Pepe Carreiro

ESTOU NO PARO E
CONTRIBOO CON 1RES
FILLOS A_~UMENT~R

PERIÓDICO GALEGO .SEMANAL

-··
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A Marcha Galega cmitra o paro chega
o dio 9 a Compostela
A história das palabras, unha gramática da
evolución do galego feita por Manuel Ferreiro
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'direción da UE adquire cada vez máis
ifmaxe da banca privada

·En Europa xa manda
-o Banco Central e I
os cidadáns somos
clientes

Democrácia
. ,,,. .
ar1tmet1ca

Nen soberanía popular, nen parlamento, nen governo,
poder europeú reside nun banco, do que a prática totalidade
dos cidadáns non sabe nada. A partir de agora todos
quedamos convertidos en clientes. O que teña a canta máis
grande será mellar tratado.

........, __""''M___,,__.

A COMPAÑÍA CLANDESTINA
DE CONTRAPUBLICIDADE
Marilar Aleixandre
Unha chamativa e enigmática
campaña de contra publicidade
esténdese por toda a cidade.
Dous xornalistas ·encárganse
da investfgación do caso.
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Un coronel español denúncia que o GAL aprendeu
a guerra suxa na Arxenrina
(Páx. 15)

A guerra de Cuba vista desde ~aliza
(Páx. 21)

Leyma ~esininte a criación

dun grupo lácteo do Cantábrico
"Non talamos con ninguén da
criación dun grupo lácteo, nen
se tratou en nengunha reunión
empresarial ou política, nen ninguén nos informou de que existisen contactos", con estas palabras desmentia o director xenera I de L-eyma, Xosé Manuel
Cruz, a notíci? da posibilidade
de que a Corporación Alimentá-

ria Peñasanta (Capsa. Central
Lechera Asturiana), a Corporación Agroelimentária Gallega
(Leyma e Lesa) e a basca lparlat, mantivesen negociacións
encamiñadas a construir un
grande grupo lácteo n_o Norte
pen.insular. Leyma aposta por
"aprofundar nos acordos con outras empresas galegas". (Páx. 5)

"Se teño a maioria e non podo
facer o que quero, en que caste
de dem0crácia estamos?"_ Esta
afirmación que facia o ex alcalde da Guarda, o finado Manuel
Díaz, Ligero, despois das primeiras eleicións democráticas,
ten ainda raigame na actual dire ita galega amamantada nos
amoxos antidemocráticos- É
e a arimética que deixa a ermo
a institución parlamentária,
impedindo a función democrática de control, a participación
cidadá através dos seus representantes, a que o PP e tá a pór
en marcha no Hórreo aplicando un regulamento feíto á medida da maioria absoluta despois de rachar o anterior consenso. A situación é tan grave,
-con Fraga e os conselleiros
negándose a someterse ao control da oposición, coas iniciativas de BNG, PSOE e EU espachurradas sistematicamente
polo peso dos votos e nunca ·
dos argumentos-, que nos ato..
pamos, de novo, nunha democ rácia orgánica. Por iso o
BNG, que sempre se mostrou
disposto a acudir á chamada do
Presidente se era este quen tiña
a ben chamar á primei~a forza
da oposición para dialogat,.pero
que se negaba a dar o prhrteiro
paso, tomou agora a inicia't!va
de estudar a posibilidade El:e
que Beiras solicite unha entrevista con Fraga para desbloquear ese déficit democrático. Pero
a interlocución co Governo
autonómico semella imposíbel,
como denúncian desde os sindicatos agrários aos colectivos
de normalización lingüística,
desde os traballadores do ensino ás empresas en crise ... Até
de agora o PP só abriu a·porta a
outras ideas a forza de empurróns dos manifestantes direita- "'
mente prexudicados Só se voltan demócratas na oposición.•
' .Y-
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irhportáncia da posta en marcha do Banco Central Europeu
e do euro é ante todo simbóli·ca", sinala a economista e c.odirectora do Boletín da Fundación Galicia-Europa e do Centro de Documentación Europea,
Carme Garcia Negro. '"Estamos
nun proceso que . comezou hai
anos e que vai seguir.· O destes
dias non é máis que unha referéricia para a cidadania". Esta
interpretación non lle resta valor, porque como Garcia Negro
di, o proceso "non ten volta
atrás", como querendo afirmar
que é imposíbel barxarse do
.tren .
Pasos nesta mesma direción xa
foron "as reforma$ do agro, o
estabelecemento da lei das 200
millas marjñas, a reforma fiscal
que estabeleceu o IVE, etc.". A
moeda única estabelecerase,
con todo, nunhas condición$ de
mercado moi diferentes, segun-

do o_s distintos paiíses, ainda
que "a tendéncia ..será a confluir". Polo de agora as consecuéncias máis imediatas consistirán "nuhha·maior fluidez do tráfico económico, na redución de
cálculos pola desaparición dos
cámbios e na eliminación de
moitas pequenas empresas".
Como dado significativo, Garcia
Negro destaca a desinformación
que hai sobre todo o tocante á
Unión Europea no Estado español. "Fálase de todo unha vez
que xa está feíto. Os nórdicos,
en cámbio, son moi cautos, estudan cada paso antes de dalo".

Reservarse a investigación
Os máis beneficiados até agora
da experiéncia na UE serian "os
sectores financeiros e sobre todo o ramo bancário que acadou
uns beneficios moi altos nos últimos cinco anos". Os que non

poden estar satisfeitos son os
agricultores. "Hai quince anos
falábase de que a agricultura
Mediterránea sairia ben parada,
hoxe nen iso se pode dicer", explica Garcia Negro.
A clave de bóveda da Unión Europea radica na necesidade dos
países centrais por ampliar o
seu mercado. "Eles ademais resérvanse a investigación e asi
sempre van por diante. Hai que
ter en conta que hoxe un inxeñeiro aeronáutico que estude en
Vigo, para colocarse terá que ir
a Alemaña, Fráncia ou Inglaterra. Galiza neste intre exporta
cerebros, man de obra cualificada. Os traballadores menos preparados cóHE~nos do Magreb".

Cámbio
·n a fisonomia do país

dos, matiza Garcia Negro. "Alguns foron capaces de competir
e medrar. Vendemos pedra e pizarra transformada aqui e non
só para o mercado interior, senón tamén para a exportación.
Tamén na confección houbo éxitos importantes e nunha parte da
pesca. Teñamos en conta que
hoxe a pesca non pode incluirse
enteira no sector primário, porque hai unha importante transformación industrial. En Galiza
fabrícanse aparellos e redes ben
complexas que logo se venden
fóra. Tamén está a investigación
en biotoxinas e os cultivos mariños. Nalguns ramos importamos
matéria prima que logo se transforma aquí para exportar. É dicer, aportamos .valor engadido".

Non todos os sectores produti-

A UE "modifica a fisonomia do
naso país, cae a agricultura,
parte da pesca e parte do marisqueo e con eles parte impor-

vos galegos sairon prexudica-

Pasa á páxina seguinte

Ven da páxina anterior

tante da nosa economia, pero
outros sectores van levantando
cabeza".

O diário de esquerda alemán die ta=
geszeitung daba a coñecer o pasado
6 de Ab_ril un informe sobre a influén-

ciados grandes consórcios continen- ropea. O texto datado en Berlín, e que
tais na política levada logo a cabo pÓ- a continuación reproducimos traducilos comités e comisários. da Unión Eu- _ do, está firmado por Philipp Mimkes.

Información a priori
··

Desde o ponto de vista político,
o máis importante seria "contar
con información antes de que se
produzan os feitos e, en segundo lugar, poder influir'\ "Algo tan
simple -sinala- como que o Ministério de Agricultura e Pesca '
estivese desglosado en dous,
permitirianos presionar de distinta maneira". "Ten a sua importáncia, por exemplo ; ·que.
exista un Ministério de Médio
Ambiente", engade.
Garcia Negro é crítica coa política do Governo central de reducir o déficit público a base de
vender património (empresas
públicas que xeraban benefícios, como Endesa) no canto de
usar eses benefícios para amortizar-a débeda. "Chama a atención -explica como anécdotaque o Estado se desfixese de
todos os monopólios e que ainda siga sendo imposíbel poñer
libremente unha farmácia ou
que o meu título de economista
precise de multitude de convalidacións antes de ser admitido
en Bo!:!rdeaux".

A proba do formulário
A libre competéncia tamén é
desmitificada. "Existe un protecionismo real sobre os alimentos que se realiza, por exemplo
atraveso da via sanitária e das
normas do GATI. Eu xa lle teño
dito, por exemplo, aos mexiloeiros que ternos que inventar o
nome dun parásito e lago dicer
que é holandés. Tampo1::1co se
entende que as praias francesas señan máis limpas e máis
aptas para o cultivo que as nasas". Desde o ponto de vista
dos conserveiros "vai ser fundamental a criación dun laboratório europeu de referéncia". Outros impedimentos á competéncia, moi frecuentes en Europa
veñen da man dos formulários.
"Para entrar cun produto nun
lander alemán preséntanche un
formulário no idioma da rexión .
O empresário de aquí non sabe
alemán e moito menos bávaro".
Carme García Negro, que milita
no BNG desde a sua fundación
e ten formado parte das comisións de economia e de elaboración de programas desta forza, xulga ''fundamental a función
do poder público para axudar ás
empresas galegas en campos
como os mencionados". Algo
que a Xunta, na sua opinión non
está a facer. •

Grupos de presión -da indústria elaboran moitas das direitivas que despois son aprobadas pala UE

AEuropa dos consOrcios viv.e
Acordes de alcance mundial
son aprobados en negociacións secretas por comités
que practicamente ninguen coñees. Titulares de decisións,
como os comisários da UE,
non teñen que pasar polo trance de seren eleitos. E a atención pública é mínima. O sistema político centralizado da UE
é a plataforma ideal para que
se movan nela como o peixe
na agua os representantes de
intereses de todo pelaxe. Só
en Bruxelas hai activos 10.000
membros dos grandes consórcios, dos que máis do 90 por
cento traballan para a indústria.
Ainda que unha grande descoñecida para a opinión pública, a
European Round-Table of lndustrialists, (ERT), fundada en 1983,
é posibelmente o grupo de presión máis influinte de Europa. A
ela pertencen 45 presidentes de
consellos de administracion de
multinacionais europeas. Alemaña está representada nela por
consórcios como Bayer, Veba,
Bosch, Daimler Benz, Siemens,
Bertelsmann e Krupp. Entre os
obxectivos da ERT están leis
ambientais e sociais difuminadas
(suavizadas, abrandadas, re- brandecidas, sen mordente), re--·
baixas impositivas, a ampliación
da UE cara o Leste, así como
desregulacións e privatizacións
nos eidos da Enerxia, Telecomunicacións e Tráfico. Na lexislación lab0ral aspírase a flexibilizar
salários e horários e reducir a
proteción contra o despido.

sa proxectos
de lei detallados (que
despois,
moitas veces,
son
aprobados
- palabra por
palabra) a
nivel
nacional e europeo, organizan comidas de traballo para
intercámbio
informal de
ideas
e
bombardean
con comunicacados ou
tomas
de
posición a
deputados e
xornalistas.

No sector da técnica xenética,
a asociación Europa-Bío agrupa os intereses de 500 empr~
sas de química e tecnoloxia xenética europeas. Esta asociación está dominada polos
consórcios alemáns Bayer,
BASF, Scheríng e Hoechst.
Europa-Bio repite, como un mantra, a suposta posibilidade de
criar, na tecnoloxia, xenética, millóns de pastos de traballo. O seu
maior éxito foi, o verán pasado, a
aprobación polo Parlamento Europeo da lexislación de patentes
de secuéncias xenéticas.

En 1995 a mesa redonda dos
industriais ERT, en cooperación
co Ministério de Comércio de
EEUU e a Comisión Europea,
fundou o Transatlantic Business Dialogue (TABD). A el
pertencen, por parte europea,
xunto con pQlíticos tomadores
de decisións (en. alemán Entscheídungstrager, ou sexa os
que están facultados para decidir), once altos directivos, entre
eles, os presidentes dos consellos de administracion de Bayer,
Siemens, Af?B e Bertelsmann.

Para os temas
centrais, a ERT
cria subgrupos autónomos encarregados de
impoñer_obxectivos inO TABD, tendo como ten o esdividuais.
- tatus oficial de organismo ase-

· .A.si ; . ;. Por
exemplo, o
Para a elaboración de cuesEuropean Centre for lnfrastións de detalle hai outros nu- . tructure Studies - (ECIS) premerosos grupos de presión
senta con regularidade planos
que se moven no entorno da
detallados de novas estradas,
ERT e que aproveitan todas
liñas férreas e rutas acuáticas.
as posiblidades de influir que
Os programas centrais de tráse lles presentan, desde profico da UE, que entre outras
posicións de textos legais xa
A clave da enorme influéncia da
causas prevén a construcion
elaboradas hasta conversas
de 12.000 kilometros de estraERT é o acceso privilexiado dos
individuais con deputados. O
das de longa distáncia e de
seus membros aos políticos da
máis importate destes grupos
novas trazados para trens de
UE. Praticamente non se aproba
é a organización empresarial alta velocidade, proceden dinengunha lei europea sen unha
europea Union of Industrial rectamente de planos presenconversa prévia cos represenand Employers Confederation
tados por ECIS.
tantes da indústria. En cuestións
especiais como telecomunica- . of Europe (UNICE), que está
organizada ela só en 55 gruO World Business Council for
cions, planificación de vias de
pos de traballo e que en situaSustainable Development,
comunicación, condiCións de
cións prioritárias pode movilicompetitividade ou técnica xenéque se au~ocalifica de
zar até 1.000 persoas.
"consciéncia verde" da indústica fórmanse regularmente grutria, adícase, pala contra, a
pos de traballo comúns. Os sinPraticamente en cada discusión
loitar contra os impostas sodicatos e as asociacións de consobre temas de releváncia eubre a enerxia, por encargo
sumidores ou ecoloxista$ queropea hai presentes represendan fóra. Praticamente non hai
dos consórcios produtores de
tantes da UNICE. Estes repreelectricidade así como da innengun control por parte dos
sentantes poñen enriba da medústria química e petroleira.
meios e da opinión pública.

~~l~:nE?f~~~~; fr~C~~~tr~:: ·
sión e organización recoñecida
europea. Obxectivo central do
TABD e o libre flux o de produtos, investimentos e servizos.
Rexeita, por dañinas para a '
economia, as cargas (legais)
de proteción ambiental, as disposicións de proteción laboral
e toda clase de proteción de
mercados locais.
Para os membros europeos do
TABD o exemplo a imitar son
os EEUU coas suas leis míni-mas sociais e laborais. Asi,
despois da última reunión do
TABD en Chicago, a Comisión
Europea apresurouse a asegurar que "a Comisión, asi como o
governo dos EEUU, seguirian a
cooperar estreitamente cos representantes económicos". Esta é unha nova proba da obediéncia anticipada dos políticos
diante dos poderosos représentantes da indústria. •

Unha selva da que é imposíbel sair
A dicotomiaUE si, UE non, ten validez sentimental,
pero moi pouco sentido político real. Galiza forma parte
da UE, por via interposta, góstenos ou non. Non é o
momento de discutir esta perténcia, porque hoxe por
hoxe non ten alternativas, nen voltas atrás. Trátase dun
debate similar ao habido no seu día despois de que se
asinase a constitución española. Non era a lei que os
nacionalistas galegas querian. Eles nen sequera
poideran participar na elaboración. Pero foi implantada.
'
.
Debe deducirse disto que todos somos iguais xa en
Europa, a nivel político? Non, de nengun modo. Como
tampouco son iguais Galiza e Bavária, nen ostentan o
mesmo poder político e económico, nen xogan o
mesmo papel. Emopa segue a ser, ou se cadra con
máis forza ainda que nunca, a das desigualdades e a
dos consórcios, a da flexibilización laboral e a disposta
a levar antes e agora, con tanta forza ou máis, a

política thatcheriana a efecto. O liberalismo campea
porque é o que interesa aos grupos de presión que fan
cumprir a sua lei por riba do poder político. Nesa selva
mercantil, non queda máis remédio que loitar para
sobreviver. Non é posíbel a fuxida. Non h-ai retagarda.
Galiza debe aspirar a contar cun poder político de
seu que en .primeiro lugar lle dea a persoalidade
nacional da que hoxe carece, en segundo lugar lle
permita acceder a información de primeira man e, en
terceiro, nos posibilite para defender os nasos
dereitos alá onde seña necesário. Dese progreso,
desa toma de conciéncia ascendente, acompañada
dun proceso similar neutras nacións sen estado e
neutras lorzas políticas europeas que comparten
nalgunha medida este ideário, sairá un novo
contexto político máis favorábel que o de hoxe que
propície algun tipo de rúptura ou de xiro a respeito

do ultraconservador e imperialista statu-quo actual.
Tan inxénuo é crer que con declararse europeos está
o camiño feito, coma se o libre mercado e a igualdade
de oportunidades fosen un ha realidade non 'unha
pantalla retórica ateigada de trampas, como negar o
evidente, condenándose non á revolución, senón á
máis esterilizante pasividade política por falta de
vieiras nos que traballar.

e

Esta Unión non é a que o noso país precisa, pero é
aquela na que ternos que loitar, para-modificala, para
propoñer, sen nengunha caste de renúncia, un modelo
máis xusto, máis solidário, unha Europa dos povos e
nunca máis unha maquirária de sobreconsumo,
culturalmente esterilizante e profundamente antidemocrática. •
. A NOSA TERRA
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Ctitican a'desídia institucional' ante oretroceso do uso do galega
•
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Dezaseis organizaeións convocan a·m·anifestación do 16
'por un·cámbio de rumo na política lingüística'
'*c.v.

q

L

..~

CI

O dia 16, ás 12 horas partirá
da Alameda de Compostela
unha manifestación convocada por dezaseis entidades na
defensa do futuro da língua. A
celebración do Día das Letras
Galegas volve cobrar asi o
rácter reivindicativo e-de movilización social que tiña durante a transición. As razóns
que motivan a convocatória
son a pasividade da Xunta
diante do retroceso no uso do
galego e a ausencia dunha
planificación en . matéria lingüística encamiñada á norma1izació n xunto coa vontade
m~ioritária dos galegos de
promover iniciativas na defensa da lingua, que abre ás portas a un futuro esperanzador.
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As organizacións convocantes
asinaron o Manifesto polo Futuro da Lingua Galega que xa se
botou ~ andar polos concellos
do país -para ser levado aos
plenos-, os centros de ensino e
os comités de empresa co fin de
fomentar o debate arredor da
necesidade de potenciar o uso
da lingua nos distintos sectores.
No texto dase conta do retroceso que está a sofrer a lingua no
seu uso social, en especial na
xente nova que tiña que ser a
que garantise a transmisión do
idioma. No entanto·, e recorrindo
aos dados do Mapa Sociolingüístico, a resposta favorábel da
maior parte da povoación para
promover iniciativas na sua defensa leva a talar da "existéncia
dunha actitude moi favorábel á
A manifestación do próximo dia 16 lembra outras ~ prol do galego, como a histórica de
potenciación do galega por parte da sociedade galega, actitude
Coa manifestación vaise reclaciais do idioma galego", facendo
que non está a ser correspondimar un "cámbio de rumo na polífincapé en sectores de escasa
da polos responsábeis directos
tica lingüística do governo do PP,
preséncia do galega como a adde tal potenciamento: a Xunta
·unha mudanza que modifique e
ministración, o eido socioeconóde Galizá e o governo do Parti- · subvirta a actual tendéncia desmico, os meios de comunicación,
do Popular" no que chaman "de- .galeguizadora e planifique a pleas novas tecnoloxias, o mundo
~ídia institucional".
na normalización dos usos soxudicia-1ou mesmo o ensino.

