
Sanidade recoñece que.na ria de Pontevedra 
hai mercúrio 

~~~~----'"~10~~--'-~~~-

Profesores polo galego, mália a pasividade da· 
Consellaria 

~~~---,-~~-1~~~~---

PERIÓDICO GA.LEGO SEMANAL 

Javier Echeverria: 
"As redes de 

·comunicación son 
de orixe militar, como 
as cidades feudaisJ' 

---9---

O cine volve ás vi las 
~~~~~~21~~~~~~-

X.R. Freixeiro Mato publica 
a Gramática da Língua Galega e 

a Historia da Língua 
~----~26~~~~~~-

Pepe Carreiro 
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Catró xóvenes parados contan as suas experiéncias en traballos 
nos que non lle pagaron un peso 

O traballo máis breve da miña vida 
Ofertas de emprego que resultan ser timos e empresários que, en base a un periodo de proba, buscan man de obra de balde. 
Ás dificultades dos xóvenes para atapar traballo engádense as breves experiéncias en empregos nos que as condicións eco
nómicas non se acordan previamente ou nos que van a comisión por vendas. Nalguns caso, cando o traballo remata non hai 
empresário a quen reclamar o diñeiro. Con humor pero tamén amargura, catro rapaces contan como 

foronosseustraba:llo:s~m~á:is~b:r:e:v:e:s·:__~~~~~~~~~~-i¡--r~~~~~~~~~~~;:::~::::J 

A COMPAÑÍA CIANDESTINA 
DE CONTRAPUBLICIDADE 

Marilar Aleixandre 

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

* ..... 
* * 

ANXO IGLESIAS 

Atonia universitária 
Cando a ilusión percorre aos cidadáns, conscentes de que por 
primeira vez se albisca un cámbio tanxíbel, cando o nacionalis, 
mo comeza a ser unha alternativa normal en sectores tachados 
de rezagados_, cando o máis lúcido da intelectualidade confésase 
·nacionalista sen rubor, cando os que sempre militaron na mino, 
r~a galeguizadora se sinten por primeira vez arroupados, un co, 
municado de Universidade Aberta infórmanos de que non presen, 
tan .alternativa reitoral porque a universidade vive na "atonía". 
Mádialeva. Cando o nacionalismo ten previsto presentar, por 
primeira vez, candidatura absolutamente en todos os concellos 
de Galiza, cando hai listas nacionalistas ás cámaras agrárias, aos 
comités de empresa e ás asociacións de viciños, na universidade 
de Compostela manda a atonia. Non hai candidato e, o que é 
pior, tampouco hai programa. Villanueva atópase feli z, coas 
mans libres. Os atónitos fican na sua parcela outros catro anos. 
Non cabe dúbida, sen embargo, de que na universidade de San, 
tiago houbo e hai ben de profesorado disposto a traballar para 
construir Galiza. Só compre que esa disposición prime sobre os 
intereses personais, profisionais, departamentais e de escalafón.• 

----........-.- -------

A CIG lembraralle 
a CCOO e UGT, .. 
o 1 de Maio, que 
hai un ano asinaron 
a reforma laboral 
Vigo, A Coruña, Ferrol, Santia
go, Lugo, Ourense, Pontevedra 
e Burela son os lugares onde a 
Confederación lntersindical Ga
lega convoca unha manifesta
ción para celebrar o Día da Cla
se Obreira. A CIG criticará as 
políticas liberais que se traduci
ron, hai xustamente un ano, no 
asinamento por parte de CCOO, 
UGT, CEOE e Governo central 
da reforma laboral que "abaratou 
os despidos, incrementou a con
tratación precária e centralizou a 
negociación colectiva". (Páx. 12) 

O ex-ministro José 
Borrell encende 
a crise interna 
no PSOE 
O PSOE debátese entre mudar 
a sua estrutura partidária ou en
trar nunha nova crise que o con
duza a un congreso extraordin.á
rio no que Josep Borrell seria 
nomeado tamén secretário xe
neral. A sua vitória sobre Joa
quín Almúnia non fora sequer 
analisada como posibilidade 
nunha executiva que se atopa 
agora apalpando saidas. (Páx. 15) 

BNG, CDC e PNV 
estreitan relacións e 
anúncian un debate 
sobre o modelo de 
Estado 
Os días 13 e 14 de Xullo reu
niranse os representantes do 
Bloque Nacionalista Galega , 
Convergencia- Democrática de 
Catalunya e Partido Naciona
lista Vasco para especificar as 
propostas que definan o mo
delo de estado plurinacional 
que, de'spois de várias reu
nións bilaterais, coinciden en 
defender as tres organiza
cións, Asi o anunciaron logo 
de que a pasada fin de semana 
se reunisen en Euskadi as dele
gacións· do PNV e BNG. (Páx. 4) 
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As ofertas de emprego para rapaces eh paro agachan· en mo!tas ocasións enganos e ca lotes 

Vítima.s. de empresas que percuran 
o traballo de balde 

* ARANTXA ESTÉVEZ 

Axéncias que por mil cinpocéntas peseta$~dan direito. a entrar nunha base de datos de dema.ndantes de em- · 
prego, talleres que· coa excu~a de e?tár~ ~-:.proba non pagan os quince dias traballados e vendas de libros 
que r~sultan ser calotes son· algw::i has-das·:ctlternativas oferecidas aos xóvenes en paro. Os rapaces con ne
cesidades teñen un perfíl que algunhas empresas precisan para non desembolsar un peso. Dous mozos e 

- duas mozas de diferentes idades· re.latan as suas experiéncias laborais máis frustrantes e, tamén, máis breves. 
. -...- .. > , L . ~ . 

- · Q traballo de cgmareiro é unha opción recorrida polos xóvenes ainda es!Ondo mal pagos. 

na ten 27 anos. Chegou a se
gundo de BUP e deixou os estu
dos. Durante dous .anbs coidou 
a un neno oito horas ao dia en 
Vigo. Cando quedou na rua, non 
tiña direito ao paro. O verán pa
sado estivo durante unha sema
na nunha gasoli-
neira, contratada 

ha muller explicoulle que o tra
ballo consistía en vender direc
tamente camisas. -os clientes 
potenciais traballaban en sücur
sais bancarias e en oficinas. Ha
bía que visitalos e venderlles a 
camisa. Por cada unha, que 

custaba sete mil 
pesetas, ela leva
ba oitocentas pe-a través dunha 

axéncia, repartin
do entre os clien
tes u ns bonos 
que daban pon
tos aos conduto
res para· entrar no 
sorteo dunha via
xe. Ainda hoxe 
está esperando 
por cobrar as trin
ta mil pesetas 
acordadas sen 
papeles polo me
dio. 

1y 
· endia camisas 

s.etas. "Tiña que 
poñer o meu ~o
che e non talaron 
de pagar a gaso-
1 in a. Pedinlle a 
miña irmá o seu 
para os primeiros 
dias. Levaba 
conmigo unha 
cinta métrica, uns 
alfiletes, un ca
rrete de fio e un 
patrón da cami
sa. O primeiro si
tio ao que fun era 

Despois desta 
experiéncia ato
pou un anúnc io 
no xornal no que 
se ofertaba traba-

a 7. 000 pesetas e 
eu levaba 800 por 
encargo. Tiña que 
poñer ·o coche, 
pasei moita 
vergoña e non 
vendin nengunha" 

un banco. Falei 
co xefe da sucur
sal para que me 
dera permiso pa
ra tratar cos em-

llo para vender camisas a medi
da. Chamou para probar e dé
ronlle unha cita nun piso. Ali un-

pregados. Pasei moita vergoña 
porque tiña que dirixirme a to
dos e expticarlle que· vendia ca-

). 

misas a medida. As excusas fo
ron do máis variado: desde os 
que non se fiaban de mercar un
ha camisa sen ver o tecido até 
os que alegaban que ao estar 
perta a Pascua, a sua muller ou 
a sua nai ian mercarlle unha. A 
mesma cantinela repetiuse na 
seguinte sucursal", conta. Mália 
a desmoralización, intentouno 
un segundo dia pero tampouco 
houbo éxito. "Voltei a onde a 
muller para devolverlle o fio, a 

-cinta métrica e o patr.ón. Sobre a 
gasolina e o tempo perdido non 
abriu a boca. Ainda tiven que 
aturar que me dixera ao mar
char ·que era unha mágoa, que 

as camisas a medida eran o ne
gócio do séculd', lembra. 

"Dias despois atopei outro 
anúncio no que pedian unha 
repartidora de libros. Apresen
teime porque ainda que me fio 
pouco dos chollos de vender 
pala porta, estaba deseperada 
e coa miña cualificación tam
pouco vou pedir maravillas . 
Aseguráronme que non habia 
que vender nada porque os li 
bros xa estaban adquiridos e 
só se trataba de entregalos e 
cobrar o.s gastos de envio. Crin 
neles e por iso non me pare-

Pasa á páxina seguinte 

Povoación xuvenil parada (en miles de persoas) 

Anos 16-19 anos 20-24 anos T atal de parados 
"' 

1994 14.5 45.2 220.1 
1995 12.1 40.2 196.0 
1996 14.9 44.8 208.1 
1997 . 13.7 39.7 203.6 

. , 

Fonte: EPA (Enquisa de Povoación Activa) 

"t" .·, l • s"' t 
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Ven da páxina anterior 

ceu moito sacrifício ter que pe
dir prestado de novo o auto
móbil. O meu primeiro destino 
era no Porriño. Tiven moitos 
problemas para atopar o ende
rezo e, cando finalmente din 
coa casa en 
cuestión, pasei-

xente aceptaba o regalo. O pe- · 
· or viña na seg,unda parte · da 
conversa, tiña que pedirlle o 
enderezo, comunicarlle que pa
saría.por ali o axente comercial 
a levar os libros e que teria que 
reembolsar os gastos de envio, 

3.500 pesetas. 
Neste ponto, a 

1
Tiña que dicer 
por teléfono 

maior parte da 
xente xa se bota
ba atrás pero ti
ñamos unha su
pervisora que 
nos facia sinais 
para que segui
ramos coa leria 
até convencelos. 

que regalabamos 
un estupendo lote 
de libros. 

no fatal. A mu
ller que me 
abriu asegurou
me que ela non 
mercara aquel 
lote de libros 
que custaba ca
se catro mil pe
setas, do que eu 
me levaba un 
20%. Recoñecia 
que ela falara 
por telefono 
cunha rapaza 
pero que non 
mercara nada. 
lnsistin con edu
cación pero xa 
me din conta de 

Ao princípio, o 
meu ton non a 

Era un traballo no convencía e en-

que sentia~ sinoume como ti
ña que talar para 
convencer aos 
posíbeis clien
tes", conta. 

que estabas 
timando á xePlte" 

que voltaran a 
tomarme o pelo. 
Tiña un segundo 
lote por entregar 
pero voltei inme-
diatamente á 
oficina que me 
contratara e pedin explica
cións. Botáronlle a culpa á se
ñora, que primeiro mercaba e 
despois botábase atrás . Non 
mo crin e pedin que, polo me
nos, me pagaran ' a gasolina 
gastada. A excusa foi que na
que I intre non estaba o xete 
para aprobar o pago de 500 
pesetas de gasolina", con_ta. 

Contando mentiras 
por 30.000 pesetas 

A explicación da frustrada en
trega de libros de Ana relatada 
anteriormente está no relato de 
Mónica, de Santiago. "Vin un 
anúncio no que solicitaban te
lefonistas para unha empresa 
de telemarketing. A miña pri
meira idea ao velo non tiña n·a
da que ver co que pasou des
pois . Chamei por telefono e 
déronme cita para unha entre
vista. Era a empresa Regate/ 
no Milladoiro. Ao pasar a en
trevista, lévaronme a unha sala 
na que había outras catro re
cepcionistas ainda que estaba
mos illadas . Había turnos de 
mañan e de tarde. O traballo 
consistia en, cun teléfono e un
ha guia, escollar xente ao chou 
e chamala_ Habia que dicirlle 
que tiña unha grande fortuna 
porque lle acaba de tocar un 
lote de libros de regalo valora
d o en 11.000 pesetas . Os li
bros non tiñan ese valor nen 
de broma pero a maioria da 

A empresa paga
ba 30.000 pese
tas máis unha 
comisión polos 
lotes de libros 
endosados. "Per
gunteille a unha 
das rapazas can-

tos cartos gañaba ao mes e dí
xome que pouco máis de co• 
renta mil pesetas", di Mónica. 
En cada hora, estaban abriga
das a "regalar" cinco lotes de 
libros, se non Regate! non as 
consideraba rendábeis. "Era un 
traballo no que sentías que es
tabas timando á xente e así llo 
dixen ao responsábel antes de 
marchar, ainda que conseguira 
facer as ci neo ventas nunha 
hora", di para engadir que "hai 
pouco estaba na casa e cha
maron para venderme os li
bros. Expliqueille que xa sabia 
de que ia a empresa e ~ue non 
perdera o tempo conmigo. Son 
traballos non que cada día en
tra e sae a xente escaldada". 

Camareiro 
a 500 pesetas a hora 

"Coñécenme moito nas libra
rías de segunda man e nos ba
res onde me deixan ler o perió
dico", di Andrés, un mozo de 
vintetres anos de Nada. Para
do "desde sempre", necesita 
un traballo axiña por moitas ra
zóns. Unha delas é que non 
pode mercar libros e xornais. 
"Os meus pais non teñen tan
tos cartos como para vivir sen 
pegar golpe. Xa me axudan de 
abando. Eu optei por non estu
dar e non podo estar á manten
ta", sinala. Saiu da escola con 
dezaseis para buscar un traba-

, llo que, cos anos, non deu che-

i - ' ;- i 
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Moitos xávenes atopan traballo por horas que, na maioria das casos, non está cuberta pola Seguridade Sacial. A. IGLESIAS 

gado. Agora estuda polas noi
tes uti curso que lle permite ac
ceder a terceiro de bacharelato 
po_rque "con estudos é dificil, 
pero sen estudos é imposíbel 
atapar algo". 

"Praticamente non salo os fins 
de semana porql!-e 0º!1 teño 
cartos para ir de- bares. -Os 
amigos invitan pero tampouco 
se pode abusar", di. Está 
apontado na oficina"'de empre
go para vários traballos. "Man-

téñome no INEM porque teño 
a esperanza CJun curso de for
macióh, xa que oferta de em
prego polo INEM ainda non me 
saiu nengunha'', conta. Con 
grande bagaxe en entrevistas 
laborais case sempre obtén 
duas respostas: "non tes expe
-riéncia lí=iboral" ou xa te cha
maremos. Para obter experién-
cia estivo durante un tempo 
colaborando de balde cunha 
sociedade no coidado de per
soa.s con minusvalías. Un dos 

seus últimos "intentos laborais" 
foi como camareiro nun clube 
de tenis pero conta que só atu
mu un día. "O trato era estar a 
proba durante unhas semanas 
antes de asinar un contrc:i.to. 
Pagabanme cincocentas pese
tas á hora e traballaba todos 
os días da semana menos un 
no ·que libraba. Aturei un dia e 
marchei. Ademais das condi
cións económicas abusivas, 
tratábanme como a unha za
patilla", canta.• 

Quince dias lavando coches 'por afeizón' 
A Marcos non. se lle deron ben 
os estudos e aos dezasete 
anos deixou o instituto co ánimo 
de buscar un traballo. Un ano 
despois continua nesa percura 
despois de várias expsriéncias 

- frustradas. A máis sonada foi a 
que o levou a un tren de lavado 
de coches na cidade de Vigo. 
Como acostumaba a facer, tras 
ollar a sección de ofertas de 
emprego do xornal desbotou to
dos os referidos a académias e 
atopou un que lle chamo u· a 
atención. Necesitaban mozo 
para un -taller de coches. Ao 
chegar explicáronlle que preci
saban a. alguén para o lavado. 
"Dixéronme que tiña que pasar 
un par de semanas de proba 
para que decidiran se me que
daba ou non. O traballo era de 
oito horas diárias desde ás sete 

da mañán até as tres da tarde. 
Tiña que limpar os coc_hes que 
me traian e tamén botar unha 
man se me nece
sitaban neutras 
actividades do ta-

nada asinado", explicaron. O 
rapaz marchou enfadado pero 
sabendo que non podía recla-

mar. Ao seguinte 
dia, voltou con
sultar o xornal e 

ller'', conta. ip 
Pasadas duas asei quince días 

repetíase o mes
mo anúncio . 
Dous dias des
pois, por curiosi-semanas, o en- lavando coches 

carregado do ta
ller chamouno 
para avisalo de 
que tiña que mar
char. Excusouse 
dicindo que non 
era a persoa 

e, ademais de 
botarme, non . 
mos p~garon" 

. dade, pasou po-· 
lo taller e veu a 
un mozo da sua 
idade aspirando. 
o interior dun co
che. Está con-

adecuada para o 
pasto e cando a . 
Marcos se lle ocurriu perguntar 
se lle .ian pagar os quínée di.as, 
respostaron que non. "Estabas 
a proba, xa o sabias e non hai 

vencido de que 
a oferta é un en
gano e que ten-

do a proba aos empregados 
durante quince dias cubren o 
pasto de traballo sen que lles 
custe un peso.+ 

Os parados non xogan á bolsa 
Aconsellaban os manuais dirixidos aos xóvenes en 
paro que editaba a consellaria de Familia ter unha 
atitude positiva á hora de buscar emprego e mesmo. 
inducían a pensar que o único culpábel da situación 
era un mesmo. Con esa filosofia e un par de retoques 
máis (irá entrevista correctamente vestido e non 
mentir, pero tampouco dicer a verdade) a Xunta 
aseguraba unha alta porcentaxe de éxito. As cifras 
contradin esta fantasía e as estatísticas do paro 
xuvenil botan por terra-o cacarexado Plano de 
Emprego Xuvenil que só serviu para constatar a 
paradoxa de que nun pais envellecido, despovoado e 
no que a taxa de natalidade é moi baixa, é moi .difícil 
atapar un traballo. 

Os sindicatos saen á rua este 1 de Maio con lemas a . 
favor do pleno emprego frente ao neoliberalismo, pola · 

· redución da xornada laboral a 35 horas e tamén 
chamando aos parados que comezá.n a organizarse 

: para non quedar atrá:_ na España que vai ben. Son os 

mesmos parados qúe non fían do autoernprego como 
solución, tal e como propugnan desde o Governo 
central e .a Xunta e concepto ao que ian dirixidos ben 
de cursos de formación dos contemplados no Plano. , 
Autoemprego que ensalza a iniciativa individual para 
abrirse camiño e que, non en poucas ocasións, remata 
en fracaso ou estafa para outros desempregados. A 
frustración persoal acaba por apoderarse de moitos 
xóven~s que non son capaces de integrarse nesa 
España do éxito proclamada todos os días na 
televisión . · 

Bancos e grandes empresas amasan cada ano os 
seus balances con grandes benefícios.económicos. 
Como se explica o contraste entre esas gañáncias e o 
desemprego, entre a prosperidade e a explotación 
laboral? Sindicatos e traballadores piden que esa 
economía que se compara coa europea non se 
desenvolva de costas á realidade maioritária e que o 
benestar económico se traduza en benestar social e 

non en desregulación laboral e en máis facilidades 
legais para quen governa os consellos de 

· administración. Unha economia na que proliferan os 
intermediários, caso das empresas de traballo 
temporal, que obteñen.a sua marxe de beneficio non 
por engadfr nengun valor ao proceso de produción, 
senón po_r facilitar ás grandes empresas unha man de 
obra máis indefensa e sobre-explotada. (A exclusión 
deste tipo de asalariados dos convénios de rama e das 
garantías que estes conlevan foi aprobada no seu día 
por CCOO e UGT). 

Por.outra parte, a xente nova que si traballa faino en 
moitos casos durante máis horas, cobra menos e 
mesmo permanece por longos _periodos a proba sen 
cobrar. Só o colchón .familiar é quen de evitar que esta 
situación se converta en explosiva. Outros optan por 
irse. A emigración entre a mocidade está .de novo a 
repontar. • 

A NOSA TERRA 
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A redefinición d9 modelo de .E~stado e a configura~ión dª Europa dos pavos serán eixos 
. ' 

·aNG, CDC-e PNV·reeditarán'o .Galeuzka en Xullo 
, . 

eC>-P.B. 

Os dias 13 e 14 de Xullo réuni-
. ranse os representantes do 
Bloque Nacionalista Galego, 
Convergencia Democrática de 
Catalunya e Partido Naciona
lista Vasco para especificar 
as propostas que definan o 
modelo de estado plurina
cional que, despois de .várias 
re.unións bilaterais, coinciden 
en defender as tres organiza
cións. Asi o anunciaron logo 
de que a pasada fin de sema
na se reunisen en Euskadi as 
delegacións do PNV e BNG. 

Dous son os eixos básicos que 
concentran os encontros entre 
BNG, CDC e PÑV. Por unha 
banda, a necesidade de "im
pulsar unha nova cultura políti-
·Ca, respetuosa coas respeiti
vas entidades nacionais, que 
recoñeza a realidade plurina
.cional e pluricultural do Esta
do". Poi a ·outra, abordar con-

- xuntamente "os problemas co
muns no panorama político eu
ropeu". Este Galeuzka "non 
acabará como o anterior por
que a situación actual é radi
calmente diferente", afirmou 
Xosé Manuel Beiras. 

Xavier Arzallus, presidente do 
PNV, manifestou despois de 
reunirse coa delegación do 
BNG, que ambos son partidos 
que defenden o "desenvolvi
mento nacional, a vontade pró
pria e o dereito de autodetermi
nación~ . Coincidiu con Beiras 
na necesidade de estabelecer 
unha máis forte relación políti
ca entre ambas formacións. 
Pero, se na reunión do BNG e 
CDC, tanto Pere Esteve como 
Xosé Manuel Beiras estiveron 

-de acorde en que e~te podia 
non ser bó momento para for
mular unha redefinición do Es
tado, Arzallus afirmou que "non 
se trata dunha cuestión de 
oportunidade ou de tempo, se
nón de facer a· que hai que fa
cer". ' 

A respeito da -constitución de 
Europa, BNG e PNV concluiron 
que é obxectivo prioritário das 
_respeitivas formacións que "o 
novo parlamento que se cónfi
gure desp_pis das eleicións de 
1999, teña como prioridade a 
construción dunha Europa gos 
pavos, con especial énfase na 
Europa social". 

Neste senso, Arzállus referiuse 
ás modificacións constitucionais 
que se levaróri a cabo en ltália e 
o Reiño Unido, afirmando que 
e$taba seguro de que en Frán
cia, ~·a non tardar, vai haber un
ha revisión da estrutura do Esta
do". Francisco García, respon
sábel de organización do BNG, 
fixo referéncia, en declaracións 
a este xornal, aos exemplos de 
Escócia, Gales, Irlanda, Flan
des... como mostra de que na 
Europa hai "a suficiente masa 
crítica para contrarrestar o mo
delo actual". 

Fré;lncisco Garcia avaliou positi
·vamente o encentro da delega-

ción do BNG coa do PNV, tan
to cos máximos responsábeis 
políticos como Xavier Arzallus, 
o Lehendakari Xavier Ardanza, 
como cos distintos consellei
ros, entre eles o de indústria e 
agricultura, Xavier Retegui, o 
de interior Juan Maria Atutxa 
(entre as visitas estivo a da 
académia basca de policia) ou 
a de cultura, Mari Carmen Gar
méndia. Francisco García re
cordou que será a próxima 
Asemblea Nacional do BNG a 
que deberá de concretar as re
lacións que se estabelezan con 
estas forzas políticas, tanto a 
nível peninsular como 
europeu.+ 

~O nacionalismo galego atópase nunha encrucillada 
de enorme trascedéncia', afirma Beiras 
Durante a clausura da VI 
Asemblea . Nacional de Galiza 
Nova, Xosé M. Beiras expli
cou a importáncia dos contac
tos que o BNG manten co.n 
CIU e o PNV. "Estamos en 
presenza dun proceso de in
volución reaccionária no Esta
do e compre vertebrar a diná
mica das tres cuestións na
cionais -sinalou- , romper 
dunha vez a extratéxia do po
der central de tratalas radial
mente e de intentar impedir a 
comunic.ación entre e las". 
Ne.ste sentido, fixo referéncia. 
á reunión que se vai celebrar. 
no verán entre o PNV, CiU e o · 
BNG. "Significa que somos a 
forza política que representa o 
estado futuro da nación gale
ga, que é o BNG, e non as 
institucións autonómicas , o 

único aparello de estado que 
ten este país". 

Beiras tamén se referiu ás rela
cións-de interlocución entre as 
forzas nacionalistas como,"un 
dos foros cos que dar a coñe
cer os postulados do BNG so
bre · a Unión Europea". "A pe
nínsula ibérica é o único su
bespáeio dQ continente no que 
hai forzas nacionalisas en con
dición de facer masa crítica pa
ra abrir unha fenda na dinámi
ca actual ~uropea pala que pe
netre· o eixo direcional das 
construción da Europa dos pa
vos e das nacións", afirmou. 

"Galiza e o nacionalismo orga
nizado áchanse nunha encruci
llada de enorme trascendén
cia", expuxo Beiras. Unha nova 

etapa que segundo o portavoz 
do BNG "representa o intre en 
que toda a acumulación de es
forzos, de prática política, de 
pensamento e ·reflexión sobre 
este país fixo masa crítica". 

"A conquista de dous deputa
dos nas Cortes -engadiu- con
vertiunos nun referente no con-

. xunto da clase política do Esta
do esp~ñol". Segundo el, a po
lítica desenvolvida polo BNG 
nas Cortes "marca o que debe 
seguir este país no contexto do 
Esta.do" e "pon en xaque siste~ 
máticamente a unha mentalida
de que non repara en erguer 
-pantasmas de inimigos amea
zantes sempre que a cidada
nia, sexa un grupo, unha clase 
social, un pavo enteiro, acadan 
voz própria". + 

A 
necesidad e 
de discutir 

~ . 
a tact1ca 

Unha das cuestións que 
está a debater a militáncia 
do BNG de cara á ua pró
xima VIII Asemblea é a 
comenéncia ou non de 
concorrer en alianza ás 
próxima eleicións euro
peas. 

A importáncia da deci
sión ven dada porque o 
BNG, despois de situarse 
como alternativa de Go
verno e conseguir repre
sentación nas Cortes de 
Madrid (que se está a evi
denciar como un dos mo
tores da sua política), pre
cisa, como novo chanza, 
situarse axeitadarnente na 
construción europea. So
bre todo cando sopran no
vo s ventas, ventas de 
cámbio, con Escócia, Ga
les, Flandes, Irlanda, Cór
cega .. , que abren novas 
posibilidades. 

Existe a idea de que estes 
partidos nacionalistas 
periféricos ( tamén PNV e 
CiU abandonando os res
petivos grupos nos que se 
integran agora) confor
men o grupo parlamentar 
da Europa dos Pavos. 

Fronte a estes pros a unha 
alianza (que certamente 
non e discutirian e 
BNG tive e asegurad por 
si só un parlamentário) 
aparecen tarnén os contras 
de non n;tenor calado po
lítico. Nestes últimos en
cádrase a percepción que 
o eleitorado faria dunha 
alianza con PNV e CiU 
(máis negativa seria ainda 
con EA e ERC, que non 
aportaria nengunha van
taxe), pois o BNG sempre 
se apresentou ás eleicións 
con postulados próprios; a 
diferéncia ideolóxica 
existente cos outros gru
pos nadonalistas periféri
cos; os dispares intereses 
económicos que ten Gali
za a respeito doutras na
cións do Estado que mar
can incluso un posiciona
mento distinto ante a UE 
e, mesmo, as relacións 
destes partidos co PP. 

Trátase, en suma, dunha· 
cuestión táerica, de poñer 
na balanza os pros e ós 

- contras, non de direitismo 
ou esquerdismo como pa
recen querer propagar al
guns. + 
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Martiño Santos reeleito secretário xeral na sua VI Asemblea Nacional 

Galiza Nova preséntase como 
'exemplo do c.recimento do nacionalismo/ 
9* P.B. 

"Ga/iza,Nova é un exemplo do 
crecimento do nacionalismo", 
sinalou Martiño Santos na VI 
Asembles Nacional da organi
zación das mocidades do BNG 
que se celebrou os pasados 
24 e 25 de Abril en Santiago. O 
secretário xeral reeleito sina
lou tamén que esta era a "pri
mei ra organización xuvenil po
litica, tanto pola conciéncia 
da sua militáncia, como pola 
actividade que desenvolvía". 

Martiño Santos foi reeleito se
cretário xeral o Domingo 25 lago 
de que a lista que el encabeza
ba conseguira o apoio maioritá
rio da militáncia. A lista da nova 
Direción Nacional foi elaborada 
en base as propostas feítas po
i as asembleas comarcais e in
cluía membros de todas os co
lectivos que o BNG recoñece no 
seu seo. A lista alternativa que 
pretendía encabezar Lois López 
careceu do respaldo mínimo de 
45 militantes que estabelecia o 
regulamento da asemblea e non 
chegou a votarse no pleno. 

Na sua intervención durante a 

clausura, Martiño Santos referiu
se a Galiza Nova "como un 
exemplo de crecimento do na
cionalismo" e como "a primeira 
organización xuvenil política polo 
compromiso da sua militáncia, 
poJa sua 1mplantación e pola ac
tividade desenvolta". "A nosa de
finición pasa -explicou- por dei
xar claro que somos a organiza
ción xuvenil do BNG coa máxi
ma responsabilidade para con 
este proxecto e para co país". 

Martiño Santos tamén fixo refe
réncia ao simbolismo das datas 
nas que se celebrou esta asem
ble~ que se emarca no 1 o aniver
sário de Galiza Nova e que coinci
de co do asasinato dos Mártires 
de Carral en 1846, coa Revolu
ción dos Gravas en Portugal no 
1974 e co centenário da perda 
das colónias españolas. "Agarde
mos a que a asamblea contribua 
a que o Estado español perda un
ha colónia que ainda lle queda, 
Galiza", sinalou Santos arricando 
o aplauso dos presentes. 

Durante a clausura interviu tamén 
o portav9z do BNG, Xosé Manuel 
Beiras. As portas da celebración 
da Asemblea Nacional do BNG 

Apostan por unha "seleición darwinista" das explotacións lácteas 

no mes de Xuño e facendo refe
réncia ao médre· do nacionalismo, 
Beiras sinalou que o BNG situase 
nunha "encrucillada na que com- -
pre que traballemos arreo e na 
que a aportación do debate sen 
fronteira5.: sen preconceitoS": eptre 
os sectores que compoñen o 
BNG debe. ser o máis radical, fe
cundo, lúd9o sensatq e radical 

- posíbel''.. ,¡Estou seguro ....enga- -
diu-de que Ga/iza Nova vaino le
var adiante no· que resta de aqui · 
a celebración do noso plenário". 

Prioridade na 
situación laboral 

Na liña destes dous últimos anos, 
obxecto de atención primeira para· 
a organización xuvenil do BNG, 
segundo recollen os textos recén 
aprobados, seguirá a ser a situa
ción laboral da mocidade. "Tendo 
xa coñecimento dalgunha das 
propostas que a Xunta ten ·formu
lado -sinalou Martiño Santos du
rante a clausura- non podernos 
admitir unha política de emprego 
que seguirá ·aependendo da .mes
ma Consellaria que tivo a respon
sabHidade de efectivizar o Plano 
de Emprego Xuvenil que elevou o 
paro na mocidade ao 40%". • 

As mocidades do PP patrimonializan o galeguismo 
9* PAULA CASTRO 

As Novas Xeracións do PP cele
braron o pasado Sábado 25 de 
Abril o seu VI Congreso baixo o 
lema "A mocidade galeguista so
mos nós". Unha xuntanza na que 
se tentou 'de reconducir a liña po
lítica da organización cara un "ga
leguismo moderado" e na que se 

. debateron, entre outros pontos, 
os problemas do agro, nomea
damente do sector lácteo, a nece
sária inserción social da organiza
ción para facerse un oco entre a 
mocidade e a situación na que se 
atopa o sistema universitário. 

Ao PP váiselle daa mans a moci
dade, porque segundo demostran 
os inquéritqs e os próprios r:esul-

... . 

tados eleitorais, este grupo de 
idade é o que máis aposta polo 
nacionalismo. Por isa, para evitar 
perder o seu respaldo, as Novas 
Xeracións veñen de cambiar a 
sua liña de cara a defender "unha 
Galiza con identidade própria 
que, ao mesmo tempo, sexa par
te importante dun estado plural". 

Cuotas lácteas 

A cuota láctea foi analisada polo 
deputado do PP, Xan Gasares, 
como un problema de darwinis
mo social, no que '.'o verdadeiro 
desenvolvimento dunha colecti
vidade pasa· poi a sua adapta·ción 
ás circunstáncias que o rodean. · 
Se non ·as asimila e se adecua a 
elas está condeada ao fracaso". 

Na liña defendida polo governo 
gal ego, Casares-·aposto u por 
p·otenciar unha política de 
abandono "pór parte dos pe
quenos· produfores, sen afectar 
o naso potencial produtor" para 
levar a cabo un reaxuste de 
"aquelas que non só son inviá-"" 
beis, senón que diminuen a ca
pacidade a outras con posibili
dades de acadar -unha maior 
envergadura". 

O Congreso rematou coa inter
vención do presidente da Xun
ta, Manuel Fraga lribarne, quen 
chegm.1 acompañado polo mi
nistro de Administracións Públi
cas, mariano Raxoi e polo con
sellei ro de Política Territorial , 
Xosé Cuiña.+ 

ANOSATERRA 

Xosé Castro non quer obedecer 
a$. ordés de abandonar a alcaldia 
O alcalde de Ponteareas, Xosé Castro (PP.), négase a cum
prir o. mandado da Audiéncia de Pontevedra para que no 
prazo de un mes abandone a alcaldia despois de que o Tri
bunal Supremo confirmase unha pena de un ano de inabita
ción para ser cargo público por impedir o exercício dos direi
tos cívicos por parte dun membro dunha asociación da loca
lidade. Castro dixo que apresentará novas probas e afirmou 
que está na. alcaldía desde hai 29 anos "por decisión po-

- pular" [deses 29 anos, 1 O foi alcalde franquista]. O polémi~ 
co alcalde asegurou que mesmo vai recorrer ao Triqunal 
dos Direitos Fundamentais. En Ponteareas e no PP hai un 
problema político derivado desta condena, xa que Castro 
quereria que o seu cargo fose oéupado polo s~u filio, que 
é concelleiro, e o PP non quer que sexa alcalde porque 
quere aproveitar a oportunidad~ para renovar o PP local.+ 

Inauguración-do gasoducto Tui·Vilalba 

5 

Nun actó no. Pazo de Congresos de Santiago no que esti
veron presentes o presidente da Xunta Manuel Fraga, o 
ministro de lndústria Josep Piqué, e o presidente do Gru
po Gas Natural, Antonio .Brufau, inaugurouse o gasoduc.:. 
to Tui-Vilalba. Foi Fraga o encarregado de abrir, a distán
cia, o p~so do gas polo país, cuxo trazad~, polo de agora, 
ocupa 210 quilómetros dos máis de seiscentos que ocu- · 
pará o trazado ·final. Setecentos empresários estiveron 
atentos ás explicacións do·presidente de G~s Natural so
bre as avantaxes desta fonte de enerxia procedente de Al
xéria. Até finais deste ano espérase atender a demanda 
das sete cidades e as previsións para o ano 2005 son as 
d.e·atender a.un$120.000·fogares. As obras do gasoducto 
requeriron un investimento de_perto de 40.000 millólJS de 
pesetas. O minlstro Piqué asegúrou qu~ C>-:gas natural é a 

~-eoerxia "máis eficiente, baratae limpa· que ternos -á nosa 
disposición".• · · 

Condenados ~los incid~'!te_s en_ Ponteveclra 
ao comezár ~ campaña das autonómicas 
O presiqente ~ o secretário da asociación Amigos da 
Cultura de ·Pontevedra foron condenados· pala sección 
terceira da AtJdiéncia desa cidade a cinco fines · de se
mana~de arresto, a pagar as costas do proceso e a unha 

- multa de trinta · mWr:;>es~ta~ aC!.JSados .dun delito .contra a 
orde_.pública polosJñcideiltes ocor~idos na alameda dé 
Pontevedta, ca-alcalde ·da localidade, rfo comezo da 
campaña das últimas eleicións autonómicas. O fallo 
coincide coas peticións da fiscal, que as rebaixara consi
derabelmente e que mesmo retirara as acusacións con
tra un terceiro encausado. O pasado Luns 20 de Abril, 
mentres se . celebraba O XUÍZO, producírase unha carga 

. poliCial na·-que resultou ferida unha _d~s persoas que asistía a 
_unha concentración de protesta _nó exterior dós xulgados. • 

O PP ·faise co concello de-Parado do Sil 
co apoio dun tránsfuga 
O abandono do concelleiro socialista Clemente Castro do seu 
grupo en !?arada de Sil e o seu apoio a unha moción de censu
ra celebrada nese concello o pasado Sábado 25 de Abril ! de
ron ao PP a alcaldía do município. Bieito Carreña, alcalde até 
as pasadas eleicións inunicipais, recuperou o seu pesto de re
xedor, arrebatándoo ao !ndependente Luis Pérez Bertólez, que 
inicialmente contaba co apoio dos tres concelleirós da Agrupa-· 
ción lndependente_, á que pertence, e os dous do PSOE (des
pois do abandono· de Clemente Castrq só hai un edil socialis
ta). O PP, que tiña catre concelleiros, agora canta co apoio de 

_cinco grazas ao eán:ibio de grupo do tránsfuga do PSOE. Para-· 
da de Sil é o quinto concello de Ourense c_o que se fai o PP 
através dunha moción de censura co apoio dun tránsfuga.• 

· O PP da Baña nega dar ao centro da ESO 
o nome do maxistrado Daniel Garcia Ramos 

-O pleno do concello da Braña celebrado o pasado Sábado _ 
25 de Abril rexeitou unha moción do BNG· que pedía dar ao 

novo centro da ESO o ne
me do maxistrado do Tri
buna I Supe-rior Daniel 
García Ramos, -nado na 
localidade e falecido re
centemente. Os votos fa-

. vorábeis do BNG e o -
PSOE non abonaaron, xa 
que os concelleiros do PP 
votaron en contra. A famí
lia de García Ramos sem
pre estivo vencellada aos 
centros educativos do 
concello e o maxistrado 

. gozaba de grande simpa-
Daniet Garcia Ramos. tia entre .a VÍCÍñanza. + 
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-·DOCE ANOS TIRANDO DA CORDA 
CONCHA Cpst AS ' 

A Mesa pola Normalización Lingüística fai 
este mes doce anos. Doce anos _desde aque, 
las primeiras_ reivindicacións do uso do ga, 
lego no ensino, desde aquela gran manifes, 
tación do ano 1987 na que, baixo o lema 
"Aprender en galega non é un delito", re, 
clamabamos o direito a recibir a educación 
no naso idioma. A distáncia <lestes anos 
permite,Ros facer ba, 
lance e, aínda que se 
produciron avances no 

Lingüística, doce anos de campáñas, de de, 
núncias, de batallas legais e mediáticas, de 
felicitacións; tamén de limitaéións .huma, 
ñas e económicas, que fan que qmú:len aín, 
da pendentes moitas tarefas importantes. 

Importante está resultando, e ten que seguí, 
lo sendo no futuro, o traballo da Mocidade 

pola Normalización 
Lingüística, a sección 
xuvenil da Mesa. Des, 

uso do galega, practi, 
camente todas aquelas 
primeiras reivindica, 
cións básicas seguen 
estando vixentes. Te, 
mos que seguir reda, -
mando causas tan ele, 
mentais como o direito 
ao ensino en galega ou 
o re_speito pela nosa 
toponímia, e ternos 

'D d · ·~ . -es e a sua cnac1on 
de a sua criación desta, 
ca o dinamismo e ori, 
xinalidade das suas 
propostas, a presenza 
rápida que adquiriu o 
seu traballo entre a 
xente nova e a clarida, 
de e eficácia dun c11s, 
curso e unhas liña de 
acción que, pola preo, -

destaca o dinamismo e 
orixinalidade das suas 
propostas, a presenza 
rápida que adquiriu" 

que seguir denuncian, 
do, e aí está a causa de 
tanto inmobilismo, a 
aÚséncia dunha verda, 
deira política lingüísti, 
ca e dun compromiso 
efectivo e real coa re, 
cuperación do noso idioma por parte das 
institucións. 

Vemos para o futuro do ·idioma con con; 
fianza, pero con preocupación. Preocupa, 
ción polos retrocesos no uso do galego que 
constata o Mapa Sociolingüístico de Galiza, 
pola lentitude coa que se incorpora· aos no, 
vos campos de uso que van xurdindo, pala 
nula presenza que segue a ter en moitos 
ámbitos da sociedade, pala falta de planifi, 
cación e de iniciativa da Xunta de Galiza. 
Son d6ce anos dun intenso labor de segui, 
mento das iniciativas das institucións e dos 
incumprimentos da Lei de Normalización 

cupante situación do 
