondamento do seu universo
poeta non se
poético, unha poesia de forte · limita a reproducilo senón que
impronta oral e de perfecta
o elabora en construción per,
construción rítmica, que flue
fecta, transformando o rumor
sen pausa pero que ao tempo
en eco prolongado, en forza au,
renta indagar na eséncia do
gural, telúrica. Pero de un telu,
mundo poético e especialmente
rismo inconcreto, máis vital que
.na situación do poeta e do home
xeográfico, que, como un vate
no mundo.
de tempos pri'mixénios, como
un bardo ou rapsoda, nos invo,
Cuando se habla de ti ... é un
ca e convida:
poema, como toda a sua obra,
que, lonxe de calquer tenta,
ción surreal, se dírixe no fon,
damental á intelixéncia, a ese
E daquela nos leva ao ámbito do ,
espácio no que o suxeito estra,
canto que é tamén o território
ñado "canta y deduce" como
dQ contar, velai as duas chaves
afirma . en afortunado verso.
para interpretar -mellar que .in,
Porque na poesía de Oroza a · terpretar comungar- coa obra de
enorme sedución rítmica que
Carlos Oroza, cantar e contar, .
domina toda a obra, que non
ritmo, cadéncia e reflexión, can,
só se produce nos seus recitais,
to e dedución, en palabras do
senón que se mantén na leitura
autor. Unha música da inteli,
dos textos, non debe facer es,
xéncia, un pracer tremente e
quecer que o fUndamento da'
convulso, como é a esencia máis'
sua poética é profundamente
profunda do ser e da vida. • ·
indagatório. O poeta que terma
do verso en permanente esprei,
CARLOS L. BERNARDEZ

Carlos .Oroza,
poesía da
/intelixéncia

Zamora, Daroca, A Coruña,
Puerto de Santa María, A Parda,
Picassent, Soto del Real e a xeo,
grafia penitenciária que recorreu
e está a recorrer Tarrio. Polo
meio a sua sonora fuga do barco
] .] Sis ter despois de reducir, na
compaña do preso Juan.Redan,
do, a dous gardas civis nun trasla,
do de T enerife á península. T ª'
mén ramallos de amistades forxa,
das en plantes e motins e na soe,
dade das celas de illamento. Un,
ha galería de rebeldes que, como
T arrio esc;:ribe desde a prisión de
Topas, son "un berro de guerra
desde a interminábel noite das
tebras carcerárias". Tebras que
debuxa o Estado ao entender a
condena como unha tortura que
se extende ás familias, sendo ad,
ministra.da en crise de lexitima,
ción, por experimentados bebe,
dores nas torturas do franquismo
que exercen un deseño colonial a
centos de kilómetros da terra.
Unha escolado ~rime no que o
ser humano ve reducida a sua vi,
da cotiá aos mínimos espácios e
que o amor da familia, os amigos
e os amados é un bico nun pe,
quena espácio, mil veces usado,
dun suxo cristal de plástico.•
·correspbndéncia: Xosé Tarrio González. Centro Penitenciario de Villabona, Xixón
X.E.A.

Director: Santiago Segura.
Nacionalidade: Española. 1998.

r

Se a España xa lle estaba cus,
tanda o levantar o prestíxio da
enseña rojigualda, despois do seu
uso e abuso no franquismo,
ahonda con que a película de
Segura seña vista por un bon
número de mozos para que á
bandeira española lle caiga 9u,
tro lustro de vergoña soCial. E o
símbolo máis caricaturizado e
maltratado do filme. Compleméntase con esa outra frase his,
tórica, despois da traca final do
guión, pronunciada por un To,
rrente heróico e encamillado:
"Só hai algo máis importante
que ser policia: ser español".
Con estes dados
poderiamos afir,
mar que esta,
mos ante unha
versión actuali,
zada, ainda que
desde outro án,
gulo, do célebre
personaxe Mar-

xe frito, como nos restaurantes
máis detestábeis da rua T etuán.
Unha cor abafante que fa¡ desea,
rrilar as boas doses de libérrimo
humor .de Santiago Segura. O ex,
ceso sempre foi un mal compa,
ñeiro da ironía. Cando non se
controlan os límites, a comédia
desbórdase en incontinéñcias de
sal gorda, moi aprópriada para
unha visión colectiva da rapazada
dos Venres, pero inadecuada para
o resto do público. A este home
do bairro madrileño de Caraban,
chel, herdeiro
-dá a impre,
sión- da cultura republi, Cando non
cana e de esquerdas so~ se controlan
brevivinte na os límites,
posguerra e a comédia
do anos nos
que Camacho desbórdase
traballaba de en
torneiro na incontinénStandard, pá,
cias de sal
salle o que a
· tod os os n o, gorda
vatos que non
saben conxe,
niar, nas do,
ses axeitadas, a frescura e o autocontrol. Torrente acaba por con~
vertirse nunha acumulación de
grácias que gañan máis contadas
que vistas. O resto da trama, de
filme americano, está aceitábel,
mente resalta. Destaca a actuación de Manquiña quen, ao lado
dos seus compañeiros do faro, bri~
la até agrisalos, como só fan os
bóns da escea. •
M.V.

tínez, El facha.
O ton buscado
da película xira,
sen embargo, so~
bre un perma,
. nente olor a pei,

canta de discos

Un troveiro solitário
de Cuba
Búscame adentro.
Autor: Norge Batista.
Edita: AYVA (Barcelona).

Título:

Este é o primeiro disco de Norge
Batista, un cantautor dos que segue

as pegadas dos trovcir s cubanos en
Búscame adentro, ed itado con
motivo do vintecinco anivcrsári o
da nova trova, conmemorad en
1997. Amor e idealismo
protagonizan os temas escritos por
Batista, que adica un deles, A
pesar de estos tiempos, a Santiago
de Compostela, na que lembra a
noite da cidade e ten unha
lembranza especial para
asociación cultural "Cidade
Vella". O cantautor de Las
Tunas xa actuou en Santiago,
Vigo e A Coruña compartindo
escenário con La Vieja Trova
Santiaguera e Frank Delgado.
Como outros cantantes da illa,
Batista comezou cunha guitarra e as
cancións de Silvio Rodríguez, para
facer a sua primeira xira, polo Estado
español, hai tres anos e dar a coñecer
temas como Vecino del paraíso,
Quiereme hoy, Es temprano ya o
Muchaha de Mayo. Inspirado nas
palabras de escritores co11).o Larca ou
Benedetti, Norge Batista cántalle ao
amor e á soedade coa sinxeleza da
gu itarra para deixar paso á raíces da
sua terfa coa percusión que
acompaña ás lendas. •

Al
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A Casa do Pavo conserva a memória
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En Beluso o edifício comunal dos agrários inc'a utado no 1936
segue en mans públicas

Cerna
Revista Galega de Ecoloxia
e Meio Ambiente

*

XOSÉ R. ÁLVAREZ PÉREZ

Inverno 1998. N 2 23. 450 pta.
Edita: Adega.

Dende o 1936 o roubo institu,
cionalizado non reparou en
partidos, sindicatos, particula,
res .ou comunidades labregas.
Dentro destas últimas sitúase
o caso da Sociedade de Agri,
cultores El Progreso de Belu,
"so, no concello de Bueu, que
tamén sufriu os expolios dos
militares rebeldes. A historia
desta sociedade non é roáis que
un exemplo, pero segue pautas
comuns a outros moitos casos.

e enta e un ano despois n n
parece que a Guerra Civil sexa
un capítulo uperado da no a
hi toria. O decreto de restitu,
ción de ben incautado no
franqui mo puxo outravolta no
canclelcir un perí d do noso
pasado máis recente que aínda
u cita graves polémicas. A so,
ciedade El Progreso, ainda que
nominalmente labrega, estaba
integrada por xentes de todos
o ectore proletario -que
en maior ou m nor grao non
deixaban de ser campesinos.
Pretenderon formar colectivi,
dade coma único xeito de de,
fender e da voracidade do capital i mo emerxen te. Compraban aceite, xabrón ou semente
de xeito común, alvando unha
erie de dificultades inafrontábei individualmente (a compra facíase directamente ao almacén, uperando a acción do
intermediario , quen encarecí,
an o producto ademái de adulteralo).

Máis un número a Cerna segue a informar
sobre a situación medioambiental do pais a
meio de iteresantes temas que axudan
tamén a mellorar a calidade de vida e a coñecer máis a terra. Nesta ocasión apréntanos a nasa riqueza natural dando un paseo
palas lagoas galegas ou o xardin da finca A
Saleta, no Salnés. Temas de debate ecolóxico teñen tamén
un destacado espácio, desde a
análise dos paseos
marítimos e a coxeneración até a
rala de carballos
ou a clonación
humana. A série
de Emílio Insua
sobre a natureza na literaturjl recorre a obra
de Xesus Franco e o roteiro do número
achéganos até a Marronda. Entrevístase tamén ao profesor Francisco Oiaz-Fierrros e á
pintora Maika G. Novoa.+

lrimia
a finais de xullo de 1936, cando as forzas sublevadas con,
quistan a vila de Bueu. Dende
ese momento até a actualidade
a hi toria da Casa do Pobo de
Beluso é outra.

As xestións municipais, nunca
abandoadas, conseguiron que
en 1956 a Casa fose pasada definitivamente en venda ao go,
bemo local. Unha cesión irregular a todas luces, porqúe os
propietarios eran outros.
Actualmente a Casa do Pobo
segue en funcionamento. Ampliada e reformada dende hai
un ano, volveuse converter en
centro das actividades sociais e
culturais da parroquia e segue
pertencendo ao Concello. Qué
acontecerá coa aprobación do
proxecto de lei? A Sociedade de

Agricultores "El
Progreso", propietaria do local
en 1936, pertencía á Federación
Nacional de T ra,

bajadores de la
Tierra, adscrita á
Vai
Partí ipan os s ci s e n n
ci , inclu
t mén reciben
aportación do v ciño migra,
cJ -a ociedad de Bueu, Beluso
y us Con tomos en New York do,

António Torres Vi:z:oso, derrodeiro presidente do Progreso.

nou perto de 1.800.pta .

Ocupación

Ouen non d u cart s puxo a
súas mans: obrei ros, canteiros,
carreteiros, aserradores ... nin,
guén cobrou un peso. Un verda,
deiro exercicio de solidaridade
que se traduciu no espectáculo
visual de nenas, vellos, mulleres
e homes traballando por un beneficio que en ningún caso lle
ían proporcionar as institucións
gobernativas.

No inicios do levantamento o
local foi ocupado palas forzas
da Garda Civil, máis tarde empregóuse como almacén da cercana Batería de Udra -o primeiro uso que estes militares
lle deron foi o de corte, gar,
dando por un par de días os cabalos, quen destrozaron a cou,
ces parte do mobiliano e o
chan de madeira. Despois o párroco local empregou a Casa do
Pobo a xeito- de centro catecumén ico e como lugar de reunións doutra sociedade: Acción
Católica. Entrementres o novo
gober.no municipal facía xes,
tións para que o apetitoso local
fose administrado polo concello, que finalmente pasou a formar parte do Patrimonio Sindi,
cal del Movimiento no ano 45.