'A Xunta non ten o interese
da Generalitat en desenvolver a lei' .
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1986 ou a da foto en Maio de 1993.

Odia antes, o Venres dia 15, da
Praza da Quintana compostelana
sairá unha carreira na defensa da
lingua organizada pola Mesa, o
Concello de Compostela, a Asociación O Galo e a Coordenadora
de Equipas de Normalización. O

de protesta responde a duas
percepcións, por unha banda
"que despois de quince anos de
Lei de Normalización, o idioma
segue a retroceder ante a pasividade e o siléncio da administración - ~ por outra parte está ?
confianza no futuro do idioma,. E
.importante saear á rua a reivindicación maioritária da xente
que pide máis iniciativas que tiren adiante a lingua".
Latexa tamén a falta de desenvolvemento da Lei de Normalización Lingüística a quince anos
da sua aprobación, sen que se
teñan establecido convénios,
nen aprobados decretos que lexislen ámbitos como o cine ou o

xudicial. Pola contra, nos tres
meses que leva aprobada a lei
do catalán, o governo da Generalitat xa asinou convénios co
Banco Santander, Telefónica e
asociacións de empresários encamiñados a promover o uso da
língua e desenvolveu tres decretos da própria lei. "A Xunta non
ten ese interese nen esa intención como o leva demonstrado·
nos últimos anos a pesar de ter
unha partida orzamentária para
a normalización. Nen sequer se
utiliza a lingua cos usuários na
própria administración e pouco
se pode esperar dun conselleiro
que afirma que hai que promocionar os dous idiomas" lamenta
Concha Costas.•

lema "Pon a lingua en marcha" foi
o gañador do certame dirixido a
mozos e mozas do que se recibiron uns 600 traballos. O ano pasado a carreira celebrouse en Vigo e o proxecto é que sexa itinerante polas distintas comarcas.•

A. EmÉ

Viaxes extra---Fragantes
Coas visitas a Líbia ou a Cuba, Fraga lribarne está rachando a co,
propagandística que acocha a política única, do mesmo xeito
que o veñen facendo as grandes empresas multinacionais ou os es,
tados forres actuando segundo a sua comenéncia. Non .é esta a crí,
tica que ten que facérselle ·ao Presidente da Xunta cando califica a
Líbia -como "país amigo" e hai cinco anos anatemizaba ao BNG
por "ter relacións co asasino Gadafi". Xa se sabe que o de Fraga
nunca foi a coeréncia por eso a cacarexa tanto. A crítica ás viaxes
de Fraga ten que vir dada pola sua celebreira, sempre disposto a
descentrar os temas e a usar a sua candorca para singularizarse.
Víaxa ao Xapón, recebe ao embaixador de Corea ou China, clase
unha volta por Arxentina ou Cuba, volta polo Brasil, salta ao Irán ...
Mentres tanto, Canadá ou Grande Bretaña cos problemas pesquei,
ros, Suíza e Alemánia cos problemas dos emigrantes, Fráncia que
veta no mercado as empresas galegas, Euskadi con interes·es comuns
de pesca e agro, os paises nórdicos e as multinacionais da acuicultu,
ra, os EEl)U onde diversos sectores se están a abrir camiños, Bruxe,
las e a negociación da cuota láctea, etc. agardan a intervención de,
cidida da administración galega. Trátase de priorizar a política exte,
rior de Galiza non de aparecer nos ecos de sociedade dos xomais. +
gorz~

A convocatória volve dar contido
reivindicativo a unha data na
que, nos últimos tempos, predominaba a releváncia comemorativa, en especial no .ámbito lite.:
rário e editorial. "Non se trata de
, discutir a importáncia do dia que
mesmo poderia servir como dinamizador da própria literatura,
pero tende a se converter r:iun
elemento simbólico que ás veces se disócia de algo tan importante para a literatura como é
a lingua. Non se pode normalizar a literatura sen normalizar a
lingua" di Concha Costas, presidenta da Mesa pota Normalización Lingüística, unha das entidades convocantes da manifestación. Para Costas a xornada
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OMinistério promulgará proximamente un decreto
que impedirá avenda de leite por baixo d6 prezO real

Leyma nega que existisen contactos

para a criación dun grupo lácteo do Norte
-0- A. EIRt

"Non talamos con ninguén da
criación dun grupo lácteo,
nen se tratou en nengunha
reunión empresarial ou polftica, nen ninguén nos informou
de que existisen contactos",
con estas palabras desmentia
o director xeneral de Leyma,
Xosé Manuel Cruz, a noticia
da posibilidade de que a Corpo ración Alimentária Peñasanta {Capsa. Central Lechera
Asturiana), a Corporación
Agroelimentária Gallega (Leyma e Lesa) e a basca lparlat,
mantivesen negociacións enca mi ñ ad as a construir un
grande grupo lácteo no Norte
peninsular. Leyma aposta por
"aprofundar nos acordos con
outras empresas galegas" .
A notícia, aparecida no Faro de
Vigo do 4 de Maio, xa tora publicada hai máis de 15 días nun
xornal asturiano. A notícia deste
proxecto, no que estaría interesada a Central Lechera Asturiana,
podia proceder dun estudo que
hai meses está a realizar a patronal láctea Anel sobre o reordenamento do sector lácteo no Norte

peninsular. A Xunta tamén afirma
descoñecer estas supostas conversas, negando que se tratasen
na reunión de conselleiro de
Agricultura da_cornixa cantábrica
e afirmando que "descarta darlle
un respaldo a esta operación, polo menos a curto prazo".
Os sindicatos agrários tamén se
mostran contrários a esta hipotética posibilidade. Lídia Senra,
secretária xeral do SLG afirma
que "a solución para o sector
lácteo galega pasa por construir
un grupo lácteo galega con capital público e privado no que participen tamén as cooperativas".
Para o SLG esta política de
apontalamento industrial do sector transformador, ten que levar
en paralelo a consolidación das
explotacións gandeiras e o aumento da cuota láctea.
Tamén Unións Agrárias semostra contrária a esta posibilidade,
defendendo un grupo lácteo galega "co apoio da Xunta e a maioría
de capital público", en palabras
do seu secretário xeneral Leandro Quintas. Xóvenes Agricultores, pala sua banda, considera
"moi boa a idea dun grande gru-

po empresarial cantábrico", pero
opóñense á concreción do proxecto nun prazo médio.

Decreto ministerial
Segundo puido saber A Nasa
Terra , o Governo central vaí
zanxar proximamen_te cun decreto as desputas que manteñen as 1ndústrías lácteas e as
grandes superfícies comerciais.
Este decreto fará cumprír a Leí
de Comércio que impide a venda a perdas de produtos, o chamado dumping, que están a re- alizar as grandes superfícies
comerciais. As indústrias consideran que está práctica d~terio
ra a imaxe das marcas e dana
ao sector, perxudicando tamén
ao gandeiro. Outro ponto de enfrontamento entre as indústrias
lácteas e as grandes superfícies
é quen debe de pagar o custe
do reciclado que teñen que realizar as indústrias. As grandes
superficies non queren repercutilo no prezo ao consumidor e
preten9en que o paguen as índ ú stri as . O governo incluirá
obrígatoriamente o chamado
"Punto Verde", para fixar o pagamento da recíclaxe.+

Reclaman unha 'segunda transición' para redefinir oEstado

BNG e EA dan por esgotado o modelo autonómico
Bloqu e Nacionalista Galega e
Eusko Alk artasuna coincidíron
en denunciar, despois da reu nión celebrada entre delegacións das duas formacíóns en
Gasteíz, "o esgotamento domodelo autonómico", reclamando
unha nova transición para redefinir un novo modelo de Estado.
As distintas forzas nacionalistas
periféricas están de acordo na
necesidade de reformular o Estado español como estado pluri nacíonal no que se contemplen
as realidades de Galíza, Euskadi e Catalunya. Así se puxo de
manifesto de novo na reunión
que mantiveron esta semana
delegacíóns do BNG con Xosé
Manuel Beíras, Francisco Rodríguez e X.H. Rodríguez Peña e a
de EA , encabezada polo seu
presidente Karlos Garaikoetxea.
Se no comunicado conxunto elaborado polo BNG e CDC se poñia de manífesto esta necesídade de mudar a constitución, afírmábase tamén que puídera non
ser este "o momento oportuno".
Ao parecer do PNV, en palabras
de Xavier Arzallus, a nova configuración do Estado "non se trata
dunha cuestión de oportunidade
ou de tempo, senón de facer o
que haí que facer".
Agora BNG e EA insisten na necesídade de "tecer unha alianza
táctica" para pór en marcha "un-

Baltar segue sen conv~car
a ~omisión para elaborar
o r~ulamento das contratacións

5

O presidente da Deputación de Ourense, Xosé Luís Saltar,
volveu a aprazar a reunión da comisión de portavoces crié!da
para tratar o conflito das contratacións nesta institución. E a .
segunda vez en duas semanas que Saltar alega falta de tempo para non convocar o que sería a terceira xuntanza des'e
organismo. Despois de que o PSOE abandonase a comisión
lego da sua constitución, o representante do BNG, Manuel
Conde, foi o único níembro da oposición que acudíu á segunda xuntanza. O BNG propón a elaboración dun catálogo de
postas de traballo na Deputación e dun regulamento para acceder aos contratos temporais. Neste sentido formula, como
xa fixo haí dous anos sen éxito, un baremo con crítéríos obxectivos que limiten a capacidade de decisión do presidente.
Baltar tamén archivou sen levar a pleno a iniciativa do
PSOE na que se pedi_a a suspensión do procedemento
polo que obtiveron praza na institución tres tillos de
cargos d·o PP e a filia dun ex-alcalde de UCD. Este
grupo considera que Baltar debería terse abstido de ·
participar no tribunal calificador palas suas relacíóns políticas e de amízade cos país dos opositores que as gañaron.+

Xulgan ao alcalde de Sada por prevaricación
A Audiéncia Provincial da Coruña xulgará ao alcalde de
· Sada, Ramón Rodríguez Ares, acusado de prevarización e
nomeamento ilegal. A querela foi apresentada por un viciño afectado polo cobro de contribucións especiais pola
dotación de sumidoiros e suministración de auga da parróquia de Carnoedo no ano 1992. Alégase que o recaudador foi nomeado ilegalmente, porque non era funcionário público, e que o alcalde, ainda tendo coñecimento desta circunstáncia, ordenou o embargo de cantas
bancárias de vários viciños. +

111 Asemblea Nacional do MEU
Os víndeiros días oito e nove de Maio, o Movímento Estudiantil Universitário, MEU, celebra a sua 111 Asemblea Nacional co lema "Debatendo, decidindo". O acto ten duas
sedes: a Faculdade de História na mañá do Venres oito, e
no Instituto de Bacharelato Xelmirez 1, o resto da asemblea. Os asistentes tratarán un informe da Coordenadora
Nacional, outro sobre a situación nos campus de l.!.ugo e
Vigo, e sendos relatórios: político e organizativo. Os candidatos á Cooraenadora Nacional, composta por cinco persoas, ainda tañen de prazo até a tarde do Sábado nove
para apresentarse. O sisfema de eleición é de listas abertas e cada votante elixe a tres persoas. O ponto máis importante do debate aparece recollído no relatório político;
trátase das ofertas de unificación do asociacionismo estudiantil nacionalisfa: Sobre este aspecto o MEU prefire non
entrar a debater sobre necesidade ou non da unificación
porque fuxe de "discusíóns visearais" e maniféstase a prol
dunha organización -independentemente das suas siglas
e das persoas que a integren- que cumpra uns mínimos
requisitos, como son que sexa radicalmente democrática,
que empregue a via institucional e o traballo na rua e que
canalice a pluralidade , entre outras . A respeito dos
resultados nas eleicións ao Claustro da Universidade de
Compostela (nas que pasaron de 23 a 16 representantes) ,
un representante desta organización estudiantil declarou que
"están relacionados coa realidade de MEU neste ano, antes
estabamos sobredimensionados, agora perdimos representación nuns sítios, pero gañamola neutros, como en Lugo". +

Onovo presidente do Consel,o.do Ribeiro;
amigo do fillo de Baltar
Xosé Monuel Beiras e Cortos Garaikoetxeo.

ha segunda transición en clave
progresista liderada polos nacionalistas para superar o esgotamento do actual estado das autonomia", en pa!abras de Xosé Manuel Beiras. E esta, loxícamente,
por tratarse de formacións políticas que non está nos governos
autonómicos, a crítica máís fonda
contra as próprias autonomías.
A respeito do proceso de construción europea ambas. organizacíóns demandaron "maior dimensión social e máís protagonismo
das nacíóns sen Estado". Beiras
criticou a "desconexión cada vez
maíor entre o proxecto económico e político de Europa", afirmando que este último atópase "durmíndo o soño dos xustos no co-

rredor da morte". Beiras referiuse
ao cúmio de Bruxelas a pasado
fin de semana alcumándoo como
a "beatificación do euro", e
exemplarizándoo como "espectácu Jo definitórío" polas desputas
entre Alemaña e Fráncia por presidir o Banco Central Europeo.
Beíras ínsistíu, a ínstáncía dos
xorn?lístas, en que o BNG non
ten ainda tomáda nengunha decisión sobre unha hipotética coali. ción cara as eleicíóns europeas,
deixando abertá a posibilidade de
apresentarse con EA, ao tempo
que negaba, ante a insisténcía
dos informadores, calquer presión dentro do BNG para concorrer en solitário, afirmando que "a
ala esquerda do BNG son eu". +

Anxo González Pérez, novo presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe do Ribeiro, nomeado pola Consellaria de Agricultura o Luns catro de Maio, e am_
igo do tillo do presidente da
Deputación de Ourense,
Xosé Luis Baltar, que ademais é delegado provincial
de Agricultura. Segundo indicou o titular do departamento, Casto Gago, a Consellaria procedeu a nomear
a Anxo González despois
de que o Consello Regulador non apresentase unha
c.andidatura maioritária ou
de consenso. Gago tamén
afirmou que a relación en-tre Baltar- e González é casual e que o novo presidente do Consello cumpre o
Anxo Gan:r:ále:r: Pére:r:.
perfil axeitado para o
cargo: enxeñeiro agrónomo
especializado na dirección de empresas e
comercialización de produtos agroalimentários. +
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O ESTUDANTADO, A LÍNGUA E AS
-RESPONSABILIDADES
CARLOS CALLÓN

maquillaxe da realidade nupha nota na que
non se comentaban para nada os motivos da
mobilización estudci.ntil: a docéncia en galego, cando menos nos mínimos legais), felicito u ao alútlado que non parou o dia 22. Cinismo a embute nunha Consellaria que promove e-festexa a psividade . .Moi distimo se
apresentaba o .Conselleiro de Cultura cando habia que xustificar a montaxe en español do CDG. Seica se trataba dunha sá
polémica que daba vida ao mundo do teaO éxito da convocatória viu-se materializatro ... Seria aconsellábel que Celso Currás
Existe un compromiso manifestado polas aludo en concentracións e manifestacións en
nas e· os alunas de toda Galiza para defender se reunise con Pérez Varela para chegaren
Santiago de Composa un acordo: que lle digan á cidadania se o
os seus direitos lingü!stitela, Vigo, Oureµ_~~. A
cos colectivos <liante
debate resulta positivo ou se cómpre baiC oruña, Pontevedra,
dun profesorado -qu~
xar as orellas. A sua dobr~_ linguaxe norr
'.
Vilagarcia, O Porriño,
non cumpre co seu de-· deixa lugar á dúbida: prabenizan ás bocas
A Póvoa do Caramiber; diatne dunha Ad- . caladas cando o prexudicado é o idioma
ñal, Noia, Monforte,
ministración que saca
de Galiza, pero ven con bos ollos un debaMondoñedo, Foz, Vinormas legais como o
te no que se fle tratan de arrebatar ao gaveiro, · Ora es, RibadáDecreto 247/95 só para
via, O Grove, Burela,
pór ante a galeria a sua
·
Xosé
San Cibrao, Carballo,
fraudulenta carauta gaCambados, etc., etc.
leguista, non para que
Mobilizaro_n-se, en tohaxa, efeitivamente,
tal, milleiros de alunas
unha docéncia mínima
e alunos de toda Galiza. E na recta final do
en galego. todo o alunado, galegofalantes ou
curso!!
non, demandou a docéncia en galega, J?.Qndo
ben derelev0.Qque xa nalguns estucÍQs se·ten _
Coidamos ue ·esta manifestación en defen-· ·. ~ reflectido: existe unha adesióri. xeneralizada á
lín~ ·d Galiza, que faria <load.amente efeitisa da língua se v1u ~evestida dunha especial
stgnificación, ao ser o próprio alunado o
va unha auténtica política normalizadora.
Desde logo, ao estudantado que non se poña
que, sen intermeaiários, demandou a galemáis-como escusa para manter o statu quo.
guización do ensino, en língua e contidos.
O alunado, tantas -veces utiltzado para paralisat os . adi~tos do galega por parte da.
A mobilización do pasa~o día. 22 no~é un ._'
queles qde noA queren que· ó nÓso sexa uñ
indicador absoluto, pero si debe ser un indi- ··.:.
_ país lingüísticamente normalizado, saíu á
cador a ter en canta ao analisannos o camichuviosa rua -ou ao pátio- para berrar Se- _ ño lingüístico do hoso país. O alunado deñor Gonselleiro, ensino en.gq.lego ou Currás!
mostrou ser capaz de asumir o seu papel den~- Currás! Currás! Hai que normalizar!
tro do proceso de normalización idiomática
do centros de ensino. A Conselleria de
Os paros do. estudantado de ensino médio
Educac[ói.1, .consciente de ficar e~vidéncia
adoitan-se considerar, ··top kamente, cun
perante a opinión pública, enviou un comucerto toque frívolo. Pero, loitando contra 0
nicado o día segliillte. Aseguraba que a mo- x
preconceito, debemos recordar que moitt. s
cidade fata galego na sua maioria (abraiante
A Plataforma do Alunado pola Galeguizaadiantos na calidade educativa de moitos
ción do Ensino Médio convocou a todo o
c~ntros se deben -a este tipo de mobilizaestudantado de secundária da Galiza a pación, como conseguir a gratuidade do
r-alisar as aulas o dia 22 qe abril a partir das
transporte para cerros graus do ensino e ou12.00 .h. Esta plataforma, coordinada pola tras. A docéncia no noso idioma non se desección xuvenil da Mesa pola Normaliz.a:be pensar como unha cuestión de vo_n tade
ción Lingüística, tamén está formada polos · do. profesorado: .é un problema de formaComités Abertos de Estudantes, Galiza . ciQ.n. do alunado, unha condición necesária
Nova e a Área de Mocidade de Esquerda
para que haxa, a calidade educativa á que
Unida-Izquierda Unida.
antes nos referíamos.