galego nas novas xera, 
cións, constitúen un 
camiño necesário para 
o futuro. Importante é 
desenvolver un traba, 
llo máis intenso no 
mundo dos meios de 

comunicación e das novas tecnoloxias, no 
mundo da economía e da empresa, no mun, . 
do· da xustiza. Importante é seguir reda, 
mando un maior soporte legal para o uso do 
galego, asi como o cumprimento da lexisla, 
ción existente; non hai máis que botar,lle 
unha oHada á Leí de Normalización Lin, 
güística para comprobar que, logo de quipce 
anos, son moitos os aspectos que nop tive, 
ron o máis mínimo desenvolvimento e moi, 
tos os que seguen sen cumprir,se; OlJ., nun 
exemplo máis recente, constatar as tremen, 
das dificultades que está a ter a aplicación 
da Lei que acaba de restituir os nomes gale, 
gos das províncias de Ourense e A Coruña. 

Importan_te é, por último, seguir insistin, 
do na necesidade da implicación de todos 
e. todas na recuperación s.ocial do galega. 
A Mesa esforzou,se sempre en implicar a 
empresas e organizacións no traballo pola 
normalización lingüística, así como en 
convidar á cidadania en xeral a manifes, 
tar e facer valer a sua presión a través da 
p·articipación en mobilizacións e do en, 
vio de cartas ou tarxetas postais. Foron 
moitas as ocasións en que puidemos com, 
probar os resultados efectivos <leste tipo 
de iniciativas. A través defas podemos 
modificar a' actitude dunha empresa que 
discrimine o uso do galega cando lle ma, 
nifestamos de maneira masiva o noso de, 

-sacordo e malestar ou podemos reafirmá, 

la no seu uso do idioma cando lle envía, 
mos os nosos parabéns. É aínda unha ma, 
téria pendente, que require esforzo e 
constáncia, e por iso hai que seguir traba, 
llande nesa liña, porque ternos que 
aprender a valorar a nosa forza, por 
exemplo, como clientes dunha empresa á 
hora de demandar dela un cámbio de ac, 
titude a respeito do uso do galego. Unha 
iniciativa da Mesa nese sentido é impor, 
tante pela sua representatividade social, 
pero resulta indispensábel o posiciona, 
mento persoal de todos e cada un de nós. 
Porque cantos máis tiremos da corda ... • 

Concha Costas é presidenta da 
Mesa pola Normalización Lingüística. 

Xosé Lois 

e:::=:=: . 

- -~ 

NOVIDADES A NOSA TERRA . 

Jlistoria ia 
Lingua (ja{ega 

de Xosé ~amón 
~rei~,eiro i},{ato 
.9Lnzy <jóme:z Sáncliez 

(jramática 
ia Lingua (ja{ega 

A 
EDICIÓNS 
ABOSADIUlA 

de Xosé !l(amón ~rei~eiro Afato 

l. ~onéntica e ~onofo~ 

I l. Motf osint~e 
(en preparación) 

Ill. Lé~o e Semántica 
{en preparación) 



.... -GALlZA 
30 DE ABRIL DE 1998 ANOSATERRA 

f ~- • ., 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

As VIII Xor~adas de Lingua é Literatura da·CIG'e aASPG reuftirÓn-ent~postela a mais de·500 profesores . 

Só o 413o/o dos alunos de COUemprega moito 
, . ~ • • l ' • . • . ,; .. 

o gci,ego1 segun~O dados d~ Consell~ria 
* CARME VIDAL 

A Consellaria de Educación 
continua impasiva ante o in
cumprimento do decreto que 
regula a preséncia do galega 
no ensino. Un inquérito de 
ámbito sociolóxico remitido 
aos centros no mes de Marzo 
foi a única e cativa iniciativa 
da administración nos case 
tres anos que leva vixente o 
decreto. A galeguización do 
ensino será unha das reivindi
cacións da manifestación po
i a Hngua convocada para o 
dia 16 de Maio en Santiago. 

Os máis de cin_cocentos asis
tentes ás VIII Xornadas de Lin
gua e Literatura, organizadas 
pola CIG e a ASPG e celebra
das a pasada iin de semana en 
Compostela, puxeron de mani
festo o interese dos ensinantes 
no proceso de normalización lin
güística. Neles está a recaer a 
responsabilidade da galeguiza
ción do ensino ante a inibición 
da administración educativa. 

Sabela González Avión é profe
sora no IES Bauza Brey de Vila
garcia e unha das promotoras -Oa 
Coordinadora do Salnés que des
de hai catro anos pon en comun 
as iniciativas das equipas de nor
malización dos nove centros da 
comarca Teñen participado des
de esa plataforma en campañas 
pala galeguización do nome do 
equipo de futbol local ou do co
che da Seat. "O traballo nos cen
tros de ensino ten que estar en 
contacto coa dinámica social , se
nón non é efectiva", anota des
pois de ter comprobado que en 
calquer actuación "hai conflitos 
pero tamén se tiran conclusións". 
As dinámicas impostas palas 
equipas pulan pola normalización 
entendida de maneira global fa
cendo fincapé tamén no debate 
dentro do centro e na aceitación 
por parte de todos os sectores 
das medidas galeguizadoras. 

"As equipas non teñen mecanis
mos nen ferramentas e non teñen 
por que cumprir un papel que lle 
corresponde á administración" si
nala González Avión facendo un
ha chamada de atención sobre o 
sinsentido do inquérito no que por 
vez primeira as autoridades lle 
perguntan aos fidministrados se 
cumpren a leí. "E a administración 
quen ten que poñer os mecanis
mos, non só para as asignaturas 
recollidas senón tamén buscando 
o equilíbrio que se recolle na nor
ma, é dicer, que cando menos se
xa a lingua veicular da metade 
das matérias e que os rapaces ta
ñan ao rematar o ensino secun
dário a mesma competéncia en 
galega e en español" engade. Un 
estudo a publicar de Modesto Ro
dríguez Neira constata o incum
primento deste mandato do de
creto ao comprobar a competén
cia menor en galego dos alunas 
que se matriculan no primeiro cur

·so da Universidade de Santiago. 

Da mesma opinión é Mercedes 

Alguns profesores acusan á Xunta de ºesconder a situacibn lingüística-réál" e de maquillar os dados.- . A. PANARO 

Queixas, profesora no centro de 
Monelos da Coruña, ao recoñe
cer a releváncia do papel dos en
si nantes na galeguización unha 
vez a administración deixou á vis
ta a sua "falta de vontade política 

por mudar a si
tuación". Quei
xas destaca a 
boa actitude dos 
alunos cara a lin
g ua e alerta so
bre a falta de 
transmisión xe
racional o que 
pon "en perigo o 

Sabela Gonzále:z:. futuro do gale-
ga". Mercedes 

Vaamonde, mestra do coléxio de 
Viceso, participou dunha iniciati
va na que todos os mestres do 
centro se integraran na equipa de 
normalización "é a mellor manei
ra -di- porque implica a todos os 
ensinantes na mesma meta; o 
avance está a depender de nós 
mesmos. Nos anos que leva vi
xente o decreto non se está a 
contemplar ningun paso adiante 
nos centros de ensino promovido 
pala administración". Do ensino 
primário, Agustin Fernández Paz 
entande que a falta de profesores 
que imparten: todas as matérias 
en galega está a "potenciar o ca
rácter subordinado da lingua can
do se imparten as aulas en espa
ñol excepto as de lingua galega; 
existen gra~des benefícios para a 
normalización canqo os p~ofeso
res están instalados no galégci de · 
maneira total". 

Sé a esta altura do curso están a 
recebar os centros o presuposto 
de . gastos das equipas de nor
malización, é un feito máis que 
dificulta a sua actuación. A exis
ténci a ·de equipas en todos os 
centros recóllese legalmente pe
ro a sua auséncia pasa desaper
cibida pola inspección educativa. 
"A lei é estricta no caso do caste-
1 án pero se no galega non se 

cumpre non acontece nada" de
n unciou nunha mesa redónda 
das xornadas a profesora do Ins
tituto de Fene, Susana Franco. 

Os ensinantes mostraron a sua 
sorpresa polo iri-

- Un dos autores do Mápa Sócio
liñgüístico, ·Gabriel Rei Doval de- · 
fendeu nas xornadas que "é de 
xustiza que o governo, que é 
quen xestiona os cartas públicos, 
deseñe pautas e estratéxias para 

manter e recupe
q uérito remitido 
pala Consellaria 
que non está so
metido a nengun
ha sorte de con
traste, nen se co
ñ ece o destino 
que se dará aos 
resultados obti
d os . Xosé Luis 
Bauzas, da Coor
dinadora Na-

A . Consellaria 
delega nos 
ensinantes a 

rar o galega onde 
non está presen
te. A ·escola non 
ten capacidade 
para influir no 
complexo casa
viciños-comuni
dade e a excesi
va responsabili
dade dos ensi
nantes ten un 

normalización 
do galega. 

cional de Equipas 
de Normaliza-
ción, explica que 
o inquérito é ben 
recebido ao se 
tratar da primeira 
iniciativa institu-
cional pero resul-
ta pouco "acaido á realidade soci-
1 i ng ü í sti ca do país, xa que, por 
exemplo, pergunta pala lingua ha
bitual do aluno e' mesmo polas 
ideas que os profesores poden 
aportar". A Coo:n:tenadora, que 
celebrou o 28 de :Marzo o segun
do encentro nacional, entande 
que a administramun terá que dar 
canta pública déses resultados 
dos que eles terán unha cópia 
que pediron aos ·próprios centros. 

Alunos.;P.~la ~aleguización 

"A responsabilidade de que avan
ce o proceso de normalización 
non lle corresponde ao ensinante 
de lingua, nen sequer ten que re
cair unicamente no ensino, precí
sase unha actuación· conxunta e 
global'', destacou o sociolingüista 
Manuel Portas na sua interven
ción na que destacou t~mén o 
feito de que teñan mudado as ac
titudes con respeito á lingua, no- -
meadamente entre a mocidade. 

custo persoal 
grande". 

Na última serna- -
na a Consellaria 
de Educación co
munico u .,.des
pois da mobiliza
Gión do 22 de 

Abril- que o 73% dos rapaces 
entre 16 e 25 .teñen o galega co
mo idioma habitual. A Plataforma 
do Alunado pola Galeguizaci9n 
do Ensino Medio respondeu acu

Gabriel Rei. 

sando que ~e 
está a "escon
der a situación 
lingüística ob=""' 
xectiva e real" 
botando man 
dos dados. ofe
recidos por es
tudos da própria 
consellaria onde 
se refl"exa ·que 
só o 4,3 % do 

alunado de COU emprega moito 
o galego nas aulas diante do 
67,5% que afirma usar ·habitual
mente o español ademáis de 
destacar que o grupo de menor 
idade é o que menos tala habi
tual me nt~ en galega senda o 
máis vello o máis galeguizado, 
denunciando así a falta de trans
misión xeracional. + 

7 
N2 828 - ANO XXI 

O Parlamento 
·non admite a trámite 
a ·iniciativa contra 

A Mesa.do Parlamento non 
admitiu a trámite a iniciativa 
lexislativa popular para a 
supresión da peaxe na 
Autoestrada do Atlántico. no 
treito que vai desde o Morrazo 
até Vigo-através da Ponte de 
Rande. Segundo a Mesa da 
Cámara, a caréncia de 
competéncias neste campo 
por parte da Galiza xustificou , 
a non admisión a trámite 
desta iniciativa. A comisión 

."que:pide a supresión da 
peaxe aségurou que , 
procederá a tramitar a sua 
petición através dos grupos 
parlamentários do 

· Parlamento, xa que . 
- apresentar unna iniciativa 

lexislativa popular no 
Congreso exixe ter meio 
millón de si naturas.+ 

Anúncian unha planta 
de biomasa como 
a de Allariz no Norte 
da Coruña 

O conselleiro de lndústria, 
António Couceiro, anunciou 
a construción dunha planta 
de bio~sa como a de 
Allariz no Noi1e da Coruña. 
A nova instalación terá máis
poténcia que a que se 
ina~guro.u o Martes 28 de 
Abril no concello de Allariz 
(BNG). Mália que estas 
plantas· dé·coxeneración 
están consideradas de 
enerxias renovábeis e que o 
emprego da biomasa como 
combustíbel rebaixa o risco 
de incéndio nos montes, 
non están exentas das 
críticas por parte dos 
ecoloxistas, que expresaron 
o seu temor de que no país 
agramen numerosas destas 
centrais, das que din que 
son pequenas térmicas.• 

~iles de litros de gasolina 
dun camión cisterna 
caen aoMiño 

Un acidente de tráfico na 
autoviª- A-6, ao paso por 
Outeiro de Rei, provo~ou que 
algo máis que trinta mil litros 
de gasolina e gasoil 
verqueran no ria Mlño 

_ provocando unha mancha de 
combustíbel o Mércores 22 
de Abril. O camión cisterna 
que levaba o combustibel 

, ardeu e o lume tamén se 
espallou polo rio. Con tal 

'motivo, tivo que paralizarse o 
bombeo de auga para o 
consumo ainda que non o 
subministro pola chea dos 
depósitos. De calquer 
maneira, os membros da 
Plataforma pola Defensa do 
Miño insistiron ao alcalde 
Xaquin Garcia Diez (PP) para 
facer analises máis 
completos da auga potábel 
por se quedan restos de 
benceno. O bombeo 
restabeleceuse normalmente 
o Venres 24 de Abril. O 
condutor do camión , de 
Am_oeiro, morreu calcinado.+ 
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UNIVERSIDADE 

A maioria minoritária non garante a Docampo a sua eleiCióri como. r~itor vigués 

En Santiago non apresentan alternativa 
ao reitor Villanueva por 'falta de tempo' 
En contra do que tiña apunta
d o nun primeiro momento, 
Universidade Aberta, a oposi
ción ao actual reitor da Univer
sidad~ de Santiago, Dario Vi
llanueva, non disputará o go-. 
verno da institución. A "falta 
de tempo" e a "atonia na que 
vive a universidade" foron, se
gundo informou esta platafor
ma integrada polo profesorado 
nacionalista, as razóns que im
posibilita ron concretar unha 
candidatura comun entre os 
sectores críticos a Villanueva. 

Universidade Aberta sfnala que· 
da apresentación dunha única 
candidatura que levará a reelei
ción como reitor a Dario Villa
nueva "non pode deducirse en 
absoluto.·a existéncia durí con
senso na Universidade de San
tiago". Sinalan que a sua plata
forma "mantivo até o último in
tre a negociación eón outros 
grupos de profesores de diver
sas sensibilidades na busca 
dunha candidatura ao reitorado 
plural e de talante integrador". 
Tiñan ao candidato, o catedráti
co Marcial Gondar, pero "a falla 
de tempo impediu concretar un
ha equipa de governo que non 
fóra monocolor". 

Manteñen que "a atonía na que 
vive a use repercute en cal
quera proxecto capaz de ilusio
nar á comunidade universitária" 
e que "a premura do caléndário 
estabelecido polo é;lCtual gqver
no universitário, que deixou un 
mes de prazo entre as eleicións 
ao claustro e a apresentación 
de candidatos a reitor, dificultou 
o debate entre as distintas sen
sibilidades que podían chegar a 
un acordo". 

Nesta tesitura opinan que a 
mellor contribución deste sector 
do profesorado "está non tanto 
en apresentar unha candidatu
ra monocolor como en aportar 
as nosas propostas para o de
bate de ideas e á procura de al
ternativas no proceso eleitoral, 
no Claustro e nos diferentes ór
ganós nos que teñen represen
tación". 

O reitor compostelán Dario Villanueva. 

Eleicións a reitor en Vigo 

· Por outra bánda, o 26 de Maio 
celébrase o Cláustro da Univer
sidade de Vigo_ no que terá lugar 
a primeira volta para a eleición 
do reitor. Nun máximo de quince 
días despois ten lugar a segun
da volta. A maioria absoluta é 
de 126 claustrais, e o candidato 
de Alternativa Universitária, Do
mingos Docampo, polo momen
to ten asegurados 118 votos. 

Mália que están a producirse 
contactos de diverso tipo, todo 
indica que na primeira volta ha
berá tres candidatos: Docampo, 
o actual reitor e cabeza de lista 
da Plataforma pola Converxén
ci a da Universidade de Vigo, 
PCUVI, Xosé António Rodríguez 
Vázquez, e Eusébio Corbacho, 
ex vicerreitor con Rodríg-uez 

' Vázquez e candidato de Reno
vación Universitária. 

Mentres Docampo ten 118 
apoios, Rodríguez Vázuqez. 
éonta eón 1 02 e Corbacho con 
-20 ou 21. Outros dez votos, co-
rrespondentes a Direito: están 
por oecantar. -En total suman 
250 claustrais. No Claustro 
constituinte celebrado o Luns 20 
de Abril, Alternativa Universitá
ria e Renovación Universitária 
pactaron a constitución da Mesa 
do Claustro e a formación da 
Comisión Eleitoral para garantir 

presenza de todos os grupos. 

En princípio, de consolidarse os 
primeiros pactos entre os grupos 
de Docampo e Corbacho, os 
acordes a~egurariañ aó primeiro 
apoios dapondo como para se 
facer ca ·reiterado. De feíto Cor
baGho públicamente decántase 
por Docampo e rachou as suas 
conversas con Rodríguez Váz
quez despois de que este nega
se a posibilidade de defenestrar 
aos vicerreitores de investiga
ción e de economía, Xosé T oxo 
e Xosé Pose respeitivamente. 

Pero p·ara que Corbacho apoia
se a Decampo este teria que re
nunciar a un ponto fundamental 
do seu programa, como é a pro
fesionalización da xestión eco
nómica na Universidade, algo 
que é inaceitábel para Corbacho 
porque aspira a este posta esa-
. be dos réditos políticos que se 
pode tirar dunha xestión caciquil 
do departamento económico. 

A .outra opción que lle quedaría 
a Docanipo seria negociar co 
grupo de profesores de direito 
que non teñen adscripción, pero 
· nese caso teria-que pór encol 
da mesa ofertas académicas ou 
económicas que satisfacesen a 
ese colectivo. 

Para. Corbacho a estratéxia me
llar é agardar a que se produza 
a primeira_ volta e presionar a 
uns e a outros. A paciéncia é a 
mediciña que lle- queda a Rodrí
guez Vázqµez, á espera dun 
pacto co grupo de Corbacho en 
pos de intereses comuns: máis . 
que un modelo universitário, do 
que carecen ambos, os dous 
son valedores de intereses de
partamentajs e aspiracións eco
nómicas diversas. 

De momento só hóubo unha de
cantación clara a prol dun dos 
candidatos. O PP apoiou tácita
mente a Rodríguez Vázquez no 
congreso de estudantes cele
brado a semana pasada e orga
nizado polo Colectivo lndepen
dente, o brazo de Rodríguez 
Vázquez_entre o alunado.+ 

O governo central permite que Tráfico 
siga emitindo as matrículas· coas iniciais OR 
O Governo central mantén que 
a aprobación por parte do Con
greso de que o nome da pro
víncia de Ourense S"exa úni9a e 
exclusivamente o topónimo ga
lega·, non abriga a que Tráfico 
emita as matrículas co distinti
vo OU no canto de OR. Na res
posta a J.rnha pergunta formula
da polo BNG, o Executivo sina
la "que non existe base legal 
para proceder ao devandito 
cámbio" e que continuan o seu 
curso as denúncias apresenta
das contra os titulares de veí~ 
culos que colocaron na placa 
de matrícula unha pegatina co
as siglas OU. 

A diferéncia do que acontece co 
caso de Ourense, en leis ante
riores de normalización dos ne
mes das províncias de Girona, 
Lleida, llles Balears si se con
templou expresamente a adap
tación do topónimo nas placas 
de matrículas. Neste sentido o 
deputado do BNG , Francisco 
Rodriguez, ~presentou unha 
proposición non de lei no Con
greso para que figure a contra
seña OU no canto da actual OR. 

"Unha actitude leal no acata
mento do disposto na leí que 
recoñeceu o topónimo oficial 
-explica o deputado- debe 

conducir ineludibeimente a que 
todéls as actuacións públicas, 
de calisquer administración, 
respeiten a devandita denomi- · 
naQión oficial e única". Enga
de que só en base as leis an
teriores de normalización de 
denominacións provinciais , a 
contestación dada polo Gover
no carece de calquer xustifica
ción · razonábel . e só· pode ser 
entendida como manifestación 
dunha actitude contr'ária á nor
malización e á opinión da 
maioria dos galegas e en parti
cular dos ourensáns que ve
ñen desde hai tempo. recla
mando devandito cámbio. + 

Fraga, á sombra 
da cruz 
Fraga da unha rolda de Prensa 
en Armenteira ao pé dunha 
grande cruz monástica. O quin
cenário católico lRIMIA di que 
o presidente da Xunta arrimase 
á relixión para tirar proveito: 
"Ainda está ben encistado no 
pensamento colectivo deste pa
ís a idea das duas manees inse
parabeis na forma de concibir o 
mundo. Na manee direita dan e 
a man o poder histórico, a reli
xión, o conservadorismo; na 
outra, a esquerda política clase a 
man coa irrelixión, de maneira 
supostamente natural. Fraga 
entendeu que esa radical sepa
ración benefíciabao. E sabe le
var a man como bon xogador 
de dominó. A estratéxia en 
cuestión pode facerlle moito 
ben ao PP, pero é pefioso o re
sultado para a lgrexa e, sobre 
todo, para o que deberla repre
sentar. Hai que insistir unha 
vez mais no carácter confesio
nal do noso Estado e na necesi
dade de que a lgrexa, sen nen
gún medo, se reconcilie coa se
culariedade, coa sociedade plu
ral, coa situación na que apare
cen diáfanamente separados o 
poder.govemante e o poder 
simbólico que unha comunida
de crente representa. Chegado 
ese nível de madureza poderian 
darse situacións felizmente au
ténticas e naturais, como que 
todo un conselleiro, posta nesa 
tesitura, se negase a entrar no 
xogo nacional-católico, precisa
mente por respeito a si mesmo 
e ás suas crema íntimas, libres e 
persoais". + 

Os socialistas 
portugueses 
namoran 
coa direita 

Carlos Carvalhas líder do Par
tido Comunista Portugués iro-

XOSE LOIS /Lo Región 
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nizou en Guimaraes cando al
guén amosou sorpresa polo 
anúncio de o Partido Socialísta 
concorrer en solitário ás 
elecións lex.islativas do 99. "Foi 
urna surpresa geral, urna grande 
novidade -recolle o JORNAL 
DE NOTICIAS-. Com a política 
de ligas:ao ao capital neo-libe
ral que vem protagonizando o 
PS, só poderia coaligar com o 
PSD ou com o PP e nunca co 
PCP. O Govemo está ao 
servis:o de uma política de con
centras:ao do capital e tem an
dado a námorar nos últimos 
anos com a direita, esquecendo 
o único grande partido da 
esquerda portuguesa e as orga
nizas:oes dos trabalhadores". 
Referindose ao recente escán
dalo provocado pelas 
declaras:-oes de Marcelo Rebelo 
de Sousa a propósito do favor 
do Govemo socialista aos gran
des intereses económico , Car
valhas dixo que "fala o roto do 
nu" e desafiou ao PSD a facer 
un exercício de memória. "S o 
fizes e, certamente se veria que 
nesta competis:-ao o PSD nao 
fica atrás do PS, nem tem polí
tica diferente nas questoes da 
energia, das pescas, da agricul
tura e da Indústria, ou na polí
tica de concentras:-ao das rique, 
zas e da atribui<;ao de tacho a 
rapaziada. O PSD tem pouca 
autoridade para e agastar com 
as esdúxulas compras do IPE, 
como se sabe um autentico tes
ta de ferro ao servis:-o do grande 
capital, como a participas:-ao 
em grandes supermercados do 
Brasil ou como o escandalo do 
investimento de milh5es de 
comos num operador privado 
de telefones que é um 
concorrente da Portugal Tele
com". António Guterr can
te ta no mesmo xomal ás críti
cas de Rebelo da Sou a: "A lin
guagem aparentemente radical 
e e querdizante (do líder do 
PSD) tem na origern o que há 
de mai velh e antiquado e faz 
lembrar o Portugal de alaz r, 
o P rtugal d remediad , da 
m quinhez e da inveja". • 

Emigrantes galega 
no Titanic 
O semanário cubano JUVEN, 
TUD REBELDE publica unha 
reportaxe bre a emigrante 
galegas Asunción e Florentina 
Durán que xunto con Emíli 
Pallás e o catalán J ulian Padró 
chegaron ao porto da Habana 
en abril de 1912, salvados do 
naufráxio do Titanic no que 
viaxaban á Nova Iorque. O 
relato está tomado dun diário 
cubano da época. "Na opera
ción de salvamento doTitanic 
os mariñeiros e oficiais do bar
co con machados e pistolas re
sistian aos que facian por che
gar aos botes. O que caia ao 
chan nos corredores podia 
darse por morro baixo os pés 
dos que fuxian. Non permiti
ron a todos subir aos salvavi
das e á unha persoa que che
gou a nado ao noso bote cor
táronlle unha man cun 
machete mentres que a outros 
matáronnos a tiros. Máis do 
oitenta por cento dos supervi
vintes viaxaba en clase 
primeira ou de luxo". + 
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Fálase pouco .dos proprie
tários das redes de comunica
ción. Quen está a detentar o 
poder? 

Teñen unha orixe militar, funda
mentalmente nos Estados Uni
dos, coa organización da Otan. 
Logo colaboraron os científicos 
que participaron dese grupo de 
poder. A orixe destas tecnolo
xias é similar ao nacemento da& 
cidades, moitas delas procedes 
dun castelo, unha estrutura reli
xiosa e militar que logo deu nos 
burgos. Neste sentido, ainda 
que a sua orixe fose militar e lo
go fora potenciada e dominada 
polos burgueses, na medida en 
que se incorporen persoas de 
todo o mundo poderá ser unha 
cidade democratizada. 

O fin da guerra fria determi
nou que o dominio sexa ame
ricano? 

A Unión Soviética veuse abai
xo no desafio imenso que su
puña a iniciativa de defensa 
estratéxica de Reagan e, por 
asi decilo, o castel o non se 
construiu, pero fixéronse gran
des inversións. Reciclar esas 
tecnoloxias permitiu construir 
ese castelo telemático que te
ria sido se as condicións non 
mudasen de armas , escudos 
defensa e raios láseres. Des
pois incorporáronse os burgue
ses -no sentido medieval do 
té[mino- que son algunhas uni
versidades, compañias telefó
nicas, eléctricas ... Agora esta
s e a vivir esa aparición da so
ciedad e civil, pero sempre 
desde unha estrutura feudal, 
cos militares mantendo un po
der relevante e cos grandes 
señores con intereses econó
micos moi fortes, facendo 
grandes negócios e xerando 
enormes capitais, moito maio
res que na revolución indus
trial. Sempre insisto nos capi
tais que se moven e iso susci
ta tamén a afluéncia de xente. 
Nese sentido, as posibilidades 
de telépolis desde o ponto de 
vista do multiculturalismo , da 
incorporación de múltiples lin
guas e culturas son maiores 
que baixo calquer outra forma 
cosmopolita que teña sucedido 
na história. 

Un compañeiro buscou en In
ternet a palabra Ptavda e saí
ronlle catro empresas de Cali
f órn ia. Non é un espellismo 
igual ao do pluralismo da 
CNN surtindo de noticias a to
do o mundo? 

Non é o mesmo. A CNN ten 
uns empresários e unha liña 
mentras que en Internet podo 
estar actuando con tres ou ca
tre persoas. Non creo que nin-

, -guen poda na CNN traballar li
bremente, encárgaselle un pro
grama e a liña a seguir. Cám
bia tamén o ámbito de actua
ción, na CNN é público e en In
ternet pódense ter mensaxes 
personais, privados cunha inte
resante estructura. A través da 
televisión non poden ter rela
ción dous amigos ou dous noi
vos, pero si en Internet. A éom
paranza é mellor co teléfono. 

Dase, en todo caso, un mono
pólio nas redes de comunica
ción? 

Pode darse, se Bill. Gates con
trola os sistemas operativos de 
acceso a Internet e domina no 
sistema único dos navegado
res, que son a batalla principal. 
O risco de monopólio é real, na 
liña do 1984 de Orwell. A posi-
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Javier Echeverria 
'Jelépolis é unha cidade feudal, ainda sen leis' 

-e>- CARME VIDAL - EDUARD,O GARCIA 

TELÉPOLIS É A CIDADE DAS COMUNICACIÓNS. O FILÓSOFO JAVIER ECHEVARRIA FALA DELA COMO O GRANDE INVENTO DO 

CAPITALISMO, UNHA CIDADE A DISTÁNCIA QUE VIVE UN!iA ÉPOCA FEUDAL, COMO OS BURGOS DE ORIXE MILITAR. ECHEVE

RRIA FALOU DA TRANSFORMACIÓN DA VIDA COTIÁ POLA INTRODUCIÓN DAS NOVAS TECNOLOXIAS NA XV SEMANA GALEGA 

DE FILOSOFIA ORGANIZADA POLA AULA CASTELAO E~ PONTEVEDRA. ENTRE OUTRAS OBRAS É AUTOR DE SOBRE ~L JUEGO, 

INTRODUCCION A LA METODOLOGÍA DE LA CIENCIA, FILQSOFÍA DE LA CIENCIA, TELÉPOLIS E COSMOPOLITAS DOMÉSTICOS. 

bilidade dun único .señor é real, 
pero as leis anticompeténcia 
xogan en contra diso. Que se 
teñan aliado contra Bill Gat~s 
grandes empresas telefónicas 
e · informáticas dá idea de até 
que ponto é importante a bata
lla. E un debate político, de re
parto de zonas de influéncia, e 
é fundamental que teña unha 
estrutura de república. O ópti-

mo seria que os próprios cida
dáns se involucrasen e poide
ran participar da toma de deci
sión s sobre cal é o si~tema 
operativo, pero isa polo de 
agora é ínalcanzábel, falta 111oi
to para que se alcance unha 
democrácia formal, xa non falo 
no sentido redistributivo. Telé
polis foi o grande invento do 
capitalismo cunhas grandes 

A. IGLESIAS 

posibilidades para os grandes 
empresários. 

Están garantidas as identi;. 
dades culturais? 

Non ; as formas que queiran so
brevivir terán que se adaptar 
aos formatos do entorno telemá
tico. En televisión vese moi cla
ro. Hai formas culturais do País 
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Vasco como o arrastre de beis, 
pm exemplo, que non dan ima
xe. Outras, como a pelota adap
touse, modificou a estrutura dos 
frontóns e introduciu publicidade 
e nesa medida dá boa imaxe. 
Tamén a cociña se adaptou. Só 
sobrevivirán as que se adapten 
ao entorno telemático. 

É unha maneira de facer es
pectáculo do cotiá. Contruese 
asi a falácia de que todos po
demos ser protagonistas dos 
meios? 

Son espectáculos domésticos 
cunha variedade enorme. A te
levisión levou ao espácio públi
co o que era privado. Especta
cularizouse a vida doméstica, 
as conversas, o encentro entre 
noivos. ,. Mostrou a capacidade 
de transformar o que era priva
do, sen releváncia pública, en 

~ espectáculo . A xente vive unha 
vida impostada, participa do 
que acontece nas séries televi
sivas, que son as que tañen 
máis seguidores. Das tertúlias 
de café clásicas pasouse a ser 
espectador dos tertulianos nos 
meios audiovisuais. Hai canles 
que cada cinco minutos dan o 
tempo, e abonda prender a te
levisión para saber se vai cho
ver. As tecnoloxias afecta a ca
se todos os aspectos da vida 
cotiá. 

· Os discursos céntranse na 
tecnoloxia e nas posibilidades 
das redes, pero ocúltanse os 

. proprietários. 

É coíno quen antes tiña unha 
grande extensión de terreo. E.n 
función da rede o proprietário 
domina unha maior ou menor 
extensión cunha estrutura de 
propriedade moi opaca. Vanse 
facendo alianzas e expandíndo
se no sentido reticular, controlar _ 
sete canles de televisión, cinco 
xornais, quince emisoras de rá-

. dio, tres satélites de comunica
ción ... é igual que controlar an
tes un reino. Existe unha estru
tura de propriedade pero moi 
cambiante que fai difícil facer 
análises. Dase un énorme com-

, bate polo control. 

Fala entón de diversificación 
de meios, pero centralización 
de centros de poder? 

Falar de democrácia é unha. uto
pia, proporia a elección por par
te dos usuários dos directores 
de canles públicas, dos adminis
tradores de redes telemáticas .. . 
Moitas veces conquístase o po
der político para controlar os 
meios de comunicación. Fanse 
alianzas de empresas telefóni-
cas ou eléctricas para, usando 
esa capacidade mediática, con
seguir un poder durareiro. A te
se que manteño é que telépolis 
está nunha situación feudal. 

Desaparece o conceito de in
formación como direito pú
blico? 

Non se pode talar en direitos, 
non hai lei, non hai regulamen
tación. Reivindico que en telé
polis haxa un concello con alcal
de e concelleiros. Prima a leido 
máis forte, do poderoso. Intro-
ducir conceitos xurídicos como 
diretos de usuários seria un 
princípio de lexislación que é 
inexistente. Existe un poder xu
dicial de exclusión da rede de 
quen cometa un delito. lnváden
se tantas redes como se poida e 
logo configúranse ciberpolicias. 
Estase construindo telépolis e 
hai que pensar na instauración 
dunha constitución.• 
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-A Administración nega est~s informes aos ecofoxist~s 
- . 

Sanidade advirte aos compradores estranxeiros que 
o mcírisco d(I ·ria de Pontevedra pode·c~nter- mercúrio 
-*G. LUCA 

Sanidade advirte aos compra
dores franceses que o marisco 
da ria de Pontevedra pode es
tar .contaminado polo mercúrio · 
da fábrica de ENCE, pero nega 
esa mesma información aos 
que viven na proximidade'des
te complexo industrial. Este 
feito foi confirmado durante o 
ciclo de conferéncias Conta-· 
minación e Saúde que organi-
z ou en Pontevedra . a Aso
ciación pola Defensa da Ria.' 

Nos debates celebrados. na Fa
culdade de Belas Artes de Pon
tevedra déronse a cdñec'ért no
vas dados sobre-~ duas -realida
des xa- co.ñe-erdas:·.c:1s · f'isc-0s ,pa
ra a saúde producidos pó1a, con
taminación atmosf-éfic~:8't1 "'su
perior incidéncia- de -certos tipos 
de c~mcro na. industria ;_da pasta 
e do papel. - -·· . 

. _: . ~ · 

'¿.;·.: 

luscos criados baixo ós efectos 
da contaminación do complexo 
de ENCE ·en Lourizán e adoi~ 

. tan advertir aos departamentos 
de saúde dos paises compra
dores o risco de contaminación 
por mercúrio. Pero a -própria 
Administración nega esta ·infor
mación ás organizacións ecolo
xistas que actuan cerca da po
boación exposta ao complexo 
de pasta ·e cloro. 

Os cancros que mais se teñen 
relacionado coa industria do 
p>apel e da celulosa son os do 
sistema respiratório, do dixesti
vo, _sobre todo estomago e co
lon, do linfático e do hemato
poiético. De 40 fábricas do Es
tado _invitadas pola Axéncia ln-
ternaci o n al de lnve_stigaGión 

~sobre o Cancro par:a- qúe fac~li
tasen dados e só seis respos
taron e destas só tres perm~ti
ron facer o estudo a condicion 

_ de que non-Jasen relacionadas 
públicamentre baixo nengún 
motivo co cancro. 

A douto_ra Marif:I. Sa..I¡;¡ ,. -inv,e,sti
gadora do lnstitu.to Muni-cipal 
de ln.vestigacións ,Médicas d.e 
Barcelona, citou probas esta
tísticas de que os empregados 
nas fábr:icas de pastas--d.e. pa
pel teñen unha incidé-ncia de 
cancro superi.or a. pobpacions 
nao expostas. Na-s mulleres 
das.e un 1· ,-6 .máis- casos·-.de 
cancro e en xeral prodúcese 
2,5 veces máis risco de cancro 
de colon. Estes dados proce
den dunha .investigacion reali
zada sobre a poboación laboral 
expos-ta neste seitor industrial 
en Catalunya desde o ano 70 

.A. indústria papeleir~ e a d°' cloro operan con algúns ~os com~stos quimicc;»~ recoñeci· 
dos como canceríxe_nos pala Axén.cia Internacional de lnvestigácló·n sobre o Cancro. 

' dos: c~~'o ~an~e,rixéno~<-;p«;>la autoridades0~ant{?~ia~- ·-t~ñen . 

O risco da-·exposición da poboa
ción cercana á indústria de pa
pel i_ndúcese a partir dos resul
tados deste inquérito e a nível 
colectivo ou poboacional au
menta o risco da poboación in
fantil en exposicions a PCV e 
compostos clorados ... 

Axéncia Jnternacion.al .qEZ lnv.es- -un_ha- actitude ~-!3 _prudéncia 
tigación sobre_ o Cancro._ As cando se trata de exportar mo-

ªº 92. 

administración· in, 
terposta non ten 
por que cumprir a 

legalidade vixente que rexe 

Vários participantes no ciclo para os foncionári9s e ad, 
denunciaron que o comp1·exo ;· . .- - :.mtni~tp~~!ó~.:- ?\.s.. ~+nwes.a? 
de ENCE leva case corenta privadas, as fundac16ns, as 
anos fu.ncionando ao pé de asisténdas técnicas nón te, 
Pontevedra sen que a Aaminis- · . ñ'.~n po~ que cumprir cos 
tración abordase nengu1rh.a critérios de publicidád<f~ 
clase de estudo epidemiblqú- _ transparéncia, iguaJdade.de 
co, a pesar de que _existen_ ben ' oportunidades/ mérito 'e ca::. 
de mostras da superior +nci- ·pacidade: Neri -t~n sequer-
déncia de enfermidades re.spi- teñen por que facer probas 

A vista engana 

que se é para obter un con, 
trato como funcionário ou 
laboral, xa sexa fixo ou in, 
remo, garante a equidade 
e o acceso. Método petlec, 
tíb~l, mais que posibilitou 
que neste tempo ostenta, 
sen o status de funcionário 
ou laboral moitas persoas 
antipáticas ao Réxime e 
que, doutra maneira, esta, 
rian vetadas para traballa, 
fen como empregados na 
cansa pública. E se fose 
doutra maneira, aparecetl ratorias na área proxima á fá- ·obxectiv·as para sciecciona, 

brica. Durante anos, a réndabi- ren ao persoal ao seu setvi, 
. lidade do complexo de Louri- zo. Por..iso toman a tnstaurar entre os métodos para 
zán explícase sobre--to<;Jo na valorar .a:adecuación_ a;~un-'posto de traballo o sistema 
total auséncia de medidas anti- da entr~vista. Proba obsoleta e cl,esaparecida dos sis, 
contaminantes o que facia ·os temas de selección pára functoriários e laborai.s por· 
seus produtos competitivos subxectiva e deturpadora dunhas mínimas garantías. 
contra out ros procedentes de de imparcialidade, que moitos, para o seu benefício e-· 
indústrias mais reguladas . . A . ·abuso, tencionan resucitar. Por iso poden estab~le, . 
Asociación poi a Defensa da cer .entre os seus petlís selectivos a idade, o don das · 
Ria reclama por esta razón que 
séxa a propria ENCE a que fi- xentes, as boas maneiras, a altur~, .o perímetro torá, 

· nancie un estudo epidemiolóxi- deo, as relacións persoais, as cargas familiares, o es, 
CQ en Pontevedra. tado, a identificación política ou a desafectación. que 

proceda no caso." · . 

Alarma fóra, 
silenzo na casa 

A indústria papeleira e a do 
cloro operan con algúns _dos 
comp9stos quimi~os .recoñeci-

É preciso entón non confundir nen xeralizar. o ne, 
potismo, o amiguismo e o clientelismo político exis, 
ten, mais é na admiJ;listración, polo menos na auto, 
nómica e na estatal, onde os procesos selectivos, de 
hai alguns anos, teñen regulamentado un sistema 
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as denúncias con nomes e 
apelldos, as listas prévias ante notário e a desatouri, 
zación dos representantes dos traballadores, se o fo, 
sen de verdade. Poucas empresás privadas, organiza, 
cións ou persoas contratantes resistirían indemnes 
un minuciosos estudo de relacións de parentesco, 
coin~idéncias partidárias ou pagamentos de favores. 

T amén ten moito de culpa esta normativa da utili, 
zación constante e avesa do recurso ás contrata, 
cións de persoal con asisténcias técnicas, asesorías 
e xentes de confianza. A criación de Fundación, 
Entes e Sociedades de Xestión é outra das artima, 
ñas inventadas para saltarse o incómodo e limpo 
