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O Pacto Local que propón o PP pretende sacarlle ás comunidades autónomas gran parte do 
seu peso político 

O localismo por lei 
Coa disculpa de achegar a Administración aos cidadáns e ante a precaridade económica dos concellos que asumen competéncias sen os orzamen
tos correspondentes, o PP pretende valeirar de contido ás Comunidades autónomas históricas delegándolle funcións que lle son próprias aos conce

llos. Confluen na Galiza dou planos, o impulsado por Mariano Rajoi e aceitado por Fraga, ainda sen esclarecer, e o acordo suscrito polo FEGAMP 

para negociar coa Xunta, despois de que os nacionalistas se opuxesen a asumir o redactado polo Federación de Municípios e Províncias de España. 

A CIG deixa 
a mesa polo 

emprego 

A Confederación 
lntersindical Galega 
decidiu abandonar a 
mesa polo emprego, 

da que forman parte a 
Administración 

autonómica, a patronal 
e os sindicatos, ao 

considerar que nela 
non se debate nengun 

dos temas importantes 
para incrementar o 
emprego. A central 

nacionalista non 
volverá á mesa en 

canto non se estude a 
aprQbación dun plano 

de emprego e a 
criación dun salário 
social, entre outros 

pontos. As propostas 
da Xunta na mesa do 

emprego foran xa 
rexeitadas no 

Parlamento por toda a 
oposición. 

A COMPAÑÍA CUNDESTINA 
DE CONTRAPUBLICIDADE 

Marilar Aleixandre 

Unha chamativa e enigmática 
campaña de contrapublicidade 
esténdese por toda a cidade. 
Dous xornalistas encárganse 
da investigación do caso. 

O CESID, policía política 
O CESIO é un froito da Transición e do 23-F que, apodrecido, apes
ta nun réxime democrático. Á morte de Franco reconvertíronse os 
seus servícios segredos (Servício de Documentáción da Presidéncia 
do Govemo) nacendo o CESIO cos mesmos membros e dirixido por 
militares, por suposto. Este servício non só tivo especial importáncia 
no golpe de estado do 23-F, alentándoo e recondudndoo para conse
guir os obxectivos desexados, senón que colleu espedal importáncia 
venciendo publicamente a sua aportación ao "desmantelamento das 
tramas ultras". Pero, na realidade o golpe de estado serviu para que 
leis como a Antiterrorista e .a de Defensa da Constitución lexitima
ran as actuacións desta nova policía política. Aducindo razóns de Es
tado puxéronse regulamentáriamente en marcha os GAL e comezouse 
sistemáticamente a espiar a todos as organizacións nacionalistas por 
"atentar contra unha Constitución" sacralizada legalmente. PP e 
PSOE amparan a ilega,lidade destas actuacións recorrendo á loita an
titerrorista. Como se perguntaron PNV e EA, onde está o límite?; 
quen o fixa?; poden garantir que non se escoitou a outros partidos? 
Deixando a un lado que HB é unha organización legal, está demostra
do que outros partidos tamén foron ,espiados, entre eles o BNG ·como 
denunciamos desde estas páxinas. E preciso desmantelar o CESIO e 
configur~r un servício seg-redo que actue unicamente no exterior.+ 

Coren e Pescanova 
crean unha rede 
de tendas conxunta 
Os grupos Coren e Pescanova 
criarán unha estrutura comercial 
de venda ao público própria para 
darlle saída aos produtos de seu. 
Queda, de momento, descartada 
a posibilidade de constituir unha 
grande distribuidora galega, como 
se barallaba despois da merca de 
Claudia por Gadisa. A empresa 
dos T ojeiro seg u e a estar intere
sad a nesta posibilidade, pero 
Froiz seguirá en solitário e Vegon
sa ten praticamente pechada a 
venda do 50% das suas accións 
ao grupo basca Eroski. (Páx. 4) 

O Ensino Médio 
declárase en folga para 
pedir que se cumpra 
a lei do galega 
A defensa do galega no Ensino 
Médio foi a protagonista dos cen
tros durante a mañá do Mércores 
22. Con paros e concentracións a 
partir das doce nos institutos e as 
mobilizacións celebradas en Vigo 
e Santiago, os estudantes exixi
ron medidas para a normalización 
do idioma no mundo educativo e 
denunciaron a falla de compromi
so da Xunta de Galiza. (Páx. 11) 

A parálise 
da Consellaria pode 
facer volver os tractores 
~ as ruas 
A Mesa do Leite reuniuse o 
Mércores 15 de Abril nunha au
toconvocatória na que as orga
nizacións agrárias anunciaron 
novas mobilizacións gadeiras se 
o conselleiro de Agricultura Cas
tor Gago non toma medidas 
contra a supertaxa. Roberto 
García, de Unións Agrarias, Li 
dia Senra, do Sindicato Labre
go, e Leandro Quintás, da Unión 
Sindical Agrária, exixiron o cum
primento da promesa do conse
lleiro, quen tiña. que convocar á 
Mesa antes de Abril. (Páx. 12) 
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En Galiza será a primeira comunidade na que se poña en marcha o Pacto Local. Na fotografia, a casa do concello de Ponteareas. A. IGLESIAS 

Medra o poder dos alcaldes frente aos plenos municipais 

O pacto local que propón o PP 
detrae compe~ncias das Comunidades 

Históricas para os concellos 
-0- A. EIRÉ • PAULA CASTRO 

O incremento de competéncias aos concellos através do Pacto Local proposto polo ministro de Administracións Públi
cas, Mariano Raxoi, permitirá incrementar o poder dos alcaldes e reforzar o das deputacións ao tempo que implica a 
perda desas mesmas competéncias por parte do Governo autonómico. A falta de claridade dun modelo de pacto que 
ainda se descoñece polo m_iudo, mesmo poderia ser contrária ao ~statuto de Autonomia, ao elaborarse esquecendo 
ás comarcas como sinais de identidade do país. Pero na Galiza a FEGAMP quere pactar a distribución competencia!. 

ariano Rajoi n"on deu aterrado 
por culpa.do mal t~mpo para ex
plicarlle o alcance do Pacto Lo
cal a Fraga lribarne. Non pasou 
moito tempo sen que se sentase 
a falar co presidente da xunta, 
mantel por médio, como lle gus
ta facer as causas a Fraga. Des
pois cada un deu a sua versión 
da reunión e do que ían tratar, 
do Pacto Local pouco aclararon. 

Só quedou meridianamente cla
ro que, máJia a ter entrado en vi
gor, o pasado mes de Outubro, 
a Lei de Administración Local de 
Galiza que permitiria á Xunta 
desenvolver un Pacto desde o 
país e en función das próprias 
necesidades, é o ministro de 
Administracións Públicas, Maria
no Raxoi, quen está dirixindo o 
proceso. Co Pacto Local pretén
dese transferir aos concellos un
ha série de competéncias, hoxe 
en mans do executivo galega, 
atendendo ao princípio de subsi
diariedade, que se basea no 

achegamen~o da administración 
ao cidadán. Diste xeito, o Go
verno Aznar asegúrase o control 
das competéncias que se trans
firen e q liderato do pacto, apa~ 
recendo o Governo galega co
mcr un simples intermediário . . 

Alén diso, e pésie descoñecerse 
polo miudo en que vai consistir 
ese pacto, albíscase un intento 
de valeirar de competéncias ao 
executivo, ao ser os concellos, 
en diante, os encarregados de 

· administralas. Esta reforma das 
administracións locais teria que 
vir acompañada, ao tempo, dun
ha redistribución d_os recursos fi
nancieiros, se se quer que os 
concellos poidan ter a solvéncia 
necesária para desenvolver as 
novas competéncias. 

Distribución territorial 

Os concellos galegas veñen re
clamando, de hai tempo, que se 
acade este pacto. A própria FE-

GAMP elaborou un documento 
no que se recollian os aspectos 
a ter en canta, sinalando que te
ria que ser un pacto a nível ga
lega. O feito de elaborarse a ní
vel estatal -Galiza será a primei-

Julio Álvarez, presidente da FEGAMP. 

ra comunidade na que se poña 
en marcha- dificulta a racionali
zación do proceso. Segundo o 
deputado do BNG, Alfredo Suá
rez Canal, "non se pode falar en 
abstracto de transferéncias aos 
concellos, hai que falar primeiro 
dun deseño de país no terreo 
administrativo e facer, en fun
ción dese deseño, as transfe
réncias de servizos que se con
sideren oportunas". 

Pero a descentralización de 
competéncias comezase sen ter 
en canta o necesário artella
mento territoral. "De pouco pode 
servir un pacto a nivel estatal, 
porque entre outras causas as 
características territoriais do na
so país nada teñen que ver coas 
do resto do estado", sinala Suá
rez Canal. De feito, Galiza canta 
coa metade dos núcleos de po
voación do estado e con canee- · 
llos cuxa .dimensión , e dinámica 
xeográfica é diferente. Neste in-

Pasa á páxina seguinte 
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Ven da páxina anterior 

tre, ainda non se sabe se as 
transferéncias serán as mes
mas para todos os concellos. 

O parlamentário nacionalista su
bliña a necesidade de "simplificar 
a multitude de figuras que hoxe 
existen, deputacións, mancomu
nidades ou consórcios, para que 
confluan no que é natural no pa
ís, que son as comarcas". Diste 
xeito, entende que se poderian 
eliminar organismos superpostos 
que dificultan e encarecen a ad
ministración pública, comezando 
por valeirar de contído compe
tencia! e financteiro ás deputa
cións ao tempo que se van trans
f eri ndo estas competéncias ás 
comarcas. Sen embargo, a pro
posta que se está a elaborar 
desde o ministério presidido por 
Raxoi non recolle a posibilidade 
de limitar o poder das deputa
cións, só o do executivo. 

l ·.~ ~· 1·,· ~ · .. !" ~ ~ ' 

EstA'8EMANA 
ANOSATERRA 

traballos desta Mesas e Comi
sións deberían dar, por último, 
paso a proxetos lexislativos pa
ra a sua aprobación en trámite 
parlamentário. 

A mesa xenérica debería estu
dar segundo o docu111_ento apro
bado unanimemente · pola FE
GAMP, as competéncias que a 
Administración Local lle debe de 
devolver á Autonómica, a parti
cipación das Corporacións Lo
cais na redación de Lei de Fa
cendas Locais de Galiza, "que 
deberá de encarnar o princípio 
de suficiéncia· financieira". Ta
mén deberá de estudar o Pro
xecto do Fundo de Cooperación 
Local, así como a análises do 
método de definición do custe 
real e efectivo das competén
cias que se traspasen, deleguen 
ou encomenden. 

Preocupa · 
o aumento de pode_r 
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dar un pacto na liña do "café para 
todos" ao pretender instrumentali
zalo "valeirando de contido de
mocrático ás institucións, poten
ciando o caudillismo localista e 
manténdo e potenciando ás de
putacións para facer tenaza fren
te aos executivos das comunida
des históricas", que a consecuén
cia deste novo modelo verán limi-

- tado e distorsionado o seu papel. 

Outro dos aspectos que recolle a 
proposta de pacto apresentada 
por Raxoi é o de artellar meca
nismos que impidan o transfu
guismo político. Para as forzas 
políticas parlamentárias, esta 
medida ten aspectos positivos. 
Sen embargo, enténdese que o 
problema estaria solventado "se 
non houbera partidos dispostos a 
compralos e a propiciar ese tipo 
de políticas", sinala Suárez Ca
nal, porque "de pouco vale que 
non se conte con tránsfugas se 
logo son re.admitidos no próprio 
partido", especifica Guerr~yo. 

De estar as comarcas desenvol
vidas tal e como se recolle no 
Estatuto de Autonomía, poderí
anse facilitar as funcións de moi
tos concellos que, polo seu ta
maño e características, non po
den abordar a prestación de de
terminados servizos de tipo ur
banístico ou mesmo de bombei
ros. Sen embargo, para o depu
tado socialista, Xabier Losada, 
este artellamento territorial po
deria facerse "en base á agrupa
ción de concellos en mancomu
nidades ou cando estamos a ta
lar de 1 O ou 12 zonas de Galiza 
en áreas metropolitanas". 

Afredo Suárez Canal, do Bloque Nacioalista Galego. 

Desde as distintas forzas políti
cas, considérase preocupante 
este incremento de poder dos 
responsábeis municipais. Se
gundo Anxo Guerreiro, portayoz 
do Grupo Mixto, "coa acumula
ción de competéndas en mans 
dos alcaldes, os plenos munici
pais, que representan á vontade 
popular, verán mermadas as 
suas funcións". Pola sua banda, 
Alfredo Suárez Canal · entende 
que se "prima o presidencialis
mo e a figura do alcalde, valei
rando de contido democrático á 
vida dos concellos". 

Este novo traspaso d¿compe
téncias choverá sobre mallado 
pois a lel de distribución de 
Competéncias en Matéria de Ur:.. 
banismo, de competéncia exclu
siva da Administración Autonó- · 
mica, xa delega moitas compe
téncias nas Administración Lo
cais, "facendo viábel que a ac
tuación autonómica nos conce
llos poda ter lugar através da 
própria Administración Munici
pal", no que Frag~ califica como 
Administración Unica. Dentro 
destas delegacións de función 
está a de autorizar vivendas uni
familiares e suprimen as Comi
sións Provinciais de Urbanismo, 
un organismo colexiado. Os 
concellos convértense, deste 
xeito, en xuíces e parte das 
suas próprias infracións urba
nísticas, tendo que recorrer ao 
contencioso administrativo. 

Papel dos alcaldes 

Polo momento, a Xunta ven de 
convocar aos representantes da 
FEGAMP de cara a constituir a 
Comisión Galega de Coopera
ción Local, que estará integrada 
por. 24 membros e presidida po
lo próprio presidente da Xunta, 
Manuel Fraga lribarne. As fun
cións desta Comisión será "arti
cular e vertebrar as Administra
cións Públicas no Território da 
Comunidade Autónoma". 

dunha redistribución competen
cia! entre as Administracións 
Públicas de Gal iza". Como se
gundo aspecto considerase que 
"é unha demanda unánime da 
Administración Local Galega a 
sua suficiéncia financieira, tanto 
para o exercício das competén
cias que lle son próprias como 
polas que poda asumir por 
transferéncia, delegación ou en
comenda". Tamén se afirma que 
co acordo que se propugna 
"preténdese contribuir a un pro
ceso global de Galiza desde a 
responsabilidade e a madurez 
dunha Administración Local que 
reclama para si un novo prota
gonismo moi lonxano de calquer 
tarefa disgregadora desde unha 

óptica localista". Por último a 
FEGAMP propónlle á Xunta "un 
foro de diálogo aberto e sincero" 
que remate con acordes claros 
e solidários, deixando claro que 
nada ten que ver con calquer 
outro pacto. 

As bases do documento para a 
discusión afirma que a Mesa de
berá estudar a metodoloxía do 
traballo, reclamando urxente
mente unha partida de vinte
dous mil millóns de pesetas. Ta
rnén estudarian as competén
cias legais das que se liberaría 
a Xunta para que as asumiran 
as corporacións locais como 
contraprestación, unha vez 
aprobados os Orzamentos. Os 

Pala contra, para o parlamentário 
socialista, Xabier Losada, o pro
blema radica en que tiñan que 
ser os partidos políticos os que 
negociasen as dimensións e ca
racterísticas do pacto e non os 
r'esponsábeis municipais. Canto 
ás competéncias a nível autonó
mico, considera que é normal 
que se perdan "como as perdeu 
o estado frente as nacionalida
des. Ao estado sé lle quedou ca
pacidade de inspección ou de 
decisión consensuada". 

Esta política leva, sen dúbida, 
ao aumento do clientelismo e 
dependéncia do voto local, equi
parando, ademáis, a concellos 
sen estruturas coas grandes ca
pitais, ao tempo que se paraliza, 
de vez, a comarcalización.• 

Nos considerandos afírmase 
primeiramente a "necesidade 

Do ponto de vista do BNG, con 
este pacto local trátase de abar-

O perigo do pacto autonómico 
No 1992 os concellos, ante as dificultades financeiras 
polas que atravesaban, acadaron un acordo coas 
Administracións para conseguir maior financiamento. 
Agora remata a vixéncia deste acordo. A cada, os 
municípios asumen máis competéncias sen que s~ 
traduzan nun aumento orzamentário equivalente. E 
neste contexto no que aparece a idea do Pacto Local. 
O que se apresenta como unha necesidade urxente é 
aproveitqdo polo PP e polo PSOE para impulsar as 
suas respectivas políticas municipais que, baixo unha 
ou outra denominación (Administración Unica, ou a 
Europa da Cidades), teñen un mesmo fin: valeirar de 
contido político as autonomías históricas. 

O chamado Pacto Local nasce na Galiza como 
dependente do que, impulsado por Mariano Rajoi, 
pretende pór a andar a Federación de Municípios e 
Províncias de España. A FEGAMP, que obstenta a 
representación da Administración Local na Galiza, 
non asume as propostas da federación estatal pola 
postura de rexeite total que manifesta o BNG, vendase 
na abriga de comezar un proceso próprio, que non 
sexa subsidiário do impulsado no Estado, palas 
caracerísticas próprias dos concellos galegas. 

É asi como se consensua un documento da FEGAMP 
que xa non aparece como pacto local senón como 
"proposta para un pacto de financiamento das 
corporacións locais e a redistribución competencia! 
das Administracións públicas en Galícia". Nas suas 
consideracións, aprobadas por unanimidade, déixase 
claro de que esta iniciativa "non nace coa intención.de 
complementar ningun outro plan de distinto ámbito". 

Pero baixo a "demanda unánime" de suficiéncia 
financieira que aparece no punto número dous da 
proposta da FEGAMP, acóchase a política 
disgregadora do PP, compartida en moitos aspectos 
polo PSdG-PSOE liderado por Francisco Vázquez, 
caudillista e profundamente autiautonomista. 

Ten por eso este pacto evidentes perigos pois, ainda 
que aparentemente se apresenta como un pacto local, 
na realidade é un desenvolvimento competencia!. O · 
PP, como sempre, por imaxe (Pacto polo Emprego, 
de Comunicacións1 Agrário, Ferroviário, Regulamento 
do Parlamento ... ) sempre está disposto a sentar na 
mesa de negociación para vernizar a sua intoleráncia 
de consenso e, despois de facer a foto cos 
interlocutores (que será amplamente publicitada) 
impoñer ;;:¡ sua política alcumando aos demais de 
intolerantes. 

Non é este o perigo político, senón as distintas 
con-cepcións que se enfrontan nesta discusión, que 
non están tanto no presente como no futuro que pode 
quedar hipotecado. O PP non foi quen de consensuar 
a Lei de Ordenación Territorial, coutada na suas 
cativas dispósigións polo caciquismo loca!ista nen a da 
Administradón Local que ten as mesmas tachas. Esta 
pacto será, legalmente, subsidiários destas normativas 
claramente antiestatutárias. 

A idea do PP non se sustenta na lóxica estatutária 
na que as Deputadóns perden protagonismo a prol 
da Administración Atonómica, emerxendo duas 
novas instáncias administrativas que o PP . 
acrequenou (as comarcas) ou se nega a recoñecer 

como tales (a parróquia). O PSOE, pola sua banda, 
olla o desenvolvimento competencia! alumeado polo 
faro das cidades que pretende converter en cidades 
estado fronte aos pequenos municípios que terian 
que asumir servícios que só poden ser rendíbeis nos 
grandes concellos, pero sen dotacións 
orzamentárias suficientes pola cativez da sua 
dimensión. Se uns queren valeirar a autonomia para 
xogar ao caciquismo directo, a pé de concesión, os 
outros pretenden o mesmo pola via da marxinación 
do rural e a idea dun contrapoder cidadá que, ainda 
que sé na teoria, e cada vez máis, estaria no ámbito 
da sua influéncia. 

Un acorde que merme a capacidade normativa e de 
control autonómico, que favoreza ás Deputacións e o 
libre albedrío. dos concellos, non será negativo só 
agora, senón que hipotecará a calquer Governo para o 
futuro e impedirá a estruturación da nación galega, 
pois o modelo territorial está ainda sen deseñar. 

A situación agrávase coa tendéncia do PP de 
privatizar a administración nas áreas de investimento 
(fundacións, entes autónomos, etc) e de darlle o 
control da legalidade administrativa tamén a empres,as 
privadas coque a autonomía perde a sua función. E o 
xeito que ten Fraga de esnaquizala desde dentro. A 
autonomía convertida en ente representativo do 
Estado, cun presidente como mantedor de feiras, 
festas, bodas e bautizos e congresos,_ como as 
empresas de autobuses discrecionais. Nada disto ten 
que ver coa autonomía municipal nen co achegamento 
da administración aos ·cidadáns. • 

ANOSA TERRA 
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GAL IZA ·· 
A idea dunha g_r~nde distribuidora galega de alimentos praticamente descartada 

Coren e Pescanova ~ 

unircJn as suas forzas nun~G rede conxunta de tendas 
*A. EIRÉ 

Os grupos Coren e Pescanova 
criarán a própria estrutura co- -
mercial de venta ao público pa- · 
ra darlle saida aos productos 
de seu. Queda, de momento, 
descartada a posibilidade de 
constituir unha grande distri
buidora galega, como se bara-
11 aba despois da merca de 
Claudio por Gadisa. A empresa 
dos Tojeiro segue a ·estar inte
resada nesta posibilidade, pero 
Froiz seguirá en solitário e Ve- ., 

--gonsa ten praticamente pecha
da a venda do 50% das suas · · 
accións ao grupo basco Eros• 
ki. Pescanova e Coren taméri · 
farán a sua aposta en solitário. 

Tanto os principais grupos ali
mentários galegos como os sin
dicatos agrários consideran que 
a grande batalla xaora está na· 
comercialización dos nosos pro
dutos, colocar a produción agri
cola e pesqueira e os seus deri
vados no mercado. "O difícil nes
tes momentos non é tanto apro
ducir, senón vender ben e cobrar 
ao xeito", en palabras de Manuel 
Gómez, xerente de Coren. 

O. fVl;,gin A. 

As redes de distribución autócto
nas para facerlle fronte ás gran
d~s áreas multinacionais que in
zan o mercado de produtos alle
os é unha necesidade que con
templa a maioría, menos, polo 
que semella, a Xunta, que, se 
ternos que creer aos distintos . 
sectores implicados no asunto, 

· non está a facer nada por apoior 
a este sector ou dinamizalo. 

O propietário dunha das princi
pais cadeas. de supermercados, 
Magín Froiz, critica que aquí non 
haxa unha lexislación semellan
te á francesa que impede a ins
talación de "grandes áreas co
merciais en povoacións peque
nas que non poden absorver a 
demanda. E, que conste que eu, 
por estar, non esto u contra das 
multinacionais". No sector da 
comercialización e distribución 
alimentário galega existe un for
te descontento tanto co PP co
mo co -PSOE, aos que todos 
acusan, pero sempre coa boca 
pequena, de "estar favorecendo 
uns a Continente e outros a Al
campo. Mesmo saen a relucir 
dados de supostas comechuras, 
para neste aspecto ninguén 
qüere dar finalmente a cara. 

Manuel Gómez, de Core·n, con
sidera que non só que é nece
sári a unha forte rede de co
mercialización para os produc
tos autóctonos, senón que vai 
máis alá ao afirmar qu~ "este . 
pode ser o momento oportuno. 
A idea está aí". Coreo opto u 
por unha alianza con Pescano
va para darlle saida aos produ
tos de ambas as empresas ga
legas. Pretenden aproveitar so
bre todo as redes de distribu
ción xa existentes, sobre todo 
de frio onde Pescanova é líder 
no mercado. 

Tanto os produtores como os comercializadores están preocupados ante a entrada das multinacionais do comércio. 

Gadisa mantén a oferta 

Xosé Luís Fernández, responsá
bel de relacións externas de Ga
disa, afirma que o seu g·rupo deu 
un paso importante co compra 

_ de Claudia e que non só mantén 
·as ofertas que lle fixo a Froiz e a 
Vegonsa daquelas, senón que 
están dispostos a ollar outras 
posibilidades. "Galiza só pode 
ser competitiva se é capaz de si
tuar os seus produtos no merca
do. a un prezo competitivo, e na 
área galega, mesmo palas ma
las comunicacións, podemos dar 
millar prezo que nin_guén". 

Magín' Froiz, argumenta que a 
sua_ empresa, polo volume que 
xa ten, pola situación na que se 
atopan os seus almacéns, e pola 

inserción neutras cadeas máis 
amplas, "está nunha condicións 
favorábeis parª facerlle fronte _ás 

-grandes áreas-comerciais". 

Vegonsa, pola sua banda, de
cántase por unha alianza con 
Eroski. O grupo basco da coo
perativa Mondragón pretendia 
mercar esta empresa galega, 
pero agora, despois de diversos 
estudos de mercado, está dis
posto mesmo a non facerse coa 
maioria (este é o cabalo de ba
talla nas negociacións) e con
servar o nome de Vegonsa, cre
ando que así terá un millor im
pacto entre os consumidores 
galegas que, nunha parte, non 
olla ben aos bascos pola propa
ganda que contra sua se fai en 
todo o estado. 

As grandes cadeas realizan a 
maioria destas compras de em
presas afíns pedíndolle aos pro
veedores que lles udevolvan" o 
2% do que lles facturan ao ano, 
para asi poder facer fronte aos in
vestimentos que realizan, coque 
eses custes da concentración 
empresarial revirten nos produto
res. Este xeito de actuar, comun 
polo que se ve ás distintas cade
as distribuidoras en expansión , 
incomoda loxicamente aos pro
dutores galegas que teñen que 
entrar polo aro se queren darlle 
saída ás suas mercadurias. 

Tanto é. asi que alguns pergún
tanse que vantaxes terian se ca
da vez o mercado galego queda 
en menos mans, ainda que estas 
sexan autóctonas, sobre todo se 

Os ovos x~ non son· a primeira actividade de Coren 
O Grupo Coren incr:ementou a 
sua facturación o ano pasado 
nun 13%, até situala en 80.925 
millóns de pesetas, pero a· sua 
prir:icipal actividade -xa non é a 
produción .de ovos, que, ade
·mais, retrocedeu "pola adapta
ción da sociedade a novas 
consumos", segundo Manuel 
Goméz. O xerente de Coren 
afirma que o eixo principal da 
política do grupo ~ai ser o "in
cremento do valor engadido 
dos produtos". Vánlle dedicar 
por iso principal atención aos 
xamons, até situarse no quinto 
pasto de produtores a nivel 
mundial. Nesta diversificación 
Novafrigsa é un dos grilóns 
principais. 

Coren poñerá en marcha unha 
política· de facer explotacións · 
máis grandes e tecnificadas 
para "ter máis -capacidade de 
produción e xerar máis valor 
engadido", tentando adaptarse 
ás condicións que impón a 
UE. Manuel Gómez preconiza 
para aos gandeiros galegas 
("a agricultura non ten futuro", 
afirmou) o adicarse á recria de 
xatos frisóns, "pois os d~ máis 
dez meses son os únicos que 
van ter prima de produción, 
mentres que aos de menos 
idade (Terneira Galega) sacá
ronlla". 

Manuel Gómez fLxo unha dura 
crítica da UE, sen querer en-

trar no fondo e cunha grande 
doses de resignación, "pois 
como é unha realidade moi di
fícil de mudar, ternos que ir na 
dirección que nos marcan". 
Pero puxo de manifesto como 
os paises centrais impoñen a 
sua política. Despois de exem
plarizar a afirmación ·coas axu
das á produción de carne de
cretadas á sua comenéncia, 
comentou como Francia impón 
que se merque o seu millo a 
28 pesetas kilo, cando o ame
ricano póñeno nos portes ga
legas a tan só 1 O pesetas. 

Tamén comentou como a pro
dución cárnica no Estado me
drou nun 63% mentres que na 

A. PANARO 

non se garanten que se merca
rían os nosos produtos. As cade
as comerciais e de distribución, 
pola sua banda, quéixanse de 
que a maioria das veces non te
ñen nen a cantidade suficente de 
productos galegas, nen nas con
dicións adecuadas para merca
los. No que ambos sectores coin
ciden e en que os produtos gale
gas xa non só son millores que 
os foráneos, senón que teñen un
ha millar acollida no mercado por 
ser galegas. Por eso seria lóxico 
o entendimento e a conxunción 
de forzas entre ambos sector 
(produtor e comercializador) , so
bre todo cando vai aparecer . a 
avalancha alemana con grandes 
superfícies con productos pró
prios, que até de agora ainda non 
se introduciu no noso mercado.• 

G~liza só o fixo nun 15%, polo 
que estamos a perder o posi
ci o.namento. Ou como Cata
lunya recibe moito máis axu 
das por carne que Galiza pé
sie a non ter vacas nodrizas, 
pero si cebadeiros de bece
rros. 

Manuel Gómez considera que 
"a política comunitária vai votar 
ao tacho a todas as pequenas 
explo~acións, porque eles im
poñén a política que lles inte
resa e, nos sectores ponteiros, 
lévannos cuarenta anos de 
adianfo". Ainda así, tamé·n 
considera que "se o mercado 

· tora libre, Galiza non teria moi
tas das pegas que ten".• 
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Chama á reflexión pola diminución de demandas en galego 

O Valedor do Povo denúncia a falta 
de obxectividade das televisións públicas 
*P.C. 

A falta de pluralismo informati· 
vo nos meios de comunicación 
públicos, nomeadamente na 
TVG e na TVE, a lentitude coa 
que se pon en marcha o plano 
de Mellora Eléctrica da Galiza, 
MEGA, as medidas adoptadas 
polo alcalde de Vigo contra os 
mendigos ou as repercusións 
meiambientais das explota
cións mineiras a ceo aberto fo· 
ron alguns dos aspectos que 
sinalou o Valedor do Povo na 
entrega do informe anual, 
apresentado o pasado Xoves 
16 de Abril. O titular desta ins
titución, Xosé de Cera, fixo un 
chamamento á reflexión polo 
descenso do número de de
núncias realizadas en galego a 
respeito de anos anteriores e 
reclamou unha revisión da po
lítica lingüística que se está le
vando a cabo desde a Xunta. 

O Valedor do Pavo non só reco
ñeceu a falta de ·pluralidade que 
caracteriza ás informacións emiti
d as palas televisións públicas, 
tanto estatal como autonómica, 
senón que mesmo destacou a 
necesidade da criación dun Con
sello Audiovisual para controlar 
os contidos das suas emisións. 
"Non todos os sectores sociais e 
políticos teñen a mesma cobertu
ra e direitos para expor as suas 
opinións", indicaba Xosé de Cara. 

O Consello Audiovisual proposto 
polo Valedor e que xa existe en 
Catalunya, estaría formado por 
profesionais independentes e te
ria como misión preservar a plu
ral id ade política e social dos 
contidos, porque na actualidade 
"non se lle da á opinión pública 
toda a información para que teña 
un critério próprio sobre determi
nado acontecimento", asegurou. 

Con esta diagnose, Cara confir
ma a veracidade das denúncias 
realizadas en numerosas oca
sións, tanto polos membros da 
oposición do Consello de Admi
nistraciór da CTRVG, como po
los grupos parlamentários para 
os que este informe ven ser a 
demonstración do déficit demo
crático que padecen os meios 
de comunicación públicos e a 
própria Administración galega. 

lneficácia do Plano MEGA 

O Valedor do Pavo mesmo tivo 
que actuar de oficio diante das 
deficiéncias eléctricas denuncia
das lago dos cortes de luz que 
se produciron, en várias oca
sións, no concello de Vigo e no 
Norte de Lugo. 

Corá denunciou a lentitude coa 
se está a pór en marcha o pla
no de Mellara Eléctrica da Gali
za, MEGA, e que obrigou a es
ta institución a dirixirse á con
sellaria de lndústria e á própria 
Fenosa, polos apagóns, no ca
so vigués e palas déficiéncias 
constantes da subminstración 
en zonas rurais. 

O Valedor considera que non todos os sectores sociais poden expor por igual as suas 
opinións. A PANARO 

Mália as repercusións destas 
deficiéncias, que a piques de 
chegar ao século XXI , provocan 
saltos na subministración eléctri
ca en moitas aldeas pala escasa 
poténcia das instalacións, o Va
ledor considera que o plano ME
GA estase apli-

provocados palas explotacións 
mineira~ a ceo aberto que ao 
entender do Valedor, deberían 
contar con planos de restaura
ción dos espazos naturais afec
tados. Segundo a Consellaria de 
lndústria existen máis de (500 

explotacións en 
cando "pero non 
á velocídade ne
cesária". O pró
prio informe dirí
xese á Consella
ri a de lndústria 
para recomendar 
a posta en mar
cha de medidas 
"de policia admt
n istrativa" , para 
que as empresas 
eléctricas corri
xan as deficién
cias e garantan 
un bon servizo. 

Xosé de Cora 
i pediu medidas 
1 

toda Galiza, ain
da que as protes
tas proceden, na 
sua maioria, de 
Trazo, Touro ou 
Becerreá. ! , de policia 

administrativa 
para que 

Alén dis9, o 
maior número de 
denúncias apre
sentadas nesta 
institución- co-as eléctricas 

garantan O Sérvizo rrespóndense co 
funcionamento 

O documento 
lembra, ademais, 
que tal e como se 
recolle na Lei do 
Sector Eléctrico, 
aprobada no ano 97, pódense 
aplicar reducións na facturación 
se o servizo non é da calidade 
oferecida. 

Tamén se actuou de ofício pe
rante as queixas provocadas po
los prexuízos mediambientais 

do. sistema edu-
cativo, a aplica
ción ·da lexisla
ción existente en 
política lingüísti
ca e as políticas 
culturais. Neste 
sentido, a institu

ción do Valedor destáca o des
censo do número de denúncias 
apresentadas én galega. "Non 
sabemos ben a que ~e debe", 
sinala o informe, "pero apréce
nos un tema digno de reflexión_ 
mesmo desde ·as perspectivas 
de políti~a lingüística".• 

ANOSATERRA 

Carga policial e tres detidos tras 
· unha protesta por un xuízo 
por agresión ao alcalde de Pontevedra 
As protestas durante o xuízo celebrado o Luns 20 de Abril 
contra tres persoas acusadas de agredir ao alcalde dé 
Pontevedra, Xosé Luís Pedrosa, no comezo d~ campaña 
das últimas eleicións autonómicas, sa,dáronse cunha car
ga policial e a detención de tres mozos vencellados á As
sembleia da Mocidade lndeper)dentista. Unha concentra
ción diante da Audiéncia-de Pontevedra foi disolta pala 
policia e un dos detidos resultou ferido pala carga policial. 
Segundo asegurou a Subdelegación do Governo, os ma
nifestantes tiraron pedras e pintura contra o edificio xudi
cial. Pala contra, a AMI asegurou que non houbo nengun
ha agresión a forzas policiais nen se produciu "lanzamen
to de botellas ou pedras". No interior da Audiéncia, duran
te o xuízo, o fiscal rebaixou a pena inicialmente solicitada 
contra dous dos encausados -acusándoos definitivamen
te de faltas contra a arde pública- e ·retirou as acusacións 
contra o terceiro. Ante o acontecido durante o xuízo no 
exterior do edificio xudicial, a AMI convocou unha mani
festación, que se celebra o 24 de Abril ás doce do meio
dia diante da Subdelegación do Governo en Pontevedra. • 

Manolo Arnoia enfréntasé , 
a unha petición de once anos de cárcere 

5 

O .empresário ourensán Manuel Vázquez P~rez, 
popularmente coñecido como Manolo Arnoia, e principal 

implicado no caso do fraude do vi
ño do Ribeiro de 1994, enfréntase a 
u_nha petición fiscal de once anos 
de cárcere por falsificar cincuenta 
mil contraetiquetas da 
denominación de orixe do Ribeiro. 
Outro dos acusados, Pedro Gonzá
lez lrago, xerente de Caves Fin de 
Siglo-Bodegas La Patena, ten q.ue 
respostar a unha petición fiscal de 
nove anps de cárcere. Os acusados 

Manuel Vázquez Pérez. aseguraron que as contraetiquetas 
falsas procedian do·Consello Regu

lador, ao que acusaron de descontrol nas suas 
actividades, e que os litros de viño mercados en Badaxoz 
chegaron a Caves Fin de Siglo por un erro contábel. + 

Galiza Nova celebra a sua 
VI Asemblea Nacional o 25 e 26 de Abril 

. Baixo o lema Máis mocidade por Galiza entre os días 25 e 26 
de Abril terá lugar en Compostela a VI Asamblea Nacional de 
Galiza Nova, organización xuvenil do BNG que este ano cum
pre o seu décimo aniversário. Nesta convocatória Galiza Nova 

- perfilará a sua liña de actuación para os vindeiros dous anos 
co obxectivo de incrementar a sua incidéncia social "através -! 
do traballo político en cuestións que como o emprego, o ensi- . 
no, a situación social das mulleres ·ou o servizo militar afectan 
de xeito prioritário á mocidade". A apertura sérá o Sábado 
ás 16:00 e na clausura, o Domingo ás cinco, intervirá o por-
tavoz nacional do BNG, X9sé Manuel Beiras. Esta confirma-
da a asisténcia de numerosas organizacións de todo ti~o.+ 

Unive~siáaáe Aberta retrasa a apresentación 
do candidato a reitor en Compostela 
O Martes 21 quedou constituido o Claustro da Universi
dade de Compostela que deberá elexir a nova equipa 
reitoral. A Comisión Eleitoral reunirase o Venres 24 pa
ra fixar o calendário da eleición, que deberá ser convo
cada antes do.21 de Maio. Pesie a que Universidade 
Aberta, a plataforma nacionalista,_ hai tempo que confir
mou a sua participación nos comícios a reitor, ao · 
peche desta edición seguia sen coñecerse o nome do 
·candidato que se enfrentará a Dario Villanueva. Na sua 
lis.ta, este último prescindirá de cinco actuais vicerrei- · 
tores. En Vigo os· Comités Abertos de Escola e 
Faculdade (CAEF) acusaron ao actual reitor e candi.da
to a reeleción, Xosé António Rodríguez Vázquez, de in
tentar comprar o voto do á!unado pagando o I Congre
so de Estudantes da Universidade de Vigo. O certame 
foi organizado polo Colectivo de lndependentes e celé
brese o 24 e 25 de Abril.+ 

Encontro entre o PNV e o BNG 
O Mércores 22 de Abril unha delegación do BNG encab~za
da por Xosé Manuel Beiras viaxou a Euskadi para manter di
versas reunións con dirixentes do Partido Nacionalista Bas
ca, PNV. As reunións exténdense até o Venres 24 de Abril e 
hai encontros de alto nivel, xa que a delegación basca es
tá integrada, entre outros, por Xabier Arzallus, presidente 
do PNV, José Antonio Ardanza, Lendakari do Governo 
basca, é lñaki Anasagasti, portavoz do PNV no Congreso.• 
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OPtNIÓN 

BOUTADES 
XoÁN MANuEL RAMA TRILLO 

A masa do voto do BNG está nas grandes 
cidades e vilas de Galiza, non onde hai 
maior conflito, o conflito polo conflito non 
ten senso. O BNG defendeu e defenderá os 
intereses de Galiza con unllas e dentes, mais 
non vai pór o país patas arriba para logo 
aparecer como o seu grande valedor. O con
to de "canto pior, mellor" tamén se acabou. 