'O .alunado,
galegofalante ou nÜñ;
demat).dou a docéncia
.en gálego"

.

lego os poucos usos que ten conquistados.
Cada vez, a sociedade galega mobiliza-se
con máis intensidade reivindicando o direito a viver en galego, dinamizando esta aparente e perigosa quietud.e na que nos achamos. Asi, despois de que o estudi ntado fixera máis visíbeis as suas demandas de gal~
-guización do ensino, toca-lle a vez de responder ao profesorado e mais á Xunta. Ou
cal vai ser a escusa que poñan agora para
non introducir de vez o galega nos encerados? De de a Plataforma do Alunado pola
Galegu ización do En ino Médio faremos o
posfbel ara que e oia algo mái qu o eco
como respo ta á no a d mandas. •
CARLOS MANUEL C ALLO T ORRE é Re po n sábel
Nacional de Mocidade Pola N ormalización Lingüística
(Sección Xuvenil da MESA)
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Oconcello de Toén
non ten rexistos contábeis

As explotacións mineiras galegas.
non contan con balsas para os residuos
Na Galiza hai 600 minas a ceo
abert9 ainda que unha parte
delas estean inutilizadas.
Desde a Cámara Oficial de
Minas de Galiza tranquilízase
á povoación alegando que
non hai balsas de decanta. ción da magnitude da de Aznalcóllar. Pero o próprio Valedor do Povo no seu informe
anual, apresentado dias antes de que se derrubara a
balsa perto de Doñana, urxe
medidas contra o grave deterioro do meio ambiente que
producen as minas con exemplos como as de Touro ou a
canteira de Esgos. O informe
de Xosé Cara instaba á Xunta
a sancionar ás empresas e a
abandoar a atitude permisiva.
Non hai praticamente depósitos
para almacenar os verquidos tóxicos das explotacións mineiras,
segundo Xosé Cora. A pegada
ambiental das minas déixase
notar pinda no caso das pechadas. E o exemplo de Río Tinto
en Touro , aberta en 1975 para
extraer sulfuro de cobre e pechada en 1988. As augas subterráneas e os regatos continuan
contaminados , segundo alegan
os viciños e respaldan os análises feitos pola Universidade de
Santiago. No caso do rego que
nace das antigas escombreiras
o índice de contaminación química é moi elevado, tanto que
se considera mortal para calquer sistema biolóxico. O seu
alto contido en cobre e aluminio
non pasaria nen o tratamento
-depurador máis potente.
Na actualidade a antiga mina Río
Tinto pertence a Explotaciones
Gallegas, que promove chan industrial na zona e ten un acordo
con Celul9sas de Pontevedra para que esta deposite ali os seus
residuos. Os viciños, que pedian
a recuperación da zona, ollaron
como se verquian máis compostos químicos, entre eles, mercúrio, chumbo e níquel, segundo os
laboratorios da Xunta. Ante as
protestas viciñais, lndústria proibi u o translado de residuos de
Ence a Tauro, proibición que vai
levantar en Decembro porque
"as cinzas non superan as concentracións de substancias cancerí xenas na regulamentación
europea". Sen embargo o Valedor recolleu as queixas viciñais
polos verquidos industriais.
Cumpriranse sete anos en
Agosto da avalancha de lodo
tóxico no concello de Yedra, da
que foi responsábel a empresa
ERIMSA,. que explotaba unha
mina de seixo na zona. O Pico
Sacro e as suas inmediacións
caracterízanse de sempre pola
sua xeoloxia peculiar, cun filón
de seixo que chegou a ter nove
quilómetros e cen metros de
profundidade nalgunhas partes.
A empresa iniciou a explotación
de seixo en 1979 exportándoo
a Noruega para facer micr:ochips e outra parte era destinada ao consumo nos tornos de
Carburos Metálicos, empresa
que tiña unha participación dun
33% en Erimsa.

O concello de Toén,
governado polo Partido
Popular, carece de rexistos
.contábeis, segundo puido
comprobar o Consello de
Cantas cando tratou de
elaborar un informe relativo
á situación económica e
financeira do muncípio.
O Lnforme corresponde ao
exercício de 1994.
O Consello' de Contas indica
que en Toén non se respeta
a legalidade vixente en
matéria económiGa e que as
últimas cantas aprobadas
son as de 1988.
As irregularidades son
numerosas, xa que Toén
carece de estado de
liquidación do orzamento,
balanza de situaéión, canta
de resultados , relación de
debedores e acreedores e
contabilidade xeral. +

Oprofesorado
dos cursos de língua
designado por
procedimentos clientelares
O Valedor do Povo, Xosé Cora, solicitou da Xunta que se sancionen as minas que non desenvolven os procesos de recuperación, recollidos na lei, dos teneos que explotan.
A. HERNÁNDEZ

Daquela, a enxurrada arrasara
con trinta mil metros cadrados
de vexetación e terra fértil, chegando a estancarse perto das viven das.Tras a inundación, 0
concello de Yedra or-deou a paralización de actividade na mina
alegando que non tiña licéncia
pero Erimsa seguiu coa extracción de cuarzo. Entre outros
compromisos, como lembra Xosé Cora no seu informe anual ,
as minas deben tratar de recuperar cada tres meses o terreo
que traballan. lsto faise colocando terra fertil e plantando gramíneas."No caso de incumprimento desta prescripción débese iniciar o correspondente expedente
sancionador contra o titular da
explotación que se negue ao
cumprimento das exixéncias
meioambientais". O Valedor do
Pavo apontou entre as solucións

que os donas das minas abonen ·
unha fianza ao Governo para
paliar alomenos en parte o dano
producido palas explotacións.
Outra mina, a explotada por Lignitos de Meirama, ven causando
moitos problemas de contaminación no entorno desde hai ·anos.
En 1981, máis de un millón de
troitas dunha piscifactoria do rio
Barcés morreron a causa dos res í duo s dunha escombreira da
empresa. Carral, Cecebre, Sigrás, Cambre e Brives quedaron
sen subministro de auga durante
uns días ainda que se evitou que
a auga chegara contaminada ao
depósito que abastecia á cidade.
Mália as depuradoras instaladas
por Lignitos, o rio Barcés converteuse nunha canle de auga suxa.
Duas veces tamén reventou a
presa onde tiña os lodos para la-

e

hegou via aérea des,
de Barcelona. Nin,
guén notou que
trouxera o discurso prepa,
rado. Tampouco fixo co,
mentario algun sobre os
veráns da T oxa. Si ten as,
cendéncia galega non a no,
meou. O presidente da em,
presa construtora de gaso,
<lutos en Galiza apresentou
os planos futuros e o reali,
zado pala sua compañia, e
foi felicitado polo seu bon
,nível na língua de Rosalia
segundo frase adulterada do
Presidente Fraga. Ao señor
.
Brufau respostoulle Don Manuel no idioma de Cer,
vantes ~ sen .poñerse c(')torado agradeceu os esforzos
do catalán por falar galego e mesmo alabou a ento,
nación e utilización adecuada dos pronomes. ·

var os minerais a empresa Examinesa, de Pedrafita do Cebreiro, participada por capital sudafricano , canadiense e español :
Nunha delas, os lodos marcharon polo rio matando a todos os
peixes· até máis de trinta quilómetros augas abaixo. A empresa, que era en 1980 a mellor mina de cinc e a segunda de chumbo rio Estado, tivo que indemnizar aos labregos.
Desde 1995 a Lei de Protección
Meio~mbiental outorga marxe de
manobra á Xunta e, sen embargo, Xosé Cora, láiase das -poucas actuacións sancionadoras do
Governo. Na prese'nte lexislatura, o control do impacto das minas atinxe á consellaria de Meio
Ambiente de Carlos del Álamo,
· mentres que até o momento era
competéncia de lndústria.+

ha audiéncia indiferente,
celébrase un deses cursos
amañados por empregados
aos que pouco lle' importa
.a normalización-e as for,
mas dialectais e si a distri,
bución monetária dos
fundos de Polítca Lingüís,
rica, non vaia ser que se
cole home ou muller deses
da língua ·de Camdens.
Este é de perfeccionamen,
to. Entre as persoas asis,·
rentes unha señora que xa
pasa dos trinta e cinco. O
seu acento descobre ao
momento a procedéncia
venezolana e sérias dificuldades para exprésarse en
galego . Algo normal e frecuente entre os fillos de
emigrantes a Sudámerica .que retornaron hai máis
de vinte anos e que foron criados neses "países sen
ro~arse apenas con outros paisanos, nen frecuentar
o Centro Galego e menos escoitar falar aos aseen,
dentes na língua materna.

O señor Brufau

Cinco días despois a empresa de Brufau publicaba
un anúncio en español e a toda páxina. Conscehtes
de que en Galiza non é necesário o uso do idioma
autóctono para facerse respeitar.
Nun Centro Social a tres mil metros de onde o se,
ñor Brufau metía a pata falando en galego ante u~,

A antedita aclara que no seu círculo non se utiliza
o galego e nunca lle fixo falla para sair adiante na
vida. Ao .final, coma sempre, haberá aprobado xe,
ral e todo o mundo contento.•

Os cursos de Iniciación e
Perfeccionamento en
Língua galega, que
organiza a Dirección Xeral
de Política Lingüística, en
ocasións son impartidos
por persoal sen a máis
mínima capacitación
profisional e na meirande
parte dos casos os seus
coordenadores son
traballadores en activo
cuxa única función é
apresentar o curso en
cuestión e cobrar sumas
importantes, segundo
denunciou a CIG.
O sindicato nacionalista
estima que esta situación é
asi porque a adxudicación
dos cursos é "cli.e ntelar e
escurantista" e que a
Dirección Xeral norrquer
negociar un baremo para
confec.c ionar unha lista de
posíbeis interesados en
impartir os cursos.•

Sen consenso no proxecto
deleidecoopera6vas
A Federación de
Cooperativas Sinérxia, ante
os debates en comisión do
proxecto de lei de
cooperativas -nos-que
finalmente esta organización
puido intervir-, denunciou
que o consenso na
elaboración deste texto só se
realizou parcialmente, xa que
non se produciu nengun
debate, rexeitáronse os
borradores alternativos e
primouse a aprobación do
texto sobre o consenso.
Segundo Sinérxia, o proxecto
de lei da Xunta non concide
· nos contidos fundamentais
do texto cos pontos de vista
das cooperativas, xa que·hai
diferéncias en canto á
organización social, o
asociacionismo das
cooperativas e a tipoloxia
das mesmas.+
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. As AA de VV querían que_.os cartas se destinasén aobras prioritárias

esimismamento. Nunca
chegara a estes extremos
nengunha construcción
nacional como non fose en
tempos de guerra' ou de franca
regresión democrática".
Carroué preg~mta por canto
tempo poderá a UE manter o
economicismo como eixo
principal da sua política".+

Oalcalde de Boqueixón

investirá as rendas dos montes cOmunais·
en farolas e marquesiñas
-

'

f8 de Marzo, Ares sinala que o
próprio alcal·de admHiu que "o
. Coa desculpa de que o concello non podia asumir os gastos derimáis importante era gastar o divados do mantenimento das masas comuns, o alcalde de Boqueiñeiro das masas comuns antes
xón, Adolfo Gácio, puxo á venda as terras a princípios de 1996. O
das eleicións municipais de
proceso de subasta dos terreos tivo que ser retrasado até o ano
Maio de 1999". O concelleiro do
1997 pola oposición vi~iñal. Os benefícios tirados das vendas asBNG incide no feíto de que "uncenden a case que 37 millóns de pesetas, pero na vez de atender
h a vez eliminados os terreos
ás demandas das distintas parróquias, no pleno municipal· do padas parróquias e malgastado o
sado mes de Marzo aprobou a construcción de 14 marquesiñas, a · seu diñeiro, quedan eliminadas
instalación de farolas e a dotación de equipamentos para a televias posibilidades de promover un
sión de Boqueixón. O BNG entende -que estas inversións de urprograma de actuacións, e non
xéncia respostan á estratéxia pre-eleitoral de cara ás municipais.
se tan investimentos cunha
p~rspeitiva de futuro que beneficie a todos os viciños".
seguimos que, cando menos,
A oposición das asociacións de
viciños das distintas parróquias . unha parte dos cartos se desti"Os proxectos aprobados polo alde Boqueixón e do grüpo mu_ninaran a mercar terras. Sen emcalde para investir os cartas socipal do BNG permitiu que se rebargo, outras demandas, como
brantes da venda das masas
a de construir unha pista politrasara máis de un. ano a subasdestinaranse á construcción de
ta das masas· comúns. Neste
deportiva, o acondicionamento
14 marquesiñas e á instalación
tempo, os viciños foron analisanda finca Areo~a ou o acondiciode alumeado público nas distindo as necesidades máis imedianamento do campo da festa de
tas parróquias. Alén de existir
tas das distintas parróquias afecRodiño, na parróquia de Sergusubvericións da Deputación e
tadas pola venda das propriedade, non foron atendidos".
do Ministério de Fomento para
des comunais, para apresentar
este tipo de proxecto~, a sua
as suas demandas ao alcalde.
Da venda das masas da parróexecución coincidirá no tempo
Entre outras propostas sinalóuse
q u i a da Granxa recadáronse
coa campaña eleitoral. O outro
a posibilidade de mercar novos
44.375 pesetas;· sen que houbeproxecto aprobado por Adolfo
terreas mellor situados, para solse investimento algun por_parte
Gacio supón destinar máis de
ventar problemas existentes ou
do concello. Na parróquia de
2,5 millóns de pesetas para
ínellorar as condicións das actiGastrar, dos perto qe 4 millóns
equipamentos da Televisión de
vidades viciñais.
de pesetas de benef(cios, só se
B_oquefxón, das que máis de 2
investiron 420.000 para a merca
millóns investiranse no concello
Os cartas para adquirir os terrede árbores. Das subastas realide Teo , sob pretexto de dar coas procederían dos benefícios
zadas nas parróquias de Lamas
bertura a algunhas parróquias
obtidos pola venda das masas
e Vigo o concello beneficiouse
que teñen problemas para sintocomuns , atendendo á Lei de
con máis de 14 .millóns de pesenizar algunhas canles.
Reforma e Désenvolvimento
tas, dos que só se investiron alAgrário, segundo a que o diñeige- máis de 5 millóns. As máis
ro obtido pola venda desas tebeneficiadas foron as de SerguCon estas actuacíóns, as parrórras debe ser re-investido nas
de, onde dos cásequet 14 mjquias perden pouco a pouco o
llóns chegaron a investirse máis
seu património e con el a posibilipróprias parróquias afectadas.
de 7 e a de Boqueixón, na que , dade de investir os cartos que lle
se investiron todos. os cartos de- · son próprios en camiños, traidas
Xesus Ares, concelleiro na. cionalista en Boqueixón, sinala
de auga, saneamentos públicos,
rivados da venda das masas.
planos de axuda aos labregqs ou
que "grazas ao seguimento que
á própria planificación forestal.+
fixemos de todo o proceso con·No , Pleno municipal do pasado
9* PAULA CASTRO

Os trobaáores
áo ~ino áe .(ja{iza.
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'Un percorritío po[a Hrica
medieva[ da man dos nosos
tro6adores: Martín Códa~
Xoár1: de Cangas e
Mendiño.
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Cos
banqueiros,
sen os
cidádáns

Remédios
monetários
para conflitos
económicos
o WALL STREET JOURNAL

adicalle un suplemento
especial ao Euro. Pascal Sallin
considera que o cerne da
chegada do Euro consistirá en
A introducción do Euro en 11
ter ben presente que a
paises despois de reqiatado o
inestabilidade económica nos
ano, confirma a aposta
nosos dias ten sobre todo
ultraliberal que impregnaba
orixe monetári . "Se
case todas as políticas da UE.
empregamos instrumentos
Esta é a opinión de.Laurent
monetários para por remédio
· Carroueé, catedrático de
a conflitos económicos o que
economía da Universidade de
faremos é desestabilizar. Asi
Paris nas páxinas de LE
que os paises do Euro non van
MONDE DIPLOMATlQUE. "a
perder nengún instrumento
democrácia é a grande
fundamental de política
perdedora da transferéncia de
económica cando cedan o
soberanía monetária a unha
control de instrumento
instáncia que vai estar libre de monetários. Os problemas
responsabilidades. O Banco
reais ten efectos monetários e
Central suma os seus poderes
os problema de natureza
a estas 'outras duas
monetária ten efectos reais.
institucións que tamén non se Pero son independentes e por
constituen cos votos: a
isto os paises europeus poden
Comisión e o Tribunal de
ter bon o ruins resultados
Luxemburgo. Os poderes do
económicos con ou sen a
Banco Central Europeu están
union monetária. Por si
fóra de toda medida porque
mesma, a unión non vai traer
non deben render contas a
riqueza nen pobreza nen vai
ninguén e os seus membros
estabilizar máis nen menos".
son inamovibeis durante oito
O diário cita asimesmo a
anos. Este areópago
opinión de Margaret
tecnocrático e oligárquico
Thatcher que anuncia que en
non ten en fronte nengún
tres ano crebará a unión
contrapoder real, ainda que o
monetária e a de Lord Healey,
govemo francés asegure, ontra ex ministro de Facenda
toda evidéncia, que o consello británico que acusou de
do euro, órgano puramente
cobardía aos govemo da UE
informal que xunta aos
por non encarar os risco das
participantes da moeda única,
tensións sociais e do paro. O
vai exercer este p~pel. Asi é
ultradireitista senador
como se construe diante dos
republicano Newt Gingrich
nosos ollos unha Unión chea
dixo que Europa actua con
de riscos e totalmente
irresponsabilidade ao acelerar
esquizofrénica dacordo coa
a unión monetaria sen t r
definición que da a este termo solucionado antes outro
os diccionários: psicose
problemas coma son na sua
caracterizada por unha
opinión a regulación dos
disociación das diferentes
mercados de traballo e uns
funcións psíquicas e mentais,
sistemas de seguridade social
acompañada dunha perda de
excesivamente xenerosos. O
contacto coa realidade e dun
director do Centro de Estudos
Europeus de
PLANTU /LE MONDE Bruxelas,
Daniel Gros,
coida que no
futuro o dólar
vai perder a
._ ...
sua
preminencia
como moeda
de cámbio.
· "Calculo que
nun prazo de
cinco anos, o
dólar e o Euro
serán
semellantes,
alomenos en
termos de
cotización e de
valor
referencial".+

-
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Queé o ~ro?
Unha decisión impulsada por unha nova burguesia multinacional
que sobarda incluso o proxecto
europeu; dentro de Europa está
promovida por Alemaña e todo O
arco parlamentar español submeteuse a este designio xermánico, coa excepción dos parlamentários galegos e a Izquierda
Unida. As monarquias absolutas
eran independentes dos parlamentos; o Banco Central Europeo non estará controlado por
nengunha instáncia democráticamente elexida. A ética e a política do centra/banquismo, un termo preciso de Luttwak, que resume os intereses das ideoloxias
conservadoras que nos 70 e 80
se configuraron no plano internacional. Se o control democrático dos parlamentos nacionais xa
era feble, ha ser máis distante
ainda a intervención a traveso do
impotente parlamento europeu.
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'O PIS español está máis lonxe da média europea que hai vinte anos'
*

G. LUCA DE TENA

X. F. PÉREZ OIA CONSIDERA QUE OO EURO É O FAIADO DA UNIDADE EUROPEA COLOCADO Á FORZA ANTES DOS ALlCERCES, ORESULTADO DUNHA ÉTICA DE CENTRALBANQUISMO QUE TRAERÁ MÁIS PARO E DESIGUALDADE. DETRÁS
DO PROCESO DA MOEDA ÚNICA ADVIRTE UN TRUNFO DAS TESES MONETARISTAS QUE COMBATERA A COMEZOS DOS
80, SENDO XEFE DA SECCIÓN DOS PAÍSES DO SUL DE EUROPA DA COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA DA ONU.