proceso de oposicións e cobertura e substitucións 
por lista. E embora ao parecer, non existen diferén, 
das; uns son .traballadores e traballadoras da admi, 
nistración e outros están de emprestado en canto 
asi o e~time oportunó queµ teña a maioria .• 
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Evaristo 
Lombardero, 
presidente da 
Coordenadora contra o 
trazado da Autovia 
do Cantábrico 

'Se desdobran a Ponte 
dos Santos a ria do Eo 
quedará sen navigación' 

Descreba as eivas da Auto
vía do Cantábrico? 

O estudo informativo do treito 
da autovia do Cantábrico entre 
Luarca e Ribadeo, formulá fa-

, cer unha ponte paralela á Pon
te dos Santos -dicindo que é 
viábel pero pasando por riba 
desta afirmación e ignorando 
os estudos meio ambientais
ou desdobrar a dÓs Santos. A 
esta posibilidade dedicase a 
meirande parte do estudo e en 
realidade o mesmo recoñece 
que sobrepasa un pouco os lí
mites de seguridade exixidos, 
ainda que di que é viábel. Cre
mas que en realidade recoñe
ce que non é posíbel facer tal 
desdobramento e que é unha 
fórmula para encobrir que o 
Ministério de Fomento aposta 
pala primeira posibilidade, pe
ro sobre ela non inclue un es
tudo de impacto nunha ria que 
está moi protexida legalmente 
e que ten un grave problema 
de navigabilidade. Se desdo
bran a Ponte dos Santos a ria 
do Eo quedará sen navigación. 

A ponte é-o único problema? 

Non é. Ademrus, este trazado, 
contra o que se manifestaron 
os concellos afectados de 
Luarca, O Franco, Tápia, Cas
tropol, a Veiga e Ribadeo -Ná
via (PP) non o fixo-, implica 
derrubar dezanove casas en 
Ribadeo, afectar a numerosas 
explotación gadeiras nunha 
zona de grande releváncia 
económica, e incidir negativa
mente nunha concentración 
parcelária en Serantes, Tápia. 

Están en contra da Autovia? 

A nosa posición préstase a cri
ti cal a con demagóxia, pero 
non estamos contra a autovia 
e nen sequer contra que esta 
vaia pala costa até Ferrol. Si 
estamos en contra deste estu
do informativo polos gravísi
mos efeitos que provoca e por
que na nasa opinión é negati
vo e nalguns casos ilegal, ao 
omitir documentación e infor
mes que son obrigatórios. Se 
o Ministério apresenta outro 

- proxecto, estudiarémolo.+ 
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C*MARCAS 

A delegacion de Interior di que estaba destinada a H91anda 

Non hai · detidos· na aprensión. 
dunha tonelada de cocaina en Vigo 
-0- G. LUCA 

Axentes da policia descobreron 
mais dunha tonelada de cocai
na abordo do mercante holan
dés Heemskergracht atracado 
no peirao da empresa Ferymar 
de Rande (Redondela), pero 
non fixeron nengunha deten
ción. Invocando o secreto da 
xudicial, o delegado do Gover
no central recusou contestar ás 
moitas preguntas que rodean 
esta intervención da Unidade 
Central de Estupefacentes. 

O cargueiro da navieira holan
desa Splitoff entrou en Rande o 
16 de Abril para descargar gra
nito das canteiras situadas ao 
norte de Caracas. A partida de 
pedra nas calidades Altamira e 
Salmón viña consignada á em
presa Ferymar nas suas instala
cións de descarga en Rande. 

Na documentación do barco 
aparecen catro port-0s nos que 
recebeu carga en Venezuela: A 
Guaira, Matanzas e Porto Or
daz. O que a policía cita como 
Heemskergracht aparece anota-

Diz Guedes1 Delegado do Govemo espa· 
ñol na Galiza. 

do na relacion de tránsito do 
porto como Hermskeber que en
trou consignado na modalidade 
de carga completa. Dacordo con 
este contrato, a graniteira Fery
mar pode subcontratar co inter
mediário do transporte capaci
dade restante de carga que no 
caso dos graniteiros, palas es
peciais condicións da estiba, 
acostuma ser en cobertada. No 

informe sobre a detención, siná
lase que a 9arga viaxara dentro 
dun contenedor de 20 Joneladas 
de capacida~e. 

A orixe recoñecida da investiga
ción realizada en Rande. é unha 
confid~ncia dos partos de Vene
zuela, veladamente atribuida á 
policía norteamericana da- divi
sión de estupefacientes. Os 
axentes da brigada anti-droga 
tardaron cinco días en dar cos 
paquetes de clorhidrato de co
caína agachados arredor do ei
xo de carretes metálrcos de ca
bo eléctrico de alumínio coa 
marca lconel. O peso especifi
cado nos carretes coincjdia co 
peso real. 

A modalidade es·collida para o 
envio e as 120 horas que os es
pec; llistas demoraron en locali
zala, indica que se trata dun en
vio en consignación aberta. A . 
delegacion de Interior non quixo 
dar información sobre o coñece
mento de embarque, a lista de 
empaque fornecida polo embar
cador, os- despachos da alfan
dega venezolana, o certificado 
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A oposición marcha 

de orixe e a carta de crédito 
bancário que daba cobertura á 
carga. Da indicación espida de 
que esta carga seria transporta.: 
da en camión deica Rotterdam, 
dedúcese que non son desco
ñecidos os .nomes dos interme
diários da distribución. Manten
se tamén completo silenzo so
bre a natureza esporádica cu 
regular desta clase de ~nvios. 

A empresa Ferymar ( Fernandez 
y Martinez) de granitos foi 
fundada por David Fernancfez 
Grande, que tora asasinado 
xunto á sua muller, Pilar Sanro
mán, a sua filia Marta e a em
pregada Ana Isabel Costas Pi
ñeiro na sua _casa de Priegue 
(Nigrán) o 1 de Febreiro de 
1994. Os autores do cuádruple . 

· crime foran os policías da comi
saria de Vigo Manuel Lorenzo e 
Xesus Vela, que segundo se in
dica no sumário do caso; acodi
ran á casa do empresário gr-ani
teiro para exixirlle a entrega de 
100 millóns de pesetas que pre
su m ian o resultado dunha im
portante operación económica 
realizada na véspera. • 

do pleno da Deputación 
de LugO, que aprobou 
os orzamentos 

Nun acto de protesta pola polí
tica de contratación.da Deputa
ción de Lugo, os deputados de 
BNG e PSOE ausentáronse da 
sesión na que se aprobaban 
os orzamentos para este ano. 
Reseñaron que "nen a demo
crácia nen a participación es- , 
tán garantidas nesta 
institución". Os orzamentos, 
que suman 9.510 millóns de 
pesetas, foron aprobados en 
euros cos 17 deputados que 
ten o PP frente a unha oposi
ción que suma sete.+ 

O ~p de Vigo· tamén 
amaga con re~rarse 
deSogama 

Desde o concello de Vigo 
lanzáronse ameazas de 
abandoar o plano de · 
So.gama. A razón estaria na 
falta de premura do Governo 
en transladar a empácadora 
do bairro vigués de Guixar, 
compromiso do alcalde Ma
nuel Pérez, e a desconfianza 
do PP da cidade en que Vila
boa sexa o lugar adecuado · 
. para transportar as 350 tone
ladas diarias de resíduos. • 

A Fundación Caixa Galicia 
convoca as 

Bolsas.98 
por un importe de 

Para ampliar estudios en Universidades 

Extranxeiras de recoñecida son_a e nivel 

para. o Curso 98/99. 

A Fundación Caixa Galicia oferta unha 

importante dotación económica, a 

matrícula, viaxes e seguros de asistencia e 

enferm!dade. 

Para maior información, 

recolla o sen folleto nas oficinas de 

CAIXA GALICIA 

www.caixagalida.es 

902 43 44 43 
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A CIG convoca oito manifestaCións 

~ ... ·, .. 
t 

' ' ' 

ECONOMIA 
ANOSATERRA 

contra o pacto asinado polos sindicatos estatais e a patronal 
. . 

O 1 de Maio coincide 
'. 

co aniversário da reforma laboral 
-0-M.V. 

Vigo, A Coruña, Ferro~, Santia
go, Lugo, Ourense, Ponteve
dra e Burela son os lugares 
onde. a Confederación lnter
sindical· Galega convoca unha 
manifestación para celebrar o 
Dia da Clase Obreira. A CIG 
criticará as políticas liberais 
que se trac:f uciron, hai xusta
mente un ano, no asinamento 
por parte de CCOO, UGT, CE
OE e Governo central da refor
ma laboral que "abaratou os 
despidos, incrementou a con
tratación precária e centrali
zou a negociación colectiva". 

actualidade hai ·case 200 mil per
soas sen traballo) e pide "un sa
lário social para aquelas persoas 
en paro que esgotaron as presta
cións". A CIG demanda taméa a 
·implantacfón da xornada de 35 
horas, que obrigaria-"á criación 
de novos·postos de traballo": 

tamén que ·en quirice dias esta
rá finalizad·o o documento que 
entregarán á Administración au
_tonómica e que se centrará na 
proposta. de. aprobación de me
didas -destinadas ás empresas 
para incentivar a contratación, 
na petición de que se varíe a 
política de emprego e nos cám
bíos de estatutos de sociedades , 
públicas como o !nesga. 

CCOO e UG.T celebran 
a manifestación central 
en Vigo ' 

CCOO e UGT mostran tamén a 
sua preocupación ante a política 
económica desenvolvida tanto 
polo Governo central como pola 
Xunta, dado que a sua teima 
por reducir a cero o déficit públi
co detrae recursos que "debe
rian ser empregados en políti
cas de mellora social".• 

A central nacionalista demanda 
tamén un plano de emprego (na_ 

CCOO e UGT chaman tamén 
aos traballadores a manifestar
se e convocan o acto central en 
Vigo. _As centrais estatais fan xi
rar as suas demandas deste 
ano na reivindicación da xorna
da de 35 horas. Representantes 
de ambos sindicatos explicaron 

ANA MüSQUEHA 

O dereito· de folga e ~ dereito de non facela 
Ven de celebra~se nos Xulgados do Penal dt: Vigo 
un xuizo contra cinco traballadores da contrata de 
recollida do lixo -FCC- para os que o fiscal pedia 
dous ·anos de prisión. A solicitude baseábase apa~ 
rentemente nun erro, xa que a acusación pública 
coidaba que estes obreiros coacionaran a outro para 
que se sumase á folga, ainda que se trataba dun tra~ 
bailador dunha empresa diferente. Velaí que "coa~ 
cionar" a un traballador para que se sume -a unha 
folga custa dous anos de prisión maior, arresto de 
catro fins de semana e multa de trescentas mil pe
setas. Non declararse en folga ~ un dereito consti~ 
tucional e, polo que se v.e, moito mellor protexido 
que o seu simétrico, o dereito a exercitala. 

Retomemos a história desde o princípio. Os traballa~ 
dores da recollida de Vigo levan vários días sen traba~ 
llar e o Concello decide disimular o lixo instalando 
novas· contenedores, it;lcluso de obra, o que dá lugar a 
un laudo arbitral de Modesto Bárcia sobre servizos mí~ 
nimos que lle proibe á alcaldía persistir nesta actitude, 
por vulnerar o dereito de folga. O govemo municipal 
non so non fai caso, senón que parece ser el o que "pi~ 
de" á contrata de recollida selectiva -SAPMA- que 

retire as bolsas de lixo que anegan a cidade. Os inci
dentes que se citan no xuizo posibelmente tiveron lu~ 
gar cando os folguistas se atoparon cun <lestes camións 
reventándolle a folga, o que por certo se chama esqui~ 
rolaxe e está proibido polo Estatuto dos Traballadores. 

O malentendido de que non se estaba respeitando o 
dereito dos traballadores de SAPMA a non sumarse 
á folga (cando, como se dixo, eles non tiñan: porque 
sumarse, dado que pertencian a outra empresa e só 
estaban:actuando como esquirois) levou ao fiscal a 
pedir unha condea de dous anos. Sen embargo, nin~ 
guén perseguiu coa mesma intensidade as accións 
ilexítimas e ilegais contra o dereito de folga, tamén 
·recoñecido e garantido pola constitución, mália 
existir probas sobradas desa conculcación- por parte 
do govemo municipal. Máis ben sucedeu o contrá~ 
rio, os folguistas poden ser coacionados e amedoña~ 
dos, agravando forzadamente as acusacións .co fin de 
que asinen o convénio e así remate o malestar 
existente na cidade contra o govemo municipal, e. o 
fiscal non se preocupa de que o concello cumpra o 
laudo sobre servizos mínimos. Para que digan que o 
problema das folgas está nos piquetes.• 

30 DE ABRIL DE 1998 

Relacións 
internacionais 

MANUELCAO . 

Se como alguén dixo: "un paso adiante no movemento real va; 
le máis que cen programas" ou tamén "unha imaxe vale máis 
que mU palabras", non cabe dúbida que a imaxe do .líder do 
BNG, Xosé Manuel Beiras, nos principais meios de comunica~ 
ción escritos e audiovisuais acompañando a Ardanza, Arzalluz 
ou Pujol revaloriza e afortala a posición dos nacionalismos his~ 
tóricos en España e, en particular,. favorece e consolida ao na
cionalismo galego. Lonxe quedan os tempo no ' que os re~ 
ferentes históricos e programáticos dos grupos nacionalistas 
operantes en Galiza tiñan ben pouco que ver cos do naciona~ 
lismo galega actual. O actual BNG avanza, por fin, por unha 
vía xa explorada neutras épocas históricas polos galeguistas e 
descubre o importante e case imprescindfbel que resulta ter re~ 
lacións privilexiadas e de amizade política cos principais gru
pos e govemos nacionalistas das CCAA históricas. 

Só avantaxas se poden agardar da inten ificación das relación 
con grupos e partidos políticos como PNV, CfU e outros que 
contan cunha gran e dila,tada experiéncia de govemo, con boas 
relacións e coñecemento no cenário europeo e internacional e 
que, ademais, teñen unha numerosa colónia de emigrantes ga
legas que noutras épocas se viran forzados a marchar da nosa 
terra. As diferentes características estrutruais das tres principais 
CCAA históricas condicionan un tipo de políticas e de estraté~ 
xias a seguir que non sempre han de ser coincidentes -a parte 
os intereses próprios que como país cada un ten que defender
pero existen sufivientes e importantes intereses comúns para ar
tellar un sistema de cooperación e coordenación que permita 
levar adiame propostas e medidas políticas de interese mutuo. 

Xosé Manuel Beiras. 

'PNV, CíU contan cunha 
sensibilidade bastante avanzada . . " en temas soc1a1s 

Un certo grao de complementariedade entre os diversos tipos 
de nacionalismo pode dar grandes resultados no debate político 
na procura da institucionalización dun Estado plurinacional pa
ra España. Así, frente aos nacionalismo burgueses e de direitas 
cos que se tenta descalificar aos bascas e cataláns estaría un na~ 
cionalismo galega que pode ser alcumado de calqueira cousa 
menos de burgués. En realidade, se analizamos con certo detalle 
os nacionalismÓ das CCAA históricas habería que resaltar que 
tanto no catalán, coma no basco, existe unha sensibilidade mo
derada e bastante avanzada en temas sociais, económicos e de 
respeito áos dereitos e libertades individuais e colectivos que 
pára sí quixeran os partidos estatalistas. Nótese que, por exem~ 
plo, o sindicato vasco ELA-STV, próximo ao PNV, ten o maior 
número de militantes e representantes sindicais dos traballado
res bascos. Os sindicatos nacionalistas superan ampliamente aos 
de ámbito estatal e velaí, por exemplo, o conflito que CCOO e 
UXT manteñen co Executivo de Vitoria respeito da cesión de 
detenninadás competéncias laborais e de Seguridade Social. 

As resisténcias que poideran aparecer no seo do nacionalismo ga~ 
lego <liante da apertura e toma en consideración de novos vieiros 
e estratéxias de relación e negociación con outros grupos na; 
cionalistas hanse supera máis pronto ca tarde pola vía dos feitos e 
axudados pala presión contrária dos grupos estatalistas. • 
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Moitos polígonos están valeiros _mentres fóra agraman as indústrias sen control 

A má ubicación e os prezos dos parques industriais 
inzan de naves a xeografia do país 
-0. H.V. 

Mentres moitos dos parques 
industriais están valelros, ins
tálense pequenas empresas en 
solos non urbanizábeis, inzan
do a xeografia do país de na
ves industriais de localización 
diversa. A explicación desta 
situación ven dada pola inade
cuada localización dos polígo
nos e polos prezos das suas 
parcelas, que se disparan por 
mor da intermediación de es
peculadores e acaparadores. 

A meirande parte dos parques 
industriais nacen para servir a 
pequenas e medianas empre
sas industriais e, sobretodo, de 
servizos. As indústrias importan
tes non adoitan instalarse neles. 
Cando unha grande empresa 
produtiva amosa o seu desexo 
de montar unha fábrica nun con
cel lo , as facilidades desde o 
município son todas, até o ponto 
que se califica como chan in
dustrial calquer parcela. 

Pero obviado este último_ caso, os 
técnicos afirman que os parques 
industriais para pequenas e me
dianas empresas deberían nacer 
da vontade municipal de pór á 
disposición da Consellaria de ln
dústria as zonas máis axeitadas 
para desenvolver as actívidades 
industriais. Pola contra, intereses 
externos ás necesidades econó
micas e ás veces influéncias ca
ciquis focalizan os parquen en lu
gares que non atenden ás nece
sidades das· empresas. Posterior
mente comeza un proceso de ex
propriación que ás veces desem
bolsa indemnizacións de miséria. 
Déronse casos de pagar catro
centas ou cincocentas pesetas 
por metro cadrado. 

Públicos e privados 

Outro aspecto importante é se os 
parques industriais nacen da ini
ciativa pública ou privada. Ainda 
que alguns polígonos pertencen 
á Administración, en xeral a Con
sellaria de lndústria limítase a 
expropriar e a transferir a mans 
privadas os terrees. Estas mans 
son as que se encargan de urba
nizar e dotar de servizos_ En teo
ría , a urbanización dun parque · 
máis o custe das expropriacións 
servirían para achar o prezo que 
han pagar as empresas para ad
quirir parcelas no seu interior, 
pero moitas veces non é asi por
que aparecen acaparadores que 
se fan coa maior parte do parque 
para despois vender a prezos 
moi superiores ao valor real. Se 
nas vivencias de protección ofi
cial hai mecanismos para evitar 
que se disparen os prezos dos 
pisos e estes están baremados, 
non sucede igual cos parques in
dustriais, mália que é a Adminis
tración a encargada de expro
priar os terrees e de declarar o 
interese social do parque. 

Un caso de intermediación dase 
no polígono industrial da Estra
da, onde Hierros Diego mercou 
várias parcelas e agora véndeas 
construidas cunha nave por máis 
de trinta mil pesetas o metro. 

Con localizacións inadecuadas e 

• it 4 1 !' .A' fL- ••A.o 

Xesús Mosquera 
; . mantense-como secretcmo 

xeral de UGT 
Coa re-eleición de Xesús 
Mosquera como Secretário 
Xeral remataba o-pasado Sá
bado 25 de Abril o Congreso 
de UGT. Os debates 
centráronse na necesidade de 
acadar o pacto polo emprego, 
mália as dificultades que se 
albiscan dada a actitude da 
Xunta e. da patronal. Ademais, 
no decurso do mesmo _ 
decidiuse a criación da "Unión 
de Parados" e da "Unión de 
Autónomos". Non faltaron as _ 
críticas á CIG, po'r ter decidido 
celebrar en solitário o 1 º de 
Maio e por terse descolgado 
das negociacións do pacto 

Moitas das naves que se ven por Galiza carecen de acces0s e servizos aXeitados e ocupan lugares inadecuados.-_ • A. IG~~,SIAS 

·polo emprego. A este respei
to, Mosquera indicou que son 
li_mitadas as posibilidad~s pa
ra negoéiar un plano de 
emprego "que· temas as 
Comunidades Autónomas". 

pr~zos abusivos, e dada a tipolo
xia da empresa galega -en xeral 
nacida de pequenos aforres e 
con vocación non produtiva, se
nón orientada ás pequenas trans
formacións ou aos servizos-, os 
empresários optan por mercar te
rreas no monte e presionar aos 
concellos para declarar o interese 
social das empresas, deste modo 
a Xunta vese na abriga de trami
tar os proxectos. 

Un exemplo de falta de política 
de ordenación territorial dase no 
caso da instalación da empresa 
de derivados de formigón Prefa
bricados San Martiño no concello 
de Toques, situada só a un quiló
metro do parque industrial de Me
lide, en solo rústico non urbanizá
bel e a cento cincuenta metros da 
P,raia fluvial de Melide. Benetido 
Alvarez Garcia, concelleiro do 
BNG en Melide, criticou que a 
Consellaria autorizase a instala
ción desta empresa "cando ade
ma is o parque foi criado pala 
Xunta". O concelleiro nacionalista 
explicou isto "porque os prezos 
no parque son de cinco mil pese
tas o metro e Prefabricados San 
Martiño pagou menos de mil, 

ademais está a falta de ordena
ción territorial da Administración".-

: - ... - - . 

Un lugar onde non ~~-· re~tstran 
prezos elevados é no polígono 
da Cañiza, xa que ali o metro ca
drado está a 633 pesetas. 0 -.con
cello, c0mo propri_etário do par
que, decidiu rebaixar os pr-ezos 
radicalmente "a ver si asi veñen 
indústrias". Oeste xeito o concello 
puxo de .manifesto o problema de 
desertización económica de moi
tos municipios do interior. 

Transparéncia 

Doutra banda está a falta de 
transparéncia de Xestur, a em
pres a pública encargada da 
criazón do chan industrial, que 
mesmo nega á Administración 
informacións das suas activida
des. Ademais de Xestur, a opa
cidade informativa afecta a ou
tras empresas privadas que ta
mén promoven a criazón de po-
1 ígonos industriais. 

No concello de Arzua sucedeu un 
caso que é significativo, ali Toldos 
Gómez fixo unha ampliación das 
suas instalacións en solo~rústico 

M. VEIGA 

Besteiro regálalle 2 7 millóns 
~a Continente 

A cadea francesa de hipermercados Conti~ente ten previsto ábrir 
un novo centro en Pontevedra. Recentemente iniciou os cursos 
de capacitación do seu futuro persoal. Nada de particular, senon 
fose porque á inauguración dos mesmos asistiu a conselleira de fa, 
mília, Traballo e Xuventud~ , Manuela Besteiro. A sua preséncia 
fai raiar na vulgaridade o protocolo institucional autonómico que 
deberia estar ocupado en menesteres máis importantes . Pero o 
grave é que a mencionada conselleria aporto u 2 7 millóns de pese~ 
tas á celebración dos citados cursos. · 

. Non conformes os govemantes que ocupan a Xunta con negarlle o 
pan e o sal a moitas iniciativas galegas, coa desculpa de que a UE 
proibe as axudas públicas, de cando en vez surpréndenos, como ago~. 
ra Manuela Besteiro, cun acto máis de eutanásia nacional.+ 

cando o proprietário da empresa Sen embargo, na liña de diá-
é un directiva da Asociación de lago que ven mantendo esta 
Empre$ários <;fa lo'calidade, _que . -- -.. eentr~Ysiridical, o eleito secre-.: 
foi a que promoveu 'a construciórr- · --táno xera1 destacou que é ne._ 
do polígono que hai no concello. cesário facer o intento e "nós 

ímolo facer".+ 
Na Estrada o problema do polígo-
no industrial non está na sua ubi-
cación '-:atópase a tres quilóme
tros do centro. urbano na estrada 
que vai a Compostela;;;.., ali os 
principais atrancos son os prezos 
-máis de. catro mil pesetas o me
tro cadíado, cando a meirande 
parte dos terrees foron doados 
polos viciños-. e a permislvidade 
do concello, que aceitou que as 
zonas de Matalobos e Lagartóns 
se inzasen de naves industrais 
~n lugar de abrigar ás empresas 
a instalarse no parque. Ademais, 
ás veces posteriormente e con 
cargo a orzamentos públicos o 
concello urbaAiza o entorno das 
empresas, como foi p caso da 
construción dun sumidoiro de un 
quilómetro, desde o centro- urba
no até o Alto da Cruz, para dar 
subministración a Muebles Gol
dar (o seu proprietário, Emílio 
Goldar, é o PP), ou como suce
_deu recentemente co asfaltado 
da pista que leva á nave de -Her- -
manos Picaño (Fernando Picaño 
era un concelleiro· do PSOE que 
ven de demitir), que está situada 
detrás do parque industrial. 

En Verin o polígono de Pazos, 
proprredade de Xestur, non ten 
máis de sete naves instaladas e 
é representativo dos males que 
sofren os parque industriais gale
gas. A sua mala ubicación, sen 
boa comunicación por estrada, o 
até agora recoñecimento ur6a-

-nístico doutras áreas industriais, 
a falta de política industrial do 
concello e .o feito de estar a 20 
quilómetros do polígoño de Cha
ves -con prezos inferiores e ·con 
mecanismos para evitar que caia 
en mans de especuladores como . 
a reversión das parcelas se non 
se construen en prazo-, son , a 
xuízo do concelleiro nacionalista 
Alberte Blanco, as razóns . para 
que b parque industrial non re
mate de consolidarse.+ 

lnfonnaci0n económica~ 

atraveso· da CIG 
en Internet, 
desd~ o· l de Maio 

A CIG aproveitou o 1 de 
Maio para inaugurar as suas 
páxinas web. A partir _dese 
dia e atraveso da clavé " ~ -
www.galizacig.com calq~er 
navegante poderá aceder 
aos dados proporcionados 
pola central. Información _ 
sindical, negociación colec
tiva, estrutura e 
organización interna, docu
mentación presentada ante · 
a Xunta, cifras e dados do 
sector industrial e mesmo 
información sobre língua e 
história de Galiza estarán a 
disposición dos que 
queiran acedera estas páxi
nas.+ 

Nova protesta _ 
nas empresas de traballo 
temporal, convocada 
por AMI 

Protestar contra a explotación 
laboral que levan a cabo as 
denominadas empresas de 
traballo temporal é o obxetivo 
dos xóvenes que teñen 
previsto manifestarse en San
tiago, o Xoves día 30, en con
creto diante da ETT 
Laborman. A mobilización foi 
convocada pela Assembleia 
da Mocidade Independentista 
que xa convocou antes actos 
similares noutras cidades. • 
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MEIOS DE· COMUNICACIÓN 

OS DONOS DA PRENSA 

Ainda que a maioria dos profesores de xorna, 
lismo, dos investigadores e conferenciantes en 
xeral, non teñan a ben formularse a interro, 
gante clave de quen é o dono dos méios?, a xen, 
te do común insiste en perguntalo. Se non 
sempre resulta válido o vello aforismo de .que 
na vida se aprende máis que na universidadeí 
como mínimo neste caso haberá que recoñe, 
cerlle aos educados na experiéncia unha maior 
agudeza. Menos ainda serán os próprios meios 
de comunicación os que recoñezan ao seu pri, 
moxenitor. Pola contra, alguns ~ornais adoi, 
tan estampar no seu cabezallo a expresión 
"independente" a modo de esconxuro contra 
todo posíbel intervencionismo exterior e oú, 
tros mesmo abandeiran a supresión da sección 
de editorial como garantía de obxetividade. 

Non sempre foi asi. O que habitualmente se ten . 
por natural, non posue en moitos casos máis alá 
dunhas cantas déeadas de antigüidade. No sécu, 
lo pasado e nunha parte do que agora remata os 
xomaís eran de ideário confeso e mesmo estaban 
orgullosos de identificarse 'cunha ou outra C0' 

rrente ideolóxica (de aí ven a expresión popular: 
Os xamai.s terman do que lle poñen). lsto era asi 
porque unha grande parte da prensa naceu para 
extender as ideas liberais e progresistas da Ilustra, 
ción. Unha corrente algo posterior e máis evolu, 
cionada empregou os mesmos meios para di, 
fundir o programa das primeiras asociacións 
obreiras. O Antigo Réxime, pola contra, deseen, 
fiaba dos xomais e atopaba neles un influxo do 
demo e da masoneria. O franquismo, que en par, 
te representou un retroceso ao Antigo Réxime, 
via nos diários unha portavocia dos intereses di, 
solventes. Para posesionarse de El Pueblo GaRego 
mandou un comandante de lnfantaria que sable 
en ristre expropriou o xomal galeguista e progre, 
sista de Portela Valladares e levou presos e ben 
logo ao paredón a vários dos seus redactores . . 

Pero, en xeral, foi a burguesía cando tomou o 
poder a ql\e, sen acadar á violéncia dos <litado, 
res, optou por ocultar-a defensa dos seus intere, 
ses e con ela a patemidade dos méios. As líber, 
dades individuais formais e os dereitos do cicla, 
dán non casaban en todo coa opacidade e im, 
punidade coa que se manexabim as grandes 
propriedades privadas. A burguesía estableceu 
·un réxime de penas para os que roubaban unha 
pita, pero tolerou o desfalco e ditou leis, respal, 
dadas por cuantiosas multas, contra aqueles 
xornais que denunciasen aos administradores 
fraudulentos e aos banqueiros que se d~ixaban 
arrastrar en exceso pola usura (isto levo-µ de 
feíto á desaparición de toda a prensa obreira 
británica). Cando non eran as multas, era a 
própria man invisíbel da economía a que facia 
a peneira ideolóxica. Foi Lenin o que escrebeu 
que non había liberdade de expresión, mentres 
as rotativas valesen tan caras. Algo similar se 
poderia dicer hoxe cando a posta a andar dun, 
ha cadea de televisión anda polos coarenta mil 
millóns de pesetas, o que explica, por exemplo, 
que a conferéncia episcopal teña meios de co, 
mi.micación de seu e os sindicatos non. 

Por razóns tamén de evolución natural, o xor, 
nalismo do século XX seguiu, como a novela, 
-a tendénda de non sobrecargar ao leitor con 
admonicións e continuas chamadas a que este 
tomase unha ou outra actitude. Como na na, 
rrativa, o autor aparecerá désde ese momento 
mellor escondido. Desde agora tamén, ·OS xor, 
n·ais posuirán unha liña editorial ondulante, 
tan disimulada como sostida, igual que lle su, 
·cede a tese das novelas, segundo describe Julia 
Kristeva. As contradicións secundárias non 
ostruen a coeréncia principal. 

Na actualidade, o nacionalismo representa a 
principal disfunción do sistema e á vez posue 
un. potencial que lle permite erguer méios de 
comunicación afins, ainda que seña de manei, 
ra limitada. Periódicos n.acionalistas son Avui , 
Deia, Egin, Egunkariak ou A Nasa Terra. Mais, 

MANUELVEIGA 

a sua óbvia necesidade de ir, as máis das veces, 
contracorrente, consecuéncia de que o orde 
vixente non recoñece ainda de todo ao na, 
cionalismo como algo lexítimo, convirte en · 
notórios (tanto-máis rechamantes cañto me, 
nos asentado esteña o 

testaferros, de importantes bancos ou de c~ixas 
de aforro. A pista ~os donas non é .moitas ve, 
ces doada de seguir: Mário Conde era accionis
ta principal de El Mundo atraveso dunha em, 
presa italiana da que se comezou a sospeitar, . 

pola sua escasa dimen, 
sión para contar coa par, 
te principal das accións 

flacionalismo) os seus si, 
nais de identidade. Des, 
te modo só aparecen co, 
mo portadores .dun ideá, .. 
río os méios de carácter 
nacionalista. Pero os de
mais, e con isto respon, 
demos por fin a pergunta 
do princípio, a quen per, 
tencen? Con quen se 
identifican? · 

En prirrieiro lugar, cóm, 
pre lembrar que os in, 
gresos dun periódico de, 
penden máis dos anún, 
cios . que dos lei tores. 
Mesmo pode darse a_ pa, 
radoxa de que seña ren, 
tábel perder leitores en 

. número, a cámbio de 
conservar os de maior 
poder adquisitivo (de 

· feíto isto xa sucede a co, 
tio nos Estados Unidos). 
Hai méios que dependen 
para subsistir das sub, 
vencións que baixo di, 
versas fórmulas (publici, 
dade, compra de exem, 
plares, patrocínio de su, 
plementos e edicións es-

'Ouuos periódicos 
tiveron a habilidade 
de ·servir ao partido 

no poder ainda sendo 
váriós e enfrentados 
os que govemaban 

nas distintas 
administracións" 

dun periódico en España. 
E ás veces danse as para, 
doxas: Jesús Polanco, o 
proprietário do grupo 
que edita El País, médio 
que foi bandeira da tran, 
sición, fixo a sua fortuna 
vendendo libros de texto 
(Editorial Santillana), en 
España e Latinoamérica, 
grácias a unha concesión 

· privilexiada de Franco. 

peciais, pago de viaxes a . 

Outros periódicos, en 
fin, tiveron a habilidade 
de servir ªº partido no 
poder ainda sendo vá, 
ríos e enfrentados os 
que govemaban nas dis, 
tintas administracións. 
Máis de un hai en Gali, 
za que foi socialista nas 
páxinas de local, con, 
servador nas de Galiza e 
outra volta socialista 
nas de Estado. Do més, 
mo modo que se pode 
ser apaixoadamente cel
tista na edición de Vigo, 
descal_ificacións ao De
por incluidas, e todo o 

redactores ... ) conceden os poderes públicos. 
Isto non seria negativo, sempre que a subven, 
ción non serva para amparar un produto de 
baixa calidade e sempre que as oportunidades 
señan iguais para todos, o que dista de ser o 
caso en Gal iza, mália que si haxa. no noso país 
vários méios · cuxa supervivéncia depende do 
erário público. 

contrário na edición da Coruña. 

Os meios nacionalistas seguirán xogando en 
desventaxa, mentres haxa alguén que crea 
na inocéncia da prensa e mentres a maioria 
non se faga a pergunta de quen é o dono an, 
tes de kr un periódico, como dato non para 
cair simplesmente na identificación ou no 
desprécio, senón sobre todo para ler con co, 
ñecemento de causa.• Outros son propriedade, case sempre mediante 

DA 
TERRA 
ASllA&.L.ADA 

Encadéase 
tras ser 
despedida 
do centro 
da terceira 
idade de 
Ponteareas 

Carmen T eixeiro Cerviño 
era.a vixianta nocturna do 
centro asistencial da terceira 
idade Santa Ana, transferido 
recentemente pola Xunta ao 
concello de Ponteareas. De, 

bido á escasez de persoal do 
centro, Carmen viuse obri

. gada en moitas ocasións a le, 
var a c·abo outras tarefas co, 
mo repartir medicamentos, 

. cambiar cueiros e facer fren-: 
te a todas as necesidades que 

. se producían polas noites. A 
sua categoría era a de vixian, 
te e tiña un contrato tempo, 
ral realizado para substituir a 
outro traballador. 

Odia 18 de Abril o director 
chamo una. para comunicarlle 
a arde da alcaldía de despedí, 
la e foi ela quen exixiu a car, 
ta de despido ante a preten, 
sión do director do centro de 
facelo verbalmente e sen te$' 
tigos, segundo contou a tra, 
balladora. A xustificación do 
concello é que a persoa á que 
Carmen T eixeiro substituía 
xubilarase, e que á vixiante 
se lle rematara o contrato. 
Carmen encadeouse no cen, 
tro o mesmo Sábado para 
protestar até que na madru, 
gada a policía local retirou, 
na. Repeitu a sua acción na 
noite do Domingo 19. A tra, 
balladora entende que esta 

non é razón de despido e que 
ela debería continuar como 
interina até que se convoque 
unha oferta de prazas. Cando 
o centro foi transferido, o 
concello comprometeuse a 
continuar coas condicións 
que rexen na Xunta . 

Lévanse organizado concen, 
tracións de protesta polo 
despido e, á vez, polas con, 
dicións de vida no centro, 
na vila de Ponteareas, con, 
vocadas pola CIG, organiza, 
ción sindical que apoia a 
Carmen T eixeirq e que non 
está de acordo coa transfe, · 
réncia dos centros asisten, 
ciais aos concellos por que 
supón " a privatización dos 
mesmos e a política cliente, 
lar asi como unha baixa na 

·calidad e asistencial". O Pª' 
sado 24 de Abril houbo un, 
ha concentración de delega, 
dos sindicais' diante do cen, 
tro para pedir a readmisión. 
Pola sua parte, o BNG no 
concello levou o despido ao 
pleno e solicitou saber, quen 
vai ser a persoa que substi, 
tua: a Carmen T eixeiro'. • 

30 DE ABRIL DE 1998 

0-NG pide 
a destitución do 
Director Xeral da CRTVG 

Os representantes do BNG no 
consello da Compañia de Rá
dio e Televisión de Galiza de
mandaron a destitución do Di
rector Xeral da compañia, 
Francisco Campos por enten
der que se está a cometer un
ha "reiterada falta de pluralida
de informativa e absoluta su
bordinación aos intereses do 
Partido Popular". Para os con
selleiros .nacionalistas o PP 
está a utilizar os meios públi
cos como "órganos de expre
sión própria, dando unha ima
xe falsa de Galiza", silencian
do informacións negativas co
mo os resultados do Informe 
do Valedor do Pavo no que se 
facia unha chamada de aten
ción sobre a manipulación na 
TVG, feito que non saiu en 
nengun dos informativos na 
canle pública.• 

As rapams do Furia 
poden xogar ao futbol, 
segundo resolve o Comité 
de Disciplina Deportiva 

Diana Rey, Rosa Pardal e 
Rebeca Villas, as tres fut
bolistas do Furia Athletlc 
Club de Valga, poderán xo
gar xunto aos seus compa
ñeiros no Campionato Re
xional de Cadetes, tal 
como ven de resolver o 
Comité Galego de Discipli
na Deportiva, dependente 
da Secretaria xeral para o 
Deporte. A Federación Ga
lega de Futbol denegara as 
licéncias en Outubro para 
as rapazas despois de que 
estas xogaran tres 
partidos xa que non 
contemplaba a posibilida
de de equipas mixtas. 
Posteriormente o comité 
de apelación non admitlu o 
recurso do clube, polo que 
Xenaro Barreiro, delegado 
do Furia, solicitou ao 
Comité Galego de Discipli
na o direito a xogar ao fut
bol, que fol recot\ecido o 
pasado 24 de Abril. "O co
mité emltiu un informe ex
tenso, que senta preceden
te para outros casos de 
discriminación que se po
dan dar no deporte", sinala 
Xenaro Barrelro.• 

O atleta Xesus Carballo, 
t# camp1on europeu 

de barra fixa 
Xesus Carballo acadou en 
Rusia o Domingo 26 de Abril 
a medalla de ouro na modali
dade de barra. Nun exercício 
que durou corenta segundos 
cheos de acrobacias, o xim
nasta conseguiu unha 
pontuación de 9,650, 
quedando na segunda praza 
o finés Jari Monkkonen e na 
terceira o aleman de orixe ru
so Dimitri Nonin. Carballo xa 
ten o título mundial de barra 
fixa, gañado en 1996 en 
Puerto Rico. No campionato 
junior un irmán de Xesus, 
Manuel Carballo, conseguiu 
a cuarta praza tamén en ba-

, rra fixa. • 
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A vitória do ex~ministro Borrell sobre Almunia non fora contemplada pala executiva 

As,.·prifu~ria·s colocan ao . PSOE :Jó .~ilbma· · · ; 
Liberan tras vinte anos 
a un ex dirixente 

·dos Grápo 

d~)li~dóF::. d ; estrutura partidária ou entr:C.r en '.Crisé ' ' 
Xan Xosé Muiños Formoso, 
ex dirixente dos Grapo, foi 
liberado o pasado Luns 27 

. de Abril do cárcere de Sevilla 