O sostén do BNG é un grande apoio social 
e unha militáncia que dia a dia traballa de
cisivamente polo seu proxecto, sendo todo 
un atrevemento colocá-lo maioritariamente 
nos asalariados xa que tamén dentro do 
PSOE ou PP representan unha grande parte 
dos seus votantes, U-Lo importante apoio 
dos novos, dos parados, dos autónomos, dos 
pensionistas, das amas de casa, etc.? 

O nacionalismo galego no 60 comezou da 
nada (proceso medieval, irmandiños, ilus
tración, precursores, rexurdimento. Irman
dades, Nós, Partido Galeguista, etc., mais 
entre os anos 70 levou tenazmente un ca
miño de batalla tras batalla, de epopeia tras 
epopeia, que o levaron de vitória en vitória 
até a derrota final ( xente para a casa, pouco 
apoio social...) parodiando a Les Luthiers. 
Tras esta importante xesta, os cascallos que 
ficaron en pé logo de tanta purificación, de
sencontro e personalismo acqrdaron xun
tarse e inovar a estratéxia nacional no ano 
82 no pavillón de Riazor (non.faltaron res
caldos que propiciaron a rotura no mundo 
sindical). Ali, nun puxante debate, xuntá
monos no interese de non mirar polo retro
visor senón polo futuro do país. Escollemos 
unha equipa de dirección nacional que é 
basicamente a que na actualidade dirixe 
acertadamente o BNG E tamén ali, se perfi
lou quen seria o líder desta nova andaina 
que, sen nengun tipo de dúbidas, hoxe, en 
1998, podemos xa dicer que con Castelao 
será unha das duas personaxes máis destaca
das do nacionalismo · galego do século XX: 

'Non queda outro camiño que entrar 

O BNG fai unha defensa a ultranza do gale
go, sen dúbidas, sen acomodos, radical (de 
raíz) mais nen todos os seus votantes o falan 
.( circunstáncia que hai que modificar) , nen 
todos os votantes do PP ou do PSOE falan 
castelán. Chamaría a atención sobre que o 
PP ten un voto maioritário no rural de fala 
completamente galega, non vexo, xa que 
logo, o porque no light con respeito ao idio
ma. (A povoación ve-o no seu conxunto 
como algo positivo e próprio). 

Xosé Manuel Beiras. 
no eleitorado do centro e centro dereita hoxe 

en mans do PSOE e do PP" 
Esta equipa de dirección e o ~eu líder sou
beron encamiñar, non sen problemas, un
ha militáncia nacionalista de diversa ideo
loxia (comunistas, socialistas, indepen
dentes, ·etc.) e configurar unha organiza
ción plural que se converteu -con grandes 
sacrifícios dunha militáncia abnegada que 
puxo o mellor de seu ao longo <lestes 16 
anos- na segunda forza do país e en alter
nativa real ao govemo actual. 

O seu acerto máis notábel, o do BNG, foi, 
como non podía ser doutro xeito, ser, epa.: 
recer ante a cidadania, como o defensor 
implacável e irredutível dos intereses de 
Galiza. Así, tamén ter a capacidade de 
atrair, paseniñamente, aqueles outros parti
dos nacionalistas que ainda ficaban fora da 
nosa frente e deixar-lles a porta aberta a 
aqueles outros que ainda non deran o paso, 
así como aos nacionalistas en xeral. E cre
ar, <leste xeito, unha grande frente plural e 
interclasista, formando un poliedro ideoló
xico, que tan bos resultados nos deu na loi
ta social e eleitoral, transcendental, para 
conseguir que o noso adversário político, 
nomeadamente o PSOE e o PP, non só non 
avanzaran senón que deran importantes pa
sos atrás na desvertebración do país. 

Un programa para o pais, socialista de liña 
socialdemócrata, tacticamente ·reformista 
que non representa cámbios radicais nas 

suas propostas, senon aquelas mudanzas ne
cesárias na economía, na sanidade, na cul
tura, na administración ... para facer un país 
de noso. A sociedade necesita anovar-se 
mais hai qu~ ter claro cara onde, falar de 
cámbio radical {no senso da doctrina radi
calista) sen presentar un proxecto viáve.l 
non deixa de ser mais que unha boutade. 

Arredar da política europea e mesmo na
cional que representan hoxe o socialismo 
francés, alemán, sueco, italiano, español ou 
o laborismo, é darlle as costas a quen deben 
ser os nosos aliados frente a dereita europea. 
Falar da saída da Unión Europea é falar por 
falar, non contrastar dados. O BNG está 
pola renegociación do tratado non por saif, 
se del porque a preséncia do BNG en Euro
pa é prioritária, vital. Fora vai moito frío. 

O BNG conseguiu 400.000 votos e debe 
manté-los, mais ainda non está no govemo 
para plasmar as suas políticas aprobadas no 
seu programa eleitoral, senón que está na 
fase de demostrar-lle á cidadania que ten 
capacidade para o govemo e sabe a onde ir, 
que ten un proxecto para o país, mais este 
apoio eleitoral e social non chega para aca
dar o govemo non quedando outro camiño 
que entrar no eleitorado do centro e centro 
dereita hoxe en mans do PSOE e do PP, 
pola contra partidos do Estado. 

Estamos na obriga de persuadir a ese elei
torado alleo a nós co fin de integrá-lo e, 
dese xeito, pór os primeiros pasos para a 
normalización política do país. Mala nor
malización faremos se non nos esforzamos 
e lles permitimos ás forzas do Estado un 
campo de xogo tan libre e mesmo nume
roso socialmente. Entre o centro dereita e 
a dereita en Galiza estan o 48 por cento 
cando menos dos votos. Ternos a obriga 
de non permitir a dicotomia esquerda/na
cionalismo, dereita/Estado. O BNG cómo 
frente nacionalista interclasista deberá 
traballar fundamentalmente na constru
ción nacional e na sua normalización co
mo país e como Estado. 

O BNG ten unha maquinária de imaxe da 
que dependen unha grande parte dos 
apoios que recibe. Este elemento soe ser 
ironizado e non considerado no valor real 
que ten. Actualmente a nosa sociedade, 
como todas as de occidente está profunda
mente mediatizada, polo que o noso discur
so debe adecuar-se para mellor chegar á so
ciedade, do contrário sería igual que ir á 
guerra cun tiratacos, mentres o inimigo le
va canóns. Aproveito para dar-lle publica
mente os meus máis sinceros parabéns ao 
labor neste senso realizado 'polo compañei
ro Mário López Rico, nunca debidamente 
recompensado. 

Se, pola contra, sabendo que os novo re
presentan un abano cada vez máis amplo e 
ascendente de apoio ao BNG haberá que 
diseñar unha importante campaña para que 
ese apoio se convirta tamén nun compromi
so co idioma debido á grande masa de moci
dade que fala cuotidianamente castelán. 

Os movimentos sociais teñen un papel 
absolutamente imprescindivel na constru
ción nacional mais as estratéxias e de eño 
das liñas políticas a seguir marcará-as o 
BNG, é dicer: cada un dos seus e das suas 
militantes e simpatizantes na sua VIII 
Asemblea Nacional. Fora cliso, todo é me
xar fora do pinico. 

As liñas básicas do éxito acadado polo Blo, 
que Nacionalista Galega, ao meu entender, 
son: A defensa irredútivel do intereses da 
Galiza perante a sociedade e na in títu
cións. Unha organización frentista, inter
clasista, plural e democratica (cunha mili, 
táncia xenerosa, sacrificada e traballadora). 
Un programa socialista de liña ocialdemo
crata. Un grande líder. E un.ha excelente 
equipa de imaxe. • 

XOAN MANUEL RAMA TRILLO é Membro do Consello 
Nacional do BNG e Secretário de Organización de 

'Esquerda Nacionalista 

NOVIDADES DE A -NOSA TERRA 

O agrarismo 
de Miguel Cabo Villaverde 

Baixo ·o termo agrarismo designamos un movemento 
social que se desenvolve na Galicia a partir da última 
década do século pasado e atopa o seu drástico final, 
como tantas outras cotisas', o 18 de Xullo de 1936. 
Un movemento que galvanizou ao campesiñado, que 
encheu o país de sociedades e sindicatos, construindo 
unha epopeia que Miguel Cabo analisa neste traballo. 

COLECCION HISTORIA DE ÜALIZA 

Sindicalistas e 
Rebeldes 
de Dionisia Pereira 

Crónica do proletariado galego que se conformou 
_preferentemente en tomo ás correntes obreiras de 
raigame libertaria. o historiador insiste no apaixonante 
perfil dalgún dos máis sinalados líderes anarquistas 
galegos e no contexto do seu ~abor societário a xeito 
de acción cultural, xomalística e sindical. · 

COLECcION PRENSA E CRIACION 
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o informe de 1994. di que a política de contratación de 'persoal, .. óbras e-servrzos~ inéumpriu a lei _ 
I 

O Consello de Contas detecta 
numerosas irregulari~Gdes ·na ~eputaCión ~dé Pogt:~~e.dra 

, . ... . :--. - ": 

O informe do Consello de Cori
tas descobreu na Deputación 
de Pontevedra no exercício co
rrespondente a 1994, práticas 
nas diversas contratacións tan 
graves como as denunciadas 
polos grupos da oposición da 
Deputación de Ourense. A 
Corporación provincial ponte
vedresa pagou con nómina a 
persoal sen relación laboral, 
mudou postos de traballo abri
tária mente, promoveu a fun
cionários a prazas que non es
taban vacantes e adxudicou 
contratos irregularmente. O 
Consello de Contas tamén 
descobreu irregularidades 
noutros órganos da Adminis
tración autonómica. 

A Deputación de Pontevedra en 
1994, daquelas presidida por Cé
sar Mera (PP), incumpriu as dis
posicións referentes á contrata
ción administrativa local tocantes 
aos pregos de cláusulas e infor
mes prévios necesários, segundo 
o informe do Consello de Cantas, 
que preside Carlos Otero. Oeste 
xeito, a adxudicación de contra
tos a 200 empresas producíuse 
de forma irregular, ainda que o 
Consello tamén indicou que "non 
é posíbel coñecer o número 
exacto de contratacións". 

O Consello pediu un estricto 
cumprimento da lexislación en 
matéria de contratación admi
nistrativa e que se proceda "á 
criazón dun Rexistro de Contra
tos que permita un exacto coñe
cimento dos celebrados, asi co
mo das incidéncias que orixine 
o seu cumprimento". 

Irregularidades noutras 
institucións 

No informe de 1994, Carlos 
Otero tamén criticou a situación 
doutras administracións. Vários 
órganos oficiais quedaron sen 
fiscalizar porque non entrega
ron a tempo as contas requeri
das . Un dos organismos que 

piares críticas espertou foi a 
Compañia de Rádio de Televi
sión de Galiza. No que atinxe a 
este ente público, o informe 
constatou algo que sucedia en 
exercícios anteriores, isto é, 
que a CRTVG tiña un patrimó
nio negativo en :! 994_- Ademais, 
a ,Compañia e as suas socieda
des non dispoñen dun inventá-

As práticas 
en Pontevedra 
'.Son tan graves 
como 
~s .de Ourense. 

rio detallado dos seus bens nen 
das facturas de adquisición dos 
mesmos. A Sociedade Galega 
de Meio Ambiente, Sogama, ta
mén foi obxecto de críticas por 
contratar unicamente a empre
sas do grupo Unión Fenosa e 
en Turgaliza acháronse perdas 
por valor de trescentos millóns 
de pesetas.+ 

Os gastos do Xacobeo 93 triplicQron os orzamentos iniciais 
Un dos dados máis polémicos 
do informe do Consello de 
Cantas relativo a 1994 é a 
desviación do gasto na Socie
dade Anónima de Xestión do 
Xacobeo 93, que inicialmente 
tiña un orzamento de 5.072 
millóns de pesetas, pero que 
rematou sobardando esta can
tidad e e chegando a 14. 758 
millóns en gastos, unha des
viación do 290%. 

V er e coñecer. Des, 
pois de cada perió, 

A maiores, revisten importán
cia as perdas acumuladas por 
esta sociedade, que ascenden 
a 2.183 millóns de pesetas , 
cando inicialmente estaba pre
visto gañar 3.107 millóns. Es
tas perdas e semellante desfa
se situan á Sociedade do Xa
cobeo 93 no suposto legal de 
disolución e liquidación da 
compañia segundo a Leí de 
Sociedades Anónimas. 

En xeral, a prática na que máis 
incorreu a irregular xestión do 
Xacobeo 93 foi a utilización de 
partidas investidoras para pagar 
gastos correntes, ainda que co
mo norma as· partidas orzamen
tárias tiñan destinos distintos 
aos inicialmente reseñados. Ou
tra das_ prátícas denunciadas 
polo informe é que se compen
saban vendas con adquisicións, 
evitando o pagamento do IVA.+ 

séria , deixadez e apostasia. 
A _opinión entre os <leste 
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Mil cincocentas 
reclamacións 
polo accidente da ponte 
dás Pias 

O pasado Luns 21 de Abril a 
Plataforma de Ferrolterra 
apresentou na Subdelegación 
do Governo da Coruña 1.500 
reclamacións de viciños e em
presários da bisbarra polos 
prexuízos de comunicación 
causados despois de que a 
plataforma Discoverer Enter
prise derrubase a ponte das 
Pias durante 9 temporal do 
pasado r-3 de Xaneiro. O 
·alcalde de Mugardos e porta
voz da plataforma, Ramón 
Toimil (PSOE), indicou que a 

-- - comarca reclama a considera
ción -de zona de emerxéncia e 
recoñeceu que sobre esta 
cuestión só hai declaradóns 
dé intencións, "pero sen nen
gunha consignación orzamen
tária". + 

Medidas para recuperar 
a Torre da Cal da Loba e 
ci Frouseira 

O Parlamento de Galiza 
aprobou unha série de me
didas referidas á realización 
de estudos e prospeccións 

- arqueolóxicas para a 
restauración da Frouseira, 
na Mariña e a Torre da Cal 
da Loba, en Cospeito. Esta 
iniciativa foi apresentada 
polo BNG á par da campaña 
realizada por Galiza Nova 
para divulgar a História do 
Reino de Galiza e a figura 
do Mariscal Pardo de Cela. 
A organización lembra a re
lación deste Património coa 
figura do Mariscal "quen no 
último tércio do século XV 
liderou a oposición nacional 
galega aos Reis Católicos, 
sendo capturado durante o 
asédio da Frouseira e deca
pitado xunto ao seu filio en 
Mondoñedo. Con posteriori
dade a sua tilla, co seu ho
me e cun grupo de. guerrei
ros, resistiu ao ·longo de 11 
meses o sítio das tropas na 
Torre da Cal da Loba".+ 

A política de persoal da Deputa
ción de Poontevedra no manda
do de Mera foi anómala. Houbo 
casos, como o dunha "auxiliar 
veladora" interina, praza que non 
existe, que ocupou primeiramen
te unha praza vacante de pueri
cultora e posteriormente foi pro
movida a veladora cando non 
habia praza vacante. Ademais 
deste exemplo, as contratacións 
de persoal, segundo o informe, 
ás veces "non se corresponden 
co catálogo de poste de traballo". 

do ferial, e máis se 
foi Semana Santa, durante 
uris dias a conversa máis 
usada vai de .. viaxes. De re, 
greso cada un conta como 

sector duro chega máis alá 
no referente a9s avatares Os.núcle0s de máis 
da po\itkanacion~l., Nen · -__ -- - . ~ ' -"# _ _. 

A situación financeira da Deputa
ción tamén foi obxecto de control 
por parte do Consello, que criti
cou os elevados gastos financei
ros en 1994, cando por'este con
ceito desembolsou 2.213 millóns 
de pesetas, o 11 , % das abrigas 
recoñecidas nese exercício. 

_Pero unha das irregularidades 
máis extendidas por parte da 
Deputación de Pontevedra en 
1994 é o pagamento de facturas 
con data anterior á emisión do 
adianto dos cartas. Esta prática 
producíuse no 54% dos casos. 

Conio consecuéncia das nume
rosas irregularidades detecta
das tanto na xestión de persqal, 
como nas contratacións de 
obras e servizos, como no as
pecto financeiro, o Consello de 
Contas emitiu un grande núme
ro de recomendacións. 

-lles vale nen ~uiña~ ,,,,; '" - ~ de (ert persoa~· téran-- -
lle foi e dá unha versión 
persoal que é tarlj-én un 
xuízo do que viu durante ·. ~ 
os tres ou catro días que - -
d~rou o ócio prog~amado. - ~ e ' ~~Realidades 

Outro relator de xeiras fe, · 
riais baixou até Lisboa. 
De regreso· desfixéronlle o 
rnche.-No Chiado pegá, 
ronlle catro clavadas ao 
estilo daquelas que fixe, 
ran história no Franco-. En 
Valern;:a case remata into, 
xicado por algun alimento 
sólido en mal estado e sen 

Desde o adosado dos Tilos 
á Sevilla das procisións e 
as saetas. Por autovías im, 
periais, impregnándose dos 
logros e mellaras .que o go, 

distintas 
vemo Aznar deixa ver pola 
xaneliña. Mais os comen, 
tários céntranse no recordo do visto en Andalucia: 
é que se . nota que alá segúen os sociatas. Rapaces pe~ 
dindo polas ruas, xente mal vestida, escaseza_ e sucie~ 
dade nos locais públicos, alcoolismo por todas partes. 
Do bon, un benefactor, Don José Maria; e de todo 
o mau un culpábel, o señor González e os seus anos 
de govemo. Para rematar o viaxeifo ocasional apli, 
ca o conto na casa: como estaria a Galiza cos das 
barbas brancas aliados aos cen anos de honradez. Mi, 

sabelo rematou con 
20.000 escudos, que en te, 
rritório Borbón trócanllos 

á baixa. Nen por esas: todo-en galego , sen pasaradas 
da segunda forma ou eñes forzadas ; e, o mellar, un 
Partido con células e radicais de verdad.e . Este é dos 
que van ao fundo e non adornan a figura con pro, 
clamas ás catro da mañá nun local con entrada 
proibida a menores de idade. Nen lles vale Cuiña 
nen lles vale Raxoi. Pero tampouco están dispostos 
a darlle autoridade moral aos que sen xogarse hada 
estab~lecen doutrina subidos a un pedestal.• 

abastecimento de augas 
Os núcleos-de pev_oamentci · 
de máis de · c~n _habital'ltE!s te
rán abastecin:ier:ito de augas, 

· -segundo conJempla o -Plano 
._ Hidrolóxíco das Concas da 
-Galiza-Costa que elaborou a 

· Xunta. O plano contempla in
vestimentos de 104.000 
millóns até o 2002 e no ano 
que andamos está previsto 
-que a auga corrente chegue 
ao 85% dos núcleos con máis 

- ·de cincocentas habitantes, é 
dicer, un millón duascentas 
mil pers9as. O plano hidrolóxi
co agrupa a 39 concas de rios 
galegos, todos os que virten 
ao Cantábrico, agás o Eo e o 
Návia, e os ·que virten ao 
Atlántico agás o Miño e Sil e o 
Límia.+ 
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VEÑA GALEGO, E QUE MORRA 
OCONTo· 
HENRIQUE MONTEAGUDO 

O que é a vida. Non hai moitos días, víame obrigado a 
responder a un articulista que nun xomal compostelán 
mostraba o seu escándalo porque eu, Henrique Monte
agudo, pouco menos que me estaba pasando á causa "da 
sardónica, quimérica, fantástica e imposible lusofonía 
de vinte iluminados redentores" (cito o meu escolias
ta). Agora, atópome n' A Nasa Te:rra con que un artigo 
meu que se pretende unha crítica, bastante severa no 
fondo a pesar da súa corrección formal, á política lin
güística da Xunta, serve de pretexto para que dous cole
gas (colegas entre eles, quero 

ccrrrente central, amplamente maioritaria, dé> galeguis
mo, orientouse cara á elaboración dun idioma culto 
autónomo (isto é, endo-normativo), baseado nas va
riedades falacias, con achegás . antigas (medievais) e 
doutras linguas de cultura, e, sobre todo, no que atin
gue á modernización, do portugués; e fondamente 
adaptado mediante o traballo dos cultivadores. Con
tinuadores desa tradición son tódolos defensores dun
ha norma autón:oma para o galega culto, sexa a Nor
ma oficial, sexan outras propostas máis ou menos pró-

. ximas (ASPG, mínimos). 
. dicir), se repartan o traballo 

de pórme a pingar .interpre, 
tando aquilo como un "ata
que á discrepancia do modelo 
de "galego" sancionado legal- · 
mente etc." Non vou entrar 

'O que si teño criticado é 
que tantos reintegracionistas . 

demostren con tanta 

A proposta normativa da 
AGAL (xa non digamos a 
das "Irmandades da Fala" 
ou outros colectivos reinte
gracionistas) supón a refun
dación da nosa tradición es, 
crita sobre bases profunda
mente distintas ás maiorita
rias e máis ou menos asen
tadas nela. Calquera inves-

.no que nestes dous artigas 
percibo como ataques á miña 
persoa. Hai en Galicia moita . 
xente que poderá darme lec
cións de probidade, honesti
dade intelectual, militancia 

- frecuencia dar prioridade 
á norma sobre a lingua" 

democrática, nacionalismo e reivindicación do -idioma 
galego: obviamente, entre estas persoas non se contan 
nin Paulo Herrero Baleiro nin, moito menos, o esgrevio 
Celso Cácamo. Un dos defectos característicos deste ti
po de "intelectuais" é que se sitúan sistematicamente 
por riba dos demais e se arrogan o dereito a xulgar as in
tencións da xente. Pode que eu lle tolerase iso a persoas 
con maior autoridade intelectual ou rigor moral, pero 
non a estes. A mágoa é que así, non hai con quen falar. 
Perante ese tipo de posturas, o diálogo é simplemente 
imposible. Así e todo, non quero que ninguén pense 
que porque calo, outorgo. Non outorgo, non. 

Realmente, é dificil albiscar algo a que responder en
tre a confusa ladaíña de versículos e esconxuros que se 
Hes arrernuiñan na pluma a estes señores. Pero como a 
polémica vén de vello, sei de qué vai o asunto: arrecia 
ti que me quero pór eu. De certo, algo de razón teñen 
os meus debeladores en referirse a arnbicións de figu
ración, aspiracións oe poder, mesmo arelas de diñeiro. 
Nun artigo que publ'i.quei hai uns anos, falaba dos "in
confesables intereses das elites": lamentablemente, 
boa parte da grandilocuencia verborreica e teatral xes, 
tualidade de certa xente se resolve non na mellara da 
situación de Galicia, os/as galegas/as ou o idioma do 
país; senón na súa posición no organigrama académi
co, no "campo intelectual" ou, directamente, nos cen
tros de poder político ou de decisión económica. Se
ñores, fagan algún día vostedes a mesma socio-análise 
que con tanta· insistencia lles receitan ós demais: a ver 
se ollándose no espello descobren a trabe no ollo pro
pio correspondente á palla no ollo alleo. 

Así e todo, para non quedar definitivamente encora
dos na larneira, irnos facer "como se" o asunto que 
discutimos fose outro: o problema da endonormativi
dade, da autonomía, do galega culto. O galega como 
lingua de cultura non a inventou o nacionalismo es
pañol, nin a direita española nin a Xunta de Galicia, 
madia leva! Tampouco a Academia Galega nin o Ins
tituto da Lingua. Comezou a constituírse aló polos 
mediados do século XIX, e o seu longo proceso de 
elaboración (si, de elaboración; tódalas linguas de cul~ 
tura o son por elaboración, ou, se se prefire, por 
cultivo) foi basicamente froito dos esforzos do que his
toricamente coñecemos por galeguismo. Naturalmen
te, sernpre houbo unha marxe de variación e distintaS 
posturas e solucións, pero o que podemos denominar 

Os trovadores 

áo ~ino áe qaa~a. 

'Un percorrúío pofa [írica meáieva[ áa man 
áos no sos trovaáores: :Martín Cóáa;v 
Xoán áe Cangas e :Menáiño. 

- tigador honesto debe reco-
ñecer que isto e así; e acle, 

mais, isto non significa descualificar a proposta da 
AGAL, senón que implica que hai que defendela con 
outros argumentos, non co canto de que é a máis fiel 
continuadora da tradición galeguista. 

Eu xamais dixen que as discusións sobre a norma do 
galega fosen nefastas, ou que os reintegracionistas son 
unha man de tolos; e non o dixen porque non o creo. 
As discusións sobre a norma poden ser moi clarifica, 
doras, e cando o reintegracionismo está argumentado 
con coñecemento de causa, clareza, intelixencia e res
pecto palas persoas, resulta sumamente estimulante 
contrastar as súas posicións coas propias. Sei de quen 
é capaz de facelo así, pero non me queda máis remedio 
que lamentar que o discurso rnaioritario do reintegra
cionismo se atopa moi lonxe do ideal que propoño. O 
que si teño criticado reiteradamente, e non me cansa, 
rei de facer, é que tantos reintegracionistas demostren 
con tanta frecuencia dar prioridade á norma sobre a 
lingua, e se instalen no divisionisrno e na descualifica
ción das persoas; que tantas veces os artigas proreinte
gracionistas semellen desabafos de humores persoais, 
denigratorios ou (auto)-enxalzadores. En definitiva, o 
que me sernella nefasto é que o debate sobre a norma
tiva estea tan distorsionadó e magnificado corno está, 
e que nos entreteña en interminables disquisicións so
bre ese totern da Lingua, rnentres nos impiden tratar 
sobre o realmente importante, que son os problemas, 
soños e realidades dos Falantes. 

Con isto tampouco quero botar as culpas todas no 
mesmo saco; recoñezo que tamén os galeguistas pui
demos equivocamos en certas actitudes e decisións, 
aínda que coido que non se nos pode imputar, e me, 
nos globalmente (e a min persoalmente), má inten
ción, saña persoal Óu ganas de botar máis leña ó lu
me. Pregúntame se os/as que estamos preocupados/as 
en verdade polo futuro da lingua, nun lado e outro, 
non deberarnos cornezar a repensar toda a cuestión, e 
principiar por desmarcamos de xeito notorio do tipo 
de actitudes penosamente exhibidas en textos ·como 
os que deron azo a esta réplica. En todo caso, a min 
non me vai quitar ninguén a liberdade de elixir os 
meus verdadeiros adversarios (ncm falo de adversa
rios persoais, claro está): entre eles, sintollelo moito, 
non se cantan. os Cáccamos nin os Herreros, por 
rnoito que eles se empeñen ... E por min, veña galega, 
máis galega, rnoito gálego, e morra o conto. • _ 

~ 
EDICIONS 
AJIOUUBU. 

Xacobeo 93: 
17.300 
millóns 
ao chedevo 

"Un desfase no gasto do 290 
por cento, unha débeda cos 
bancos de 2.750 millóns de 
pesetas e unhas perdas de 
2.128 millóns resumen o 
balance da Sociedade 
Anónima de Xestión do 
Xacobeo 93", cantan Teresa 
Varela e Pancho Tristán nun 
informe ue publica a revista 
TEMPOS Novos. ''Unha 
bagatela. O Xacobeo 93 
custoulles aos galegas 17.300 
millóns de pesetas. Sufragar os 
gastos dun dos 
acontecementos máis 
celebrados polo govemo de 
Fraga supuxo detraer esa 
cantidade dos orzamentos da 
comunidade autónoma 
correspondentes ao periodo 
92-94. Desde a Xunta 
anunciaron oito rnillóns de 
visitantes: un grande éxito". Na 
auditoria do Consello de 
Cantas, os autores do traballo 
salientan "duas partidas de 
gasto especialmente avultadas. 
Un convénio asinado cuns 
grandes armacéns, que supuxo 
un custe superior aos 6.000 
millóns de pesetas e unha 
remesa de 4.700 rnillóns que 
se ernpregou, só en 1993, en 
publicidade e relacións 
públicas. Estas cifras ainda 
resultan rnáis elevadas se 
ternos en canta que o gasto 
orzamentado para ese ano 
ascendía a 5.072 millóns". • 

OBNG 
co Sinn Fein 

Encama Otero, responsábel 
de relacións externas do 
Bloque Nacionalista Galega 
canta nunha entrevista con 
X.A. Taboada no FARO DE 
VIGO a: sua estáncia no Ard 
Fheis, a asernblea do Sinn 
Fein. "T emos o mesmo 
proxecto social que o Sinn 
Fein, con especial 
peocupacion polo 
desemprego, o reparto da 
riqueza, os direitos individuais 
e a construcción europea. Hai 
grande coincidéncia en todos 
est'es asuntos que dan comido 
social e económico ao 
proxecto político. Deixando 
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aparte que a realidade galega e 
irlandesa son diferentes, hai 
outras sintonías corno o xeito 
de sentir a vida; o das 
relacións entre os povos celtas 
funciona". A delegada do 
BNG relata que que na 
xuntanza de Dublin veu "a 
ledícia dun povo que despois 
de rnoitos sofrernentos por fin 
da construido o seu camiño co 
recoñecemento nacional. O 
Sinn Fein prometeunos enviar 
a Galiza unha delégacion á 
oitava asemblea do BNG para 
coñecer a realidade galega ·e 
poderrnos falar de política 
europea. En moitos aises do 
continente existen forzas 
homónimas coas que se 
poden establecer relacións e 
campos de traballo". Encama 
Otero coida que Irlanda "pode 
estar unida antes que a 
Con titución Española 
recoñeza a pluralidade". + 

Terrorismo 
en Ponteareas 
Xan Carlos Caballero redirixe 
en A PENEIRA as acusacións 
de terrorismo que adoita 
lanzar o alcalde Xosé Castro 
sobre a opo ición. ''Xa 
rematada a guerra, Franco 
segueu a perseguir e asasinar a 
moitos sospeitosos de non 
apoiar a Ditadura. En 
Ponteareas, Castro levanta un 
monumento ao criminal e 
loita por rnanter toda a sua 
simboloxia fascista para que 
ninguén esqueza guen foi o 
maior terrorista. E triste entrar 
na Casa do Concello e 
atoparse coa águia anti
constitucional na que resalta o 
l~ma España una, grande, Ubre. 
E mágoa que as rúas leven 
ainda os nomes do represores. 
Onésimo Redondo, admirador 
do nazismo, chegou a dicer 
que Hitler era o repr entante 
do cristianismo fronte ao 
marxismo. Unha rua da vila 
leva o seu nome. A Audiéncia 
Provincial ven de dictar unha 
resolución na que di que hai 
indícios próximo á certeza de 
que o Alcald e a comi ión de 
govemo de Ponteareas tiveran 
unha actua.cion criminal 
consciente, en referéncia a 
múltiples contact s feit a 
seus parentes e amigo . Castro 
segue a ser un grande 
admirador do sistema 
franquista, dese sistema 
baseado no terror e polo tanto 
sistema terrorista".• 

Encarna Otero, responsábel de 
Meios de Comunicación do BNG. 
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Cales foron as principais con
clusións do Congreso? 

Seguirémonos apresentándonos 
como referente inequívoco ou 
un dos referentes inequívocos 
da esquerda na Galiza_ Preten
demos consolidar o noso pro
xecto como forzá nacional gale
ga e, na medida das nosas posi
bilidades, irnos contribuir a 
construir e impulsar unha alter
nativa que necesariamente ten 
que ser plural, ao governo do 
PP. Participaremos como EU
EG, desde a nosa soberania po
lítica e xurídica na reconstruc
ción, renovación e recomposi
ción dunha esquerda plural e 
democrática no estado español. 

Logo das eleicións autonómi
cas, como estabelece as suas 
relacións EU-EG co grupo 
parlamentário socialista, toda 
vez que se apresentaron con
xuntamente ás eleicións pero 
manteñen grupos parlamentá
rios separados? 

Non rachamos o compromiso 
diante do eleitorado, xa que nos 
apresentamos cun programa 
moi pormenorizado, que irnos 
desenvolvendo de forma coor
denada. Hai dous grupos parla
mentários porque asi nos apre
sentamos e asi estamos rexista
dos diante da Xunta Eleitoral. 
Pero é evidente que ternos unha 
relación moi directa e cando un 
dos grupos propón algo que es
tá no programa eleitoral dase un 
apoio mútuo que funciona auto
maticamente. No próximo perio
do pretendemos que a nosa re
lación sexa máis intensa, non só 
a nível parlamentário senón ta
mén de política xeral e social. 
Hai base de coincidéncia entre 
nós e o PSOE e entre os dous 
sindicatos máis importantes do 
país, para desenvolver as rela
cións non só institucionais se
nón tamén sociais e políticas de 
embergadura, causa na que 
irnos centrar os nasos esforzos. 

Sen embargo, EU-EG ten 
apresentado propostas parla
m en t á ria s que non foron 
apoiadas polo grupo socialis
ta, como se entenden estas 
diferéncias? 

lso é normal porque acordamos 
que iamos ter grupo próprio e 
que actuariamos con indepen
déncia en todo aquilo que non 
estaba contemplado explicita
mente no programa eleitoral. 
Por iso, cando unha forza políti
ca apresenta causas que non 
estaban nese programa, ternos 
que ter total liberdade para de
fender o naso ponto de vista. 
T emos un ha relación privilexia
da co PSOE , e unha relación 
normalizada, coas suas ten
sións, co BNG. 

Segue defendendo unha coali
ción de esquerdas, mália terse 
segurado, desde o PSOE que 
non se volverá a repetir a expe
riéncia das pasadas eleicións. 

Nunhas eleicións municipais é 
moi dificil que haxa unha alter
nativa pre-eleitoral xeral. Cada 
comarca ten a sua dinámica. 
Nós o que talamos é da garan
tia de que as tres forzas deixe
mos en moitos dos concellos ao 
PP en minoria para formar go
vernos progresistas plurais. De 
funcionar nunha cantidade im
portante deles permitiríaríos de
mostrar que somos capaces 
non só de governar nos conce
llos senón que daria crédito pa
ra afirmar que podemos gover
nar Galiza. Se governamos 70 

GALIZA-
ANOSATERRA 

Anxo Guerreiro 
'Hai que artellar unha alternativa pl~ral de esquerdas na Galiza' 

-O. PAULA CASTRO 

O PASADO SÁBADO, 18 DE ABRIL, E.U.-E.G. CELEBRABA O SEU PRIMEIRO CONGRESO TRAS DA RUPTURA. 

CON 1.U. ANXO GUERREIRO, ELEITO SECRETARIO XERAL, ANALISA AS LIÑAS DE ACTUACIÓN QUE DEFINIRÁN 

O POSICIONAMENTO FUTURO DESTA FORMACIÓN POLÍTICA TRAS APRESENTARSE ÁS ELEICIÓNS EN COALI

CIÓN CO P.S.D.G.-P.S.0.E. E CONFORMAR GRUPO PARLAMENTÁRIO PRÓPRIO. UNHA LIÑA CONDICIONADA 

POLO OBXECTIVO PRIORITÁRIO QUE SE MARCA ESTA FORMACIÓN DE CARA A ARTELLAR UN ALTERNATIVA 

DE ESQUERDAS CAPAZ DE SUPERAR AO P.P. PARA ACADAR O GOVERNO GALEGO E ESTATAL E NA QUE SE 

PROPÓN UN INCREMENTO DE RELACIÓNS COS SOCIALISTAS E O ACHEGAMENTO DE PO'SICIÓNS CO B.N.G. 

ou 100 concellos, poñamos por 
caso, e vários importantes; iso 
dará máis crédito que 1.000 dis
cursos. Por outra banda, dixe
mos que estabamos abertos a 
acordes pre-eleitorais, pero que 
non os podemos fixar con ca
racter xeral. 

lnclue ao BNG nesa alternati
va de esquerdas? 