Cáseque un ano despois a Casa
está rematada. O 1 de abril de
1934 inaugúrase con baile e
conferencia, á que asistirán co,
mo oradores Alexandre Bóveda, Cruz Gallástegui e Johán

Carballeira.
Toda esta historia de solidari,
dade e boas intencións remata

Revista Qu.i ncenal
de Crentes Galegas

Os viciños amañan a prcn:a para as festas no ano 1966. Por tras deles e á esquerda, a Casa do Pavo tal e como se construíu no 1934.

UGT, un ha das
organizacións
que teóricamente
poden reclamala
en propiedade.

ta pública. Todo seguirá igual e
o fomoso decreto non se parará
en nucleos como Beluso . Pero
o que interesa é que se restitúa
a honra, o bo nome de moita
xente que como os veciños desta parroquia participaron con
ilusión e esperanza nun proxec,
to común, buscando unha saída
para a súa pobreza, tanto material como cultural: creando es,
colas, fundando bibliotecas,
comprando semente ou maquinaria. O castigo por semellante
delito tivo diversas formas, levándose a palma a cadea ou
mesmo a marte. Soterráronnos
con diversos epitafios : rojo, sepa-

'Acercouse
a m1n
a octoxenaria
filla de Lamosa
- pnme1ro
presidente da
sociedade~ e
díxome: por fin

A Casa non cambiará de dono:
agora é un centro
ex ce len temen te
o
atendido polo
concello, quen,
coas reformas feítas, se convirte
no propietario legal; ademáis xa
non existe o documento que lle
outorgaba ao Progreso apropiedade do edificio. O que si que,
da é a propriedade moral: a Casa do Pobo devolveuse simboli,
camente aos seus lexítimos
propietarios no multitudinario
acto de re,inauguración que ti,
vo lugar en abril de 1997.

a xente vai
saber que fixo
meu pai pala
parroquia"

Até aquí todo ben, -ainda que
tamén se poderían reclamar os
restos da biblioteca societaria,
vendidos a un veciño en subas-

Do 6 ao 19 de Abril de 1998. N2 528. Ano XVIII

125 pta.

A revista que cada quince dias editan os
crentes do grupo Irimia achéganos á cuestión xudea como asumo principal do número, terna que ocupa a capa ca título
"Lamentacións xudias por un perdón pouco católico". A publicaciól), que ten superados xa os cincocentos números,
apresen ta
ademáis unha reflexión sobre o
plano de emprego. Xunto a outros contidos
habituais na revista como
cantos, o evanxeo irimego ou
os
Carrabouxos, neste número recóllese o "texto de idemidade" dun grupo de "mulleres, cristiáns, galegas", asinado en Xuño no Mosteiro de
Armenteira, que buscan dinamizar o seu
"papel na lgrexa, dando pasos concretos
na realidade a través dun proceso de
acción-reflexión conxunto". +

ratista, ateo . ..
Hoxe seguen en,
terrados -non só
na terra senón
tamén na memo,
ria- como traido-

res, comunistas
ou come,nenos.
Hai meses, cando se presentou
en Bueu un libro
sobre a historia
da sociedade El
Progreso, acerco use a min a.
octoxenaria filla
de Xacinto Lamosa -primeiro
presidente da so,
ciedade- e díxome: por fin a xen-

te de Beluso vai
saber o que fixo
meu pai pala parroquia. Chorando, claro está. Erundina viu
no libro o medio idóneo para a
rexeneración da figura do seu
pai, solapada, difamada e maltratada durante o dominio feix is ta, quen lle impuxo un
manto de indignidade e mali,
cia. Tivo que esperar 60 anos
para poder erguer a cabeza e
dicir; este era meu pai, socialista. Porque Xacinto Lamosa
era rojo, e a moita honra.•

Revista Galega
de Educación
·

Director: Manuel Bragado.
Edita: Xerais.
N" 30. 1.000 pta.

O tema central deste número é o naso ensino dentro do ámbito europeo, revisando
desde os programas Sócrates e
Leonardo Da
.Yinci até a situación das escalas
rurais ou a iniciativa Emprego.
En canto ás experiéncias, a revista .examina a
avaliación,
analisa a alfabetización, e
as didácticas
da xeografia e história e a
astronomia. Os centros de recursos e a cohesión narrativa son os temas recollidos
no apartado estudios mentras que as "Escalas do Insiño Galego" da Coruña (19241930) ocupan o apartado de história da
educación. A revista complétase coa habitual conta de libros e outros materiais. +
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DUAS RESPOSTAS A HENRIQUE MONTEAGUDO

A POLÍTICA LINGUÍSTICA DA DIREITA
"Unha política lingüística que sistematicamente prescinde de ou mesmo se enfronta a
persoas, colectivos e institucións de rraxectoria caracterizada pola promoción do galega,
dificilmente pode suscitar as imprescindibles
adhesións" (Henrique Monteagudo, Tempos
No vo s, Fev . 1998). O artigo de Henrique
Monte~gudo é uma manifestac;ao privilegiada
do discurso do 'elaboracionismo isolacionista' . O professor realiza, na aparencia, urna crít~ca negativa da política linguística que inspira a planificac;ao linguística efectivada pelo
nacionalismo espanhol na Galiza. Mas partese da fundamental coincidencia com essa política, a que dá ao professor a sua posic;ao d~
voz autorizada: o ataque a discrepancia do modelo de 'galega' sancionado legalmente pela
..... direita espanhola¡· .e", ·n'a sequencia, o interes~ado intento de ocultar a 'fmportancia do conflito ortográfico. Corl;io H. Monteagudo sabe,
a grafi~ac;ao duma língua nao é um simples
problema téqlico mas. um índice básiCo de
afirmac;ao e r_e cónhecimento grupal, nomeadamente nacional..Como H. Monteagudo sabe, a planificac;ao do st.atus nao pode ser. desvinculada da planificac;ao do corpus. No caso

MÁRIO J.
HERRERO V ALEIRO

'A

grafiza~ao

duma língua
naoéum
simples
problema
técnico"

galego, a conexao entre o modelo de língua
legítima imposto pelo nacionalismo espanhol
é coerente a respeito do status que se quer para o galego-p~rtugues dá Galiza: norma subsidiária, língua subsidiária. Portanto, a planificac;ao linguística desenvolvida pela direita espanhola é congruente, inteligente e exitosa,
ao o_bter os objectivos desejados: a continuac;ao do processo de normalizac;ao do espanhol e a sacralizac;ao dum modelo altamente espanholizado do galegoportugues. O 'elaboracionismo isolacionista' é urna doutrina
linguística, e n~o apenas, imposta pelo nacionalismo espanhol, desvinculada da tradic;ao do__activismo linguístico galego e básica
nas agora democráticas estratégias de espanholizac;ao político-cultural da Galiza. Por fim,
acha-se fundamentada num populismo miserabilista e- nun;i falaz didactismo em que se
acocha um sempre medroso nacionalismo galega. O texto do Prof. Monteagudo pode e deve ser empregtle para exemplificar como mostra de vacuidade discursiva (qual é a política
linguística da Xunta?), desconexao do actual
activismo linguístico e modelo da exclusa.o da
discrepancia que caracteriza as elites de poder

no passo dos sistemas disciplinários aos sistemas de controlo democrático, do Estado fascista ao fascismo quotidiano . Urna política
linguística, isto é, um projecto de país fundamentado na submissao vergonhosa, no 'convencimento' através da asfixia e da repressao
só achará em nós o rechac;o e ·a oposic;ao activa. Bom país o que quer a intelligentsia oficial sustentada pela direita espanhola. Produtivo mercado linguístico. Quem deve desautorizar o reintegracioni mo ? Falamos de grafia
porque há que falar de grafía enguanto as tarefas da Dirección Xeral de Política Lingüística
sejam ocultar a sub tituic;ao linguf tica perseguir lusistas com a complacencia, a colaborác;ao o u o ilencio do galeguismo permitido
pelo governo e panhol. Que na
per H.
Monteagudo o nosso ilencio nem no fer
onde nos silenciam nquanto os int lecruais
galeguistas pedem democracia para
aara.
Talvez o Prof. Monteagud dev ria air um
pouco mai do opre sivo ambiente univ r itário e aber quem e tá a mov r o a tivi m
linguístico nas rua . Pode er um bom exercício de humildade, e de realidade, por dura
que esta for. •

/

..A ·D ESTRUic;AO DAS ARVORES
Um dos acertos mais evidentes das elites eco-:
nómicas na sua política linguística na Galiza
foi o de impulsar um pobre discurso auto-denom inado sociolinguístico que confere a ilusao
do entendimento das causas e mascara com
eficácia a natureza universal do poder e do domínio. A ligeireza com .que os termos (linguisticamente ambíguos) "normalización" e "diglosia" passaram a ocupar a fala e as escritas legí.timas revela a maleabilidade do discurso e a
sua poderosa func;ao no mantimento ·da injustic;a. Nao há debate sobre a natureza dessa
"normalización", que eu concebo como a consolida<;:ao dos protocolos pelos quais a difer.en<;a se constitui em estigma.- Nem se discute
· quem ou que pode ser esse "povo" a que se alude !)empre para justificar o império da língua
sobre tudo. Por contra, a realidade (se é que
existe) da linguagem é reduzida neste discurso
a um jogo agónico entre duas línguas; a hidráulica de duas supostas identidades imanentes. Em tomo do ente já quase sólido da Língua, como um grande totem ao sangue colectivo, reúnem-se em sérios concílios os maiores,
literalmente os velhos, literalmente os homens, quase sempre mostrando os seus emble-

mas de siglas institucionais feudalmente herdadas em func;ao .da·lealdade hagiográfica epanegirista. O que se discute nestes foros multiALV AREZ CÁCCAMO
milionários (Real Academia Galega, Centro
· de_lnvestigac;ao "Ramón Piñeiro", Instituto da
Lingua Galega), alimenrados economicamente
pelo trabalho dos outros, nao é verdadeiramente a sobrevivencia da "língua", nem os direitos do _"povo", mas o reparto do prestígio
-baseado no controlo sacerdotal da palavra.
CELSO

'Oque

se discute nestes
foros nao é a
so brevi vencía
da "língua" mas
o controlo
sacerdotal
da palavra"

Porque, como acontece em qualquer sociedade
de classes, no debate sobre a língua e a "normalización" o que está em jogo é a própria seguran~a, estabilidadé e auto-reproduc;ao da burocracia intelectual, estruturalmente mediadora
entre o feroz escravismo económico do fim do
milénio e os desejos, medos e alucinac;oes colectivas. Na Galiza dos últimos anos, as elites
económicas (organizadas materialmente em redes de homens com nome, apelidos, e flagrantes exibic;oes de poderío) sao as causantes do
múltiplo processo que caracteriza o país: Primeiro, a destrui<;:ao sistemática das formas tradicionais de produc;ao material e cultural nas
;:iras duma suposta e alienante modemidade ur-

bana. Segundo, a legitimac;ao con en uada do
regime político cleptocrático, do roubo mas i o
como método. Terceiro, a consolidac;.ao das
necessárias elites intelectuais, académicas e literárias que, com os seus periódico e vazio
traeos de enunciados e insultos, produzem a
ilusao de debate inerente ao seu papel. E, por
último, a inocula<;ao mediática das noc;oe básicas do escravismo ocidental de estado: cidadania, democracia, identidade, língua, bilingui -,
mo harmónico ou normaliza<;ao, autonomía u
independencia, galeguidade ou e panholidade,
estudas ou trabalhas.
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O espíritu épico de .Brecht a cen anos db seu nascemento
Teatro do Noroeste, sala Nasa e a editorial I..aiovento divJlgán a sua figura
*A. ESTÉVEZ