H despois de pasar.vinte . 
anos en prisión, .tras ser 
condenado a. 193 anos de 
cade~ por 1_9 causas 
disti.ntas, ainda que vários 
delitos dos que se lle acusou 

• • ~ .. .,,,. , • - • ,. . 1 . - J - t - . 

-e>- B. LAXE 

O PSOÉ. debátese entre mudar 
a sua estrut'-'ra partidária ou 
entrar nu.nha nova crise que o 
conduza a un congreso e~tra
ordinário no que Josep Borrell 
seria nomeado tamén secretá
rio xeneral. A sua vitória sobre 
Joaquín Almúnia non fora se
quer analisada como posibili
dade nunha executiva que se 
atopa agora apalpando saidas. 

O grupo de intelectuais que rodea 
a Felipe González deseñáronlle a 
Joaquin Almunia un experimento 
mediático con gaseosa. Equivo
cáronse tanto que esqueceron 
que caben os experimentos en 
política cando lle dan capacidade 
de decisión aos cidadáns. As pri
márias do PSOE tentaban reafir
mar o liderazgo do novo secretá-
rio xeral do PSOE ao tempo que 
realizaban un importante lanza
mento mediático do PSOE, inca
paz de facer unha oposición nídia 
ao PP, polo lastre do pasado. 

A idea funcionou na prática men
tres durou a campaña. O PSOE, 
apoiado por fortes grupos mediá
ticos, acaparou páxinas e horas 
de emisión, aparecendo como . 
compéndido da democrácia e 
tentanto trasladar o sistema a 
outras organizacións políticas. 
Era tan brilante, tan intelixente a 
estratéxia que, como afirmaba 
Rodríguez !barra na S.er, a exe
cutiva non tivo o bo siso de dis
cutir nengunha variante que non 
fose o éxito do experimento . 
Tanto é así que non contempla
ron a hipótese de que pasaria se, 
na vez de Joaquín Alm únia, o 
vencedor fose Josep Borrell. Só 
o secretário xeral foi quen, como 
xe ito de presión , de anunciar 
que, se saía derrotado, se vería 
na obriga de dimitir. 

A felicidade da campaña xiouse
lle nas fazoulas á maioria dos 
dirixentes. O que eran albrícias 
convert íronse en incertezas e 
abraios. Precisan atopar agora 
unha safda para o partido. A di
rección queda desautorizada 
ante as bases que optaron por 
un camiño diferente ao que eles 
lles marcaban pois a grande 
maioria dQs dirixentes apoiaron 
a Joaquín Almunia. 

Duas saidas para o PSOE 

O. PSOE ten agora dúas saidas: 
un sistema de partido bicéfalo ou 
un congreso extraordinário. Estes 
dous vieiras conducirían irreme
diabelmente a un mesmo lugar, 
que non é outro que ao liderazgo 
total de Josep Borrell. De non ser 
asi, o PSOE estalará nunha crise 
de incalculábeis consecuéncias. 

A dirección do PSOE sabe que, o 
que levou á maioria dos militan
tes a votar ao ex ministro catalán 
foi, maioritáriamente, a creéncia 
de que con el de candidato habia 
moitas máis posibilidades de re
cuperar a Moncloa. Esa ánsia de 
revancha e a necesidade dun 
partido que non só medrou, se 
nón que realmente se fixo no po
der (o PSOE de agora nada ten 
que ver co de antes de 1936), 

O ex-ministro José Borrell. 

coa maioria dos seus militantes 
en cárregos públicos, non pode 
ser ninguneada pala dirección. 

Esta realidade partidária léva
os a que intenten bustillar a 
fenda que se abriu internamen
te, impedindo a dimisión de Al
mú nia e a convocatória dun 
congreso extraordinário. Entrar 
nese proceso seria moi negati
vo eleitoralmente para o parti-

A. IGLESIAS 

do, de novo mergullado en loi
tas internas en periodo eleito
ral. Pero ainda máis negativo 
sería para a actual dirección. 
Borrell , que no último congreso 
foi arrincoado polo aparato a 
favor de Almunia, teria que eri
xirse no novo líder indiscutí~I 
impoñendo non só as suas per
soas e desbancando á actual 
dirección, senón tamén os con
tidos programáticos. 

A. Em.É 

A dirección do PSdG--PSOE 
co paso cambiado 

A dirección do PSdG, PSOE leva o paso cambiado desde que existe 
como tal partido. Camiñando no pelotón ·dos zoupóns-que sigu~n á 
dirección madrileña, perderon até a referéncia própria, que xa é 
perder, sen acompasar tampouco co líder es fatal, atoutiñados e tei, 
mudos en que o ímportante e estar no rebullón no que vai o estan, 
darte: Equivocáronse cando no Congreso de Lugo decidiron liqui, 
dar todo o pensamento galeguista que se lles filtrará· desde o PSG, 
fronte aos cataláns que conservaban as suas señas de identidade. 
Equlvocouse unha boa parte cando se aliaron con Guerra contra o 
Estatuto de Autonomia (como en 1936). Cando fixeron da desputa . 
da capital de ·Galiza unha guerra fratricida; cando ningunearon o 
Govemo Tripartito; ao alistarse maioritáriamente co Guerrismo; ao . 
escoller como principal enemigo ao nacionalismo. Támén ao deci, 
dir arriarlle unha balsa salvavidas a Anxo Guerreiro se equivoca, 
ron; e igualmente cando deciden pasarse ao bando de Joaquín Al, 
múnia e entrar na sua executiva. Cando o ápoian explicitamente 
ao secretário xeral nas Primárias. Equivócanse, coma sempre, ao 
afirmar que 7.036 votos a favor de Borrelle tan só 3.436 de Almú, 
nia non significa nada, mentres se apuran a renderlle vaselaxe ao 
gañador. Pero a maior equivocación é, sen dúbida, o deixarse díri, 
xir por Francisco V ázquez que cavila que son os outros todos os que 
non dan pé con bola mentres le as memórias· de Casares Quiroga.+ 

Asi, ·para impedir a o esbara- · 
· ' mento da crise, tanto a actual-di

rección como ·o mesmo Borrell, 
tentan que Almúnia siga no seu 
posta ·de .secretário xeral, ainda 

~que ninguén sabe moi ben. (neso 
.están á procura) como artellar 
agora o partido. A suposta .bice
fália é_ moi ·difícil, case imposíbel, · , 
_nur:i partido cunha es~rutura c;o-. _ 

. mo a do PSOE, ,onde á maioria 
da base son éárregos, sen unha 

- militáncia reaf, e sen.tradicíón de 
partido, ~fois .fói -refvridado ex .no
vo e desdé"fora eh 1974. Nón é 
este o _cas9 do PN,V, que se pon 

. cometéraos antes da 
amnistia de 1976. Muiños era 

.µn .dos presos máis antigos 
do Est~do español e foi 
liberado tras a aplicación de 
diyerl?aS redencións de pena 
a consecuéncia do bon 
cor'nportamento e dos 

· estudos. Xan Xosé Muiños, 
-qúe pasou por' várias cadeas, 
ten cuarenta anós e levaba 
de~de os vinte en prisión .+ 

·· comó e·xemplo, nen do P'SF ou ·o -
SPD alemán':~- A Et'A , b' 

· "' v.e un cam 10 
Josep Borrell, -carácterizado pola 
sua teimosia á hora de conseguir 
.OS obxectiVOS. que Se marsa, xa 
avisou que el pretende ser o "lí
der social do partido". Joaquín 
Almunia, ademais de manifestar 
que lle é .penoso personalmente 
asumir a ,nova situación, puxo ta~ 
mén de manifesto·que o separan 
do novo candidato sociali$t~ "vá
ri os aspectos programátic_os". 
Hai outras persoa$, como l.barra, 
que se .negou a ir:ltegrar ná exe
cutiva no últlmo congreso,. qu_e 
apostan .claramente porque Al
múnia 'dimita. Oeste xeito, o cha
mado ·9úerrismo poderia r~_cupe- · 
rar posicións no partido .. Desde 

-este sector hai quen pensa que · 
esta derrota terá que eclipsar a 
Felipe González por uns anos e 
que pode voltar a situar a Alfon
so Guerra "no lugar que merece 
no partido", en palabras dun diri-· 
xente socialista andaluz. 

A actual dirección pretende que 
pasen as eleicións xerais antes 
dun novo congreso. Josep Bo
rrell taméQ_ quere que Almunia 
continue de secretário xeral "por 
agora". González, (que perderá 
grande parte do seu protagonis
mo), Serra, Bono, Chaves e Cis
car, tentan agardar a posibilida
de de que Borre! perda as elei
cións para seguir co control par
tidário. Borrell sabe que, elexido 
presidente, terá nas suas mans 
a totalidade do partido no próxi
mo cong.reso. Sana cun lideraz
go coma o de González "sen as 
esperié,ncias que e_l tivo". + 

de orientación 
do <onflito basco 

Nun comunicado feito pú
blico o Mércores 29 de 
Abril, a organización inde
pendentista basca ETA rei
vindicaba _gujnce atentados 
realiz~dos desde finais de 
Xaneiro. Por outra parte, a 
organización reseña que 
nos· últimos meses produ
círonse acontecimentos 
que pr~sáxian un "cámbio 
d~ éalado no conflito". A 
ETA sinala que cada vez 
son máis os que se suman 
a favor dunha solución dia
logada e negociada, pensa 
que a situación política é 
alentadora e que "é inegá
bel a aceptación dun 
concepto que ETA difundiu 
hai tres anos, a idea de que 
en Euskal Herria non habe
rá democrácia mentres non 
se lle dea ao povo basco a 
primeira e última palabra, e 
mentres esa palabra non 
sexa respeitada". Tamén 
expresa a sua aposta por 
que "as novas xeracións 
non teñan que loitar outra 
vez coas armas na man". 
En relación ao acordo de 
Stormont, a ETA "olla con 
absoluto respeito e solida-. 
riedade cara aos republica
nos irlandeses aquel 
pr.oceso, do que se amosa 
disposta a aprender".+ 

P I R I E I S I E I NIT I A I C l l l Ó I N 
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Como afecta ao proceso de 
reconciliación nacional que 
Augusto Pinochet continuase 
á frente das Forz·as Armadas 
ante.s e como Senador vitalí
cio agora? . 

1 

Alvaro Vargas Adams demanda 
unha retirada .parcial . 
do Exército británico 

'A democrácia chilena é unha·estafa' 
Este é un dos exotismos que 
caracterizan á democrácia chi
lena, que unha persoa que é 
responsábel directa de atroces 
ataques contra dos direitos hu
man os en Chile non só non 
deixa o poder senón que mes
mo é nomeado senador. De
móstrase que o rexime demo
crático chileno é unha estafa. 
A Comisión Nacional de Verda
de e Reconciliación e o infor
me Reti, que dá conta exausti
va das violacións dos direitos 
humanos denunciadas, puxe
ron sobre a mesa os elemen
tos necesários para que se ini
ciase un proceso xudicial en 
contra dos autores desta viola
ción. Transcorridos oito anos 
de democrácia podemos 
constatar que a única solución 
foi o procesamento de Manuel 
Contreras, xefe da DINA e da 
CNI, ambas policias políticas 
chilenas, xunto a dous milita
res máis de alto rango. Ao 
tempo, en EEUU ábrese un 
proceso contra Michel Towlin, 
axente da CIA que pasou a for
mar parte dos servizos secre
tos en Chile como histórico tor
turador. Pero nengún destes 
procesos pecha o que se deu 
en chamar procesos xudiciais 
para a reconciliación que só 
son un amago se non se xulga 
á clase militar responsábel 
destes crimes, comezando po
lo seu responsábel máximo, 
Augusto Pinochet. 

-0- PAULA CASTRO cuestionan a democrácia no seu país, que 
permite que os responsábeis dos 17 anos de 
ditadura continuen xogando l!n papel chave 
na sociedade e na política. Alvaro Vargas, 
representante da Asociación ChHena de 
Direitos Humanos estivo na Galiza e anali
sou tamén a chamado "milagre económica'1

• 

Cal é o papel que está a xogar 
o governo chileno? 

Antigos e carismáticos dirixen
tes do Partido Socialista, hoxe 
no poder xunto coa Democrá
cia Cristiana, promoveron a 
tristemente famosa Oficina de 
Seguridade Pública, que pasa 
a ser .a policia política en de
mocrácia. Un organismo que, 
en virfude da anterior Leí de 
Seguridade do Estado, está 
controlando á policía civil, á 
policia militarizada, aos carabi
neros e a outras forzas de eli
te. O Partido Comunista, tam
pouco se posiciona a respeito 
do problema dos presos políti
cos, moitos deles membros do 
seu brazo armado, como os di
rixentes da Frente Patriótica 
Manuel Rodríguez. O seu cas
tigo veu das clases populares 
e marxinais de Chile, que non 
respaldaron cos seus votos ao 
conglomerado co que se apre
sento u ás eleicións do 94, o 
Movimiento de Izquierdas De
mocrático Allendista. 

As manifestacións populares convocadas 
en ChHe no mes de Abril contra o nome
amento de Augusto Pinochet como senador 
vitalicio foron reprimidas con dureza. Son 
moitas as persoas ~colectivos chilenos que 

que é un organismo 
dependente da ONU, 
que din que a econo
mia submerxida estase 
incluindo nas estatísti
cas con respeito ao pa
ro. lsto constitue un 
fraude, porque contabi-
1 izan a persoas que 
non receben nengunha 
pr,estación social. Da 
análise polo miudo tíra
se que as cifras macro
económicas que aporta· 
o governo. de Chile non 
redundan en ·beneficio 
das clases populares, 
·que son as maioritá-
rias. Arredor do 68% 
da riqueza nacional es
tá en mans de menos 
do 20% da povoación. 

lnflue ese proceso 
económico no proce
so político chileno? 

As grandes estruturas 
económicas que están 
detrás deste proceso 
son o Fondo Moneta
rio Internacional e o 
Banco Mundial e ac
tuan en contubérnio 
coas clases -dominan
tes locais, que son as 
que sustentan o po
der. As empresas do 
estado que pertencen 
a sectores fundamen
tais como a indústria 
ou c:>s recursos natu-

- rais, están en mans de 
investidores estranxei
ros. Ao fin, as demo
crácias liberais manté
ñense de cara a bene
ficiar aos grandes gru
pos económicos. O 
caso de Chile non é 
un caso illado, senón 
que reflite a situación 
que se vive en todo o , 
contin.ente e a nivel 
mundial. Esa demo
crácia liberal, talando 
en termos doutrinais, 
é unha estafa para o 

A. PANARO p_ovo pobre, para as 

Sen embargo, a situación 
económica apreséntase como 
modélica. 

Os indicadores macroeconó
micos son moi positivos, cun
has taxas de inflación moi bai
xas, ao igual que o nivel de pa-

ro. Mália este panorama, exis
ten denúncias no seo da CE- · 
PAL (Centro de Estudos Eco
nómicos para América Latina), 

clases traballadoras· 
que son, ao fin, as produtoras 
da riqueza dun país pero non 
gozan dos benetícios da pro
dución. • 

XAN CARBALLA 

Tortura con publicidade 
O que foi bispo de Quiché, Juan Gerardi, en, 
grosa a longa nómina de vítimas da masacre 
perpretada en Guatemala, que non culminou 
ainda pésie aos acordos de paz. A súa cara foi 
asañadamente desfigurada polo crimfoal, 
que manexándose na impunidade de décadas 
voltou quince minutos despois da barbarida, 
de a comprobar se. fixera ben o traballo. Esa 
teirna en borrarlle o rostro ao bispo é da .mes, 
ma caste dos que se empeñan en soster o ol, 
vido e o non revisar a história como presunta 

terápia para que non se repita. O conto é o 
mesmo en todas partes e contra el só cabe a 
insisténcia universal contra a violación dos 
direitos da persoa~ contra a tortura como su, 
premo envilecimento da condición humana. 

Por iso é máis cruel que o mundo coñeza atra, 
vés de meios de comunicación que unha confe, 
sión obtida baixo tomento acada categoria de 
notícia certa: Serndim Sakik foi líder do PKK, 
organización de resisténcia do Kurdistán, disi, 

dente do seu partido pasouse a outra formación 
kurda, sendo secuestrado polo exército turco. 
Agora publícanse as suas. supostas confesións, 
obtidas con absoluta certeza babeo tortura, nas 
que involucra á heroica resisténcia kurda no 
asesiñato de Olof Palme. 

Aloita contra a tortura, igual que contra a pe, 
na de marte, non ten medias tintas, non pode 
prescribir r.o tempo e o testigo de Gerardi á · 
bon seguro que será recollido. Pésie ao medo.• 

Unha reunión entre os dirixen
tes do Sinn Féin, Gerry 
Adams e Alee McGuinness, e 
o primeiro ministro do Reino 
Unido, Tony Blair, serviu para 
que os republicanos 
demandasen a retirada parcial 
do Exército británico antes da 
celebración do referendum e o 
desmantelamento da Royal 
Ulster Córstabulary, a polémi
ca policia local acusada polos 
nacionalistas de estar ao ser
vizo dos unionistas. Por outra 
banda, o Governo británico si 
estuda a marcha do Exército 
·dependendo do resultado do 
referendum, que ten que cele
brarse o vindeiro 22 de Maio e 
no que a meirande parte das 
forzas apoia o voto favorábel 
ao ·Acordo de Stormont.+ 

Lula· poderia non ser 
candidcitO á presidéncia 
do Brasil · 

A negativa das bases do 
Partido dos Trabalhadores, 
PT, para participar. nunha 
alianza co Partido Democrá
tico Socialista, POS, no Go
verno de Rio de Janeiro, es
tá a facer perigar a candida
tua do dirixente do PT, Luis 
lnácio lula da Silva, á presi
déncia da República do Bra
sil. Nesta candidatura, o 
líder do POS Leonel Brizola 
era candidato a 
vicepresidente. O POS, que 
non apoiará a candidatura 
de Lula se non hai governo 
de coalición en Rio, dixo 
que o desencontro entre as 
duas forzas pode significar 
un importante benefício pa
ra a direita. • -

Helmut Kohl. 

Derrota do partido de 
Kohl nun lander do Leste : 

O Partido Socialdemócrata 
Alemán, co 36,2% dos votos, 
foi a primei.ra forza nas 
eleicións celebradas o Domin
go 26 de Abril no estado fede
rado alemán de Saxónia-An
halt. En segundo lugar quedou 
a Unión Demócrata· Cristiá 
(CDU) de Helmut Kohl, do 
22, 1 % dos votos, pero moi 
próxima ao Partido Socialista 
da Alemaña do Leste, que tivo 
o 19,4% dos sufráxios. A sor
presa das eleicións foi a por
centaxe acadada pola ultradi
reitista Unión Popular Alema
na, que tivo o apoio do 12,8% 

. dos votantes. Con estes resul
tados os social-demócratas 
acháganse máis á posibilída
de de desprazar a Kohl da 
presidéncia do governo 
alemán.+ 

_, , 
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·" no ensino 
En vista do ._gravísimo trance que 
nestes momentOs atravesa o en
sinó -secunda.rió remifr°nlle ó meu · 
Sinditato ' unha ·carta 'con diver- · 

A· ventórlilla Úniéa·de -
Telefónica {a qu~ · · · 
respo'nde ·aos_ q-u~ 
chaman polo 002 e. .. s.as .reflexións acerca da situa- · 

004) é atendida desde . 
Madrid. teñen 

cióri~~º profesor~do, _.que agora, 
de for.ma resumida, quera sorne

~ ter a pública consideración. 
problemas cos que · 
chaman para dar carita, Ante ·fado, sería absurdo afribuír · 

1 - d. h · a baixa taxa de afiliación e a fal-
po r exemp o un a ta áe kl'er'.ltifícacicin ~éoa acción 

!:. , 

averia,. talando galego. - ~indi_c~l ·a·-$U'pqst?·s caracterís
"Os dé \_ugo, Ourense t1c~1s ·persoais do profesorado, 
e por_ ~í, son os piares '· po1~ .. .9 certQ é .,_que, o sjndicato 
-sinalan..:...,~a-eses no· n · non_-~etend'eu nunca.,:5ropostas· --:. 

~tractivas paFa- o. .no.so cor,po e 
lle entendemos nada". ,-: incluso colaborou na súa des-
Telefónica xa está a . trucción, d_o que .deriya un enor-

. · · . . . -~ . ,,. me deterioro profesional -e unha-
p1 q ues de asumir qüe completa degradaci_ón da calida- , 

· terá que poñer uri de do ensino público, 

servizo de ventéÍ.riiJ/á _ 
única na Corúña. Eñ ,_ 
Cataluña nunca: houbo 
dúbidas, xa llá 
cóncéd~ran desde a·-· 
princípio . . 

Pese a terse declarado formal
mente· en contra da LOXSE, á 
hora da verdade colabora coa 
Adniiríistración, propoñéndolle e · 
xustificáhdolle os aspectos ·máis 
escandalósos. Amparado na . 
consigna de "Corpo Único de 
Ensinantes", sixelamente partici
pa na conversión do Bacharela-

-~ to nunha prolongación do EXB a 
tod_o_s os efectos. O futúro do empregó 

está .nas 
telecomunfcacións · -
decían hai Cinco e d~z 
an9s. Telefónica tiña 75 -
mil empregados 
daquelas. b'e contado 
quedará coh só 30 mil. 
O descenso non se 
compensa, nen con 
moito, cqs postas 
criados pola nova 
competéncia.-

Un veterano leitor di: 
"Agora, en galega, só leo 
de história. As novelas 
caénseme das mans". 
Un editor di: "Aquí 
chaman os autores e 
pergúntanme: pensas 
que o estilo do meu 
último libro gastará? Se 
non ~ámbio"·. Ou seña 

CANTINA 
MEXICANA 

Ca~o único en todo o abano _pro
fesional, en Secundaria o sindica
to presenta como reivindicacións 
un horrario ·xa. 
ex.is tente , -ou 
maior, e un sa- . · · · ·· · 
lario igual -ou -o Ensino 
menor. Segun- . 
do as súas . Secundano 
propo~t~s os constitúe un 
Catedrat1cos e 
Xefes de Se- tramo difinido 
~inario debe- polas idades . 
r1an pasar a 
ter un horario dos alumnos, e 
lecti_v.o máis por iso require 
longo e a co- . 
brar menos. metodoloxías e 
~aralelamente titulacións 
1mpulsou a ex-
tinción do cor- específicas 
po de Cate-
dráticos, can-
do esta era 
para nós a úni-
ca posibilidade de promocióí:J pro
fesional; neste caso a consigr.1a 
era ''non á carreira docente"._ 

Agora, cando a LOXSE se está a 
aplicar en toda a súa crudeza .en 
Secundaria, revélase que tales 
consignas e propostas serviron 
para desmantelar · o Bacharelato 
(nivel de ens-ino de gran calidade 
e altamento prestixiadp) ~dar co
bertura a un proceso dubidosa
mente legal ou lexítimo de promo
ción automática (só con solicítalo) 
dun certo número de rnestres de 

· EXB cara o corpo de Secundaria, 
sen reunir a titulación universitaria 
superior reqµerida nin ter gañado 
a oposición pertinente, inclusive 
desprazando ó profesorado deste 
nivel que si reune todos os requi
sitos, forzado a abandonar a· súa 
pr~a e a exercer docencia nun 
nivel que non é '? seu. 

cjón horaria de COU; nin de insis
tir na famo.sa equiparación funcio
narial; ou de esixir e controlar os 
concursos e oposicións de acce
so a Cátedras; nin das vías de 
promoción cara á Un-iversidade, 
·coa que por certo compartimos ti-
tulaci.ó~_ académica). q_e aí que a 
cqa,s1gna de "Carpo Unico" sexa 
absolutamente errónea:· existe un
ha funciód ;docénte coffiún (com
pleme'1t~ir.iámente investigadora 
no seu éasó), pero eón especifici
dades dabondo comó para reco
~endar o mantemento de carpos 
d~fer:.ent~s, co(lve~ientemente in
terrelacJOnad.os para permitir a 
promoción entre· eles." 

o· sindicatb deqería sér capaz de 
ofertar alternativas axeitadas a 
cada grupo de profesionais, que 
supoñan mellaras persoais e co
lectivas. En caso contrario ase~ 
diado pala Administración e' polos 
sindicatos, é natural que o Ensino 
Secundario Público esmoreza e 
decaia, carente de propostas en
cam iñadas ámellora das súa cali
dade e cuns profesionais desmo
ralizados pota súa contínua de
gradación laboral e científica.+ 

ANSELMO LóPEZ CARRElRA 
LB. "MARIA SouÑo" , CANGAS 

Sobre ~ _revista 
de Esquei:da 
Nacionalista.: · 
Mocidade 
No pasádo -número a2i de ANT, .
nun dos agudos comer1tários ha
bituais que acompañan á ·sec
ción ,A Aldea ·Global, :fan men
ción -co típico tón retranqueiro a 
un dos artigas que tan parte do 
último número da- revista Manes
querda, editada po·r . Esquerda 
Nacionalista-Mocidade. En rela
ción á nota realizada por voste
des, ao devandito artigo sobre o 
Marechal Pardo de Cela e á na
sa publicación, cómpre realizar 
as seguintes clarificacións: 

RUA MARTIN CODAX VIGO 

O Ensino Secundario constitúe un 
tran:io p~rfectamente difinido pa
las 1~ades dos alumnos, e por iso 
require metodoloxías e titulacións 
específicas. Er:i consecuencia 
existen reivindicacións propias 
para os nosos colectivos profesio
nais (nunca se lembro·bl o sindica
to de reclamar a perdida reduc-

1º.- O Manesquerda como revis
ta estábel das mocidades de Es
querda Nacionalista (partido in
tegrado no BNG), é unha revista 
plural e aberta ás colaboracións 
de todas aquelas persoas que 
nos queiran transmitir as suas 

inquedanzas desde a óptica do 
nacionalismo de esquerdas. 

2º.- Por conseguinte, en nengún 
momento se pode interpretar 
q.ue todas as.persoas qu_e parti
cipan cun artigo no Manesquer
da son militantes de Esquerda 
Nacional ista-M ocidade. 

3º.- A única opinión que reflicte 
o pensamento 
e a posición 
políti9_a de Es
q u e rd a Na
cionalista no 
Manesquerda 
é a Editorial. 
Na medida en 
que a nosa 
publicación se 
confecciona 
coas colabo
rac1ons de 
persoas mili
tantes do na-
so Partido e 
de persoas 

A única opinión 
que reflicte o 
pensamento de 
Esquerda 
Nacionalista no 
Manesquerda é 
a Editorial 

doutras adscripcións políticas 
ou apartidárias resulta léxico 
que Esquerda Nacionalista-Mo
cidade non se faga responsá
bel das opinións expresadas no 
Manesquerda. 

4º.- Esquerda Nacionalista-Mo
cidade non realiza ningún tipo 
de c.ensura nos artigas que 
configuran a sua publicación 
estábel; a única modificación 
que se efectua son de tipo orto
gráfico respeitando sempre a 
norma lingüística na que nos 
chegan redactados. 

5º-. - lndependemente da posición 
de Esquerda Nacionalista-Moci
dade con re~peito ao sesgo miti
ficador desde o qúe nalgunhas 
ocasións se trata a História da 
nasa Nación, cóm·pre lembrar 
que ANT ten publicado algunha 
carta do autor do mencionado ar
tigo, Ángelo Pineda Marinho, cun 
contid.o similar q.o publicado no 
Man_esquerda. Asimesmo, ANT 
como o único xornal nacional ga
lega que verdadeiramente reflicte 
as distintas sensibilidades do na
cionalismo, tamén ten acollido 
artigas semellantes adicados á 
mitificación do Marechal Pero 
Pardo de Cela no seu seo.+ 

XoÁN BÁscuAs 
·. PORTAVOZ NACIONAL DE 

E.N .~MOCIDADE 

Vontades 
liberadoras 
Xa saiu outra vez o Barea de 
Esquerda Nacionalista. Todos e 
todas as militantes do BNG es
perabamos unha explicación 
deste señor ou a desautoriza
ción de alguén da sua organiza
ción ante esta afirmación: "O 
PSOE governou democratica
mente durante trece anos e con
segu i u unha série de mellaras 
sociais e estruturais". No último 
número (827) de A Nosa Terra 
sae outra vez coas suas bouta
des as que eu quixera facer un
ha série de apontamentos: 

A história é un proceso constan
te que transcorre, nada xorde 
espontaneamente. Hoxe as mo
zas e mozos nacionalistas so
mos debedores daquel naciona
lismo de antaño e estamos a re
coller o froito que os nosos pre
cursores sementaron . Aquela 
semente do ano 63 onde se 
constítue o Consello da Mocida
de do que xurdirá a UPG (Unión 
do Pavo Galega) un 25 de Xullo 
do 1964. O seu programa supo
rá .unha tese de ruptura co gale
gu1smo cultural; nel aparece por 
primeira vez o direito de Galiza 
a Autodeterminación. 

A loita destas organizacións de 
maneira radical na defensa do 
p~ís (A~ E~crobas, Baldaio ... ) 
ira conc1enc1ando ao povo gale
ga que se dotou de organiza
cións nacionalistas na coxuntura. 
do momento (ANPG-BNPG· 
etc.). Precisamente esta será a 
semente e o BNG o froito no 
ano 1982 onde sae eleito X.Ma- . 
nuel Bei'ras como Portavoz Na
cional arroupado por un conse
llo, do cal forma parte, que leva
rá adiante a política aprobada 
na Asemblea Nacional por to
dos/as os/as militantes. 

Afortunadamente na nasa orga
nización non existen líderes se
no n un Consello Nacional for
mado por vintecinco persoas 
eleitas democraticamente por 
todos/as os/as militantes da 
Frente. Este é quén dinamiza a 
política da frente patriótica e a 
que leva a bo termo a liña apro
bada no seu dia. 

No seo do Bloque hai diversas 
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Que pensa das escoitas" ilegais a HB? 

Carlos Luís Maria Maria Dores Paulo 

funcionário Vendedor Traballodora social Ama de ecua Estudante 

En prindpio deberían fa, Parece ser que non é moi As escoitas ilegais non se Non opino, · non estou ao Penso. que as ·escoitas a un 
cerse de forma legal, ainda legal facer iso. Descoñezo deben facer a ninguén, tanto sobre esa cuestión partido democrático non 
que tamén parece eviden, as razóns de facelo, pero agora que ten que haber tan delicada. Persoalmen, deberían ser moi lícitas, 
te que ten o seu interese supoño que terán interese ' unha lei que permita a de, te non tefio meq~ a que pero tamén está o tema 
que o CESIO faga iso para fensa dos cidadáns ante os do terrorismo e en certo en coñecer os movimen, me espien a min, non me 
controlar á xente do en, tos do entorno político da grupos terroristas e o seu preocupa, pero non me modo pÜderíamolo enten, 
torno dun grupo terroris, ET A. Realmente non pü' entorno, pero sempre co parece lóxico que podan der. Pero a mifia opinión 
ta. Pero deberla ter meios do opinar pero non podo visto bon dos xuices. Se espiar a outro tipo de ins, é contrária. Creo que me, 
legais para que iso se fixe, estar a favor de que se in, cadra correspóndelle máis titucións que son demo, _ llor seria que destas causas 
se de forma legal e que se cumpran as leis asi aber, este labor á policia coa cráticas. Pero · xa lle digo, se encargaran os xuices e 
escoitase a quen se debe . tamente, en todo caso te, autorización dos xuices non podo opinar sobre a policia, porque o·CESIO 
escoitar e non a calquer. • rian que cambiar as leis. • antes que ao CESIO.• esa cuestión.• 

organizacións de distinta ideolo
xia unidos por un obxectivo co
mún que é a consecución da 
plena Soberanía Nacional. Ade
máis disto somos anti-imperia
listas e cito a ponéncia política 
dos estatutos do BNG: 

"O Imperialismo ... é a fame que 
asola a dúas terceiras partes da 
humanidade e que divide aos 
países en ricos e pobres ... a 
contradición 
mundial está 
no antagonis-
mo centro- Na nasa 
periféria e que 
o modelo ca
pitalista actual 
esgotador dos 
recursos natu
rais ... ameaza 
coa desapari
ci 6 n humana 
e física a vá
rios continen

organización 
non existen 
líderes senon 
un Consello 
Nacional 
fonnado 

tes". por vintecinco 
Polo tanto ei- persoas eleitas 
qui vese cla- democratica
ramente que mente 
o BNG non 
debe levar 
nen leva unha 
práctica polf ti-
ca socialdemocrata; xa que a 
Socialdemocrácia serve-se da 
expoliación e explotación do Sur 
e da Periféria que somos nos, 
para conseguer as suas mella
ras. lsta ideoloxía é produto do 
capitalismo e servelle ao siste
ma para controlar as revoltas 
dentro das suas próprias frontei
ras. Sen capitalismo non hai So
cialdemocrácia-Corrupción (Ita
lia, Franza, España ... ). 

Debemos ser radicais nas na
sas demandas e aceptar tacti
carnente determinadas mella
ras, pero nunca como fin, senón 
como médio para conseguer 
ese fin que á a Liberación Na
cional de Galiza. + 

MANUEL CAMIÑO Mouzo 
RESPONSÁBEL ÜALIZA NOVA NA 

EMIGRACIÓN 

A Língua e 
o Capital 

Nao podía esperar que Henri
que Monteagudo compreendes
se de tuda a minha resposta 
(ANT 826, 16-Abril-98, p. 26) a 
um trabalho seu de Tempos No
vas, nem a resposta do meu co-
1 ega Mário Herrero Valeiro. O 
primeiro que Monteagudo náo 
entande é que sáo dous textos 
distintos, elaborados indepen
dentemente, que nunca viram a 
luz em Tempos Novos por com
plexas razóes (aparentemente) 
de espago, e, por certo, redigi
dos há bastantes semanas. 
Mas, como arniúde acontece, os 
defensores da ideología linguís
tica institucional, que sujeita o 
"futuro da Hngua" inexoravel
mente ao aparelho político-ad
ministrativo espanhol, botam na 
mesma pota qualquer texto visto 
graficamente corno "alheio". Eu 
pessoalmente ern nenhum mo
mento menciono a norma escri
ta para o galega, pois náo era 
esse o argumento do meu texto. 
Monteagudo nao entande o con
ceito de elite técnica e intelec
tual como um grupo definido pa
la sua posigáo estrutural a res
peito das necessidades das eli
tes económicas, .e toma-o tudo 
pessoalmente. 

Realmente, nem no seu artigo 
de Tempos Novas nem na sua 
precipitada contra-réplica faz 
Monteagudo urna análise socio
ling u í stica que se sustenha. O 
primeiro trabalho seu era um 
exercício propagandístico que, 
como adiantava eu na minha 
resposta, quería apontar sim
p lesmente para· a projecgao 
institucional do autor. Fazer 
urna crítica a política linguística 
imposta no país · é o que prati
camos alguns frequent~mente. 
Mas dizer que parte do suposto 
fracasso da se deve a que a 
"promoc;áo do galego" lhes caiu 
como urna pataca quente aos 
do PP, pobrinhos, já clama ao 

céu. Porque isso supóe crer 
que as elites económicas do 
estado espanhol e da Galiza 
assumem a necessidade da 
"promogáo" efectiva do galego, 
algo que vai contra os seus in
teresses. 

O segundo texto de Monteagu
do (rnelhor do que o primeiro) é 
urn defensivo, também propa
gandístico, e também discutível 
comentário de 
manual sobre 
a história da 
formac;ao da 
norma galega 
institucional 
actual. A pro
paganda, no 
seu sentido 
mais genuíno, 
consiste na 
gera<;ao de 
fáceis consig
nas que irnpe
d e m a re
flexáo, e na 
manipulagao 
dos emble
mas que legi
ti mam as eli
tes poi íticas 
dos países, 
como "gale
guismo", "na
cionalismo" 
ou "militancia 
democrática". 
O ressesso 
objectivo des-

Monteagudo náo 
entendeo 
conceito de ellte 
técnica e 
intelectual como 
umgrupo 
definido pola 
suaposi~o 
estrutural a 
respelto das 
necessidades 
das elites 
económicas, e 
toma-otudo 
pessoalmente. 

te discurso é sempre tentar si
tuar os demais a respeito destes 
atributos, que se exibem como 
brilhantes medalhas na retórica 
militarista dominante. Que eu 
saiba, nenhuma das respostas a 
Monteagudo critica o autor por 
"antidemocrático". Mas quando 
náo se tem nada melhor que di
zer, recorre-se a isto. 

Infelizmente, nao é ANT o rnel
hor lugar para um debate sério . 
sobre a Questáo da Língua, 
nem é Monteagudo o interlocu
tor apropriado (nem buscado!) . 
Só destaco da sua carta dous 

· fragmentos, que denotarn a sua 

está á marxe de todo.• 

perigosa e falaz atitude perante 
urn suposto "debate": 

1) "Un dos defeitos característi
cos deste tipo de 'intelectuais' é 
que se sitúam sistematicamente 
por riba dos demais e se arro
gan .o dereito de xulgar as inten
cións da xente. Pode que eu lle 
tolerase isa a persoas con maior 
autoridade intelectual ou rigor 
moral, pero non a estes". 

"Tolerar" implica ter urna pt>
si~áo determinada numa re
lagao de poder. Se Monteagu
do ere ter tal posigáo, tern todo 
o direito a imaginá-lo. Mas, 
desde lago, na hierarquía que 
parece preocupar-lhe tanto, eu 
náo quixera ser um dos seus 
subordinados reais. Pessoal
rnente, a única autoridade inte
lectual e o único rigor moral 
que tenho sáo os que se deri
vam da minha consciencia. 
Mas como estas expressóes 
significam algo distinto para 
rnim, nao sei a que se refere. 

2) "Em definitiva, o que me se
rnella nefasto é que o debate 
sobre a normativa estea tan dis
torsionado e magnificado como 
está, e que nos entreteña en in
terminables disquisicións sobre 
ese totern oa Lingua, rnentres 
nos irnpidem tratar sobre o real
mente importante, que son os 
problemas, soños e realidades 
dos Fa/antes'. 

lsso exactamente é o que se en
tande tecnicarnente por propa
ganda. Será questáo da gente se 
é táo parva como para acreditar 
nesse maiúsculo dos "Falantes", 
e como para crer que a preocu
pagao das elites sáo os "proble
mas, soños e realidades" do po- · 
vo. Que discurso mais vazio, 
mas que perigoso. Nao sei como 
.ninguém pode duvidar que o be
neficiário último da publicagáo 
dum texto sobre a Língua, incluí
do este próprio, é o Capital.+ 

CELSO ÁLV AREZ CÁCCAMO 
(A CORUÑA) 

1 que autores e leitores 
I· búscanse, pero non se 
1 acaban de encontrar. 
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O presidente Clinton 
en vaqueiros. Até 
Aznar se fotografia en 
bicicleta. Trunfou o 
Maio do 68 (do que 
agora se comemora o 
trinta aniversário). 
Unha revolución 
minimalista. Claro que 
f10n trunfou de todo. 
Trillo non perde unha 
procesión e aqui segue 
Fraga, coa estética do 
poeta falanxista · 
Federico Muelas. 

Pa_ra ministro de 
Exteriores búscase unha 
persoa diplomática, 
dialogante, cun aquel 
intelectual. Para ministro 
de Interior procuran un 
mamporreiro, que beba 
ponche. nos xantares do 
cuartelillo. Os Estados 
xa non se preparan para 
guerrear con exércitos 
inimigos. Só ven o 
perigo na povoación 
própria. 

lolanda Vázquez, filia 
dun dos músicos dos 
Tamara, presentará 
Gente, b programa de 
TVE. Ela como todos os 
que ''trunfan" en Madrid, 
ten que reprimir o 
acento galega. Con 
certa frecuéncia os 
tertulianos da capital 
perguntan que é España 
para os nacionalistas. 
Pois aí teñen a 
resposta. Non hai máis 
que ver os acentos que 
se toleran na TVE. 

O último é Durán, o da 
Once, que tamén 
poderia ir ao caldeiro. 
Os felices oitenta pasan 
factura. O ·ex-alcalde de 

--Vigo, Manuel Soto, tivo 
xa algun problema (en 
Cuba). ¿Quen pode 
descartar que Paco 
Vázquez, coas suas 
inmobiliárias e as suas 
permutas, non acabe no 
penal de Santoña, cun 
traxe de raias e unha 
grande bola negra? 

'lfony Blair, ao final,~ 
un neo-thatcheristé!~', 
afirma Tristan Garel 
Janes, depl~~cado 
conserv~dor británico e 

/ 

' t 
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secretário de Estado de 
Asuntos Exteriores. Con 
todo, que Downing Street 
esteña ocupado por un 
home que aplica ideas· 

·conservadoras, "baixo a 
etiqueta socialista", non 
o consola. 

O historiador Ramóo 
ViUares di, no Boletin da 
Asociación de Bolseiros 
da Fundación Barrié de 
la Maza, que "os. 
dirixentes políticos, 
especial mente de 
Cataluña, xogaron cos 
símbolos, sen 
importarlle moito o 
ámbito educativo". 
Tamén di que non ere 
"que se deba facer 
unha história de Galiza, 
de Cataluña, do País 
Bas~o, de AndaluCia ... 
Non podemos explicar 
todo endoxenamente". 
Polá sua parte, Manuel 
Fraga ven de afirmar 
que a Xeneración Nós 
é o equivalente galega , 
da xeneración do 98. 
Teñen razón os dous, 
Galiza non ten unha 
história di-ferenciada. 
Pero quen si a debe ter 
é Vilalba, porque, se 
non, non se comprende· 
que dali saian tantas 
persoas asi. • · -
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Fidelidade 
lingÚística 
Parécenos cada vez máis preo