O BNG é a primeira forza da 
oposición e do naso ponto de 
vista é. necesário telo en canta. 
Nos últimos meses de vida par
lamentária, é óbvio que o BNG, 
o PSOE e .nós, coincidimos no , 
rexeitamento das medidas do 
governo e podemos dicer que aí 
funCionamos, en certa modo, 
como un frente opositor. A nosa 
exixéncia de cara ao futuro está 

A. IGLESIAS 

na construcción dunha alternati
va, porque unha causa é. estar 
en contra dunha medida que 
propón o governo e outra es-tar 
a favor dunha alternativa pro
gramática e política determina
da. Aí está o problema, porque 
non ternos un proxecto comun 
en positivo que lle dea ao eleito
rado a seguridade de que ternos 
un proxecto de governo sério. 

9 
Nº 827 -ANO XXI 

Mentres non o consigamo~ se
remos un frente opositor, que 
non está mal, pero que non se 
constitue nunha alternativa de 
governo críbel. 

A respeito do BNG, o seu po
siciona mento semella ter 
cambiado, desde aquela pos
tura belixerante que mantiña, 
até o achegamento que ac- . 

· tualmente propón. 

Parece óbvio que para derrotar 
ao PP non hai un só partido -
que o poida facer. Por iso, hai 
que artellar, desde a identidade 
de cada un e tendo en canta a 
correlación de forzas que deci
diron os cidadáns, un governo 
plural de esquerdas e11 Galiza, 
polo menos, neste periodo his
tórico. A c;lificuldade radica, pre
cisamente, non en facer oposi
ción conxunta para mobilizarse 
seriamente a prol dunha alter
nativa senón en que as diferén
cias son todavia importantes. 
Seriamos absurdos se estivera
mos sempre ancorados nunha 
posición inmóbil e tamén no 
BNG están cambiando moito as 
causas. Por exemplo, nos me
ses que levamos aquí no Parla
mento, nunca escoitei unha re-

.., clamación de autogoverno. Non 
digo que non manteña os seus 
princípios, se.nón como os de
senvolven politicamente. Pero 
tamén é_ certo que ternos moi
tas diferéncias sobre a valora
ción da UE, sobre a autogover
no e no caso de Galiza no novo 
estado democrático que propo
mos non sabemos cal é a pos
tura do BNG ... 

Como se artella a alternativa 
de EU-EG a nivel estatal tras 
da r!Jplura co IU? 

Mantemos relacións con Nueva 
Izquierda, con Iniciativa per Ca
talunya, coa Confederación Ver
de e coas outras forzas políticas 
que todos os dias están desven
cellándose de IU, que pasa por 
unha crise irreversíbel. Con to
dos eles estamos nun proceso 
de converxéncia que vai confluir 
nunha grande cita o 23 de Maio 
en Madrid, onde estaremos 
3.oo·o delegados destas forzas 
para artellar unha alternativa 
programática que, en todo caso, -
non será un partido político se
nón unha alternativa estábel na 
que EU-EG terá plena indepen
dér;icia política e xurídica. Nós 
somos unha forza política gale
ga soberana que é un estatus 
ao que non renunciamos. 

Esa ruptura supuxo un cám
bio na definición programáti
ca de EU-EG? 

. Seguimos na mesma liña, pero 
é evidente que de cara á opi
nión pública a imaxe a daba An
g uita e a sua liña foi sempre 
moi clara. Nós nunca teriamos 
permitido que Asturias fose go
vernada pela direita tendo unha 
maioria de esquerdas, igual que 
en Málaga, Huelva ou na Depu~ 
tación de Almeria. Somos unha 
forza política própria que ternos 
un espacio nesa esquerda no 
marco estatal, pero iso non é in
compatíbel coa colaboración 
das forzas políticas de esquer
da desde a pluralidade, a identi
dade e espacio de cada un. É 
unha das causas que practicou 
o BNG moi brillantemente nas 
últimas eleicións autonómicas, -
non renunciou á sua identidade 
pero apresentou desde o princí
pio a posibilidade de non deixar 
governar en nengún sítio á di
reita. Coido que esta é unha di
feréncia básica.• 
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A tarifa recén aprobada grava especi~lmente o campo e exténdese a todos es servizos 

As taxas da Xunta 
aumentan, e duplicañ alguns impostos municipais_ 
-0- G. LUCA 

A Xunta quer facer negócio 
cos servizos que presta, 
mesmo que sexan obriga
tórios. lsto é o que se deduce 
da nova tarifa de taxas que 
castiga especialmente ao 
campo. Xunto co forte au
mento das taxas de servizos 
públicos, a Autonomia cobra
rá por trámites que antes eran 
gratuitos e que se sumarán 
aos impostos dos concellos. 

A Administracion Autonómica 
extende a sua política de impos
tos a todos os servizos, tanto se 
se trata da inscripción e apertu
ra dun negócio ou dunha explo
tación como de calquera clase 
de control ou inspección asi co
mo de todos os recoñecemen
tos oficiais. Desde a pre-Auto
nomía, a direita proclama que a 
Xunta veu librar ao pais de to
dos os impostas direitos. Na no
va Tarifa de T axas establécese 
o cobro por múltiples inspec
cións que antes eran gratuitas 
porque se beneficiaban dun cri
terio de investimento dos impos
tas xerais por interese social, 

As taxas son especialmente gra
vosas para a agricultura, a gan
deiria e a pesca de litoral a pe
sar de que se trata de áreas que 
disfrutan de protección en todo o 
continente. A Xunta non só esta-

blece o cobro de taxas por expe
dicións de carnets, inspeccións 
e recoñecementos s·enon que 
grava as campañas sanitárias 
obrigatórias para as prantas e o 
gado. Chama a atención, por 
exemplo, o aumento do 747% 
imposto aos certificados profisio .. 
nais de pesca. 

Cobran a Xunta e 
os concellos 

A xeneralización e aumento das 
taxas autonómica debe sumarse 
aos impostas e licencias dos 
concellos. No caso das explota
cions agrícolas, a taxa por aper
tura de expedientes da Xunta 
duplica a licéncia municipal. Po
lo trámite dunha pequena explo
tación rural, por exemplo, a 
Xunta exixe unhas trinta mil pe
setas que non reintegrará en ca
so de que a resolución do pro
ceso sexa negativa. 

A nova T arita de T axas para 
1998, dentro do capitulo 31.04 
que se retire á "Actuacións en 
matéria de fomento, defensa e 
mellara da producción agrícola" 
prevé elevados impostas por 
inscribir maquinária agrícola no
va e usada, por dar de alta toda 
clase de explotacions, por cur
sos de capacitación para trata
mentos con praguicidas, levan
tamentos de planos, particións, 
deslindes, marcos, cubicacións, 

conversión de terreo agrícola en 
forestal, catalogacións e recoñe
cementos. Moitos destes servi
zos eran gratuitos. 

A Xunta quer cobrar 3.245 para 
a inscripción de cosechadoras 
usadas no rexisto, de maquinária 
agrícola. Unha nova, de 
4.000-.000 de prezo pagará 8.450 
polo mesmo trámite. Os cursos 
de capacitación para tratamento 
con praguicidas, homológanse 
por 25.000 pesetas no nivel bási
co e 50.000 no nível cualificado e 
no 1 º curso. A revisión anual das 
delegacións e depósitos de pro
ductos zoosanitários custará 
6.490. A revision de mostras e 
informes técnicos de industrias e 
explotacións gandeiras, tera un 
prezo de 3.900 pesetas sen sair 
ao campo e de 22.035 pesetas 
diárias con saida. 

Nalguns casos, os trámites ad
ministrativos da Xunta deixan de 
ser un servizo público para. con
verterse nun negócio. Por exem
plo a revisión anual de delega
cións e depósitos de produtos 
bioloxicos zoosanitários que se 
grava con 12.965 pesetas. A Au
torización Administrativa Sanitá
ria Prévia grava con 79.500 pe
setas ás farmácias e con 32.395 
os hospitais e balneários. As 
oposicións da Xunta tamén su
ben de prezo. Para acceder a un 

Denúncian que non se cumpren os mínimos de docén~ia en gaJego 

Os estudantes de Ensino Méclio paran as aulas 
para exixir a normalización da língua nos centros 
-0- PAULA BERGANTlfilOS 

A defensa do galego no Ensino 
Médio foi a protagonista dos cen
tros durante a mañá do Mércores 
22. Con paros e concentracións 
a partir das doce nos institutos e 
as mobilizacións celebradas en 
Vigo e Santiago, os estudantes 
exixiron medidas para a normali
zación do idioma no mundo edu
cativo e denunciaron a falla de 
compromiso da Xunta de Galiza. 

"Se non se cumpren os mínimos 
de docéncia na nasa língua non 
hai proceso normalizador posí
bel", sinalan os membros da 
Plataforma do Alunado pola Ga
legu ización do Ensino Médio, 
autora da convocatória que o 
Mércores 22 paralizou a maioria 
dos centros do país desde as 
doce da mañá. Entre as reivindi
cacións concretas perseguidas 
polos estudantes con estas con
centracións está a do cumpri
mento do Decreto 247/95, que 
estipula un mínimo legal de dis
ciplinas a impartir en galego. A 
edición en galega das Bolsas de 
Axuda ao Estudo, do Ministério 
de Educación, é a segunda das 
demandas. Segunda denúncian 
os estudantes as Bolsas, ade
mais de editarse en español, se
guen recollendo formas deturpa-

'0 ensino segue a ser un dos principais ementos sga u res, entre outras razons 
porque a Xunta non cumpre nen a normativa que ela mesma emite' sinala Carios Callón. 

das para referirse aos topóni
mos da Coruña e Ourense. 

"O ensino. segue a ser un dos 
principais elementos desgale
guizadores, entre outras razóns 
porque a Xunta non cumpre 
nen a oormativa que ela mes
ma emite" sinala Carlos Callón, 
membro da Plataforma e Res
ponsábel Nacional da Mocida
de pola Normalización Lingüís
tica (sección xuvenil da Mesa). 

Callón lembra os dados sobre o 
uso do galega recollidos nun 
recente informe encargado pala 
Consellaria de Educación que 
pon de manifeso que os cen
tros de ensino son lugares de 
substitución do galega na xente 
moza. "Neste documento ponse 
de manifesto que só 1 de cada 
25 estudantes recoñece usar 
moito o galega e que só un 
14 '5 por cent o di u salo con fre
cuéncia", explica. 

pasto de traballo do grupo A, por 
exemplo, será preciso pagar 
10.030 pesetas por taxas. 

A tendenza da Xunta a cobrar 
por toda clase de trámites -con
firma a política de liquidación 
dos servizos públicos e vai con
tra o compromiso igualitário da 
administración. E obvio que terá 
máis probabilidades de acadar 
un pasto na administración o 
que esté en condicións de poder 
pagar as taxas de várias oposi
cións. Non é de comprensión 
doada que a Xunta decida co
brar a unha grande empresa 
300.000 pesetas pala autoriza
ción -dun ·parque eólico e impoña 
a un labrego 30.000 pesetas en 
taxas pota autorización dun al
boio ou un pequeno taller. 

Tamén aumentan enormemente 
as taxas por licéncias de nave
gación de recreo e pala licen
cias de barcos da lista VI 1 o que 
contrasta coa política da Xunta 
de promoción de amarres para 
esta frota. Todos os paises da 
UE defenden con franquicia de 
impostas a navegación non pro
fisional. O aumento de impostas 
para os barcos de recreo e os 
trámites que se esixen para le-· 
galizalos fai que o disfrute da 
costa sexa, en igualdade de 
condicións, máis caro para un 
censado no País que para un vi
sitánte extranxeiro.+ 

O galego língua veicular 
nos institutos 

A estas duas reivindicacións di
rixidas á Xunta de Galiza e ao 
Ministério de Educación, a Pla
taforma suma duas_ deroandas 
para debatir nos institutos. Exi
xen que en cadanseu -Proxecto 
Educativo de Centro (PEC) os 
Consellos Escolares incluan un 
epígrafe no que se indique o ga
l ego como língua veicular do 
instituto e contidos nidiamente 
galegas en todas e cada unha 
das disciplinas do currículo. 

A Plataforma do Alunado pola 
Galeguización do Ensino Mé
dio criouse a nivel nacional no 
curso 96-97 á iniciativa da Me
sá pola Normalización Lingüís
tica e está formada polos Co
mités Abertos de Estudantes, 
Galíza Nova, a Área de Moci
dade de Izquierda Unida-Es
querda. Unida e a sección xu
venil da Mesa. "O 22 de Abril, 
paramos para avanzar na de
fensa do galega" e "Ternos un 
direito que deben cumprir" ta
ran os lemas escollidos pala 
Plataforma para encabezar os 
folletos e os cartaces cos que, 
nas datas prévias ao paro, in
formaron nos centros sobre as 
su as reivindicacións. • 
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Protesta en contra 
do trazado para 
ci autovia do Cantábrico 

Viciños de Ribadeo, A Veiga e 
Luarca manifestáronse o Do
mingo 19 de Abril en contra do 
trazado deseñado para a au
tovia do Cantábrico. Calculan 
que o proxecto. que estuda o 
Ministério d,e Fomento vai 
afectar a duas mil hectáreas 
dedicadas á agricultura e ao 
gado e que o desdobramento 
da ponte dos Santos porá en 
perigo a navegabilidade da ria 
e entre 300 e 400 postas de 
traballo. O 27 de Abril remata 
o prazo para que o Executivo 
conteste ás duas mil 
alegacións que apresentaron 
os afectados, que tamén fixe
ron chegar ao Ministério sete 
mil sinaturas de apoio ás suas 
denúncias. A protesta, que foi 
convocada por unha dúcia de 
colectivos, tivo lugar na perite 
dos Santos, Ribadeo, e na en
trada dos núcleos de 
povoación da zona.• 

Acusan a Cuiña 
de simular a inauguración 
das obras .., 

do encoro do Umia 
A Coordenadora Anti-Enca
ro do Úmia acusou a Xose 
Cuiña de simul.ar a inaugu
ración das obras da presa o 
pasado Xoves 16 de Abril ás 
oito da mañá. Sinalan que a 
Xunta desprazou até ali a 
maquinária, que está 
movendo a terra e a 
desalentar aos afectados e 
frear as mobilizacións. Non 
-poden iniciar a construción 
porque non fixeron o depó
sito prévio das 
indenizacións aos 
expropriados. En contra das 
recentes declaracións de_ 
Cuiña, manteñen que o en
coro non vai reducir as en
chentas en Caldas, porque 
son provocadas· polos tres 
rios que chegan á vila. A 
Coordenadora volverá reco
rrer ante o Valedor do Povo 
e prepara unha marcha a 
Madrid a finais de -Maio para 
manifestarse diante do Tri
bunal Constitucional.• 

O Concello de Vigo 
redra o proxecto 

_, da urbanización de Samil 
O Concello de Vigo, governa
do polo PP, retitou o proxecto 
para a urbanización da praia 
de Samil dous anos despois 
de atoparse coa oposición do 
resto da corporación · 
municipal, os viciños 
afectados e mesmo a Conse
llaria de Obras Públicas. A 
pretensión inicial do governo 
municipal era dar licéncia para 
construir vinte blocas con 500 
vivencias. Segundo indicaron 
fontes da alcaldía de Vigo, os 
informes desfavorábeis da 
Consellaria de Política Territo
rial e Obras Públicas foron de
cisivos no momento de retirar 
a tramitación do proxecto de 
urbanización da popular praia 
viguesa.• 
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As organizacións agrárias _sirialan_ que ~s p·rexubilacións dos gadeiros 
non resolve a falla de cuota láctea 

Anúncian novas tractoradas se 
Agricultura non dá respostas á sur>,ertaxa 

'"' "' 

A Mesa do Leite reuniuse o 
Mércores 15 de Abril nunha 
autoconvocatória na que as 
organizacións agrárias anun
ciaron novas mobilizacións 
gadeiras se o conselleiro ~e 

· Agricultura Castor Gago non 
toma medidas contra a super
ta x a. Roberto Garcia, de 
Unións Agrarias, Lidia Senra, 
do Sindicato ~abrego, e Lean
dro Quintás, da Unión Sindical 
Agrária, exixiron o cumpri
mento da promesa do conse
lleiro, quen tiña que c9nvocar 
á Mesa antes de Abril. Nesta 
reunión, Castór Gago deberia 
explicar as medidas que a 
Xunta tomaria para solventar 
a crise da supertax~ que o Go- · 
verno galego dá por rematada. 

Ao non ser convocada a reünión 
da Mesa do Leite por parte da 
consellaria, os tres sindicatos 
agrários fixeron unha autocon
vocatória para lembrar que ·ain
da non están resaltos os proble
mas da campaña 1996-97 e a 
conseguinte supertaxa. A pre
sente campaña remata o 31 de 
Maio e as organizacións agrá
rias reseñan a presión que se 
exerce sobre empresas· e pro-

dutores. Tanto SLG .como 
UUAA sinalaron que as empre
sas están mercando unha parte 
do leite aos gadeiros que non 
declaran. Para as organizacións 
agrarias, ademais dun fraude-; 
esta táctica ':é un xeito de false
ar as necesidades reais de leite 
no país". Outro dos pontos que 
reseñaron as organizacións 
convocantes da Mesa do Leite 
foi o do plano de prexubilacións 
gadeiras e as suas interro
gantes. Roberto García sinalou 
que un ha. parte dos labregos 
pensaba que era unha medida 
obrigatória e que UUAA consi
déraa importante "sempre que 
haxa contrapartidas". Lidia Sen
ra indicou que o plano de prexu
bilacións, ao que se poderian 
acoller os titulares de 55 anos, 
non solventa a falla de cuota de 
proc;iución, cuxas caréncias ron
dan as 400.000 toneladas, se
gundo este sindicato. 

Despois de expoñer a graveda
de da situación do sector lácteo, 
os sindicatos anunciaron novas 
mobilizacións se o conselleiro 
de Agricultura non dá nengunha 
resposta antes do 20 tje Maio. 
Entre as medidas a considerar 
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estaría a convocatória dunha 
tratorada "indefinida". 

En relacións ás sancións impos
tas na tratorada do pasado 20 
de Xaneiro, está aberto o perio
do de alegacións para os 271 
expedientes. A xustificación ofi
cial das sancións está na vulne
ración da lei de Protección de 
Seguridade Cidadán e no in
cumprimento do regulamento de 
circulación. A subdelegación do 
Governo de Lugo está a exami
nar os recursos apresentados 
por 28 gadeiros de Guitiriz e Ba
ralla contra as sancións impos
tas por esa subdelegación. As 
multas iniciais son de 150.000 
pesetas cada unha por desor
des públicas graves. Dez perso
as apresentáronse a declarar a 
pral dos expedientados e ase
guraron que a tratorada foi pací
fica, que as retencións foron mí
nimas e que houbo rutas alter
nativas. Desde o SLG esperan 
que non continuen cos expe
dentes, xa que O$ gadeiros par
ticiparon na tratorada facendo 
uso dun direito constitucional 
como o de manifestación. 

Foro lacteo 

Por outra parte, o Xóves 16 de 
Abril constituiuse en Lugo o Fo
ro Lácteo, que percura o apoio 
social para as reivindicacións 
dos gadeiros. Para apresentar 
este colectivo, participaron re
presentantes de sindicatos e or
ganizacións políticas: Xavier 
Gómez Santiso, do SLG, Xosé 
López sousa, de Unións Agra
rias, Xosé Ramón de la Puente, 
de CCOO, Manuel Facorro, da 
CIG, Emílio López, deputado 
polo BNG, Carlos Dafonte, de 
IU, Anselmo Sampedro, de EU, 
e Xosé Blanco, deputado do 
PSOE por Lugo. Os represen
tantes dos sindicatos agrários 
subliñaron a importáncia do res
paldo das cidades e das vilas 
nas reivindicacións gadeiras e a 
falla de resposta da Administra
ción galega ás mesmas.+ 

23 DE ABRIL DE 1998 

Corea do Norte 
MANUELCAO 

Agora que están de .actualidade os acordos de paz en Irlanda do 
Norte e se avanza na pacificación doutros conflitos interna, 
cionais e~táse a dar tamén un proceso de negociacións entre as 
<lúas Coreas. Non ven nada mal revisar un pasado, para algúns 
aínda recente, no que Corea do Norte era un modelo interesante 
que desde o nacionalismo galego -en particular, desde unha de, 
terminada tendéncia -era conveniente apoiar. Ben se entende, 
ou de.beríase entender a estas alturas, o ·desnorte e nula lucidez 
dos que adicaron tempo e esforzos a realizar tal tipo de análises. 

Corea do Norte mantén un réxime comunista e anriimperialis, 
ta como resto do que noutras épocas se denominaba o "campo 
socialista". Tal vez sexa este o único país comunista digno de 
tal nome. Ten un sistema de partido único e unha ociedade 
militarizada que está en guerra con Corea do Su! e co imperia, 
lismo. Como variante autóctona incorpora un líder político 
autoritário dinástico que herdou o poder á morte do seu pai, 
"gran líder Kim il Sung", que foi o "ditador do proletariado" 
que governou o país desde a úa partición logo da guerra de 
1953 entre os dous satélite da URSS e de EEUU. 

Corea do Norte é un país ruralizado que ten uns índice de ni, 
vel de vida descoñecido como non sexa por ind ício de "via, 
xeiros e visitantes" pois, como corresponde ao paí es típicos do 
socialismo real, non facilita información aos organismos econó, 
micos internacionais, nomeadamente o FMI. Corea do Norte 
mantén o seu espácio radioeléctrico libre de interferéncias im, 
perialistas -mesmo da viciña Corea do Sul- sendo complicado 
obter inforrnacións dunha fonte diferente ao govemo e, moitas 
veces, nen este informa. O govemo posue os meio de comuni, 
cación e todos os resortes do poder e, só de vez en cando, ae a 
luz alguén que se fuga pola fronteira ou secuestra un avión, etc. 

O falecido ex-presidente de Corea do Norte Kim 11 Sung. 

'Como corresponde aos países 
típicos do socialismo real, non 

facilita información aos organismos 
económicos internacionais, 

nomeadamente o FMI" 

Actualmente, os pobres cidadáns de Corea do Norte están a 
sufrir padecementos masivos, os nenos aparecen famentos e 
desnutridos, sen medicinas nen posibilidades de atención sani, 
tária. Unha confluéncia de factores climáticos, organizativos e 
tecnolóxicos está causando á povoación civil -seguro que a 
militar sofre menos- uns problemas que non merecen e que te,
ñen menos que ver co imperialismo como co lamentábel siste, 
ma político,económico aplicado polos dirixentes. A posibilida, 
de de remover o poder político é difícil neste país, sendo qui, 
zájs o exemplo máis acabado de ditadura despótico,comunista 
hereditária que sobrevive á caída da URSS, o seu principal so, 
porte. As conversas actuais con Corea do Sul e Q apoio huma, 
nitário internacional . están axudando á macicada povoación 
norcoreana a .salvar a miséria, a desnutrición e, ainda, o cani, 
balismo. Todo iso frente a unha elite dirixente que non deseo, 
ñece que a reunificación da Península leva implícita a desapa, 
rición de todos os priviléxios e a súa caída ~n desgrácia. 

Non ha ser fácil chegar a unha solución pacífica no conflito in, 
tercoreano pois segundo a experiéncia dalgúns países do Leste, 
moitas veces, a povoación, unha vez liberada da opresión políti, 
ca, tende a reacionar con inusitada violencia tratando de aniqui, 
lar aos principais ideólogos e dirixentes do réxime derrubado. • 
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Para volver exixe que se debata sobre a criación de postos de traballo e o salário social 

A CIG retírcise da mesa do emprego 'porque a Xunta 
non está disposta a negociar nada de importáncia' 
9* M.V. 

A Confederación lntersindical 
decidiu abandonar as nego
ciacións sobre o empregJ que 
están a reunir a Administración, 
patronal e sindicatos. A central 
nacionalista considera que a 
Xunta non está disposta a ne
gociar temas de importáncia. 
A CIG puxo como condición 
para regresar á mesa o cumpri
mento de cinco pontos, dous 
deles xa asumidos por unani
midade no Consello Económi
co e Social, pero actualmen
te abeirados na negociación. 

1998 .e 6 2002. Mália aquela 
unanimidade, a actual mesa de 
emprego deixou de lado este 
acorde. A Confederación lnter
sindical pide tamén o establece
mento <;iun salário social para 
os parados sen prestación, a 
redución de xornada a 35 horas 
semanai~, asi como· a unifica
ción do sérvício público de em
p reg o (hoxe dependente de 
dous organismos) e ·o cese da 
política de privitación dos servi
zos de colocación. O custo des
tes cinco pontos poderia ser re
partido entre a Xunta, o gover
no central e a UE. 

necesária a constitución dunha 
mesa coma esta". 

Enfado de CCOO e do PP 

A mesa sobre o emprego que 
se está a desenvolver responde 
a unha resolución do Cúmio Eu
ropeo de Luxemburgo que exi
xiu a cada Estado a presenta
ción dun plano de emprego, ne
gociado cos axentes sociais, 
entres eles os sindicatos. Este 
plano deberá ser presentado no 
vindeiro Cúmio de Cardiff. En 
opinión da CIG, a Xunta limitou
se até agora a "rexionalizar o 
plano do Estado, no tocante a 
contratos e formación", pero né-

Fernando Acuña, secretário .xeral da CIG. 
A CIG considera que "non ten 
sentido seguir nunha mesa se 
nela non se vai tratar de nengun 
dos temas fundamentais". A sua 
volta queda así condicionada a 
un cámbio radical na liña nego
ciadora do governo Fraga. Ante 
a pergunta de se temas como 
formación ou saude laboral non 
son importantes, portavoces da 
CIG responderon que "para tra- · 
tar iso xa existen outros organis
mos institucionais nos que esta
mos todas as partes e non fan 

A retirada da CIG da mesa p.ro
vocou xa a resposta das outras 
centrais e do governo galego. 
CCOO criticou duramente á 
central nacionalista, á que acu
sou de ser máis "un partido que 
un sindicato" e mostrou a sua 
postura parcialmente coinciden
te coas prop9stas do Partido 
Popular na mesa. A UGT que 
permanece no organismo nego
ciador mostrouse máís remisa a 
opinar, no entanto que o des
contento no PP é patente, ainda 
que polo de agora só se mani
festou de maneira extraoficial. 
As críticas á CIG chover6n aes
de os méios de comunicación 
afins p.os conservadores, nada 
máis coñecerse· a de.cisión da 
central nacionalista. 

gase a tratar temas de máis 
empaque, alguns deles aproba
dos xa por todas as partes nas 
reunións do Consello Económi
co e Social. En concreto, o 
Consello tíñase mostrado favo
rábel ao investimento do 5% do 
PIB correspondente ao capítulo 
seis dos orzamentos e a criar 
213 mil postas de traballo nun 
plano a levar a efecto entre o 

As propostas presentadas pola 
Xunta na mesa do emprego foran 
debatidas recentemente no parla
mento, onde recebiron. o voto 
contrário de toda a oposición.• 

O SALÁRIO SOCIAL, ESCALÓN .PRÉVIO ÁS 35 HORAS 

Cáseque todos os economistas coinciden en 
que o desemprego é estrutural, cando menos en 
parte, xa que a un aumento evidente da produ
tividade nas últimas décadas, non correspon
deu unha babea semellante da xomada laboral. 
Esta diferéncia é a que provoca o medre do pa
ro, especialmente no ector produtivo. 

Onde hai menos coincidéncia é cando se rela
ciona o de emprego coa decisión do paf es 
c ntrais, comandado p los Estado Unidos, 
de r baixar a capacidade de compra real dos 
salário e aumentar a gañáncias, mediante a 
importad n d produto tran formado de ter
ceiros paf e , qu a emade n importadore 
net s de capital, tecnoloxia e s rvizos (novas 
mecanismo de dependéncia e expl tación). 
R dúce e de te xeit , nos paf chamados 
centrais e especialment da úa periféria cer
cana, o con urna de bens de custe intermédio, 
e aumenta o de produtos de alta calidade im
p rtado do pafses mái avanzados, así como 
os de babeo prezo, con orbee nas novas nacións 
industriais do suleste asiático e América Lati
na. Esta política económica, que conta co 
consenso non só das grandes nacións imperia
listas, senón dos sectores do capital que parti
cipan da acumulación e concentración de be
nefícios nos estados dependentes, é a ,que au
menta as diferéncias sociais, xera marxina
ción, precariedade e un desemprego crecente. 

Neste contexto, parece razonábel e léxico· que 
os sindicatos e partidos de esquerda ou progre
sistas exixan a rebaixa da xomada laboral a 35 
horas. Isa é o que solicitan os asalariados en 
Franza, Italia, Alemaña, ... máxime cando nos 
dous primeiros estados xa hai leis para reducir 
a xomada laboral nun periodo de tempo curto. 
Agora ben, hai un detalle diferenciador,. en 
Franza, por exemplo, os desempregados que re
mataron o seguro de paro reciben un salário 
social (que ronda as 120.000 pesetas). Deste 
xeito os traballadores sen emprego non están 
totalmente desamparados, como sucede no 
naso país. Polo tanto, aínda que hai contrata
ción eventual, e mesmo poden existir operá
rios que non teñan seguridade social, é moi di·· 

MANuELMERA 

fícil que acepten condicións inferiores ás que 
lle asegura o salário social. Créase un escalón 
mínimo, que dificulta as condicións de super-
explotación e a contratación irregular. · 

A redución da xornada laboral é necesária, e os 
argumentos que se dan desde a patronal no sen
so de que isto vai quitar capacidade competitiva 
ás empresas é demagóxica. Ante todo, porque as 
empresas van recibir subvencións, os custes sala
riais son cada vez máis 

cada dia son menos e comparativamente xa te
ñen hoxe os salários máis altos e as xornadas 
millares. Coidan polo tanto que esta medida 
pode ser un avance para u'n grupo limitado, pe
ro que a eles non os vai beneficiar. E, realmen
te, poden ter razón, a menos que se estableza 
un escalón mínimo, que impida a contratación 
en condicións de sobrnexplotación, como ago
ra sucede. Un escalón como o que teñen en 
Franza: un salário social, para aqueles -desem

babeas, e a competitivida
de se establece cada dia 
máis en función da cali
dade e innovación. Ain
da que o máis preocupan
te é, que mentras unhas 
empresas cumpren coa 
xomada laboral pactada 
en convénio, hai outras 
que alongan a xomada de 
traballo, sen cotizar á se
guridade social e a facen
da e sen pagar estas horas 
ao operário (a chamada 

'En Franza 

pregados qye non teñen 
nengún tipo de presta
ción económica. Isa sí: 
realizando trabailo públi
co en servizos básicos e 
recibindo formación. 

os desempregados 
que remataron o seguro 

de paro reciben Sen estas medidas pré
vias ou complementárias, 
sen uh escalón mínimo e 
unha inspeción rigurosa, 
calquer redución de xor
nada vai quedar por de
baixo do desexado. Au-

un salário .social 
que ronda as 120.000 

pesetas" 

economía mergullada, 
ainda que en realidade es-
tamos ante unha situa-
ción irregular e fraudulenta). Non hai un_ con
trol desde as Inspecións de T raballo metódico e 
de ofício, esperan que denúncie o afecta~o, que 
cáseqlie sempre está atado de pes e mans a esta 
situación para evitar perder o traballó. E cando 
se denúncia, a actuación da Inspeción non sem- . 
pre é a que se espera, dándoselle todo tipo de fa
cilidades ao patrón, polo que o mal exemplo au- ·· 
menta e xérase un -rerreo aboado para os especu
ladores e os que buscan maiores benefícios coa 
ilegalidad e. 

lsto é o que ven os obreiros eventuais e en pre
cário, que son os que máis sofren a ilegalidade, 
por isa non albiscan como lles pode favorecer a 
redución da xomada e como se pode conque
rir, cando, na práctica traballan 10 ou 12 horas 
ao día. Pensan, con certa léxica, que a redu~ 
ción só vai beneficiar a aqueles que traballan 
no sector público e ás grandes empresas, que 

men taria o númeró de 
empresários que se ato
p an nª ilegalidade, e, 

. ademáís estamos abri-
gando na práctica a qué o asalariado sexa un 
cómplice para evitar a fame e marxinación, e 
que os sindicatos calen ou, consintán para evi
tar situacións persoais dramáticas. En todo ca
so, sempre se manterá aínda unha alta taxa de 
desemprego cunha proposta limitada á reducir 
a xomada a 3 5 horas. 

Na proposta ,dun salário social hai unha venta
xa evidente frente a outras iniciativas, xa que 
permite solucionar axiña o problema da mar
xinación derivada do desemprego e resultalle 
máis difícil á patronal e á dereita argumentar 
na sua contra. O salário social non fai nunca 
menos competitivas ás empresas, en todo caso 
permite unha millar distribución da riqueza, é 
unha proposta claramente solidária, desde cal-
quer postura ideolóxica. • 

MANuEL MERA é Presidente da CIG 
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Os traballadores culpan 
á direción de Fenosa 
das averias 
· A redución de persoal próprio, 

na percura de rápidos resulta
dos económicos a curto prazo, 
volvese contra da própria dire
ción da empresa, en forma de 
múltiples reclamacións de to
da-caste de clientes: Adminis- . 
tración Autonómica, 
comerciantes e usuários en 
xeral. Esta é a opinión dos 
sindicatos CCOO, CIG, UGT e 
USO que con-1ocaron xa 
várias concentracións de pro
testa. 

·segundo as centrais, a dismi
nución de persoal cualificado 
que é substituido por outro de 
sub-contratas, en condicións 
precárias, deu lugar a un dete
rioro das funcións de manteni
mento do servizo. As mobiliza
cións de protesta convocadas 
terán lugar o dia 29 en Vigo, o 
6 en Ourense, o 13 en Ponte
vedra e o 20 en Santiago.+ 

A média europea de paro 
entre os mozos 
acada o 20% 

·Dados oficiais, recollidos en 
Setembro de 1997, informan 
de q~e o 11% dos 
traballadores europeos bus
can traballo, pero entre os 
menores de 25 an9s o paro_ 
ascende ao 20%. E dicer, un 
de cada cinco mozos non 
ten emprego. O Estado 
español ten o record co 
36,3% de paro entre a xente 
moza, seguido de ltália co . 
32,9% e Fránci~ co 28%. A 

. mellar situación é a de Aus
tria, onde o paro xuvenil só 
é do 5,9%.+ 

Os sindicatos preparan 
o Primeiro de Maio 

As centrais sindicais están a 
preparar xa os actos do 
Primeiro de Maio que consisti
rán en manifestacións a cele
brar nas principais cidades. A 
CIG por unha parte e CCOO e 
UGT por outra son os convo
cantes dos actos. As centrais 
estatais reclamarán que o go
verno leve adiante a defensa 
dunha Europa social, mentres 

· que os nacionalistas criticarán 
a reforma laboral asinada pola 
patronal, os sindicatos CCOO 
e UGT e o governo Aznar. + 
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A. IGLESIAS 

Do 1 ao 3 de Maio celébrase a 11 Travesía Fisterra-Liméns :. 

1O1 quilómetros a remo 
Son 101 quilómetros polo mar os 
que serán percorridos na /1 Tra
vesía Fisterre-Liméns en kaiak 
de mar. Quince persoas coas 
suas embarcacións pasarán tres 
dias no mar até chegar ao desti
no hunha proba de resisténcia. 
Sen competitividade e polo pra
cer de remar, os deportistas des
ta travesia contan co apoio da 
Federación Galega de Piragüis
mo e do concello de Cangas. 

O kaiak é unha piragua que podé 
ter unha ou duas prazas. Trátase 
dunha embarcación pechada con 
Gapacidade para levar todos os 
aparellos necesários e cun pe
queno soporte para as cartas de 
mar. "O seu neme ven dos esqui
mais e dá a entender que é unha 

. prolongación do carpo humano", 
explica Xaime Corral, do que par
tiu a idea da proba. É a segunda 
vez que se repite este itinerário, 
máis difícil canto peor condicións 
metereolóxicas sedean. "Os ris
cos son poucos pero hai que ter 
destreza para manexar a embar
cación e ser capaz de endereita~ 
la. Pero, sobre todo, o que hai 
que ter é capacidade para aturar 
moitas horas remando", engade. 

A primeira xornada, o 1 de Maio, 
canta con 56 quilómetros e dez 
horas de travesia. "Ainda que fa-

DA 
TIRIA 
ASIBALLADA 

'Un home 
de traxe 
díxonos que 
ibades soltar 
200 lobos polo 
monte' 
Na tarde do Sábado 4 de Abril 
diante da casa da Cultura de 
Maceira, no concello do Covelo, 

remos unha parada para xantar 
vai ser un comezo moi duro até 
chegar a Corrubedo", sinala o or
ganizador. As duas xornadas se
guintes son máis relaxadas, ao 
redor de vintecinco quilómetros 
cada unha con finais de etapa na 
llla de Ons e, _por último, na vila 
de Cangas. "O grupo de persoas 
que se apontan teñen experién
cia, o calé fundamental para un
ha travesia longa. Todas veñen 
pensando que .van disfrutar moi
to", di. A inscrición -para a proba 
é aberta, co prezo de 2.500 pe
setas, pero tende a a notarse 
quen xa sabe o que significan 
cen quilómetros remando. 