Cúmprese o centenário do nascemento de Bertolt Brecht (Ausburgo 1898-Berlin 1956) e o seu teatro épico continua comunicando ao público a inquedanza ante. o perigo dunha sociedade dominada polos intereses económicos que Brecht soubo descifrar no
momento da ascensión nazi, da II Guerra Mundial e do seu próprio exílio. Na Caliza compañias teatrais e editoriais tamén conmemoran os cen anos do dramaturgo e poeta alemán con algunhas
iniciativas. A publicación de O parabel ascenso de Arturo Vi e a
posta en escena de Estación Mahagonny son as máis salientábeis.
"Son un home pequeno pero respeitado, de boa posición social e
cunha situación económica independente. Lévome moi ben con
todos os meus viciños. Calquer diferenza que surxa entre nós desaparece pacíficamente, grácias a
unha liga da que formamos parte
cuase todos. Todo esta regulado
por tratados. Até agora todo vai
sobre rodas". Asi falaba Dansen,
un dos personaxes criados por
Breche na peza do mesmo título,
que xa fo¡ vertida ao galega en
1981 por Miguel Pernas nos cademo que coordenaban Francisco Pillado e Manuel Lourenzo,
dous entusiastas do autor alemán.

Dansen, como outros personaxes
distantes que se suceden nas obras
de Bretch, intervén, amosa as suas
cartas, formúlase un dilema e resólveo vendéndose a cámbio de
protexer os seus intereses. Danse,
como o trust da berza, representan
a claudicación ante o fascismo. O
teatro de Brecht percura un público que descifre as chaves e a sua
épica intervén directamente sobre
a platea interrogando ao espectador sobre canto tempo aturaría
sen ser ruin de ser Dansen.
Sobre a vixéncia de Brecht hoxendia non hai dúbidas. Eduardo
Alonso, director da producción

Estación M~gonny, pensa que a
ten toda. "E unha das figuras máis
importantes do teatro europeo,
por non dicir o seu pai. Ainda
que na Galiza sexa relativamente
descoñecido porque non se repre. sentaron moito as suas pezas", sinala. Estación Mahagonny é unha
coproducción das compañías Teatro do Noroeste galega e portuguesa a partir da obrª de Brecht
Ascensión e caída da cidade de Mahagonn y, que foi traducida por
Manuel Lourenzo. O traballo segue a liña do que xa fixera o Centro Dramático Andaluz con Nai
Carraxe. É unha recriación; se a
obra de Brecht estaba ambientada na época da conquista americana do ouro e xiraba ao redor do
control do poder a través do capital, na recriación que fixo a portuguesa Alexandra Moreira da
Silva recóllese a influéncia do poder a través dos meios de comunicación audiovisual.
Mália ao cámbio do escenario, o
espíritu de Estación Mahagonny,
que se vai estrear en Pontevedra

tara ver o 18 de Abril, na noite
das tres B's, a de Brecth pero tamén a do estadounidense Burroughs e a do catalán Brossa.

os días 25 e 26 de Abril, está recollido do texto do dramaturgo
alemán, segundo sinala Eduardo
Alonso. A pmposta desta recriación saiu do~ homónimos portugueses de Tdatro do Noroeste e
é Jorge Castr~ Guedes quen levg_
a dirección ~a peza coa idea de
recoller a eséncia de Brecht como o alemári fixera con Shakespeare. Non se esquecen de que
Brecht cria que o teatro é diversión, que el fundamentaba nunha proposta ideolóxica indiscutíbel mGÜ ben empaquetada.

Lémbranse tamén de Brecht este
ano na Asociación de Actores,
Directores e Técnicos de Escena.
Ali teñen programado un curso
entre os días 4 e 8 Maio que será
un percorrido práctico polo universo do escritor alemán da man
do autor e director Ernesto Caballero. No curso, farase fincapé
na relación dos actores coas personaxes nas pezas de Bertolt
Brecht, marcadas polos discursos
épicos e elevados, dirixidos a un
público, que non por intelixente
deixa de estar desconcertado.

Na Galiza létanse feito algunhas
traduccións e traballos sobre a
obra do alemán. O mesmo Alonso traducira 'Q.ai cinco anos a peza de Galileo ¡Galilei para o grupo
Teatro do Noroeste. Hou~o postas en escea ¡como a de Roberto
'{idal Bolañp 1 quen traduciu a
Opera do_panacón. Manuel Lourenzo tradudu tamén vários textos para a e~cola de teatro de
Narón, Xosé Luis Rodríguez Pardo traballou con O que dixo si e
non e Luis T obio traduciu Nai
carraxe. De calquer xeito, en
contadas ocasións se representou
a Brecht e, ainda no caso da,recriación Estación MahagonnyJ a
proposta é portuguesa.
1

Brecht na sá Nasa
A finais de Febreiro os que gastan
do autor alemán ou simplesmente
os que nada sabian da-sua obra tiveron unha dta na Nasa de Compost~la. A Ultranoite do mes, o
espazo que se adica a un autor e
dá a oportunidade aos intérpretes
apaixoados por un dramaturgo de
dar a sua visión, estivo centrada
en Brecth. "Actores e actrices que
teñen mate:rial sobre Bertolt
Brecht cedéronolo e argallamos
un acto para divulgar a sua figura
un dia antes da ultranoite. Asi escollimos unha montaxe en video
sobre el e gravacións da sua voz
recitando, mesturadas con música", contan os responsábeis da sala. Gokli, Quico Cadaval, Ch.évere
e Mofa e Befa fo ron alguns dos
que escolleron pezas do alemán.
T ratábase dunha noite de variedad e nas qub só teñen cabidas
sketches e representacións de peq uena duración. Os que maior
aceptación titreron poderanse vol~
11
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Bertolt Brecht.

Laiovento, a editorial que dirixe
Francisco Pillado, ven de publicar O parábel ascenso de Arturo
Ui, a parabola teatral que retratou a penetración e o trunfo de
Hitler na sociedade alemana.
Parábel porque o dramaturgo
sempre entendeu que o nazismo
tiña fondas raíces económicas e
que non era nen moito menos
nun f.enómeno inexplicábel. Se
Dal)sen criaba cochos, os industriais desta peza venden berzas e
rematan cos fascistas . Sonsoles
Cerviño, a tradutora de Arturo
Ui, lembra a intención do alemán de que o espectador caise
na canta de que o que estaba a
ver era unha representación e
que a sua reflexión non rematase ao cair o pano. •
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O espacio aberto de Carlos Gurméndez
Axiña haberá un ano que- a
Fundacion de lnvestigacións
Marxistas de Madrid rendiulle
unha homenaxe intelectual ao
noso filósofo Carlos Gurmén,
dez, quen tres meses denantes
deixara de pensar, ergo, de e~is,
tir. Falaron ali, moito e ben,
tres ou carro xóvenes pensado,
res, máis ou menos discípulos
de Gurméndez, e no coloquio
conseguinte, arrisqueime a ex,
presar a miña ventureira adhe,
sión a tan xusro acto, en nome
da inmensa minoría galega, re,
presentación que ninguén :me
dira. E cliso din conta, uns dia~
despois, no anaco titulado "O fi,
lósofo de El País", aparecido
aquí o 5 do pasado xuño.

N

on podía supoñer entón
que a personalidade, e as
vinculacións galegas do
pensador uruguaio, foran tan re,
petidamente celebradas; dende
o mes seguinte, no que o conce,
llo de Pontedeume nombrouno,
. a título póstumo, fillo adoptivo
do municipio eumense. Onde o
inxel eumés póstumo, galegó
por afinidade matrimonial e por
amistade idecilóxica, topara
¡nos anos coarenta ou cincuen,
ta! o espacio aberro que busca,
ba, dende a súa lectura de Raí,
ner Mª Rilke, coma explicou. o
propio Gurméndez, con profun,
das palabras:

da paisa.xe, vivía, asegún teño
"Suelo ir a veranear a .Galicia y
allí me concentro mucho. Un ca,
entendido, a familia da súa dopítulo de mi último libro está de,
na, Emilia Patiño; a filia do
jnestjuencible· capitán que foi
dicado al espacio abierto, que es
una idea de Rilke. El gran poeta
·sacrificado por Queipo.''de Llaalemán pensaba.-que todos los es, · ·no, en Sevilla; qüen recolle agopacios están limitados. Este vera, ' ra ·persoa:lmente cantos tEibutOS
no en Pontedeume vi el espació
de admfración e cariño a seu hoísi~o e intelixentísimo marido:
abierto por primera vez. Nunca ·
había pensado en ello porque me
en Pontedeume, en Sadc;i, en Feparecía imposible. Pero contem,
rrol en Porto do Son. 'Vilas que
pié el mar, la Rías Altas, ... allí es,
percorreu a excelente~ Exposición
taba el espacio abierto. Y ese es
fotobiográfica, biblia-gráfica e de
un acto de melancolía: ver uno
artes plásticas en recordo e home,
su propia limitación frente a es~
naxe de Carlos Gurmández.
infinitud del espa~io abierto".
xposición composta de dúas
ste pensamento de Gurmén,
seccion: Vida, paixón enso,
dez figura na entrada do fer,
ños, a fotobiográfica. A pai,
moso álbum fotográfico e
xón entre imaxes, a.hotnenaxe de
.epistolar que o mesmo concello
dezaoito artistas da vangatda gaadicou a Vida e sentimento de
lega., a maioría, ao "filósofo da
seu fillo adoptivo. E nel, o al,
creción" como o conceptuaba o
calde Belarmino Freire glosa
seu mellar mestre, García Bacca.
nun belido artigo, paixón súa
Pois ben esta exposición de alto
"polo noso .espacio aberro"; ci,
nivel artístico e intelectual fo¡
tando ademais a frase de Gur,
preparada polo Grupo de Meta,
méndez onde este menciona o
les Santa Cecilia -Cidade de Fepunto concreto da revelación:
rrol. Quedeime dunha peza can"En este rincón gallego he esdo lle perguntei ao entusiasta dicrito mis libros más importan,
señador dela de que Instituto era
tes, como Teoría de las pasiones
profesor?; e respondeume moi
y Tratado de las pasiones. Ambos
sorrinte que traballaba de mecálos escr_ibí én Cehtroñá, viendo
nico en Astano. Anque ao autor
todo. el esp.?cio ·abiertp hacia . de Pablo Iglesias, el gallego no!\
. Re~des y Ares".
debería sorprendelo que uns
ohreiros ferroláns fosen os máis
En CertÚoña, ºprecioso topóni,
atentos ouvintes das leccións do
mo que fará xog9 ºc oa fermosura
filós~fo eumense no Ateneo Fe-

E

E

·e

rrolán e sesud 1s lectores dos seus
artigas na revista Ferro! Análisis.
este selec~a revista, precis~,
mente, publicou Xosé Luis
Axeitos un interesante traballo acerca de Carlos Gurmén,
dez, "In Galaee,ia: ou a estética da
solidariedade", reproducido no
-prospecto da }:xposición. Basado
fundamentalmente no epistolario que os diplomáticos Durméndez uruguaios -=-pai e fillo- sostiñan.. cos seus grandes amigos, os
irmáns Eduardo e Rafael Díeste,
nos anos da Guerra e do Exilio.