cupante que, nas suas exposi
cións de obxectivos, as organiza
cións que traballan pola normali
zación da nosa lingua obvien o 
fundamental e propoñan como 
fin medidas necesárias, p.ero non 
suficientes para que a nosa !in.
gua se manteña con vida. 

Non_ queremos, nen moito me
nos, criticar o importantísimo tra- -
bailo normalizador das organiza
cións. que a iso se adican; só re
cordar que de pouco serve que a 
administración, os meios de co
municación ou os xuices empre
guen o galego se a cadea natural 

. de transmisión de pais a tillos 
continúa rompendo; como ven fa
cendo nas últi-
mas décadas, 
en case todos 
os Ámbitos so-
ciais. 

Evidentemen
. te, para pre
sentar o gale-

. go ante · o 
mundo e ante 
nós como un
ha língua co
mo calquera 
outra é nece
sá ri o que se 
use de manei
ra natural en 
multitude de 
eidos que ago-
ra ten pecha-

De pouco serve 
que a 
administración 
empregueo 
galegosea 
cadea natural de 
transmisión de 
pais a fillos 
continúa 
rompendo. 

dos ou moi entornados. Tamén é 
· ig1,.1almente certo que a conquista 

destes eidos para o galego pode 
influir no func.ionamento li_ngüísti-

ANOSATERRA 

Suso Sanmartin 

E::S~~s 1JA~ NoVAS )(E.A~¿N, 
l>AtJ-)€ ~~O 4 ~l.L.o5J NoN ! 

30 DE ABRIL DE 1998 

SE"fl..Et-J (éf..JS~ VA "bof?€ .s 
ÚJÑS"€~VAN NAOA Eé/\J. 

co dalgunha famHia. Pero é nor
malrzq_ción de hai 20 anos pensar 
que só é importante, e que xa es-

I 

tá gañada a família, os talantes, 
os elementos fundamentais que 
fan que unha língua estea viva. 

. !A !A~@~ ®~@~~~ 
está·aberta.-ás .vo~a'~ G~láboracións , débense incluir o nome e apelidos. 

Os textos non deben exceder as 45 liñas. 

Agora tamén pode dirixir os envíos para esta sección polo correo 

electrónico: antpcg@arrkis.es 

A ALDEA GLOBAL A NOSA TERRA Apart. 1.371 • 36200 Vigo 

Botamos en falta iniciativas que 
promovan a fidelidade lingüísti
ca en Galiza; gostaríanos, por 
exemplo, que na mobilización 
nacional do próximo i 6 de 
Maio polo futuro da língua se ti
vese presente o que moitas ve
ces non se ten presente, aínda 
que somos conscientes de que 
avanzar neste tema non é tan 
doado ... • 

CARLOS LóPEZ GRUEIRO E 
ALDÁN SANT AMARINA 

(SANTIAGO DE COMPOSfELA) 

Po{a súa posición tteo
gráfica, Cuba é un desti-. . 
no ·turístico por el(Cefen- " _ 
cía e ponte nqJura{ entre 

,éricas e 'Eur<!pa." 

Prezos especiais para grupos. 
li1centiv0s. 

·. r a .posi6i{itíacíe · 
{acíarse a outro~ 

cubRnR 
XEIRO 20, ENTRECHÁN 

8 14 15 • FAX: (981) 58 82 23 
GO DE COMPOSTELA 

VO REGULAR DE CUBANA DE AVIACIÓN 

SA~TIAGO DE COMPOSTELA 

HABANA 

DR. TEIXEIH.O 20. ENTRECllÁN 
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA . 

TELF.: 1981 > 58 14 15 
. FAX:(981)588223 ' 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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A. IGLESIAS 

Ainda existe 
/ o pa1s 

da Marcelina? 

~ PILAR P ALLARÉS 

&comezo da histó~ia, antes da che, 
gada ªºcorazón do país-- treva e tamén 
luz- que garda Marcelina, situa,nos 
nun mundo convencional: Carlos, o 
protagonista de Sombras no labirinto, de 
Fernández Naval, é un ex,progre que 
relegou os seus soños para se instalar 
nup.ha vida anodina. Sen posíbeis eco, 
nómicos pai:a se deixar engaioJar palas 
vaidades do yuppismo, foxe da crise dos 
cuarenta abandonando á família para 
tentar reecontrar,se nas_para.Xes da in, 
fáncia, no território obsesivo, indomeá, 
vel e labiríntico do canóÍl do Sil. A 
Galiza de se~pre, habitada· por sombras 
a piques de se esvair: aldeas devastadas 

, _ polá emigrazón, vellos inermes perante 
os ataques d<?s encarapuchados, médi, 
cos franquistas, cazadores de serpes con 
sabedoría de séculas, mulleres endoide-. 
ciclas pala soidade e coas que vai mo
rrer a memória dunha comunidade. 
Non· un tempo: un país dispondo,se a 
desaparecer. Como en Fole, aínda que 
cun tratamento ben diferente. 

A volta do público ao cinema 
permite a abertura de novas salas 

~os labirin~os da fraga deambulan, 
en palavras de Chopete --0 cazador de 
serpes que fala rimado e con enigmas-
"homes que nestes días, van e veñen 
sen vagar, non teñen ollas de ver, bus, 
Qin sen saber buscar": un agresivo mo
torista vestido de coiro, un policía anti, 
terrorista recén chegado de Colómbia 
ás terras onde se criou e das que ten 
desertado, loiradores independentistas 
apenas entrevistos. Fragmentos dunha 
Galiza escindida, ainda dando voltas 

Subsiste o mal estado de moitas vellas pantallas e o galego_ seglÍ~ aus~nte 

-0- H. VIXANDE 

En toda Europa está a rexistrarse unha tendéncia de volta dos es
pectadores ao ,cinema e nese marco a Galiza non é unha excep
ción. Nos últimos tempos abríronse numerosas pequenas salas ou 
están próximas a facelo. Segundo alguns estudos, é necesário un 
público de entre quince e vinte mil persoas para soster unha pan, 
talla, pero no noso país desdinse as estatísticas. Frente á volta ao 
cinema, moitas salas atópanse en deficiente situación e o cinema 
en galego ou dobrado ao noso idioma segue sen existir quince 
anos despoi da promulgación da Lei de Normalización Lingüística. 

En vári l calidades m diana 
vcñ n d a rirse nov al de 
cinema con afi r inferi re á 
dua centas butacas. En Viveir 
montaron duas, a me ma canti, 
dade que na Estrada no Barco, 

nde non habia cinema nengun. 
En Cangas pechou un pero abri, 
r n d u novos minicines, en 
Rib ira clausuraron o Cine 
Avenida pero no centro comer, 
cial de Gadis van abrir tres no, 
vas salas. En Monforte levan 
mái de un ano funcionando tres 
salas minicines e poderia abrir o 
Teatro Lemos restaurado e reno, 
vado; en Ponteareas o primeiro 
do Maio abren os multicines 
Séptima Arte con duas pantallas 
e na Rua o concello restaurou 
unha vella sala que funciona co, 
mo cinema municipal. 

Nas cidades rexístrase a mesma 
tendéncia pero máis acrecenta, 
da. Hai máis de un ano que se 
abriron salas novas no comple, 
xo dos Rosais da Coruña e en 
Lugo. En Vigo a Warner estuda 
inaugurar várias salas e Cinesa 
-:proprietária dos cinemas de 
Area Central, en Compostela-, 
por mor da burocrácia munici, 
pal ten para lis ad o un proxecto . 
para instalar várias salas na po, 
lémica praza Elíptica. Na Coru, 

ña hai obra para in talar máis 
alas e en Santiago os Multici, 

n Compo tela hai meses que 
se sumaron á oferta cinemato, 
gráfica dunha cidade na que a 
povoación estudantil mantén 
vinte salas, tantas como panta, 
llas comerciais hai na Coruña 
(a oferta non convencional nes, 
ta cidade é importante) e catro 
máis que en Vigo, onde o· nú, 
mero de pantallas é especial, 
mente cativo. En Pontevedra 
Laurent Films estuda montar oi, 
to salas nun ce·ntro comercial 
que vai abrir xunto á estación 
da Renfe. Por último, en Qu, 
rense, o recén aprobado centro 
comercial de Ucosa poderia in, 
cluir algunha sala de cinema. 

Pero dunha banda están os no, 
vos cinemas que veñen de abrir 
ou que van ser inaugurados, e da 
outra o mal estado das salas exis, 
téntes. Agás alguns cinemas his, 
tóricos restaurados, en xeral os 
vellos cinemas acusan problemas 
de derivados dunha mala calida, 
de do son, da incomodidade das 
butacas ou da deficiente insono, 
rización. Este último defecto Pª' 
déceno salas relativamente no, 
vas no tempo, como son os Mul, 
ticines ABC de Pontevedra. Na 

· cidade d~ Vigo non hai unha soa 

sala que non rexistre algun dos 
defectos antes reseñados. 

Proprietários 
dos novos cinemas 

Ainda que detrás de moitas das 
novas salas hai empresários lo, 
cais (sobretodo nas localidades 
pequenas) , tamén desembarca, 
ron cadeas estatais, como Yel, 
mo, Cinesa ou Laurent Films, e 
mesmo multinacionais, como a 
Warner. Ademais, detrás das 
próprias cadeas estatais están 
multinacionais como a Para, 
mount, a Universal ou a Metro. 

A propriedade das novas salas 
-sobretodo nas cidades, que ten 
vencellamentos coas multina, 
cionais norte,americanas- ex, 
plica as dificuldades para a exi, 
bidón da cinematografía euro, 
pea ou a imposibilidade para a 
proxección de cinema dobrado 
ao galega. A presenza de multi, 
nacionais proprietárias de salas 
cinematográficas agrava o pro, 
blema da colonización do mer, 
cado provocado polas imposi, 
cións das distribuidoras dos pa, 
quetes de películas. 

Sobre a auséncia do galega nas 
pantallas de cinema é significa, 
tivo o incumprimento do conti, 
do do ponto número up do arti, 
do vinte da- Lei de Normaliza, 
ción Lingüística (quince anos 
despois de ser promulgada), que 
di que "serán obrigas da Xunta 
de Galiza 1. Fomentar a produ, 
ción, a dobraxe, a subtitulación 
e a exibición de películas ·e ou, 
tros meios audiovísuais en lín, 
gua galega". 

Colonización do mercado 
e estado das salas. 

A presenza multinacional na 
distribución de cinema, que . 
tentou correxir unha lexisla, 
ción estatal que exixia unha 
porcentaxe mínima de proxec, 
ción de cinema europeu, pro, 
vocou situacións anómalas que 
en certo modo explican o mal 
estado dalguns cinemas. En 
Vigo, os Multicines Norte ser, 
ven para cubrir a cota de pan, 
talla de filmes europeus para 
deixar libres para a proxección 
das estreas norte,americanas 
aos Multincines Centro, da 
mesma empresa que os Norte. 
A cámbio, os espectadores pa, 
gan prezos inferiores en salas 
cuxo acondicionamento é de 
pésima calidade. 

Con respeito aos vellos cinemas, 
o · seu estado nas cid ad es ven ex, 
plicado pola ausén~ia de con, 
centración empresarial na pro, 
priedade dos cinemas, que impe, 
de aceder a paquetes de pelfcu.,, 
las atractivas para o púbhco. 
Nesta situación, non se produce 
a renovación das salas porque · 
non hai recursos para a&ontala. 
Por outra banda, si hai certo 
grao de concentración na pro, 
priedade das salas e habitual, 
mente vários vellos cinemas de· 
cada cidade comparten dono, de 
modo que o principal deles aco, 
lle as estreas importantes -e esta 
sala si é restaurada-, e os outros 
cinemas sobreviven con escaso 
persoal e en deficientes condi, 
cións como salas de exibición de 
excedentes norte,americanos 
sen calidade nen atractivo.+ 

"arredor de si". ' 

úT .. 
Xvez Sombras no labirinto non sexa 
unha obra redonda. Non hai especiais 

, logros estilísticos, algunha peza está 
estruturalmente desencaixada, é dese, 

_ quilibrado o ponto _de vista dun narra, 
dor que ás vezes asume a ollada de Car, 
los e outras é claramente omnisciente 

· -esas páxinas "molestas" con pascualón, 
o policia, no mundo dos narcos coloro, · 
bianos- e que condena os membros do 
grupo independentista acosado polas 
Forzas da Orde ao siléncio, a non pode, 
ren oferecer a sua perspectiva. Curioso 
que eles acaben por parecer os máis 

. alleos ao país, aos ollos dos derradeiros 
moradores das aldeas e do desterrado. 

óT . 
J al vez. Mais frente a tanta noveli, 
ña,aperitivo e a tanto 11arrador sen 
nada que contar, Femández Naval 
conseguiu falar de nós, fixo acordar 
perguntas. Na súa obra están o bazo 
benestar urbano, a verdade dunha 
Galiza rural abandonada; 0s persegui, 
dos e os perseguidores, os azerratas da 
Grande' Fraga ferriniana sen mitifica, 
zón -pero tamén sen condena- ana, 
cos q1:1e quizais non volteo a se inte, 
grar nun mesmo corpo. 

~stán, sobretodo, Chopete, Marce, 
lina, Pascualón, personaxes con tanta 
vida que reclaman cadansua novela. 
Marcelina: a memória da aldea. Garda 
-"rodalas cartas recibidas ao longo .de 
tantos anos de ausencias, ainda aquelas 
que non foron escritas para ela", "Pieter 
van der Doesstr 78, Amsterdam. Hen, 
daye. Vue prise en avion. Ouchy,Lau, 
sanne. Lugano. Veduta generale. Ge, 
segnete weihnachten und gutes neves 
jahr". Ollo os postais dunha das miñas 
caixas enviadas por viciños da aldea 
miña a persoas que xáhan estar.morras, 
estampas de cidades suízas e holandesas 
que nen lembro como me viñeron ás 
mans, e sinto,me tamén a Gardadora, a 
depositária dun mundü' q{ie esmorece.+ 
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•Premian en 
Xixón á . 
compañia de· 
teatro Sarabela 
Con cinco prémios distinguiu o 
recentemente celebrado Festival 
de Xixón á última montaxe do . 
grupo Sarabela de teatro titulada 
Tics. A compañia de Ourense re
cebeu o prémio ao mellar espec
táculo dos apresentados na 
sección de teatro para xóvenes 
ademais qo premio á mellar dire
·ción, de Anxeles Cuña Bóveda, e 
ao mellar actor, para Fernando 
Dacosta. T amén foi premiada a 
montaxe no apartado de mellar 
texto orixinal e mellar escenogra
fía, deseñada por Xesús Costa e 
Pablo Otero. Tics é a segunda 
obra própria da compañia de Ou
rense que xa tiña traballado sobre 
textos de Blanco Amor, Kundera 
e lonesco entre outros. o seu ar
gumento xira ao redor dos 
problemas de relación dun mozo 
que sofre o síndrome de T ourette, 
unha doenza que se caracteriza 
polos inurnerábeis tics.• 

Uxio Novoneyra. 

•Dousnovos 
proxectos 
literários de Uxio 
Novorieira 
En poucos dias estará xa nas li
brarías os dous novos proxectos 
do pü'eta Uxio Novoneira. Un 
deles é o conto dirixido aos cati
vos Hilda, o lobo, o corzo e o xa, 
barin, que publica a editorial 
Edelvives na colección "Ala 
Delta", na que o autor xa ten 
outros contos. O segundo libro, 
Dos soños teimosos, é o resultado 
das conversas mantidas con 
Emilio Arauxo, filósofo e escri, 
tor. "Non é un libro de conver
sas clásico, ten un amplo abano 
de perguntas e temas. As 
próprias cuestións de Arauxo 
convértense por si soas ~n te~tos 
de grande calidade literaria. E 
un libro para os galegas do futu
ro no que subxace a non renún
cia aos soños", sinala o poeta do 
Courel. Dos soños teimosos será 
editado por Noitarenga. • 

• Mostra 
da culturá galega 
enManlleu 
A semana cultural da vila cata

_ lana de Manlleu tivo ·como eixo 

-... 
' 

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

•Os.editores demandan 
. . 

'unha acc.ión decidida a prol d9_ libr'?' 

Na última xuntanza da Aso
ciación Galega de Editores 
acordouse o nomeamento de 
Darnian Villalain como presi, 
dente en substitución do 
recentemente fü1ado Carlos 
Blanco. Villalain, da Editorial 
Galaxia, era ate agora 
vicepresidente da Asociación. 
Nesta xuntanza tamén se 
acordou facer un charnamen
to aos poderes públicos "para 
qüe se éomprometari. nunha 

decidida acción de fomento 
do libro e da leitura". Os edi
tores sinalan que hai' que 
atender a rede bibliotecária 
do país e desenvolver as exi
xéncias da LOXSE no que se 
refite a dotación bibliográfica 
dos centros. T amén sinalan, 
con motivo da celebración do 
Dia Mundial do Libro o pasa
do 23 de Abril, "o custoso re
to da língua galega na nova 
realidade do mundo dixital" 

polo que reivindican a supre, 
sión do IVE dos libros e as de
ducións no IRPF pala compra 
de libros escolares. Asimesmo 
os editores consideran 
"imprescindíbel" o 
rnantemento do prezo fixo do 
libro "erradamente-cuestiona, 
do desde certas instáncias gu
vernamentais que semellan 
actuar baixo as presións inte
resadas dalgunhas grandes su
perfü:ies comerciais". • . . . .••................................•......•........•••••••.•..••......•..•..•••.•••..•.•..•••••.•......• 

central a Galiza nesta edición 
que rernatou o 26 de Abril e que 
se abriu o 18 con duas 
exposicións, a de Anxo Baranga 
e a de Xavier Costa acompaña, 
das dunha monstra fotográfica 
de Sebastiao Salgado. Seguiron 
xomadas de xantares, bailes e 
unha representación dos maios 
galegas. sobre a identidade e o 
cámbio na Galiza deu unha con
feréncia Camilo Femandez Val, 
dehorras, profesor de Filoloxia 
Galaico-Portuguesa na Univer
sidade de Barcelona e ademais, 
aproveitando a celebración de -
Sant Jordi, recitáronse en Man-

- lleu -versos de escritores galegas 
con acompañamento musical.• 

•A Mesa pede a 
demisión do 
director do CDG 
Despois de que Manuel Guede 
ratificara que a montaxe de Va
lle lnclán en castelán seguirá 
adiante mália a marea de voces 
críticas, a Mesa pola Normaliza, 
ción Lingüística pediu a sua demi
sión ao frente do Centro Dramá, 
tico -Galego. A Mesa reseña que 
nen o conselleiro de Cultura 
nen Manuel Guede· comparece
ron no Parlamento t.al como se 
tiña pedido para explicar as 
razón de levar a cabo esta man, 
taxe. "De feito, as únicas razóns 
utilizadas até o momento son a 
suposta débeda do teatro galega 
con Valle-lnclán e a negativa a 
admitir que unha xeración, a de 
Manuel Guede, teña que renun, 
ciar a r~presentar a este drama-

- turgo. E lameni:ábel comprobar 
que nun ente públivo se utilizan 
critérios de carácter persoal para 
manter unha decisión que vai en 
contra dos princípios.que o defi, 
nen e pretende desacreditar as 
criticas definíndoas corno a cul, 
tura do non".• 

•O Fato. Cultural 
de. Trin~erpe . 

prC?testa polo 
proxecto de 
Valle ... lnclán en 
castelán 
O Fato Cultural Galego Daniel 
Castelao con sede en Trintxer-

pe-Pasaia (Guipuzkoa) remitiu
lle unha carta de protesta ao 
Instituto Galega de Artes Escé
nicas e Musicais (IGAEM) na 
que manifestan a sua ·oposición 
ao proxecto en castelán de 
representación do CIXJ. Para a 
agrupación de galegas no País 
Basco o proxecto "supón a 
deturpación do obxectivo 
prímeiro do CIXJ, cal é a aiidai, 
na do idioma galega no eido da 
función dramatúrxica, a maiores 
do estragamento do diñeiro do 
naso pavo en tarefas magoantes 

Luisa Villalta e Xavier Seoane. 

·• Poesia 

da cultura nacional galega". O 
Fato Cultural móstrase no 
comunicado -que fan chegar á 
consellaria de Cultura e á de 
Presidéncia do governo- solidá
rio coa multitude de voces de 
profesionais que se opuxeron ao 
proxecto e demanda a sua elimi
nación do programa do COO 
"cumprindo así un deber de xus, 
tiza cara á superación da · 
conxuntura de inferioridade real 
na que o idioma galega se atopa 
hoxe no seo mesmo do seu terri
tório natural".+ 

coa cidade da Coruña de fundo 
Para clausurar os ciclos de poesía organizados na faculdade de Filolo
xia da Coruña, as organizadoras, lolanda Castaño e Enma Couceiro, 
preparan un recital para o Xoves 30 de Abril con cinco autores. To
das eles están vencellados coa cidade dalgun xeito, ben por ser o seu 
lugar de nacirnento ou por tratarse do lugar onde viven. A partir das 
doce e media da mañán do Xoves 30 reúnense e recitan no salón de 
actos da faculdade Manuel Álvarez T omeiro, Luisa Villata, Xabier 
Cordal, Luis Ma~as e Xavier Seoane. • 

ANOSA TERRA 

•Concerto 
no Parrús 
da Coruña 
pólos presos 
O Xoves 30 de Abril ten lugar 
no bar ParTUS da Coruña a apre
sentación do disco Oito anos de 
manipu~om informativa, editado 
palas Juga e no que colaboran 
un amplo abano de grupos de 
rock. A partfres das dez da noi
te, ten lugar un concerto con 
Desf e ita, Zenzar e T úzaros. • 

• Letras de Cal 
celebra o 1 º ano 
coa publicación 
de dous títulos 
Máis dun cento de persoas asisti
ron á celebración do primeiro 
aniversário de Letras de Cal, o pa
sado Martes 28 de Abril. A aposta 
editorial que naceu co compromi
so de publicar os poemários dos 
autores noveis que non podían 
acceder ao mundo editorial e que 
hoxe da por consolidado o que 
hai un ano parecia unha arriscada 
aventura. Corno demostración a 
esta afirmación, están os catro li-

. bros publicados e esgotados e os 
dous novas títulos, Fado, de fran, 
cisco Souto e As laranxas de alí ba, 
bá de Carlos Negro.• 

•Ü grupo A 
Buxaina participa 
no Festival 
de Balingen 
O 28 de Abril o grupo etnográfi, 
co A Buxaina do Centro Artísti, 
co e Cultura de Coruxo, en Vi
go, partiu cara Alemaña para 
participar no Festival 
Internacional de Balingen como 
convidado extranxeiro estrela. 
Os membros do grupo xa estive
ran nesta vila alemana en 1996 
onde estabeleceron contacto 
coa formación Volkstanzgruppe 
Frommem.+ 

•Chus Pato 
nun ciclo 
da Universidade 
de Barcelona 
A obra da poeta Chus Pato esti
vo presente no programa das xor
nadas organizadas na Universida
de de Barcelona coa fin de dar a 
coñecer as distintas literaturas 
que se estudan nos programas 
universitários. Chus Pato partici
pou na xornada adicada ás letras 
bascas, galegas, portuguesas e 

· brasileiras ·celebrada o día 28 de 
Abril. No ciclo fíxose un repaso 
palas distintas literaturas, entre 
elas a polonesa, rusa, sueca, ára
be, grega, inglesa ou alemana 
nunhas sesións que tiveron lugar 
no pa;que da Facudade de Filolo
xia na hora do xantar. • 



ANOSATERRA 

Ruidos 
do corazón 
Titulo: Mércores de cima. 

Autor: Miguel Anxo Murado. 
Edita: Galaxia. 

Miguel Anxo Murado é autor 
que sernpre narrou desde a beira 
do abismo. Desde o alto do gurne 
óllanse duas paisaxes, a de dentro 
e a de fóra; se te paras mirando 
moito en calquera delas, poida 
que xa non saibas cal é. Só a sere
nidade che indicará que a vida é 
a navalla e os dous son preciso. 
De af partiu a combinación de re
alidade e soño que lle permitiu 
crear o seu peculiar mundo narra
tivo. En Ruido, era tarnén percep
tibel esta dualidade, pero xa se 
cornezaba a albiscar isa tan co
rnun de que a realidade supera á 
ficción, e impacta de tal xeito 

ue sobrecolle inclu ive a aquel 
arriscado que ten o suficiente va
lor como para non evadirse pa-
ando de lado; por iso había a ne

cesidade de retratar o mundo re
al, poñer á par o mundo viven
ciado e o creado e observar o ful
cro do equilíbrio, a navalla, a vi
da, non empre é gume pero nun
ca deixa de ferir. Aquelas trece 
hi tórias gardaban ainda a estru
tu ra narrativa que caracterizaba 
ao autor, ainda se sentía a necesi
dade de deixar ben claro onde es
taba e cal era o status do real. 

Mais o carniño non findou e esta
rnos nunha nova andada; Mérco
res de cinza, un conxunto de deza
seis relatos que puideran facérselle 
estraño ao leitor. Porque on 
simples, pretendidarnente non e 
procura ningun tipo de complexi
dade e o autor ainda para moitos 
vive á sombra do experimentalis
mo. Pero non hai nada de raro; é 

Extintos básicas 

EXTINTOS BÁSICOS 

Xosé Manuel G. Trigo 

Miguel Anxo Murado. 

máis, parécenos tremendamente 
lóxica a evolución. E a evolución 
consiste no abandono de calquera 
táctica ou instrumento que alon
xe ao leitor do terna, porque o que 
se quer é presentar un conxunto 
de realidades que son ben com
plexas na sua simplicidade. Lém
bres.e que a festa da · literaturiza
Eión nop. ten por qué conlevar · 
consíderábei:s doses de fogueteria, 
ahonda con que o corazól) obsei:
ve e a mente escriba ben pol0 cla
ro aquelo que está diante.l:nevita
belmente temes que lembrar as 
Causas de Castelao, aqui non hai 
debuxos pero a estratéxia narrati
va ten bell cl~qs pacilelismos e 
outro tanto cabe .. dicer da finalida
de. Pero cada un· é cada un e ten a 

sua personalidade, que no caso de 
_Miguel Anxo Murado está tingui
da de forte lirismo ao que só tere
mos acceso se chegarnos. ªº rema-

' te. T ~tél§f. 9,unha esqi¡_.a .. v?lmt.e 
e arriscadah cit!'.léffura; in.iéla ·e 
amena se~p~- procurcin.~0-P.:niiO.. 
lo da erp..j)ciÉSn, aquel0ji!lé ,~i.- _e~
plica -é Ó que -mellor áiúdá a_n~
rrala ~ mesmo faá_mos case como 

_se a -sentiramos nós. VetaquiqUe 
os relatos son percorridos pür· \Jn 

pulso narrativo uniforme e . eficaz 
reservado a aqueles que S'iipen 
contar bffi e seguido1 nun exerd
do de éstilp contido que, lonx:e 
de fa.cela '.ciicunstancial obra ffie
_no!, obrlgan a pensar en ts~r-ita 
consciente e ben lograda Q!;ie a 

- 'ninguén desanime a a~aúnte 

NARRATIVA 

Breve tratado de botánica sentimental 

"normalidade" coa que comezan e 
se desenvolven os relatos, sempre 
hai un remate que acaba confe
ríndo ao narrado a tensión xusta. 

Polo dito puidera chegar ~pensar
se que o narrador asume un prota
gonismo predominante. E tal non 
é asi. Ademais da sobriedade esti; 
lística hai outra harmonía na que 
o autor se rnostra moi hábil. Na 
construcción 
<lestes discur-
sos non se 
procura de
mostrar cuali
dades · nen
gunhas fóra 
·da capacidade 
para relatar o 
mundo sensi, 
tivo; de onde 
si se debe in
ferir que o 
verdadeiro 

Os relatos 
son 
percorridos 
por un pulso 
narrativo 
uniforme e 
eficaz 
reservado a 
aqueles que 

protagonista, · 
en cada relato saben contar 
en particular ·ben e 
e en todos en , segoidó. . . 
xeral; é a · 

_ emoción, · a 
sensación, 
nalgunhas d~ . 
suas múltiples caras porque este· 
non é un libro redondo, pechado, 
e caberian nel incontábeis relatos. 

Se ternos eri. ·ccmta que Ruído 
atendía a unha reali-dade foránea 
(a guerra na.ex-lugosiávia) e que 
Mércores de cinza se construe so
bre os mesmos alicerces estilísti
cos, tarnpouco seria raro que f9ra 
tornada e5ta última como desvia
ción cara á Galiza da primitiva fo-

. calización. Tal conclusión abriga 
á seguinte reflexión: non é preciso 
o horror dunhá guerra para ·enco
ller o corazón, pero despois de vi
vila 'é rnoito máis fácil observar·as 
erugas do órgano vital.• 

XOSÉ M. EIRÉ 

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

X ERAIS 

~~ 
~~ 

NA MESMA COLECCIÓN 

TÁNATA 
Antón Risco 

CONTOS MALVADOS 

Xurxo Borrazás 
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canta de libros 

Historia de Sésanio e 
Sueirn 
A asoci~ción de viciños de Sésamo e 
Sueiro propúxose hai tempo recoller a 
história destas duas parróquias perten
centes ao concello de Cullere-
do. Documen
tos e testemu
ñas orais ser-
ven de base ao -
libro escrito por 
Carlos Pereira, 
titulado Historia 
das parroquias 
de Sésamo e 
Sueiro, editado 
pola asociación 
coa axuda do con
cello, Caixa Galicia 
e da Xunta. O tra
ballo estivo dividi
do en duas partes: unha que abrangue 
desde a Prehistória até a Idade Media e 
unha posterior que chega até a actuali
dade. Sociedades culturais, deportivas, 
mostras artísticas, costumes e persoas 
destacadas son recollidas neste libro. t 

A~ pretensións:. 
d~ tontrap~blicidade 
Co enigmático título de Á compañia 
clandestina de cóntrapubliddade, apare
ce o último libro da escritora Marilar 
Aleixanclre, co que gañou 
't-ec-en,temente o · 
; ~émiD-Álvaro 
-GímqtÍeiro. Car
),~.ce5 ·de grande 
_ irópg~tp visual 
aparécen no me-
-tr-o ~ nos l)añC:Ós 
ti~~ 7cidade aler
,Fli6~ó hente dos 
-éng@.os aos que os 

;:f~~l~-
aKóriipaiiia Klan- · 
descipa. De investi
gar ·e¡uén está detrás da 
-campaña.e cales son as intencións da 
:mésina..ehcan:egaranse dous xomalistas. 
Marilru:,J\leixanclr<='-fai ~ refle.xión 
~bte -~ecesidadé de ártellar alternati
vas ~o mundo da comunicación social.+ 

História · 
dun lingüista exiliado 
Ediciós do Castro aprest;!nta o libro Cle
mente He~ando Balmori. Textos de 
un lingüista. A responsábel da edición é 
a filla de Balmori, Diana, quen recupe
rou os textos <leste 
asturiano nasci
do en 1894, que, 
tras a Guerra do 
36, tivo que Íllicir 
e asentarse en 
Arxentina, onde 
obtivo a naciona
lidade. Desde a 
Universidade da · 
Plata, adícase ao 
estudo de idiomas 
como o Quichua, o 
Lule e o T onokoté 
asi como o folclore da8 
zonas indíxenas deste país americano. 
Balmori, para quen a palabra era a alma 
das persoas, morre en 1966. t 

Problemas das enerxias 
Aparece en Talasa o libro Energías al
ternativas y tradicionales. Sus proble
mas ambientales, do enxeñeiro e estu
doso da enerxia Antonio Lucena. "A 

a que non se 
consume", di. 
Dunha maneira 
divulgativa e pe
dagóxica entén
dese coa leitura 
<leste traballo a 
necesidade de 
cambiar o modelo 
enerxético · 
actual.• 
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O engado 
das lendas 
irlandesas 

Título: O segredo da illa das focas. 

Director: John Sayles. 

Nacionalidade: Irlanda, 1977. 

Hai focas e gueivotas. Pero ta
mén hai vemos e néboas, fríos 
húmidos e a calor do pote no 
lume da lareira familiar. Un ne
no castigado polo mestre por fa-

. lar a vella lingua gaélica. Os 
verdes das paisaxes irlandesas e 
os vellos ritmos da música tradi

""2ional completan· o abano nece
sario para crear a alma singular 

- desta historia. Unha historia 
que é unha película chea de 
misterios e de lendas, de tradi
cións e vellos saberes. Onde se 
nos conta como se arranxaban 
as barcas nos tempos antergos 
mentres nos narran vellas len
das irlandesas: non é bon reco
ller ó_~ náufragos, se unha persoa 
cae ó- mar esta persoa pertence
lle ás augas. E se contrariamos ó 

mar este pode rematar coa vida 
de todos. "Eso é un conto" -dirá 
noutro mom_ento Eamon, un 
dos protagonistas. Para engadir 
de inmediato: "pero hai contos 
de verdad e". -. . 

_Falo de "O segredo da illa das 
focas'', de John Sayles (1977), 
encontrada ó chou nun video
clube, e escribo coa emoción do 
primeiro visionado, isto que 
non é, nin quere ser, unha crí
tica de cine. Porque nunha crí
tica convencional non sería 
quen de recoller a multitude de 
imaxes dunha película plena de 
sensibilidade: o berce que reina 
sobre as ondas do mar, a casa 
abandoada -e o mito do regreso, 
a chouza que semella ocupada 
por pantasmas, todo un prodi
xio de narratividade e fantasía. 
E a fascinación do mito e do 
simbolismo das focas que se 
converten en fermosas mulleres 
para ficar prendidas polo amor 
dos humanos. ·Pero, como no 
mito do lobishome de Risco, 
todo ten un remate e a felicida
de remata porque "cando unha 
muller foca atopa a súa pel ·non 
hai cadeas de aceito nin cadeas 
de amor que a poidan arredar 
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do mar". Quedan, si, os descen
dentes, os escuras, os seres que 
aman o mar, pero "o amor polo 
amor é unha enfermidade" dirá 
a avoa gardadora da sabedoría 
tradicional.-

Seguimos a historia a través 
dos ollos ·fascinados dunha ne
na, Fiona Connelly, a nena que 
nos abre as portas do paraíso de 
Roarn lnish, a illa das focas, un 
universo pleno de misterios, 
lernbranzas e verdades. Verda
des sinxel-as, contundentes; "a 
rnaior traxe-
dia desta vi-
da é que os 
máis novos 
morran antes · 
de tempo". 
Roam lnish, 
nas verbas do 
avó Roam, 
", e como res-
pirar aire 

Unha 
película 
queeu 
gustaría 
que fose 
galega, 

fresco -des- quizais 
pois de estar .fisterrá, 
tres anos bai-
xo terra". por qué 
John Sayles non. 
sabe facer 
con todos es-
t es elemen-
tos un autén-
tico canto á 
vida, no-ronsel da rnellor tradi
ción da literatura e da cultura 
·popular irlandesa, a cultura que 
pariu a Y eats, a Synge e a tan
tos primeiros nomes das letras 
universais. Si, é posible narrar 
desde un rexistro lírico, case 
poemático, é posible en "O se
gredo da iUa das focas", unha 
película que eu gustaría que fo, 
se galega, quizai~ fisterrá, por 
qué non. Si, mesmo é posible 
competir co xigante audiovi
sual americano e contar as no
_sas propias historias -demos
tr0uno 1 noutros rexistros, o 
éxito de cintélS como "Segredos 
do corazón" ou "Full Monty". 

. Pero isto non quere ser unha 
crítica de cine. Só unha· invita
ción ó misterio e ás verdades 
esquecidas da cult~ra do pobo, 
folclore, tradición.• 

MARCOS VALCARCEL 

Serenidade e 

cor 
Título: Óleos figurativos. 

Autor: Paulo Porta. 

lugar: Fundación Araguaney. Compostela. 

· Azuis e vermellos sobre peles ne
gras. Mulleres de mirada serena 
que levan ás costas a sua própria 
vida. Nenos axeonllados envol
tos por simples teas de cores. Un
ha mostra multirracial escolma 
da obra de Paulo Porta que se ex
pón en Compostela. Paulo Porta 
naceu en Marín. Sen embargo, 
através das obras expostas en 

·Compostela pensaríamos máis 
ben que se trata dun am~nte do 
exótico, das viaxes pala Africa e 
América do Sul, do pintor galego 
namorado das étnias e culturas 
que ainda sobreviven á marxe do 
mundo das telecomunicación 
do retratista antropolóxico. 

Pola contra e, segundo o próprio 
autor manifesta, a sua obra só res
posta ao gusto pola estética e a 
unha especial simpatia "con todos 
aqueles estafados polo capitalis
mo". Unha. estética que se traduz 
nos suaves volumes escultóricos 
das figuras femininas e infantís 
que apenas agochan a sua peles
cura coas vivas cores das teas que 
non chegan a cubrir os corpos. 

So:n na sua rnaioria retratos nos 
que os personaxes permanecen 
en posición apacíbel transmitin
do unhá sensación de serenidade 
através das miradas dos grandes 
ollos que se dirixen ao especta
dor. Os forres contrastes lumíni
cos e a intensidade da cor non 
chegan a rachar a tranquilidade 
que , emana o conxunto . Para 
Paulo Porta, a escolla non res- · 
posta só a unha necesidade esté
tica, "se obedecese Ll.nicamente a 
un xogo plástico serian simples 
figuras cotiás". Moi á contra, trá
tase de buscar tras da figura q va
lor escultórico que a conforma, 
unha característica que desde a 
sua perspectiva como pintor e es
pectador está especialmente pre~ 

"; 

A NOSA. TERRA 

sente nos personaxes e collidos. 

O pintor aposta por unha temáti
ca inusual através da que plasma 
a sua admiración pala cultura 
indíxenas, desde unha parella de 
ianornamis até un enxoito gue
rreiro africano con marcados ras
gos faciais adornado co enxoval 
de torques e aros que caracterizan 
a sua actividade tribal. Mália a 
precisión dos retratos, I)On ato
pou os seus modelos en Africa ou 
en América, a onde nunca tivo 
oportunidade de viaxar, senón 
através de fotografías, da busca 
de documentación e dos apuntes 
tornados de modelos moito máis 
próximos xeograficamente. 

A mostra quer ser unha lem
branza "aos pai es enos favore
cidos, ao papel d mull r que 
pésie levar ( vi lomb , ar-
gadas c p · rd , d m -
tran c a ua 
expresi n 
tranquila, 
que aben 
tar". 

Ás formas e -
cultóricas, hai 
que lles enga
d ir a sensa
ción de textu
ra que confi
ren os mate
riais emprega
d os, óleos 
pintados so
bre liño, ma
deira e lona 
aplicados con 
espátula para 
que a cor che-
gue no estado 
rnáis puro po-
síbel ao lenzo. 

temática 
inusual 
através da 
que plasma 
a sua 
admiración 
polas 
culturas 
indíxenas. 

Apartir daí xurden primeiro as 
formas que en <liante serán mati
zadas con luces rn~is potentes. 

Fora do retrato, unha paisaxe, 
unhas barcas pintadas con acrí
lico, a catedral vista desde unha 
perspeitiva única, a do próprio 
autor, e· unha vella palloza do 
Piorneda completan a mostra. • 

PAULA CASTRO 
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Natureza galega 
Directores: Evélia Jsabel Carballo e Xosé 
lgnácio López. 
~ 35. Marzo - Abril de 1988. 
Pre:zo: 500 pesetas. 

Unha entrevista co titular da nova conse
llaria de Medio Ambiente, Carlos del Ála
mo abre este número da revista. Das afir
macións do conselleiro, a revista tira para 
titular: "O naso obxectivo é garant_ir o 

Su Ta Gar, dez anos de música metal en euskera 

aproveiramento 
sostido dos re
cursos e evitar 
os impactos 
ambientais no 
Medio Natu
ral". A publi
cación ecolo-
xista come
mora o ano 
dos océanos 
cunha ampla 
reportaxe e 
vai de viaxe 

O grupo de Eibar apresentou na Galiza o seu quinto disco 

-0- A. ESTÉVEZ 

Despois de case dez anos tocando e cinco discos editados, o gru
po Su Ta Gar estivo na Galiza estes dias. Era a sua cuarta xira · 
polo país, onde contan con moitos seguidores. O grupo basco, 
pioneiro da música metal en Euskadi, apresentaba o seu traballo 
Agur Jau.na Giz.on Txu.riari (Reverencia ao home branco), gra
vado a finais de 1997 e no que se aprécia a apertura musical da 
que · o grupo de Eibar sempre fai bandeira. "Este disco ten unha 
mensaxe ecoloxista. Falamos de que o chamado Primeiro Mundo se
gue abrigando ao Terceiro a someterse e, ao tempo, está conseguin
do rematar coa natureza", din Asier e Xabi, baixo e guitarra rítmica 
respeitivamente, e que xunto a lbán e Aitor conforman Su Ta Gar. 

Os músicos de Eibar basean 
moitos dos seus terri.as nos co_n
ílitos sociais, non só os da sua 
terra senón os de todo o mun
do. A situación dos presos, a 
violéncia en Euskadi, a pobreza 
no T erceiro Mundo e, agora, a . 
ecoloxia, on os eixos do seus 
traballo . Desde o ano 1991, no 

rno a un de Negu Gorriak. É un 
público aberro no que as fron
teiras musicais están diluídas", 
sinala Xabi. 

Apenas rematado de gravar o 
seu quinto traballo, os Su Ta 
Gar marcharon primeiro por 
Cuba e despoi por Europa a 
apresentalo. "Cando fumos a 
Cuba autofinanciámonos xa 
que non é preci amente o país 
que che pode pagar por actuar. 
Pero é gratificante o interese 
que espertas nele . Na Habana 
actuamo ante 800 per oas nun 
1 cal cun aforo de 400", con
tan. Despoi virian Suiza, Aus
tri e Alemaña, onde o centro 

iai e ca a okupadas con
vérten e no u e cenário. "Nós 
c mezamos a tocar en Euskadi 
nos gaztetxes ( okupas). De cal, 

O Concello da Pastoriza 

quer rnaneira, ainda que en 
Euskadi hai unha rede impor
tp.nte destes centros, nada que 
ver con outros países europeos; 
nós quedamos abraiados cando 
vemos que os alemans ou suizos 
teñen centros sociais autoxes
tionados que son edif ícios de 
seis pisos con todo tipo de ser