Qe vai cambiar co Euro?

•

O Euro vai facer que o paro aumente porque a incumbéncia dos
directores do Banco Central Europeo será manter o poder adquisitivo interno e externo do Euro e para nada solventar os problemas da sociedade . Moitos
olios vólvense a Franza por ter
asegurado a dimisión a prazo do
presidente do Banco Central pero isto carece de trascendencia.
O que importa é como vai funcionar o Banco Central e que políticas económicas vai instrumentar
co control da política monetária.
Que sae triunfante de todo lsto?
As teses do absolutismo de Waigel e de Alemaña. O Banco Central Europeu é unha espécie de
novo Filipe VII da economía.

monetária que se debía sustraer
das políticas nacionais. Estamos
a constuir o faiado antes dos pe. ares da casa.

Pero a moeda común é un obxectivo a defender.
É unha completa mistificación
pretender que estamos contra unha moeda común. A idea dunha
moeda común europea é engaiolante. Os cámbios son un atranco
para todos; para importar e exportar son unha marxe de incertidume. O que tratan de excluir con
esta crítica é que a funcion do diñeiro nunha economía capitalista moderna trascende ao mero instrumento de licitante das trasaccións. Implica toda unha política
monetária de tipos de xuro , de
crédito e de finanzamento do seitor público. O Euro non está mal
en si mesmo; o que é nefasto é o
Banco Central Europeu e os critérios da Administración ao promoveren o Euro. O Euro é Maastricht
e Maastricht é unha política económica pensada para benefício
dunha minoría e contra a maioria
dos cidadáns dos povos de Europa. Venlles ben pintar aos críticos
como aquiles que queren volver
ao quinqué de petróleo. Dinque é
precisa 1unha voz potente que
asegure o noso protagonismo
económico no balume da economía mundial. .. Pero os que tal din
están empeñados en destruir o
Estado de Beneficéncia, mal chamado do Benestar. Hai que facer
notar que ausencia dunha política
de emprego comunitário , por
exemplo, non significa ausencia
de vontade política senon execuc i ó n coerente do pensamento
económico dominante como ilustra claramente a revista Economie
Européenne, o referente teórico
.da Comisión europea.

Hai outro camiño?
E a capacidade de intervención dun banco central independente?

O da Europa dos povos e non a
do gran capital ; un proxecto solidário , federal , de devolución
económica e política aos povos
de Europa, que arbitre mecanismos destinados á erosionar un
poder mullí -nacional lonxano ,
anónimo e egoísta e traballar a
prol dunha converxencia real
dos povos na igualdade . e na
xustiza. A chegada do Euro non
é polo tanto un día de festa senon de ameaza e de perigo para
os menos favorecidos . A centralización exacerbada do poder
é certamente unha ameaza.

As voces criticas contra amo- .
eda única son ben cativas.
Mesmo se damos por certo que
os inquéritos favorábeis ao Euro
son científicos e non foron manipulados, ternos que lembrar que
as voces discordantes foron censuradas. Hai, por exemplo, un
documento que fixeran os economistas que non están dacordo
coas políticas económicas destes
últimos anos que non recebeu difusión nengunha. O martelo mediático castiga co discurso de que
o Euro vai resolver todos os no, sos problemas. lsto é absurdo.
Procuran drixir a nosa atención
cara ese mero simbolismo que é
o Euro, mentres evitan o debate
en profundidade sobre como xogan as institucións de Maastricht
e, sobre todo, como imprimen unha política monetarista ao Banco
central Europeu . Nikofaus Piper
lembraba hai pouco en Die Zeit a
proposta de Von Hayek de aceitar un vocabulário donicela, un
código ambiguo e fuxidio no que
_ o termo antonomásico seria a palabra spcial que, segundo o prémio Nobel sueco ninguén sabe o
que significa. "Sabemos -di por

exemplo- que a economía social
de mercado non é de mercado;
que o Estado social de direito
non é un Estado de direito; que a
xustiza social non é xustiza etc".

Nestes dias califican de irreversibel o proceso da unión
monetária.
E outra falsidade porque non hai
nada irreversibel. lso quen o queria era Hitler que estaba disposto
a gañar a gu.erra e es!ablecer un
Reich de mil anos. E un truco ,

untfa chantaxe para que a xente
buir o ingreso a pral do capital e
en contra da clase traballadora.
aceite ex-ante os sacrifícios por
vir. O coro dos sábios partidários · Pero disto non sairon nen investimentos maiores nen un relanzade Maastricht recoñece ás veces
que pode o Euro ter consecuénmento do crecemento económico
cias negativas. Por exemplo, o
en Europa. Foi un fracaso. Tal
PIB español por habitante baixou
como tora inicialmente concebida
no Informe Werner, a moeda únidun 79% a un 76% da meia comunitária entre 1975 e 1995. Peca chegaria ao final dun proceso
ro deseguida advirten que ao fiprévio de integracion política e
social. A,partir do Informe Delors,
nal traerá benefícios para todos.
deu un xiro de 180 degraos que
As propostas da política econóconduce ao Tratado de Maasmica vixente están a chegar ao
longo prazo keynesiano: xa cumtricht. O que se dixo daquela era
que primeiro estaba a política
priron a sua función de redistri-

A capacidade do banco central
para determinar tipos de xuro é
limitada baixo un sistema de
cámbios fixos. lsto é certo cando se renunciou a erixir a máis
mínima barreira aos movimentos de capital. Maastricht comezou por onde se debería ter rematado. Só se pode dirixir unha
política economica se hai control
sobre os movimentos de capital.
Unha vez que se perde este
control, nengun banco central
independente ten control dos
acontecementos. En auséncia
destes controles, os bancos nacionais hoxe e o banco central
europeu mañá estarán expostos
a tormentas monetarias, ao capital internacional especulativo.
Estas tormentas poden afundir
non a un barco aillado senon ao
trasatlántico formado por todos
agrupados. Toda a maquinária
propagandística e o lavado de
cerebro que estamos a suportar
basease nun conxunto de mitos
moi influenciado polo monetarismo. Massimo Pivetti denúncia
que o dogma da liberalizacion
dos movimentos de capital que
ao forzar unha disciplina orzamentária teria de contribuir á
converxéncia de tipos de xuro.
Históricamente compróbase que
conduce á unha diversificación
enormes dos tipos de xuro .
Existen converxencias, pero ne- fastas .. que definen a intencionalidade politica das clases dirixentes en Europa. Por exemplo,
o paro diminue mínimamente
aqui pero sobe axiña en Alemaña e Franza, que subestiman os
indices de desempregados coma os qe Norteamérica, como
ben sinalou hai pouco Rifkin . •
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A PERSECUCIÓN DO GALEGO DURANTE
O FRANQUISMO
R. CARBALLAL
No número 826 de A Nasa Terra, Joao Gui- · oc ou no máis arcaico vasconzo, porque o castellano lle parece tosco, infiel ou inexpresivo, é un
sam asina un artigo títulado "o galego por
escritor que ten faltds de ortografía na sua pluque non fica-máis remédio", no que, para
ma e na sua alma, avergoñándose de que se lle
apoiar a sua argumentación de que non se
vexan tales vergoñas ao despido. Querido e
trata de impor senón de lograr que se fale
respctábel Raimundo [Fernández Cuesta], hagalego porque non queda máis remédio, afirberia que sometelos-a unha cura de psicanalista
ma que "Nenhum Decreto proibiu nunca o
uso do galego". O presente artigo demostra
ou trae/os a Madrid, palas boas ou palas malas ,
para que tonifiquen o.seu sistema moral e o seu
até que ponto a sua afirmación é incorrecta.
sistema nervoso no competidísimo torUnha vez que trunfa a sublevación en Ganeo". A este artigo retrucoulle, o 27
liza, o líder galeguista Alexandre Bóveda é ·de_xuño de 19S.l, desde as páxinas
sometido a xuízo sumarísimo e executado o
de EL Pueblo Gallego, o tamén falanxista José María Castroviejo, mani17/08/1936. O Presidente do Tribunal que
o xulgou, permítiulle falar ao final do xuífestando que consideraba que o seu
artigo era unha _ofensa para os galezo, pero con duas condicións: "a primeira,
que só poderán falar sobre feitos durante dez
gos, que por aqui non existen esas
minutos, como máximo; e a segunda, aínda faltas de ortografía e que o feito de
que resulte obvia, que no poderán expresarse cultivar literariamente o galego non
senón no idioma glorioso dos bos españois, que significa desdén para o castelán.
é o español, e de ningunha maneira no dialecto·
Na· década dos cincuenta, os· galegalega". O Governo Nacional publica unha
orde no BOE do 26/05/1937 pola que se
guistas do interior redactaron un
proibe "o uso doutro idioma que non sexa o
manifesto no que delataban a campaña persecutória contra a língua
castellano nos títulos, razóns sociais , Estatutos
ou R.egulamentos e na convocatór.ia e celebra- galega desatada polo réxime fran ción de Asembleas ou Xuntas das entidades
quista, que baseaban nos seguintes
feitos:
que dependan.des te Ministerio" .

anular o veículo máis enxebre de expresión
da nosa personalidade diferenciada". Basean a sua argumentación nos segu intes feitos:

liza, proibíndolles terminantemente o uso
da lfngua galega ( .. . )

III) A proibición de empregar a língua gaa) o caracter absoluto do control que o Es- · lega nas conferéncias ou actos cu lturais .. .
tado .exerce encol da vida cultural. Non
pode publicarse absolutamente nada que
IV) A proibición de publicar traducións de
línguas modernas ao catalán, galego ou vasnon sexa préviamente examinado e autori·zado pola censura estatal...
co. As obras de Dickens, de Bal zac, de
Tolstoy, de Faulkner, de Mauriac ou
de calquera outro novelista universal non poden ser publicados na língua galega (. .. )
V) A proibición tallante aos escolantes para utilizar a lingua galega
( ... )
VI) Idéntica proibición que a citada, cóutalles aos cregos de utilizar a
lingua galega no sermón , a pesar
da obrigación de predicar o Evanxélio na língua dos fiei . Mentre e túdian a carreira e permanecen internos no Seminário, proíbeselles incluso que o fa!en entre si nas conversas privadas.

VII) ... en nengún dos centro de enEn Setembro de 1951, o Director
sino de Galiza, incluída a Universidade de Santiago de Compostela, e
Xeral de Prensa, D. Juan Aparicio
ensina a lingua e literatura galega".
López ordenou "verbalmente aos di-·
Dan _c onta, a eguir, da clausura do
rectores dos xornais de Galicia que
Seminario de Estudos Galegas en 1936,
non acollesen nas súas páxinas texto
substituído polo Instituto Padre Saralgún escrito en lingua galega. Pouco despois comunícoulles, desta vez A presentación dun documento na UNESCO no que se denunciaba a repre- miento de Estudios Galegas, ao fronte
mediante oficio, que quedaba proi- sión contra o língua galega molestou á delegación española da que for. do cal se puxo a Sánchez Cantón, do
cal a vervidume moral o levou a
bida a publicación de calquer nova, maba parte Fraga lribarne.
aceptar "o aldraxante impedimento
comento ou artigo na nosa fala. No
º?
,._:¡,J
de utilizar a lingua galega nas publimes de Maio do ano seguinte, o proA vitória das forzas sublevadas converteu a
cacións do Instituto de Estudios Gallepio Aparicio suspendeu, por mandagos". Termina o informe declarando
censura e os métodos ditatoriais en armas
to expreso, a edición dos Cuadernos
usuais ao servizo da língua oficial. "É a nasa
que "a lingua galega xamais sufriu duda Colección Grial. Empregou como
língua o sistema nervoso do naso Imperio espiripretexto, que non se axustaban ás
rante oito séculos da sua existéncia
tual e herdanza real e tanxfbel do noso Imperio normas previstas pola Direción Xeliterária o grao de abouramento que .
político histórico". Suprimíronse os centros de
actualmente padece. ( ... ) A povoaral de Prensa. O 31 de Decembro do
estudio e as editoriais que utilizaban o idiomesmo ano, convocouse en -Vigo
ción de Galiza, de Catalufía, e do Pama do país. Mentres os escritores e políticos · unha sesión extraordinaria da Acaís Vasco suma máis de 8.500.000 haaditos ao réxime contribuian coas suas prodemia Galega para recibir como
bitantes. lsto quere dicer que a terclamas á glorificaciól) do castellano. Asi, o ·membro numerario a Manuel Góceira parte da povoación total e pafalanxista Giménez Caballero conminaba somez Román. O designado para re~
ñola padece a xenreira idiomática do
lemnemente: "¡Escoitade ben isto e para semEstado".
postar ao discurso de ingreso era Rapre , meniños españoisf ¡Quen de vós esqueza a món Otero Pedrayo. Ámbolos dous
sua língua española ou a cambie por outra, deitiñan preparadas para á súa _lectura,
Conta Carlos Femández que en
xará de ser español e cristián. ¡Por traizón conen idioma galego, as respectivas in1967, La Voz de Galicia decidiu dartra España e pecado contra Deus! ¡E terá que
tervencións. Pero uns momentos antes de " b) o carácter totalitário da censura. Nen o
lle o prémio Fernández Latorre a Á lvarez
escapar de España! E cando morra, a sua alma dar comezo o acto académico, impedí use, , autor nen o imprentador dun libro teñen
Gándara por un artigo sobre o idioma gatraídora irá ao inferno! ". En Setembro de
por disposición guvernativa, ·a utilización
lego. "Eu supoñiame, dado o tema, que
regras obxectivas a que a terse ...
1948, dicia Julio Sierra: "Querer usar o galego
do galego na celebraci9n. En ccinsecuéncia,
haberia fo llón e propuxen que se lle dese o
na correspondencia comercial, nos ofícios buroe) o carácter govem ativo e non legal das
tanto o recipendiário como o encarxegadQ
prémio ao xoven xorna lista Pepe Fernáncráticos, no xornalismo e ainda na novela postde apadriñar o seu ingreso na corp9raciórí ·pro:ibicións. Moitas das proibicións non
dez Ferre iro, polo artigo Dadme una capa
freudiana, supón un inconcebíbel disparate, un
literária, vironse obrigados a improvisar un- ·· constan en nengunha lei escrita 'e promulde paja. Pero Augusto Assía e outros memvandálico sacriléxio verbal, algo inoi próximo á has palabras en castelán, para dar conta aos
gada. S9n simples ordes da AÚtoridade gobros do xurado dixeron que non, que hablasfemia" . O que será máis tarde presidente
as istentes dos motivos· desvirtuadores do
vernativa. Mais dado o carácter ditatorial
bía que da.rllo a Alvárez Gándara. Incluso
da Real Academia española da Língua, Dásignificado do acto". Ancorados nestes fet- do actual Estado español, as ordes guvema- ~ Augusto Assía escrebeu un artigo sobre .o
maso Alonso, escribia en 1950: " ... o galega é
tivas .teñen naque! país toda a forza executos, o Partido Galeguistaremesou desde Gacitado tema do idioma galego. O cabreo
hoxe unha língua, por un lado rural e por outro liza ao Congreso da UNESCO, celebrado
que agarrou o ministro Fraga fo i maiúsculo
tiva e coercitiva dunha lei, coa desvantaxe
poética, e nada máis; que para escreber Ciéncia en Montevideo, un documento no que depara o cidadán de que son para el inapeláe ameazounos con pechar o xornal". N o
ou Filosofía os galegas terán que escreber en casbeis". Apoian as acusacións coRtra estes
nunciaba a política represiva do réxime
artigo cítado de Augusto Assía sobre o
telán (que o fan estupendamente)".
franquista contra a língua galega, que cau- · procedementos xerais de func ionamento
idioma galego, aparecido en La Voz de Gasou un impacto positivo, segundo Femáncos seguintés datos concretos:
licia do 26/07/1967, aludíase a que o idioO .21 de xuño de 1951, o entón Director Xedez del Riego, en grande parte das delegama galego n on pode ser usado como un feral de Prensa, Juan Aparicio, publica no xotcións asistentes, e molestou aos membros da
I) A proibición de' publicarse revistas ou
rro candente para marcar a servidume e
nal sindical Pueblo un duro artigo contra o
Delegación guvernamental española, na
outro --o castellano- como unha plumaxe
xornais culturais ou informativos nas lini'dioma galego .como resposta a un escrito
co que abonar falsas pretensións e superioque figuraba o ministro Ruíz Jiménez,·o caguas ¿atal~, galega e vasca. Non hai nenpublicado por Ramón Piñeiro no número 1
talán Esterlich e o galego Fraga Iribarne.
gunha lei ~ue o proiba por escrito, rnais o
ridades. Non ere que lle ocorra ao galcgo
de Cuadernos Grial, titulado "Siñificación
"non só na igrexa, senón na Universidade,
organismo estatal correspondente, neste inmetafísica da saudade", no que citaba a HeiO Centro Galego de Bos Aires e o Centro
nos estratos e nas oficinas públicas o que
tre a Direción Xeral de Prensa, non o autoJegger e a outros filósofos· alemáns. "En Gariza, e a súa denegación é inapelábel ( ... )
Lucense fixeron chegar tamén individualnon fai máis que vinte anos lle ocorría aos
licia -dicia o Director xeral- algun pedante
mente a sua protesta, e a lrmandade Galenegros nos Estados Unidos, ond e non se
traduce a filosofía alemana con ritmo de gaita,
ga, xunto cos Centros de Betanzos, CorcuIl) Á proibición de publicar revistas ou
lles deixaba entrar máis que pola escaleira
como na Fundación Bernat Metge se vertía aos
bióñ, Coruñés, Ourensán e Pontevedrés,
xornais en língua galega ou catalá, engade servizo". Tras o correspondente expeclásicos grecolatinos a unha xerigonza que era presentaron, en representación dos galegos diuse a de publicar artígos ou notícias nas diente, o director do citado xomal, Pillaun "patois" gabacho. O teatro popular valenda patria e dos galegos espallados por todo o
línguas citadas. Os xornais de Galiza, aínda
do Rivadulla, foi penalizado, con ocasión
ciano é gordo e picante como a cebola, pero non mundo, o 15/10/1954, un documentado inque escritos en castelán, publicaban ás vedo citado artigo de Fernández Armesto,
pidan peras á alfarrobeira. O escritor que escreforme denunciando a persecución desatada
ces_, colaboracións en galego. O actual DiAugusto Assia, cunha multa de 50.000
be na colección Grial da Editorial Galaxia, de
"contra o idioma galego, cada día máis enptas. polo entón Ministro de Información
rector Xeral de Prensa enviou unha circuVigo, ou redacta versos en antañona lingua de
cirrada e rastreira no seu desexo criminal de
lar a ·todos os directores dos xomais de Gae Turismo, señor Fraga Iribame. +
O BOE do 21/05/1938 publica unha orde
na que se afirma que a España de Franco
non pode tolerar agresións contra a unidade do idioma, nen a imposición de nomes
que pugnan coa sua nova constitución, e
por iso proibe a utilización de nomes que
estean expresados en idioma distinto ao
oficial castellano, que entrañen unha significación contrária á unidade da patria ou
non figuren no SantoralRomano.