N

Mo~tra Axeitos a enorme preocupación e os esforzos do xoven,
císimo Carlitas por salvar o axudar aos seus bps amigos panidas
(colaboradores da revista Pan,
. dos Dieste) nos anos da masacre
franquista e nazi. O fillo do embaixador uruguaio en Holanda
procuraba para eles -Fersen, Fernández,Mazas, Alberto Femández, Eugenio F. Granell, etc- o
maior espacio que cabía entón de
liberdade, máis en Amércia que
en Europa, do que case ninguen
chegou a disfrutar. Mentres que o
noso filósofo adoptivo, por ser cidadán do Uruguai, puido encon,
trar aquí, en Centroña, ese poéti,
co e metafísico espacio aberro, do
que falaba Rilke. E que para os
outros panidas estaría definitivamente choído, pechado.•

FRANCISCO

A.

VIDAL

No.desafortunado abril de 1846
O 23 de Abril de 1846 era un
~oves, dia de mercado en Com,
postela, e os paisanos dos arre,
dores enchían as rúas· e as prazas
da cidade facendo os seus tro,
cos, vendas e transaccións.

Os toldos de panadeiras e labregos desmóntase .rapidamente e
os paisanos deixan as rúas nun
desolador silencio.

º

aquel dia, Murguía, flon
lembra que se suspende,
ran as clases ou se os profesores non asistiran por mor da
dura batalla que en tal data se libraba nas aforas da cidade, en
Cacheiras, entre o xeneral Solís
ao mando dunha mestura de soldados, estudiantes e paisap.os
qué crían na liberdade e o xene,
ral Concha enviado para meter
en cintura a "aqueles sublevados" que se pronunciaran contra
o gobemo ao longo e esclarecedor grito de "Viva la libertad,
Viva la R~fria libre y consitucio,
nal, abajo la Camarilla y el dic- . buscando refuxio nas casas da
tador Narváez y abajo el sisterna · vecindad~ .. Entón eles; os catitributario", para acabar forman- . vos, firman o seu armisticio e
do en Santiago, o dia quince, a
buscan amparo nas propias casas,
Xunta Superior do Gobernó de
·cando un sarxento os Íncrepa:
Galicia.
-Vamos, á casa .bonecos.
A Murguía faltáballe menos dun
mes para cumprir os trece anos,
entres os uniformes ocupae ao lembrar aquela data, nun
ban os tellados, o futuro
Patriatca.. entra na casa
artigo publicado corenta anos
máis tarde, recorda como tamén
contando o que acaba de ver,
os nenas, alleos á traxedia, cele- - pero o pai, sen deixar de despa,
braban o día sen escola tirándose
char na súa farmacia non lle da
pedras nalgún cámpo santiagués,
moito creto, ata que os veciños
ata que se sorprenderon vendo
o advirten de que a batalla consoldados a correr polas_rúas e
tinúa dentro da cidade.

M

Quen misa mirar palas físgoas,
só ve, ria solitaria urbe, algúns
soldado escudándose contra as
paredes mentres busca r~fuxio
preto dos do seu bando.

N

o fogar do farmaceútico
aínda non remataran de
xantar cando oen o son das
trompetas abouxando á vecin,
dade, e un tropel de soldados
entrando pola Azabacheiría e o
Cantón de San Benito, onde
eles vivían, para tomár poese,
sións en cada unha d?s casas
que non tiv.eron a prec~ución
de a~rancar ~ ,portas.
·
As balas criban as paredes da
farmacia.
·
•,

O ceo, repentinamente encapo,
tado, descarga unha bategada
que fai calar ás escopetas, p~'ro ·
. en canto escampa, os disparos
retoman o seu estroncio de me,
do e morte.
Nun imprecisÓ intre, vario&so},
dados chamaron á súa porta e
baixaron a álJrir os tres hoines
da casa: o pai, el e o seu irmán
Nicolás, para dar ac~billo ao
primeiro moribundo daquela
pelexa, a un mozo, tenente de

cazadores, que morrería aos
poucos minutos.
Murguía contempla aquela cara
imberbe e pregúntase polo de,
rradeiro instante daquela mor'te. ¿Que-verían os seus ollos en
tal momento? ¿Que pasaría pola
súa mente? ¿Que palabra que,
dou sen pronunciar? ¿Que muller o chorará?

º

asistente daquel desgraciado oficial, da mesma
idade, chorando sobre o
cadáver vaille recollendo todo
o que tiña de valor. A vida ha
de continuar.

Ao pequeno Murguía ábrenselle
os ollos pres enciando aquel
combate que continuará aínda
despois de dar a orde de Alto o
Fogo. E cando a calma volve ás
rúas da cidade, tirp.idamente co- _
mezan a abrirse as fiestras e álgunha que ourta muller, saca un
paniño branca.
1

O final da historia xa non o
cont-a o Patriarca. Os oficiais
derrotados, son levados para A
Coruña onde deben ser xulgados, pero o Xeneral Villalonga,
temendo que os coruñeses se
manifesten en favor dos vencidos, argalia un xuízo en Carral e
manda fusilar, no cemiterio de
Paleo, a Solís e once oficiais o
dia 26 de abril.•

Xosé Chao Rego
'Escribin un libro
molesto pola
discriminación
da homosexualidade
As leituras que fago están condicionadas polo meu traballos ac,
tuais. Estou escribindo un libro ti,
tu lado Es perta do teu sono. I tinerário
da conciéncia galega con tre aparrados, unha terra, un .pavo e unha fala. Para iso estou lendo o libro de
George Steiner Despois de Babel, e
o de Hagen Chulze Estado e nación
en Europa. De noite leo a obra El
dardo y la palabra de Lázaro Carreter da que estou go tando moito.
Que recomenda ler?
Como emendo que a comprensión
do território galego é interesante recomendaria a obra de Precedo Ledo
Estructura do território galego. Dignos
de ler son os traballos sobre sexuali,
dade de Uta Heiman Eunucos por el
reino e de Peter Brovn Cuerpo y SD'
ciedad que desmonta o mito do xu,
deo-cristiano como opresor. Arredor da homosexualidade é de gran,
de importáncia a obra de Bolby que
ten un grande rigor científico.
Estas leituras veñen a conto do
libro que está a preparar sobre
homosexualidade?
Xa está entregado na editorial e sai,
rá en Galaxia. Titularase A condición homosexual e abordo o tema
desde un ponto de vista ci lóxic
e psicolóxico. A clave fundamental
de interpretación é a psicoanáli ,
dándolle releváncia ao condici namentos da infám::ia. O libr l ronno xa vários gai e le bianas
gustoulles o tratament
ue e fai.
Será dos primeiros traballos que
se fan no país sobre o tema.

Éo, e ademáis tentei darlle un tratamento pluridisciplinar, rigoro§O e
molesto pola non aceptación. E un
tema de grande actualidade e dunha enorme inxustiza. N un ha oca,
sión recibin unha carta anónima
que me pedia que escribira sobre o
tema, fixen vários artigas pero nunc_a mos publicaron, intentouse silenciar a homosexualidade. A posi,
ción da lgrexa cos homosexuais é
"estás perdoado pero non exerzas" e
a história, á que sempre gosto reco,
rrer; fa.la con respecto da sexualida,
de dunha sacralización en Oriente,
desacralización na Bíblia e satanización por parte da lgrexa. O camiño
ten que ser a toleráncia e a comprensión fóra da discriminación.•
Teólogo e escritor. Vilalba, 1932.
Obras: Eu renazo galega, O misterio do lume, Para comprendermos Galicia, Na fronteira do Misterio, Credo para xente rton crédula enme outrüS.
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Sindiealista.s e rebeldes
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O siléncio mantido ainda horebeldes cada un de nós recoxe sobre cenos temas fai que
ñece algun apelido. Unha hiscando ocasionalmente apare- _ tória épica e humana, escrita
· cen se nos figuren extranos. E con. rigor investigador e estilo
. sen embargo é.o máis próximo
entrañábel por Dionísio PereJqúe ternos. En Sindicalistas e ra. Edita A Nosa Terra.+
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• PÁXINAS COORDENADAS POR' ANDRÉ LUCA •
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Arbo

. a Inauguración da mostra
Miradas arredor Ja arte. Na
mostra participan as persoas
·que asistiron aos cursos "Mi~
radas arredor da arte" durante 1997 e 1998 no CGAC.
Qs dous grandes concep~os
·: ~a exposición que están presentes en todas as obras, xi~
· . ran arredor da reciclaxe e de
partiópación. Aberra até o
11 de Máio.

•FESTA
FESTA DA LAM PREA
Entre os dias 18 e 19 de
Abril, Sábado e Domingo,
celebrarase a xxxvm edición da Festa da Lamprea.

Bue u

·

•MÚSICA

van estar
os galegos
Cempés ·
o Venres 17
eos
andaluces

SUTAGAR
O grupo euskaldun actuará
no Aturuxo o Domingo 26
ás 20 horas.

Radio Tarifa

o Mércores

22.

A Coruña

os galegas Maruxa Mallo,
Menchu Lamas e Pr ieto
Nespereira entre outros.

• EXPOSICIÓNS

vai estar no Centro Social
de Labañou ás 20,30.
MIGUEL lTUARTE

MURADA, ANLEO E
P AMEN PEREIRA

•MÚSICA
UMPÉS

Nas salas da Fundación Barrié pódese visitar a exposi-

Concerto organizado pola
Asociación Cultural Alexarulre Bóveda no Teatro
Rosalia de Castro, o Venres 17 ás 21 horas. Entradas
a 1.000 e 1.300 pta.

ci6n conxunta dos pintores
Antonio Murado, Xoán
Anleo e Pamen Pereira.
Aberra até 3 de Maio.

A Fundación Barrié acollerá
o Venres 17 ás 20,30 h, o
conceno do pianista Miguel
I tuarte, que interpretará
obras de Claude Debussy,
Maurice Ravel e Albéniz.
CARLOS DE CARMO
O Venres 17 ás 21 horas no

GRANDF.S MESTRES
OOGRAVAOO

Paláeio de Congresos-Auditó-

ABERIRA

río, dentro do ciclo Novas

T amén na Fundación Barrié

Músicas. Prezo 2.000 pta.