vizos", contan. 

Síntense privilexiados polo feí
to de vivir do seu traballo pero 
continuan arrastrando . os pro
blemas das formacións inde
pendentes. "Moi poucos músi
cos poden vivir en Euskadi da 
música. Nós irnos tirando por
que vendemos de cada disco 
perto de 10.000 copias, unha 
cifra que en Euskadi só acadan 
alguns grupos folk, e acadarnos 
certos luxos como que a com
pañia nos conceda dous meses 
para a gravación e que se faga 
cargo da promoción. Tamén xi
ramos moitos; non baixamos de 
entre corenta e sesenta actua
cións ao ano. Pero, mália seren 
profesionais, seguimos atopan
do que a música non é tomada 
en serio. Continuamos tendo 

. problemas como o de chegar a 
unha cidade e que os responsá
beis da sala non teñan pegado 
nen un só cartaz anunciando a 
actuación ou que poñan unha 

equipa de son que non vale pa
ra nada. Dese xeitó non é raro 
que perdamos cartas n~~ via
xes", din Xabi e Aitor. "E moi 
facil tocar de balde peró as cau
sas complícanse cando queres 
que che tomen por profesional. 
Por exemplo, son moitos os co
lectivos e asociacións en Euska
di que queren que toques de 
balde pero non sempre podes. 
Apoiamos a sua causa pero ta
mén pedimos un pouco de_ pro
fesionalidade", engaden. E im
posíbel escoitar aos Su Ta Gar 
en emisoras comerciais de ám
beto estatal. Como outros gru
pos que cantan en euskera ta
mén teñen dificultades para ser 
distribuídos e entrar nas tendas . 
de discos mália que Esan Ozen
ki, · a sua compañia, sexa a máis 
importante en canto a casas 
independentes. 

Non eluden falar da situación 
política e social en Euskadi ain
da que recoñecen que cada vez é 
máis complexo entender todas 
as posturas enfrentadas. "Seme
lla claro que o PP opta por unha 
via de represión que se traduce 
nunha maior presencia policial 
no país", sinala Xabi. "Ao final, 
o que acontece é que todo o 
mundo ten un amigo no cárce
re", engade Asier. + 

ás Maldivas. 
Como ruta convida á dos "pazos e 

castiñeiros" polos arredores de Lalin. Dan 
tamén unha volta pala harta e mostran os 
traballos gañadores do concurso fotográfi 
co. Nas "pá2'inas verdes" mostran as medi
das para un desenvolvemento .sustentábel 
remitidas pala Federación Ecoloxista Ga
lega ao conselleiro de Medio Ambiente. + 

Buguina 
N2 2. Xaneiro - Febreiro de 1988. 
Pre:zo: Gratuíta. 

A recuperación do bairro histórico de Vi
go é o tema central do Boletin Bimestral 
do Programa Urban, nesta ocasión adicado 
en especial á rehabilitación do edifício do 
antigo Concello do que se apresenta un 
completo informe. Cun esmerado deseño, 
a revista inclue un artigo sobre a Bibliote-

ca Peruol, a sua 
história e os 
s~us fondos, e 
un estudo arre
dor da 
arquitectura 
militar do sé
culo XVI1 na 
cidade. Recó
llese o texto 
de X. L. 
Méndez Fe-

1.o rrin titulado 
"Un Vigo 

maldito" na 
que, á maneira de ruta para coñecer 

á cidade vella, recomenda "a visita á Rua 
das Hartas a partir do Banco dos Pesos, na 
que fara Porta do Pracer. E a entrada ao 
Campo do Castelo, pode facerse desde as 
escaleiras de EStreito, que dan á fonte 
abacial que media entre o inicio da FErre
ria e da Rua de Santiago, ou tamén, Ferre
ria arriba, ascendendo pala ampla e sollosa 
e alegre Subida ao Castelo". + · 

Revista de libros 
Directores: Álvaro Delgado-Gal. 

válese da noite para derrubar a· Casa da Botica 
N"-16. Abril de 1988. 
Prezo: 300 pesetas. 

A maioria dos viciños posicionárase a favor da conservación do histórico edifício 

-0- PAULA BERGANTIÑOS 

Custodiada pola gatda civil o 
Martes 21 ás sete da mañá unha 
pá derribou a Ca.sa da Botica na 
Bretaña. Coa teima de construir 
unha praza pública, o governo 
municipal da Pasteriza remataba 
asi cos 250 anos de hfatória <leste 
património, cuxa restauración es
taba a ser demandada pola Aso
ciaci6n Cultural Arrouxeira. 

A maioria dos viciños xa se po
sicionara en referendo a favor de 
restaurar a Casa da Botica para 
darlle un uso social e cultural. A 
segunda consulta popular para 
suspender o seu derribo esixida 
polo alcalde, Xosé Yáñez, nun-

ca chegou _a celebrarse. As sete 
da mañá do Martes 21 arredor 
dunha veintena de garda civis 
empezaron a valar a zona pero 
antes de rematar esa. protección 
xa o edifício estaba tirado. Se
gundo sinalou a Asociación Cul
tural Arrouxeira algun dos seus 
membros estivo controlado po
los civís desde as seis da mañá. 

A Ca.sa da Botica mantiña a sua 
estr~tura intacta e a Arrouxeira 
defendía que se podia construir 
a praza pero en concordáncia co 
edifício conservado. Unha vez 
reabilitada, a Casa da Botica ser
ví ria de centro de reunións, 
confeiéncias, exp_osición e sede 

I, das asociacións, poderia albergar 

un museo etnográfico, adicado a 
história e cultilra da parróquia, e 
a biblioteca máis completa de 
Galiza sobre a cultura bretoña. 

Polo ano 1800 a Ca.sa do Sueiro, 
que se chamaba asi polo nome 
do seu proprietário, era a resi
déncia dun escribano. Ao mo
rrer a casa pasou ao seu apren
diz, que era recaudador de im-· 
pastos. No poxigo ainda se con~ 
servaban os huracos polos que 
metia o cañón da escopeta para 
defenderse. Era xunto coa igre
xa, a casa reitoral, a de Gasalla e 
a casa do Bispo as únicas que 
existian na Bretaña. Co ·tempo 
pasou a ser cuartel da garda civil 
e máis tarde converteuse na 

consulta do médico Xosé Ber
múdez, Don Piepito. Nos seus al
pendres desenvolvéronse ofícios 
como comércio, de tecedor, fu
nerária, zapatería, taberna. Ser
vir de escola e de vivencia foron 
as suas últimas func.ións. 

Vicente Aiaguas reseña neste número a 
novela de Eduardo Blanco Amor La cate
dra y el niño, recén editada por Galaxia. 

Araguas di da 
obra que "é un
ha novela a 
modo de saga, 
comparable 
cando menos a 
Los gozos y las 

Non estaba catalogada por Patri- sombras, que 
mónio, pero a .campaña P._Qla sorprendera e 
conservación <leste emblemático · encantará ao 
edifício emprendida pola Arrou- lector partidário da narrativa en clave rea-

d lista, escrita en linguaxe suntuoso -por ba-
xeira oontaba co apoio as Briga, rroco- e que debera ubicar ao seu autor no 
das en defensa do Património Chai- lugar na literatura, española (ao Blanco 
rego, a Irmandade Galiza Bretaña, Amor que escrebe en castelán apenas si se 
a Liga Céltica, o BNG, o Coléxio cita nos manuais ao uso) c;¡ue·sempre· tivo 
Oficial de Aparelladores e Ar- que ter ocupado. Gaxes do dobre exílio." 

quitectos de Lugo, Arqui'tectos A publicación da Fundación Caja de Ma-
drid revisa tamén obras de Boudieu, Bau-

sen Fronteiras e asociacións cul- drillard, Miller, Céline, Gide, Vilallonga, 
turais de todo o país.+ Josefina Aldecoa, Alvaro Mutis ou Blasco 

'--~~~~~~---'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--''--~~~~~~~~~~~~~----i · Ibáñez. + 
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Que novidades apresenta a sua 
gramática? 

Unha das principais é non de.- · 
pender doutros estudos alleos ao 
galego e tomar como material de 
complemento a no5a. língu~ lite- -
rária que é un patrimqnio e;xtra
ordinário. Incorpórase ese mate
rial l~güíst_ko procedente da li
teratura ~o c_ampo da lingua. Tí
vose en canta tamén toda ,a no
sa tradición gram.atical anterior 
-ainda que escasa e con c;:ondi
cionarrientQS óbvios-, fl.S propos
tas de Saco e Arce, Marcial Va
lladares, Lugris Freire ... 

Que repercusións ten con re.
peito a outros estudos lingüísti
cos concretos? 

.... Unha gramática. é . un estudo 
global da lingua. Toda . gra~áti
ca nova s4pón un, paso jrnpor
tante _no prestíxio .da. ltngua, ta
mén desde o ·pontp de vista da 
investig,ación~ sobre ela mesma. 
Por riba dos traballos concretos, 
este tipo d~ obras van marcando 
as pautas dq avance da·situación 
da língúa e a ·su"a formaliz~ción._ 

Entraría dentro dos obxectivos 
dos organismos públicos". . 

Apenas Se publicaµ estudos <les
te tipo, ternos unha preséncia 
gramatical escasa, mesmo na µl
t}ma etapa da história da lii;igua. 
E cert9 que fago un traballo que· . 
poderian ter feito as institucións, 
pero non o fixeron. A Académia 
Galega marco~se na sua orixe fa, 
cer un diccionário mái& unha 
gramática per_o incumpriu ese 
obxectivo. Non deu feíto a: gra
mática. O traballo que pre~ento 
é un material para a discusión xa 
que trato todos os aspectos con
flitivos da lingua e pronunciome 
sobre cada un deles. É unha gra
mática para o debat~, unha apor
tación ao proceso de fixar un 
modelo comun da lingua. 

Rompe con algunhas ideas arre
dor da lingua. A da ghecula é un
ha delas, neste primeiro volume 
adicado á fonética e fonoloxia. 

Ficou durante moito tempo afas
tado da discusión, foi un fenóme
no aceitado como unha variante 
dialectal. Non fun eu quen reavi
vou a discusión. Persoas interesa
das viñéronme consultar e estu
dei-o tema, chegando á conclu
sión de que non é un fenómeno 
xerado no galego, senón. produt9 
da interferéncia do castelán. E 
un fenómeno lexítimo para quen 
o ten no seu idiolecto pero ser:ia 
negativo tratar de incorporalo no . 
modelo normal de lingua. Neste . 
volume hai unha série de cues
tións que someto a· discusión -ta
mén no vocalismo e as regras de 
acentuación- ás veces discrepan
tes cos maiormen te asumidos. 

Obriga a elaboración dunha 
gramática a facer unha diagno
se da sitb.a~i9n .da lingua? 

Vese máis 'de perta qú~ v~i por 
unha via perigos"a. O proéeso de' 
fixación do modelo estándar vai 
derivando cara o español, nótase · 
ben no caso da fonética. O gale
go necesita marcar unha frontei
ra clara co español, porque é o 
maior perigo, o que invade o seu 
território. A coíncidéncia co por
tugués sempre será positiva por
que é volver ao ámbito natural 
do galego-portugués. O portugués 

Xosé R. Fteixeiro ·Mato 
t ~ . ,. 

. . . ~ 

'A norma do galega deriva cara. o español~ 
... ·~-- . ... ·=·--_..... ,_. 

-e> CARME VIDAL 

Toda gramática contribue "a prestixiar _á lingua" e. esta é ademáis "un material.para a discusión, xa qD;e trata 
todos os:--aspectos conflitivos da lingua e pronúnciase sobre cada un deles", sinala Xosé Ramón Freixeiro Ma
tQ, autor do primeiro volume, o dedicado á fonética e á fonoloxia, da Gramática da Língua Galega (Ed. A Nosa 
Teria.).)Cunto .con Anxo Gómez Sánchez ven d~ puhlíc.ar a§imesmo unha História da Lingua Galega, na mes
ma: edito~iá.l, que ten coma fin dar a coñecer unha . "hís.tó~ia.~e prestíxio e normalidade" tantas veces ocultada. 

non é unha ame~aza, n;n -exerce 
nengunh.a presión socjolp_xica so
bre o galego. O verdadeiro per1go 
do galego está na deriva cara. o 
español, ba_iXo~á disculpa de .ter 
füielidade á lmgl}a falada que ~s
tá castj:!lariiz~cla.~ Se seguimos fa
ceñdo concesións e non marc·a
m()S . esa difer_eri.ciación, o-galego 

.';,.crcaoará por se. converter nunha 
variante dialectal d_o eseañol. . 

Qu~n , ~ o-responsábe( da derivé 

A responsabilidade é daqueles or
ganismos encargados de estable
cer os critérios normativos. Legal
mente correspóndelle á Acadé
mia Galega e aí é onde vexo que 
non está cumprindo ese papel. 
Ven de publicar un diccionário, 
mais non vai nesta via, senón que 
continua a facer concesións de 

aproximación ao español. 

Está ben . tratada a fonética nos 
méios de ~omunicación públicos? 

É necesário fixar un modelo fo
nético culto no que nos sinta
mos identificados .e que preserve 
a nosa própria identidade lin
güística .. Estase desnatúralizando· 
a nosa própria fonética e é nece
sário ii;itervir, por exemplo man
tendo o noso vocalismo tradi
cional. Se desde os meios públi
cos se utiliza unha lingua sen . 
eses trazos contribuese á perda 
de identidade da fala. Infeliz
mente, moitas veces, en lugar 
dun ·valor, unha boa fonética es
tá a ser un impedimento para 
poder ttaballar neses meios. 

Non é difícil fixar un modelo 

fonético? 

É, pero tamén resulta moi nece
sário. O galego ten unha ampla 
\Tariedade de realizacións e asi 
como na morfoloxia se escolle 
unha forma determinada, tamén 
na fonética ternos _que optar para 
ter ese modélo culto. Falo do ám
bito- formalizado da língua, ,sen 
deixar de valorar a riqueza de to
das as variantes fonéticas. Por ri
ba das variantes dialectais ternos 
que fixar unha norma comun. 

Emprega qa escrita desta obra a 
normativa oficial? 

Defendín sempre, con moitos ou
tros compañeiros, a via chamada 
do acordo ou normativa de míni
mos que me parece ·a única posí
bel cando hai duas conceicións 

ANOSA TERRA 

contrapostas. fa(a via interm~dia 
tivo moitas dificuldades porque 
nunca se apreciou von~ade de 
acordo por parte de quen debia 
promovelo, pero a estas · alturas 
está claro que é necesária unha 
norma unificada, Tq_mén c;:heguei 
ao convencimento de que neste 
momento non hai roáis solución 
qu~ a norma oficial nas SUQ$ má--, 
ximas posibilidades, pero seh sa: 
cralización. Iso non me impede 
ter discrepáncias. 

Continua logo aberto o ·debate 
sobre a norma? 

Necesítanse pasos que_vaian ela-
borando unha norma adecuada á 
situación. As normas están <lita
das polo poder pol(tico e seria 
ideal que se consensuaran coa 
oposición, porque garantiria a sua 
estabilidade. Se o poder político 
tivese unha actitude po itiva cara 
o galego, resolvería este problema 
pola via do consen o, pero ten 
dado probas de todo o c ntrário. 
Cando o poder mude poderan e 
facer modificación . O debate e
gue aberro pero acalado. 

Participarían entón dunha nego
ciación encamiñada ao consenso? 

Xunto cos meu compañeiros, le
vamos moito tempo facendo o 
que estaba nas nosas man para 
lograr o acordo normativo, vinte 
anos tentando esa po ibilidade e 
continuamo na m ma liña. Se 
hai propo tas ne e entido serán 
benvidas e estariarn dispo tos a 
colaborar no que podamos e resol
ver o confuto porque considera
mos que é unha necesidade. 

De quen tiña que partir a ini
ciativa? 

De quen ten posibilidade legal 
de facer propostas e modifica
cións da norma. Non depende 
de nós, senón das in titucións 
que teñen competéncia ou ocu
pan parcelas de poder lingüísti
co: a Académia, o Con ello da 
Cultura e o Instituto da Lingua. 
Con eguir un acordo significaria 
a eliminación dun elemento dis
torsionad r ·que está interferin
do no campo da lf ngua e subxa
ce me mo no pr ce de norma
lización, que é prioritário. 

En canto á Históría da Língua, 
que obxectivos se marcar-<m? 

A divulgación da biografia d 
noso idioma a un público ampl , 
a comezar polo próprio en ino. 
Moita xente ignora que, de 1200 
anos, o galego foi durante 700 a 
língua normal de Galiza, a que 
falaba todo o mundo, e que leva 
os últimos 500 nunha situación 
de conflito, por imposición dou
tra allea. Ten unha história ri
quísima e foi veículo dunha tra
dición literária de extraordinária 
importáncia. O galego foi normal 
precisamente no tempo no que 
Galiza foi próspera e mesmo 
exercia un grande poder dentro 
da Península. O coñecemento da 
história, sen os falseamento~ que 
houbo até agora, desfai moitos 
tópicos, por exemplo que o gale
go sexa unha lingua relacionada 
cunha situación de conflitivida
de ou anormalidade. É necesário 
transmitirlle isto á xente, porque 
o esplendor histórico, o saber que 
se trata de volver facer normal o 
que xa foi normal no seu dia, 
contribue con forza ao proxecto 
de recuperación.+ 
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Os maios da 'Coruña en ·1s70 
Unha narración recuperada que escribiti o pintor UrbanoLugris nos anos cincuenta 
*URBANO LUGRIS 

orno nace hoxe 
-día primeiro de 
Maio de mil e oito; 
centos setenta 
anos- o mes en que 
faze la calor, paxa; 
ros e campás saú; 
dan ao sol coas súas 
voces máis frescas, 
máis divinamente 

puras, polo aire transido de luz. 

Anxos novos, con solares segu; 
ros, colleitan as ledas caléndulas 
aurorais, os lirios de prata do 
arnañecer. Quizá, sobre do esva, 
ído ronsel da noite, cara un oes; 
te en fuga, escintila un postreiro 
fulgor lunar, e a última estrela 
apágase silandeira. 

Un rezagado morcego solicita, 
medoñento, o seu niño, entre os 
canzorros de Santa María do 
Campo, ou ao abeiro dos toma, 
chuvias da Torre da Pólvora da 
lgrexa de Santiago, onde o san; 
cristán, pálido de cera e de sono, 
toca os sinos da misa de alba. Pe, 
ro xa desde moito antes andaba 
o Señor Don Merlo tocando a 
súa alemanda polos arredores do 
Botánico, e Madama Bubela, 
preciosa, ridícula, xogaba e xoga, 
ba o seu país de abano entre os 
loureiros, as rosas de cen follas e 
as peonías que celan o sono do 
Cabaleiro Moore:;E si sentides re, 
buligar as cinzas / e se escoitades 
indefinibles voces / e se enteru1edes 
o que esas voces digan ... saberedes 
daquela que o nobre e heroico 
escocés celebra tamén o renaci; 
do Maio, que viste de verdes 
promesas os negriños do baluar, 
te, e tornasola -verde, rosa, gris
ª auga queda do porto, onde un, 
ha fragata empavesada -¿Santa 
María Exipciaca?, ¿San Xoán Ne; 
pomuceno?- aúda ao me da Vir, 
xe con salvas de cañón. alve 
Estr la d Mar . alve. 

¡ Maio! ¡Fe ta fl ral e antiga, 
rec nd do t mpos pagán en 
que Cere e Fl ra, con T riptole; 
mo frumentici e moz , ac rda, 
ban prado , b sques e trigai co 
eu augu to, harmonio o ritual 

de amor! ¡O Maio, tempo ar, 
dencios e xocundo, no que a 
T erra como unha moza casadei; 
ra, faise espiga, fror, e a auga das 
fontes inventa un novo, sutil di; 
cir! ¡Maius -ouh, Xúpiter- hoxe 
de cruces cristiás, rosas brancas, 
vermellas; cruces dos camposan; 
tos, das igrexas soas, na monta; 
ña, ou nas ribas do mar! Como 
no SaR Xoán, sobre un fondo 
pagán e vivo, érguese, augusta, 
pacificadora, a Santísima Cruz, 
que o maio viste de frores e de 
espadañas, de palmas e de lou, 
reíros, como aqueles de antano 
nas portas de Xerusalén. 

Xa está cos seus arcos de frores 
-lilas, rosas lunarias, caléndulas 
de ouro, fiuncho, alelís- a carro, 
za do Maio no adral de Santa 
María, dourando a súa torre mi, 
tra, xa mozo, o sol. O Maíño, co, 
roado de rosas, -xubón e escravi, 
ña de frores e de herbas de olor
agarda, xa no seu trono, o mo, 
mento en que oito rapaces -pan, 

talón branco de seda, chu; 
pa azul celeste- que han , 
arrastrala, ocupen os seus 
postos a ambos lados da 
lanza de ouro do carro 
triunfal. Bandadas de ne; 
nos, con recheouchío de 
ledos pardais, rodéano im; 
pacientes, arelantes de dar 
comezo á custación das 
maias, as doces castañas pi; 
longas, que, de porta en 
porta, pedirán con cantos 
-laudatorios, ou mal inten; 
donados-, cheos de deli; 
cioso sabor popular. 

lecriadán clun neno maio e letra capitular 
clebuxados polo p~ Lugñs. 

Xa está en marcha o corte, 
xo ¡O enxordecedor grite, 
río da rapazada gozosa, fre, 
nética, únese o chiar das 
gaitas grileiras, o estourido 
dos palenques, o revoo das 
campás parroquiais que 
-lavercas de bronce- can; 
tan o seu aleluia polo casto 
aire azul. Atoladas andori; 
ñas zigzaguean raudas, so; 
bre a gaia moitedume in, 
fantil, que se axita, corre, 
avanza e arremuíña, como 
un rfo de auga multicor. O 
cadro está cheo de move, 
mento, de gracia, de luz. 

Señores e menestrais, por 
ventás e balcóns, asisten 
ao triunfo de Flora, despois. 
do soconusco con biscoitos 
de soletilla, ou da máis hu, 
milde "cascarilla colonial". 
Dona Pilar e dona Milagri, 
ños corresponden ao reve, 
rencioso saúdo do Briga, 
dier Pedrosa que -gorro 
cuartelero, zamarra Kara, 
cul- fuma o primeiro "ta; 
galo" do día entre os por, 
tieres de veludiño de flan, 
des do alón. 

A xentes artesás -sastres, 
toneleiros, silleiros, corde; 
leiro , batifollas, tabernei, 
r , e demais gremiais-, 
debrúzanse na porta dos seus 

bradoiro , garlopa, tesoira ou 
mazo en ristre; e ata a vella do 
ventano -gato chamusco, bego, 
nia e pirixel- asoma, como nun 
intimista flamenco, a súa cariña 
pasa e leda pola seu alegre xar, 
dfn colgante, o seu babilónico 
paraíso particular, e os seus ollos 
sorrfn tamén ao maio. Porque .. . 
Porque quen sabe se a bolboreta 
de ouro da saudade non trema 
hoxe no seu corazón; no seu len; 
to e gastado corazón: Eiquí ven o 
maio / con cereixas nas orellas, / E 
con freces moliñas / para regalía 
das vellas. / ¡Quen sabe, Se, 
ñor! .. . continúa, entramentres, 
a rolda do Maio, e o seu ledo 
cortexo, polas rúas e as prazas, 
nobilísimas, señoriais, da Cicla, 
de Alta; e a colleita de maias 
vai en progresión constante, xa 
que ninguén se nega á dádiva 
facíl e xenerosa e, ¡ai de quena 
tanto se atrevese!. .. Eu pedinlle 
as maias / a Xan Cagademos / E 
como non os tiña / Deume un pra, 
to de xurelos ' 

Ri o pobo, e comenta, rexoubei; 
ro, a chispa de h~erofante de Ce, 
res, rapazolo con xefto de vate 
festivo, bo pra u~ha regueifa: O 

peixe era podre / o pan balorento / 
Bótelle medio netiño / para que lle 
entre para dentro. E as "pilon; 
gas", doces e douradas van caen; 
do, chuvia de Danae, nos cape, 
los tamaños, nos cestos pe vim, 
bio, de forma·de ánfora, como se 
unha longa coresma se aveciña, 
se, coa súa dieta de castañas con 
leite presa, natillas fieis e mesto 
mel. .. Déano,las maias / Señor 
cura, dea /das que lle sobraron/ 
da súa Coresma ... 

E como o señor conde está no 
seu balcón, pagará tamén -a súa 
gavela ao Maio, o que fai cos 
castaños dos castiñeiros solaren, 

· gos de Santa María de Bavío, 
santuario' de vella sagrazón, co, 
roa das Mariñas dos Freyres: Tí, 
reno;las maias / Señor Cabaleiro / 
V al máis a honra / Que todo o di, 
ñeiro ... ou roáis adiante, xa na 
Rúa de Santiago, onde vive o 
vello escribano do Reino don 
Leoncio Amarelle de Courel 
( caseirón soturno, farol de saín, 
e Santo Cristo con chagas na 
hornacina da soleira: D.éanos as 
maias, / Señor escribano, / xa que 
tantos preitos / amañou no ano. 

Don Leoncio sorrí polo · 

I 
. M-6 

t 
colmillo. Deixa a pluma de gan; _ 
so en enorme tinteiro amea, 
zante -¡da súa tinta líbranos 
Señor!- e, queiras que non, en, 
tre amarelo e verde, paga ta, 
mén o seu foro ao mozo deus 
Maio, que entre os poirentos 
legaxos e a salvadeira negra,. 

gozosamente, triunfal; 
mente, -ri. 

Como xa é medio día, e o 
sol repinica polo ceo cobal, 
to o seu pandeiro de cha, 
mas cereais, o sangue circu, 
la con forza -incontrolable, e 
hai en tódolos ollos un res, 
plandor igual -<:hispa de vi, 
ño novo nas meniñas mo; 
zas- chegou o instante de 
comezar a danza ritual do 
Maio. As altas varas da abe, 
leira marcan o ritmo sobre 
as lousas sonoras da vella 
praza, e gaita, ferros, frauta 
e tambor, redobran o seu 
vigor entusiasta, o seu presto 
floral e festival ... E pregunta 
o hierofante desde a súa ca, 
troza: ¿Cantarán o Maio? ... 
e responde o coro: ¡E máis , 
ben cantando! / Este é o Maio 
! o Maíño é I Este é o Maro ! 
Que mexa de pé / Déanos as 
Maias , / Señor . Coronel, / 
Déanos as Maias, / Que es, 
tán na ola do mel. 

Dentro de dous días, o tres 
de maio -seguimos en mil 
oitocentos e setenta- día 
da Invención da Santa 
Cruz, infinidade de altarci, 
ños, conmovedores na súa 
inxenua sinxelexa e beleza, 
alzaranse por tódolos re, 
cantos e esquinas da Cicla; 
de Alta. Espadainas, xestas, 
fiunchos, mentrastes, en, 
cherán de gozo o aire e o 
corazón. 

Os vellos cruceiros tamén 
revestidos de frores e guir; 
naldas de herbas olorosas 
sinalarán o triunfo da Cruz 
sobre os vellos mitos, co, 
mo un paxaro a cantar so, 
bre a pedra dun dolmen. 
Xa non loan os rapaces ao 
Maio. Estenden os seus 
pratos cubertos de pétalos 
de rosas -sempre brancas e 

coloradas-, e, sobre eles, a cru, 
ceciña humilde, si, máis grande 
non seu poder. Agora andan 
por ríos e prazas, San Felipe e 
Santiago, e no aire, lento e lim; 
po que vén do agro e do mar, 
anúncianse xa as rosas de Cor, 
pus Christi. Laus Deo.+ 

1 ...... 

NA NOSA 
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Aquil cabaleiro da viseira 
Na druídica robleda (que diría en 
castelán calquer tardoceltófilo) 
non vin a aquil cabaleiro da vi
seira que nunca faltaba cada vez 
qu~ me encomendaran pregoar 
na súa vila. Estaría ausente, 
pois, na frondosísima carballei
ra do campo da antiga feira de 
Caldas de Rei's, onde eu, arris
cadamente ancararnado no pal
co da música, botaba o sermón, 
da Festa do Roscón. Xa que ao· 
decirse na mesma xornada da 
festa, máis propio que un pre
gón, é un sermón. 

Pensei de c·ontado que o 
señor da gorra e viseira, 
ao non estar alí, si _se iría 

a dar unha volta por Indonesia, 
para reverdecer os días, e .os 
anos, que acolá vivira coma un 
sátrapa en Bandung, poñendo a 
punto a aviacion de Sukarno. 
Dado que o cabaleiro caldense · 
da viseira ,é inxenieiro aeronáu
tico xubilado - ou emérito, tal 
como agora se di dos retirados 
de certa xerarquía- e ben pode
ría volver unha temporadiñq. a 
onde denantes morara. · 

Supoñía ap meu ouvinte e lon
xano paren te de Caldas, · via
xando pola inmensa illa. de Bor
neo, ou mellar pola máis peque-

Miña nai miña naiciña 
cando non ten que me d~r, 
éncherñe a cara de bicos 
e despois rompe a chorar 

¿ Haberá definición máis grande 
do amor maternal? 

Castelao, referíndose á Piedade 
ou Virxe das Angustias dos can
teiros galegos, di que eles nunca 
poñerían a un hgme no colO da 
nai; por iso, nestas representa
cións do reverso dos cruceiros, 
"Xesus sempre é pequeno, é o 
Neno, porque é .o Flllo, e os fi
llos sempre son pe_quenos no 
colo das súas nais". 

Elas son as grandes deusas de 
todos os tempos e cÚlturas. 
Afrodita, Démeter, Isis, Ceres 

ou a mesma Virxe María, son as 
posuidoras do ventre procreativo 
e do leite nutricio, a inan que 
xulga e perdoa e os brazos que 
acollen e protexen, a guía no difí
cil camiño da vida, o escudo pro
tector e o seo acolledor, o cume e 
centFO da primavera humana e a 
referencia de agarimo, tenrura e 
amparo no resto da vida. 

En Roma, entre o 28 de abril e 
o 3 de maio celebraban a festa 
da "Floralia", festas de ·fecundi
dade_ nas que os fillos da terra -
lle agradecían á nai natureza o 
florecemento Q.e todos os froitos 
benefactores. 

Ademais de principio, a nai ta-

na de Java, cando me pareceú 
velo pasar en coche coma unha 
exhalación, o otro vernes, pola 
estrada de Sevilla a Carmona, 
deixando moi atrás, detidos nos 
semáforos, aos demais convida
dos a unha boda andaluza. 

Penso que despois se destocaría, 
xa que non volvín a ollar a visei
ra, nin a testa que antes cubría, 
na igrexa priora} de Carmona; 
maxestuosa c9ma unha catedral, 
vestida de refulxentes, aúreos e 
·grandiosos retablos. Nin tampou
éo as topei no énorme graneiró 
do cortixo, trocado en salón de 
vodas e sostido por marmóreas e 
x-ónicas columnas, xa tase ama
relas polos sécuios que denota-

. ban a· súa procedencia,,-~ecais das 
ruinas da Itálica famosa. 

< • 

O. noso p~isán, ~ende logo, 
non era ningún daqueles 
señoritos -sevillanos ma

duros e maciz~s, que entre as co
lumnas trenzaban e dominaban, 
con sobria e rítmica elegancia, a 
bética danza das fermosas moci
tas· sin vestir entón de farala~s. 

Non era lecer para que algúns 
deles levara, naquelá nóite de 
baile, a go~ra que usan cªndo, 
ca garro_cha, na man e a cabalo 

da jaca, acos;an ás xuvencas nos 
tentaderos. Non se ·mostrara alí 
outra viseira ca do noso cabalei
ro de Caldas, e iste xa desapare
cera, sin podernos despedir dil. 

Pasou o sábado e na mañá 
do domingo puidemos por 
fin penetrar na catedral de 

Sevilla, atascada polas colas for-
. macias por milleiros -de turistas 
orien.tais e occidentais .. O gótico 
florido das colosais oxivas e os 
3 2 ciclópeos pilares do maior 
templo da Hispanidade, abraiou
me ata o grado de esquencer que 
semellante fábrica -máis belida 
e valiosa que sete exposicións 
universais:_, tiña en principio 

· tan endeble construcción, des
pois afectada ·polos terremotos, 
que en parte se desmoronou en 
dúas ocasións: na noite dos Ino
centes de 1511, e no primeiro de 
agosto de 1888. E caín dise xeito 
'nunha mística ensoñación, pro-
_pidada pola visión ·das altísimas 
crucerías, asaetadas_ polos mil 
raios dunhá luz andaluza, que ao 
atravesar as prodix-io.sas vidrei
ras; · santificábase goticamente. 

Atá que_e$pertei a~_-ve.r encol 
dunha mesa petitotia~ xunto á 
porta catedralicia do Baptisterio, 
-a gorra 'de .viseira do -fne1:1 lonxa-

Amor de nai 
'ffién é a continuadora 
da vida, ata extremos 
tales como o sentido 
polos esquimós, . que 
cando morría unha mu
ller deixando un neno 
de peito, este era ente
rrado con ela, pois non 
se entendía como un 
cativo podía ser criado 
sen a propia nai. 

Ela chora e comparte 
· as penas do fillo e ri 

as súas ledicias, pero 
tamén pode ser a gran
de egoísta do seu amor 

· e quen máis sofre da súa 
incomprensión . . , 

O cume deste egoísmo 
cóntase no caso dunha 
nai solteira que criou ó 
seu pequeno como un~ 
ha rosa solitaria. 

O rapaz crecía e á nai íanlle pe
·sando os anos, sustentados no 
apoio do fillo en quen ela tiña 
postas as esperanzas para a ve
llez. Se.n el, ela, que nin viúva 
sería, ficaría soa e desamparada; 
e temía ese día, como se temen 
as desgracias. 

Unha noite o rapaz chegou á 
casa coa terrible nQticia: Tiña 
noiva e quería casar. 

-¿E que vai ser de min, me~ fillo? 

-Ti vivirás con nós. 

Pero ela, ciumenta, sabía 
que o amor de quen· ela 
criou xa non era o mes

mo. O rapaz por quen se desvi~ 
vi u tiña outros brazos que o 
aco llesen, outros ollos que o 
mirasen, outros dedos· que o 
aloumiñasen e o vestisen; e ela 
ficaba relegada a un sgeundo 
plano. Como a nai seguía pro
-testando, o · fillo recriminábaa: 

-Non sexas egoísta, miña nai. 

-Non son egoísta, fillo, son 
túa nai. 

Pero por moito que ela intentaba 

, no curmán. E alí estaba personal
mente detrás dila, o inxeñeiro 
aeronáutico caldense, coma un 
irmán da caridade, que agora é, 
pedindo esmola para o Hospicio y 
Hospital de la Santa Caridad de Se, 
villa. A fundación do célebre D. 
Miguel de Mañara Yicentolo de 
Leca; aquil arrepentido libertino, 
cuxa figura serviu de alicerce, 
asegún moitos eruditos, ao mito 
de D. Juan Tenorio. Hospicio e 
Hospital edificados por Mañara 
nos solares que comprou das ve
llas atarazanas de Don Alfonso 
O Sabio, o das Cantigas. 

Asúa Irmandade xamais se
ría ~ro.cesio na l. No_:: deixa 
a v1se1ra, para ponerse o 

capirote na Semana Santa, o 
cabaleiro caldense; sevillán por 
pía afinidade matrimonial, de
voción e profisión (no longo 
tempo en que non morou en 
Bandung) . Un mes cada ano 
tócalle estar de servicio gratui
to na lrmandade: vixiar cada 
día o reparto do xantar aos 
probes do Hospicio da Santa 
Caridade ; pois inda quedan 
probes en Sevilla, pra que os 
señores pudentes poidan facer 
tal... obra de caridade. E pedir 
esmola para iles, xunto á porta 
norte da Catedral.• 

'FRANCISCO A; VIDAL 

sacarlle da cabeza a idea 
do casamento, o rapaz, 
querendo evitar remor, 
sos, aseguráballe que un 
amor non ten que ver co 
outro. E ela, que sufrira 
na súa mocidade as con
secuencias dun cariño 
mal entendido, penaba 
que lle volvía a negativa 
experiencia. 

Quen na veciñanza par
ticipaba daquela discu
sión dividíase entre os 
que lle chamaban deslei
gado ó rapaz e comenen
cias á nai. 

a ía do casa~e~
o, entre os mv1, 
ados faltaba a 

desconsolada muller, 
que non quería partici

par paquel acto que a relegaba. 

~ O rapaz dispoñíase a responder 
cando o crego pregunta diante 
do pobo invitado com·o -teste
muña daquela unión: 

Pedro, ¿queres por esposa a Ma
. r-ía Dolores? 

E antes de que o noivo dese o 
seu consentimento, desde o 
fondo da igrexa, oíuse a voz da 
nai recomendando con desespe
ración: 

-Di que non, m~u fi llo, di 
que non.• 

ANOSA TERRA 

Vitorino · 
Pérez Prieto 
'Xesus era ecoloxista e 
feminista' 

Estou con várias cousas, en espe
cial de teoloxia, entre eles Por eso 
lo mataron, de Juan José Tamayo 
que apresenta a Xesus como home 
libre. T amén a obra de Dolores 
Aleixandre Bautizados con fuego 
que, dentro da escasa e intere ante 
produción de teoloxia feíta por 
mulleres, aporta unha lectura dis
tinta dos textos bíblicos desde o 
punto de vista da muller. Na mes
ma liña están as obras de Shüssler 
Pero ella dijo e En memoria de ella, 
que reflexiona sobre a preséncia 
das mulleres nos Evanxeos e nas 
primeiras comunidades cristianas. 
En canto a literatura ando coa ex
traord inária novela de Blanco 
Amor La catedral y el niño. 

Que recomenda ler? 

A novela de Blanco Amor que se 
acaba de reeditar. Ten unha escrita 
impresionante, grande riqueza de 
vocabulário e un incnoel retrato de 
personaxes cunha marcada veta 
anticlerical. Levaba tempo sen ler 
algo con tanto gusto e creo que de
bían tomar boa conta dela os escri
tores novos. Gostoume tamén Afir
ma Pereira de Tabucci. Recomen
darla asimesmo duas obras de Shu
saku Endo, Silencio e Río Profundo. 

En Do teu verdor cinguido bu ca 
por a ben ecoloxia e critianismo? 

Non é preciso poñclo a en p r
que o cri tiani mo é unh ap ta 
pola vida integral, o qu ignific 
o re peito p l er human 
co mos. O c ntrário é unha mala 
interpretación do cri tiani m . Fa
go unha defen a do eco! xi mo 
sen apelidos, como unha maneira 
de situarse non só na terra s nón 
no cosmos seguindo unha veta xe, 
nuinamente cristián. Non se p de 
ser cristiá sen ser ecoloxista. 

Fai tamén unha crítica do econo
micismo. 

O meu ecoloxismo non é só me
dioambientalista senón político e 
social. O economicismo cosifica a 
natureza en aras dos benefícios 
económicos Xesus era ecoloxista e 
feminista. Se realidades como esta 
-e tamén o galeguismo e o fem\
nismo- resultan conflictivas é por 
unha mala interpretación. O cris
tianismo tense que deixar interpe
lar por estes movimentos social
mente revolucionários. + 

Hospital de Órbico, León 1954. 

Obras: A xeración Nós. Galeguismo e relixión, 
Cristiáns e galeguistas e Do teu verdor cinguido. 
ecol.oxismo e cristianismo. 



O criador da 
op arte da 

arte cinetica, 
Victor 

Vasarely, 
está no 
Museu 

Provincial de 
LUGO. 

O Trinque , 
Na Lua 

Un dos grupos de folk máis 
veteranos, os porriñeses 
Na Lua, continuan a sua xi
ra polos sete campus gale-

." gos. O 6 de Maio estarán 

en Pontevedra e o 7 en Ou
rense. O verso de Eduardo 
Pondal, Os tempos son 
chegados, sirve de título ao 
último ,disco do grupo.• 

• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 
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A Corufia 
• EXPOSICIÓNS 

PETEIRO 

Nesta semana pecha a ex
posición do pintor Jorge 
Peteiro, 30 óleos de gran
de formato criados nos úl
timos anos. Na sala Muni
cipal da Estación Maríti
ma. 

ÜTERO-Y GLES1AS 

Na sa la Miguel González 
Garcés abre a exposición 
itinerante de pintura de 
Xesus Otero-Yglesias. 
Aberta até o 21 de Maio. 

FERMIN ENCINAR 

O Pazo Municipal acolle 
até o L 7 de Abril as pintu
ras de Fermín Encinar. 

Ü AGASALLO 
DENEWMAN 

A retrospectiva do fotogra
fo americano Amol New
man, que acolle a Funda
ción Bamé, debido ao exi
to obtido, prolonga a sua 
abertura até o vindeiro 17 
de Maio. 

SEVERO SARDUY 

No Kiosko Alfonso abre 
durante estes días, a expo
sición de pintura de Severo 
Sarduy. 

•MÚSICA 

PRE O 
INDEPENDENTI TA 

O Xoves 30 de Abril '.1 par-
tir das 22 h, terá lugar no 
bar Parrús a apresentación 
do CD de apoio aos presos 
independentistas galegas. -
O di co conta coa colabo-
ración de L 4 grupos e vén-
dese ao prezo de 1. 700 pta. 
Actuarán os grupos Zenzar, 
Túzaros e Desfeita, todos 
eles participantes no CD. 

o Courel 

• ECOLOXIA 

ACAMPADA ABERTA 

Con motivo de reivindicar 
a protección integral da Se-
rra do Courel, un dos maio-
res tesauros ecolóxicos da 
Galiza, a plataforma SOS 
Courel, coa colaboración 
da Federación Ecoloxista e 
o Grupo Teixo de Monta-
ña, convoca unha acampa-
da aberta á participación de 
toda a xente que o desexe 
co seguinte programa: Sá-
bada, 9 de Maio, ás 12,30 

Carteleira 

IE??,O CONVIDADO DE INVER-
NO. Unha muller petde ao seu 

home e a su~ nai chega para atendela. 
As Í!l-terpretes so_.n tarnén nai e filla na 
realidade, o que lle aporta á fita unha _ 
inabirual <lose de credibilidade. Un mar 
xelado serve de fondo a esi:a película 
igualmente fria, ainda que ben realiza
da. Para amantes do cinema metafísico 
europeu. 

IE??,O HOME DA MÁSCARA DE 
FERRO. Os tres mosqueteíros 

maquinan uh plano para substituir ao 
tiránico rei Luís XIV polo seu irman xé
meo, que permanece oculto aos olios da 
Franza. Fita de avenruras que chega a 
aburrir. 

~ U.S. MARSHALS. Nova ena:e
ga do FuxititJo, pero sen Harrison 

Ford. Para levar flocos de millo. 

~A HERDEIRA. A fea, pero rica 
herdeira Catherine Sloper, é pre

tendida polo caza-dotes Morris Town
send ante o disgosto do pai dela. Aceitá
be l adaptación da novela de Henry 
James, Washington Square. 