O espí rito da proba é o da de
portividade, segundo explica o 
seu promotor. "No regulamento 
xa se estabelece que non se po
de navegar en solitário nen tam
pou co ser competitivo porque 
non se trata de ver quen chega 
o primeiro. Todo o. contrário, hai 
que ter sempre ao grupo de re
f eréncia. lsto non significa que 
as embarcacións remen· xuntas 
porque, pola practica, xa sabe
mos que o itinerário en kaiak é 
diferente para cada persoas", si
nala. "A sensación de liberdade 
e de independéncia é única. 
Nen o mal tempo vai evitar que 
fagamos a travesía", engade. • 

unha marea de persoas agarda
ban con expectación a apertura 
do salon de actos. Estaba anun
ciada unha mesa redonda ao re
dor do lobo, organizada polo gru
po ecoloxista Adenco, o grupo 
Erva e a Asemhlea do Suido, unha 
asociación local. Convocaban a 
ecoloxistas, gadeiros, cazadores e 
labregos para debatir_sobre un 
tema que afecta a zona, xa que 
ao tempo que hai lobos no mon
te, moitos viciños adícanse á ga
deria de montaña. Sen embargo, 
nunca antes se suscitara un de
bate sobre que facer co lobo. 

Cando ao fio das sete d.a tarde, o 
moderador comezaba a sua apre
sentación da mesa, o grupo de 
gadeiros comezou a acusar aos 
convpcantes de querer facer me
drar a povoación d_e lobos nos 
montes da comarci Acusábanos 
de non estar afectados polos ata
ques do lobo e de organizar un 
acto que ia contra os intereses 
gadeiros. Desde a mesa intenta-

SOCIEDADE 
ANOSATERRA 

Un combinado galega 
enfrontarase ao Celta nun partido contra as drogas 

Fraga desinfla o proxecto 
da Selección Galega de Futbol 

* PUCHEIRO 

O 19 de Maio terá lugar en 
Balaidos un partido de 
futbol entre o Celta e un 
combinado de xogadores 
galegos. Fraga lribarne se
rá o presidente de honra 
do comité organizador des
te partido a benefício do 
Proxecto Home contra as 
drogas. Este iniciativa ser
viralle á Xunta para desin
flar a reivindicación da Se
lección Galega de Futbol. 

Fraga lribarne voltou a pór 
en marcha unha das estraté
xias a que nos ten acostuma
dos: meterse dentro das ini
ciativas para desfacelas e 
quedarse co. seu benefício. 
Asi o fixo cando se voltou au
tonomista, por exemplo. Ago
ra, ante a forte demand9 so
cial dunha Selección Galega 
de Futbol á que sempre se 
opuxo publicamente, o mes
mo que os responsábeis de
portivos autonómicos, apare
ce unha iniciativa que, máis 
alá do obxectivo explícito, vai 
tratar de esnaquizar o movi
mento reivindicativo da Se
lección Galega de Futbol. 

Fraga, presidente do honra 
do comité .organizador, non 
só lle saca á Selección Gale
ga o contido nacionalista, se
nón que tamén lle arrebata a 
bandeira aos Siareiros Gale
gas e utiliza a un dos estan
dartes, Arsénio lglésias, po
ñendo en marcha unha rei
vindicación pero totalmente 
deturpada. Ao mesmo tem
po, o ex Ministro ,franquista, 
paradóxicamente, vai apare
cer como o impulsor do pri
meiro partido da Selección. 

Mais este remedo de Selec-

ban explicar que esa non era o 
obxectivo e que os ecoloxistas 
estaban convencidos de que era 
posíbel conservar o lobo ao tem
po que man ter o gado. ' "O lobo 
p~ra matalo!", berraban os gadei
ros. Os organizadores tentaban 
calmar os ánimos. "Causan moi
tísimos máis danos os xabarins e 
é precisamente o lobo quen se 
alimenta de xabarins. Os perxuí
zos do lobo son poucos e asumí
beis pola Xunta. As manadas de 
lobos deberían estar controladas, 
saber cal é o seu crecimento e, 
cando cheguen a un número pe
rigoso, ·sacrificar a alguns exem
plares para manter unha povoa
ción de lobos estábel", sinalaban 
os ecoloxistas. Neste ponto, a . 
maioria dos gadeiros xa tiñan 
marchado da sala e o debate 
desenvolvíase con normalidade. 
Alguns dos gadeiros quedaran e 
escoitaban con atención ao tem
po que empezaban a coincidit 
con alguns dos argumentos dos 
ecoloxistas. ''Nós criamos que vi-

ción Galega, só vai ser un 
combinado galego como se 
apresurou a matizar Arsénio 
lglésias. O seleccionador indi
cou qu_e xa ten máis ou me
nos configurado cal vai ser a 
equipa, "no que estarán xoga
dores da maioria dos equipos 
galegas de Primeira, Segun
da e Segunda B". Nada ten 
que ver logo cun selecciona
do nacional, senón un-partido 
de pachanga como os que 
van xogar os famosos nos mi
nutos anteriores. A TVG, por 
suposto, poñerá as cámaras 
e os cartas para máis glória 
de Fraga e a maioria dos mé
d i os daranlle porta a "tan 
magno acontecimento". 

Á Selección Galega faltaríanlle 
igualmente os xogadores do 
Celta, que seria o de menos, 
pola cativa preséncia na plan
tilla (Michel), pero, ao enfron
tar ao combinado de xogado
res galegas cunha equipa ga
lega, o Celta, no seu estádio, 
racha totalmente a idea de 
unidade nacional, de obxecti
vo comun dos siareiros gale
gas e dos afeizoados que es
tarán divididos. Galiza como 
tal non aparecerá por ningu
res, algo que teria sucedido se 
a equipa fose de tora ou millar 
ainda outra selección das moi
tas que están agora interesa
das en realizar partidos cara o 
próximo Mundial de Fráncia. 

Só hai un aspecto positivo: a 
Xunta e os submisos presi
dentes das equipas, que ale
gaban falta de datas para per
mitir que xogase a nasa Se
lección nacional, xa non terán 
desculpas. Agora só falta 
agardar que os Siareiros Ga
legas reaccionen e situen esta 
manobra na sua verdadeira 
dimensión.+ 

ñades a defender o lobo contra a 
gadeiria", dician .. 

Antes de rematar o debate, un 
dos gadeiros presentes tratou de 
xustificar a atitude dos seus com
pañeiros que abandoaran o salón 
despois de berrar. "É que antes de 
entrar, un home de traxe e gara
vata que todos coñecedes, díxo
nos que tiñades a intención de 
soltar douscentos lobos polo 
monte", explicou. A identidade 
do home do traxe non ten dúbi
das para ninguén dos presentes. 
O alcalde, o popular Xosé Costa 
Diaz, estivera encirrando aos ga
deiros horas antes da mesa re
donda para que se botaran contra 
os ecoloxistas. Estes, que denun
ciaron o boicot do alcalde á mesa 
redonda; sinalan que a Costa 
Diaz asústalle que un grupo de 
mozos, os que forman a Asemblea 
do Suido, convoque aos viciños 
para debatir temas de interese xa 
que para o alcalde é un acto de 
oposición política.+ 

23 DE ABRIL DE 1998 

Ameazas ao delegado 
da CIG en Suiza 

As recentes eleicións na Pro
moción da Cultura Galega de 
Zúrich están a producir unha 
aceda reación. O novo 
presidente, Francisco Noguei
ras, asemade delegado da CIG 
en Suíza, está a receber desde 
o pasado dia 20 contínuas 
ameazas telefónicas. Para No
gueiras a orixe das mesmas 
está nunha asamblea da aso
ciación que desprazou de xeito 
democrático á anterior directi
va, formada por simpatizantes 
do Partido Popular, que diante 
da perda de control político e 
económico estarian a reaccio
nar con intoleráncia. Na nova 
directiva presidida por Francis
co Nogueiras forman tamén 
Sonia Rodríguez, Xoan Gonzá
lez, Adán Valderrabano, Maria 
do Carme Miranda, Manoel 
Rei, Ladina Fernández, Emilio 
Pérez, Xosé Caamaño, Rocio 
Conde, Rocio Álvarez, Manuel 
Vázquez, Andrés Muif'ios e 
Manoel Maronas.+ 

A Coureliña, unha 
mascota para aprender 
a querer o monte 

A Plataforma SOS Courel ven 
de apresentar o C/ube de 
Amigos do Courel, unha ini
ciativa dirixida aos alunos 
dos centros escolares de Ga
liza e o occidente asturiano 
que trata de oferecer unha 
imaxe en positivo da Serra 
do Courel a través da sua 
mascota Coureliña, a nina do 
Courel, mascota feminina de
buxada por unha cativa da 
zona. Para conquerir o carnet 
de Amigo do Courel e 
receber información periódi
ca do clube, os interesados 
deben debuxar a Coureliña 
nas suas vilas, praias, clda
des ou montes e propoñer 
actividades sobre a Serra e e 
a sua protección e envialas a 
Papaventos E.A. aptdo 35 de 
Chantada. Ademais de expo
sicións con estos debuxos, a 
campaña inclue unha actlvi
dade de contacontos en dis
tintos centros escolares.• 

Nace a Federación 
de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer 

En Santiago, o dia 17 de Abril, 
constituiuse a Federación de 
Asociacións Galegas de Fami
liares de Enfermos de 
Alzheimer (Fagal) que· integra 
aos diferentes colectivos que xa 
se ocupaban desta doenza e, 
que sen perder a sua indepen
déncia funcional, coordinarán 
as suas accións. A federación 
pensa que chegou o momento 
de exixir respostas efectivas á 
sociedade e ás diferentes admi
nistracións en relación ao 
coidado dos enfermos, á sua 
cobertura sócio-sanitária e ao 
recoñecemento da invalidez, 
"un proceso longo, caro e doro
so para todos os implicados". A 
presidenta da recen constituída 
federación é Mercedes Vidal 
Baamonde e a sede está en 
Compostela, na Avenida Rosa
lia de Castro nº29-31 (Galerias 
Belen). O número de teléfono é 

.. o. (981 ) 595738 .• 
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Os nacionalistas cataláns eluden apoiar a proposta do-- BNG para non rachar G seu pacto co Pso· ,.Dous cargos públicos 
de IU deixan a coalición :::. 

PP e PSOE unen os seus votos. : _ - . 
# • - 1.1' '~ .. :~::-~~~ _"-

' : 
....... · .. -: ... _, O Venres.17 de Abril José luís 

para evitaren que os xuíces deban. coñecer., o galego 
:. Nieto, un" dos sen.adores de_ Iz

quierda Uni<;ia,' deixou a coali
ción e funpou un novo partido 
político de corte rexional, que
poderia aproximarse no futuro 
a Nueva Izquierda. Dous dias 
antes deste aband_ono, tamén 
deixaba á. formación de esquer-

-0- MANUEL SEOANE 

O PP e o PSOE uniron os 
seus votos no Congreso pa
ra evitaren que os xuíces de
ban coñecer o galego. As 
forzas maioritárias no Estad.o 
rexeitaron deste xeito a pro
posición de lei apresentada 
polo BNG para a reforma da 
Lei do Poder Xudicial. A ini
ciativa dos nacionalistas ga
legos, defendida por Francis
co Rodríguez, tencionaba 
que na provisión de prazas 
de xuíces nas comunidades 
autónomas con língua pró
pria fose considerado un re
quisito -e non un simples 
mérito- o coñecimento do 
galego, o catalán ou o euskera. 

"Do que se trata é de garantir 
o direito dos cidadáns a se ex
presaren na sua língua. Para 
que os galego-falantes poidan 
empregar o seu idioma peran
te os tribunais é preciso que 
haxa un suporte legal en virtu
de do cal os xuíces deban co
ñecer o galego", afirmou Fran
cisco Rodríguez . O PNV 
apoiou a proposta do BNG , 
mais non asi , e surpresiva
mente, CIU . Os nacionalistas 
catalás afirmaron partillar por 
enteiro o contido da proposta, 
pero -nunha cabriola dialécti
ca- se acubillaron na absten
ción "porque o Parlament cata-
1 án vai enviar nos próximos 
tempos unha proposición de lei 
própria ao Congreso" no mes
mo senso do que a do Bloque 
Nacionalista Galega. 

O Bloque Nacionalista Galego 
abriu o debate sobre a reforma 
da Lei do Poder Xudicial co ob
xectivo de o galego, o catalán e 
o euskera se situaren en pé de 
igualdade co español. En teoria 
a proposta debía atinxir o res 
paldo dos nacionalistas bascos 
e cataláns . O Partido Naciona-
1 ista Basco mantivo en todo 
momento o seu voto afirmativo 
á toma en consideración da 
proposición de lei. CIU, en tro
ques, optou pola abstención co 
argumento de preservar o con
senso no Parlament co PSC 
catalá para que a Cámara auto
nómica envie no futuro unha 
proposición de lei ao Congreso 
dos Deputados para a reforma 
de diferentes normas de rango 
estatal, entre elas a da Lei do 
Poder Xudicial. 

"Poido máis o respeito reveren
cial ao Poder Xudicial do que a 
própria coeréncia ideolóxica. 
Poido máis tamén o peso dos 
acordos que Convergencia ten 
no Parlament catalán cos socia
listas, limitativos das demandas 
nacionalistas frente aos pode
res do Estado", explicou Fran
cisco Rodrígu_ez, para quen "é 
óbvio que no Estado hai deter
minados temas nos que a míni
ma conquista resulta revolucio
nári a, nomeadamente no que 
atinxe ao recoñecimento do seu 
carácter plurinacional, pluricul
tural e plurilingüístico". 

O voceiro do Partido Popular, 

. das o deputado Carlos Carne-
. ro, que pasaba a incorporarse 

a Nueva Izquierda, ainda que 
non á sua dirección porque non 
o permiten os estatutos desta 
organización. Ningun dos dous 
trán$fugas abandonou o seu 
cargo e no Senado 1 U queda 
con un só representante, José 
Román, designado polo parla
mento andaluz.+ 

Atentado dos GRAPO · 
contra un reee~dor de 
Rádio Nacional en Madrid 

A situación do galego ná xustiza é unha asignatura pendente da normalización lingüística. Na foto, concentración por un xuízo la· 
boral no Porriño. A. IGLESIAS 

A centra~ sindical UGT infor
mou da colocación dunha_ 
bomba o pasado 12 de Abril 
composta por un quilo de 
cloratita e que estalou no 
compl·exo de antenas de Rá
dio Nacional de España en 
Arganda del Rey, en Madrid. 
A bomba non feriu a 
ninguén, pero causou des
perfectos que provocaron a 
interrupción das emisións 
de Rádio 1. Segundo todos 
os indícios, a autoria do 
atentado corresponde aos 
GRAPO e a UGT considerou 
"lamentábel que a dirección 
[da RTVE] intentara silenciar 
estes feitos". • 

Trías Sagnier, cualificou a pro
posta do BNG de "torpedo na 
liña de flotación da lealdade 
constitucional" . O deputado 
conservador lembrou máis un
ha vez que segundo o artigo 111 
da Constitución o emprego do 
galega, o catalán e o euskera é 
só un direito e nunca un deber, 
un estatuto xurídico que situa a 
estas línguas en inferioridade 
de condicións a respeito do es
pañol. "A carreira xudicial é 
única para todo o Estado e a 
sua proposición de "lei visaria -
rachar este princípio tan ele
mental", indicou Trías Sagnier, 
nunha argumentación que 
subscribiria tamén o deputado. 
de Coalición Canária, Luis 
Mardones. 

Os socialistas, pala sua bandá, 

aduciron que a proposta non é -
acaída porque _racharia o con
senso acadado con CIU no 
Parlament catalán, mália o fun
do da proposición de lei do 
BNG ser asumida na sua inte
gridade polos nacionalistas ca
taláns. 

Na sua intervención perante o 
Pleno da Cámara, o deputado 
do BNG defendeu a "plena 
constitucionalidade" da sua pro
posta. A Lei de Normalización 
Lingüística galega, "que foi sub
metida ao microscópio do Tribu
nal Constitucional", ·contén dous · 
artigos "que foron declarados 
axustados a direito" ·en virtude 
dos cais "os cidadáns poderán 
dirixir-se aos xuíces e tribunais 
para obteren- a proteción xudi
cial do direito a ·empregar a sua 

XAN CARBALLA 

Divide e vencerás· ·· 

O anúncio feito por Felipe González de que rnantivera unha en.tre~ 
vista con Alberto Ruiz Gallardón, puxo dos nervos a direcdón do 
PP, que non suporta a posibilidade de que se lle poda facer sombra 
ao seu actual presidente no protagonismo dq partido e na preséncia 
social. Pero Ruiz Gallardón, hábil nos acenos á galeria tiña claro 
que a entrevista non poderia permanecer no 'segredo, e mesmo pa
receu que acordara que fose Felipe González quen a dese a coñecer. 
Se as primárias do PSOE son un mecanismo de poñer en primeiro 
plano a un partido de oposiciqn que languidecía, a dirección do PP 
non soubo responder con habilidade e quixo apresentalas como o 
antecedente dunha escisión. Pero tanto Borrell como Almúnia sou
beron facer moi ben unha campaña chea-de amagos, con Felipe 
González até certo ponto equidistante, que xusto na semana ante
rior á votación lanza o gancho á mandíbula do PP e anúncialle 
quen vai ser o rival de Aznar nunhas pri'márias que a dereita non 
vai ter máis remédio que celebrar. Se cadrá, para ·entreterse, de
-ciclen empezar· por esq!nificalas _en Galiza entre Rajoi e Cuiña. + 

líng.ua" (artigo 3) e asemade 
"poderán utilizar calquera das 
duas línguas oficiais nas suas 
relacións coa Administración de 
Xustiza" (artigo 7). 

Risco ele. desacato 

António Guterres 

Para garantir o exercício deste 
elemental direito lingüístico 
cumpre proceder a un cámbio 
normativo na Lei Orgánica do 
Poder Xudicial, acrescentou o 
deputado do BNG, para quen · 
"se.ria absu_rdo que o aparello ao 
que se lle encomenda a preser
va_ción e respeito das leis se 
convertese no principat atranco 
para o seu pleno desenvolvi
mento e para a proteción dos di
rE~itos dos cJdadáns": 

Guterres inicia 
a trans~ré_ncia -- " . 
de Macau á China O parlamentário nacionalista 

botou mán da experiéncia de 
moitos cidadáns nos tribunais 
galegos. A "brutal diglósia" que 
padece Galiza tense traducido .:~ 
nunha chea de ocasións na 
conversión dos acusadores e 
vítimas en acusados e verdu
gos. "Eu mesmo teño compro
bado cómo persoas que foron 
pedir medicament0s a unha 
farmácia, nen máis nen .menos 
que a unha farmácia, resulta-
ron expulsas violentamente do 
estabelecimento por usaren a 
língua do país. E logo - ao iren 
protestar aos tribunais- teñen 
que aturar que o xuíz lles diga . 
que non lles vai tolerar o em
prego do galego durante a cau-
sa oral", relatou o deputado do 
BNG. A indefensión xurídica e · 

· "o comprensíbel medo a en
frentar unha acusación de de
sacato" tornan en papel malla
do o direito dos cidadáns a em
pregaren o galego perante os 
tribunais. • -

Ópaáado Venres 17 de Abril, 
o primeiro ministro de 
Portugal, António Guterres, 
iniciou unha visita oficial á 
China e á cplónia de Macau 
para preparar a devolución do 
território a Peqµin, prevista 
para Decembro de 1999: Má
lia que Portugal pretende que 
unha vez devolta a colónia, · 
sexan garantidos os direitos 
humanos na mesma, en reali
dad~ a tránsferéncia non pro
vocará os conflitos xerados 
cando China recuperou Hong 
Kong das mans do Reino Uni
do, xa que sempre houbo un- -
ha estreita colaboración entre 
as autoridades locais e o Go
verno de Pequin. O único pon
to de enfrentamento son os · 
100.000 pasaportes portugue
ses de cidadán~ da colónia 
que queren conservar a 
nacionalidade portuguesa.+ 
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Hai temas que, por moi afeitos que estea
mos, nunca deberian deixar ·de abraiamos. 
Un deles é o tratamento que partidos polí
ticos e meios de comunicación maioritá
rios fan de todo canto teña vencello co te
rrorismo. Así, por conquerir· unha máis 
que discutíbel unanimidade na opinión 
políticos, columnistas e opinadores vários 
empregan un maniqueísmo e unha intole
ráncia que non admiten opinións discte
pantes, nen matices, nen dúbidas frente 
ao dogmatismo e a consigna. 

O último exemplo ven de acontecer coas 
escoitas ilegais supostamente realizadas po
lo CESIO en várias sedes de HB, que cons
tituirían un delito de interceptación de co
municacións telefónicas por funcionários 
públicos (artigo 198 do C.P.). Un dos prin
cípios básicos nun Estado democrático, e 
un dos valores absolutos aceitados pola so
ciedade comq alicerces da convivéncia pa
cífica, é a proibición de que o próprio Esta
do cometa delictos; pois ben, diante da súa 
suposta infracción por un órgano da Admi
nistración atopamos a aceptación, cando 
non a xustificación expresa, con argumen
tos como que "se se teñen servizos segredos 
e para que actúen en ámbitos onde non o 
fai a Policía" ou que "ninguén se laiaria se 
o obxecto das escoitas ilegais fose un grupo 
ultradereitista". Razoamentos enclenques, 
que non dan termado de algo tan grave co
mo é que o Estado delinca, esquecendo que 
nun Estado democrático de.Dereito ningún 
fin xustifica ises meios. 

A eterna distáncia entre práctica e teoria, a 
separación weberiana entre o político e o 
científico, faise patente cada certo tempo 
nas accións do Poder público e nas opinións 
dos propagandistas da "razón de Estado". As 
normas xurídicas de todo Estado de Dereito 
son claras ªº recoller a radical vixéncia do 
princípio de legalidade. A Constitución de 
1978, norma superior a fodai as outras, así o 
impón no art. 9 .1: "Os cidadáns e os pode- , 
res públicos están &uxeitos á Constitución e 
ao resto do ordeamento xurídko". Non ca
ben, polo tanto, nen compartimentos es
tancos ao cumprimento da lei, nen zonas 
alleas á aplicación do Dereito en atención 
aos fins que se persigan. A non ser que, 
frente a un Estado democrático de Dereito, 
se prefira un Estado totalitário, caracteriza
do pola falla de zonas ( dereitos fundamen
tais e libertades públicas) que sexan de abri
gado respeto serri.pre, indemnes á intromi
sión estatal calqueira que sexa o obxectivo 
a conquerir. Nos Estados totalitários atópa
se doadamente a eficácia, pero é a custa da 
lexitimidade, quedando o Estado espido de 
todo o que non sexa. o poder sobre os seus 
sometidos. Unha concepción ~oder des
lexi timada e moi achegada a que teñen 

.PENÍNSULA 
ANOSATERRA 

C.E.S.I.D.·: MEIOS E FINS 
MIGUEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

Os ministros Mayor Oreja e Álvarez: Cascos. 

ET A ou calqueira grupo terrorista, para os 
que o fin sí xustifica os meios. E se un está 
disposto, sempre se a topan fins ( indepen, 
déncia, recoñecemento de dereitos, imposi
ción dun Estado islámico, expulsión dos in
migrantes, contraterrorismo, etc:) nos que 
.ampararse cando se em-
pregari meios ilícitos. A 
bondade ou maldade 

GORKA L. 

ta, nop por respeito ás normas básicas de 
convivencia. 

Amplos sectores da sociedade española al-
· porízanse, non porque membros das Forz~ 
de Seguridade do Estado supostamente tor

turaron (v.g.; até 
arrincándolles as un

duhs feítos non está no 
fin aó que renden, que 
nos poden semellar 
máis simpáticos ou no
xen tos, senón nos 
meios utilizados. Mais, 
esquecendo o anterior, 
é <loado defender sem
pre aos "bos", conce
·déndolles "carta bran~ 
ca" con tal de que per-

'Nos Estados 
totalitários atópase 

doadamente a eficácia, 
pero é a custa da 

lexitimidade·" 

llas) e asasinaron a dú-i\ 
as persoas ( Zabala e 
Lasa, foran ou non de
lincuentes), senón 
porque houbo un exa
xerado saqueo dos fon
dos reservados do Mi
nistério do Interior. 

Actividades coa grave
dad e das devanditas 
son os casos extremos 
nos que incorren os 
chamados eufemística
mente' "servizos de in
telixéncia" do Estado, 

xudiquen aqs "maos"; e 
calar mirando cara ou- · 
tro lado, <liante de cla-
ros indícios de torturas 
(detidos cheos de golpes e coas vértebras ro
tas), de "suicídios;' (na cela e coas máns ata
das ás costas), de confesións "espontáneas e 

. inmediatas" de curtiqos terroristas, · de deci
sións discriminatórias e anti-reinserción no 
cumprimento de penas de cárcere , ou de 
apoloxía do delicto (cea-homenaxe a Ga
lindo, apoio a Barrionuevo, indulto a Ame
do e Domínguez), por só citar exemplos re-
centes. 

·. ...., 
Se algún dos dous partidos maioritários es-
pile un clises feítos escandalosos faino mo
vido só pola demagóxia e o uso eleitoralis-

qued(!pdo abranguidas na defensa que do 
CESIO fan os opinadores, remitíndose aos 
xéitos de actuar tamén ilegais dos servizos 
segredos doutros Estados (Israel, Reino 
Unido, EE.UU. Fráncia), e fuxindo da 
cuestión esencial: o Estado, respeita ou non 
o princípio de legalidad e? 

Saber se un feíto é ilegal é ás veces difícil, 
dependendo de mil e un matices que varían 
a súa calificación. Mais defender que unha 
parte do Estado poida cometer accións ile
gais é contradicir o que dispón o ordea
mento xurídico de que ninguén, nen con 
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nengunha xustificación, pode pasar a raia 
da legalidade. 

Asemade é un argumento falaz o lembrar 
que a vítima clisas accións é ET A e o seu 
"entorno". ETA é un grupo terrorista, de
bendo ser os seus membros castigados se
gún o C.P., e os procedementos e investi
gacións xudiciais e as dilixéncias policiais 
están taxativamente reguladas palas leis 
(leis, por certo, cheas de excepció~s e espe
cialidades para os _casos de terrorismo e 
narcotráfico, en aras da eficácia). N o que 
ati:nxe ao denominado "entorno" de ET A, 
HB é un partido político legal, co cal se po
de estar en radical desacordo, pero ao que a 
Constitución recoñece plena lexitimidade, 
por colocar nos arts. 1 e 6 ao p luralismo 
político como valor superior do ordeamen
to xurídico. Lexitimidade que ten non ó 
para propugnar a independéncia para Eus
kadi, senón até para defender a violéncia 
como ·meio de conquerir os eu fin , xa 
que a no a Const. é de "democrácia aberra" 
(todos os seus precepto on m dificábei ), 
non limitando ese plurali mo político a un 
determinado abano ideolóxico (como sf se 
fa¡ · en Alemaña), sendo admis(beis grupos 
políticos racistas, confesionais, defensores 
da pena de morte, ou mesmo do cumpri
mento íntegro de penas para cerros delin
cuentes (algo que se oe moi a cotfo, mália 
ser tan de penas para cerros delincuentes 
(algo que se oe moi a cotío, mália er tan 
inconstitucional como as outras propostas). 

~veces un dúbida de que o terrorismo se
xa a causa das accións ilegais do Estado, e 
non un mero espantallo que pendurar <lian
te dos cidadáns, que xustifique o mante
. mento dun ámbito exento de obediéncia 
ao Dere ito, fomecido abondosamente de 
"fondos reservados" e integrado por e curas 
persoaxes "salvadoras da pátria"; instru
mentos todos eles que se admiten polo eu 
emprego en causas encomiábeis, mais se ca
dra co risco de seren dirixidos a obxectivo 
ilexítimos e antidemocráticos. 

De todas isas prerrogativas dos servizo se
gredos de Estado semella ben difkil deducir 
que se queira rematar co problema terr ri -
ta. Pale tina ou Irlanda n exempl de 
que hai cauces distinto polos que dirixir o 
confüto; mentras que eiquí e "mata" a 
mensaxeiro, encarcerand recencem nce a 
Mesa Nacional de HB, cunha nténcia 
vergoñenta do T.S., calificada p lo esgré
vio penalista Enrique Gimbernat Ord ig 
(El Mundo, 6 dic. 97) com de que "n n 
se trata dunha resolución fi ndament equi
vocada, senón, ademái 1 dunha ameaza pa
ra o futuro da liberdade de expresi n niste 
país". Outra acción do Estad nt ndida 
como meio xustificado polo seu fin. • 

DE NARRATIVA BREVE . 
CAFE DUBLIN DE VIGO 

MARTIN CODAX 11 VIGO 
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'Os unionistas perden ao quedar supeditados á vontade da maioria', dixo Martin McGuinness na asemblea do partido 

A dirección do Sinn Fein defende 
. a proposta de paz como un camiño para a xustiza 

-0. G. LUCA 

A dirección do Sinn Fein de
fende a proposta de paz como 
un camiño para xustiza, a liber
dade e a recuperación nacional 
e asegura que o documento da 
un golpe de morte ao unionis
mo británico. Delegacións de 
todo o mundo asistiron en 
Dublin á asemblea (Ardh 
Feis) dos republicanos dos 
seis condados. Entre elas es
taba a do Bloque Nacionalista 
Galego, representado por En
carna Otero e Henrique Tello. 

Nun esperado discurso, o presi
dente do Sinn Fein Gerry 
Adams dixo que os nacionalis
tas nunca pasarían pola institu
ción dun mini-Estado nos seis 
condados "Os nosos direitos 
non son concesións que poida 
darnos ou negarnos o Governo 
británico como se fosen un aga
sallo. Irlanda é Irlanda. O povo 
de Irlanda contitue a nación e o 
território nacional son os 32 
condados, as nasas illas e as 
augas territoriais". Adams reivin
dicou a divisa que inspirara ao 
Movemento de Irlanda Unida 
cando se ergueu contra a ocu
pación británica hai 200 anos: 

De esquerda a direita Geny Adams, Henñque Tello, Martin McGuinnes e Encama Otero. 

"Liberdade, lgualdade e Frater
nidade que copiamos dos ho-

mes e mulleres de 1789". 

Martín McGuinness fixo o con
traponto do discurso presiden
cial cunha valoración do docu
mento de paz. "O noso obxecti
vo foi acadar un cámbio político 
e constitucional decisivo o que 
significaba modificar ao máximo 
a lexislación constitucional britá
nica e respeitar a constitución ir
landesa. A unión perde porque 
queda supeditada á vontade da 
maioria. Os aspectos negativos 
son a inclusión dunha cláusula 
adicional na constitución trian-

Po{a súa posición ~eo-
gráfica, Cuba é un desti
no turístico por e~efen
cia e ponte natura{ entre 
as .9Lméricas e 'Europa. 
'Brináar a posibifiáacíe 
de tras{atfarse a outros 
puntos efe !J'lmiric¡¡, e 
Caribe é un tfis : ~ 

/ . por nntes proposi 

desa e a defición da nación en 
termos de poboación e non de 
território''. 

Tanto Adams como McGuin
ness salientaron que os . 
unionistas loitaran a ferro e fou
ce por evitar a inclusión no 
acordo da cláusula dinámica 
que involucra a todas as institu
cións irlandesas no proceso. "O 
resultado é que o espazo para 
tiranía unionista é agora moito 
máis reducido mercé as garan
tí as que protexen as institu
cións norte,,sul". Os di~ixentes 

nacionalistas acautelaron á 
asemblea contra as manipula
cións dos media británicos, pe
diron a retirada do exército e· da 
policía especial para os seis 
condados (o Royal Ulster 
Constabu/ary (RUC), ou comi
saria da coroa para o Ulster, de 
ben gañada sona na tortura e 
na represión) e a liberdade de 
todos os presos políticos. 

Encarna Otero, responsábel de 
Relacións Externas do BNG sa
lientou "a esperanza aberta de 
que os direitos de Irlanda poi
dan ser exercidos e rec6ñeci
dos; que se produza a retirada 
do exercito e que sexa posibel a 
recuperación da convivéncia. 
Os problemas só se resolven 
negociando, como ben vemos 
nos Seis Condados". 

Xunto cos nacionalistas galegos 
asistiron á asamblea de Dublin, 
Larry Downes, presidente dos 
amig.os do Sinn Fein Nos Esta-

. dos Unidos, o subsecretário do 
Congreso Nacional Africano 
Thenxive Mtinso, o ministro de 
rélacións externas de Zimbabwe 
Dumiso Dabengwa así como re-

. presentantes de Herri Batasuna, 
Esquerra Republicana de Cata
lunya, a UDP de Portugal e o 
PC francés entre outros. + 
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Disólvese en Alemaña 
a Fracción 
do Exército VermeHo 

O Luns 20 de Abril, tras seis 
anos de inactividade, anunciou 
a sua disolución un dos grupos 
armados de maior calado en 
Europa durante os anos 70, trá
tase do alemán Fracción do 
Exército Vermello, RAF soba 
sua denominación teutona. Ca
tro dm~ seus fundadores morre
ron suicidados o mesmo día 
cando se atopaban illados en 
celas individuais de alta seguri
dade dun cárcere alemán. O 
grupo armado tomou as suas 
teorías políticas dos movimen
tos de liberación latino
americanos e protagonizou al
guns atentados sonados-como 
o secuestro e asasinato do pre
sidente da patronal alemá Ou
tro dos seus obxectivos eran as 
bases milítares norte-america
nas debido á impopularidade 
dos Estados Unidos entre os 
alemáns.+ 

Nova Caledónia 
prepara a sua 
independéncia da Franza 

Un acordo asinado entre os 
poderes lo~ais e o Governo 
francés prevé a celebración 
dun referendum de indepen
déncia en Nova Caledónia 
nun futuro máximo de 20 
anos e mínimo de 15. Men
tres, a colónia terá un esta
tuto especial que contempla 
certo grao de autonomia. + 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

. HABANA 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

DR. TEIXEIRO 20. ENTRECHAN 
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

TELF.: f98l) 58 1-J 15 

FAX: (981) 58 82 23 
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HHai máquinas de 
rimar pero non de 
poetizar. Por outra 
parte? hai poesía 
sen poemas; 
paisaxes, persoas e
feitos soen ser 
poéticos". 
Escribiu no o 
mexicano Octavín 
Paz que ven de 
finar. 

1 Blanco Amor canta 
: que na sua -
1- mocidade había en· 
1 Ourense 150 poetas 
1 coñecidos, 
: nominados, entre 
1 unha povoación de 

20.000 habitantes. 
Claro que tamén 
había, segundo o 
autor de A 
Esmorga, "300 . 
arfeonistas e outros 
tantos catadores de 
mosto de sona 
interprovincial". 

- . 

: , O matrimónio de 
·1 labregos tivo vacas 
1 toda a vida. Hai .. · 

E • • ,¡. x p os1e1_on 
d -· llbro
portngués. 
a. ~ o 17 
d ·naio 

PEREGRINA 29 36001 
Tif. 986 860 471 
PONTEVEDRA, 

No número 825 dese semana
rio, e nunha entrevista que se 
me fixo, atribúenseme na cabe- _ 
ceira unhas palabras que non 
creo ter pronunciado e que me 
parecen desmesuradas, cando 
meno.s extraídas de contexto: 
"os poetas escribimos nunha lin
gua que non ex"iste". 

Aínda ·que ~spero que, ao tra
vés d;;i ·entrevista, o matiz ch e
gué ao leitor, apre~úrome a dei
xar ben claro que: a) a lingua 
poética, como todas, ten a súa 
orixe no pobo, pero, encadeada 
por unha retórica e _ton determi
nados, de carácter· cuno, pre
senta rasgos que a diferencian 
obstensíbelmente da tala popu
lar; b) é lóxico que este fenóme- 
no se produza especialmente 
con respeito ao galego, pois o 
seu carácter de lingua sen nor
malizar e, para máis, en crise no 
que fai a talantes urbanos e á 
súa propia identidade, e tamén 
á sociedade rural, non pode se
nón producir unha sensación de 

· divorcio "lingüístico"entre unha 
lingua, digamos, "ideal", e a que 
podemos escoitar. lsto é o que 
significa "non existe", que ten, 
como se ve, un carácter absolu
tamente hiperbólico. Nada máis 
lonxe d.a miña intención que un 
informe dramático.+ 

XA VIER RODRIGUEZ BAIXERAS-

Sempre en nós, -
Corcheiro 
O vento na sua galloupada bai
xada da Martiñá aloumiñoulle a 
tace e coma se a terra toda o 
despedíra co arrular do mesmo, 
lentamente quedouse adormeci
do no colo da mesma. Si, asi fi
cau marta o noso amigo e com
pañeiro Ernesto Atanasia. 

Lembrar-nos del é recorrer a 
história vivida por este povo, a 
história verdadeira con máiscu
las. Emigración, Pondal, guerra, 
prisión e militante do nacionalis
mo desde os primeiros dias. 