O grupo de jazz estará o
Xoves 16 ás 20 h. no Auditório do Fórum Metropolitano. Ao dia seguinte, o
Grupo Cubano de Jazz

{Cantón Grande, 9), está a
exposición (];andes mestres
do gravado español. Entre os
artistas escolmados destacan

SINFÓNICA DA GAUZA

O Sábado 18 o Pazo de Con-

Carteleira
~MEIA

NOITE NON

~ XARDIN DO BEN E
DO MAL. Un crime paixoal
entre d u hom sexuais aconte•
cido nunha cidade do ul norte·
americano e perta o interese
dun x ven escritor. Con alguns
e pico e un chisco de humor.
~CATRO DlAS DE SE-

TEMBRO. En·1969, durante a ditadura brasileira, un
comando secuestra en Río de
Janeiro ao embaixador norteamericano para cambia lo por
15 pre
polfticos. Novelada
por un d
eus protagoni tas, o
x rnalista Fernando Gabeira,
en O que é isso, companheiro!
Intcr sante.
~CORTINA

DE FUME.

Os americanos inventan
unha guerra para tapar un escándalo sexual do presidente. A
fita é tan ridku la que pa rece
que os ianquis nunca récorren á
intoxicación.
~GATTACA. No futuro

é posíbel escoller o ·filto
mellor dotado. Xa non hái máis
.diferéncias que as que afastan
aos listos dos parvos. Un destes
· últimos conseguirá sen embargo
falsificar os seus dados xenéti. cos . Amena, seit exixéncias.

quiatra comprensivo axuda a
integrarse na sociedade a un
mozo superdotado que ten problemas de convivéncia. Para
quen se perdeu O clube dos poe-

r.as mortos.
.-r>:s;::>

HARD RAIN. Filme

~ de catá trofe no ubxénero das inundacións pero con
trama de suspense polo meio.
~

MEDIDAS DESESPERADAS. Trama de ac-

ción na que un pai e un delicuente unen os seus destinos
mentres un nena con leucérnia
pulula polo meio.
~

TORRENTE. Despois

da sua notábel interpretación en O dia da besta, Santiago
Segura volta con outta personaxe de especialísiroas características: Un policia español, bebedor, machista e aceitoso.
S egura é adernaJs direccor e
guionísta desta fita cotrosa de
roáis, pero reaU:zada con ' liberdade, chist:>.ª e certo ofício . .

~ FAL1,.EN. S'us;~rise

e
pantasia tmnh~ pelfcula
na· que un p9licia coroba~e aQ·
maligno.
··
~

GRANDES ESPE, · RANZAS. ' Encontros e ·

desencontros dunha parella
condicionada polos seus respei.- .
tiyos·protectores. Nova versión,
· esta ambjentada ··11a acthal.idade, da obra,dé ~ckeris . ..

~Po~kl oR~~or ~~
0

1

amizade obrigan a un neurótico obsesivo a mudar a sua forma de ver a vida. Jack Nicholson resulta cargante.

gresos aco11 erá a ·actuación.

·

·Meira
·
------~---

da Orquesn:a Sinfónica da
.• ACTIViDADES
Galiza, que interpretará,
baixo a dirección de Gilbert
BRIGADAS
Va~ga, -- obras de Weber,
·· CHAIREGAS .
Franck, Sttauss e Kodaly
NOITE MÁXICA
DO FADO
Alfama apresenta a Noite
Maria
do Ceo. A ctuación terá
lugar no Teatro Rosalia o
Martes 21 ás 21 h. Os prezos das entradas son de
800, 1.000 e 1.500 pta.

máxica dos fados

con

Monserrat Llamas. A mostra éómponse de 15 obras
de estilo abmacto. De Luns
a Venres de 19 a 21 h .

.· Our.ense
• .EXPOSICIÓNS
XAVIER. COSTA
No Museu Municipal e ate o ·
30 de Abril, exposición do
. escultor Xavier Costa.
XAVIER CÚIÑAS

A galeria Obradoiro de

As Brigadas en Defensa do
Pat:rimónio Chairego .levan a
cabo unha série de reunións informativas para facer chegar a tqdos os sócios
e ao público en xeral, as·
novas iniciativas .para o
presente ano. A reunión terá lugar o Sábado 18 ás 12
h. Maior información no
teléfono (98.2) 21 15 01.

Arte
mostra as esculturas de Xa. vier CuífíaS que leva por título A promesa do navegante.
·Aré o .vindeiro dia 29.

•MÚSICA
fESTIV AL DE JAZZ
O Concello e o Café Latino
organizan a III <:dición do
festival de ] azz de Primaveira 98 que comezou o 6 de

RADIO TARIFA
No Centro

Galegode
Arte
Contemporánea de

O Mércores 22 ás 20,30 h,
no Teatro Rosa.lia· Castro
actuación do grupo andaluz Radio Tarifa. Os prezos van
das 1.000 ás 2..000 pta~

SANTIAGO

pódemos
ollar a
exposición
deVictor
Vasarety.

•CINEMA CICLOS FRAN CAPRA
ESERGEI M.
EINSENSTEIN

Na foto,
Ten1r, 1984.
Acrilico !

,_

lenzo

Os dias 16, 17 e 18 na -sala

240x240

Mariiyn Monroe poderemos
ollar Un paseo polo abismo,
o Xoves ás 20,15, o Venres
ás 20,15 e 22,45 e o Sábado
ás 17,15. Nos mesmos días .
pero na sala Fernando Rei
estará Forbidclen o Xoves ás
20,30, o Venres ás 20,30 e
23 horas e o Sábado ás 17,30

cm.

•TEATRO
~

DESMONTANDO A
HARRY. Woody Allen

é un escritor cuxa vida supera
aos seus libi:os. Como é habitual nos seus filmes, a crise
persoal dá lugar á paródia con
gargallada segura. Pero, desta
vez, cuns diálogos máis ousados
e ferintes.
~

O BOXEADOR. A

vida interna do lRA na
zona bélica Cle Irlanda do: Norte. Fita de Jim Shel"idan, o director de O P,.ado e O n-Ome do
pai, a prol do "proceso, de pa~: .
Entre o mellor da catteleira: "~

A VIDA QUE TE DIN

Ó Sábado 18 e o Domingo
19 ás 20,30 h, representarase no Rosalia Castro a
obra de Luigi Pirandella A
vida que te din. Dirixida por

L,ugo
• EXPOSICIÓN$
CAP~rcHos. DE Goy A

O Museu Provincial acollerá, até meados de Abril, a
exposición_de pintura Ca~
LUIS BOYANO
prichos de Goya. Unha es- - col~a de pin~uras, expresa0 coñecido mago estará o
mente realifadas en conDomingo 19 ás 13 horas na
xunto para a sua· venda.
p ista Polideportiva do
Ventorrillo.
Miguel Narros.

Ferrol

., ...
0....1eiros
,-....

.

~

OALBUM
DA BRETAÑA

Na Casa Charry está áberta·
a exposición de pintura de

MIRADAS
ARREDOR DA ARTE
O Mércores 22 de Abril terá
lugar, na Casa do Concello,

COSE~HA ROJA
O Venres l 7 terá lugar no
Rockdub a actÜción de Orsecha Roja. Os de Ourense
apresentan o seu novo traballo, Conducir D.espacio.

111 edición
do Festiva/
de Jazz de
Primavera
en
OURENSE.

~

MONSERRAT LLAMAS

Ma.lpica.'

Ru.sell Malone Qu.arter.

·• "4 EXPOSICIÓNS
·
'*'

• EXPOSICIÓN$

A galeria Sargadelos. (Dolores, 55) acolle desde o 6 de
Abril a exposición Castelao
en Pontevedra 1916-1936 e o
Album da Bretaña que comprende as 50 follas do A/bum
da Bretaña de ·Casrelao, ampliadas un 50% de tamaño.

Abril coa actuación do sa- ·
xofonist . Pedro Iturra_lde.
Nesta ·semana continua o
Mércores 22, no Café Latino, coa actuación do saxofonista Jesse David e a sua
banda Lousiana Bedop . O
seguinte concerto terá lu. gar _en Maio, o dia 7 con

· A.s .Pon tes ·
•MÚSICA
OsMARUXA

O Venrés 17 de Abril terá
lugar no MedÜlio a actuación dos Maruxa.

Pontevedra
• EXPOSICIÓNS
ESPACIOS
ALTERNATIVOSA Asociación Xuvenil
Ínsua e o Concello crian
Espacios Alternativos coa in-

Asimaxes
do Álbum
do Bretaña
de Castelao
están
expostas
na galeria
Sarga delos
de FERROL.
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ANOSATERRA

··············································~··········· ··················
tención de difundir as obras
dos xóvenes. A salas que
acollen estas obras son: o
café pub Alsir(Barón, 13),
Cabaña (Aorez, 22), Feira
Vella (Praza da Verdura, 12)
e o Quimeiro (cara Ourense,
en Bora). Durante Abril e
Maio, Begoña Pérez, Jos·
hua Moon, Paula Fernández e Maider Tehetxea, serán os exiban as suas obras.

•MÚSICA
. TETA TETA TOP
O pub Cosmos acollerá, o
Xoves 16 de Abril, a actuación de Teta Teta. Top.

•TEATRO
ESTACIÓN
MAHNGONNY '
O Teatro do Noroeste apresentará Estación Mahangonny do 25 ao 26 no Audit6rio Municipal. A obra de
Alexandra Morei'ra da Silva, é unha recriación da
obra de Berltot Brecht, un
dos grandes construtores
do teatro moderno e de
quen este ano se cumpre o
centenario do seu nacimento. Espectáculo realizado en réxime de coprodución entre Galiza e o Norte
de Portugal no que a dirección vai da man de Jorge
Castro Guedes.

Porriño
• EXPOSICIÓNS

DANIEL CIFUENTES
Expón as suas tintas chinesas na Casa da Cultura até
·o 30 de Abril.

...

Conv·ocatórias
0

XORNADAS
DE LíNGUA LITERÁRIA
A Confederación Intersindical Galega
do Ensino, (CIG-Ensino), e a Asociación Sócio- Pédagóxica Galega,
(AS-PG), realizanas VIII Xomadas de
Ungua e Literatura na Faculdade de
Ciéncias da Educación, Campus Norte
de Santiago, entre os días 24 e 26 de
Abril. Estas xomadas contan coa colaboración, entre outros, de Xusto G.
Bermendi, Anxo Gómez, Aurora
Marco, Mercedes Queixas, Gabriel
Rei, Anxo Lorenzo, Pablo Rodríguez,
Manuel Ferreiro, Xosé Ramón Frei·
xeiro, Francisco Salinas, e Cesáreo
Sánchez. Con~tan de 15 seminários e
duas conferéncias. Homologadas pola
Conselleria de Educación con 20 h. está abertó o prazo de matrícula do 13 ao
22 e pode efectuarse en calquer local
da CIG-Ensino ou da AS-PG. O prezo
é de 7.000 pta, habendo descantas para parados, estudantes e afiliados da
CIG e AS-PG. Maior información nos
teléfonos (981) 59 46 86 e 27 82 59.