'En Setembro de 1951, o Director
Xeral de Prensa ordenou
"verbalmente aos directores dos
xornais de Galiza que non acollesen
nas súas páxinas texto algún escrito en
lingua galega"
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Várias unidades
da·policia local de Lugo
no limiar da légalidade

Hai dous anos un pacto entre populares esocialistas arrebatou aos.nacionalistas aalcaldia .

Oendebedamento e a revancha caracterizan

Várias unidades da policia
local de Lugo, criadas ·
recentemente, poderian -estar a actuar no limiar da
legalidade. En concreto, a
Unidade de Servizos
Especiais e Prevención da
Delincuéncia, recen
constituida, realiza funcións
de investigación que
segundo o regulamento non
lle corresponden.

ao governo de Maceda saido da ~~ión de censura
Dous anos despois de triunfar
en Maceda a moción de censura apresentada polo PSOE
-o novo alcalde Xúlio Aldemira foi expulsado do PSOE, pero nas pasadas elelcións autonómicas fixo campaña con
vários deputados e senadores
socialistas- e o PP contra o
BNG, os compromisos adquiridos no momento de remover
do seu. cargo ao nacionalista
Bieito Seara, foron incumpridos, ao tempo que o concello
multiplicaba por cinco o endebedamento sen outra prática
que facer obras clientelares e
iniciar unha política de revancha cara o anterior rexedor.
A promesa de que en catro meses estarían redactadas as Normas Subsidiárias de Planeamento Urbanístico, foi renovada
en várias ocasións. Un dos argumentos empregados no seu dia
para quentar o ambiente que daria paso á moción de censura
estivo relacionado coa redacción
destas Normas e agora, por desavenéncias coa equipa redactora do planeamento urbanístico,
o concello rescindiu o contrato e
atopouse como ao princípio.

..máis de 150 obras carecen de licéncia municipal-, suspendeu
os pagamentos de subvencións
ás asociacións presididas por
nacionalistas e converteu unha
vella polémica arredor do peche
dun muro do .instituto nun motivo
para atacar ao Bloque.
O conflito do muro do instituto nacera en 1992, xa que a .construción do seu peche afectaba precisamente á fachada dunha casa
.da família de Bieito Seara, que
daquelas ainda non era alcalde.
Ante a imposibilidade de chegar a
un acordo, Seara apresentou un
contencioso ante o Tribunal Superior. Esta instáncia fallou a pral
da família de Seara. Cando houbo que derrubar o muro, o concello, xa despois da moción de censura, fíxoo mal e deixou a fachaalcalde elixido na moción, Xúlio Aldemira, foi expulsado do PSOE, pero nas últimas
da da vivenda como estaba. Ante
eleicións autonómicas asistiu a actos en compañia de dirixentes socialistas.
a insisténcia do Tribunal Superior
pesetas , cinco veces máis de
A privatización dos servizos púpara realizar en forma o derrubacando triunfou a moción de cenblicos foi outra da notas domimento, o PP fixo unha interpretasu ra- para realizar pequen as
nantes introducidas polo goverción forzada da senténcia indicanobras de carái:;ter cosmético, o
no saido da moción de censura.
do que esta pedia o derrubamenasfaltado dalgunhas. pistas e o
Tanto a recollida do lixo como a
to do instituto -que precisamente
que o anterior alcalde califica cosubministración de auga, ou safara construido palas presións enneamento das augas residuais
cabezadas polo BNG. Coa intermo ''favores clientelares". En realidade, unha partida importante
foron transferidos .a empresas. pretación forzada da senténcia, o
privadas para a sua xestión.
governo de coalición entre o PP e
de gastos marcha en soldes e
diet~ da equipa de governo, que
~- ~ ~ tr-ª-~t~ga_d_o .PSOE tra.tou de
pala xénese da moci6n de censu- ~- Revanchismo -,
~
· ·- culpar ·ao BNG e h1esmo·~cohra está abrigada a manter os gasvocou un paro xeral na vila. A faltos do alcalde, Xúlio Aldemira (ex
Pero o quemáis marcou a políti- · ga xeral deséonvocouse odia ancabeza de lista do PSOE e único
ca da nova equipa municipal foi
terior por falta de apoio, segundo
concelleiro desta forza) e o candia revancha. O novo alcalde paexplicou Bieito Seara, "porque
dato á alcaldia polo PP, Gregório
ralisou as obras de reformas que
ninguén podia crer que se ia deRodríguez, que ocupa o cargo de
realizaban os concelleiros do
rrubar o instituto e menos que nós
tenente de alcalde.
BNG nas suas vivencias -cando
tivésemos culpa".•

Vinte mil peixes mo_rtos
por envelenamento
no rio Abades

º

w

Cun urbánismo paralisado e con
certo bloqueo na construción
-bloqueo relativo debido a que
moitas obras realízanse sen licéncia-, o novo governo municipal recorreu ao endebedamento
-a débeda relativa do concello
hoxe ascende a 250 millóns de

De todo.s xeitos, a polémica
suscitouna a Policía
Nacional, que ve invadidas
as suas competéncias. Por
outra banda, o portavoz do
BNG no concello de Lugo,
ademais de dicer que se
trata dun problema de
ciumes da Policia Nacional,
suxeriu que os policias locais
úsaos o concello para facer
recaaos. +

Un

envenenamento masivo
cuxa orixe até agora é
descoñecida, provocou a
morte de 20.000 peixes no
rio Abedes ao seu paso
pola parróquia d~
Cabreiroá, no termo
. ~ _m~niSfi:>~I de _Vert n: ::

•

Os sucesos ocorreron o
pasado Domin·go tres de
M,,aio e o Servizos de
Protección da Natureza da
Garda Civil xa iniciaron
unha investigación.
O concello non ofreceu
dados da mortandade nen
medidas para solucionar o
envenenamento e os
viciños apontaron que
·houbo vertido de
substáncias tóxicas e ·
sinalaron que poderian
proceder dos produtos
empregados por algunha
das lavadoras do
balneário.•

Xuízo ao alcalde
de Pereiro de Aguiar
por disparar a un piquete

·-

-......_

----

O Xoves sete de Maio, o
alcalde de Pereiro de Aguiar,
Eliseo Fernández Gómez
(PP), e un· empregado da sua
carpinteria metál ica,
comparecen no xulgado de
Ourense por unha falta,
acusados de coaccións a un
piquete de folga ao que
dispararon o 17 de Abril de
1997, cando se achegaba á
carpinteria para dar canta do
conflito colectivo no sector.
Daquel incidente
formuláranse duas
denúncias, unha polo alcalde
contra os sindicalistas -que
foi arquivada- e outra destes
contra o alcalde, que foi a
que deu luga.r ao xuízo.
Eliseo Fernáridez Gómez,
por esta acusación ,
enfréntase á posibilidade de
ter que pagar unha multa.•

,

~

J

f

~

l 'CbNOMIÁ

12

ANOSATERRA

Nº 829 -ANO XXI

7 DE MAIO DE 1998

Primárias
MANUELCAO

O proceso de . eleici6ns primárias pasto en marcha polo PSOE
para elexir o seu candidato ás vindeiras eleicións xerais tivo e
ten ocupado a boa parte dos analis'tas da actualidade política.
Hai que recoñecer ao PSOE a capacidade para levar a iniciativa
política en momentos difíceis para o partido e sen un liderazgo
consolidado. O resultado non querido polo aparato do partido
está a ser dixerido con profesionalidade dado que o que se xoga é
a posibi1idade de retomar o poder político en Madrid e iso une
moito. O PSOE é un partido de poder e como grupo de intereses
organizado e asentado coloca as prioridades do grupo por enriba
dos indivíduos concretos que pouco ou nada serían illadamente.

A IGLESIAS

AMarcha contra oparo saiu odia un de Vigo eserá recebida
onove en Santiago cunha manifestación·

Os parados póñense en marcha
Mobilizar aos parados, imbuidos de pesimismo, desconecNa tarde do 1 de Maio, en canto a cidade esperguizaba a sobre- tados de calquer plataforma
social, remisos a mostrar en
mesa, grupos de parados, de variadas idades, xuntábanse na
público a sua situación, non é
Porta do Sol de Vigo, na mesma na qüe o capitán Carrero funerou a case unha dúcia de traballadores leais á República en Xu_- _ doado. Por iso o número de
llo de 1936, para iniciar a Marcha Galega contra o paro que re- participantes nesta marcha ·
matará o dia 9 na cidade de Santiago. Bandeiras vermellas e chamou a atención dos prónegras, estandartes de IU e escarapelas nacionalistas agro- prios convocantes que pensan
maron entre os mobilizados que tomaron camiño da rua de en comezar a organización
Garcia Barbón para seguir até Chapela, Redondela e, nos dias deste sector, convocar máis
actos de protesta e tamén arseguintes, Vilagarcia, Caldas, Padrón e finalmente Compostela.
tel lar lugares -de encontro e
mecanismos de solidariedade
A recentemente criada AsemUn portavoz do Colectivo de Panos que participe o resto da
blea de Parados, o sindicato
rados da Confederación lnterclase traballadora e da socieCG~ e a CIG son os prornotores
sindical Galega _lembra que "o
dade.
da protesta que recebiu o seu
parado padece non · só unha
primeiro varapau en p·ontevedramática situación económica,
1
0 Governo néganos
dra, ao negarse a alcaldia consenón tamén menosprezo perservadora da boa vi/a a proporun proxecto de vida'
soal e unha perda de dignidade,
cionar aloxamente nocturno aos
consecuéncia de que a ideolo- ·
O Colectivo de Parados da CIG
camiñantes.
xia dominante tende a convertilo
reivindica a implantación dun
a el mesmo en culpábel da S!,.la
salário social igual ao salário
En Galiza hai actualmente
situación". "O parado -engamínimo interprofisional. Piden
200.000 desempregados. Os
de- avergóñase de seló, cando
que agora se mobilizan queren
a sua situación é produto das a apertura de 60:.ooo contratos
públicos de traballo nos vindei"sensibilizar á opinión pública
desigualdades e inxustiza que
ros catro anos, a redución da
sobre a situación que s?fren". · xera este sistema social".
xornada laboral a 35 horas semana is, a supresión radical
das horas extras e a eliminación das empresas de traballo
CIOIL I Ó I QIUll l O
temporal.

-<>-

M. VEIGA

Ao analizar o resultado eleitoral manifésta e con claridade a
contradición existente entre as decisións en base á estrutura in,
terna dos partidos co correspondente aparato e un sistema de
votación máis aberra e sen custos nen beneficios específic no
_ que os militantes de base teñen a po ibilidade real de decidir.
Misturar os dous sistemas de votación pode levar a re ultado
como o trunfo de Borrell, dando lugar a un modelo de direción
compartida e senda unha casualitlade o liderazgo único. De de o
ponto de vista democrático é un gran avance o i tema d pri,
márias, ao permitir que o militante non profe ionalizado poida
participar nas decisións importantes ao tempo que abre o parti,
do ou grupo político á sociedade ofertando transparéncia e com,
peténcia real entre as opcións políticas e os candidato . Tamén
é certo que este sistema só é posíbel se os liderazgos son febles ou
en formación pero, dende logo, é moito máis democrático.
Os beneficios esperados polo PSOE de ta arriscada e novedo a
operación política poden ser significativos sendo de esperar
que o efecto demostración abrigue ao resto dos grupos políticos
con vocación de governo a adoptar sistemas moi semellante
ás primárias socializando, deste xeito, os beneficios a toda a so,
ciedade. Os grandes grupos políticos teñen, pola sua natureza,
importantes contradicións e diferéncias internas que é necesá,
rio veiculizar dotando á estrutura organizativa de mecanismos
que permitan a expresión política e a representación orgánica
das diversas tendéncias pero tamén, e sobre todo, unha moi es,
treita e fluída relación coa sociedade civil de eleitores e contri,
buíntes que, en última instáncia, move e mantén economica,
mente aos grupos políticos que aspiran a representala. Neste
sentido, os límites ao poder discrecional do. aparato e a súa
contínua renovación é un avance democrático importante pa,
ra toda a sociedade. Nótese que o singular destas primárias es,
tivo en que toda a sociedade e os meios de comunicación "par,
ticiparon" na eleición de J.Borrell.

EN

P O N T E v·E D R A
SOBRE O LIBRO

"O AGRARISMO"
DE MIGUEL .CABO VILLAVERDE
.
MÉRCORES

13

DE

MAro

ÁS

20

HORAS

NA GALERIA SARGADELOS

Este Colectivo lembra que "o
desemprego nega un proxecto
de vida e de perspectivas persona is e sociais". A situación é
máis dramática nos parados de
longa duración, cuio número
crece de maneira acelerada e
xa teñen esgotadas as prestacións existentes.

'Os grandes grupos políticos teñen
importantes contradicións que é
necesário veiculizar"

COA INTERVENCIÓN DE

EMII.lANO

QuINrrrilN, BENITO GAMA E MIGUEL CABo
PRESENTA

DIONISIO PEREIRA

Organiza a Asociación Cultural "Maio Longo"

-

E DI C I ÓNS

Al!IOSA!BBllA

Non faltan, desde este sector,
as críticas á política económica
da Xunta e do governo central,
porque "apenas · crian emprego
novo e limítanse a~ sacar a frote
a economia mergullada que
existe en dramáticas condicións
de precariedade". A marcha dos
parados será recebida o dia 9
en Santiago cunha manifestación que ten previsto partir da
Alameda.+

Do perfil do candidato do PSOE destaca o seu acerado e ní,
tido antinacionalismo que aleda aos comentaristas madrile,
ños, felices de ver a un catalán tan españolista e que, para
empezar, usa un discurso tipo Vidal Quadras contra os na,
cionalistas cataláns. Este recurso retórico eleitoral verase
matizado pasadas as eleicións e ollados os resultados pero
non permite agoirar grandes cámbios na mane ira de facer
política en España no próximo futuro.•
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Xilberto Couza traballou toda a vida na construción, incluso en Venezuela cando
estivo emigrado. Agora con
sesenta e tres anos ven de
ser despedido. Nunca quixo
"lios" e nunca "me metin en
nada", declara. Pero coas
mans de calos e sen saber
facer outra cousa na vida
que traballar, ten algo dese
orgullo de obreiro, que non
·se traduce en voto, pero que
o fai aparecer, coma quen
non quere a cousa, pola
aceira da rua Urzaiz este 1
de Maio. Tamén lle debe influir que ten un tillo no paro.
Se alguén o tivese animado,
se cadra ainda se. metía entre os manife~tantes, pero
non viu nengun coñecido e
alí quedou, mirando como
desfilaban os de CCOO e
UGT e logo os da CIG. "Tiñan ben máis os da CIG",
conclue ao final. "Na outra
non habia máis que vellos".

Fomento non contempla
a dobrevia e
a electrificación para
· os ferrocarris galegos
O governo central segue sen
asinar o convénio coa Xunta
sobre o ferrocarril e para este
ano os investimentos
limitaranse a 1.200 millóns de
pesetas. Continua sen presupostarse rren as dobres vías
nen a electrificación para ningun dos tramos galegas. O
governo de Aznar segue
facendo ouvidos xordos ao
Plano Ferroviário Galego que
implicaba un investimento de
170.000 millóns de pesetas en
dez anos e que fara aprobaéto
polo Parlamento Galega.

Reportaxe gráfica: A. IGLESIAS

Máis xente nova nos actos da central nacionalista do 1de Maio

ACIG superou en Vigo a manifestación·central
deCCOOe UGT
-0- M.V.

Todos os observadores coincidiron en que a mobilización
convocada polos nacionalistas
reuniu un tércio máis de traballadores que a das duas centrais estatais, á que lle deran o
rango de manifestación central.
"Menos mal que á de CCOO e
UGT ainda gaña algo de cor
grácias a un grupo de inmigrantes africanos , porque o
resto son veteranos", comenta
Xilberto. A xente nova vaise
coa CIG .
Xornais e emisoras, pésie á
sua cantada independéncia,
prefiren non arriscar e ao dia
seguinte difunden os números
proporcionados pola policia
municipal que á sua vez emanan da alcaldia. Por razóns
nunca explicitadas o PP semp re incrementa as cifras de
manifestantes das centrais
estatais e rebaixa as nacionalistas.
Duas dúcias de licenciados en
Ciéncias da Información destacados nos actos non son capaces de dicer o que ven, prefiren escudarse na policia, como en tempos do xeneralísimo.
Un comentarista radiofónico
aponta, entre liñas na emisión
de tarde, que "o próximo ano
vai haber que dicer xa que tivo
máis a CIG".
Alén de Vigo , CCOO e UGT
celebraron manifestación ' en
Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense
e Santiago. En Vilagarcia houbo unha concentración e en
Pontevedra unha festa mitín. A
CIG reuniu aos traballadores
tamén na Coruña, Ferro! , Santiago, Lugo, Ourense e Pontevedra.
-

- As 35 horas e o

~uro

Xesús Díaz, secretário xeral de

CCOO de Galiza, declarou no
mitin que fuxo fin á manifestación de Vigo, que "a xornadas
de 35 horas é irreversíbel e será
un feito, máis pronto que tarde".
Antes del, intervira un representante do povo saharaui e vários
sindicalistas mostraron a sua
solidariedade cos indíxenas de
Chiapas e cunha sindicalista
presa en lndonésia.