Lembra-lo e para quen o coñe
cemos de moi perta (ecordar a 
sua inquebrantábel coeréncia 
cos ideais nacionalistas asi co
mo o seu enraizamento na terra. 
Sempre foron os se.us ideais 
máis profundos que as _ r~ices 
dos carballos. Robustos como 
as suas toradas e ponlas; eso 
si, máis tam~n sempre tornea
da~ pala própria esperiéncia, o 
que as converte nun xunco do
brado e retorcido, bambaleado 
até máis non poder, pero nunca 
tronzadas. 

Lembra-lo_ é confirmar ese sábio 
binómio que nos dá a esperién
cia xunguida -aos avances do 
coñecimento. Nel, a ·sua vida, vi
vida nos anos de loita, ensiñou
nos o que non esta escrito en 
parte algunha, pero que é fun
damentalisimo para coñecernos 
mellar e camiñar seguros. 

Lembra-lo é lembrar a quen é 
capaz de dicer o que pensa, a 
quen é capaz de s.er crítico, a · 
quen é capaz de entender a tala 
como arma imprencindí~el para 
mellorar as causas. E lembrar a 
quen discrepa, a quen opina; co 
único fin de facer o pensamento 
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nacionalista hexemonico na Ga
liza. Pero sobre todo é lembrar 
un militante sempre nacionalista. 

Lembrar-lo e lembrar ao militan
te do BNG. Critico dentro; fara, 
gran defensor do naso ideário. 
Qoñecer a alguen que sempre 
estivo na nosa trincheira e que 
se foi con esa 
grandiosa co-

Lembrar-lo e 
lembrarao 
militante do 
BNG. Crttico 

eréncia, case
que provocati
va, até o últi
mo instante_. 
Non hai mellar 
espello onde 
verse nen me-
11 o r reto que 
igualar. · dentro; fora, 

gran defensor 
Lembra-lo é donoso ideário. 
demostrar 
que o pais xa 
non devora os 
cantores da 
pátria, senon que lles canta en 
coro e mesmamente chóraos 
como acto de recoñecimento e 
alegria por ter contribuido a 
manter-nos a. todos vivos. Sem-

. pre en nós, amigo Corcheiro.• 

MANUEL V ÁZQUEZ 

Sobre muJlét ~ 
sindicato 
Baixo o titolar:·i'Muller e sindica
to" o xornalista M, Véiga, no nº 
825 de A Nosa Terra do_ pasado 
-8 de Abril, verte a, súa opinión 
sobre as mull~res advertíndo
nos de que a responsabilidade 
de que algo cámbie dentro da 
CIG está nas mans das mulle
res e non vai facelo mentres ... 
"outras opten por darse-de baixa 
e por celebrar o debate fóra da 
central". 

Antes de formar unha opinión e 
emitila, os xornalistas conscien
tes infórmanse directamente 
dos feitos. M. Veiga: Non puido 
po"ñerse en contacto coa secre
taría da muller de Lugo (á quen 
sen dúbida nengunha alude) pa
ra ter información de primeira 
man? Como é posíbel que un 
periódico vangardista,. naciona-

lista e de esquerdas non busca
s e claridade nun asunto tan 
candente como é o de agresión 
ás mulleres, cando si o fixo, por 
exemplo, La Voz de Galicia, El 
Progreso e mesmo El País? 

É máis fácil talar desde a cima do 
cabalo, cabaleiro: iso foi o que 
vostede fixo, ou ben por comodi
dade, ou ben porque está afeito 
ás alturas patriarcais. Só que non 
estamos na idade média. 

As mulleres da CIG, no 1 Con
greso da Secretaría da Muller, 
dotámonos duns estatutos os 
cales, na Disposición Adicional 
Primeira din: 

"As resolucións dos distintos or
ganismos da Secretaría da Mu
ller deberán ser asumidos polos 
organismos da CIG correspon
dentes ao mesmo ámbito. No 
caso de considerar calquera 
destes organismos que o acor
dado vulnera ou é contrario aos 
Estatutos da CIG solicitará dic
tame á Comisión de Garantías, 
que será vinculante". 

·Polo tanto, se os estatutos da 
muller da CIG foran "impróprios" 
deberían ser impugnados pola 
CIG inmediatamente despois do 
noso Congreso. Se, despois de 
transcorridos dous anos, non fo
ron rexeitados hai que concluir 
que foron aceitados, tamén na 
súa disposición adicional primei
ra. E, no caso de considerar que 
as baixas temporais de militán
cia acordadas pala Secretaría 
da Muller de Lugo vulneran ou 
son contrárias aos Estatutos ·da 
CIG, o órgano correspondente 
debería solicitar dictame á Co
misión de Garantías. 

Non fixeron nen unha causa nen 
a outra. Xa que logo, non cabe 
agora o fariseísmo de escanda
lizarse. Esas baixas non poden 
surprender a 'ninguén, sobre to
do cando foron anunciadas con 
antelación suficiente (un mes 
antes, no Consello Confedera!, 
máximo órgano da CIG). 

Datos: 
O día i 3 de Outubro do 97, a 
Secretaría da Muller de Lugo diri
xe escrito ao Secretário Comar-
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cal informándoo, con respeito a 
un liberado da CIG de Lugo, 
membro do Consello Confedera! , 
"das diversas denúncias por su
postos maos tratos no xulgado e 
acoso sistemático (insultos e tor
tazos) mesmo publicamente a 
membras da súa família" e pe
dindo que se abrise unha investi
gación sobre este asunto. 

No Secretariado Comarcal do 29 
de Outubro de 97 tratouse sobre 
o mencionado escrito, acordan
do solicitar do Consello Confe
dera! abrir unha investigación. 

O día 1 de Decembro dese mes
mo ano volveuse tratar o asunto 
na nova Executiva Comarcal, 
acordando manter unha xuntan
za en Compostela co Secretário 
Xeral da CIG, o Presidente da 
CIG, o Secretário Confedera! de 
Organización e o Secretário Na
cional do Metal. Esa xuntanza 
realizouse días máis tarde. 

A mediados · de Decembro apa
rece un ha 
senténcia 
condenatória 
por agresións 
ocasionadas 
a unha irmá. 

b 8 de Xanei
ro de 1998 a 
Executiva 
Confedera! 
acorda incluir 
na orde do día 
do Consello 
Confedera! do 
31 a ap~rtura 
de expedente 
proposto pola 
Unión Comar-
cal de Lugo 

Esas baixas non 
poden 
surprender a 
ninguén, sobre 
todo cando 
fo ron 
anunciadas con 
antelación 
suficiente. 

(Consello adiado posteriormente 
para o 28 de Febreiro). 

O día 21 de Xaneiro a Secretaría 
da Muller de Lugo acorda pedir 
ao Consello Confedera! o cese 
dos cargos que ostenta e a sus
pensión cautelar do implicado, 
durante a tramitación do corres
pondente expedente disciplinário, 
anunciando que, de non levarse 
a cabo as acións exixidas, trami
taríamos a nosa baixa na Central. 

·o día 28 de Febreiro celebrouse 
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E aplicábel en Euskadi .a solúción de Irlanda? 

Xesus Alba Xosé Luís Púri 

Admini1trativo Ama de casa Empresário Pintora Ama de casa 

É un terna moi delicado, De Irlanda e cliso non Creo que son sítios dis, A solüción dada ao pro, É tan delicado ... Hai que 
pe ro c reo que non é podo dicer nada. Paz?, tintos, non cabe nego, blema da violéncia en Ir, buscar ~a solución pa, 
aplicábel. A orixe non é non a ternos con nós ciación, · non sei por que landa non é ap licábel no cífica porque a presión é 
a mesma, nen as razóns mesmos, canto rnáis en pero non hai lugar a ne, caso basca porque non tanta e tan cruel.. . Co, 
as mesmas. No País Bas, Euskadi. .. Os do País gociación. Ali o IRA ne, ten nada que ver. Ambas mo .están xogando coa 
co non hai solución por, Basca son un pouco re, gociou sen deixar as ar, son situacións que non vida das persoas ... O ca, 
que para isa terian que beldes de máis, non que, mas, soltaron os presos á teñen nada que ver e a so de Irlanda non é igual. 
porse de acorde os polí, ren negociar con nin, rua, pero somos distintos, metodoloxia para a solu, O País Basca é un país, 
t icos. A soluc ión tería guén. Desde o Estado non non é a mesma situación. ción ten que ser distinta. pero tamén Galiza. Se 
que ser negociada, pero negócian porque xa esta, A paz é necesária pero A solución ao País basco, nos poñemos a negociar 
os da ET A te rian que rán cansos, digo eu, por, non a calquer prezo. A se fose clara, xa a teria podemos rematar con Es, 
deixar a pistola de lado que se pide aos bascas que saida tarnpouco é" poli, alguén, pero ninguén deu paña, pero ainda asi creo 
e deixar de matar.+ sexan bons e non o son.+ cial, non a coñezo. + con ela.+ 

o Consello Confedera! e adop
touse o acordo de abrir expe
dente disciplinário pero non a 
suspensión cautelar. 

O día 12 de Abril dámonos de 
baixa, tal e como se anunciara 
no anteriormente referido Con
sello Confedera!. Baixa tempo
ral mentres non se resolva o 
expedente, co obxecto de facer 
ben patente a nosa determina
ción , e confiando na solución 
satisfactória do conflito que nos 
permita reincorporarnos proxi
mamente. 

Pergunta: Parécelle pouco ao 
xornalista, M. Veiga, un período 
de 6 meses e 15 días para de
bater "dentro da central"? 

Afirmación: Nós non "optamos por 
celebrar o debate fóra da central". 
É máis: coas nosas baixas parece 
que logramos que mesmo voste
de escriba dun tema que doutro 
xeito se lle escaparia. 

E, por favor, entérese de que xa 
Concepción Arenal escribiu: "A 
sociedade non pode en xustiza 
proibir o exercício honrado das 
súas facultades á metade do xé
nero humano". Vostede forma 
parte da sociedade; a responsa
bilidad e do cámbio" non pode 
deixala soamente en mans das 
mulleres.+ 

NEVES NúÑEZ DELGADO, 
SECRET ÁRIA DA SECRETARIA DA 

MuLLER DA CIG,Luoo 
(EN SUSPENSO) E CINCO 

. SINA TURAS MÁIS 

O papel da filosofia 
(rectificación) 
En A Nosa Terra do 8 de Abril 
de 1998 aparecia un artigo coa 
miña sinatura e sob o título de 
A Filosofía do Futuro. Hei de 
recoñecer que os redactores do 
semanário, vellos amigos, sem
pre aperfeizoan o que lles remi-

to e dan-lle vida con fotogra
fias, glosas, intertextos e mes
mo rectificacións estilísticas do 
própr-io texto de cara a conse
guir mais axilidade e unha me
llor conexón cos leitores. Em
bora quero facer algunhas pre
cisións importantes sobre o pu
blicado e tamén, se mo permi
ten, introducir, corrixida e am
pliada, unha parte final , á que 
non puideron dar cabida, e en
gadir un fragmento á polémica 
en torno ás Humanidades. 

1. Sobre o publicado: 

-É mais rigoroso conservar, e 
con maiúsculas, "a Física non é 
a Teoria Verdadeira Única" que 
substituir por "a única teoría 
verdadeira", pois non hai teo
rias verdadeiras, completas, to
talizadoras, unicamente aproxi
macións. Hoxe por hoxe, o ho
lí stico, o globalizador, que es
casea nun mundo de fragmen
tos e especializacións, cons
true-se interdisciplinariamente 
e sen pretensións de esgotar o 
real. Eu diria que é un proxecto 
filosófico e, por forza, de cola
boración de especialidaQes 
científicas e doutros saberes 
(entre eles os humanísticos). É 
volver ás teses do recordado 
Manuel Sacristán. 

- Case sen importáncia o 
cambiar a verba ''feiticismo" por 
"fetichismo". Inclusive figura 
"fetichismo" na língua portugue
sa, pero prefiro que me permi
tan derivar de "feitizo" a "feiti
cismo". Xa me ten acontecido 
con outras verbas, e non en 
ANT, ao non querer manter, e 
$irvan somente de exemplo, 
"feixismo" (de fascis, feixe) na 
vez de "fascismo" ou "práxis" (e 
aí si que concorde con outras 
línguas románicas) en lugar de 
"praxe". 

-" .. . se unha mera história das 
ideas, en modo algun se nega a 
sua importáncia como arqueolo
xia e xenealoxia das mesmas 
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(Nietzsche-Foucault) , un relatar 
doxográ1ico, da paso a unha 
disciplina actual , rica e entu
siasmante" non pode reducir-se 
a " ... sen negar a filosofía como 
arqueoloxia e xenealoxia das 
ideas ... ". A miña intención era 
destacar a necesidade dunha fi
losofia do presente, usando a 
arqueoloxia e a xenealoxia para 
ver as raíces históricas do ac
tual , pero reaccio'nando contra 
os que queren transformar a 
disciplina de Filosofía en algo 
semellante ao que se recolle 
nun livro á moda, El mundo de 
Sofia. 

-Cando se reivindica a forma
ción de xene-
ra lis tas, que 
terán de es-
pecializar-se É mais rigoroso 
várias veces 
ao longo da 
sua vida para 
acomodar-se 
ás novas for
mas de traba-
11 ar, convén 
deixar ben 
claro que o 
que se recla
rn a é unha 
formación uni
ficad a, sen 

conservar, e con 
maiúsculas, "a 
Física non é a 
Teoria 
Verdadeira 
-Única" que 
substituir por "a 
única teoria 

tanta división verdadeira" 
en modalida-
des, menos 
ao estilo ian-
qui ... E dicia-
se que o filósofo-xeneralista al
go terá que opinar diante dista 
pretensión de presentar como 
"humanístico" e "integral" o que 
é un patente esnaquizamento e 
desvertebración dos planos 
educativos. Creo que fica agora 
manifesta a distinción entre pe
dir unha formación xeral e que o 
filósofo se pronúncie. 

Desapareceron asimesmo al
gunha palabra que outra, e ta
mén algunha frase, pero en aras 
de tacé-lo mais lexíbel. 

2. Parte final corrixida e ampliada 
' f• \ ' 5 -r'I ¡ ~ 

que hai que negociar.• 

Agarda-lle futuro á Filosofía se 
os ensinantes e os non ensinan
tes se deciden a conservar o 
bon da tradición, romper con há
bitos perniciosos e abrir-se ás 
novas realidades. E se o poder 
está en disposición de tolerar 
unha disciplina crítica. · 

Non está por demais, para con
cluir, lemqrar algunhas caracte
rísticas, e non con ánimo esen
cialista, do exercício filosófico: 
Saber de segundo grau, xa se 
explicitou, que se apoia nas 
Ciéncias da Natureza, nas 
Ciéncias Sociais, nas Humani
dades, nas Artes, etc., isto é, 
en saberes de primeiro grau; 
Dialéctico (traballa con contra
dicións, ideas en luita, incon
mensurabilidades non resolvi
das a nivel científico ... ); Non 
Doxográfico (xa se indicou que 
a Filosofía non pode constran
xir-se á sua história), xa que 
non debe mudar-se en filoloxia 
do pretérito, nunha sucesión de 
autores que fan parte do "clube 
de filósofos mortos" ou, se se 
desexa, inmortais; Totalizador, 
no senso que se lle atribuiu a 
tal verba na parte inicial diste 
artigo; Teórico e Práctico (traia
se á memória a vella tese de 
Marx: "Os filósofos teñen ape
nas interpretado o mundo de 
maneiras· diferentes, a cuestión 
é transtormálo"); Desmascara
dor de ídolos, quebrador de mi
tos e ideoloxias; Non legaliza
dor do caos, en contra do dis
curso após-moderno de que 
"todo vale". En poucas pala
bras: un saber desacougante, 
non contemporizador co esta
belecido. 

3. Un engadido á polémica das 
humanidades 

Claro que a discusión non vai 
por tais roteiros (está a referir
se ao que .se entende por Hu
manidades, á polémica -sobre o 
famoso decreto e á inclusión 
da Filosofia dentro das mes
mas). A reforn:ia educativa non 
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média dúcia de 
anos que as 
vendaron. Pasaron 
a mercarlle -o leite a 
un viciño. Agora 
este non ten cuota 
e polo tanto. tivo que. 
renunciar tamén ás 
vacas. O 
matrimónio vello 
merca desde hai 
uns meses cartóns 

1 de leite. na tenda. A 
gata non o quere. É 
a última resistente. 
Pero pensan que se 
acostumará. 
Tardará un ano ou 
asi, din. 

1 

Unha revista das _ 
mocidades de 
Esquerda 
Nacionalista critica 
as mitificacións, 
entre elas a do 
Marechal Pardo de 
Cela. Esquecen que 
Xosé M. Beiras dixo 
non hai moito nunha 
revista a toda cor 
que el vira de nen o 
a Santa Compaña. 

Pita o árbitro o 
final. O Barga 
gañóu a liga. En 
Monforte de Lemes 
tres automóbeis dan 
voltas ao redor 
dunha praza con 
bandeiras 
azulgranas, tocando 
o claxon. É unha 
d~s bisbarras máis 
catalanizadas de 
Galiza. Emigrantes 
co corazón partio 
(como canta 
Alejandro Sanz) por 
duas pátrias. 

Cen anos do 
nacemento de 
Brecht, de 
Eiseinstein, de 
Larca. Goarenta de 
Juan Ramón 
Jiménez. Hai 
homenaxes, 
festexos , 



( 

1 celebracións, 
1 ediciéns especiais, 
1 .artig-os 
1 memorísticos e 

tamén suplementos, 
semanas 
monográficas, 
representacións. 
Todos contentos. 
Car:ido se lembra a 
un galega surxen 
voces cont~a ~ 
"cultura da 

•• 1 
necrofília". Sé aquí. 
Onde máis fai falta. 

1 
1 
l . 
1 
1 A Xunta 
1 aconselloulle poñer 
1 un establo e deulle 
1 dous millóns a 
: fondo perdido. 
1 Agora dixéronlle 
1 que non tiña cuota. 
1 El mandou unha 
1 carta na que 
: perguntaba que 
1 _ Administración era 
1 esa. 
1 · Respondéronlle con 
: poucas v~rbas. Que 

1 se quería algo que 
1 reclamase no 
1 xulgado. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

En 1987, a vida 
média dos rusos 
varéns era de 65 ,, 
anos, agora é de 
61. Ao ano 
cométense 30 mi 1 

. 1 asesinatos, o_ 90°/o 
: dos cales quedan 

1 _impunes. As 
1 autoridades 

recoñecen que -sé o 
15% dos rapaces 
·que saen das 
escalas poden 
considerarse sanos. 
A sanidade é unha 
utopia inalcanzábel, 
pero hai 40 clases 
de viño nalguns 
supermercados e 
famílias que 
merendan caviar 

1 todos os dias. • 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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busca un ensino mais xeral, 
mais globalizador, menos es
pecializado, mais humanístico 
(no senso de integral) . A polé
mica está centrada nos conti
dos da História, da Literatura, e 
pouco mais . (é paradóxico que 
apenas se ocupen dos Estudos 
Clásicos, que están a ser lin
chados), ~ntrando en . liza os 
nacionalismos periféricos, e 
mesmo certos rexionalismos, e 
o centralismo español. Uns 
buscan explicar o feíto diferen
qial (sempre haberá que enca
drá-lo no marco español, euro
peu, mundial ... , contextualizá
Jo) e outros pensan que periga 
a unidade de España e -non se 
percatan, ou non queren facé
lo, da recente história_ de · tal 
conceito. Asi pois, a pugna, co
mo case sempre, é política e 

- está carregada de ideoloxia. • 

DOMINGOS A. G. FERNÁNDEZ 
(AULA CASTELAO DE FILQSOFlA) 

Sobre a gheada e 
outros_ debates 
Num desenho de Casteláo, um 
gato indicava a uns ratos en
gaiolados o lugar por onde po
diam fugir. Um dos ratos políti
camente correctos é o profes
sor da Univetsidade da Corun
ha, Freixeiro Mato, mergulhado 
num "comprometido" debate 
sobre a ghead_a. 

Durante os últimos c¡uinze 
anos, o confrontó girou a volta 
do chamado problema normati
vo. Os notábeis galeguinhos , 
carentes de projecto nacional, 
consagraram-se a um tira-puxa 
sobre a norma linguística do 
galega, urna derivagáo do con
flito Galiza-Espanha toleravel 
pelo poder, e até saudável, que 
diría Monte Agudo. O naciona
lismo progressista e o próprio 
"reintegracionismo" evacuaram 
por esse conduto as energias 
revolucionárias que, de serem 

ANOSATERRA 

Suso Sanmartin 
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melhor empregues, abalariam a 
legitimidade social da coloni
zagao espanhola. 

Com efeito, a considerac;ao da 
condíc;áo lusófona d~ Galiza 
-pensemos no que significa 

está aberta ás vasas 
colabbracións, débense incluir 

o nome e apelidos. · 
Os textos non deben exceder 

as 45Jiñas. 

Agora tamén pode dirixir 

os envíos para esta sección 

polo correo electrónico: 

antpcg@arrkis.es 

Envios·a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 

Portugal e a Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa
permite ultrapassar o negro ho
rizonte actual e iniciar "urna in
tensa ac9áo interior de rena
cion·aliza9áo", como queriam os 
independentistas dos anos 30. 
De resto, para enveredar pelo 
caminho direito, as únicas 
questóes que se colocam di
zem respeito, basiéamente, a 
aprendizagem -na Gali.za é 
preciso aprender portugués e 
o u tras mu itas 
matérias- e a 
acgáo repres
s iva do inimi
go. Desta últi
ma, se se me 
permitir, es
creverei outro 
dia. 

Os professo
res dos elimi-

Porqueé que 
oferece as suas 
páginas a estas 
questaozinhas? 

nados estudos de galego-portu
gues da Universidade da Co
runha, com tempo livre para 
pendencias e após se terem 
passado musicalmente a "ban
da alta" da normativa do ILG , 
abandonaram a controvérsia 
sobre qual dos castrapos adop
tar e desceram ainda um lugar 
mais abaixo: agora os debatin- . 
hos enquadram-se no ambito 
da dialectologia. Qual será a 
sua próxima dejec9áo? 

Havera quem conteste esta ar
gumenta9áo afirmando que o 
tema da gheada.é táo digno co
mo outro qualquer para ser tra
tado pelos filólogos. Mas, é, 
porventura, ANT urna revista 
de filologia? Por que é que ate
rece as suas páginas a estas 
questáozinhas? Urna primeira 
análise sintomática da intencio
nalid ad e política deste facto 
descobre que o "nacionalismo" 
maioritário e os seus órgáos de 
expressáo, preocupados unica
mente com governar "este pais" 
cada dia mais aflamencado, 
conduzem-nos pelo caminho da 
perdigáo, da desintegragáo da 
identidade galega no seio da 
espanhola. Mais urna pergunta: 
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por que é que numa terra em 
·que carecemos de tudo, em 
que quase ninguém sabe nada 
de coisa nenhuma, existe esta 
hipertrofia cancerigena de filo
logos. Qual será a sua funcio
nalidade sistémica? 

Outra polémica nacional, situa
da, como a anterior, dentro das 
categorias da ideología domi~ 
nant~. surgiu com a possivel 
representagáo de Valle-lnclán 
em espanhol. Se o gato tivesse 
"trucidado" o castrapo de Valle 
para castrapo do ILG, os ratin
hos -desde os mais moderados 
até aos mais "radicais"- esta
riam todos felizes dentro do en
venenado queijo espanhol. 
Oculta-se, mais urna vez, a na
tureza do conflito fundamental. 
O nacionalismo galega náo cu
sa desmitificar Valle-lnclán, um 
nativo que detestava esta terra, 
os seus habitantes e o galega, 
constrangido a condigáo de 
dialecto ou língua de contraste 
para procurar diversos efeitos 
"artísticos" e plenamente inte
grado no projecto literário-na
cional espanhol. Náo interessa, 
nesta análise, a vertente estéti
ca global da sua obra. lnteres
sa apenas a significagáo políti
ca do facto referido . 

Os protestos do nacional ismo 
poupam também a essencia do 
próprio Centro Dramático Gale
ga, um dos esteios da pol ítica 
cultural aniquiladora do duo Fra
g a-Pére z Varel a, verdadeiro 
drama para a nossa cultura e 
cu ja desapari9áo const itu iría 
urna excelente noticia para o te
atro galego. 

Com disputas nacionais, como 
as acima assinaladas, a Espan
ha pode ficar tranquila e Cons
tantino continuará a rir a gargal
hada. Eu náo rio porque o conto 
é triste.• 

JESUS SANCHES S OBRADO, 
PROFESSOR DE LfNGUA E 

LITERA TURA NO ENSlNO 
SECUNDÁRlO ( ÜURENSE) 
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Miguel Femández Cid 
'Asumo como un reto dar a coñecer fóra aos ·artistas galegas' 

-0- CARME VIDAL 

Confirmouse o nomeamento. 
O crítico de arte Miguel Fer, 
nández Cid -director da revista 
Arte y Parte- foi o escollido 
para a dirección artística do 
Centro Galego de Arte Con, 
temporáneo (CGAC). A dura 
polémica que remexeu o mun
do da arte no país tras a desti
tu ci 6 n do cargo de Gloria 
Moure abriu unha paréntese á 
espera da liña que adopte a no
va dir~ctiva. Miguel Femández 
Cid tomou boa conta do debate 
e no seu discurso aventúrase 
un cámbio na política de direc
ción do centro, mimado econo
micamente desde a Consellaria 
de Cultura ( cun presuposto de 
658 millóns no ano 97 ). Pro
mover aos artistas galegos e 
atraer máis público ao CGAC 
están entre as suas prioridades. 
Os parabéns tras as suas pri
meiras declaracións de inten
cións viñéronlle de toda a par
te, mesmo dos seguidores máis 
próximos da anterior directora. 

De emprender todas as lifias de 
actuación que proxecta, o CGAC 
experimentaria un cámbio na sua 
filosofia xeral. Cando chegou a 
Compostela, mirando uns mapas 
da cidade di que "estaban vários 
lugares sinalados pero non apare
cía o Centro en destaque" apre
ciación que tamén notou nalgun
has guias de publicación de fóra 
do pais. "Quérolle poñer fin a iso, 
compre facer promoción do pró
prio centro" di confirmando a ne
cesidade de facer del referente ar
tfstic na Galiza e fóra. 

"Cómpr dotar ao Centro de in
fra tructura , a biblioteca é 
prioritária, os planos están xa re
matado e tam xa e tudando 

libr ue hai que mercar e as 
persoas que se encargarán da 
xe tión. No caso da cafeteria 
go taria que e dera máis e pácio 
tendo a Siza como continuador 
da obra, porque un dos pontos 
forres do CGAC é o próprio edi
ffcio. As infraestruturas son ne
cesárias para que cumpran o pa
pel de lugar de encentro, aten
ción e investigación. Sei que a 
arte contemporánea é minoritá
ria pero hai que atraer máis xen
te" responde na bondade de que 
os dados de visitas aumenten. 

Viviu en Madrid a polémica 
-"sen ter nen idea de que eu se
ria o próximo director"- que en
tende demasiado "desafortunada, 
ágria e falta de diálogo porque as 
posturas non estaban tan enfren
tadas". Pon sobre a mesa o seu 
"talante tolerante" que quere 
deixar plasmado nunha direc
ción artística "máis plural, sen 
que pese o personalismo porque 
hai que primar o traballo de 
equipo e o consenso do Patrona~ 
to". As suas afirmacións son cau
tas, pensa que cada movimento 
que faga vai ser analisado e pide 
un tempo de prudéncia mentras 
toma as rendas do centro. 

"Seguirá tendo unha liña inter
nacional pero ao mesmo tempo 
haberá preséncia de galegas, 
porque un dos obxectivos bási
cos é dar a coñecer tanto o que 
se fai fóra como situar aos artis
tas de aquí nun panorama inter
nacional. Son os dous territórios 
dos que debe partir a programa
ción. Asumo unha responsabili
d ade ao frente dunha institu
ción pública e teño claro que o 
único ponto de partida é o diá
logo" anota, con~entando tanto 
aos que criticaban a auséncia da 
nosa arte como aos que sospeita
ban que un cámbio poderia su
per pecharse ás tendénCias de 
fóra. "Cada vez hai máis centros 
de arte en España pero facendo 
un repaso ves~ que hai un mes 
se clausurou no Reina Sófia, que 
leva moitos anos funcionando, a 
primeira mostra individual dun 
artista nado na Galiza. Asumo 
coma un reto que os artistas ga
legas se den a coñecer en cen
tros de fóra" pontoaliza. Como 
iniciativas quere negociar con 
directores . doutros centros que 
acollan as ' mostras programadas 
en Compostela de artistas gale-

gos e promete defender a nosa 
arte como crítico nos debates 
nos que participe fóra do país 
"porque ademáis o momento é 
moi bo". Fóra dos consagrados, 
Miguel Fernandez Cid fala da 
nova forrtada de artistas que se 
está a formar na Faculdade de 
Belas Artes de Pontevedra -da 
que foi profesor- e destaca a 
mostra de novas valores dos no
ven ta que organizou no Auditó
rio xunto con Cecília Marimón, 
compafieira agora na equipa de 
dirección do CGAC. 

Defende a autonomía do Centro 
-da independéncia con respecto 
ao organigrama da Consellaria di 
:"xa falou nela 0 conselleiro, pero 
chegará cando teña que ser"- e 
tamén a sua descentralización na 
medida en que se os galegas "non 
entran no edifício, teiá o CGAC 
que achegarse a eles para que le
go veñan con normalidade o feí
to de visitar un centro de arte 
contemporánea". Con ese fin 
quere botar man da colección 
permanente -formada polos fon
dos da Xunta, a colección de 
Carlos Areán, cedida por doazón, 

ad·emáis dos da 
Fundación Ateo e 
as compras dos úl
timos anos- e orga
nizar expos-icións 
que poden. ir a ou-

. tras salas galegas 
nunha ·colabora
ción que promete 
coidar. A preocu
pación polo · fundo 
é outra das cons
tantes do seu dis
curso -até o ponto 
de falar por veces 
de Museo- fronte á 
liña expos1t1va 
mantida até o de 
agora. 

Os artistas galegos 
que entraron no 
centro durante a 
dirección de Glória 
Moure fixéronno 
maiormente, non 
con ·exposicións, 
senón a modo de 
intervención:s no 
chamado Dobre 
Espácio. Femández 
Cid móstrase ·o res
pecto máis tallan
te: "esa li,ña rómpe
se, un artista que 
non esté afeito ás 
intervencións apre
sén taselle un reto 
difícil e pídeselle 
un grande esforzo.· 
Tíraselle a posibili
dade de facer unha 
exposición en ver
tical para apresen
tar a obra en hori- · 
zontal. O CGAC 
pode, sen proble
ma, organizar re
trospectivas de ar
tistas galegas con 
igualdade real. Na 
preséncia exclusiva 
de galegas no Do-

bre Espácio será un dos pontos 
nos que se atope máis cámbio" si
nala, sen que por iso deixe de en
tender todo o edifício como es
pácio posíbel de intervención ar
tística, a comezar pola atractiva 
entrada. Se na polémica entrou 
tamén o cuestionamento do edi-

. fício deseñac,fo por Siza, Femán- _ 
dez Cid confia no arquitecto por
tugués para calquer reforma -bi
blioteca e cafeteria incluidas- e 
vai ainda máis lonxe ao se mos
trar "partidário da recuperación 
do espácio inicial de Siza, á volta 
ao proxecto orixinal no que se 
refire ao Dobre Espácio". 

A pesares da cautela que caracte
riza as suas afirmacións, o home 
proposto polo conselleiro de Cul
tura e o Director Xeral de Patri
mónio recebeu xa os parabéns do 
Patronato -Julián Trincado di
mitiu despois de telo proposto- e 
dunha manchea de artistas e in
telec tuais que participaron no 
debate tras a destitución de 
Moure, momento ese no que a 
directora recibira as maiores crí
ticas e os máis fortes apoios de 
toda ·a sua traxectória. • 

·Unha 
de espías 

~ VÍTOR VAQUEIRO 

~i alguns anos, para expr¡mir _ 
a dificuldade que a unha persoa lle 
supuña desprenderse do seu diñeiro 
para unha determinada actividade, 
costumaba-se dicer que Fulano 
gasta menos en (tal actividáde) qué 
T arzán en tabaco, que un cego en 
novelas, ou que os portugueses en 
espías. Da mesma maneira que o 
primeiro dos postulados involucraba 

· un cerro grau de humor, o segundo · 
supuña unha grande dose de 
crueldade e o derradeiro cantiña 
unha evidente porción de racismo, 
porque -alén de explanar que os 
desexos imperiais españois cara o 
viciño lusitano non perdoaban 
Aljubarrota- daba por feito que os 
servizos da chamada "intelixéncia" 
( ! ) só podian ser desenvolvidos con 
solvéncia polo MI6 ou a CIA, sen 
esquecer os S.S. (servizos secretos) · 
Israelís. 

6.gora observamos que os 
servizos secretos españois non só 
vulneran -como é adoito neles- a 
legalidade que din defender, senón 
que oferecen un espectáculo que se 
encontra no baricentro dun 
triángulo que ten por vértices o 
superaxente 86, o Louis de Punes do 
"Xendarme de S. Tropez" eu Peter 
Sellers da "Pantera rosa". Aos que 
nacemos e nos desenvolvimos na 
zaragallada (con perdón dos 
gastrónomos e restauradores) 
político-estético-ideolóxica de 
James Bond e da insidiosa organiza
ción Spectra, á que o axente da sua 
Maxestade combatía con eficácia, 
non pode causamos outra cousa que 
rexouba que existan axentes que 
esquecen nóminas e que mentres 
eren espiar son, pola sua banda, 
controlados. 

Álén do próprio dado da 
espionaxe frustrada existe outro, ao 
meu ver, fondamente preocupante 
como ~ que o 4 7 por q~nto dos e das 
cidadás do Estado Español, segundo 
un inquérito, vexan con bos ollos . 
que se leven a cabo estas prácticas 
sobre a sede dunha coalición 
.política que -cómpre non esquece
lo- é absolutamente legal, mentres 
o 38 por cento mostra a sua actitude 
contrária e un 15 non sabe/non 
resposta. Debo recoñecer que, cada 
vez que observo a conivéncia da 
sociedade civil con este tipo de 
prácticas, vefien ámiña lembranza 
os acontecementos-que descorreron 
en Alemaña hai un cuarto de 
século, cando, co pretexto de querer 
seiturar a herba baixo os pes dos 
membros do grupo Baader-Meinhof, 
abateuse represión, carceraxe e 
despedimento sobre líderes 

_políticos, sindicais, pacifistas e 
outros/tras. Porque o xogo de espías 
non pasa de ser un xogo só no caso 
de que se desenvolva en Viena, de 
que interveñan Elida Valli, Joseph 
Cotten e Orson Welles e de que 
teña como fundo musical unha 
partitura que fixo época. 

~oro se Cascos, Conde, Pedro 
J. e Perore teñen apalabrada unha 
partida ao mus para os vindeiros 
dias.• 

, ... 
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•Premio 
da Sociedade 
de Autores para 
Luar na Lubre 
Co tema Tu Gitana, con texto 
de José Afonso,o grupo Luar na 
Lubre fíxose co prémio da Socie, 
dade Xeral de Autores na cate, 
goria de "outros xéneros 
musicais". Foron entregados o 
Xoves 16 de Abril en Madrid 
nunha gala na que os membros 
de Luar na Lubre agradeceron ao 
povo galega a conservación das 
raíces musicais. • 

•Festival 
Internacional 
de Teatro 
Universitário en 
Santiago e Lugo 
Os campus de Lugo e Santiago 
acollen do 20 de Abril ao 14 
de Maio o IV Festival 
Internacional de Teatro Univer, 
sitário que organiza a. Universi, 
dade de Santiago (USC) e no 
que participan grupos de teatro 
das tres universidades galegas e 
qe diferentes paises de Europa, 
Africa e América. Desde Escó, 
cia, Alemaña, Franza, e Vene, 
zuela chegan pezas de Samuel 
Beckett, Marguerite Y ourcenar 
e, tamén Valle Inclán. ' 
Ademais están presentes 
grupos universitários de Nava, 
rra, Alicante e Murcia. 

O grupo do campus de Ferrol 
participa conO mozo que 
chegou de lonxe de Synge, en 
versión de Alberto Avendaño, 
Hac luce da -Universidade da 
Coruña con A farsa de Inés Pe, 
reira de Gil Vicente e a aula·de 
teatro de Ourense con Noite 
negra de crepúsculo, unha 
versión libre sobre a obra de 
Max Aub. Da Universidade de 
Santiago participan a aula de 
Lugo con Ramo Cativo de J ena, 
ro Marinhas del Valle, o Grupo 
Eis coa peza Os peixes encarna
dos de Jean Anouilh, o grupo 
Nus conClerks de Kevin 
Smith, a compañia de Filosofía 
con Deus de Woody Allen, o 
Comité Pro Autores Perseguidos 
con Que vin? de Patrícia Piñei, 

· ro, Apeiron con Os Xemelgos de 
Plauto, Politeia con Sinopse (da 
vida dunha muller), unha peza 
de criació:ri _colectiva, o English 
Theatre con Surprise Package de 
Duncan Greenwo~d e Derek 
Parkes e Captatio Benevolentiae, 
con Teatro baixo a area, de vá, 
rios autores. En Lugo as sesións 
son as 20:30 horas no Auditó, 
río Gustavo Freire e en Santi-a
go as representacións distribú, 
ense entre a Sala Nasa, a 
Galán e o auditório da Univer, 
sidade nalguns casos ás 21 :00 e 
noutros ás 23:00 horas. Confe, 
réncias e talleres ao redor desta 
arte complentan o. programa 
que se oferece nas duas cidades 
(Consultar as páxinas de 
Lecer). 