A Asociación de Mulleres Lilith realiza
un obradoiro de sexualidade e autoestima, que terá lugar do 9 ao 10 de
Maio na Casa da Terra:, Antas de
Ulloa, Lugo. O curso ten unha duración de 16 horas (8 horas diarias). O
prezo da matrícula, na que se inclúe
aloxamento e comidas é de 10.000
pta. Solicitude de prazas e información no Apdo. dos correos 876 de
Compostela. Teléfono (981} 57 06 98.
BOLSAS DE INVESTIGACIÓN

A

SEXUALIDADE E AUTOESTIMA

A Depuración da Coruña convoca 15
bolsas cunha dotación de 1.200.000
pta, cada unha. Poderán participar
nesta convocatória todos os residentes
na província da Coruña que desexen
realizar un traballo de investigación e
que reunan os seguintes requisitos: posuir a condición de titulado universitário, acreditar a residéncia na provin-

manecerá aberta, na Casa
da Cultura, a exposición
fotográfica que nafra a vida, paixón e ensañas de
Carlos Gurméndez.

Santiago

•HOMENAXE

•CINEMA

CARLOS GURMÉNDEZ

ZINASA

Prezo 500 pto + 160 pto
de gastos de-envio

Insignia:
Prezo 200 pta
Pagamento o meio de selos d~
correos ou ingreso no conlo
de Caixo Golicia
2091 0501
683040001024
Solicito o contidode
que desexes oo
Apdo. 1371,
36200 de Vigo.

PALABRA DA ARTE

O Centro Galego de Arte Contemporánea continúa co seu ciclo de confe. rencias-colóquio, nos que se estuda e
discute unha obra de arte dun autor,
tentando facer participar ao público
presente. Estas conferencias se iniciron
en Xaneiro cunha obra de Anthony
Caro. Agora o Mércores 22 de Abril
terá lugar o terceiro colóquio, no que

•DANZA

As MALQUERIDAS
D~ Xoves 16 ao Sábado 18
ás 22 h, As Malqueridas de
Barcelona, interpretarán
no teatro Galán, o seu espectáculo de danza Tres
solos.,A dirección corre a
cargo de Lipi I-Íernández.

• EXPOSICIÓN$

O Venres 17 ás 22 h, a sala
Nasa proxectará unha série
de curtametraxes, da Galiza e de fara, nos que se in;
cluen lsolina do Caurel de
Cherna Gagino 1997, O
Carrabouxo de Lhosca
Arias 1997. Entradas a 300
pta. Sócios de balde.

O escudo· da Galiza
deseñado p_or Castelao
en insígnia ou ch~
Chaveiro:

PRÉMIO TORRENTE BALLESTER
A Depuración da Coruña convoca o X
Prémio de Narrativa Torrente Ballester.
Poderán optar a el todas as-persoas que
o desexen, que presenten obras inéditas
e non premiadas con anterioridade.
Outorgarase un prémio único e indivisíbel dotado con tres millóns de pese,
tas. O tema e extensión serán libres,
podéndo apresentarse novelas, relatos,
conxuntos de relatos, por duplicado e
en exemplares separados, mecanografados a duplo espazo, en tamaño DIN
A4, numerados, grampados ou encadernados. Os orixinais apresentaranse baixo untítulo ou lema, achegados de plica
na que se fará constar o título e o lema
no seu exterior, e que conteña no interior o nome e apelidos do autor, domicilio, nacionalidade e o número de teléfono. O prazo de admisión rematará o
dia 1 de Xullo de 1998 e enviaranse á
Deputación da Corufia, Avda, Alférez
Provisional, s/n, 15.006 A Coruña, indicando no sobre X Prémio de Narrativa Torrente Ballester.~ Maior información no teléfono (981)18 33 02.

Porto do Son

O pasado 1 de Abril, Carlos Gurméndez foi homenaxeado no Son por diferentes artistas, Isaac Díaz
Pardo, Ramón Garcia Ro- dríguez (Borobó) e Tereixa
Navaza entre outros, e pola
Casa da Cultura do Concello. Até o 14 de Abril per-

cia a meio do empadronamento en·
calquer dos seus municipios e non ser
titular de nengunha outra bolsa de investigación referida ao mesmo per'íodo. As solicitudes deberán formularse
nos modelos normalizados que se facilitarán no rexisto xeral da Deputación
e na Sección de Cultura e Deportes. A
documentación apresentarase no rexisto xeral da Deputación até o dia 30
de Maio de 1998. Maior información
no teléfono (981) 18 33 02.

. ~~-6,

GAJJZA SÉCULO

XIX

O Museu do Povo Galega
acollerá até o 8 de Maio, a
exposición organizada pola

Fundación Caixa Galiza,
Galíza século XIX. Cara a
modernidade . Este museu
tamén acolle, até o 28 de
Abril, a exposición de maquetas e traballos de escolares sobre arquitectura popular, organizada por Leyma. De Luns a Venres de
1O a 13 e de 16 a 20 h.
TONO CARBAJO
Na galeria Trinta (Rua Nova,30) está aberta amostra
do vigués Tono Carbajo.
Série de teas e esculturas
seleccionadas dentro do
máis recente da sua producción. Até o 26 de Abril.
MANUEL FACAL

tratarán unha obra do americano Carl
Andre, que será estudada polo crítico
de arte Carlos Vidal. Maior información no teléfono (981) 54 66 06.
CONCURSO DE CARTACES
A Asociación Galega de Artesáns
convoca o concurso de cartaces para a
Feira de Artesania Mostrart98. Estabelécese un prémio único de 100.000
pta. ao que poderán acceder todas as
personas que o desexen, con unha ou
várias obras. O tema é de libre eleición, pero deberá ter en coma que o
cartel é destinado á Feira de Artesania
Mostrat98 e que deberá incluir o nome
ou reservar un espácio para inserilo
posteriormente. As obras apresentaranse xunto cos dados persoais á Asociación Galega de Artesáns, Camiño
da lgrexa, 38, 15009 A Coruña, antes
do 15 de Maio de 1998. Maior información no teléfono (981) 29 36 88.
CURSO DE FORMADORES
DE COOPERATIVISMO

PRÉMIO DE PINTURA
COMARCA DO SAR O Centro de Formación Ocupacional
Convento do Carme, co patrocínio
dos concellos de Padrón, Rois e Do-

MANOLO MILLARES
O Auditório de Galiza acolle durante estes dias a exposición de pintura de Manolo Millares.

O Concello de Santiago convoca o lll
Concurso Literário Anxel Casal nas
modalidades de poesia e como. Pod rán concorrer a el alunos de ensino secundár io da Galiza a partir dos 14
anos. As obras serán inéditas e de tema libre. Terán un mínimo de 100
versos, na modalidade de poesia e un
mínimo de 10 páxinas, macanografadas a duplo espazo, na modalidade de
conm. A dotación total do prémio é
de 400. 000 pta. Na modalidade de
canto estabelécese un primeiro prémio
de 125.000 pta. e un segundo prémio
de 75.000 pta. O mesmo que na modalidade de poesia. Os traballos apresentaranse, antes do 27 de Abril de 1998,
baixo pseudónimo xunto cos dados
persoais do auror ~aixo plica, ao III
Concurso Literario Anxel Casal, Concello de Santiago-Departamento de Edu,
cación. Ruado Vilar, 46-Y'. 15.705
Santiago. Maior información no teléfono (981) 56 40 03. •

ten programada a proxección, no Caixavigo, de A
Terra da grande prome-

sa, Habitación silenciosa,
Moebius e Basquiat. T º'
dos os pases serán ás 20,30
h. O prezo por película,
para sócios, é de 300 pta,

Publicacións
MANESQUERD:A.

No Salón Artesonado de
Fonseca, eiposición antolóxica adicada a Francisco
LLoréns. A complexa e variada formación do coruñés
permitiulle captar, con
grande sensibilidade, a eséncia e o misterio da sua terra.

O Xoves 16 os Manta Ray,
apresentan o seu novo traballo, Pequenas portas que

Esquerda Nacionalista-Mocicúul.e ven de
publicar o N~ catro da sua publicación
escábel Manesquerda. Correspond á primavera do presente ano e, nrre as suas
19 páxinas atópanse artigos com Canal
Ella: a el tamén lle gustará de Marta López,
crítica á tendencia dos meios de comunicación a reforzar o esteriotipo tradicional da muller. Na

se abren pequenas portas que
se pechan, na sala Nasa. En-

procura do
lj.eroi
de

Xuuo PRIETO

tracias a 1.000 pta, antecipada a 800 pta.

Angelo Pineda Marinho no que se
cuestiona a figura de Pardo
de Cela como
heroi da Galiza.
Xesus Ledo Patao, o coordenador da revista, escrebe Taxas e fi-

FRANCISCO LLORÉNS

•MÚSICA
MANTARAY

NESPEREIRA
No Mosteiro de San Martiño
Pinario está aberta unha
mostra antolóxica de gravados de Xulio Prieto Nespereira.

•TEATRO
PERVERTIMIENTO

Na Casa da Parra ten exposjción Manuel Focal: Repaso á sua obra gráfica de entre 1972 e 1997.

O grupo 'madrileño Teatro
de la huella representará do
Xoves 23 ao Sábado 25 ás
22 h, no Teatro Galán, a
obra de José Sanchís Siniestra, Pervertimiento.

VICTOR VASARELY

Cicw UNIVERSITÁRIO

O pasado Luns 30 inaugurouse no Centro Galega dé
Arte Contemporánea a exposición antolóxica de Victor

semana: o Luns 20, o grupo
de teatro Alemán, representará Frühlings Erwachen de
Frank Weder. Martes 21, o
grupo EIS, representará Os
peixesencamados deJean
Anouilh. O Mércores 22
Que vin? de Patricia Piñei,
ro. O Xoves, o grupo de teatro de Filosofia porá en cena
Deus de Woody Allen. E o
Venres 24 pódese asistir á
representación de Clerks de
Kevin Smith, do grupo Nus.
As representacións serán ás
21 h. Entrada de balde

aqueles artistas galegas menores de 35
anos, presentando unha só obra, inédita e de técnica e estilo libre. O prazo de entrega vai do 1 ao 30 de Abril.
A obra entregarase contra recibo, remitida ao Centro de Formación Ocupacional Convento do Carme, con
enderezo en Padrón, A Corufia. As
obras terán que estar enmarcadas ou
protexidas por un listón, sen cristal.
No caso de que estivesen feítas en papel, só serán admitidas cunha protecció_n de material plástico ou irrompíbel. Asi mesmo deberán ir acompañadas dunha ficha na que constarán: unha fotografía, cores da obra, título,
medidas, técnica empregada, data de
realización e os dados persoais do autor. Haberá un primeiro prémio de
500.000 pta, dous accésits de 250.000
pta e unha mención especial de
100.000 pta. Maior información no
teléfono (981) 81 00 44.
CONCURSO LITERÁRIO
ANXELCA AL

Dirixido a titulados e estudantes universitários, convócase o curso de Formación de Formadores en Cooperativismo, organizado pala Asociación para a Economia Social e a Faculdade de
Económicas e Empresariais en colaboración coa Federación Sinerxia. Este
primeiro nivel do curso abrangue o coñecimentos das características das cooperativas, as técnicas do traballo en
grupo, as metodoloxias didácticas de
carácter participativo e a lexislación
cooperativa. Desenvólvese os dias 23,
24 e 25 de Abril e o 7, 8 e 9 de Maio
no campus de Marcosende, dura 24
horas e custa 15.000 pesetas. Até o 2 l
de Abril poden preinscribirse os i.riteresados no telefono (986)-813707.