Os dados foron emitidos polo
governo en resposta a unha
iniciativa do BNG e recollen
que as partidas para os próximos catro anos serán de
6.546, 7 .362, 7 .360 e 7.462
millóns. Tamén a instáncias
do BNG, o Governo inclue a
Ferro! no Eixo Atlántico pero
non a considera liña de interese xeral polo que terá que ser
a Xunta quen faga o
investimento necesário. •

As explotacións de carne _

galegas deixaron
de perceber 4700 millóns
-anuais por primas
A caida de prezos dos
produtos e o establecemento de primas para as explotacións son as medidas aprobadas pola Comisión Europea para adaptar- a política
agrária da Unión Europea
aos acordos da Ronda Uruguai do GATT. Até o de agora o sistema de primas aprobado nas distintas reformas ·
do PAC está moi lonxe de
cobrir-a baixada dos prezos.
Segundo dados do Sindicato
Labrego Galego a baixada
acordada no 1992 significou
que os prezos actuais igualen aos de hai 1s-anos e que
nas primas por vacas de leite e por engorde de becerros
se deixara de perceber arredor de 4.700 millóns cada
ano. O SLG esixe que a
reforma da PAC garanta un ·
nivel de vida digno para os
produ·tores de carne.•

A CIG, da sua banda, lembrou
que o 1 de Maio deste ano
coincidia coa chamada festa do
euro, pero sinalou que a moeda única non ia implicar iguais
condicións laborais para todos
os traballadores europeos, nen
unha solución ao problema do
desemprego, nen unha Europa
social.
A central nacionalista coincidiu
con CCOO e UGT en demandar a xornada de 35 horas, pero engadiu a esta reivindicación a dun salário social para
os parados que xa esgotaron
as prestacións e unha exixéncia á Xunta: a de que invista o
5% do PIB na criación de emprego. t

M.V.

As duas décimas de CCOO e UGT
É hora dé facer o primeiro balance da reforma la~
boral, asinada hai un ano polo governo central, a
patronal e as centrais estatais. Como se lembrará
o Estado decidiu empregar unha importante can~
tidade de diñeiro procedente do erário público
en su'bvencionar os custos da seguridade social
das empresas, a fin de que estas reducisen a even,
tualidade.
O novo tipo de contrato indefinido implicaba sen
embargo unha importante perda de direitos, a res,
p~ito do contrato fixo anterior. É dicer, o que se
estableceu foi un novo tipo de contrato fixo <legra~
dado. Pero adema is moi tos dos que o asinaron
(abrigados ou convencidos) non eran antes even,

tuais, senón focos que así viron como se deteriora,
ban a~ suas condicións laborais.
CCOO e UGT fixeron moitos esforzos en explicar
que mália que o novo contrato fixo fose de segun~
da clase, o importante era que a eventualidade que
afectaba a un importante número de empregados,
se ia reducir en números absolutos. Agora, coñeci~
dos os resultados do INE, segundo o lnquérito de
Povoación Activ:a para o periodo que média entre
o primeiro trimestre de 1997 e o seu equivalente
de 1998, vese _que a eventualidade pasou de afectar
ao 33,57% dos traballadores o ano pasado, ao
33,35% este ano. Despois de todo, o avance foi de
duas décimas. Todo un éxito. t

OGrupo Gas Natural ten
18.500 clientes na Gali1a
O grupo Gas Natural canta na
actualidade con 18.500 clientes
do total de 1.400.000 habitantes
dos municipios nos que dispón
de ,concesión, un 4~% da povoación total centrada
principalmente nas cidades. As
previsións do grupo están en
qué nos próximos anos 150
empresas e 100. 000 casas
usen esta enerxia. O plano de
gasificación supón un
investimento de 40.000 millóns
de pesetas dos que 10.250 corresponden ao gaseoduto TuiVilalba recén inaugurado_ A rede contará cuns de 600 Km de
lonxitude e supón uFlha extensión do gasoduto Magreb-Europa que percorre Portugal e enlaza en Tuj co tramo galega.+
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AANOC denúncia que se produciron tentativas de agresión-por parte-de funcionários

R.ec~_rte nos direitos ~~s insubmisos presos

Mobilización
en Vigo
.
,
contra os XUIZOS
por aborto
.,

~ _.

-4.

Para o Xoves 7 de Maio está
convocada unha
concentración na rua do
..Príncipe de Vigo para
protestar contra os xuízos por
aborto e para pedir que a
inter:vención sexa asumida
pola Seguridade Social de
maneira gratu'íta. Convocan
as secretárias da mulleres dos
sindicatos, o centro de
estudos Ale·crin, a
coordenadora Donicela,
Mulleres Progresistas,
Mulheres Nacionalistas e
Mulleres Xóvenes Area, que
expresan a sua solidariedade
cos vítimas dos procesos de
aborto, de actualidade polo
caso do requerimento xudicial
dos historiais sanitários dunha
clínica de Málaga. Solicitan
que a muller que aborte non
sexa tratada como unha
delincuente e denúncian " a
inxustiza de que médicos,
médicas e demais persoasl
sanitário que pratican abortos
estean, a cotio, expostos á
xudicialización do seu
traballo". •

no cárcere militar de Alcalá
Nos últimos meses os insubmisos nos cuarteis, Elias Rozas e-Ramiro Paz, viron recortados os seus direitos no
cárcere militar de Alcalá de ·
Henares, onde cumpren condena desde o oito de Xuño de
1997. Segundo denunciou a
Asemblea Nacional da Obxeczón de Consciéncia-,
ANOC, producíuse unha redución nos direitos dos- presos, conculcouse o seu direito á liberdacte de expresión e
mesmo houbo ameazas e
tentativas de agresión. Adémais, a dirección do penal
tratou de eñfrelitar aos insubmisos galegos co resto dos
presos dicindo a estes que
perderan direitos por culp,a
de Elias Rozas e Ramiro Paz.

-

<ti •.•

J

.-:~ ~)

Todo comezou o Pé!~do mes
de Novembro, despois de que
Elias Rozas sacase, pola fiestra
da sua cela, unha pancarta co
lema "insubmisión". De contado
producíuse un rexisto e a dirección da prisión asegurou atapar
"panfletos subversivos". Como
consecuéncia da inspección
abriron expedente a Elias Rozas
e extenderon ao- resto dos pres os a redución dalgu ns dos
seus direitos, como limit.ar a tres
o número de chamadas por persoa, recortar as visitas e impedir
o contq_c~o d.irecto con e!!:l
'"
Entre os recortes de direitos unicamente aplicados aos dous insubmisos galegos está a negación .temporal de disfrute de permisos penitér:iciários para Elias
Rozas e a limitación dos- mes•. IT!~S a ~.am!ro.· P.a·z~: sq111en!es
para questíóñ'.s ·fámiliares,; .-se·n
.que )nénfr~s:_ pb~a . patt_tdpar en
actos públicos:
·

-

o

·~

OXabarin entregou
gdados de SOQ sócios
a.:
~----"----"-------------'
á Caixa de Pontevedra
Despois de que Elias Rozas sacase, pola fiestra da sua éela, unha poncarta co l~a "insubmisión", producíuse un rexisto e a direc·
a:l

ción da prisión asegurou atopor ;,_panfletos subversivos". _Como consecuéncia abriron expedente a Elias "Rozas e extenderon ao resto
dos presos a redución dalguns dos seus direitos. Na foto Elias e Ramiro nunha manifestación en San_tiago antes de e!ttrar !"º cárcere.

localidades da Galiza para
desprazar ás persoas que
quéiran acudir. As . reser·vas
fanse no teléfono 9? 1 577323.

postela e que conta co a·p oio
de numerosas organizacións
políticas galegas.

_,. , Indultos e xuízos-

A ANOC, que on párticipa na ·~
marcha estatal, pola sua banda
A respeito do anúncio feito polo
o catro de Xullo vindeiro orga---·' Governo de que in9ultará 'aes
niza unha Marcha Galega ao
insubmisos, a ANOC xa declaCárcere de Alcalá e o 23 de
rou- que se trata dunha falsidaMaio, ás cinco da tarde,· co11y-0'"..-...· de, xa que segue vixente a inaca u nha Manifestación 'Na:~ !' . bilitación.: Rar ·outra banda, concional contra os Gastos Mili1?;-'"'~,~A_int1a~no;cár9~rE3_ da Coruña o inres, que se celebra en Ce!Tf:-:.~.
submmiso-Asier Rodríguez. A
"'-· .- . -

Xan Manuel Bello indultáronno
xusto despois de abandonar o
penal e está pendente de entrar
na cadea da Coruña Chano
__ Luengos. Pór último, Xabier
'' Noia, insubmiso de Compostela,
foi xulgado o 29 de Abril na Coruña e o fiscal pediu unha inabilitación de nove anos e unha
multa de seiscentas mil pesetas.
En troques, o xuízo ao insubmiso coruñés Francisco Brea, que
tiña que terse celebrado o 27 de
Abril, foi adiado.•

-I

A situación chegou a momentos
de especial gravidade cando un
dos funcionários z~rancieou e
tentou agredir a Elias Rozas.
Mesmo desde a dirección do
centro ·tratouse de enfrentar ao
resto dos presos ces insubmisos
galegas, ao culpar a estes do recorte dos direifos daqueles.

DA~·· __

TERRA

AS28Ald.ADA

Ante a degradación da situación dos dous insubmisos, os _
afectados formularon unha denúncia ante o xuiz militar de Vixiláncia Penitenciária de Madrid -ainda que non agardan
resultados da xestión ante a
Xustiza- e a ANOC acordou
pedir_a0s Eiep-utados do BNG
nas Cortes españolas que repiran a visita aos seu compañeiros e ao director do penal.

Marchas antimilitaristas
Por outra banda, os Grupos de
Apoio a Elias e Ramiro en Vilagarcia e Compostela e o Movim en to de Obxección de
Consciéncia, MOC, de Galiza,
·participarán na Marcha Antimilitarista Estatal ao cárcere militar de Alcalá de Henares, que
se celera o Domingo 1 O de
Maio e que organizan colecti- vos pacifistras de todo o Estado. A organización do acto
contratou un autobus que parte
o Sábado nove desde várias

-·

'Qispareille
-,,
.a mina ex
rnuller
pero foi
unha broma

Estes días foi xúlg~do na Au,
diéncia de Pontevedra e o fiscal
, pediu sete anos de cárcere por
homícidio frustrado. A ex mu,
ller do acusado xa pedira protec,
ción policial ao separarse porque
· temía a sua agresividade.

para poñelo a disposición do
xuíz.
Mália a discreción coa que se
intenta levar a ubicación dos
centros de acollida, é dificil aga,
char o enderezo.· No caso con,
creto do centro de Vig_o, as res,
ponsábeis sinalan que son moi. tos os homes agresores que espe,
ran á sua muller na porta ou que
intentan recuperala con prome,
sas: Máis dunha vez teñen que
telefonear á comisaria para que
acuda. ás inmediacións do cen,
tro.

Perto, en Redondela, outra mu,
ller era vítima da violénéia do
seu home. Tamén se trata dun,
ha muller en ti-ámites de sepa,
ración .do seu home, colectivo
O caso de Eusebio C P, de y¡,
que sofre un importante núme,
- ge, e semellañté ainda que sen
ro de agresións _sexistas. Neste
arma dé fogo. A sua muller xa o
caso la deñunciara en moitas
denunciara por agresióI).s e tivo · ocasións as malléira; d0 home.
O 28 de Abril, Luis P.L. aco,
qUe' refuxi.arse no Centro- de
Acollida de Mulleres Maltrata,
souna nünha rua...d vila e obri,
aás-da cidade cos seus fillos. o
gouna a sub.ir a un motocarro
Xesus Rascado alega que todo
para le.v.ala a un monte de Ce,
seu horfíe estivo vixian_do o
foi unha bromá. Durante o En,
centro e rondado polas inme,
deira, unha parróquia redondetroido de 1996 esperou a que a
diac~óns esperando a que e.la
lán. Ademais de darlle unha
sua ex mullet...entrara na viven,
saira. Foi o Grupo de Menores
malleira brutal, violouna. Desda de Monte Porreiro en Ponte,
da Po licia quen o detivo perto- pois foi detido pola policia auvedra para disparar. Ela fuxiu
da sua casa o día 30 de Abril
tonómica de Vigo . +

de. Entroido'

--

correndo e agachouse det~ás dun
coche. El ;eguiu disparando pero
non lle conseguiu dar. Ademais
dunha pistola, levaba unha n.a,
valla e unha barra de ferro. Xe,
sus andivo dous días fuxido até
que o c:qJleu.a policía. Entón le,
vaba enriba unha pistola de fo,
guete e alegou que todo fora un,
ha brÓma de Entroido. As Jun,
das qe bala que se recolleron no
lugar amasaban que utilizara un
arma de verdade.

-

O programa Xabarin Clube
da TVG entregou o enderezo
de·soo dos seus sócios á
Caixa de Pontevedl'a para
Ql:'e a entidade reservase a
nome dos rapaces unha
libreta de aforro cunha
aportación inicial de
cincocentas pesetas. Cen
dos agraciados non
participaran no concurso no
que foran premiados. Este
último extremo provocou
prote~tas dalguns pais, que
se queixaron do uso do
banco de dados do
programa para flns de
natureza comercial. Desde o
programa explicouse que
sempre reservan o 20% dos
prémios para rapaces que
nunca foron premiados
debido á dificuldade para
atopar no rural as tarxetas
do Xabarin. En calquer
caso, polo procedimento
dos concursos, o Xabarin
Clube xa repartiu máis de
cen mil libros.+

Condean a un profesor,
por agresión·a un aluno
"O castigo corporal non entra
nos métodos pedagóxicos",
segundo sinalou o xuíz de
Ferro! que condeou a un
profesor do instituto de FP
Marqués de Suanzes por
un ha falta de lesións a un
aluno. O profesor terá que
pagar unha multa durante un
mes a razón de mil pesetas
diárias e unha indemnización
de 28.000 pesetas ao aluno
en concepto de
.~responsabilidade civil. A
senténcia recolle que o
estudante foi agarrado polo
pescozo, o que lle produciu
hematomas. A asociación de
país pede a expulsión do
condeado mentres os
profesores amasaron o seu
apoio ao mesmo.+
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O coronel Martínez Inglés desvela
que militares españ.ois adestráronse
en técnicas de tortu.ra e guerra suxa na Arxentina

s

9* XAN CARBALLA
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De 1979 .a1983 ogovÉlrno español tivo coñecimento directo das atrocidades da ditadura

O xuiz Baltasar Garzón, que
ven de procesar outra tanda
de oficiais arxentinos, vai
contar cun testigo de excepción: o coronel retirado do
exército esañol , Amadeo
Martfnez Inglés, que declarou a unha emisora arxenti·
na que en 1981 deu conta ao
governo español das atrocidades que estaba cometendo a Xunta Militar, periodo
no que desapareceron numerosos cidadáns con nacional idade española. Tamén informou que militares
españois se adestraron en
técnicas de tortura e guerra
suxa utilizadas posteriormente polos comandos do GAL.
Hai meses Víctor Basterra, unha das vítimas que sobreviviu
á Escola de Mecánica da Armada, denunciaba na Audiéncia Nacional a preséncia nos .
Grupos de Tareas (eufemismo
que camuflaba aos secuestradores), do oficial español Cristobal Gil y Gil. A denúncia pareceu esquencida, pero reábrese agora coas precisas acusaA denúncia continuada das Nois de Moio permitiu manter viva a persecución contra a Ditadura arxentina da que aprenderon os orci óns de Martínez Inglés que
ganixadores do GAL.
A. IGLESIAS
asegura posuir un listado de
militares españois que asistiron
sabian o que pasaba".
Estado Maior, pero tamén ian
sabia no seu momento, pero
aos cursillos de formación dos
. _España pasaba por unha épooficiais españois de intelixénrepresores arxentinos.
cia a realizar o curso de intelica moi delicada. A transición
Fai tamén unha afirmación nas
xéncia. Nos meus non se trataespañola era unha transición
suas declaracións radiofónicas
Martínez Ingles , estivo entre
vixiada polo exército que ainda
que confirman a precária situaba deste tipo de guera, pero si
Febreiro e Decembro de 1981
ción democrática do periodo
mandaba nos anos 1981, 1982
nos de intelixéncia. E aquí cona Arxentina, facendo un curso
e 1983. lmaxino que por isa
1976-1983, ca golpe de Estado
mentouse que houbo oficiais
de Estado Maior e recoñece
españois que estiveron na Esdo 23 de Febreiro de 1981,
non trascenderon os proble-que en todo ese tempo de conmas da Arxentina". +
"c oido que dixen todo o que
cola de Mecánica da Armada ".
viéncia coñeceu a maneira de
proceder, "o que máis me imAs perguntas de se foron
pactou foron os chamados vós
adestrados nas técnicas da
da morte. Escoitaba e ouvia
diatdura para usalas en Espacousas, pero gardábaas para
ña, asegura o coronel Martínez
min, ainda que llas contaba ao
Inglés , "n on sei se ese foi o
agregado militar español canfin, pero creo que si. Era un
do me perguntaba. Os vós da
curso de tres ou catro meses
marte [guindar aos presos no
nos que se aprendían técnicas
océano, vivos e sedados] checontra terroristas e a guerrilla
garon a min con nitidez . Cando
urbana e eses oficiais viñeron
regresei a España, en Decemdespois a España. E, que cabro de 1981 tiven que facer un
sual idade, nos anos 84 e 85,
informe exaustivo e paseino
cinco anos despois que na Artodo á división de intelixéncia.
xentina aqui pasou o mesmo ,
O governo español tivo coñesen a mesma extensión, pero
cemento de todo b que vin".
na loita contra ETA seguíronse
técnicas impróprias do estado
Conexión cos GAL
de dereito, as mesmas que as
dos terrorisstas: tiro na nuca e
A tres semanas do comezo do
bombas".
primeiro xuizo dos GAL polo
secuestro de Segundo Marey,
Martínez Inglés recoñece que
as declaracións de Martínez
todos os militares españois
Inglés, a Rádio Mitre adquiren
que fixeron ese s cursiños,
especial relevo porque o mili"eran curiosmente do servício
tar retirado -próximo a IU en
de intelixéncia español, e desdeterminados momentos- vinde ahí foi onde se 'cncr,etou a
cula directamente a formación
guerra suxa contra ETA. Dade militares españois en Buequela todo cadra. Non hai que
nos Aires coa guerra suxa conesquencer que nos anos 80 e
tra ETA, comezada en 1974 e
81 o exército arxentino tiña
recrudecida, após o 23 de Fesona de ser o que máis táctibreiro de 1981, especialmente
cas e técnicas coñecia para
cos atentados do GAL en 1984
loita( contra a guerrilla". Martíe 1985.
nez Inglés autoexcúlpase porque a el terian chegado "daDi Martínez Inglés que posibeldos de maneira máis superfimente personal do GAL foi
Cial, pero os que· foron as curadestrado na Arxentina, "eu fisos de intelixencia con certeza
xen na Arxentina o curso de
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A·ETA mata a un
concelleiro de Pamplona
Na mañá do Mércores seis de
Maio, dous homes·dispararon
contra o concelleiro da Unión
do Povo Navarro (UPN) Tomás
Caballero perta do seu domicílio. Caballero, de 73 anos, non
tiña protección policial ainda
que el mesmo comprobaba os
baixos do seu automóbil por se
tiña algun explosivo adosado.
O concello de Pamplona aprobou Uf,lha moción de condena
do terrorismo coa abstención
dos concelleiros de HB. Precisamente esta organización
apresentara unha querela por
unhas declaracións de Caballero. O presidente do PP basca
Carlos lturgaiz declarou
despois do atentado que "non
se entende a postura do PNV,
.. ainda disposto a negociar coa
ETA e HB".+

Traspasan aos

Mossos d'Esquadra as
competéncias en tránsito
O Luns catro de Maio os
Mossos d'Esquadra, coa presenza do presidente da Generalitat, Jordi Pujol, e do ministro de Xustiza e Interior, Jaime Mayor Oreja, comezaron a
desenvolver as funcións de
control dos tránsito rodado .,.,
en estrada patrullando nas
autoestradas de Catanlunya e
nas carreteras da província
de Xirona. O acordo
producíuse tras un ano e
meio de negociacións e fíxose ao amparo do artido 150.2
da Constitución. No acto Pujo! dixo que Catalunya asume
as competéncias por razóns
de autogoverno, non por unha atitude de rexeitamento da
Garda Civil, que até agora tiña as competéncias no control do tránsito rodado en todo o território do Estado agás
en Euskadi, onde hai anos
que a competéncia foi asumida pola Ertzaintza. •
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Avisa contra ointe.nto dos Estados Unido$ de internacionalizar aguerra

Un portavoz da guerrilla coJombiana
nega a vinculación desta co narcotráfico
As informacións que apuntaban unha intervención de Estados Unidos en Colómbia
contando co apoio de Arxentina foron desmentidas inmediatamente polo próprio governo arxentino, colombiano
e estadounide·nse. Nunha
entrevista exclusiva publicada polo xornal arxentino Página 12, o comandante Marco
Calarcá -voceiro internacional das FARC-, alerta sobre esta posibilidade e acusa
a EE UU de tentar vincular as
guerrillas co narcotráfico para xustificar unha intervención militar a modo de misión
de paz. Marco Calarcá é o nome de guerra adoptado por
Luis Alberto Alban Urbano.