~~~~~l~ ~ ~~~ 
paixoal entre dous homosexuais aconte
cido nunha cidade do Sul nene-america
no esperta o interese dun xoven escritor. 
Con a!guns tópicos e un chisco de hu
mor. 

~CATRO DIAS DE SETEM-
BRO. En 1969, durante a ditadunt 

brasileira, un comando secuestra en Rlo 
de J aneiro ao embaixador norte-america
no para cambialo por 15 presos políticos. 
Novelada por un dos seus protagonistas, 
o xornalista Femando Gabeira, en O que 
é isso, companheiro! Interesante. 

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

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

.r;s;::>GATIACA. No futuro é posíbel 
~ escoller o fillo mellor dorado. Xa 
non hai máis diferéncias que as que afas
tan aos listo d s parvos. Un <lestes últi
mos con eguirá en embargo fal ifLcar os 
seus dad s xenéticos. Amena, sen exi
xéncias. 

~ LEXÍTIMA DEFENSA. Francis 
ford Coppola (hrjxe linha :película . 

para .deqionsqar que hai algo -pie[r que os 
avogados: as comp~ñiflS de seguros, que 
se nega¡j' a pagar·Ún trasplante de médula 
ósea a un enfermo de leucémia. 

J . • •. 

~ O INDOMÁBEL WILt HUN,. 
!flNG. Psiquia.-tra ceimprensivo 

axuda a: integrar_se ·na sociedade a un 
. mozo superdotado· q~ te~ problemas de .. 
convivéncia. Para quen se perdeu O clu
be dos Poetas mortos. :. · · 

~MERCURY. RISING. Un póli.do 
FBI salva a un neno dun intento de 

asasinato perpetrado polo Estado pára 
protexer un código S<';creto. 

· CRIME DESORGANIZADO . . 
~ Dous .cacos de tel<lérete son implí- · 
cados pola máffa nun escuro secuestro. 
Comédia con protagonistas de Irlanda, 
pero poclian ser de Nogueira de Ramuin. · 

~TORRENTE: DespóiS c:la sua no-
tábel interpretación en O dia da bes- · 

ta, Santiago SegUra ·voltiron outra pe:rso- : 
naxe de especialísíma,s· características: Un 
policia español, · bebedor, machista e acei- , 
toso. Segµra éad~is director e guio~sta : 
desta fita cotrosa de máis; 'pero realizada . 
con liberdadé, chispa e éetto.., óffcio. 

NOIVO DÉ "ALUGUER. Co~ -
~ média de eni-edo llii que o tirulo di .:: 

. t-Odo. 

fEK'i GRANDES ESPERANZAS. ·· 
· Enconrros e deseric.~nti-os tlunha : 
parella condidonada;pofos seus respei/ 
tivos protectores. Nova versión da:o:bra : 
de Dickens. · ·-· - · · 

IEF o COL'ECClONIST A D}1 
AMANTES. Un psicólogo da po

licia persegue, por rau5ns persoais, a un 
psicópata. Prescindíbel. 

~ MELLOR ... lMPOSÍBEL. O 
amor e a. amizade abrigan a .un neu

rótico obsesivo a mudar a sua foi:ma de ver 
a vida. Jack Nicholson jesulta cargante. 

tr?t' THE FULL MONTY. Uns 
obreiros no paro deciden exibirse 

espidos nun espectáculo para mulleres 
como xeito de obter diñeiro. Fita ingle
sa con moito humor, boa factura e cr[-
tica social.• · 

en Ferramulin, asemblea da ción percorrerá os diferentes aberta a exposición, do 
plataforma; ás 14 horas, centros de ensino e socieda- P,intor Miguel Carballo. 
xantar; ás 16, concentra- des de Fene que o soliciten. Oleos sobre lenzo, cartón e 
ción contra a minicentral Outra exposición que per- madeira, acrílicos sobre 
de Ferramulin; ás 17, itine• correrá os locais sociais do cartón, táblex : .. dos últi-
rário medioambiental; ás Concello é a mostra foto- mos dez anos. 
20 horas, presentación da gráfica sobre os Campamen-
campaña educariva "Cou- tos de Refuxiados Saha- VlCTQR VASARELY 
reliña, a nina do Courel"; .rauís de Xosé Abad. 
ás 2L, cea cos viciños; ás A pintura de Victor Vasa-
22, itinerário nocturno. O rely pódese contemplar no 
Domingo 10 elaborarase un Ferrol Museu Provincial até o 17 

- manifesto en defensa da de Maio. 
Courel e será a despedida 

• EXPOSICIÓNS da acampada. Máis infor- INTERVALOS 
mación do tlf. 982 162 582 

O ÁLBUM A galeria Clérigos acolle 

Fene DA BRETAÑA até o 12 de Maío, a exposi-

Na galería Sargadelos (Do-
• EXPOSICIÓNS lores, 55) abre a exposición 

Castelao en Pontevedra 
A lDADE MÉDIA NOS 1916-1936 e o Álbum de 
LJBROS GALEGOS Brer:aña. as 50 follas do ál--

bum de Castelao, amplia-
No Instituto de Formación das ao 50% de tamaño. 
Profesional de Barallobre 
abre a exposición bibliográ-
fica, organizada pala Equipa Lugo de Normalización Lingüística 
do Instituto, A Iclade Mé-

• EXPOSICIÓNS di.a nos libros galegas. Máis 
de 150 libros sobre a Idade 
Media en Galiza: história, MIGUEL CARBALLO 
sociedade, música .. . A par-
tir do 4 de Maio, a exposi- Na Biblioteca Pública está 

ción de pintura. de Manuel 
Vazquez. Intervalos. 

ARTE. AFRICANA 

No Círculo das Artes, abre 
a mostra de arte africana 
organizada por Enxeñeiros 
sen Fronceiras . 