Ademais, en Ourense 
desenvólvese até o 30 de Abril 

'll... .. ~ ~ 

G~!i!O 
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• Pedróns de Ouro para a Mesa e Xavier Carro 

O vindeiro 24 de Maio a fun, 
dación do Padroado do Pedrón 
de Ouro entregará os seus pré, 
mios na Casa Museo de Rosa, 
lía de Castro, en Padron, á 
Mesa pola Normalización · 
Lingüística, que cumpre estes 
días doce anos, e a Xavier Ca, 
rro Rosende. A Mesa recebe o 
Pedrón de Ouro polo seu traba, 
llo de salvargada da língua e 
"pol2§ campañas de conscien, 
ciación, a preocupación pala 
toponímia, a esixéncia do 

cumprimento da lei de norma, 
lización, a preséncia na 
función pública, e nos meios 
de comunicación, a 
promoción no ensino etc". ~ª' 
ra a Fundación, a Mesa é un 
"instrumento eficacísimo para 
a devecida e arelante recupe, 
ración definitiva da língua ga, 
lega". O Pedrón de Honra é Pª' 
ra Xavier Carro Rosende, 
quen vive en Alacante, desde 
onde sigue ligado á cultura e á 
língua galega. O seu galardón 

xustifícase polo " seu esforzo 
en dar a coñecer a língua gale, 
gano.exterior, mediante estu, 
dos, crítica literaria, ponéncias 
en congresos, colaboraeións 
xomalísticas e presencia en fo, 
ros intemacionais". A Funda, 
ción, por outra parte, nomeou 
mantedor da festa literaria ao 
decano da Faculdade de 
Humanidades da Universidade 
da Coruña, Xosé Maria Doba, 
rro, quen tamén é membro do 
Pedrón de Ouro.• 

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

a Mostr~ Ibérica de Teatro 
Universitário (MITEU). Com
pañías de Madrid, Santiago~ 

Córdoba, Lugo, Sevilla, Barce, 
lona, Alacante, Portugal e Ex, 
tremadura amasan o sue traba, 

llo até finald e mes. Todas. as 
funcións son no Teatro Princi, 
pal ás oito media.• 

A. PANARO 

• Homenaxean aos represaliados no-36 en Compostela 
Os represaliados, fusilados e paseados ~o 36 foron homenaxeados polos seus familiares e amigos 
nun acto celebrado no cemitéro compostelán-de Boisaca, o pasado Venres dia 17. Asistiron repre, 
sentantes de distintas formacións políticas e o acto estivo apoiado polo concello de Santiago. Se, 
gundo Leandro del Rio, fillo dun paseado e membro da organización do acto, do que se trata é de 
"honrar aos nosos mortos, que defenderon a liberdade e a democrácia do governo legalmente cons, 
tituido". Na sua memória fica, no .mesmo paredón de fusilamento, un monolito e unha placa "para 
que a mocidade e as futuras xeracións saiban o que pasou na comarca e impidan que se volva a repetir".• 

•Reunión 
de -malabaristas 
en Mondoñedo 
Malabarismo e música únense en 
Mondoñedo os días 30 de Abril; e 
1, 2 e 3 de Maio no IX Encontro 
de Malabaristas, do calé responsá, 
bel da organización a asociación 
xuvenil Xoldra. Na primeira xor, 
nada, desde Franza e Cuba, respei, 
tivamente, chegan Jean D. Fricker 
e Rafael de Carlos, coas suas con, 
torsións e malabarismos. A músi, 
ca póñena Os Maios na praza do 
concello e, xa na carpa ás dez e media da noite, os grupos Porco,]ones, K.G .Bem e Skornabois. Xa o Venres 1 

, de Maio poderanse ver exibicións e talleres ademais das actuacións na rua de Teatro para Lis, Baba,Bobo, de 
Madrid, Nun Tris, de Asturias, Teatro do Liló, da Galiza, Yann collin, da Fraza, Heir of insanity, de Gran Breta, 
ña e Los meteoros, de Cataluña. Desta vez, a sala Nasa de Santiago encarrégase de programar unha ultranoite 
de cabaret e os Dhais, Chouteira e Airiños do xunco de animar coas suas cancións a queimada nocturna. 

Máis surpresas para o dia 2 de Maio: o clown Kevin Brooking, de Belxica e o trapecio de Nadja; desde Madrid, 
animan a mañá. Xa pola tarde, o máids difícil ainda con Mr. Jules, que desde Gran Bretaña, fai xogos de malaba, 
res, corda frouxa e lume, e Sisters sin Brothers, de Madrid, manexarán o trapécio e a corda. Pola noite a Gran Ga, 
la Internacional, apresentada por Serxio Pazos, reune a todos os artistas, coa incorporación dos Mofa e Befa e do 
monociclo do belga Morenhaut a partir das dez da noite. Na xomada de remate do encontro, o Domingo, abrí, 
ranse espazos para praticar malabares, que incluirá unha ohmpiada e unha gran comida popular de fin de festa.• 

ANOSA TERRA 

•Reclaman 
aoCDGque 
esgote a via legal 
para a tradución 
de Valle 
A Mesa pola Normalización 
Ungüística ven de facer pública a 
iniciativa que lle enviou ao direc, 
tor do CDCi na que lle reclama a . 
paralisación da montaxe de Valle, 
lnclán en español e a necesidade 
de centrar os seus esforzos en es, 
gotar a via legal para a tradución 
que xa reclamaron os profesionais 
do sector. A MNL propón asimes, 
mo a substitución da montaxe po, 
la representación de Os rebertes de 
Agustín Ma,gán, obra galardoada · 
co prémio Alvaro Cunqueiro de 
teatro en 1990 e que suporia "sal, 
dar unha débeda histórica e man, 
teria ao CDCi na sua liña de 
representar no noso idioma". Re, 
coñece asimesmo que xa que 
"existe a posibilidade legal de que 
se poida facer na nosa Lingua" dé, 
bese suspender a montaxe, 
tomando ademais como 
precedente o pase na TVG da fita 
Divinas Palabras en galego, tendo 
para iso que acordar os direitos de 
autor coa família Valle. • 

•Inauguran 
o museu 
Asunción Antelo 
A rexubeira de Bergantiños, 
Asuncion Antelo, terá aberto 
desde o Sábado 25 de Abril, o seu 
museu etnográfico en Segufe,Sea, 
via ( Coristanco). A obra desta 
polifacética muller, recolllda mm 
libro da Asociación Cultural 
Montebranco, terá cumprida 
homenaxe no acto de apertura do 
centro no que intervirá o grupo 
de gaitas da Asociación, diversos 
amigos da Asunción Antelo, en, 
tre eles Xoán Xosé Femández, 
Manuel Pan e Cristina Abelleira. 
T amén haberá un recital da pr6, 
pria rexubeira, que despois dirixi, 
rá unha visita guiada a Museu no 
que se apresenta un panel fot grá, 
fico elaborado polos alumn do 
Colexio Pichel de Coristanco. • 

•Marre 
o escritor 
mexicano 
Octavio Paz 
O escritor mexicano Octavio 
Paz morreu aos 84 anos o 19 de 
Abril, meses despois de que 
inaugurase a fundación que leva 
o seu nome, última vez que apa.:. 
receu en público. A morte do 
Prémio Nobel foi anunciada po, 
lo presidente mexicano Ernesto 
Zedilla e o seu cadáver foi vela, 
do no Pazo de Belas Artes de 
Cidade de México. Escritores 
como Vargas Llosa, Cabrera Jn, 
fante, Augusto Roa Bastos, Da, 
río Fo e Fmacisco Nieva, entre 
outros, sinalaron a gran perqa 
que supón a morte do mexicano, 
autor de poemários como El la
berinto de la soledad, Libertad bajo 
palabra e Carta de creencias. • 



ANO~TERRA 

Engánchate 

Título: Á de mosca. 
Autor: Anfbal Malvar. 
Edita: Xerais. 

Iso é o que quere case sempre o 
leitor, que o relato o atrape de tal 
xeito que se lle faga doloroso dei
xar de ler: Poder de fascinación. · 
Malvar teno e úsao. E atrévome a 
dicer que poucas veces foi tan ex
plícito. Logo falaremos de onde 
provén ese poder de fascinio, ago
ra imponse outra reflexión. Hai só 
cinco anos que irrompia no pano
rama narrativo galego da man de 
Un home que xaceu aqui., e facíao 
con tal intensidade que as suas 
obras posteriores A man dereita e 
Unha noite con Carla -a pesar de 
obteren sendos prémios Manuel 
García Barros e Xerais, respecti
vamente- non eclipsaron a sua 
sombra; estreado no xénero de
tectivesco, foi afondando á impli
cación ocial do discurso e hoxe 
podemo dicer que é un clásico do 
xénero negro. Tal afirmación non 
é esaxero, nen pretendemos pór 
ao descuberto caréncias no noso 
sistema narrativo, nen somos 
conscientemente benévolos coa 
criatura que abre os ellos por fin, 
nen nada cliso diminue ou acre
centa a valía intrínseca da novela 
que no ocupa. As caréncias son 
ben coñecidas, ninguén nace per
fecto, e hoxe non son tempos nos 
que todo está ben só porque está, 
ademais Á de mosca presenta un.
ha leitura da que mesmo presumi
rla calquera outra Literatura ... por 
iso non hai esaxero. 

Primeiramente deixemos a un la
do o maniqueísmo xenérico na 
estrutura da intriga ou na sua mo
dulación. Hai verdadeiros espe
ciali tas en averiguar que corda 
non e tá ben afinada. Non nos 

r:;. HPA i 1·;;., 

Aníbal Malvar. 

negaremos a falar do tema, pero 
saibamos en que terra nace a 
pranta. Pero antes irnos coa débe
da, porque Á de mosca exemplifi-

. ca moi ben a natureza bipoda de
sa fascinación. O primeiro pé es
triba no asunto en si, son temas 
apetecibeis porque a intriga ma
nifestase desde o inicio e todos 
queremos saber o por qué. O se
gundo está na linguaxe, no estilo 
frásticor que é rnoi natural e per
mite leitura áxil. Nada máis em
pezar, seguro que o leitor se sente 
interesado en saber por qué o 
protagonista é "un fillo de puta 
por parte de pai", asi de forte é o 
cornezo e aínda que o ton babea 
un chisco despois case nunca se 
perde. Nese primeirísimo foco de 
interese ternos por un lado a vio
léncia verbal e por outro a dureza 
do tema. E asi vai decorrer a no
vela. A desaparición dunha nena 
ben santiaguesa provoca que Car- . 

los Ovelar (que fora 
membro non con
vencido do CESIO) 
a busque, como con
secuéncia vese mer
gullado nos ambien
tes do contrabando 
'de droga galegos, po
ne en contacto con 
Gualtrapa '(fora o 
seu mentor como es
pía) e isto desenca
dea· toda unha série 
de lembran.zas arre
ciar dos feítos e xen
tes do 2J.:F chegan
do mesmo a aparecer 

. noveladas persona
xes como o xeneral 
Gutiérrez Mellado 
( GutL). ~n todo is
to xa temes matéria 
abondo para entreter 
ªº persoal 'e no pro, 
cesó de b~squeda, 
aparecen os momen
tos en que se refle-
xiona sobre o golpis

mo. E, por se iso non ahondara, 
utilízase unha linf axe moi preci
sa e moi coloqul l na que salien
tan dous aspecto : o acertado uso 
da xiria de espia4 e delincuentes 
( á fin tanto ten uh coma o outro) 
e a filigrana conceptista, á vez 
desbordante e contida, de que es
tá salferido un discurso fonda, 
mente irónico, auténtlco mánan
cial de enxeños frásticos ... á altu
ra de calquer8:_ outro xénero ne
gro, onde tanto se prodigan, e sen 
que teñan nada de recurso fácil 
ou paródico. 

Son razóns suficientes para Unha 
agradábel leitura. Pei;o hai máis. 
Por exemplo o feíto de que as per, 
sonaxes todas teñan unha confi, 
guración compacta, situand¿- de
bidamente ao protagonista como 
un monicreque que se resigna a 
ser manexada ainda que non lle 
guste nada. Nese aspecto é case 

NARRATIVA 

Breve tratado de botánica sentimental 

unha novela orquestra e o prota
gonista o director dunha peza pe
dida polo público, dirixida como 
boamente pode, e interpretadq. 
_con· garbo por un conxunto de so
listas insubmisos porque son os 
que .m~llor coñecen a ·interpreta
ción. E certo que a sucesión de 
mortes con que comeza retórce
nos un chisco o bico, posibelmen, 
te sexa aí onde frouxea máis a es
trutura da hís-
tória. Pero as 
razóns antedi
tas dinnos 
que sigamos 
lendo e non 
nos irnos arre~ 
pentir. Nun- · 
ha medíocre -
novela <leste 
xénero, abon
da con ler o 
principio e o 
remate, o res
to suponse e 
case nunca as 
suposicióps 
nos enganan. 
Se é decente 

· xa nos apete
cé saber o có-

Foi 
afondando á 

· implicación 
social 
do discurso 
e hoxe = 

podemos 
dicer que 
é un clásico 
do xénero 
negro. 

mo e obriganos a ler, de mellor-ou 
peor gana, o corpo ·intermédio. 
Unha boa novela tira d.ci leitor e 
este sentirase incómodo se cofü~ce 
o d~senláce . . lsto sucede aqüi, e · 
sucede de. tal xeito que o disc;.ursu 
se volve circular: se alguén se sen
te defraudado porque agardaba 
outra conclusión, lémbrense as 
du~ primeiras liñas. 

Que che preste, leitor, o desati
no da destino <leste fillo de puta 
por parte de pai arredor do cal se 
escribe esta história negra, que 
tamén ten xustificadas preren
sións de ser unha históri°" da h_is
tória onde se propoñen claves 
interesantes.• 

XOSÉ M. EIRÉ 

Extintos básicos Extintos básicos é un breve tratado de _botánica sentimental, de busca do soño 
perdido no recuncho fluvial das follas tenras dunha nogueira, un xeito de agocharse 
na frescura da sombra dos loureiros e poñerse olí a axexar o mundo. 

EXTINTOS BÁSICOS 

Xosé Manuel G. Trigo 

XERAIS 

~" ~~ 

NA MESMA COLECCIÓN 

TÁNATA 

Antón Risco 

CONTOS MALVADOS 

Xurxo Borrazás 
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Textos en valverdeiro 
O valverdeiro é unha variante galego
portuguesa que se fala en Valverde do. 
Fresno, no Noroeste de Cáceres. Seis 
sainetes valverdeiros é a obra póstuma 
de Isabel López Lajas, escrita entre os 
anos trinta e os cin
cuenta, que pu
blica Positivas na 
Galiza. A edición 
é de Henrique 
Costas a partir dos 
escritos conserva
dos polo sobriño 
da autora, cura xu
bilado de Valverde. 
López Lajas naceu 
en 1884 e criou na • ..-
sua vila a Ese.ola Do
minical, para alfabe
tizarás mulleres. Os seus sainetes son 
costumistas con intención moralista e 
neles recóllese a fala do povo. + 

As flores da nostalxia 
Xosé Manuel G. Trigo, un columná.tico 
como el mesmo se define, leva trinta 
anos colaborando · 
nos xomais, aos 
que considera 
unha grande es
cola. Agora apa
rece o seu . 
primeiro libro 
Extintos Básicos, 
en Xerais. Son 
.vinte e seis relatos 
inspirados na na
tureza, nas árbores 
e nas flores. A ven
dima, os loureiros, 
os xogos e os paseos 
da nenez protagonizan este tratado de 
''botánica sentimental", que vencella es
treitamente eeoloxia e literatura.• 

Reflexións de Cunhal 
sobre a arte 
Con algo de retraso desde a data de 
edición -en 1996- está nas librarias o 
volum~ A arte, o artista ·e a 
sociedade, do portugués Álvaro Cun
hal. O escritor reflexiona sobre a arte 
partindo da idea da 
"evolu~ao 
das obras 
da arte no 
quadro das 
realidades 
sociais no 
mundo en 
mudan~a". 
A beleza, a 
realidade so
cial na obra 
de arte, o for
malismo e a 
intervención 
do artistas son 
alguns dos 
subxectos da re-
flexión de Cunhal, quen opina que se 
ben a sociedade ten que respeitar a op
ción do artista, este ten que contar coa 
sociedade. O volume, da Editorial Ca
minho, oferece unha escolla de ilustra
cións coas que se pretende exemplifi
car as ideas e as teses formuladas por 
Cuf).hal.t 

A prensa de Lugo 
Mari Paz Teixeira e Maria de la Torre 
son as autoras do traballo A prensa en 
Lugo, dous séculos de historia, publi
cado pola Depuración provincial e a 
Asociación de Prensa. Desde d ano 
1811, no que aparece o primeiro 
diário até a ac
tualidade pa
sando pola 
prensa comar
cal, que ocupa 
boa parte do 
volume, as duas 
xornalistas 
amosan as 
abundantes ini
ciativas literarias 
da província. + 

... 
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_Dous pasos 
máis na caída 
das fronteiras 

Títulos: O Gavalo económico/ Amo. 
Autores: Anxo Pastor/ Vários. 

Edita: Edi~óes Tema. 

Lentamente a nosa poesía vaise 
abrindo camiño nese espacio tan 
próximo e, por veces, tan afasta
do que é Portugal. E faino c;la 
man de proxectos individuais,. 

- esforzos que van callando gracias 
ao labor de persoas interesadas 
en derrubar unhas fronteiras que 
non deberían existir. Neste em
peño enmárcanse áS dúas mos
tras das que hoxe daremos conta: 
o labor das Edi<;Óes Tema e 'o 
número monográfico que a revis
ta Anto dedica a Galicia. 

No ano 1995, Alberto Augusto 
Miranda -figura de longa tra
xectoria cultural no país veci
ño, poeta, ensaísta e redactor 
de varias revistas literarias
crea en Lisboa as Edi<;oes Tema 
como parte dun proxecto luso
galaico moi ambicioso que se 
vai consolidando desde entón e 
que ten como obxectivo pano
ramizar, na ~úa vertente con
temporánea, as dinámica~ artís
tico-literarias de país-es diferen; 
tes unidos pala mesma cultura. 
As Edi<;5es Tema veñen ser, 
polo tanto, a vertente literaria 
do proxecto, unha canle de ex
presión aberra á poesía e ó en
saio en calquera lingua pero . 
con especial atención a Portu
gal e Galicia. Non traducen 
obras xa publicadas senón qüe 
dan ao prelo primeiras edicións, 
en forma bilingüe c~do escri
tas noutras linguas que non se
xan o galega ou o .Portugués. 
Desde 1997, as Edic;oes Tema 
intégranse como Departamento 
Literario da Sociedade Guiller
me Cossoul. 

Desde a súa creación ata hoxe, vi
ran xa a luz once volumes entre 
os que figuran os poemarios Rota 
ao interior do ollo (1995) de Lui
sa Villalta,- A escrita das aves de 
Marzo (1997) de Xosé María 
Álvarez Cáccamo e O cavalo eco
nómico (1998) de Anxo Pastor 
xunto co ensaio O corpo da a.mi
ga (1996) de Carlos L. Bemárdez. 
Mais, tamén nun volume colecti
vo en homenaxe a arte musical de 
Carlos Paredes, Tuda o que a 
água consigo leva (1997), consta
tamqs a presencia de voc;es ga
legas como as de Xosé Mª Alvarez 
Cáccamo, Arturo Casas, Luísa 
Villalba e Xulio L. Valcárcel. To- · 
dos estes volumes, agás O cavalo 
económico, están xa esgotados. 

O último autor galega en publi
car nas Edi<;6es Tema é, polo 
tanto, Anxo Pastor que xa <lera 
á luz as súas primeiras mostras 
literarias en edicións marxinais 
e de escasa difusión que nos fur
taron o seu coñecemento como 
escritor ata _o de agora. Do mes
mo xeito que ensaia varias téc
nicas na súa faceta artística, 
Anxo Pastor fnestura en O ca
valo económico ( 1998) textos 
breves con outros máis longos 

nunha prosa poética imbuída 
dun fondo lirismo .que fai dos 
retallos desta obra pequenas 
aportacións para unha filosofía 
vital afastada do grandilocuente 
e que deita luz sobre as cousas 
pequenas e sinxelas que, como 
sombras fértiles, se fan donas 
dos poemas. Do mesmo xeito 
que o eu poético do primeiro 
texto -"A sombra fértil"- prefi
re, antes que cazalas, espiar ás 
sombras para entender a súa . 
materia etérea -algo déteriorada 
na uniformización estéril impe
rante nos nosos tempos-, o au
tor opta pola -observación inte
riorizada dos 
feítos como 
maneira fe
cunda d'e 
const.ruír un 
imaxinario 

. propio onde 
non importan 
tan to os cor
p os como a 
luz que estes 
deitan, a súa 
sombra. Así, 
di 

Eu nao ca~o som
bras, nao as persigc 
nem as saboreio co
mo M., observo-a¡ 
simplesmente, ou 
melhor, espio-as, 
mas nao é fácil, a 

Edi\:6es · 
Tema veñen 
ser unha 
canle de 
expresión 
aberta á 
poesía e ao 
ensaio con 
especial 
atención a 
Portugal e 
Galicia 

rnaioria das sombras costumam ser assustadi~. 
Agora ass iste-se a urna grande decadencia das 
sombras, ra~as inteiras de sombras até já desa-
pareceram. 

A rebelión das palabras que se 
negan a transmitir mensaxes 
·manidas ata o punto de cobrar 
vida propia ("Meada de pala
bras"), a búsqueda de algo dife:. 
rente capaz de facer tremer os . 
fíos da nosa ·cordura aportando 
unha nota distinta que nos rom
pa a monocordia vital ("O orfao 
de madeira"), o rexeitamento 
da uniformización ·clónica que 
dará orixe a UJJ.ha raza de xenios 
pero tamén de autómatas ("Os 
génios") ou o acomodati~mo 
que propicia a clausura da nosa 
verdadeira natureza ata obrigala 
a mutar e morrer como o berro 
que . esmorece na gbrxa do 
protagonista de "O rugido", te
ñen cabida na prosa poética de 
Anxo Pastor que ten como 

. principal característica a de re
xirse -como o texto que dá títu
lo ao libro- polo principio da 
economía, da concisión: 

É um ca\'alo económico e de urna grande fide
lidade, é capaz de galopar com as suas tres pa
tas como o de quatro e ir muito mais longe. 

Do alto da garupa, o ginete também econorrilia, 
economiza movimentos desneces.5ários, economi
za paisagens tentadoras, distrac~6es, mesmo pelo 
seu pálido aspecto se pcxle ver que econ~rrilia luz. 

Con ton lento e lírico o poeta 
vai traendo á superficie a súa re
flexión sobre o que o rodea tal 
unha toupeira que ascende polas 
paredes do seu tobo para abrirse á 
luz ·das novas experiencias. O re
lativismo con que se contempla 
todo e os cambios de perspectiva 
tan afastados do punto de vista 
habitual culminan neses "Golpes 
de vento" que pechan o libro co
mo "pensamentos con solu<;os", 
como "voos de mosca" que van e 
veñen con liberdade extrema. 

G~~O 

Pequenos flashes que nos rodean 
nunha maraña de sensacións di
verxentes, económicas e concen
tradas no aspecto lingüístico ata 
chegar ao aforismo. Con esas 
"palavras convertidas em ladril
hos, em paredes" constrúe Anxo 
Pastor a súa casa poética. 

Pola súa parte, a Revista Semes
tral de Cultura Anto publicada 
pola Associa<;ao Amarante Cul
tural na vila do mesmo nome, 
dedica dun xeito monográfico o 
seu segundo número (outono 
1997) a Galicia para "contribuir 
para urna maior proximidade, 
genuína e despida de mesquin
hos interesses, entre galegos e 
portugueses'', en palabras de · 
Paulo Samuel, director adxun
to, na nota introductoria á se
lección de poetas que inclúe, 
para alén dos autores galegos, a 
algúns poetas portugueses que 
versifican sobre aspectos rela
cionados coa nosa terra -nome
adamen te a cidade de Santia
go- e as nosas letras -principal
mente no que toca a Rosalía e 
Pondal. 

A nómina de autores galegos re
collidos no monográfico é ampla 
e abrangue a todas as xeracións 
activas hoxe en día no naso pa
norama poético. Así, a carón das 
figuras xa serµleiras de Pura V áz
quez ou Manuel María atopamos 
autores da xeración dos oitenta 
como Miguel Anxo Femán-Ve
llo, Xulio Valcárcel ou Xosé Ma
ría Álvarez Cáccamo e represen
tantes das últimas promocións 
que se achegan a escrita poética 
como Rafa Villar ou Marta Da
costa. Sen embargo, nesta ampla 
selección botamos .en falta a pre
sencia de nomes xa consolidados, 
sobre todo no que atinxe á escrjta 
das mulleres nestes últimos anos. 

No seu apartado de ensaio, 
-Anto recolle varios artigos que 
tocan aspectos diversos da nosa 
realidade literaria e filosófica. 

. Eis os traballos de Alfredo Fe
rreiro ("Réflexoes sobre urna li
tera tura funambulista" que, 
malia o seu título, incide máis 
no apartado lingüístico que no 
literario), António Candido 
Franco ("Hedral" sobre o ex
tinto grupo poético coruñés do 
mesmo nome), 'Celeste Natário 
("Ramón Piñeiro: um filósofo 
da saudade" onde se indaga na 
concepción teórica que Piñeiro 
estableceu da saudade e na súa 
ligazón co pensamento existen
cialista), Luís García Soto ("A 
saudade como mensagem'', un
ha análise da obra pondaliana) 
ou Xosé Lois García ("Portu
gal: no ideario de Castelao", 
aprofundamento no federalis
mo que Castelao expón no 
Sempre en Galiza). Este apare
llo teórico carece, porén, dun 
estudio, didáctico e orientador 
para lectores non iniciados, 
q!:le complete esta visión do 
noso sistema poético no perío
do que abrangue a selección de 
autores. 

Edi\'.5es Tema e Anto son, pois, 
dous pasos máis na eliminación 
das fronteiras entre países cun pa
sado común e, esperamos, un fu
turo de aproximación fecunda. • 

TERESA SEARA 

ANOSA TERRA 

con.ta de discos 

-::::;;;;;;;1-¡;¡¡itJr.~~;¡¡¡===~:d:en:c:i:a~d:e~v:e:a~obreira, Nacián Rei-

Músicas 
para unha._. 
terracomun 

Título: Gora Herriak 95-98. 

Grupo: Vários. 

Edita: Esan Ozenki. 

Hai dous anos que no selo basco 
Esan Ozenki decidiron abrir e a 
grupos de todo o mundo que, dal
gun xeito, tiñan unha conexión 
coa filosofia da compañia. Come
zaron cos arxentinos de Todos 
Tus Muertos e os italianos de 
Banda Bassotti (ambos acadaron 
moi boa acoUida nas suas actua
cións galegas) para ter en catálo
go actualmente a once grupo , os 
que aparecen neste compilatório. 
Os méritos de Gora Herriak, divi
sión de Esan Ozenki definida co
mo "un novo territorio para o in
ternacionalismo musical", son 
moitos e é de agradecer descobrir 
músicas, que de deixar ao amparo 
do mercado dos discos, nunca se 
chegarian a coñecer. Un exemplo 
é o de Garage H , grupo cubano 
de funki e c;le rap, que non ten na
da que ver cos discos da illa que 
chegan as rendas galegas ainda 
que o seu enxeñeLro de on sexa o 
dos Van Van. Azdan Underground 
son outra das surpresas, esta ven 
de Mexico, e ao berro de "desco
lonización" fan hip hop chicano. 
E, se non era de abondo, descó
brense ás Wemean, catro rapazas 
moi novas que, desde Suiza, can
tan en vários idiomas europeos a 
un ritmo dos que fan perder os 
folgos. á beira deles, os cataláns 
de lnadaptats aprol da indepen-

Uxia. 

xa, co Saf ari Mental, Rumours of 
War, formado polos parisienses . 
T om, Dar e Riti, que estiveron en 
Mano Negra, os vallecanos He
chos contra el Decoro e os arxeli
no-franceses Zebda contra a per
secusión policial "pola tez more
na". Todos teñen en comun a 
concepción da música como un 
veículo para mensaxes (os italia
nos Banda Bassoti pasaron de fa
cer campañas solidárias aos estu
dios de gravación) pero oferecen 
unha visión multicolor de música 
posíbeis. A filosofia do selo é criar 
un lugar de encontro e os seus 
responsábeis ven neste compila
tório "a constatación dun feito 
que é o do comunicar desde unha 
oficina de Irun ao resto do plane
ta e baixo o honoráb l -ás veces 
maltratado- pavillón da cultura 
unha erie de propo ta d indudá
bel interese".• 

Reedición 
do primeiro 
traballo 
de Uxia 

Título: Foliada de Mano. 

Intérprete: Uxia. 

Edita: Clave Records. 

A compañia Clave Records reedi
ta en CD doce anos despois o pri
meiro traballo de Uxia, Foliada de 
Marzo. Daquela, Uxia xa estaba 
acompañada do Na Lua o grupo 
de Porriño co que eguiria durante 
uns ano despoi e que producían 
e arranxaban este di co. A partir 
de temas tra<licionais como Folia
da de Marzo, Voume eu fermosa u 
Eu belida non dormia contruiu un 
traballo que tamén c nt u con 
textos de Alvaro Cunqueiro (A 
doma vai e ven) da pr pria Uxia 
(in piránd en Pimen l en 
Crara tarde ou Na noite espero). 
Do ano d is di e am a 
c mo a voz d . Uxia aclápr 
máis diver estil 

A.E. 



ANOSA TERRA GuieirQ 
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-A TVG anúncia novas canles. temáticas 
. para emitir por satélite e por cabo 
Máis que producir, re.elaborará programas que ten nos seus arquivos 

-0-- H.V. e pesca, vía, 
xes e depor, 
tes. De todos 

, xeitos, as no, 
vas cadeas · 
poderian 
emitir repetí, 
da a sua pro, 
gramación 
en vários pa, 

i ses ao longo 
do dia. Por 
outra banda, 
a TVG po, 
deria apro, 
veitar os seus 
direitos sobre 

mente. O que en realidade suce, 
derá será que aparezan novas 
programacións moi específicas 
que xurdirán do aproveitamento 
dos vellos arquivos e dunha me, 
llor xestión dos mesmos. 

Nunha conferéncia celebrada en 
Valdeorras o pasado Venres 1 7 
de Abril, o director da Compañia 
de Rádio e Televisión da Galiza, 
Francisco Campos, anunciou a 
criazón de várias canles temáti, 
cas de televisión para enútir por 
satélite e por cabo. En realidade, 
a TVG disponse a reelaborar 
alguns programas que ten nos 
seus arquivos para atender a 
novas demandas. Desde hai un 
ano, traballadores da Televisión 
da Galiza visionan os arquivos 
para coñecer a situación dos 
mesmos. Segundo o xefe de 
prensa da CRTVG, Henrique 
de Arce, "moitos programas p& 
dense emitir tal como están". 

cedentes audiovisuais xerados en 
máis de quince anos de activida, 
de por parte da televisión galega. 

o seu arquivo de películas para 
lanzar unha canle de cinema. Por 
último, entre os proxectos anufr 
ciados por Francisco Campos es, 
tá a alianza con emisoras portu, 
guesas para a criazón da canle 
Portugaliza, con programación es, 
pecífica sobre esta área. 

Mália que durante conferéncia 
na que apresentou as novas can, 
les o director da CRTVG, Fran, 
cisco Campos, agoirou un crece, 
mento espectacular do sector 
audiovisu'al galega (Campos di, 
xo que hoxe factura 20.000 mi, 
llóns e que en cinco anos factu, 
rará 200.000 millóns e criará 
-10.000 empregos), será maior o 
crecimento da oferta · de can les 
que a do próprio sector. 

Máis emisión 
que produción 

O empacado de programas é a 
fórmula para criar as canles te, 
máticas que teñen que cobrir a 
oferta da televisión dixital por 
satélite e por cabo. A técnica 
consiste en xestionar os arquivos 
existentes, recoller as suas ima, 
xes, seleccionar por áreas o ma, 
terial audiovisual, elaborar 
guións e proceder a unha monta, 
xe das imaxes. Para isto precí, 
sanse poucos profesionais e un, 
has equipas simples. O resultado 
é a agrupación por temas dos ex, 

Segundo Campos, a TVG criará 
cinco canles para a plataforma 
dixital por satelite, Via Dixital., á 
que esta asociada a canle pública 
galega. Outras dez cadeas serán 
difundidas por cabo cando este, 
xa tendida a rede de distribución 
de sinal, que de momento explo, 
tará Grupo Cable nas tres demar, 
cacións galegas, ainda que a 
meio praw outras compañías po, 
derian entrar neste sector. 

De momento só se coñece o po, 
síbel contido de tres canles: caza 

O nacimento de novas canles de 
televisión ao abeiro das novas 
tecnoloxias, que permiten µnha 
maior distribución, non vai su, 
por un espectacular aumento da 
produción audiovisual, ainda 
que esta producirase inevitabel, 

O audiovisual galega e a sua 
consolidaeión son un exemplo 
do papel que neste campo poden 
xogar a existéncia dunha língua 
e a acción da administración pú, 
blica. Cun mercado cativo, o 
idioma próprio facilitou a cría, 
zón dunha canle de televisión 
que deu pulo a un sector que, 
por sisó, non ·riña cabida. Con 
ese ponto de particla, tanto· a 
TVG, como o resto do audiovi, 
sual galega teñen a oportunida, 
de de producir espazos e vender . 
os seus arquivos no próprio país 
e máis aló das suas fronteiras. • 

VALLE EN ESPAÑOL SERVE A POLÍTICA DE FRAGA_ 
CONTRA AS NACIONALIDADES 

O Director do CDG insiste en que nos deba, 
ternos entre vi itar ou non a Valle coa rou, 
pa que temo e que en matéria de traduc, 
ci ' n, cand falamo dun autor vital, unha 
perna tap a outra. Por este maniqueísmo de 
Valle Inclán siNalle Jnclán non, o re ponsábel 
d atro pú lico a imrla e á protesta dun 

rftic madrileño que di que os ap calípticos 
p rfian c s m demos. 

O unt non é e Valle ven u deixa de vir; 
primeiro é lembrar que o teatro público 

nac ra para compensar éculos en direito a 
r presentarmonos. Os diários dinque a deci, 
ión é polémica e memo algún deles leva a 

titulares: Valle si;Valle non: esta é a cuestión. 
Esta non é a cuestión, de nengunha maneira. 
O centro do asunto é respeitar o obxecto do 
CGD. O desenfoque é demagóxico e torta 
para que pareza, unha regueifa entre fanáticos 
e aperturistas. E como se a alguén se lle oco, 
rrese que os institutos de bachalerato pode, 
rían server mellar para o teatro e alzados os 
ensinantes para defender o verdadeiro ob, 
xecto das aulas, os partidários de arrastrar os 
institutos á arte dramática se puxesen de cu, 
ñas contra o que chamarían fóbia contra o 
teatro. Pero que polémica é esa? 

Non serán estas febres tercianas por repre, 
sentar a Valle en español, un aviso de que o 
CDG padece un exceso de intervención por 
parte do Gbvemo autonómico? Non son ca, 
tivos os méritos e a experiéncia dos ,profisio, 
nais que manteñen en pé o Centro. O que é 
enorme é a paciéncia, a discreción e mesmo 
o bon humor co que aturaron .ao poder desde 
1984. Por exemplo, a Vázquez Portomeñe,· 
que reclamou aos profisionais con enerxia e 
mesmo con impertinéncia, un teatro que fo, 

G. LUCA DE TENA 

se a un tempo divertido, axeitado á sensibili, 
dade da autoridade competente, moderno, 
vangardista, ledo, universal, elegante, mora, 
lista, provocativo, superficial, de saia curta e 
trascendente. Coas suas xenialidades interfe, 
riu o teatro público moito máis do que a 

,, 

cónsul en Kuolon disparaba desde a fiestra 
contra os comunistas desarmados e que hou, 
bera de regresar a Franza para levar da sua 
própria man a empresa familiar que fabricaba 
armas para Hitler. T erá isto algo que ver coa 
calidade de O Zapato de Raso? Non, nada; a 

obra de Claudel que maioria dos profisionais 
quer recoñecer. 