"É bon aclarar que se se fixera
esa intervención - sinala Calarcáseria unha intervención do império, de EE UU. Os demais paises
prestan uns homes para lexitimar
a misión dunha forza multinacional". O comandante lembra o
que pasou nas guerras do Golfo
e Haití e mantén que a política do
governo arxentino a respeito os
Estados Unidos nos últimos anos
fai pensar na existéncia de apoio
arxentino. "Esperamos ter a capacidade de impedir esta situación -comenta- porque isa suporá que a guerra deixe de ser colombiana e se internacionalice.
Entón as consecuéncias serán
desastrosas e imprevisíbeis para
todas as partes".
"Non é unha adverténcia ao governo arxentino -engade Calarcá- máis ben é un chamamento
aos povos para que fagan todo o
posíbel para que isto non acorra.
Ninguén no mundo pode pensar
que vai participar no conflito' sen
soffir consecuéncias. As FARC
foron moi claras e subraio que
quen participe directa ou indirectamente na guerra contra o naso
pavo será obxectivo militar dentro do territorio nacional e isto inclue apoio financieiro ou de outro
tipo ao o naso inimigo".
O asalto ao cuartel de Petascoy
en Decembro pasado e . as acci óns na selva de Caguán en
Marzo dan ·canta da boa' situaci6n na que se topann as FARC
na actualidade. "Colómbia é un

.

"As FARC non teñen vínculos con
narcotráfico. Ternos presenza nas
áreas onde se cultiva coca ·e os que
cultivan non son
narcos senon a nos a base social.
Non lles cuidamos
os cultivos, nen as
pistas, nen o que o
governo chama labora tó r i os e non
son máis que un
tellado a média aug a onde se fai a
pasta. A nasa plítica cara eses campesiñosa é que por
cada hectárea de
coca deben sembrar duas de alimentos. Isa é unha
lei".

-0.-P.B. ·

Na actualidade xa existen 200
militares estadounidenses en
Colómbia e o Congreso americano p0deria autorizar a entrega
ao exército de Samper helicópteros Black Hawk e outros materiais mil itares de alta tecnoloxia.
O apoio que nos últimos tempos
sumaron as FARC e o Exército
de Liberación Nacional -uns
vinte mil homes segundo datos
do próprio servizo de intelixénci a do Pentágono- fan difícil
desbotar a posibilidade de que
EEUU decida aumentar o apoio
mi litar ao presidente Samper. A
intervención necesitaria a lexitim idade interamericana da operación que poderia vir dada através da participación arxentina.

Os s0cialistas franceses
arrebatan
á Frente Nacional
,
- o seu umco escano ·

"Na selva non están os narcos, ali
están os cam·pesinos e os traquetos
(intermediários)
que levan a coca a
cid9,de. Nós nen
producimos, nen
elaboramos, nen
transportamos a
folla -engade. Hai
que lembrar que os
Coo disculpa da loita contra a droga, os EEUU pretenden desde hai anos; iºn tervir directamente contra a
narcos no seu origuerrilla·colombiana.
x en criaron aos
parmilitares e que
país de 1.200.000 quilómetros
de intelixéncia do Pentágono
o exérciro lles deixa facer ..0 priconclue que as "narcoguerrillas
cadrados e as FARC teñen premeiro grupQ militar, os M.A.S.
colombianas" son demasiado
senza en todo o país a través
eran sostidos polo narcotráJico".
fortes e o exército demasiado
de 60 frentes aplicando a táctica
débil e que de proseguir a acde guerra de guerrilas móviles ,
Calarcán tala tamén do cobro
tual tendéncia Colómbia connon ternos territórios liberados ,
dun imposto "a todos os que tevertiriase nun "narcoestado" .
ternos áreas de influémcia na
ñan un capital superior ao millón
Neste sentido Calarcá desminque se moven os naso frentes,
de dolares". "Hai contribucións
te os vínculos das FARC ca
onde son autoridade recoñecida
voluntárias dos campesiños e
narcotráfico e chama
atenpola povoación", sinala Calarcá
un imposto- de guerra a quen
ción sobre a "manipulación incante con fortuna", sinala. "E
formativa" que se fai sobre o te'As FARC non teñen
absurdo die.ir, por isa, que te,ma para xustificar a intervenvínculos co narcotráfico'
mos vínculos co narcotráfico. E
ción internacional deseñada
manipulación informativa".
por EEUU.
Un recente informe do servizo
Nun informe do mes de NovemG . .LUCA DE TE:'\A.
bro pasado ;o servizo -de intelixéncia do Pentágmrn sinala
que fronte aes 15.000 homes
que se estimaqa inicialmente o
apoio ás gu~r,rillas ascendía á
20.000, As FARC teria uns
A kufia, o pano palesdniano bran:co ou morado estampado con ollos
- '1
homes e o ELN, con node pardela, tanto serve para-espetar as balas reforzadas dos PAL isra,
vo líder despois da marte do
elitas como para ilustrar conferéncias políticas do m~imo- nível so,
. seu fundador o ex cura-español
bre a devolución.de Palestina. No primeiro caso, a corrupción dos
Manuel Pérez, uns 5~000 :
códigos xomalísticos é máis poderosa que a mentira ·porque resulta
EEUU mantén que estas forzas
. dispoñen agora de_ avións peque non son balas asasinas sobre as cabezas duns picarq~ -que largan
quenos para operacións -de repedradas contra un carro blindado senon accións defensivas do
coñecemento e p.ara trasladar
exército regular israelí contra manifestantes terroristas. - ~- -· ·
aos líderes a distíntos pon.t_os do. país / misis terra-aire e arTamén no segundo. A noticia non é que montaran outra bürla bai,
mas pesadas mercadas aos
xo forma de conferén~ia contra.os palestinianos, senon, polo visto,
paises do ex eloqu~ soviético.
· que Iassir Arafat non quedou contento. A éita de Londres· suc"E~de

a

Terrorismo protexido

s:ooo

unhas horas despois de Al Gore, o vice,presidente norteamericano,
declarar que Israel seguirá a· ser por moitos anos cliente de luxo das
fábricas de armas de Califómia e primeiro pais na lista de axudas ao
mundo en apuros. Coas costas tan ben cobertas, o representante de
-Israel di que perdeu as notas. da conferéncia e que non pode resol,
ver cousa. Hai anos, Shamir, o ter,rorist_a do Irgún, alegóu en Ma,
drid que non estaba en condicións de negociar porque era Sábado,_
dia santo. Toda esta vergoña ten que tapar a ~ufia porque os demais _
van de cara lavada mentres a escavadora sionista derruba aldeas pa,
lesti.nianas para novos asentamentos do elexidos por lavé. Non é
terrorista quen quer senón quen está protexido polo Penr~gono . +

Segundo o mesmo informe e
as declaración$ do próprio presidente Erne-sto Samper, o .seu
exército está en moi mala forma. Dos s-eus· 120.000 membros, sementes 20.000 estarían equipados . e preparados
para combatir. Hai dez anos as
forzas de op9sición ao governo tiñan presenza en 173 municipalidades e agora operan
en 700.+

Por trinta e tres votos de di.feréncia, a candidata
socialista no distrito eleitoral
de Toulon, Odette Casanova,
arrebatou o escano en xogo
á candidata da Frente
'
Nacional na circunscripción,
Cendrin~ Le Chevallier, que
concorria en substitución do
seu home, Jean-Marie Le
Chevallier, alcalde da localidade e ex deputado inabilitado por infrinxir as normas
. eleitorais. As eleicións
parciais celebrábanse
despois da sua anulación palas irregularidades
producidas na votación. Ca
inesperado triunfo socialista,
a Frente Nacional queda sen
o seu único escano na Asemblea da República:+

O Poli5ário prevé
un retraso no referendum
do Sahara Ocidental
Os retrasos na fase de identificación de votantes -que
tiña que rematar o 31 de
Maio pero que se pospuxo
~té finais de Xullo- van obrigar a retrasar a data de celebr:ación do referendum de
autodeterminación no Sahara Ócidental e que este se
produza no primeiro trimestre de 1999, segundo
estimou Mohamed Abdela~iz, presidente da República
Arabe Saharaui Democrática. Segundo o Polisário, o
retraso ven dado polas presións de Marrocos para in- _
cluir no censo a 80.000 persoas máis das acordadas
inicialmente. Contodo,
Abdelaziz considera
"impensábel" que Marrocos
poda ,bloquear de forma indefinida a celebración da
consulta.+

Matan ao xefe da Garda

suiza do Papa o mesmo
dia que asume o cargo
Alois Estermann asumiu a comandáncia da Garda suíza que
escolta ao Papa o Luns 4 de
Maio, o mesmo dia no que ás
nove da noite foi asasinado na
sua vivencia do Vaticano. Xunto
a el apareceron mortos a sua ,
muller e un cabo de 23 anos. E
o úAico asasinato n.o Vaticano
tras a especulación mantida
pala morte de Xoan Paulo 1 en
.1978. Tras un primeiro recoñeclmento policial, b portavoz do
' Vaticano Joaqúin ·Navarro-Valls
sirialou como hipótese que o
cabo T ornay fose o autor -dos
dous.crimes e que despois optase por sucidarse ca~ sua arma. A Garda suíza é o exército
do Vaticano, conta con cen homes e o seu comandante debe
cumprir estritos requisitos como
pertencer á aristocracia, condiGión coa que non contaba Es- .
termann. O comandante, que
foi nomeado tras cinco anos de
interinidade no' cargo,
destacouse en 1981 ao abalanzarse e protexer ao Papa tras
ser disparado por Ali Agca. +
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Lugo é algo asi
parecido ao Corral de
la Pacheca. Un teatro
decimonónico de
alpendre, onde as
cantas non cadran,
as críticas se
siléncian e a
trapallada reina. lso
si, presentaron os
últimos orzamentos
en euros e quedaron
coma señores.

1
1
1
1
1
1 Antonio Ramilo,

presidente da
patronal galega,
aproveitou a
celebración do 1 de
Maio para dicer que
os sindicatos eran
estruturas "nazisoviéticas". A alguns
sindicalistas
pareceulle mal e non
valoran o esforzo que
fixo e a novidade
que representa que
Ramilo critique aos
nazis. El que foi
alcalde. con Franco,
Xef e Local do
Movimento e que
1 toda a vida fixo o
saudo romano.

Outros, máis finos,
pídenlle aos
sindicatos que "se
modernicen", despois
de recoñecer, isa si,
"o estarzo que están
facendo", quer dicer o
esforzo que fan
alguns deses
sindicatos para estar
a ·ben coa patronal,
sen que sedean
1 moito canta os seus
afiliados. O de
modernizarse tamén
se decía no. século
pasado para que a
xente deixase de falar

galego.
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No cúmio do euro
chamaba a atención
tanto xornalista
español. Tomaban

-

Pena de marte
para o pensamento

.

·

Daniel

.

·

Na Semana Galega de Filosofía
reflexionábase sobre a auséncia
de pensamento na .sociedade. O
cal causa unha verdadeira atró~
tia no corpo do noso tempo. Deíxanos ás escuras, cansos e
con artrose.
Preguntámonos a quén botar
as culpas de que o saber da filosofia non se poténcie. Nas letras, na literatura, na arte, inda
flue. Neutros campos, mái's
científicos, pensase que é innecesária. E isto é un erro.
Porque asi a ciéncia camiña ás
cegas, sen unha ética nen unha razón de ser.
Porqué senón ternos un mundo
tan materialista? Porque se lle
corta a cabeza ao humanismo.
Se ollamos un xornal ou vemos
un telediário observaremos que
no alt?r das notícias está a política. E a bandeira da actualidade. Unha matéria que debería
ser potenciadora da cultura e do
benestar convírtese en poténcia
de si mesma. En autoproclama.
En eixo de todo.
Ao poder político interésalle que
non haxa un discorrer das ideas. Procura matar os pensamentas e as polémicas_.- Fai que
pensemos que todos os días
son iguais e que non hai que alterarse. Que ·Aznar é sempre
guapo. Que Fraga cumpre sempre co povo. Non deixan que o
pavo os xulgue, e para isq controla a xustiza e o poder lexislativo. Todo nas súas m-ans e o
povo, desnutrido de razóns ou
senrazóns, desfeito.
Parecélle á maioria da xente
que o feito de que no ensino a
filosofía sexa unha matéria
m<Drta non é máis que unha
anécdota. Pero asómbrase
nembargantes de que os se_us
tillos e netos vaguen no tédio,
no absurdo, no desapaixonado.
Asústanse da violéncia e das
drogas nos máis xóvenes. E todo está mesturado. A aniquilación da filosofía é unha razón
xigante para que protestemos.
Vaiamos ás manifestacións.
Apoiemos a causa.
Cando se cultiva o pensamento
a sociedade pode medrar. Pode
cair nas dúbidas como calquer
filósofo. Pode perturbarse. Pode
decair. Pero todo o conseguido
terá máis mérito. Se deixamos
que apodrezan as nosas faculdades de Filosofía e Letras conseguiremos un día vernos a todos convertidos en pedra.S. Ou
en máquinas. {Jnhas prolongacións máis, como decía Mac
Luham, dos meios e de Internet.
Conexións co ar, co vacío. lso
seremos. Só fume.
Os meios de comunicación so- .
brevaloran a frivolidade. Vende
o periodismo do corazón como
nunca. Os artistas deste tipo
son os grandes deuses. As súas vidp.s, felices e adiñeiradas,
son o núcleo do pensamento
de moita xente. lsto fai que iñore médio mundo, o miserento,
o morto polos masmedia. Quén
nos deu permiso para matar,
virtualmente, a tantos seres
humanos? Porqué refuxiarse
en caras de cantantes e reinas
e futbolistas cando é certo que

PEDllJ urJ FAVOR
PARA C..JSEGLllR CHOio.
AGoR.A S'STou ·AGul Su61DO,
TRA6AL..L..O orJCE HORAS Ao DIA1 rJorJ
TE,jo SS'GuRO E ACA6o DE OLlVIR
!JA R.ADIO GuE SE ME f'o,jo
FARR.uCO DISL..OCAIJ A EMPRESA
PAR.A lrJDolJS°SIA

hai tanta xente que non trunfa?
Porque preferimos mirar a biografía de Carmen Sevilla antes
que ler a do Subcomandante
Marcos? Non estará detrás de
todo isto a
mentira da
História que
n?~ con tan? -Que agran
V1v1mos unha
fábula neoli- . profanación das
beralista, on- verdades non
de todo e de ·
cor de ·rosa. nos entre
Non
sería aut mat"
t
mellor volver
O icamen e
a p~nsar, ter pólos ouvidos e
dub1das e xul- pólos ollos.
gar o que vemos?
Que a gran
profanación
das verdades non nos entre
automaticamente pólos ouvi. dos e pólos olios, cando quedemos expostos a todo o que
nos digan. Cando non haxa barreiras entre os embustes e a
nosa percepción. Se lle cortan
a cabeza ás Humanidades o
-

,

universo vai ser propriedade
de catro xefes do mundo como
Clinton , que nos movan como
a marionetas. Os nenos , expostos á televisión como a un
pai ou nai , van medrar sen
sensibilidade . O progreso vai
ser cativo e imonos desposuir
de poder.
Porque a democrácia , para
medrar, necesita unha aprendizaxe continua. Precisa duns
valores , duns cementos . A capacidade de crítica está en crise. As desgrazas do planeta
consúmense e esquécense ,
como un prato de comida. Prefírese a contemplación do mundo á acción. O teletraballo ao
esforzo de moverse de sítio . A
información en exceso á toma
de conciéncia. O frívolo ao sério. A mentira da História, ás
verdades. A falsa seguridade
ás dúbidas enriquecedoiras. E
o poder político medra e medra
sobre nós, sen nós e nunca
para nós.+

Suso Sanmartin

LUPE GóMEZ
(FJSTEUS, CURTIS)

Maos tratos,
muller e sindicato
En resposta a M. Veiga sobre o
artigo Muller e Sindicato doulle
a razón de que á CIG fáltalle
asumir un papel de vangarda
contra o sexismo. Ser progresista non é só loitar contra á precariedade do emprego. Para min,
ser progresista supón dende q _
prímeiro momento que a igualdade de homes e mulleres é o
máis importante non semente
no terreo laboral senón na casa
que é o primeiro lugar onde os
homes e mulleres de esquerdas
teñen que afrontar os problemas
e, polo tanto, recoñece r que a
dignidade persoal é o máis importante de todo.