Vasarely. Máis de 60 cadrós
na primeira mostra de caracter retrospectivo que se
realiza na Galiza, ·dun dos
máis revolucionários artistas
do século XX. Criador da
Op-Art e da Arte Cinética.
Aberta até o 26 de Abril.

dro, convoca o I prémio de pintura
Comarca do Sar. Poderán optar todos

Do 20 ao 30, celébrase na
sala Nasa, o IV Ciclo de TeatrÓ Universitário organiza. do pola Universidade. Nesta

Tui
• EXPOSICIÓN$
. EMILIO ZALDIV AR
A galeria T~isquel e Medulio acolle até o 25 de Abril a
exposición de Emilio Zaldi'\'ar. A exposición leva por
título Píntar, .recortar e mirar.
De Luns a Sábado de 10,30
a 13 ,30 e de 17 a 21 h.

Vigo

p

de

nanciamentos ou de
como acabar coa au-

'-...
tonomia das universidades galegas. T amén

Xoán Báscuas fa¡ atgunhas reflexións sobre os resultados do nacionalismo nas
eleicións autonómicas. A violencia interna
de Gonzalo Blanco Vázquez e Reintegracionismo e nacionalismo hoje de José Manuel O}lteiro, rematan as páxinas do voceiro. A venda, este e outros números, no
apdo. dos correos 384 de Compostela.•

•CINEMA
CINE CLUBE LUMIERE
Para este mes o Lumiere

tamén se pode adquirir un
bono mensal de 1.000 pta.
Nesta semana pódese

.
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• Esquerda Nacionalista-Mocidade
ven de publicar o nº 4 da revista
Manesquerda. Contidos : Canal Ell a
de Via Dixitaf; Taxas e financiamento
universitário; Algunhas reffexións sobre os resultados do nacionalismo
nas eleicións autonómicas; Hackers:
o nacimento dunha nova ideoloxia? ... Interesados enviar 200 pta. en
seles ao apdo. dos correos 384 .
15.780 Compostela.

• O Colectivo Poético Humi/ladoiro
busca novas sócios e colaboradores con Interese polas iniciativas
culturais, e concienciados coa nasa língua e literatura. As persoas interesadas ou que desexen prantexar
propostas, poden dirixirse a Humifladoiro. Apdo 816. 15.080. A Coruña.
•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 Lezama-Llma, chamada ao 986 232 380
• Precisase cociñeira moi dinámica para traballar en taberna galega en Madrid. Perguntar por Nano
(91) 429 15 84.
• Gallza nova na Emigración xa está
en intemet Consulta a sua páxlna para ver o que fai a mocidade do BNG na
emlgraclón,http-J/www.geocities.com/Eureka/Enterprises/5441 /indes.html. Tamén
dispomos de correio electrónico. Email:gn
emi@geocities.com.

• Se che gusta coidarte con cosméticos 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 catálogo, no teu tempo libre, obtendo
boas marxes comerciais. Mónica Martrnez Ria!. R/ Rianxiño , n° 84_ 15.929.
A Coruña. Teléfono (981) 86 02 55 .
• Vendense cachorros de Gos
D '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 Teléfono 923 26 76 57.

co

-EncrudHadQ

Anúncios de balde
• Cursos de fotografia e fotoxornalismo. A fotografía de autor, de
viaxes, a reportaxe ... trátanse nos
cursos ~ue imparte o fotoxornalista
Del mi Alvarez . Grupos de 5 a 1 O
alumnos. Foros de pensamento e
opinión arredor da fotografía. Conferencias dirixidas a institutos, coléxios
e asociacións sobre reportaxes que
reafizou e que provocan inquedanza
social : O conflito iugoslavo. Exemplo
de autodestrución do home; Cuba. A
loita dun pavo; Meninos da wa. Mi·
séria e escravitude; Galegas ná diáspora. Unha grande traxedia; Fotografía Documentalista e Fotoxornalismo
galega. Máis información: Defmi
Afvarez. A Garda 9, 132 A. 36209 Vigo. Tlf: 986- 29 36 25. Beeper: 940331 331 abonado 76 20 26
• Oito anos de sequestros é o disco
adlcado aos presos independentistas. Con Na Barraka, Diplomáticos,
Skornabois, Nación Reixa, Xenrreira,
Túzaros, Skacha e Korosi Dansas entre outros. Á venda no catálogo Sons
de Luita. Se che interesa escrebe á caixa dos correios 3242, 36080 de Vigo.
• Desexaria intercambiar correspondéncia para facer amigos e obter axuda humanitária. Escrever a:
Teresa Áfvarez Cruz Jaime a 53 e/.
Avellaneda e San Fernando. Camagüey 70.100 Cuba.
• Alugase apartamento en Vigo ,
amoblado, 1 dormitório, cafefacciór:i ,
garaxe e adega. Perto do Hospital Xeral . 48.000 pta ao mes. Telf. 27 18 96.
•Facilitan de xeito gratuito información sobre os carreiros do rio Miño.
Solicítaa na Asociación Chantadina
de Sendeirismo (982) 16 25 82.
• Traspásase en Vigo focal na rua
México, perto do Corte Inglés. Renta
bruxa. As persoas interesadas poden
chamar ao teléfono 41 03 21 .

a

• Debido
actuagáo da repressáo
judicial sobre militantes da Assembfeia da Mocidade Independentista
(AMI) e em prevengáo das consequencias económicas que esto confeva (p. Ex. um militante de Ponte Vedra tem que pagar urna fianga de
240.000 pta .) a nossa organizagáo
decidiu abrir um fondo de resistencia no que agradeceríamos fa!{as o
teu ingresso solidário que nos permita seguir a fazer fronte a esta ofensiva da repressáo espanhofa. O nú-

llar, Lun 20 Moebiu
de Gu tavo Mo quera
(Arx ruina, 1996. 88
mm). Cin
lube Lumiere: ruado Pra er, 5- 11 A.
Teléfono (986) 22 09 10.

rn o ntaxe especialmente
concebida para e ta sala.
Aberta até o 15 de Maio.

• LEITURAS

Na ga l ria Sargadelos (Dr.
Cadaval, 2.4) pódese contemplar a exp ición sobr

lTÁLIA NA GUERRA
!VIL E PAÑOLA
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w
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mero da conta é o 2091-0500-1230000-93748 da Caixa Galiza.
• Oferécese pintor de interiores.
Calidade e bon prezo. Guillermo , Teféfoho de contacto 28 09 30, Vigo.
• P.enha Anti· taurina Vengador. Pre·
cisamos qualquer tipo de colabora!{om (artigos, bandas desenhadas,
desenhos, etc.) para sacar un boletím.
~e desejas contactar com nós, escreve ao apartado 180. 36900 Marim.
• Mestre de primária busca traballo relacionado coa cultura do noso país: pugficacións , editoriais, fibrarias ... Manolo (981) 69 56 82.
• Xa está na rua o número 7 de
Abrente, voceiro de Primeira Liña
(MLN). Consigueo no apartado dos
correios 760 Compostela.
•Vende-se AX 1.400. P0-9172-1. Bon
prezo. Telf. (986) 42 04 88. Raquel.
• Vende-se moto Honda CBR 600
F, ano 93. 750.000 pta. negociábeis.
Teléfono (986) 45 14 32. Xosé.
• Levo trinta e tantos anos fora da
terra e noto que estou perdendo o
idioma. Esquéncenseme muitas cousas porque non teño con quen falar.
Agradecería muito manter correspondéncia ou conversas telefónicas cunha persoa que puidera correxir os
meus esquecimentos e os meus
barbarismos . Alguén que domine o
idioma, un licenciado en Filofoxia non
sei se seria muito pedir. Quedaria
moi agradecido. Marcial. Apdo. 5.357
47 .080 Valladolid.
• As mulleres do Colectivo Poético Humilladoiro veñen de sacar á
rua o primeiro número do seu boletín poético PolpA correspondente ao inverno 97 con poemas de
Beltza, Olaia Cociña , Maria Golpe,
Noelia Granda!, Silvia Pardo , Emma
P. Lombardia, Natafia Redondo . Podes conseguifo pedíndoo no buzón
do colectivo , enviando un selo de
35 pta. Tamén podes colaborar enviándonos os teus poemas a : Po fpA. Colectivo Poético Humilladoiro ,
Apartado . 816. 15.080 A Coruña.
• Vende-se Qpel Corsa 1,4 automático. PO-BC, 2.400 Km . En perfecto estado . Dirección asistida e con
mando para discapacitado físico. Teléfono 929 88 75 04. •
•

moita responsabilidade, xa
antes do 36, sobre a sublevación militar iniciada o
1 de Xullo.

XERAROO CASTRO

a ltália na Guerra Civil Española logo de 60 anos. O

Até o 30 de Abril, O Rincón dos Artistas (Marqués de
Valadares, 35), acollerá a
exposición de Xerardo Castro que leva por título Unha

fa

visión do mundo de papel.

ci mo italiano, tivo

XOAN COSTA

Horizontais
l. Ao re>'és, ¡;¡He R.01'1-teli cumpania :5.Bo~ o ar dos E!.!Jl~- X~ 8.
~6ae-fremi:e á Ría-ti~n~"\óe-tlr::a..ll1."RlertLO, -e&' .
~ 11. 'N¡¡tmal 011 peF~eaem;)J:.e a Dacia, 12. Educación Xe.ral ,B~_ Pe~e rnael~r-a~
~aoa e ¡;¿QLJCO 1!1'@68" 14 ~ A 9-re"@s, eyee=i:Hra4ffi'l'.a vestido

15. D~srn maueit a:'!"" l7. l~-

..

~nw

19. AlitiQ 1 ¡;;•eee 20. lmpcceiéa 1'éeni-ea · eV~2. ~f'I para chamar algJJén 23. Mamífero ruminante do Norte de Europa 2.5. Embarcadoiro
2 7. Ao revés, produce son 29. Desprazábase a un lugar.
30 . Que non me pertence 31. Un sino (campá) moi
grande 33. HoJ!le arnsado dnn delie e~ 34 . Macacos, simios 35. Cada ardra das seccióm xurisd'ictcmais- -en que
s~éid@A gs tribuoais 36. Ao revés, unidade coa que se
mide a velocidade dos barcos.
Verticais
1. Variedade de calcita bicolor utilizada en decoración 2.
Un famoso mariñeiro 3. Forma abreviada de está 4. Producía un son 5. Suxeitan unha embarcación coa áncora 6.
Xuntan 7. Sentirnento de pena, compaixón. 9. Ao revés,
nome do signo aritmético da suma 11 . Entrega a alguén
13. Óso da perna que vai do xoello ao pé pala parte de
<liante 14. Sen outra da súa especie 16. Ten p or costume.
18. Baixan ou fan baixar 19. ·-·-·· de Taramancos, escritor
galega 21. Pane das plantas 23. P a ño a sinatura nun escrito 24. lrmáns do pai ou nai 26. Acontecerá 28. Cada unha das pezas do esqueleto 32. Negación 34. Contracción
do prono rne persoal. •
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DE LADO
No Paseo de Alfonso XII,
e tá aberta a exposición De
lado. Unha escolrna de traballos artísticos dun grupo
de novas promesas galegas.
Organiza a Vocalia da Muller da Asociación Cultural de Valadares.