'E un feito obxectivo ' 
que Fraga consagrou a 
parte máis importante 

da sua carreira politica á 

Será acaso unha casuali, 
dade a coincidéncia en, 
tre esta visión fordista 
da indústria do porco 
aplicada ao teatro, que 
quixo inagurar Portome, 
ñe, e a teima dos dicta, 
dores latinoamericanos 
por nomear ministro de 
Cultura ao milico máis 
burro? A ver se vai re, 
sultar que Fraga foi o 

censura e o teatro non 
se salvou da sua 

encanta a Fraga é un 
petardo que afundiria 
na butaca un -bloque de 
granito rosa de Arios. 
Aparte cliso, Claudel 
escrebera un delicado 
verso para Franco, para 
Fran~ois le conquérant, 
e, decantado, unha 
Oda a De Gaulle que lle 
aseguraría o acubillo 
académico por ben intervención. anos. ·· 

primeiro govemante da 
. história que renunciou 
por pura virtude política . 
a influir sobre o teatro, que como di Badiou 
e adoita repeter o director do CDG, é máis 
importante que o Estado? 

En todo caso é un feíto obxectivo que Fraga 
consagrou a parte máis importante dp. sua ca, 
rreira política á censura e o teatro non se sal, 
vou da sua intervención. "En teatro ,di nun, 
ha entrevista publicada en 1970, góstarne 
todo e especialmente Claudel. Unha das sa, 
tisfaccións máis grandes durante o tempo 
que fun ministro, foi conseguir a montaxe de 
() Zapato .de Raso". 

Grande esforzo do ministro por montar Paul 
Claudel. Heroico Claudel que cando era 

Claudel, pesadísimo e 
nazi. Fraga, empeñádo 
en demostrar en que 

consiste unha autonomía ben entendida, 
harmónica, con vocación española, que re, 
corte os argumentos nacionalistas. Non te, 
ñan por menor a sua teima persoal por pro, -
gramar na TVG os ciclos completos en ver, 
sión orixinal de Pastora lmpério, os Ozores, 
Pepe Isbert, Sáenz de ·Herédia ou Mario 
Moreno Cantinflas e en fogueteamos coa 
inmortal copla de Almeria en véspera de 
eleccións. A sua intel).ción é diáfana, pero 
en teatro o camiño non é tan franco como 
halgun momento pensou. Por exemplo, en 
Marzo de 1996, cando con ocasión da es, 
trea de Cotarelo escrebeu que representar 
en galega era en gra!llÍe medida o ohxectivo 
da existéncia do CDG. • 
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O COQdeL 

J om·al de letras, 
artes -~ ideias 
Director: José Carlos de Vasconcelos. 
N2-7l 7. De 8 a 21 de Abril de 1988. 

Prezo: 320 escudos. 

O quincenário portugués de cultura chega 
ao seu dezaoito aniversário facendo un 
blance dos vinte libros preferidos polos 

inrelectuais 
portugueses 
segundo un 
inquérito 
elaborado 
polo próprio 
xomaL 
Camilo 
Castelo 
Branca, 

Femando Pessoa, ~a de Queirós e 
Carnees están entre os máis mencionados. 
Ullha entrevista co poeta, novelista, · 
ensaista e catedrático de Portugués no 
King' s College de Londresr Helder 
Macedo pala publicación do seu novo 
libro "Pedro e Paula" e outra co artista 
Albuquerque Mendes, presente na Arco 
en Madrid e que está a preparar unha nova 
mostra na Baia son outros dos contidos do 
número que se completa cunha ampla 
axenda e canta de navidades. • 

Tempos Novas 
Director: luís Álvarez Pousa. 

N2 11. Abril 1998. 

Prezo: 600 peseras. 

O informe do Consello de Cantas sobre · 
a Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo 
93 ocupa a capa da revista. Cinco anos 
despois o informe mostra unhas cantas 
que dan 4 700 millóns no 1993 investidos 

en publicidade, 
74 nunha 
escultura para o 
Monte do gozo, 
52 en coches 
ou 22 millóns 
en mobiliário 
de alta 
dirección. 
Eduardo 
Alonso, 
Manuel 
Guede, Xúlio 
Lago, 
Cándido 

Pazó, Manuel Vieites, Camilo 
Franco, cherna Paz, Henrique 
Monteagudo, Concha Costas e Xaquin 
del Valle,lnclán debaten arredor do 
prox~cto en español do Centro 
Dramático Galega. Outro debate máis do 
número xira sobre a situación de Ferrol. 
A entrevista é da publicación é a Xosé L. 
Méndez Ferrin. • 

Península 
Director: Oriol Castanys. 

N2 l. Abril 1988. 

Prezo: 600 pesetas. 

As Rías Baixas son as protagonistas do 
primeiro número desta nova revista que 
sae coa intención de dar a coñecer 
aspectos culturais e paisaxísticos da 

península, á 
maneira de 
revista de viaxes. 
Carlos Casares, 
Basílio Losada, 
Maite Rodal, 
Xosé Maria 
Palmeiro e 
Cristobal 
Ramírez ,coas 
fotografías de 
Femando 
Bandin, son 

os autores dos 
textos, nos que se destacan os 

aspectos máxicos e literários, , 
apresentados coa reportaxe fotográfica de 
Fernando Bandin,adicados ás rías do sul 
da Galiza. A Lisboa de T abucchi, o 
monte Garbea, as Prazas de Madrid e a 
Mezquita de Córdoba son tamén lugar de 
destino da revista.• 

"<\ 
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'Xa non ·hai vellas 

de negro, pero as aldeas 

conservan o mesmo 

encanto de· hai 

~ntra na swituosa igrexa da Universidade de Santiago 
, .. , .. ª:,~a cQl,gada ao pescozo. Mira o estrado e as ca-

ei$-'l?reparadas. para a clausura da sua exposición e pi-
. de qáe as retiren. Non gosta dar discursos; prefire contar 
~;a. s'Ua história a pé de obra, do lado das fotografías pasan~ 
"·~do a segundo plano diante dos anónimos protagonistas 

·~ imaxes que retrat-0u hai máis de corenta anos. É In.ge 
~~-Mo.rath, fotógrafa e escritora, primeira muller que foi 
~- \• ~ ~mbtQ da axéncia Magnum e que ven de facer o Ca .. 

·· ~fi.o·;d.e Santiago, retratando de novo paisaxes e persoas. 
;::: .·:· ...-: 

Apresenta a ·mesma imaxe de 
' turista ianqui que debeu sorpren

der na sua viaxe á España de co
mezos dos anos cincuenta. Fuxe 
de todo protocolo e máis que 
autora semella unha espectadora 
das suas próprias fotografías. 
Conserva o mesmo estilo silan
deiro que lle permitiu daquela 
tirar tantos retratos sen moles
tar, en zonas maiormente rurais 
con persoas que 
posan sen recato e 
con naturalidade T 
<liante do obxec- eño 

menos mulleres e tranxeiras "e 
con pantalóns! -anota- . Aco
llianme moi ben porque vian 
que traballaba en ério e respe
taba a sua vida, nas aldeas foron 
extraordinário conmigo ainda 
que algun pen aban que era 
moi rara". 

"Non encontraba tan n gra 
aquela España, habia xente moi 

intere ante e rnoi 
distinta a r t 
de Eur pa. Viña 

tivo da fotógrafa. 
As suas fotogra
fías son estampas 
de vida cotiá, do
cumentos nos que 
aparecen tamén 
as mulleres e que 
non estaban cha
mados a perdurar: 

: un ordenador 
no que podo 
manipular as 

para entrevistar 
en Madrid, p r 
encarg de R -
bert Capa, unha 
avogada que se 
chama Mercedes 
Formica que de
fendia os direiros 
das mulleres. An
tes estivera como 
asistente de Car
t i e r - B res son. 
Gostaba da litera-

. . 
imaxes, set como 

"Nunca terian 
aparecido nun 
x_omal. Hai pouco 
toda unha família 

facelo pero é a 
matéria prima a 
que interesa" 

que retratei nas 
Hurdes ' daquela 
fóronse ver á ex-
posición porque 
miraron a foto 
nun perió_dico. Á _ 
xente inteiesáballe moito ver 
logo os setis retratos, mandei 
moitos deles e disfrutaba vendo 
a sua reacción. 
É moi bonito cando despois de 
pasar anos a xente se recoñece". 

Austriaca nacionalizada ameri
cana, a figura de Inge Morath 
rompía unha paisaxe na que 
apenas entraban turistas e moito 

tura e da cultura 
espafi .. ola e cando 
rematei a entre
vista seguin coñe
cendo un pa_ís do 
que apenas se sa
bia nada. Foi 

magnífico, só China me volveu 
a impresionar desa maneira" di, 
lembrando aquela viaxe de 1954 
por encargo da Magnum ~entrara 
na axéncia o ano anterior- para 
a série Mulleres do Mundo. 

Do seu caderno de viaxe tira 
aquelas lembranzas que a apro
ximaban de xeito afectivo a un-

(Pasa á páxina seguinte) 
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(Ven da páxina anterior) 

ha realidade cotiá serea, na mar
xe silenciosa dun tempo de re-

. presión. Inge Morath soubo na
da máis aterrar en Madrid que a 
sua preséncia ia ser sospeitosa: 
"Os formalismos de emigración 
e alfándegas foron lentos e difí
ciles, os axentes sospeitaban das 
miñas cámaras e da grande can
tidade de rolos de película que 
traía conmigo, pero o que máis . 
me irritou foi o trípode que, se
gundo eles, podía ser utilizado 
para montar sobre el unha ame
tralladora. O poder da policía 
no Estado do Xeneralísimo era 
palpábel". 

Sorprende a sua memória, que 
recite os nomes dos fotografados 
e narre cada unha das histórias 

que lle contaron xunto un sinfín 
de anécdotas da viaxe. "Todo é 
moi persoal. É preciso encontrar 
a alguen co que sintas simpatía. 
T amén hai que ter a arte de fa-

. lar-coa xente" destaca a mesma 
que continua á desfrutar de dous 
grandes praceres na fotografía "o 
de observar e o de apretar o ob
turador no momento preciso", 
seguindo o Manifesto marcado 
pola Magnum e tendo sempre 
presente as instruccións marca
das polo seu mestre Cartier
Bresson, que proibia retocar e 
rencadrar as fotografías. 

lnge Morath dá unha imaxe ben 
distintas ás coñecidas fotos de 
guerra dalguns dos seus compa
ñeiros da axéncia, entre eles as 
de Capa no 36 na guerra espa-

ñola. "Vívin en Berlin durante a 
guerra. tiaLque fotografala, é 
importante, pero eu non gosto 
cliso, fago. os refuxiados pero non 
poderia facer guerras. Agora pa
ra un-morto hai ce!\ fotógrafos" 
comenta a fotógrafa que prefire 
seguir escoitando histórias e sur
prendénd os e en cada recanto 
porque a pesar dos cámbios se
guiu "atopando un povo vence
llado ás tradicións. Hai televi
sión, as mulleres non están tan 
vestidas de negro pero nas alde
as pequenas encontrei o mesmo 
encanto de hai corenta anos". 
Cando chegue a Nova Iorque, 
despois de traballar na fotografía 
da última montaxe teatral do 
seu compañeíro desde haí máis 
de trínta anos, o dramaturgo 
Arthur Miller, Inge Morath exa-

A. PANARO 

mirlará o seu traballo no Cami~ 
ño de Santiago: "e verei se vale ' 
a pena, seria interesante compa
rar estas fotografias de agora con 
aquelas que tirei entón. T eño de 
_Galiza moitas máis das que están 
aquí exp9stas". 

Galiza distinta 

"Lembro o meu paso por Galiza 
con moito pracer. T eño moitas 
máis fotografías. Daquela non 
distinguía nada, non sabia que 
estaba na Galiza, paseaba por 
todas parte.s sen diferenciar un 
sitio do outro. Agora xa o sei 
moito mellor" comenta ante a 
interesante posibilidade dun tra
ballo sobre o noso país. -

Cando chegúe ao seu estudo pa
rase <liante dos negativos. "Creo 
que hai cousas 

Ti~ar · 
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preferiron primar a mirada fren
te á comple~idade qa cámara 
que se torna un espellismo de 
calidade. "T eño un ordenador 
no que podo manipular as ima
xes, sei como facelo pero é a 
matéria prima a que interesa. 
Non gosto de que me collan as 
fotografías e, por exemplo, pin
ten sobre elas. Hai que ter deci
sión de como tirar as fotogra
fias, eu descubrin a miña ma
neira. Tirar unha fotografia é 
para min unha pai:?Cón e poño 
moito amor no que fago. 

Colle forza en cada viaxe, ele
mento fundamental na sua obra. 
"Só viaxo a cerros sítios, estiven 
moi interesada en Rúsía e mes
mo- aprendin ruso e fixen moita 
obra, tamén en.China,-e apren
din o mandarin. Fixen coh Art-

hu r dous libros 
sobre China e un 
de Rúsia, son ci-

que valen, pero 
terei que compro
balo" di sen que a 
sobérbia pareza 
ter feíto mella ne
la. Un comentá
rio que pega ben 
con aquela inde
cisión coa que co
mezou a sti.a histó
ria profesional e 
que agora nos 
conta con ironía: 

unha fotografia é 
para min unha 

vilizacións moi 
antigas que están 
a mudar, interésa
me ese cámbio" 
conta, descobrin
do que cada viaxe 
é un novo com-

paixón e poño 
moito amor no 
que fago" 

. promiso polo que 
aprende a lingua -
fala oito- e fai por 
coñecer a litera
tura e a cultura 
do país "porque di 
moito da xente, 
de como pensan, 
é moi distinto sa
ber de que manei
ra ven a vida. Co-

"Escrebia artigos e 
descobrin que a 
fotografía era o 
que quería facer, 
era consciente cli
so pero nunca ti
raba unha foto a 
pesar de ter unha cámara vella 
da miña nai. Unha vez estaba en 
Venécia e chovia. Chamei a 
Robert Capa a París e díxenlle: -
Chove en Venécia, chama un 
fotógrafo que veña aquí porque 
a luz é preciosa. Capa díxome:
Eres parva -"díxome asi" - como 
vou mandar un fotógrafo a ltá- · 
lia? ao mellor cando chegue xa 
non chove e non hai tampouco 
quen pague iso. Entón collin a 
cámara da miña nai. Non sabia 
carregar o rolo de película pero 
sabia o que quería facer, o reco
ñecemento do instante". 

Da Magnum destaca Inge Mo
rath o labor por valorizar o tra
ballo dos fotógrafos, recoñecer 
a propriedade sobre os negati
vos e a autoría de quen mira a 
través do visor. Quédalle tamén 
dos grandes mestres -entre os 
que ela se atopa por méritos 
próprios- a desconfianza nos 
cámbios radicais da técnica 
díante dunha profisión na que 

ñecendo iso dá outra imaxe". 

Como fotógrafa ten traballado 
na documentación de numero
sos filmes e espectáculos teatrais 
americanos, entre eles Vidas Re
beldes de John Houston ou Mar
te dun viaxante de Arthur Miller, 
foi amiga de Kerouac e Andy 
Warhol e traballou ao pé dos 
máis renomeados fo tógrafos e 
artistas do século. O ambiente 
que rodea a sua biografia non 
deixou nas suas maheiras nin
gun ar de impostura ou sofistica
ción. lnge Morath continua a 
entender a fotografia como "un
ha obra de paixón e paciéncia, 
un pracer próximo no que non 
só hai que ver senón tamén es
coitar á xente". 

lnge Morath falounos .de tres fo
tografías de Galiza que se reco
llen na mostra·. Comentounas 
como se apenas pasara tempo 
desde que foran tomadas. Ian alá 
máis de corenta anos. • 

• altltll • . ...... 
so A ~R NA NOS A 

fal .41 ••• MA60' 
(11Sf1HA MIRMDl E 

t.U8ÍM CARPlTA 

Campiño de Santa María 5, 36002 Pontevedra 

Tlf. e Fax: 986 86 02 76 E-mail: kalandraka@oninet.es 



..._¡ 

28 23 DE ABRIL DE 1998 • Nº 827 

A princesa está triste, ¿que ter<í. a 
princesa? ... (Deixádeine verter 
os modernistas e fermosísimos, 
no seu tempo, vers9s de Rubén, 
ao galego, xa que non cabe fa, 
celo cos de don Ramón). A 
princesa neste caso, .neste 
anaco, non é unha muller, se, 
nón un hom~. Po is o que está . 
tristeiro é un varan. Un dos ba,· 
róns galaicos (Roma y, Raxoy, 
Cuiña, Cacharro, Baltar, ... Pé, 
rez Varela?) do Partido Pop1.,1lar. 

Mriste princesa neste canto, 
nesta historia, pode ser moi 

en o príncipe herdeiro do 
monarca, sin coroa, de Galicia. 
Pois a monarquía, clasicamente, é 
o gobetno dun só home. ¿E quen 
gobema hoxe a nasa comui:iida, 
de, cun poder estatutario e case 
absoluto, máis que o soberano Le, 
ón de Vilalba? Cercado, e suplan, 
tado ás veces, .polos seus baróns; a 
súa media <lucia de pares na corte 
do rei Manoel l. Nome, por certo, 
de monarca portugués. 

Un deles é o príncipe, cecáis 
herdeiro, que está tan tristoño e 
calado nesta mañanciña chu, 
viosa de domingo. Do domingo 
de San Lázaro, no que celebra a 
Festa da Lamprea na vila da que 

· é Borobó fillo predilecto. 

Houbo un tempo en San Lois, 
na freguesía de San Xián de Re, 
queixo, ou de Pontecesures, un 
hospitaliño para os doentes do 
mal de San Lázaro, que enchían 

-O conselleiro está triste 
de arrepío medieval a antigua 
Bisria enclavada maravillosa, 
mente entre os dous ríos, o Sar e 

. o Ulla, e impedían o seu desen, 
rolo demográfico e económi~o, 
que a slía excelente situación 

. xeográficá deber~a facilitar. 

Naquel temp~ sen contamina, 
ción tiña qt,te haber lampre, 
as de ahondo; capturadas nas 

pesqueiras de Herbón, xunto ao 
convento en que foi frade Juan 

. Rodríguez de la Gámara; o trova, · 
dor amado palas princesas da 
corte do rei-don Juan 11 ... ¿e in, 
cluso pala raiña? Qufaaves unha 
daquelas princesas foi a que que, 
dou triste, cando o Rodríguez do 
Padrón deixouna pra ir ao Cort, 
cilio de Constanza, no séquito do 
Cardenal Cervantes. Ou porque 
lle arrepiaba tamén -coma se fo,- -
sen gafos, ou gafes- a serpentifor, 
me do peixe máis suculento e va, 
lorado da cociña cristiano/occi, 
dental, e xa da pagana. 

T ampouco ao príncipe que esta, 
ba tan triste e aborrido, ao lon, 
go da mañá da Festa da Lam, 
prea, gustáballe iste sabrosísimo 
bicho, servido con arroz e pica, 
tostes ·i:iaixo o inmenso entolda, 
do dos herdeiros do mítico 
Mambís. Probou sementes un 
pouco de arroz, e marchou dese, 
guida, tras cumprir folgada e 
puntualmente, ao alimón co so, 
rrinte e amable colega Dositeo, 
os deberes políticos dominicais: 
recepción de autoridades edili, 

cias; inauguración da.exposición 
dos traballos artísticos imperté, 
rritos, baixo a thúvia laiña e les, 
troveira do UUán, as danzas Pª' 
dronesas; · o desfile das graciosas 
majorets d~ Poio, e o armqnioso 
concerto da Banda de Y.ilanova. 

Non lle arrendo a ganancia aos 
baróris si teñen cada domingo un 
programa semellante, pra ir con, 
servando e apañando votos pra os 
futuros comicios; coa súa persoal 
presencia nas foliadas. Pode que a 
tristura que mostraba a faciana do 
noso prfncipe_, fose a consecuen, . 
cia de non -d.isfrutar de fins de se, . 
mana enteiros e cabais, pra adica, 
los á expansión dos seus senti, 
mentas máis íntimos. P-ois ·asegú, 
ranme que iste varón, iste barón 
de baróns e de alcaldes, é un ver, 
dadeiro sentimental; ainda que 
non derrame tantas bágoas coma 
o seu patrón, e coma Franco. 

De tal xeito que non cabe 
extrañarse de que naquel 
xantar lampreeiro de San 

Lázaro, arrodeado da flor e nata 
do seu sindicato de alcaldes, en 
<lúas provincias, non dixera nen 

· pío. ¡Ai manes do difunto Pío 
Cabanillas! ¿Por qué non incita, 
rían a facundia do portavoz popu, 
lar no Parlamento en toda aquela 
alongada mañá? ¿Que tería, que 

. pensaría, o príncipe lalinense pra 
estar tan mustio e calado? 

Anque tiña á súa dereita a un ho, 
me tan vital e expansivo coma é 

BoRosó 

o alcalde de T eo, famoso palas 
enchentas a que convida, á súa 
canta, a todo dios, dentro e fóra 
da súa casa das tortillas, en Cachei, 
ras (Tanto que pode chegar a ba, 
tir a célebre marca dos vintesete 
millóns do buffet encargado por 
dona Carmen de Reyes, na clau, 
sura da Feira Mundial ·do Mar). E 
á esquerda a meu bo alcalde Vic, 
toriano T renco, anfitrión da festa, 
que non consigueu forzar un sorri, 
so do suposto príncipe herdeiro. 

Metido entre aquel coro mu, 
nicipal e espeso, de edís 
tan locais coma globais, 

cun pé sempre no estribo, pra ir 
en comandita a Bos Aires ou 
Caracas, a Roma ou a Bruxelas, 
reflexionaba Borobó sobre a 
causa da inconcebible tristeza 
do poderoso conselleiro, que ti, 
ña enfrente da mesa. Máis, ten, 
do á beira eu, a preciosidade da 
alcaldesa de Noia. 

Pero facer consideracións arre, 
dor dos atractivos físicos das do, 
nas políticas, ou aínda peor, dos 
seus defectos, sempre é arrisca, 
do. Pois as tan escamadas fe, 
mías poden tachar axiña de ma, 
chismo aoque tal se atreva. ¡Co 
que me complacería louvar os 
estupendos, xeonllos das alcal, 
<lesas do Partido Popular, tan 
xenerosamente mostrados pola 
TVE! ... En vez de tratar da 
inexplicable tristura do Canse, 
lleiro, de quen nin siquera me 
lembro do nome ... de pía.• 

FRANCISCO A. VIDAL 

As figueiras de Figueiroa · 
Despois de levar unha somanta de 
pedradas en Covadonga, os exér, 
citos mauros retiráronse poñendo 
a ribeira do Douro polo medio; 
pero iso non impediu que de vez 
en cando subisen para facer pe, 
quenas excursións de meter me, 
do. E cando volvían ás súas casas 
deixaban nas terras do norte unha 
semente de terror e miseria. 

-para evitar ese pánico 
constante, cada aldea fir, 

· maba os seus particulares 
tratados de ·"amizade" co inva, 
sor, e así, ·as caravanas e barcos 
mauros, unha vez ao ano, subí, 
an a recadar os seus trabucos a 
cambio de deixalos en paz. 

O imposto máis sonado daqµela 
época era o tributo das cen don, 
celas; cen fermosas rapazas que 
cada ano eran embarcadas nas 
adegas das naus mauras con des, 
tino ós haréns de Al,Andalus. 

O ignominioso tributo enchía 
de descontento a país, irmáns e 
noivos, pero un país de labregos 
pouco ou nada podía facer con, 
tra un exército de homes arma, · 
dos e afeitas a impoñer o silen, 
cio coa forza da espada. 

Cada ano, eran moitas as fami, 
lías que vestían loito en vida. 

Era como unha pedra que fura, 
ba o tellado e asolagaba con bá, 
goas a casa na que eaía. Quen 
ousaba impoñerse acababa mu, 
rilado ou degolado. Algo había 
que facer, pero rríentres tanto, 
ao que lle tocaba sufría só as 
consecu~ncias daquela aldraxe. 

os paisanos faltáballes a 
hispa que acendese aqueles 
orazóns irados que sufrían 

en silencio o desprecio do as9ba, 
llador. Todos levaban dentro a 
un furioso ansioso de xustiza e 
desexoso de erguer a fouce con, 
tra o inimigo, pero podía máis o 
medo ao depravado que non tina 

remorsos á hora de impoñer a súa 
lei no medio de regatos de san, 
gue, e só lles quedaba a esperanza 
de que algún día rracese entre 
eles algún libertador. 

E entón, chegou lle a vez a un 
pai que recibiu o recado de que, 
ese ano, a súa filla debería estar 
disposta para embarcar nas naus 
da mourería. 

Mu el home, a quen a dor, 
onxe de apoucalo obrigábao 

rebelarse, cando notou. na 
faciana as primeiras bágoas, arga, 
llou á ·maneira-de redimir ao seu 
pobo de tañ grande atropelo. En 
silencio, ·agardaron 'a que atracase 
a galera dos recadadores nalgún 
lugar da costa das Mariñas coru, 
ñesas, preto de Betanzos e da to, 
rre de Peito Bordelo, onde se re, 
cluían as mozas do irÍxusto atro, 
pelo, preparadas para marchar. 

Deixaron que montasen as ten, 
das onde os amanuenses conta, 
ban o valor da dolorosa merca, 
daría e esperaron a que as rapa, 
zas fosen chamadas para o recon, 
to. Entón, do medio das dance, 
las, uns aguerridos mozos des, 
prendéronse das roupas que os 
travestían, para amasarse como 
uns esforzados aldeáns armados 
cos seus aparellos de labranza. 

Tras a sorpresa inicial dos solda, 
dos opresores, que ata aquela 
pensaban que aqueles paisanos 
eran como bois de palla, salta, 
ron dos arredores do fondeadoi, 
ro homes, mulleres e nenas ar, 
mados con legóns, fauces, forcas 
e paos para atacar ao inimigo. 

A sanguenta loita estendíase 
por todo o val, cando o pai que 
acendera aquela chispa, caeu 
desarmado <liante dun dos sol, 
dados mauros. Nese instante 
no que a marte se abalanza so, 
bre a vida e ésta loita por non 
perder os seus dominios, o de, 
sesperado libertador agarrou a 
póla dunha figueira que nacía 
entre o pedregal, e arremeten, 
do con ela contra o feroz, ad, 
versario, converténdo a débil 
rama na máis victoriosa espa, 
da, volveu a facerse dono da si, 
tuación, ata rematar coa libe, 
ración das doncelas. 

Desde aquela, a figueira, 
_que a pesar de nacer nos 
máis ermos terreas dá un 

froito doce, converteuse en em, 
. bleina dundos máis nobres ape, 

lidos, estendido en múltiples va, 
riantes, en lembranza daquel día 
no que os mouros foron vencí, 
dos, as súas naus queimadas e as 
cen doncelas liberadas.• 

ANOSA TERRA 

Paulina 'Pereiro 

'Ao recoller as histórias 
dos demais, xa non hai 
un único autor' 

O último libro que lin titulábase 
Amapola e memoria, de Paul Celan. 

Recomendaria algunha leitura? 

Paréceme que o libro que citei é 
moi recomendábeL 

Ven de aparecer nas librarias 
Desde unha mesa de café, un 
conxunto de relatos soltos. Cal é 
o fío dos mesmos? 

Como indica o título, on pezas e -
critas desde un.ha mesa de café. Ao 
final de todos, hai unha data e un 
lugar. Aparecen o cafes máis coñe, 
ciclos de Ferrol, que é onde se escre, 
beu o libro: o Derby, o Moderno, o 
Suizo etc. Escrebo sobre xente que 
vexo ou escoito mentres estou sen, 
tado. Hai personaxes reais, incluso 
aparezo eu nalgunha das pezas. 

Pero mestura realidade e ficción. 

Hai personaxes reais, xente que c°' 
ñezo, e inventado , o mesmo que 
nas situacións escollidas. A mestura 
está feita de tal xeito que non se sa, 
be que pode er real e que non . É 
unha mescla totalmente literária. 

Reflexiona sobre a non existencia 
do eu sen "os demais". Por que? 

Se seu penso en escreber un r lato 
ou unha novela, uen e crib n 
eu pero estou narrand a demai . 
En Desde un ha mesa de café, eu 
canto histórias que non serian p -
síbeis sen a existéncia d utra xen, 
te. Falan moitas p rsoa á vez e, 
por iso, sinalo que "asín en nom 
de todos". Nun cafe fago un traba, 
llo de "ollar" nun sentido filosófi~ 
co, recollo un fragmento dunha 
conversa ou dunha história que é a 
base do relato. A música tamén es, 
tá presente porque son compositor 
e aparecen como ref eréncias a re, 
presentación dunha ópera ou un 
virtuoso como protagonista. 

Chama a atención o relato So, co 
meu ordenador que comeza a fa~ 
llar. 

O escritor vai perdendo posibilida, 
des de expresar os seus sentimen, 
tos ao perder o "s", co cal non se 
pode referir aos plurais, o "a;', non 
pode dirixirse ao feminino. E-un.ha 
metáfora da incomunicación, da 
imposibilidade de expresarse. • 

Escritor e compositor musical. A Coruña 
(1957). 

Obras publicadas: Iniciación á linguaxe mu
sical, O leitor de Goethe e Entre Dous . 



• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 

O Trinque 
P ., ,, . t a.z,, a poes1a sempre e progres1s .a · 

Quen instala unha lámpara 
máis no cuarto escuro da 
existéncia, pu seña quen ~ 
poeta, ben merece o elóxio. 
O coñecemento sempre é 
progresista, por iso o de me-

nos son as opinións anti-za
patistas de Octavio Paz. Hai 
que ler os seus poemários ou 
tamén o seu relato Monogra:
mático ou as suas reflexións 
de El arco y la lira. + 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• . . 
. Baiona das nos programas de Gale- Fever o Xoves 23 ás 20,15, o . 

Venres 24 ás 20,15 e 22, 45 e 
o Sábado 25 ás 17,15. lt 
happened one night pode
rermos contemplala os mes
mos días na sala Fernando 
Rei, o Xoves ás 20,30, o Ven
res ás 20,30 e 23 horas e o 
Sábado ás 1 7 ,30. 

gos no cine e Malos rw ci-

•MÚSICA 
ne. Nesta semana pódese 
ollar: o Xoves 23 The 

No HAY MANERA 
Phantom af the Opera de 
Rupert Julian (USA, 1925, 

Actuará o Sábado 25 na 
79 min), dentro da progra-

sala Marrucho. Fusión de 
mac ión Malos no cine, o 

funky e hard core ao estilo 
Venres 24 d"e novo The 

Rage Against the Machine 
Phantom of the Opera. O 

con letras comprometidas. 
Martes 28 apresentarase o • LITERATURA 
libro Antoloxia críticá do ci-

Carlos 
ne español, no acto se pro-

Oroxa dá un Bue u 
xectará ?l ciego de la al-

recital dea de Angel García Car-

poético a mona e Soñar depierto de 
Domingo 24 •MÚSICA Segundo de Chomón, esta 
na CORUÑA. proxección será de balde. E 

SUTAGAR o Mércores 29 The night 
of the hunter de Charles 

O grupo eibarrés da Essan Laughton (USA, 1955. 93 
Ozenki, Sutagar, actuará min). As proxección setán 
no Aturuxo o Domingo 26 ás 20, l S h, na sala do 
ás 20 h. CGAI (Durán Loriga, 10-

baixo). O prezo da entrada 

A Coruña 
é de 200 pta, 100 para es-
tudantes, tamén se pode 
mercar un bono para de 10 

•CINEMA sesións por 1.500 pta. 

CGAI CICLOS 00 CARLOS ÜROZA 
FORUMETROPOLIT ANO 

O Cenero Galego de Artes 
da I maxe, próxectará Tren Continuan os ciclos adiaca-

"Palabra e imaxe" titula 
Carlos Oroza o recital poé
tico que dará o Domingo 
24 ás 21 horas no Auditó
rio do Forumetropolitano. 

de Sombras e unha antolo- dos a Fran Capra e Sergei M. 
xia crítica do cine español, Einsenstein. Na sala Marilyn 
a parte das películas incluí- Monroe podemos ollar Cold 

Carteleira 
~O HOME DA MÁSCARA DE FERRO. 

O tres mosqueteiros maquinan un plano 
para substituir ao tiránico rei Luís XIV polo seu ir
man xémeo, que permanece oculto aos ollos da 
Franza. Fita de aventuras que chega a aburrir. 

~ U.S. MARSHALS. Nova entrega do Fu.
xicivo, pero sen Harrison Ford. Para levar 

flocos de millo. 

~A HERDElRA. A fea, pero rica herdeira 
Catherine Sloper, é pretendida polo caza

dotes Morris Townsend ante o disgosto do pai 
dela. Aceitábel adaptación da novela de Henry Ja
mes. Washingt n Square. 

~MEIA NOITE NON XARDIN DO 
BEN E DO MAL. Un riml! paixoal entre 

d us h mo exu i ac ntecid nunha cidade do 
ul n rre-ameri an ;perta o interes dun xoven 

escritor. Con alguns tópicos e un chisco de hu
m r. 

~ CATRO DIAS DE SETEMBRO. En 
1969, durante a ditadura brasileira, un co

mando cuestra en Rio de Janeiro ao embaixador 
n re -am rican para cambialo por 15 presos po
lftic s. Novelada por un dos seus protagonistas, o 
xornalista Fernando Gabeira, en O que é isso, 
companheiro! Interesante. 

~CORTINA DE FUME. Os americanos 
inventan unha guerra para tapar un escán

dalo sexual do presidente. A fita é tan ridkula 
que parece que os ianquis nunca recorren á into
xicación. 

~GATTACA. No futuro é posíbel escoller 
~ o filio mellor dotado. Xa non hai roáis dife
réncias que as que afastan aos listos dos parvos.~ 
Un desees últimos conseguirá sen embargo falsifi
car os seus dados ,xenéticos. Amena, sen exixén
cias. 

~ LEXÍTIMA DEFENSA. Francis Rord 
Coppola d irixe w1ha película para demgns~ . · 

ti:ar que hai algo piot que os avogados: as compa
fiias de seguros, que se negan a pagar un trasplan
te de médula óseá' a un enfermo de leucérñia. 

. . 

~ O lNDOMÁBEL WILL HUNTING. 
Psiquiatra comprensivo axuda a integrarse 

na sociedade a un mozo superdotado que ten pro
_ blernas. de convivén.cia . . Parn qµen S!! perdeu O 
clube dos poetas mortos. 

~ HARD RAIN; Filme de catástrofes nG 
.. ' subxénero das inundacións pero con trama 

. de suipens~: pol6 m,e~o. · 

~ MEDIDAS DESESPERADAS. Trama 
de acción na que un pai e un delkuente 

unen os seus destinos mentres un neno con leucé
mia pulula polo meio. 

~ TORRENTE. Despois da sua notábel in-
terpretación en O dia da bese.a, Santiago Se

gura volta con ourra personaxe de especialísimas 
características: Un policia español, bebedor, ma
chista e aceitoso. Segura é ademais director e guio
nista desta fita cotrosa de ruáis, pero realizada con 
liberdade, chispa e certo oficio. 

l(f¡f'_ FALLEN. Suspense e pantasia nunha pelí
cula na que un policía combate ao maligno . 

~ GRANDES ESPERANZAS. Encon-
tro e desencontros dunha parella condi

cionada polos seus re peitivos protectores. Nova 
versión, esta ambientada na actualidade, da 
obra de Dickens. 

~O COLECCIONISTA DE AMANTES. 
Un psicólogo da policía persegue, por ra

zóns persoais, a un psicópata. Prescindiliel. 

~ MELLOR •.• IMPOSÍBEL. O amor e a 
amizade obrigan a un neurótico obsesivo a 

mudar a sua forma de ver a vida. jack Nicholson re- .·.· 
sulta cargante. 

~ DESMONTANDO A HARRY. WÓ~ 
ody Allen é un escritor cuxa vida supera 

aos seus libros. Como é habitual nos seus filme&, ' 
a crise persoal dá lugar á paródia con gargallada 
segura. Pero, desta vez, c.1,ms diálogos máis ousa..,. 
dos e ferintes. ' · · · 

~O BOXEADOR. 'Av-ida interna d0'IM 
· . na . z~na bélica de irlanda do Norte. Fita 
de Jim Sheridan, o director,de b prallo e, O no~ . 

' do pái, a. pro! do proceso· de paz. ~'Entié'·o meUbi'' 
da carteleira. ' 

~r 

~PACTAR co DIAÑO. -Un brillante 
. . avogado aceita t~b~allar ¡u,m bufet~ Cl1XP · 

_proprie~átio en real1dade :'.€-o diaño. Enésiino ·eh,... 
saio sofae O'ben e o mal rlunha película que peca 
de lenta_~ na que Al Pacirio é a mellor baza, ,· .. 

. ~L.A~ .CONFIDENCIAL. Revttalizació~ . -
~ do cine negro; eoa eoriupcl6ri da policia: de 
los Angeles como tema. Bon fi!me de tl!J.!lporada. 

, IJjff'_ THE FULL MONTY~ Uns obre iros t1'o 
. .. paro deciden exihirse espidos .nun espec
táculo para mulleres como xeit9 de obter diñ,ei- ;' 
ro. Fita inglesa cori moíto humor, boa factúra e · 
críl:ita ,sociaL • . ,, . , · ·• . -~.-.·~. . ~ . 

• EXPOSICIÓNS 

PETEIRO 

Na sala Municipal da Esta
ción Marí~ima abre a expo
sición do pintor Jorge Pe-

. teiro. O xoven coruñés 
· non expuña na sua cidade 

desde 1994. Trinta óleos 
" de gránde formato. Finaliza 

a primeiros de Maio. 

MURADA, ANUO E 
P AMEN PEREIRA 

Até o 3 de Maio permane
cerá aberta nas sahs da 
Fundación Barrié a exposi
ción conxunta dos pintores 
Antonio Murado, Xoán An
leo e Pamen Pereira. 