•TEATRO 

UNIVERSIT ÁRIO 

No Auditório Gustavo Frei
re celebrase o II Festival In
ternacional de Teatro Uni
versitário. Comezou o 24 de 
Abril e nesta semana pódese 
asistir, o Venres 1, á repre-

. sentación do Teatro Uni
versitário de Alicante O 
Mercader de Venecia de 
Shakespeare; o Sábado 2 ó 
gru¡x> de teatro da Universi
dáde de Murcia representará 
Viznar ou morte dun poeta 
de José Mª Camps; o Do
mingo 3 Noite Negra do 
Crepúsculo v·ersión da obra 
de Max Aub da Aula de Te
atro Universitária de Ou
rense; o Luns 4 La Casual de 
Cast~llón representará Poe
sía Disléxica; o Martes 5 
Larger Than Fife Thetre de 
Escócia representará Wai
ting for Godot de Samuel 
Beckett; o Mércores 6 pe
chará o festival o grupo Ben 
Kadí so de Costa de Marfil 
coa representación de Can
tique pour un crime glo
rieux, adaptación da obra 
de Feux de Marguerite 
Y ourcenar e do Cantar dos 
cantares. As actuación se
rán as 20,30 h. 

Mal pica 
MIRADAS 
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. 

Muros 
• ACTIVIDADES 

DIA INTERNACIONAL 
DOTRABALLO 

Para o primeiro de Maio, a 
Asemblea Local do BNG, 
organiza, _na parróquia de 

Esteiro, un acto b~ixo o tí-
rulo Na defensa dos nasos 
sectores produtivos . -

POESIA E AGRARISMO 

No centro A Sociedad.e terá 
lugar, ás 20,30 h., un red-
tal poetico en homenaxe á 
Socíedade Agrária Esteirán 
1915-1936 coa partici-
pación de Rafa Villar e 
Xosé Antón Maceiras. 
Contará coa actuación do 
grupo de folck Casnaloba. · 

Ourense· 
• EXPOSICIÓNS 

ABRAHAM LACALLE 

Exibe a sua obra máis re-
.cente na sala Marisa Mari- · 
món. Abetta até o 20 de 
Maio. 

ÜLGA MARTÍNEZ 

Abre, no Ateneo, a exposi
ciónb de pintura de Olga 
Martínez. Aberra até o 15 
de Maio. 

STUDIO 34 

A galería Studio 34 acolle a 
exposición conxunta dos 
pintores Carmen Lucas, 
Berta Lamas, e Gill Bird. 
Pódese o llar a té o 1 O de 
Maio. 

Ponteve·dra 
• EXPOSICIÓNS 

ISAAC PÉREZ VICENTE 

Na galeria Anexo (Chari
no, 10) abre exposición 
Isaac Pérez Vicente. Un
ha série de pinturas que 
·responden ao soporte tra
d ic iona l do cadro, pero 
desenvolvendo unha lin
guaxe con maiores afini
dades cata a ilustración a 
grande escala. De Luns a 
Venres de 18 a 21 h. 
(Martes pechada) e Sába
dos de 12a 14h. 
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A obra de 
Mariana 
Yampolsky 
encontrase 
na lgresa da 
Universidade 
de 
SANTIAGO. 

Rafa Villar, 
na foto, 
xuntocon 
XoséA. 
Mace iras 
porticipon 
nun recital 
poético en 
Esteiro 
(MUROS) 
no que 
tamén 
estará o 
grupo fok 
Casnaloba. 

Pérez 
Vicente 
mostra a 
sua obra na 
galeria 

· Anexo de 
PONTEVEDRA 



__.. 

; . 

-x~ ANOSATERRA >< 0-
o~ 
z UJ 
<( o ································~······~~·································· 
' -' co ¡:;;: 

N CO 
co <( 

z~ 
o 
(") 

Fotograffa e 
sociedade 

na ditadura 
. de Franco é 

o tema da 
exposición 
do edificio 
Sarmiento 

de 
PONTEVEDRA 

Perejaume 
ocupa as 

poredes da 
galeria 

Trinta en 
SANTIAGO. 

A obra 
Rastros, 
de Vidal 
Bolaño, 
na foto, 

é cenificada 
da5a'o8 

en Santiago. 

A CARÓN DO MAR 

Trátase dunha exposición 
conxunta composta polo 
escultor M. Coia e os pin- · 
tores A. Bastón , Pizcueta, 
L. Portela e X. Rios. Na 
galería Sargadelos de Luns a 
Sábado de 9,30 a 13,30 e 
de 16,30 a 20,30 h. 

MAIKANOVOA 

O Xoves 30 ás 20 h, terá 
lugar na sala Teucro a inau
guración da exposición de 
pimur·a de Maika Novoa. 

As FONTES 
DA MEMÓRIA 

No edificio Sarmiento do 
Mu~eu de Pontevedra (Sar
miento, 51), a exposición · 
As fontes da memória mos
tra en fotografias a socieda
de e a fotografía na ditadu
ra de Franco, 1939-1975. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

MARIANA 
YAMPOLSKY 

Na lgrexa da Universidade 
e até o 29 de Maio pode
mos contemplar a exposi
ción fotográfica de Maria
na Yampolsky adicada aos 
diversos ciclos na sua pro
dución e que están recolli
dos noutros tanto$ libros. 
Da fotógrafa, que ainda 
non tiña 19 anos cando. 
chegou á capital mexicana 
para ingresar no T alter de 
Gráfica Popular, di Francis
co Reyes Palma "Coa mi
núcia do invest.igador Ma
riana consigna xenealoxias 
e parentescos do mellar da 
humanidade, constitue ar
quivos que reteñen a mira
da dos pavos, esa experién
cia sutil e irredutíbel" 

CARTACES 
DO 1º DE MAIO 

Os bares Apolo (galerías 
Viacambre), Magüé (Trave
sa) e Preas (Hospitalilho), 
acolleran até o 10 de Maio 
unha escolma de cartaces 
da CNT do 1 º de Maio. 

Convocatórias 
PRÉMIO DE INVESTIGACIÓN 

A Concelleria de Cultura de Ponte
deume convoca o Prémio de Investiga
ción Concello de Pontedeume, dotado 

· con 150.000 pta. O tema da investiga
ción versará sobre aspectos etnográfi
cos de Pontedeume ou da comarca. Po
derán obt~ ao prémio cantas persoas o 
desexen, de forma individual ou colec
tiva. Os traballos, orixinais e inéditos, 
entregaranse por cadrip1icado, tamafio 
fólio, e mecanografados a duplo espazo. 
A extensión será dun mínimo de 50 
fólios e un máximo de 100. Apr~senta
ranse antes do 30·de Xuño no Rexisto 
Xeral da Secretaria da Casa do Conce
llo, rua Real, 17. 15.600 Pontedeume 
(A Coruña). Maior información no te-
léfono (981) 4~ 25 98. "" 

VALDEARTE 98 ' 

A Concelleria de Cultura do Barco de 
Valdeorras, convoca ValdeArte 98, Vil 
beca de pintura e escultura, que terá 

· lugar entre os días 13 e 24 de Xullo de 
1998. Os participantes· serán. elexidos 
entre os pintores e escultores que o so-

liciten. As solicitudes deberán remitir
se a ValdeArte, Casa da Cultura, Esta
ción, n2 2, 32.300 O Barco, antes do 5 · 
de Xuño de 1998. As solicitudes irán 
acompañadas do curticulo do solici
tante e de cinco fotografias ·de obra re
cente, de tamaño non inferior a 18 x 
24 cm. Maior información no teléfono 
(988) 32 00 53. 

CONCURSO DE CART ACES 

A Asociación Cultural Castro-Meda 
organiza o concurso de cartaces para a 
XV Festa da Carballeira, ao que se lle 
otorgará un único prémio de 40.000 
pta. Poderán apresentarse cantos car
taces se desexen sempre e cando sexan 
orixinais e se axusten á medida 60 X 
44 cm. en formato vertical. Non pode- · 
rán il: asinados polo autor, que limitará 
a sua identificación a unha lenda no 
reverso do cartel, este deberá ir acom
pañado dun sobre lacrado cos dados 
persoais no interior. Os cartaces que se 
apresenten deberán levar obrigatoria
mente a lenda: XV. Festa da Carballei
ra, Zas, 1 de Agosto 1998. Enviaranse 
antes do 1 de Xuño á Asociación Cul-

• 

tural Castro;Meda. Praza do campo 
s/n. 15.850 Zas (A Coruña) . Maior in
formación no teléfono (981) 75 10 57. 

CERT AME DE CONTO GALEGO 

A Asociación de viciños Paraños do 
Covelo (Pontevedra) organi;a o 11 
Certame 'do conto galega, ao que pode
rán participar todas as as persoas que o 
desexen con unha. ou máis obras. Os 
orixinais, inéditos, de tem~ libte, debe
rán ter unha extensión de 2 fólios co
mo mínimo e 5 como máximo, escritos 

. a man ou a máquina. Os traballos re
mitiranse á Xunta Directiva da Aso
ciación de Viciño (36877 Paraños - O 
Covelo- Pontevedra) nun sobre pecho 
co título, lema e idade do autor acom· 
pañado doutro sobre onde figuren os 
dados persoais do autor. Antes do 3 de 
Maio de 1998. A Asociación viciñal 
tamén convoca un concurso de carta
ces para odia das letras, aoque poderá 
participar calquer persoa, O formato 
do cartaz será en DIN-AJ (29,7 x 42 
cm), e deberá incluir os texto: "Dia das 
letras galegas", "17 de Maio de 1998", 
"Casa Cultural de Moeiros-Paraños", e 

asemade facer unha pequena alusión 
aos troveiros homenaxeados neste ano. 
Os traballos apresentaranse antes do 3 
de Maio do presente ano. Información 
no teléfono (986) 65 02 62. 

SEXUALIDADE E AUTOESTIMA 

A Asociación de Mulleres Lilith realiza 
un obradoiro de sexualidade e autoes
tima, que terá lugar do 9 ao 10 de 
Maiu na Casa da Terra, Antas de 
Ulloa, Lugo. O curso ten unha dura
ción de 16 horas (8 horas diarias). O 
prezo da matrícula, na que se inclúe 
aloxamento e comidas é de 10.000 
pta. Solicitude de prazas e informa
ción no Apartado dos correos 876 de 
Compostela. teléfono (981) 57 06 98. 

SAFARI FOTOGRÁFICO 

A Agrupación Cultural Alexandre Bóve
da da Coruña ten aberto o prazo de ins· 
cripción para o safari fotográfico As Mé
dulas que terá lugar os días 9 e 10 de 
Maio. Para información e reservas na A. 
C. Alexandre Bóveda (Linares Rivas, 
49-1 2

), teléfono/fax (981) 24 43 55. + 

de teatro Politeia (no au
ditório da Universidade). 
Todas as actuacións serán 
ás 21 h. 

mostra que recrea o ambien· 
te cultural, social e polftico 
que entre 1926 e 1969 se vi
viu no café O Derby. 

Y!g_o __ _ 
• EXPOSICIÓNS 

ACUÑA 

LEONARDO 

Na Sala de Arte de Caixa
vigo abre a exposición de 
óleos de Leonardo. De 
Luns a Sábados de 18 a 
21,30 h, Domingos e festi
vos de 12 a 14 h., até 12 de 
Maio. T amén abre ·na sala 
,a mostra conxunta de urea 
Mera e Matás Marqués. 
Até o 26 de Maio. 

Relacións 

MANUEL MILLARES ÜONZÁLEZ VILLAR de Marfil representará 
Cantique pour un crlme 
glorieux. O Sábado 2 de 
Maio o Teatro Juvenil de 
Venezuela representará 
Rosa de papel de Valle 
Inclán (no auditório da 
Universidade). O Mérco
res 6 a Aula de teatro de 
Santiago representará Co· 
media noxenta para ma
má versión sobre textos 
de S. Witkiewicz. Tamén 
o mesmo dia ás 23 h, na 
sala Galán, actuará o gru
po de teatro de Ferro! coa 
interpretación de O mozo 
que chegou de lonxe de 
Alberto Abendaño. E o 
Xoves 7 de Maio Sinopse 
(da vida dunha muller) 
interpretada polo grupo 

Na Casa das Artes perma
nece abe-rta até o 17 de 
Maio a exposición Acuña. 
Unha ollacla so'bre Gal.iza 
1903-1991, unha escolma 
de esculturas e debuxos do 
grande escultor ponceve
drés. De Martes a Sábados 
de 11 a 14 e de 17 ,30 a 
21,30 h. Abre tamén no 
segundo andar da Casa das 
Artes a exposición A UGT 
de Vigo, un sindicato cen· 
tenário. A mostra com
prende documentos e in· 
formación da UGT desde 
as orixes, até o papel do 
sindicato na transición e 
na acrualidade. Aberta até 
o 10 de Maio. 

Mozo guapo, pasivo activo, pelo negro, 
branqulño, delgado, de 22 anos, e nada 
afeminado, busca mozos para relación 
formal, de 16 a 23 anos e da Costa da Mor
te a mellor ser. Perguntar por Abe! no teléfo
no (981) 73 04 39, de 14,30 a 15,30 h.• O Auditório de Galiza aco

lle até o .31 de Maio a ex
posición de pintura de Ma· 
nolo Millares. 

GALIZA SÉCULO XIX 

O Museu do Povo Galego 
acollerá até o 8 de Maio, a 
exposición organizada pola 
Fundación.Caixa Galiza, Ga
liza século XIX. Cara a 
modemidade. T amén acolle, 
até o 28 de Abril, a exposi
ción de maquetas e traballos 
de escolares sobre arquitec
tura popular, organizada por 
Leyma. De Luns a Venres de 
10 a 13 e da 16 a 20 h. 

A galería Citania acolle até 
o 20 de Maio a mostra de 
gravados de González Vi
llar. De luns a Venres de 
18,30 a 21,30 h. 

PEREJAUME 

A sala Trinta de arte con
temporáneo mostra Pere
jaume. Até o 4 de Xuño. 

FRANCISCO LLORÉNS 

O salón Artesonado de Fon
seca acolle a exposiCión 
antolóxica adicada a Fran
ciséo LLo~éns. A complexa 
e variada formación do co
ruñés permitiulle captar, 
con grande sensibilidade, a 
eséncia e o mistério da sua 
terra. 

A. BASTÓN 

... 
A galeria Sargadelos (Dr. 
Cadaval, 24) exibe até o 
26 de Maio a obra de A. 
Bastón. 

ODERBY 

No Centro Cultural Caixavi
go exíbese a exposición O 
derby, algo máis que un café, 

GARCÍA LORCA 

Na Casa Galega da Cultura 
(Praza da Princesa, 2) abre 
a exposición Federico Gar
cia Lorca. Imaxes, palabras. 
Os traballos de Lorca na 
Galiza e as suas actividades 
no Vigo do 1932. Até o 11 
de Maio. 

TRABALLO INFANTIL 

Trátase dunha mostra fo· 
tográfica de Fernando 
Moleres, gañador do lII 

Os óleos 

O escudo da Galiza 
deseñado por Castelao 
en insígnia ou chav~iro 

•TEATRO 

TEATRO DO AQUI 

O Teatro do Aquí represen
ta na Sala Nasa a obra de 
Roberto Vidal Bolaño Ras
tros, con Patricia de Loren
zo, Luís Iglesias, Xan Carlos 
Mejuto e Rubén Ruibal. As 
representacións serán ás 10 
da Noite os días 5; 6, 7 e 8. 

de Leonardo 
pódense 
ollar na Sala 
de Arte 
Caixavigo 
de VIGO. 

Insignia: 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta ·+ 250 pta 

de gastos de envio 

Prezo 200 ple + 250 gastos envio 
Pagamento a meio de selos de 
correos ou ingreso na conta 

de Caixa Galicia 
2091 050L 

683040001024 
Solicita a cantidade 
·que desexes ao 

Apdo. 1371, 
36200 de Vigo. 

ÜNNERSIT ÁRIO 

Celebrase o IV Festival de 
Teatro Univer&itário do 
20 de Abril até o 14 de 
Maio. Nesta semana actu
rán: o Xoves 30 a Aula de 
Teatro de Murcia conViz
nar o murte de un poeta , 
de José M'! Camps (Sala 
Nasa) . O Venres l (no 
auditório da Uni·versida
de) Ben Kadi So de Costa 
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Anúncios d.e bald.e 
• Son un dos rapaces de Ferrolte
rra que sofren o paro e necesitan 
traballar, por iso fago seguinte pro
posta: se estas en paro, tes ideas e 
gaflas de sair adiante: organizate 
comigo. Formemos un grupo de 
xovenes parados en acción. André. 
Apartado dos correios 57. Narón. 

•Vendo terreo de 1.700 m• en Sta. 
M 1 de Ola. Prezo 4.000.000 pta. 
(986) 49 14 91 e 929 02 43 48 

• Ollven~a é um território portugués 
Ilegalmente ocupado pela Espanha. 
Portugal náo reconhece ao país vizinho 
a soberania sobre o território de Oli
vern;:a. Por esse facto, nunca se definiu 
a fronteira entre os dous países na re
gi áo oliventina, faltando colocar 100 
marcos na definic;áo fronteiric;a entre os 
dois estados ibéricos. Se quer saber 
máis escreva a: Grupo Amigos de 
Oliven~a-Casa do Alentejo- R. Portas 
de S. Antáo, 58 - 1100 Lisboa (Portu
gal). Telf. 01/8862967 I (004) 82 48 48. 

• Interesado en enerxia solar gus
tarialle 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 un
ha equipa de futbol-sala , para ades
trar, participar en torneos de verán, li
guiñas de inverno e o que se tercie ... 
ponte en contacto con nós. Somos un 
grupo de amigos que empezamos a 
xogar despois de moito tempo. Pre
tendemos que o nome da equipa sexa 
lrmandiños de Trasancos e que tanto 
o espfrito da equipa como a vestimen
ta teñan un marcado carácter naciona
lista. 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 Picoto 6, Ponteareas. 36.896. 

en Euskadi. Escribir a Baraka Taldea, 
Ekonomia, 17 42 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 financiamentó 
universitário; Algunhas reflexións so
bre os resultados do nacionalismo 
nas eleicións autonómicas; Hackers: 
o nacimento dunha nova ideolo
xia? ... lnteresados enviar 200 pta. en 
seles ao apdo. dos correos 384. 
15.780 Compostela. 

• O Colectivo Poético Humilladoiro 
busca novas sócios e colaborado
res con interese polas iniciativas 
culturais, e concienciados coa na
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 Ensalos de Leza
ma-Lima, chamade ao 986 232 380 

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

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

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

• Cursos de fotografía e fotoxorna
lismo. A fotografía de autor, de via
xes, a reportaxe ... trátanse nos cursos 
que imparte o fotoxornalista Delmi 
Alvarez. Grupos de 5 a 1 O alumnos . 
Foros de pensamento e opinión arre
dor da fotografía. Conferencias dirixi
das a institutos, coléxios e asociacións 
sobre reportaxes que realizou e que 
provocan ínquedanza social: O conflito 
iugoslavo. Exemplo de autodestrución 
do home; Cuba. A loita dun povo; Me
ninos da rua. Míséria e escravitude; 
Galegas na diáspora. Unha grande 
traxedia; Fotografía Documentalista e 
Fotoxornalisr;no galega. Máis informa
ción: Delmi Alvarez. A Garda 9, 132 A. 
36209 Vigo. Tlf: 986- 29 36 25. Bee
per: 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, Skorhabois, Nación Reixa, 
Xenrreira, Túzaros, Skacha e Korosi 
Dansas entre outros. Á venda no ca
tálogo Sons de Luita. Se che intere
sa escrebe á caixa dos correios 

, 3242, 36080 de Vigo. ·· 

• Desexaria intercambiar corres
ponél~ncia _para· facer amigos e ob- · 
1~r áxu(!a huma9ítária. Escrever a:" 
Teresa Alvarez Cruz. Jaime a 53 e/. 
Ave11aneda e San Fernando. Cama-

· g-~~:¡'0.100 Cuba; : .. 

• Facilitan de xeito gratuito informa
ción sobre os carreiros do- rio Miño. 
Solicítaa na Asociación .Chantadína 
de Sendeirismo (9?2) ·16 25 82. 

Encru.ciUado XOAN COSTA 

Horizontais 

l. Máquina destinada a producir un mo.vementó 6'. 
Establecer distancia entre persoas_ ou ¿ousas -8. 'fe; 
mor, receo 9. Ao revés, cada unha das pezas de roupa 

que cobren a cama para pór o carpo entre elas 11 . . 
No feminino, inútil, estéril 12. Desviar da posición ~ 
perpendicular 14. St.ifíxo que significa doutrina, sis, ! 

tema, modo, .tendencia 16. Conxtinto de bagos que .. 
-· colgan · todo,~ do mesiñó talo 17. O _mesmo que acó , 

18..Letras de lorq 19. redra omam~ntal de cor verde 
ou esbrancuxada 21: Subministro armas a alguén 22. :

- . Asignen unha co~sá a !ilguén 25. Ao revés, que non 

teri c~mpañía 26. Sete-máis un 2 7. Movédesvos dun ~ 
lu~~r a _outro 29. Deail dote 31. Terej existencia. · 

. Verticais 
• Grande oferta de discos e titas. 
Perguntar polo sr. Baños 986 41 34 96. 

• Se che gusta coidarte con cos
méticos naturais, ecolóxicos, a bon 
prezo, que non foron ensaiados en 
animais, e servidos no teu enderezo, 
escribe ou chámame. Tamén podes 
vender estes produtos, mediante ca
tálogo , no teu tempo libre , obtendo 
boas manees comerciais. Mónica Mar
tínez Rial. Al Rianxiño, n2 84. 15.929. 
A Coruña. Teléfono (981) 86 02 55. 

• Traspásase en Vigo local na rua 1 I l - d d h 2 p 3 
México, perto do Corte Inglés. Rentá . . gua a .meta e un a causa . qn contra . . 

• Alúgase apartamento ao carón 
da praia de Lira (Camota). terraza 
con vista ao mar , completamente 
equipado. 981 76 11 44. 

baixa. As persoas interesadas poden Forma abreviada de está 4. Relativo á voz 5. Enfado · 
chamar ao teléfono 41 03 21 · :. .. ·-moi grande que provoca algo 6. Igrexa episcopal 7. 
• Debido a actua9á() da repressáo · Reséntemepto arraigado 8. Unha ave 10. Pasarmos 
judicial sobre militantes d_a AMI e er.TJ: de dep.tr<]--para fóra 11.: T rasládase dun lugar a outro 
prevén<;áo das-Gonsequéncias· ec6-· 
nómicas que esto conleva a organi- . 13. Que teñén forma cilíndrica para rolar ou dar · 
zac;áo decidiu abrir um fondo de re- . voltas 15. Capital d0 Estado E.Spañol 20. Serie de 

• 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 

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

sistencia no que agradeceríamos causas que están na_ mesma liña ou dirección 21. 
tac;as o teu ingresso solidário. O 
número da conta é o 2091-0500-12- Camiñei,.percorr(n 23. Barco pequeno e sen cuberta . 
30000-93748 da Caixa Galiza.t 24. Gas que envolve a Terra 28. Preposición 30. 

pré m io da W o rld Press 
Photo 1997. Reco lle ima
xes de Latinoamerica e pa
f e do O rie n te , o nde a 
pobreza obriga a traballar 

l OLAMENTOS 

Alberto Mera expón a sua 

Ofertas de Emprego 

Na CORUÑA precisan un chapista-cal
deireiro con amplos coñecimentos en 
soldadura e habilidade para traballar o 
aceiro inoxidábel, de entre 20 a 40 
anos, para empresa adicada á elabora
ción e instalación de silenciosos (oferta 
nº 4245-4) . En BURELA precísase pe• 
rruqueiro con experiéncia en coñeci
mentos de manicura, de 20 a 25 anos 
(oferta nº 4322-2). Na POBRA DO CA· 
RAMIÑAL ofert~n un posta de aprendiz 
de carpinteiro de embarcacións de ma
deira para mozos de 16 entre 20 anos 
(oferta n 2 4508-1). lqforma o télefono 
902-12 50 OO. No concello de MlÑO (A 
Coruña) ofertan emprego para funcio
nários de carreira do grupo O, clasifi
cación: escala de administración espe
cial, subescala servizos especiais, clase 
policía local, (unha praza) . Maior infor
mación no número 53, do BOE de 3 de 
Marzo de 1998. Tamén o Concello de 
VERIN (Ourense) oferta emprego públi
co para funcionarios de carreira do 
grupo O, clasificación: escala de admi
nistración especial, subescala servizos 
especiais, clase policía Local, (duas pra
zas). Informa o número 53 do BOE do 3 
de Marzo de 1998. + · 

p intura no pub El Indio 
Femández (Praza da Cons· 
titución). Abre até o 22 de 
Maio. 

•TEATRO 

ÜAVARO 

A compañia El Brujo re
presentará durnte os dias 
1 e 2 de Maio a obra de 
Moliere O avaro, será ás 
·22,30 h no Caixavigo. A 
obra estará dirixida por 
José Carlos Plaza. Entra
das no(986) 23 80 51. 

Caminha 

• EXPOSICIÓNS 

ABALO E 

No Centro Cultural de Vi
la Praia de Áncora e coa 
colaboración da Cámara 
Municipal exíbese unha es
col ma de pinturas do vi
gués Antonio Comesaña 
Abalde. A mostra abre de 
Luns a Venres de 9,30 a 
12,30 e de 14 a 18 h, até o 
5 de Maio. 

En CAMIÑA mostra a sua pintura António Comesaña Abalde. 

En VALEÑ~A pódese con· 
templar a mostra comemo
rativa dos descobrimentos. 

Válen~a_ 

• EXPOSICIÓNS 

PORTUGAL 
NA ABERTURA 
DO MUNDO 

Reproducións fotográficas 
de cartografia, escultura, 
deseños manuscritos, li
bros, biombos, tapezarias, 
monumentos e porcelanas 
apresentanse como o fun
damento da exposición 
que ten como marco o Pa
v i llón Municipal e que 
ten como data límite o 15 
de Xullo :-0 obxetivo é 
dar a coñecer a riquez vi
sual da tradición histórico 
portuguesa na época dos 
descobrimentos através de 
catro grandes unidades te
máticas : A idadé dos 
Múndos fechados; O sen
tido do descobrimentos; A 
cultura e -O encontro dos 
mundos. Sábados, Domin
gos e feriados das 14 ás 22 
horas. Da 2ª á 6ª feira das 
10 ás 22. + 

Ao revés, deus exipcio. + 
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O 16 de Maio maniféstación en_ Santiago 'polo futuro da língua' 

O 85 ,8% dos cidadánS móstrase 
favorábel a que se poténci~o uso do galego 
-0- M. VEIGA 

Á pergunta de se todo o que 
vive en Galiza debe saber ou 
coñecer o galego, o 90,9% da 
povoación r~sponde que si. 
Nótese que a obrigatorieda
de de coñecer o noso idio
ma non está prevista pola 
lei. É dicer, a norma vai por 
tras da opinión dos ·cidadáns. 

Para as instáncias oficiais a lín., 
gua non é unha prioridade, pero 
os inqueritos din qué só o 9,5% _ 
das persoas considera o tema 
da línguá pouco ou nada ·impor
tante. Unha vez máis a créncia 
oficial, reiterada através dos 
meios de comunicación, resulta 
contradecida pala realidade_ Es
tes dados proveñen do Mapa 
Lingüístico, realizado pola Aca
démia Galega, en concreto do 
volume correspondente ás acti
tudes lingüísticas dos cidadáns. 
Esta mesma semana, o profesor 
Manuel Portas denunciaba· nas 
Xornadas de Língua e Literatura 
que 6 Mapa atopábase "practica
mente secuestrado". Os dados 
que nel se aterecen contrastan 
coa pasividaae oficial e co su
posto conflito que unha actitude 
guvernamental a pral do galego 
provocaria entre a povoación. 

O medo ao galega parece máis 
inércia· do pasado réxime e so
bre todo unha desculpa da mi
noria que se opón aos progre
sos neste terreo, que unha opi
nión maioritária e vixente na so
ciedade. O Mapa, un dos estu
dos máis amplos realizados en 
Europp. nos últimos anos sobre 
o estado dunha língua, deixa 

- bastante claras as opinións . O 
69 ,5% das persoas considera · 
que o galega deberia ser ·o idio
ma normal dos concellos e da 
Xu nta. O 21 ,3% considérao 
igual de axeitado que o castelán 
e só o 8,2% considera máis pró
prio o castelán. Obsérvese a re-

O pasado 22 de Abril milleiros de esÍudantes de En~ino Médio dedaráronse en folga e manifestáronse en defensa do galego e 
dun maior uso do mesmo no ensino. · A. IGLESIAS 

alidade das ventanillas oficiais, a 
língua da maroria da documen
tación e verase o lonxe que está 
a practica guvernamental da 
opinión dos cidadáns. 

Só o 14,6% das persoas é con
trári a a que as 

mente o castelán nas ondas. 

Ante a pergunta de- que lír.igua 
deben talar ·os galegas, o 
s-7,7% da povoación responde 
que as duas, o 39,8% di que o 
galega e só o 1,8% afirma que 

o castelán. Se 
se deixase de páxinas de suce- s 

sos ou deportes ó o 14,6º/o 
dos xornais este
ña en galego, pe
ro sen embargo á 
sua opinión é "a 
que sen dúbida 
manda nas reda
ció ns, porque o 

talar o galega, o 
72,2% das per
soas xulga que 
a cultura e a 
identidade· de 
Galiza se perde
ria. Por último, o 
85,8% das per
soas considera 
que o uso do 
galega deberia 
ser potenciado. 

galega segue 
sendo un ha 
anécdota nos pe
riódicos. O 64,3% 
dos cidadáns pi
de máis rádio e 
máis tefevisión en 

é contrario a que 
os periódicos 
señan en galego, 
pero a sua 
opinión·é a única 
que se ten 
en cbnta. Só o 9,8% é in

diferente e un 

galega, non oustante a última 
quenda de concesións de emi
soras veu privilexiar definitiva-

. máis pequeno 
3,4% está bastante ou total
mente en desacorde con esta 
opinión. 

O pasado 22 de Abril moitos 
centros de ensino médio para
ban para pedir que se incre
mentase o uso do galega. Ben 
de estudantes que lago sairon a 
manifestarse en várias cidades 
talaban castelán, o máis natural 
logo de anos de ambiente cas
tel an izad o r na escala e nos 
meios de comunicación. Pero a 
sua ·opinión é claramente favo
rábel á recuperación do galega, 
igual que se reflexaba no Mapa 
e como indican todos os inqué
ritos realizados ao respeito. 

Este ano, e por primeira vez des
de a transición, o Diadas Letras, 
volverá a adquirir un ton reivindi
cativo, cunha mobilización o dia 
16 en Santiago a pral do idioma, 
convocada pala Mesa de Nor
malización Lingüística e outras 
moitas entidades. A iniciativa es
tá na base social. É de esperar 
que este estado de opinión non 
tarde en chegar ás cúpulas.+ 

IDA E VOLTA 
, 

SOIDA 
Chicago •••••••••••••••••••••••••• 65.000 
Los Angeles •••••••••••••••••••• 83.000 
New York •••••••••••••••••••••• 65.900 
Philadelphia •••••••••••••••••• 65.000 
Pittsburgh ••••••••••••••• ••••••• 65.000 
San Francisco ••••••••••••••••• 83.000 
Tampa ••••••••••••••••••••••••••• 75.000 
Washington ••••••••••••••••••• 65.000 
Bangkok •••••••••••••••••••••• 138.000 
Hong Kong •••••••••••••••••••• 99.900 
Manila ••••••••••••••••••••••••••• 99.900 
Kuala Lumpur •••••••••••••• 100.900 
Manila •••••••• .: •••••••••••••••••• 99.900 

Tokyo •••••••••••••••••••••••••• 129.000 
Dubai ••••••••••••••••••••••••••••• 95.000 

' Melbourne ••••••••••••••••••• 176.000 
~idney ••••••••••••••••••••••••• 176.000 
Dar Es Salam ••••••••••••••••• 99.000· 
Durban ••••••••• : •••••••••••••••• 99.00Q 
Johannesburg ................ 97.000 
Lilongwe •••••••••••• : ••••••••••• 99.000 
Mauritius ••••••••••••••••••••• 122.000 
Quito ........................... 125.000 
Paris •••••••••••••••••••••••••••••• 45.000 
Londo_n •••••••••••••••••••••••••• 37 .ooo 
Buenos .Aires ................ 115.000 

VALIDEZ 6 MESES / .ABERTO 

1$ogotá ........................... 99.000 Grenada ...................... 110.000 
.México ••••••••••••••••••••••••• 114.000 Nassau •••••••••••••••••••••••• 111.000 
Rio de Janeiro •••••••••••••••• 98.000 San Juan •••••••••••••••••••••• 111.000 
Sao Paulo ...................... 98.000 
Santiago de Chile ••••••••• 122.000 
Grand Cay man •••••••••••• 109.400 Caracas •••••••••••••••••••• 

99.000 

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

Zurich •••••••••••••••••••••••••••• 43.000 
Ansterdam ••••••••••••••••••••• 34.000 
Paris •••••••••••••••••••••••••••••• 34.000 
Munich ••• ·~ ••••••••••••••••••••••• 39.900 
Frankfurt ••••••••••••••••••••••• 39.900 
Colonia ••••••••••••••••••••••• : •• 39. 900 

Stuttgart .................. ~ ••••• 39.900 
Berlin ••••••••••••••••••••••••••••• 39.900 
Dusseldorf •••• ; ................ 39. 900 
Hamburgo ••••••••••••••••••••• 39.900 
Bologna ••••••••••••••••••••••••• 39.900 

. • con transporte ao 

/~-------; 
MINHO EXPRESSO 

V 1. A G E N S 
SAIDAS DO PORTO 

TELF. (07 - 35151) 82 01 300- FAX 07 35 1 51 8201309-Valen~a do Minho 
E-Mail: viagensminho@mail.telepac.pt 

A leiteira 

XELÍS DE TORO 

Afinais de febreiro co, 
me zou o qu e , co mo 
indican os promotores 

de Vieiras, se pode chamar q. 
primeira campaña galega na 
rede. O seu nome "A leitei, 
ra", o seu obxetivo "a defensa 
do sector lácteo galego". Esta 
columna ten como mis ión, 
roubándolle o slogan á vella 
revista troskista "Combate", 
comunicarche que "le, difun, 
de , comenta" e fina lm ente 
colabora. 

N o sitio A leiteira pódese ato, 
par unha colección de artigo 
e novas publicado na pren a 
pe riódi ca (S uso de Toro) 
outros feito e pecia lmente 
para A leiteira (Vit rin P ', 
rez, Edelmiro Pérez) . Hai un 
taboe iro nde os vi ítantes 
poden deixar a úa mcn ª' 
xe e opinións. Unha galería 
onde se contrapoñen figuras, 
personaxes, re pondendo á 
oposición "con mala leche, 
con leite galego" que é, xun, 
to a un xogo no que un labre, 
go ten que apañar no aire pa, 
peletas de cuota que lle per, 
mitirán producir, o mái · 
atractivo ata este momento. 
T amén se recopilan texto ¡¡, 
terarios (Jaureguizar, Ca te, 
lao, Manolo Rivas, Animal) 
e bandas deseñadas (Xaquín 
Marín), que xiran arredor do 
tema da importancia do ec
tor lácteo en Galicia. 

ión, 
suxerencia e propo ta· hrc 
o tema, que ervirán d 
plemento virtual á tra tora, 
da . Daráselle un pul extra, 
ordinario á campaña d s la, 
bregos e vai er "Eh, a mín 
este c nt eméllam 
do, pero si e te é 
Crash. • 

VOLVER AO REGO 

Unha pequena cadea de 
supermercados france, 
sa, da que forman par, 

te 17 establecementos, fixo un 
pedido de leite á factoría Laga, 
sa de Pontedeume. Cando a 
partida estaba xa cargada nos 
camións, os franceses chama, 
ron para romper o acordo asi, 
nado. Dixeron que compensa, 
rian a Lagasa, pero qu e non 
-podían mercar o leite porque 
lle protestaran os sindicatos 
agrários de aló que non aceita, 
ban leite que non fose francés. 
UE, si; libre mercado si; pero a 
vaquiña polo que vale.+ 