XOSE Mª BARREIRO

Reencuentro é o título da
exposición de pintura recente de Xosé Mª Barreiro.
Pódese vis itar na galeria

Moncho
Amigofai
unha
montoxe

Mé rcor 22 terá lugar
na librari a a Caixa de Pandara a apr ntación d libr Do teu verdor cinguido,

especial-

eco loxismo e cristianismo.

mente
pensada
para a sala
doCOAG de
VIGO.

Participará o autor, Victorino Pérez Prieto, Jaime
G nzález Ortega e Xullo
Andión. E o Venres 2.4 ás
19,45 h, apresentarase o libro A repostería nos conventos, coa participació n
de rnonxas da comunidade
de T rasmañó.

•MÚSICA

• EXPOSICIÓNS

Na sala Revelvet terá lugar, o
Venres 17, a actuación do
grupo catalán Psilicom Flesh.

Alameda.
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NEUROTICS

<; X E

R

Na noite do Venres 17 o bar
Planta Baixa acollerá a actuación do grupo Neurotics.
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Unha dúcea de vilas de Lugo.

PSILICOM FLESH
SOLUCIONS A ENCRUCILLADA -·

XESUS HERNÁNDEZ' E
HOLGA MÉNDEZ
De Luns a Venres de 17,30
a 2.1 h, pódese contemplar
na galería Bacelos unha instalación conxunta de Xesus
Hernández e Holga Méndez. Até o 30 de Abril.

MONCHO AMIGO
No Colexio Oficial de Arquitectos de Galiza (Marques
de Valadares, 27 baixo),
pódese visitar a exposición
do escultor galega Mancho
Amigo. Trátase dunha

Xermade
• ACTIVIDADES
PATRIMÓNIO
As Brigadas en Defensa do
Património Chairego pon en
coñecimento de sócios e
público en xeral as suas no. vas iniciativas. A reunión
terá lugar o Venres 17 ás
21 h. Máis información no
teléfono (982.) 2.l 15 08. •
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Un rosário de estátuas emonolitos absurdos adornan as r~as do país

Monumentos surrealistas

XosÉ A. GACIÑO

C

Xunto ás estátuas comemorativas de xus- - cais ou a grémios de significada importántificada ubicación como as que homena- cia, tamén hai outro numeroso lote que deixean a Rosalia, a un feixe de próceres lo- xa coa boca aberta a quen as descobren.

'*H. VIXANDE

.,._

Unha recente remodelación · no
litoral vigués librou á cidadania
dunhas das estátuas con piar
gasto do país: tratábase domonumento ao ECU (a unidade de
canta europea antes de existir
o Euro). O monolito, corcado
por unha moeda coa efíxie do
rei Carolo 1 de España e V de
Alemaña, fara colocado por unha empresa local en tempos do
alcalde socialista Manoel Soto..

. despois de morrer o ditador, no
Ferrol segue en pé a estátua do
cabalo.
Cando de elixir mpnumentos a
colectivos profisionais se tr~ta,

na Coruña atinan mellor que
en Vigo, aló, cegos e tabaqueiras cantan con sendas estátuas. Algo máis discutíbel é o
monumento ao paráugas , na
entrada da ria do Burgo. En
Un monumento ao ECU
(antecedente do Euro) ou un
busto dun político popular
adornan duas. ruas galegas.

A profesión de fe europeista
na cidade de Vigo sorprenderia ao resto dos europeus, ou tros dous monumentos públicos tan referéncia ao vello
continente. O primeiro deles;
relativo á unidade de Europa,
entre outros , está integrado
por un elemento tan netamente
europeu como un touro de lídia; o segundo deles, o ·dedicado aes viaxantes de comércio, está emarcado no contorno da bandeira coas doce estrelas en círculo. Debaixo, unha lenda reza asi: "A cidade de
Vigo , en agradecimento ao labor que realizan os viaxantes e
representantes de comércio".
Naturalmente, o texto orixinal
está redactado en castellano.

Bustos e bastóns
Hai estátuas de herois, hai monumentos funerários , ·hai lou bas a fígados, pero tamén hai
bustos de vivos. Un exemplo é
o que ergueron en Padrenda
-província de Ourense- ao político popular e senador pela
província de Pontevedra, Adriano Marques Magalháes , quen
tamén ten o honor de dar neme
a unha das principais ruas da
vila, na que se instalaron busto
e placa alusiva. Unha extensa
lenda louba a figura do político,
que non tivo inconveniente de
acudir á inauguración do monumento público.

Moito se ten talado e escrito sobre os monumentos aos presidentes de Deputacións Provinciais, pero existen outros que
nada teñen que envexar a estes polo absurdo do seu motivo.
As veces, a sua significación é
peculiar, véxase o monumento
ao fígado que mandou erguer
no Ferrol o d~.q uelas alcalde
socialista Xa1me Quitanilla. O
doutor Quintanilla é un defensor das virtudes do fígado e
dos riles como órganos regulador.es , e na sua cidade son
máis partidários de instalar monumentos que de retiralos. Se
cadra é por iso que 23 anos

Galiza homenaxea con garbo
surrealista. No Monte do Gozo,
en Compostela, en lugar de eri··
xir unha estátua ao peregrino,
tiveron unha idea máis peregrina e ergueron un monumento
ao bastó~ do peregrino.
Por último, o pintor futurista italiano Marinetti quedaria abraiado ao poder contemplar unha
das esculturas máis avanzadas
da nación: o monumento ao au~ tomóbil, que ainda que foi erixiifi do en 1985 é unha réplica dos
~ vellos veículos dos anos vinte.
Mágoa non fose un Ferrari !•

'-~-

SO IDA

Tokyo •••••••••••••••••••••• •••• 129.000
Dubai ••••••••••••••••••••••••••••• 95.000
Melbourne ................... 176.000
Sidney ••••••••••••••••••••••••• 176.000
Dar Es Salam ................. 99.000
Durban •••••••••••••••••••••••••• 99.000
Johannesburg •••••••••••••••• 97.000
Lilongwe ........................ 99.000
Mauritius ••••••••••••••••••••• 122.000
Quito ........................... 125.000
París .............................. 45.000
London •••••••••••••••••••••••••• 37.000
Buenos Aires ................ 115.000

VALIDEZ 6 MESES / ABERTO

Bogotá ........ : •••••••••••••••••• 99.000
· México ••••••••••••••••••••••••• 114.000
Rio de Janeiro ................ 98.000
Séío Paulo •••••••••••••••••••••• 98.000
Santiago de Chile ......... 122.000
Grand Cayman •••••••••••• 109.400

Grenada ...................... 110~000
Nassau •••••••••••••••••••••••• 111.000
San Juan ...................... 111.000

Zurich ••••••••••••••••••••••••••••
Ansterdam .....................
Paris ..............................
Munich •••••••••••••••••••••••••••
Frankfurt .......................
Colonia ••••••••••••••••••••••••••

a e ro Po

43.000
34.000
34.000
39.900
39.900
39.900

Stuttgart ·••••••••••••••••••••••••
Berlín •••••••••••••••••••••••••••••
Dusseldorf .....................
Hamburgo •••••••••••••••••••••
Bologna ..._......................

39.900
39.900
39.900
39.900
39.900

.
con transporte ao
Serv1·xo personahxado
ba ue sen cargo
rto e asisténcia em rq

.

/~- ~
MINHO EXPRESSO
VIAGENS
SAIDAS DO PORTO

Caracas ··•••••••••·•···•••·

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

Ao resto da cidadanía, que
asiste impotente á confrontación , ás vece expresando
a súa indignación e á vece
sen atreverse a inclinar e a
un lado ou a outro ou nin 1quera a uxerir matice , para
evitar os con abidos calificativos de cómplice, amb1gu ),
traidor ou derroti ta, gundo os ca o , parece non qu darlle mái opción que e p rar a chegada dun rn ía
imaxinativo que faga o m1l,gre de entar a todo a in a
me a a partir o pan do d á lo·
go (que, en d finitiva, é a
única f rrnula común parn
r matar c n itu cións t n
diferente como a de Pal ·•
tina, UI ter e
que p deríam
de de a guerra e liberaci ' n
de Arxelia a "apartheid" d
Sudáfrica). +

V OLVERAO REGO

,

IDA E VOLTA
Chicago •••••••••••••••••••••••••• 65.000
Los Angeles ••••••••••••.••••••• 83.000
New York ...................... 65.900
Philadelphia •••••••••••••••••• 65.000
Pittsburgh ...................... 65.000
San FranCÍSf O ••••••••••••••••• 83.~0
Tampa ••••••••••••••••••••••••••• 75.000
Washington ................... 65.000
Bangkok •••••••••••••••••••••• 138.000
Hong Kong ..................:. 99.900
Manila ••••••••••••••••••••••••••• 99.900
Kuala Lumpur •••••••••••••• 100.900
Manila ........................... 99.900

xeral, o monumento que homenaxea a colectivos gremiais de
tradición popular abonda no
país e poucas veces sobrancea o mal gesto exibido polo
adicado aos vixiantes de comércio en Vigo, que, por certo ,
ocupou o lugar que deixou valeiro unha estátua de Garcia
Barbón. Este prócer local vigués era de quita e pon , e o
concello empregou a sua estátua para encher o centro dunha das rotondas ordenadoras
do tránsito de veículos que tan
de moda están nas cidades
galegas.

omo n os din que o caso d e Euskad i non se
po de co mp a rar co do
Ulster (sobre o que veñen de
acadar un principio de acordo
~as di fe rentes pa rt es en conflicto desde h ai rnáis de trinta
anos ), n in tampouco se podía
co mparar co ca o dos palestinos no seu momento (no m men to do acordo Arafat-Rabin , porque agora Netanyahu
o ten ometido a regresi 'n),
como apuntan outros qu par c qu aqui n n hai imaxinación para aportar fórmula
de paz orixinai (e cand xurde algo parecido com a propo ta de Ardanza na M a de
Ajuria En a, é
m tido inmediatamente a s peita
con ti tucionai e a acu acións de complicidade mái
ou menos indirecta coa violencia terrorista), temo que
podemos chegar á deducción
de que o problema ba co egue a e tar bloqueado pola
diferentes intran
enfrontadas.

99.000

TELF. (07 • 35151) 82 01 300 - FAX 07 351 S 1 8201309 Valen~a do Minho
E·Mail: viagensminho@n:iail.telepac.pt

U

nha revista progre, Ajo-

blanco, publica unha

entrevista a duo titulada "contra o nacionalismo" .
N en mención a Galiza. Léxico,
en G aliza non hai minoria inmigrante n a que Juaristi e Espad a puideran de magox icamente aferrarse. N en os galegas
tiveron nunca complexo de superioridade, como se lle atribue
aos nacionalistas bascos e cataláns. Máis ben, ao con trário: o
refraneiro e a literatura en castelán teñen algo así como mil
referéncias do estilo: Ni perro,
ni negro, ni mozo gallego. G aliza
non se menciona nunca, entre
outras ca usas, porque fai crebar
os argumentos anti-nacionalistas habituais. +