Ü AGASALLO 
DENEWMAN 

A retrospectiva do fotogra
fo americano Amo! New
man, que acolle a Fundación 
Barrié, debido ao exito obri
do, prolonga a sua abertura 
até o vindeiro 17 de Maio. 
T amén esta aberta nas salas 
da Fundación ·a exposición 
de pintura Grandes ~tres 
do gravado, Entre os artistas 
da a exposición destacan os 
galegos Maruxa Mallo, 
Menchu Lamas e Prieto 
Nespereira entre outros. 

•MÚSICA 

XOSÉ M. BUDIÑO 

O gaiteiro Xosé M. Budi
ño actuará o Mércores 25 
ás 20,30 h. no Teatro Ro
salia dentro do ciclo Músi
cas con raices . Entradas 
desde 1.000 ás 2.000 pta. 

PRESOS 
lNDEPENDENTIST AS 

O Xoves 30 a partir das 22 
h, terá lugar no bar Parrus 
a apresentación do CD de 
apoio aos presos indepen
dantistas galegos. O acto 
contará coa actuación dos 
grupos Zenzar, Túzaros e 
Desfeita, todos eles partici
pantes no CD de apoio. 

ENKUEROS 

O Venres 24 ás 22,30 h, en 
Otra Orilla (Orzán, 109) 
terá lugqr a actuación _dos 
Enkueros . O novo grupo 
coruñés ven de gañar o rQ 
prémio do concurso rock 
de Tui San Telmo 98. 

Fer.rol 
il EXPOSICIÓNS 

O ÁLBUM 
DA BRETAÑA 

A galeria Sargadelos (Dolo
res, 55) acolle a exposición 
Castelao en Pontevedra 
1916-"19 3.6 e o Á lbum .de 
Bretaña. <;emprende as SO 
fo llas do Album de Bretaña 
de Castelao, ampliadas un 
50% de tamaño . 

Malp_ic_.a __ 
MtRADAS 
ARREDOR DA ARTE 

Na Casa do Concello mos
_tra na que participan as 

persoas que asistiron aos 
cursos "Miradas arredor da 
arte" durante 1997 e 1998 
no CGAC. Os dous gran
des conceptos presentes en 
todas as obras, xiran arre
dor das ideas de reciclaxe e 
de participación. Aberta 
até o 11 de Maio. 

Ma.rin 

• EXPOSICIÓNS 

ATENEO STA. CECÍLIA 

Até o Luns 27 de Abril 
permanecerá aberta no 
Ateneo unha ~exposición 
de obxectos de decoración, 
conxunta de Rosario -
Álvarez, Susana Soto e 
Maribel Gómez. 

Ouren.se 

• EXPOSICIÓNS 

ABRAHAM LACALLE 

Ex.íbe a sua obra máis re 
cente na sala Marisa Mari
món. _Até o 20 de Maio. 

XA VIER COSTA 

No Museu Municipal abre 

até o 30 de Abril a exposi
ción do escultor Xavier 
Costa. 

XA VIER CUIÑAS 

Até o 29 de Abril abre na 
galeria Obradoiro de Artes a 
exposición do escultor Xa
vier Cuíñas que leva por tí
tulo A promesa do navegante. 

Pontevedra 
• CONFERÉNCIAS 

CONTAMINACIÓN E 
SAÚDE 

Ciclo organizadas pola Aso
ciación pola Defensa da Ria na 
Faculdade de Belas Artes ás 
20,30 horas. O Xoves 23, 
Margarita Taracido, profeso
ra de Medicina Preventiva 
da Universidade de Santiago 
falará sobre "A contamina
ción atmosférica: unha fonte 
de enfermidades". O Venres 
24, Maria Salas, profesora de 
Epidemioloxia Ambiental, 
falará sobre "A indústria do 
papel e o cancro". 

• EXPOSICIÓNS 

A CARÓN 00 MAR 

Exposición conxunta do 
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Muller 
diante o 
espello, de 
Gutiérrez 
Solana, é 
parte da 
exposición 
Grandes 
Mestres do 
Gravado. 

X.M. Budiño 
toca o 
·Mércores 25 
na Coruña. 

Abraham 
Laca lle 
mostra a 
sua 
produción 
pictórica en 
OURENSE. 
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escultor M. Coia e os pin
tores A. Bastón, Pizcueta, 
L. Portela e X. Rios. Abre 
na galeria Sargadelos de 
Luns a Sábado de 9,30 a 
13,30 e de 16,30 a 20,30 h . 

As FONTES 
DA MEMÓRIA 

No edificio Sarmiento do 
Museu de Pontevedra 
(Sarmiento, 51) abre a ex
posición As fontes da me
mória, na que se mostra en 
fotografias a sociedade e a 
fotografia na dictadura de 
Franco 1939-1975. 

•TEATRO 

EsTACIÓN 
MAHNGONNY 

Teatro do Noroeste de San
tiago e Teatro do Noroeste 
de Viana do Castelo apre
sentará Estación Mahan
gonny do 25 ao 26 de Abril 
no Auditório Municipal. A 
obra de Alexandra Moreira 
da Silva, trátase dunha re
criación da obra de Bertolt 
Brecht, un dos .grandes 
construtores do teatro mo
derno e de quen este ano se 
cumpre o ceritenário do seu 
nacimento. Ascensión e 
caída da Cidade de Ma· 
hangonny, coprodución ga
lega-portuguesa, é dirixida 
por Jorge Castro Guedes. 

Santiag~ 
•CINEMA 

CICLO 
IBEROAMERICANO 

Vense desenvolvendo do 20 
ao 26 deste mes no Teatro 
Principal. O prezo da locali
dade custa 400 ainda que ta
mén hai un bono para 5 pelí
culas a 1.500 pta. Ilona llega 
con la {luvia, de Sergio Ca
brera, podémola ver o Xoves 
23 ás 18 h., o Ventes 24 ás 
20,30 e o Domingo 26 ás 18. 
Ceni~as del Paraíso, de 
Marcelo Piñeyro, estará o 
Xoves 23 ás 20,30 e o Sába
do 25 ás 23 horas. Cosas que· 
dejé en La Habana, de M. 

' Gutiérrez Aragón, o Xoves' 
23 ás 23 horas e Sábado 25 
ás 20,30. Despabílate amor, 
de Eliseo Subiela, o Ventes 
24 ás 18 horas e Domingo 26 
ás 23. Sus ojos se cerraron, 
de Jaime Chávarri, o Ventes 
24 ás 23 h., Sábado 25 ás 18 
e Domingo 26 ás 20,30. 

• EXPOSICIÓNS 

SEBASTIAO SALGADO 

Até o 28 de Abril o centro 

e t
,.. .. onvoca orias 

POLO GALEGO NO CINEMA 

A Mocidade da Mesa pala Normaliza
ción Lingüíscica, coa colaboración da 
Editorial Sotelo Blanco e a Libraria 
Mayso, convoc; o certame de debuxo 
Polo galega no cinema. Poderán conco
rrer todos os xoves que noh teñan fei
tos os 18 anos o dia 30 de Abril de 
1998 e que estexan matriculados en 
centros de ensino. Estabeleceranse tres 
categorias, a A para os rapaces de até 
8 anos, a B até 14 anos e a Caté os 18 
anos. Os prémios das categorias serán: 
lotes de libros. O tamaño máximo dos 
cartaces será de 30 x 42 cm, e o tema 
xirará arredor da incorporación do ga
lego no cinema. Os traballos, orixinais 
e inéditos, apresentaranse nun sobre 
pecho no que se indique a categoria 
na que se participa, iran asinados bai
xo psewdónimo ou lema, e acompaña
dos dun sobre pequeno baixo plica no 
que conste os dados personais do au
tor. Os traballos apresentaranse antes 
do 30 de Abril de 1998, na ruado Vi
lar, 68-3º Apdo. 247 15705 Santiago, 
á atención da Mocidade de Normaliza
ción Lingüística, para o Certame de de
buxo Polo galega no ciñema. Maior in
formación no teléfono 981 56 38 85 . 

EsPELLO CONCAVO 

A compañia. de teatró Espello Cónca-

vo, para a sua nova produción, convo
ca un casting para actores de idade 
comprendida entre 18 e 30 anos. As 
probas realizaranse os dias 28 e 29 de 

, Abril na Coruña. Maior información 
no teléfono 981 26 56 30 ou 939 83 
24 26. 

PRÉMIO DE FOTOGRAFlA 
ECOLÓXfCO-DEPORTIVA 

O l. B. Ramón Cabanillas, a Aso
ciación Cultural Santa Compaña e a 
Asociación Xuvenil Fefiñáns convo
can o 1 º prémio de fotografia ecolóxi
co-deportiva. Poden optar ao prémio 
todos os estudantes de Ensino secun
dário da comarca do Salnés. Estabele
cense duas modalidades: unha de foto
grafia deportiva e outra de fotografia 
denuncia de atentados ecolóxicos no 
Salnés. En cada modalidade haberá un 
único prémio de 15.000 pta. As foto
grafias poderán ser únicas ou compo
ñer unha série dun máximo de tres en 
tamafio 12xl 7. Cada autor poderá 
participar cun máximo de duas foto
grafias ou duas séries en cada modali
dade. As cópias entregaranse sen nen
gun tipo de montaxe ou enmarque, en 
cor ou en branca e preto. No dorso das 
fotografias deberá figurar un lema e o 
número de orde da série no seu caso. 
Adxuntarase asi mesmo un sobre pe
cho no que debe figurar tamén o lema, 

nome e apelidos do autor, enderezo e 
número de telefono. As fotografias de
berán remitirse, antes do dia 15 de 
Maio de 1998, ao l.B. Ramón Cabani
llas, Rosalia Castro, 16, 36.630 Cam
bados. Maior información no teléfono 
986 54 29 50. 

PRÉMIO BLANCO AMOR 

A Concelleria de Cultura de Cullere
do convoca a XVII Edición do Prémío 
Blanco Amor de novela longa dotado 
con dous millóns de pesetas. Poderán 
participar todos os autores de calquer 
nacionalidade con unha ou várias 
obras que esten escritas en língua ga
lega. segun a normativa vixente. As 
novelas terán unha extensión mínima 
de 150 fólios por unha cara mecano
grafadas a duplo espazo. As obras, iné
ditas, enviaranse por correo, sen remi
te e baixo lema ao Concello de Culle
redo, Departamento de Cultura, Edifi
cio de Servizos Múltiples, Rua Ramón 
Cabanillas n 2 14. 15.670 O Burgo
Culleredo coa indicación Prémio de 
novela longa Eduardo Blanco Amor. En 
sobre adxunto, pecho e baixo o mes
mo lema, indicaranse o nome e ende
rezo do autor. De cada obra remitiran
se cinco cópias. O prazo de admisión 
de orixinais remata o dia 30 de Xullo 
de 1998. Maior información no telé
fono 981 66 55 97. 

CONCURSO DE CARTACES 

A Concelleria de Cultura de Vigo 
convoca o concurso de cartaces Festa 
do Cristo da Victoria 1998, ao que po
derán acceder calquer persoa con 
tantas obras como desexen coa condi
ción indispensábel de seren inéditas. 
Estabelecerase un único prémio de 
500 .000 pta . e dous accesits de 
100.000 pta. cada un . Os traballos 
apresentaránse antes do 14 de Maio 
no Departamento de Cultura do Con
cello de Vigo (praza do Rei s/n 36202, 
Vigo). Maior información no teléfono 
986 81 01 OO. 

BIENAL DE PINTURA 

O Centro Cultural Deportivo de Boiro 
convoca a V Bienal de Pintura José 
Luís Femández. Estabelécese un pré
mio único de 200.000 pta, ao que po
den acceder todos os artistas que o de
sexen sen límite de idade. Cada con
cursante pode apresentar un máximo 
de duas obras, orixinais. O tema, a 
técnica e os materiais utilizados, son 
libres. O tamafio das obras non poderá 
ser inferior a 55x46 (lOf) nin ~uperior 
a 100x81 (40f). Os traballos apresen
taranse debidamente enmarcados, no 
Centro Cultural de Boira (Severo 
Ochoa, s/n) desde o 1 de Abril ao 2 de 
Maio de 1998. • 

ruñes permitiulle captar, UNIVERSIT ÁRIO Todos os pases serán ás 

En PONTEVEDRA podemos contemplar a exposición fotográ· 
fica As fontes da memória. 

sociocultural Aurélio Agui
rre de Conxo, acollerá a ex
posición do fotógrafo brasi
le iro Sebastiao Salgado. 
Baixo o título de Terra, re
colle en branca e preto di
ferentes aspectos da vida do 
Brasil, que reflexan a forte 
loita de clases que o país es
ta a sofrir. De Luns a Sába
do de 12 a 14 e de 17 a 21 
h . (Luns á tarde pecha). 

CART ACES DA CNT 
DO 1º DEMAIO 

Até o 10 de Maio exibirase 
nos báres Apolo (galerias 
Viacambre), Magüé (Tra
vesa) e Preas (Hospitalilho) 

unha escolma de cartaces 
da CNT para o 1 º de Maio. 

ÜALIZA SÉCULO XIX 

Ó Museu do Povo Gakgo 
acollerá até o -8 de Maio, a 
exposición organizada pol¡¡ 
"Fundación Caixa Galiza", 
Galiza século XIX. Cara a 
modemidade. O museu ta
mén acolle, até o 28 de 
Abril, a exposición de ma
quetas e traballos de esco
lares sobre arquitectura po
pular, organizada por Ley
ma. De Luns a Venres de 
10 a 13 e de 16 a 20 h. 

TONO CARBAJO 

con grande sensibilidade, 
a eséncia e o mistério da 
sua terra. 

X. PRIETO 
NESPEREIRA 

No Mosteiro de San Marti-
ño Pinárib está aberra un-
ha mostra antolóxica de 
gravados de Xulio Prieto 
Nespereira. 

•MÚSICA 

PACO CAMPOS E 
CHAIRA 

O Sábado 25 ás 23 h., terá 
lugar a presentación do no-
va disco do cantaui:or Paco 
Campos, Laura, olios de au-
ga. No acto farase unha pe-
quena homenaxe a José 
Afonso, de grande influen-
cia no estilo de Chaira. 

•TEATRO 

PERVERTIMIENTO 

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 Si-
niestra, Pervertimiento. 

20,30 h. O prez.o por pelf-
Neste mes, do 20 ao 30, ce- cula, para sócios, é de 300 
lébrase, na sala Nasa, o IV pta, tamén se pode adqui-
ciclo de teatro universitário. rir un bono mensal de 
Nesta semana: o Luns 20, o 1.000 pta. Nesta semana 
grupo de teatro Alemán, re- pódese ollar, o Luns 27 
presentará Friihlings Erwa· Basquiat de Juhan Sch-
chen de Frank Weder. Mar- nabel (USA, 1997, 103 
tes 21, o grupo EIS, repre- min). Cine Clube Lumie-
sentará Os peixes encarna- re: rua Pracer, 5-2 A. Tlf. 
dos de Jean Anouilh. O (986) 22 09 10. 
Mércores 22 Que vin? de 
Patricia Piñeiro. O Xoves o •DANZA 
grupo de teatro de Filosofia 
porá en escea Deus de Wo- 0 LAGO DOS CISNES 
ody Allen. E o Venres 24 
pódese asistir a representa- O Teatro Nacional de Br-
ción de Clerks de Kevin no, representará o Xoves 
Smith, por parte do grupo 23 ás 20,30 h, O Lago dos 
Nus. Todas as representa- Cisnes, história de amor do 
cións serán ás 21 h. Entrada príncipe Sigfrido e Odette. 
de Balde Os prezos das entradas son 

de 3.000, 2.500, 2.000 e 
1.500 pta. 

Vigo • EXPOSICIÓNS 

•CINEMA CENTENÁRIO DA UGT 

CINE CLUBE LUMIERE A Casa das Artes acolle a 
exposición, até o 10 de 

Para este mes o Lumiere Maio, A UGT de Vigo, un 
ten programada a proxec- sindicato centenário. A mas-
ción, no Caixavigo, de A tra comprende desde ~ ori-
Terra da grande prome· xes, até o papel do sindica-
sa, Habitación silencio· to na transición e na ac-
sa, Moebius e Basquiat. tualidade. 

O escudo da Galiza 
deseñado por Castelao 
en insígnia ou chav 

Na galeria Trinta. (Rua No- -
va,30) está aberta a mostra 
do vigués Tono Carbajo. -
Série de teas e esculturas 
do máis recente da sua pro
ducción. Até o 26 de Abril. 

MANUEL MILLARES 

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

Exposición 
comemo
rativa do 
centenário 
da UGTen 
VIGo. 

'Chavei1ro: 
Prezo 500 pta + 160 pta 

de gastos de envi.o 

'Insignia: 
Prezo 200 pta 

Pogomento o io de selos de 
correos ou ingreso no conlo 

de Coixo Golicio 
2091 0501 

683040001024 
Solicito a cantidode 

que desexes oo 
Apdo. 137.l, 

36200 de Vigo. 

MANUEL FACAL 

Na Casa da Parra · abre a 
exposición Manuel Facal. 
A obra gráfica do autor 
comprendida entre os anos 
1972 e 1997. 

FRANCISCO LLORÉNS 

No Salón Artesonado de 
Fonseca, exposición anto
lóxica ad icada a Francisco 
LLoréns. A complexa e 
variada formación do co-

ACUÑA 

N a Casa das Artes abre a 
exposición Acuña. Unha 
aliada sobre Galiza 1903-
1991. Unha escolma de es
culturas e debuxos do gran
de escultor pontevedrés. 

· De Martes a Sábados de 11 
a 14 e de 17,30 a 21,30 h. 
Aberta até o 1 7 de Maio. 

Ü DERBY 

O Xoves 23 ás 20 h, in~
rarase a exposición O ' 

Continua 
no Auditório 
de Galiz:a en 
SANTIAGO a 
exposición 
de Manuel 
Millares. 



Lázaro 
Enríquez 
mostrci a 

sua obra en 
VIGO. 

ANOSATERRA 
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Anúncios de bald.e 
• Interesado en enerxia solar gus
taríalle visitar algunha instalación 
particular.' Chamar polas mañás ao 
986 71 00 59 ou polas tardes ao 986 
57 08 62. Perguntar por Dario. 

• Se estas interesado en formar 
unha equipa de futbol-sala, para 
adestrar, participar en torneos de ve
rán, liguiñas de inverno e o que se 
tercie ... ponte en contacto con nós. 
Somos un grupo de amigos que em
pezamos a xogar despois de moito 
tempo. Pretendemos que o nome da 
equipa sexa lrmandiños de Trasan
cos e que tanto o espirito da· equipa 
como a vestimenta teñan un marcado 
carácter nacionalista. Telf 981 34 70 
60. Perguntar por André (mellor á 
noite ou ao xantar. 

• Preciso bandeira de Portugal. 
Pago contra reembolso. Carlos Are
as, O Picota 6, Ponteareas. 36.896. 

• Grande oferta de discos e casse
tes. Perguntar polo sr. Baños 986 41 
3496. 

• Alúgase apartamento ao carón 
da praia de Carnota, terraza con vis
ta ao mar, completamente equipado. 
9817611 44. 

• Vendemos camisetas da inde
pendéncia de Euskadi, só tes que 
mandar nun sobre 2.000 pta. co voso 
número de prenda. Tamén vos man
daremos un fascin sobre os presos 
bascos e un libro de independencia 
en Euskadi . Escribir a Baraka Taldea, 
Ekonomia, 17 4Q esq. 48.902-Barakal
do (Bizkaia). 

• Se queras coñecer algo sobre a 
história da Galiza ou ter unha boa 
obra sobre arte, xeografia ou antro
poloxia chama ao 981 21 38 03. 

• Esquerda Nacionalista-Mocidade 
ven de publicar o n2 4 da revista 
Manesquerda. Contidos: Canal Ella 
de Via Dixital; Taxas e financiamento 
universitário; Algunhas reflexións so
bre os resultados do nacionalismo 
nas eleicións autonómicas; Hackers: 
o nacimento dunha nova ideolo
xia? .. .Interesados enviar 200 pta. en 
seles ao apdo. dos correos 384. 
15.780 Compostela. 

• O Colectivo Poético Humilladoiro 
busca novos sócios e colaborado
res con interese potas iniciativas 
culturais, e concienciados coa no-

sa língua .e literatura. As persoas in
teresadas ou que desexen prantexar 
propostas, poden dirixirse a Humilla
doiro. 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 Leza
ma-Lima, chamade ao 986 232 380 

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

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

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

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

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

• Cursos de fotografia e fotoxor
nalismo. A fotografía de autor, de 
viaxes , a reportaxe ... trátanse nos 
cursos ~ue imparte o fotoxornalista 
Delmi Álvarez. Grupos de 5 a 1 O 
alumnos. Foros de pensamento e 
opinión arredor da fotografía.-Confe
rencias dirixidas a institutos, coléxios 
e asociacións sobre reportaxes que 
realizou e que provocan inquedanza 
social: O conflito iugoslavo. Exemplo 
de autodestrución do home; Cuba. A 
loita dun povo; Meninos da rua. Mi
séria e escravitude; Galegas na diás
pora. Unha grande traxedia; Fotogra-

algo máis que un café, mostra 
que recrea o ambiente cul
tural, s cial e político que 
entre 1926 e 1969 se viviu 
no Café O Derby. O Manes 
28 clausurara.se a expo ición 
As paisaxae de Cifuentes, 
que exíbe na N va ala 
do Cabe vigo. Tamén o 28 
finalizará a exposición Fru
tas do Camey de Lázaro 
Enríquez. No Centro Cul
tural abr durante estes dias 
unha expo ici n de bode
góns e fl reiros pertencentes 
a colección Caixavigo. 

A lTÁLLA NA GUERRA 
CIVJL ESPAÑOLA 

rardo Castro, 
que leva por 
título Unha vi
si6n do mundo 
de papel. 

XESUS HERNÁNDEZ E 
HOLGA MÉNDEZ 

De Luns a Venres de 17 ,30 a 
21 h, pódese contemplar na 
galería Bacelos unha instala
ción conxunta de Xesus 
Hemández e Holga Méndez. 
Aberta até o 30 de Abril. 

Na galeria Sargadelos (Dr. 
Cadaval, 24) pódese con
templar a exposición gráfi
ca e documental sobre a A 
ltália na Guerra Civil Espa
ñola logo de 60 anos. 

GARCÍA LORCA 

Até 11 de Maio a Casa 
Galega da Cultura (Praza da 
Princesa, 2) acolle a exposi
ción Federico García Lorca. 
lmaxes, palabras. Os traba
llos de Lorca na Galiza e no 
Vigodo32. 

XERAROO CASTRO 

Até o 30 de Abril, O Rin
cón dos Artistas (M. de Va
ladares, 35), acollerá a expo
sición do xoven vigués Xe-

DE LADO 

Na galería 
Artefacto ( Pa
seo de Alfon
so, 12), está 
aberta a expo
sición De 
lado. Unha es
colma de tra
ballos artísti
cos dun grupo 
de novas pro
mesas da arte 
galega. 

XosEMª 
BARREIRO 

Reencuentro é 
o título da ex-

fía Documentalisf'a e Fotoxornalísmo 
galego. Máis información: Delmi 
Alvarez. A Garda 9,. 132 A. 36209 Vi
go. Tlf: 986- 29 36 25. Beeper: 940-
331 331 abonado 76 20 26 

• Oito anos de sequestros é o dis
co adicado aos presos indepen
dentistas. Con Na Barraka, Diplo
máticos, Skornabois, Nación Reixa, 
Xenrreira, Túzaros, Skacha e Korosi 
Dansas entre outros. Á venda no ca
tálogo Soris de Luita. Se che intere
sa escrebe á caixa dos correios · 
3242, 36080 de Vigo. 

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

•Facilitan de xeito gratuito informa
ción sobre os carreiros do rio Miño. 
Solicítaa na Asociación Chantadína 
de Sendeirismo (982) 16 25 82. 

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

• Debido a actuagáo da repress§.o. 
judicial sobre. militantes da Assem
.ble[a da Mocidage Independentista 
(AMI) e em prevengáo rlas cónse=
quencias económicas que esto con
leva (p. Ex. um militante' de Ponte 
Vedra -tem que pagar urna fianga de 
240.000 pta.) a nossa organizagáo 
decidiu abrir um fondo de re
sisténcia no que agradeceríamos 
fa~as o teu ingresso solidário que 
nos permita seguir a fazer fronte a 
esta ofensiva da repressáo espan
hola. O número da conta é o ;?091-
0500-12-30000-937 48 da Caixa Ga
l iza. 

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

• Penha Anti-taurina Vengador. Pre
cisamos qualquer tipo de colabo
ragom (artigas, bandas desenhadas, 
desenhos, etc.) para sacar un boletínf 
Se desejas contactar com nós., escre
ve ao apartad.o 180. 36900 Marim. • · 

• Mes~re de primária busca traba
llo relacionado coa cultura do no
so país: publicacións, editoriais, li
brarias .. . Manolo (981) 69 56 82. + 

A Casa das Artes viguesa acalle unha 
escolma das esculturas de Acuña, 

Unha ollado sobre Galiza 1903·1991. 

posición de pintura ·de Xosé 
M!! Barreiro, que mostra 
pinturas recentes. Pódese vi
sitar na galería Alameda: 

•MOSICA 

No HAY MANERA 

AISLAMENTOS 

No pub El Indio Femández 
('Praza. da Constitucíón) 
abre áté o 22 de .Maio a ex: 
posición do pintor Alberto 
Mera Aislamentos. 

• LEITURAS 

O Venres 24 ás 19,45 h, 
na libraira A Caixa de Pan
dara,· apresentarase o libro 
A reposteria ni;¡s conventos, 
coa participación de mon
xas da comunidade de 
Trasmañó. 

Venres 24 á noite, terá lu
gar n a sala Revelvet a ac
tuación do grupo vigués No 
Hay Manera. Comezan un
ha pequena xira pala Gali
za que ·continuan por Baio
na e A Coruña. 

Os CAR.UNCHos 

O grupo de música galega 
Os Carunchos, apresenta 
nun concerto de entrada 
libre o seu primeiro disco 
Ala que Vai, o Domingo 
26, ás trece horas, no Au
ditório do Centro Cultural 
Caix'avigo. + 

EntruciUado XOAN COSTA 

_, 

l-Iorizontais 

l. Formación profesional, en siglas 3. Acontece, 
sucede 6. Árbore americana 7. Ao revés, adver- . 
biei. de afirmación. 9 .. Punto oride se cortan ·dúas 
liñas 10. Os pais dos p~is e das nais 12. Ao revés, 
que non ·está vestido 13. Facía algo a semellanza 
doutra persoa 15 ., Conservaba, gardaba 1 7. Sorrí 
18. Un .dos cinco sentidos 19. Axente secreto 
21. Contracción de amáis o 22. Con el faise o 
chocolate 23. De semblante severo 24. Ao revés, 
igrexa episcopaL 

_Verticais 

1. Unidade fonolóxica mínima 2. Forma abrevia
da de para 3. Organi~ación de Nacións Unidas 4. 
Nome dun guiso de carne, hortalizas, garavanzos, 
etc,. 5. Deficiencia física 6. Afluente do Miño 8. 
.Moderado, que carece -de adornos superfluos 9. 
Nome dunha ave 10. Obstrúe o paso 11. Prenda 
de vestir 14. No plural, que non é rela _e verda
deiro sepón produto da fantasía 16. Pasados 20. 
Río e montes de Cantabria. 22. Acredita, consi-
dera que algo é verdadei:ro. • . 

Caldo de letras 
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O Maio proletário 

Aquela festa da flor vermeHa 
-0- X.E. ACUÑA 

A recepción da primavera era 
de vello saudada nunha xeira 
de celebracións por campesi- -
ños, labregos e artesáns. Ne
nos e rapaces eran o centro 
dunha festa pagana que a igre
xa vía con olios revirados. Cul
tos á forza da natureza que fo
ron pouco a pouco deturpados 
e desfigurados por cregos e 
catequistas ao reducir a fermo
sura do vello maio cónico nur:i
ha beata Santa Cruz do Maio. 

As cantigas botadas polos rapari
gos de porta en porta levaban o 
diaño n~las e, en mé;ilvado idioma 
ga:lego, facian tal rapañota de crí
ticas que desde os púlpitos parro
quiais non duvidaron en cristiani
zar tan idólatra costume. Piado
sos rípios remudan aos atrevidos 
.versos do maio dos cativos e un
ha pequena cruz de madeira or
namentada con flores e fiuncho 
pasa a ser o novo instrumento de 
pedir cartas palas rúas. En Ponte
vedra e Caldas de Reis botában
se, aínda na fala, unhas devotas 
coplas: Santa Cruz de Maio que 
fas aí I agardando a Cristo que 
veña por min. Unha- usanza desa
parecida nos anos sesenta, des
pois de server, nos anos da fame 
da postgu~rra, para facerse, pa
taco a pataco, con algunha pese
tiña. Cartas que en Baiona pedí
an nenos e nenas cun plato cheo 
de pétalos cantando: La despedi
da te doy/ no te la quisiera dar I 
que se van mis compañeros I y 
no quieren esperar/ señorita del 
balcón! por la virgen del Pilar/ 
écheme una monedita I para esta 
noche cenar. 

Contra a vulgarización dos 
'maios e o seu control .por sota
nas e catecismos erguéronse 
voces laicas sumándose a 
quen, desde posturas enxebres, 
tentaban manter os xeitos tradi
cionais in.$istindo en celebralos 
o primeiro de Maio frente ao día 
3 mantido pola igrexa. Teima 
que fai coincidir, desde os últi
mos anos do século XIX, a pre
séncia de maios e cantigas co
as bandeiras e· consignas dos 

Primeiros de Maio proletários. 

Os distintivos das sociedades 
obreiras circulaban palas rúas en 
Pontevedra acompáñando as vo
ces reinvindicativas e logo presi
dian -a carón dun arco artellado 
con fiunchos, flores e espadai
nas- a festa campestre en Santa 
Margarida de Mourente. Na inau
guración da nova Gasa do Povo 
en Vigo en 1911 a multitude 
agrupouse ante unha construc
ción floral erguida a semellanza 
dos arcos de maio nunha cerimó
nia presidida por dous lendários 
líderes de sobra coñecedores 
dos iconoclastas maios ponteve
dreses: os dirixentes socialistas 
vigueses Henrique Heraclio Bota
na e Xosé Arauxo, nadas os 
dous en terras de Mourente. 

Mentres os maios perdían lus
tre e desaparecian en moitas 
vilas e cidades galegas a cele
bración da festa dos traballado
res ano tras ano, mália censu
ras e proibicións, renov~ba 
prestíxio e recoñecemento so
cial. Aos lemas e manifesta
cións, os sindicatos e' federa
cións obreiras sumaban unha 
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San Francisco ................. 83.000 Durban .................... : ..... 99.000 
lampa ........................... 15.000 
Washington ................... 65.ooo' 

Johannesburg ................ 97.000 
Lilongwe ........................ 99.000 

Bangkok ...................... 138.000 Mauritius ..................... 122.000 
Hong Kong .................... 99. 900 Quito ........................... 125.000 
Manila ........................... 99.900 Paris ............................. ~ 45.000 
Kuala lumpur .............. · 100.900 London .......................... 37.000 
Manila ........................... 99.900 · Buenos Aires ................ 115.000 

V AUDEZ 6 MESES / ABERTO 

Bogotá ........................... 99 .000 Grenada ...................... 110.000 
México ......................... 114.000 Nassau .•••.••.•.•..•.••••••••• 111.000 
Rio de Janeiro ................ 98.000 San Juan ...................... 111.000 
Sáo Paulo ...................... 98.000 

• 99.000 Caracas ................. .. Santiago de Chile ......... 122.000 
Grand Cayman ............ 109.400 

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

série de actividades que con
fluían o día primeiro a xeito de 
recitais, actuacións corais e te
á trai s para un día de festa 
maior na que non sobraban nen 
gaiteiros, nen bailes. O próprio 
teatro da Casa do ~Povo ou o 
Odeón acollian os eventos 
centrais mentres a finca de San 
Roque era a escollida para a 
xuntanza campestre vespertina. 

Desde' arrabaldes de Vigo e 
concellos lindantes as súas so
ciedades organizaban igual
mente actos no Primeiro de 
Maio. Nos anos vinte a Juven
tud Agraria e a Sociedad de 
Agricultores de Cabral monta
ban baile na Feira, o Sindicato 
de Agricultores de Teis facia ro
maxe na Guía e a Federación 
Agrária de Lavadores na Carba
lleira do Seixo e, ano tras ano, 
rondallas e grupos amadores de 
teatro oferecian o mellar das sú
as criacións ao público vigués. 

A cadro de declamación das Xu
ventudes Socialistas, dirixido por 
Antonio Arenoso, o grupo Arte y 
Cultura, o coro Queixumes dos 
pinos e a rondalla e grupo de 

Membros 
da 
"Juventud 
Socialista" 
de Vigo 
que partid· 
paron no 
peditório 
da Flor 
Verme Ita 
en 1931. 

teatro dirixidos- por Xulio Rúa 
eran habituais dun día grande 
no que era frecuente tamén a 
lectura de poemas e monólogos 
saudando ao Primeiro de Maio 
escriíos por Urbano R. Moledo 
- b<J -coñecedor dos maios de 
.Marín- a espello das cantigas 
tradicionais : iMaio moi meigo e 
bendito/ Pascua dos bos pro
ductores I solaz dos trabal/ado
res I e deles sinxelo rito! 

· Mais, vai ser a Festa da Flor 
Vermella nos anos da 11 Repú
blica a que máis lembre anter
gas celebracións labregas e os 
xeitos do ciclo do maio. Unha 
proletarización dos costumes 
tradicionais por parte 3SUmida 
desde as Juventudes Socialis
tas de Vigo . Saían á rúa con 
cestiñas cheas de flores da 
mesma cor da bandeira da 
emancipación para oferecelas 
aos pións palas rúas e aos ve
ciños, casa por casa. Peditório 
para recadar fondos e homena
xear, referíndose a Pablo Igle
sias .... Este es mi mayor anhelo 
/ coger las flores en Mayo I y, 
antes de que cante el gallo I lle
várselas al Abuelo. + 

SÓIDA 
Zurich ............................ ·43.000 Stuttgart ........................ 39.900 
Ansterdam ..................... 34.000 Berlin ···~···················· .. •·• 39.900 
Paris .............................. 34.000 Dusseldorf ..................... 39.900 
Munich ........................... 39.900 Hamburgo ..................... 39.900 
Frankfurt ....................... 39.900 Bologna ......................... 39.900 
Colonia ........................ ;. 39.900 
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XosÉ RAMÓN PousA 

N a sociedade global da in, 
formación que vai carac, 
terizar o comenzo do ter, 

ceiro milenio, o grao de desenvol~ 
vemento dos povos medirase pola 
riqueza e implantación dos me, 
dios de comunicación locais, no 
máis amplo sentido do termo "lo, 
cal". Canto máis rica seña a sacie, 
dade, máis eco terán entre os seus 
habitantes. As sociedades avanza
das consumirán cada vez máis no
ticias xeradas no seu propio en
torno, estimándose que, ao me, 
nos, o 80% da información de
mandada polos cidadáns estará re
lacionada co mundo local. 

Este ¡fOnóstico, adiantado a pasa, 
da semana polo caredrático Mi
guel de Moragas nas "II Xom, das 
de Comunicación Local", organt, 
zadas pola fac ultade de Ciencias 
da Infom1ación de anti go, c n
firma a vella teoría d - qu a e o lu
ción e desenvolvement <los in -
trument medi d comunic. , 
ción colectiva sempre fo¡ parella 
o d env lvement ec n mico e 
ocia!. A prensa, a radio e a TV 

son llll dos factores de mod miza
ción e transformación social. 

Ao fío desta ob ervación, adiví, 
ñase un novo terceiro mundo ca, 
rente de medio de comunicación 
propios e consumidor exclu ivo 
de productos mediátic gl bali, 
zado , sumini erados p lo gran
des grupos do primeiro mundo a 
traversa do cabo e do atélite d 
comunicación. Paradoxicameme, 
o cidadáns dos paí e ricos -m
rán máis atentos á T de bam . 
á radio local e ao xornais da úa 
comunidade que interpretarán o 
mundo dende a proximidade. 

VOLVER AO REGO 

Agora que med ra o na
cionalismo, exc úlpan e 
fora decindo que Galiza 

nunca protestou. Non saben que 
Franco metéu o exército de Afri
ca nos montes. Que alguns dos 
primeiros rádio,te léfonos que 
houbo por aquí levábaos a garda 
civil en macutos, durante as mar
chas para perseguir fuxidos pala 
zona de Verin (información di
recta a un redactor deste xomal 
que non figura nos libros de his, 
tória). Que hai unha tápia en 
Pontevedra ante a que foron pa, 
sados polas armas ben de sindica, 
listas até o ano 49 (información 
directa que tampouco figura rios 
libros). Que ao último guerrillei, 
ro asesinárono nunha emboscada 
mentres comia , na ribein de 
Chantada no ano 65 . 'Que a abs, 
tendón dos primeiros anos da 
transición viña en parte produci, 
da polo medo e non por un ca, 
rácter especial dos galegas.+ 