:;e

Ternos que tomar postura ante
un caso de maos tratos a unha
persoa sexa home, muller, sexa
doutra raza diferente ou ben
dou tr a idade
diferente . É
por iso pas mosa a situaOpior non son
ción do caso
do liberado da "as que calan e
CIG en Lugo.
Semente pe- non actúan",
dimos que se senón os
cumpran os
estatutos , es- órganos do
tatutos que to- sindicato que
das as persoas afiliadas a non actúan coa
CIG asumi- contundéncia
mos
como
bos. Non pe- debida.
dimos nengunha outra
causa. Non
queremos voltar a xulgar o que
xa fixeron os xuices, e que, ademais, foi feíto de ofício, xa foi o
fiscal o que fixo seguir o caso
pala preséncia dun parte médico-xudicial de agresións. (A irmá retirou a demanda, pero o
fiscal continuou).
·1sto xa tería que ser abando para actuar todos e que non nos
caise a cara de vergoña.
Pero non o é, e ternos que chegar á situación de facelo da
únicá maneira que nos deixan
presionando coa nosa baixa. E
non só iso, senón procurando ·
facelo dentro do sindicato e
con discreción.

í
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Que sabe dos trovádores da Idade Média?

1 champán, mercaban
1 regalos para as suas
1 señoras e viaxaron
en avión. Outros ·
dados indican que o
Estado español é o
máis desinformado
sobre a UE ..

C> presidente de
Gas Natural, o
catalán Antonio
Bau-fra!J, expresous·e
en galega na
presentación da
l
1 compañia. E Fraga
X osé
Maria Belén
Marina
,
Carolina
1 en -castelán.
Opositor
Empregada de banca
Deseñadara
- Pequena empresária
Es!udante
1
Sei que houbo trovado,
Non coñezo aos trova,
Non coñezo a fundo o te,
Estudei os trovadores. O
Sei o que _e studei. É o
1
re na ldade Média que
galego era unha língua dores da Idade Média
ma . Martin Códax é o primeiro que se coñece
1 Tamén Asís Martín
escrito en galego e é an,
único trovador que coñe,
e crebian en galego, pero
xa difereociada e había
nen escoitei falar deles,
a verdade é -qúe nas cla~ , zo, pero sei que habia un~
1 de Cabiedes,
non sei até que ponto era
un reino distinto na Ga,
terior ao castellano. Re,
importante a Hngua. Sei
ha língua de cultura im,
liza. Habia actividade
cordo que Joán Suarez é .
ses clase moi pouco da
: presidente de Europa
que Alfonso X escrebia
política, como os lrman,
portante _n a Galiza e en o primeiro. Sei que isto
história nosa e clase máis
1_ Press, inaugurou en
en galego, pero non sei
diños, que foron despois.
todo o Estado: Era o tem,
ten que ver con Alfonso
importáncia ao de fóra
se aqui habia un reino di,
que ao noso, por iso non
Martín Códax era un dos
po de Alfonso X, o as
X, cando o galego era á
1 Vigo a delegación da
· língua para a lírica.•
ferenciado. +
trovadores.•
cantigas de amigo.• () coñezo.+
1 axéncia e leu un texto
1 en galego. A
1 continuación o
Non lle parece que sería máis fápresente. O contrário disto seria
Explicarei-me: un tren chega con
alcalde, 0 dírec_tor de
Contra
o
ci I, dada a gravidade do caso,
plantexar programas maximalisretraso, ou non chega, un día cal- 1
tas que-sectarizasen a nosa políchamar aos periódicos, que nos
quera do século XIX, e eu, nuriha 1 ·Caixavigo e o
conservadurismo
atenderían todos de mil amores
tica e que só servirian para -aillai:primavera concreta de finais .dos I conselleiro Pérez
nos e marxinarnos socialmeñte; o- noventa, padezo xunto co retraso
_
aínda que soamente fose polo
ideolóxico
morbo? Pero non, preferimos deBNG ten que resolver os problena chegada de
1 Vare la fal aron en
batelo desde dentro da CIG e
mas concretos deste país, debe
A Nosa Terrá, -·
1
castelán. A Cabiedes
Nos últimos números de A Nosa
a
posterior·~
~
I
para dentro. Nós non fornes ás.
administrar e xestionar os bens
Terra está tendo lugar uñfntereque démos os datos persoais
colectivos, -e non debe ser un- ór- . monódia argu- Os cámbios
pouco 1le falto11_Qara
sante-ctebate sobre a evolución
gano opaco semellante;· po~a-: mental dun es1 t
d"
-·
aos perió9icos. Foron 9s "xetes
ideolóxica do BNG, :dentro des{e
do sirrdicato", homes, que non~e
mos por caso,";.aos testigos ~de : pécie de ·tra- radicais poden .. . 1 ~r que pe Ir
debate enmárcase a carta -de
ñen as mesmas ideas ca nós, xa
Xeová. O BNG ten que ser unha
tante da políti- ser tan sinxelos - L d1sc1.:1lpas.
Manuel Camiño, responsábel de
que a discreción e unha virtude
forza maioritaria como son o PNV
ca, que procu- I
Galiza Nova na emigración escaracterísticamente feminina.
ra ven er os- como achegada
e CiU nas suas nacións respectita carta faise unha encendida devas, unha forza que sexa capaz
v.ellos .abel?- atempo-dun
-1
fensa
de posicións ideolóxicas
Se só fose darnos de-baixa! Non
de ser hexemónir,a e maioritária,
rios l1bera1s .. .-:. . _ ~'- . . ·
1 Os de Novas anti-imperialistas
e
criticase
a
teriamos tanto tempo perdido:
e non caer no utopismo infantil e c9n que se tren. -<.;__,,·_- ., - _L .
práctica socialdemócrat& 11 ue úl·
-· · ·
, - Xeneracións, en
seis meses intentando que nos
estéril que SÓ sirva para cre~ . adornou o sotimamente está levando a cabo o
ci alis mo dos
1
tixesen caso, que se tomasen
que se é ~ má!s guapo e o máfs
cámbio, deéiaráronse
BNG. Nestes tempos que corren
posturas claras e coerentes, sen
listo. O naso programa non se
oitenta, como
falar
de
imperialismo
e
·•elo
regal~guistas no seu ·
.
.
pode basear no voluntarismo,
a última moda
acordes e trasacordos dilatórios.
presentado na UE, é recoller veen
complementos
para
·
a
f;i'et-adogmatismo e idealismo, _ pola
congreso. E os seus
1las ideas leO piar de todo non é que teñacontra ten que basearse na coporter dos governos occidentais
ninistas xa torepresentantes ·
de finais de século.
mos pontos de vista diferentes
xuntura actual para poder incidir
talmente des(isto sempre foi enriquecedor)
eficazmente na nasa terra.
utilizaron o galego.
fasadas e su- Plantexar
senón que o máis triste é que haSe o tren cl:legara pontual, esta
Ver a estes mozos,
peradas. Hoxe
polémica teriase feíto no seu
xa que ter un debate cando se
A gisxuntiva é ser unha conciénhai que ver a programas
trada dun caso de maos tratos
__.que hai -pouco
cia crítica aillada ou ben poder
tempo, e hoxe os nosos sociaUE como un maximalistas
sentenciado como agresión e, na
transformar o país. Coido que
1istas est~rían máis perta dó
berraban España una
produto da
actualidade con senténcia firme,
pensamento crítico e destemido
como decía alguén hai pouco,
que
sectarizen
a
história
e
un
dun dirix.eRte da CIG contra ·a
do frío de Chevennement, que
"é mellar que npn renunciemos
y no cincuenta y una,
imperativo do nosa política só
súa própria fam ília máis directa.
das operacións cosméticas-de
ao posíbel por pedir o imposírebozados agora coa
avance tecnobel". Abandonemos pots,calquer
Cavaco Silva. Como vedes, os
lóxico
e
da
servirian
para
cámbios radicais poden ser tan
Agredirá própria família é o pior
bandeir:a azul e
tipo de fundamentalismo. +
apertura dos illamose
que pode pasar a pouco que
mercados,
pensemos. Como erradicar a
PEDRO ANmos RODRÍGUEZ
lonxe de anti- marxinamos
violéncia cando a xeramos den(VALDOVlÑO)
gas
autar- socialmente.
tro do fogar? Se hai alguén de
P .1 R 1 E 1 S 1 E 1 N 1T' 1 +. 1 1ó1 N
quías. Ade-

·--

esquerdas que non se pergunte
isto, non será moi de esquerdas
ou teriamos que pensar que todo é unha pamemada.

O pior non son "as que calan e
non actúan", senón os órganos
do sindicato que non actúan
coa contundéncia debida. Non
son as mulleres-do sindicato as
-responsábeis da situación, son
os homes que tendo poder e
meios non actúan cando deben
e como deben. Porque todos
sab_.amos que, ás veces, os
-oprimidos non son conscentes
de selo. Pero o opresor a rnaioria das veces é conscente de
como o fai e porque o fai. Sempre O· fai por un ha razón: para
manter o poder.•
·

mais se se
plantexa a saí. da da UE, débense plantexar program8:s alternativos viábeis, pois o contrário
seria defenqer o mercado español fronte o mercado da UE e isespato seria facer nacionalismo _
ñol. Se nos dan a elexir entr.e ser
unha rexión deprimida do estado
español ou participar plenamente
na UE, dos galegas vai depender
se somos capaces ou non de erixi r unha gran forza nacionalista
que fale por nós e nos defenda
nos fo_rgs europeus.

Sobre a práctica.socialdemócrata
do BNG cabe decir que é a política real que ven mantendo nos úl- ·
timos tempos o BNG, participanPILAR FERNÁNDEZ LOREDO
do· e propoñendo alternativas en
(Luóo) . todas as institucións en que está

e r
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Boutades
ou insoléncias

CORUÑA
DF

"SINDICAIJSTAS E REBELDES"

Boutades I Les Luthiers I Lider I
Socialdemócrata I Poliedro ideolóxico I Maquinaria de imaxe I
Tándem Castelao-Beiras Torrad.o /Século vinte cambalache I
O nácionalismo naceu da nadá
ou da~ ánade marxista de "Sopa
de Ganso"?
_......- ...
~

DE DIONISI0 PEREIRA
.VENRES

8

DE ~O ÁS

19 ,3<1.HORAS

NO lNSTITIJf,0 EUSEBIO DA GUARDA
COA INTERVENCIÓN DE

XEsus GARcIA XoVE E
IONÍSIO PEREIRA -

Non confundir. Non é a implosión, tardía por posmoderna,
dos sectores emerxentes dun
-·nácionalismo anovador. Velaí,
perd,ón, voila as consecuencias
radicais que a demora na chegada dos camiños de ferro do
XIX, ten sobre o debate político
na Galiza de finais do XX.

OrganiZa
Ateneu Libertario "Ricardo Mella"
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20
branca é o síntoma
máis claro de que o
prestíxio do
nacionalismo vai para
arriba.

Algunhas verdades
que convén lembrar e
que ·as empresas de·
éomt.micación .nunca
din: O Estado
español entrou na -.
estrutura militar da
OTAN -en contra do
acordado no seu dia
pola maioria en
referendum. O
governo británico
negoéiou co 1RA,
mália q·ue este non ·
entregou as armas,
nen ten pensado
facelo. Os impostas
directos para as
rentas altas no
Estado español son
os máis balxos de
Europa.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 A película británica

1 Ful/ Monty criou

1 escala. Trata dun
1
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1
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1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
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1
1
1

1

grupo de parados
que decide facer
strip-tease para
xuntar úns cartas.
Aquí comezan a
imitar o sistema,
pero non os parados,
senon os estudantes
que preparan a viaxe
de fin de carreira e
as ciases médias. ,
Na Asamblea de
Parados da CIG non
hai trazas de querer
seguir ese estilo. Se
cadra tamén porque
eles non van· ao cine,
que é un luxo.•

1
1

o Vem~es 15 oe Mazo!
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sinxelos c·or:no a chegada a tem~
po dun tren, ainda que pareza
unha boutade, na sua millar
acepción de humorada:
Tamt>ém é boutade, mais no
seu sentido pior de saida de
ton, descaro e me.smo insoléncia, referir-se a Beiras como lider, é dicer, caudillo, cabecilla,
cargando-se dun só golpe a
tradición laica, democrática e
progresista do nacionalismo
galega. Tradición que, con certeza, encarna Beiras, herdando-a direita e lexitimami;:!nte de
Castelao. De seguro que o noso futuro presidente pretere outras acepcións taén inglesas de
leader, como director de orquestra ou primeiro violín.
Montando novamente no tren,
non acho escusa de abondo no
atraso para a pantasmal batalla
contra os muiños de vento do
"canto pior millar". Nos anos que
van dende o .Congreso da UPG
no 77 até agora, non lembro nada
que poda relacionar-se coa aplicación á política do prinéÍpio de
ación-reación ("canto pior millo"),
nen nas Bases Constitucionais
nin fora delas. Mesmo dubido que
formara parte da bagaxe ideolóxica dos grupúsculos armados que
se definiron como nacionalistas.
Este antagonista virtual, partidário
do conflito polo conflito, cadra millor como recurso retórico dunha
.filípica de Fraga, ou naquelas
descalificacións aos "profetas do
non" de Paco Vázquez, que nun
debate que_procure o camiño
máis eficaz e viábel para unha"
forza a piques de governa~.
Nunha carta anterior, abribuiu-se
a boutades, unha tarefa de sondaxe semella:nte á que Jai Barea
para o governo do PP. Ogallá! O
de Barea é un rol dentro dunha
estratéxia combinada, o que supón unha planificación compártida, unha mesura, un cálculo de
riscos. Eu, despois da perplexidade inicial, só vexo a desmesura e
a voracidade dun lapón que se
desaxusta a roupa antes de lanzar-se a devorar compulsivamente. Mesmo esa militáncia xenerosa, sacrificada e traballadora, que
pon entre paréntese, sobra na
sua gula .eleitoralista. Dali que
non importe o período anterior ao
82, xa que foi, tamén, o da construción das organizacións de masas. O sistema: oferta política diversificada, grande lidere maquinária mediática, é autosuficiente.
Pode que este sistema autosuficiente , sexa máis próprio daquelas aplicacións da dinámica
de grupos ao marketing, que
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En Monfórte
sen Manuel Maria
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facian as empresas dos 70 ,
que da estratéxia electoral dunha organización frentista, interclasista e plural, por máis ou
menos. socialdemócratas que
se pretendan os seus postulados pro·gramáticos.
Un pouco de rigor e de sentidiño
non viria mal, se o que se quere
é un debate responsábel que
poda ser-mos útil para afrontar
os desafíos imediatos. As boutades deixemo-las para os ócios
galicursis dos pequeno-burgueses de províncias. +
HENRIQUE ALBOR

(MADRID)

Atutxa
na Casa da Troia
Martes 15 de Abril. Salón Nobre
de Fonseca. 20.30 h. Juán María
Atutxa, Conselleiro de Interior do
Governo Vasco, .di"sponse a talar
sobra a pacificación de Euskadi
nun acto organizado polo Coléxio Maior San Agostiño e patrocinado pola Universidade compostelán. O ambiente é estraño : un
feixe de mozos, que parecen rest1citados da Casa da Troia, visten traxes flamantes, garavatas
exquisitas, gomina nas guedellas, xémeos nas camisas e un
pano monocor -a beca- pendurado dos ombreiros, representativo de cadanseu Coléxio Maior. O
acto anúnciase nos xornais, pero
"si no tienes invitación no entras". Como a un acto patrocinado por unha institución pública,
de todos os e as cidadáns, só teñen acceso os membros das ·re:
sidéncias universitárias privadas
e os seus familiares? Inaudito,
abraiante, inconcebíbel?

Á conferéncia, asiste a plana
maior do PP: Palmou, Currás,
Besteiro e un desprazador de
masas manifestantés -profesional: Diz Guedes. Ao dia seguinte leo n prensa que nese acto,
organizado baixo un reseso critério ideolóxico clasista e excluínte, Atutxa falou da necesidade de erguer un castelo de

,

'DlA~

Stormont na patría de Gabriel
Aresti, da bondade do encontro
e da converxéncia entre posturas ideolóxicas enfrontadas, da
urxéncia dunha saída dialogada a un
dos conflitos Neseacto,
bélico-políticos máis san- organizado
g u i ñe n tos e baixo un reseso
dramáticos da
Europa de fin critério clasista
de
século.
Atutxa falou da
Seica namentras Atutxa fa:.. necesidade de
taba, os un iformados dis- erguer un
cípulos de Pé- castelo de
rez Lugín non Stormont na
paraban de
mar m u r ar á pátria de Aresti.
orella
dos
seus compañeiros, e ao
cabo Guedes
non lle collían as cachas no
asento. E é que se aprenderon
algo , case nos alegramos de
que non nos deixasen entrar.+
ALBERTE REBOREDA CARREIRA
E DEZ SINATURAS MÁIS
(COMPOSTELA )

está aberta ás vasas
colaboracións , débense incluir
o nome e apelidos.
Os .t extos non deben exceder
as 45 liñas.

Deica hoxe, nunca usei deste
pequeno altavoz, que é A Aldea
Global do periódico A Nosa Terra. Agora dispoñome a facelo,
máis por necesidade persoal
que por gosto.
Na semana santa, a miña compañeira e un servidor, pasamos
catro dias de descanso no meu
lugar natal Monforte de Lemas,
como veño facendo desde hai
vários anos. Ainda estando avisado, que flash tan tremendo
sentir o valeiro da librería Xistral
sen Manuel María e Saleta.
Foi unha coitelada fría que me
atravesou o peito de parte a parte. Tantos anos de visitas continuadas, obsesivas, imprescindíbeis e, de súpeto, a moura soidade, o máis túpido siléncio.
Tragar cuspe
e ollar aterecí- Que flash tan
do desde o escaparate o in- tremendo sentir
terior reformao valeiro da
do. Tanta lembranzas rotas libreria Xistral.
nun intre no
que as pernas
apenas pudero n soster o
meu fráxil corpo desamparado. A
cidade pareceume enmudecer
neses poucos días de chuvia xeada e pedrisco invernal, pequena
morte, que pasei na nostálxia e
na dor polo amigo ausente.
Como nunha película revisitada
comencei a recordar a sua figura
de pai , irmau, confidente, compañeiro, amigo solidário, mestre,
iniciador na cultura de nós e case non puden soster as bágoas.
lncruso traballo me costa retelas
neste momento que escribo.
Recordei como nos coñecimos
naquil tráxico verau do 79, no
que eu estaba fóra de min . E
como conseguín o Terra Cha,
da editorial Celta, nunha librería
da Praza da Estación denantes
de coñecelo. Por certo, foi o primeiro libro que lin en galega
xunto con Cincoenta homes por
dez reás de Castelao e Xoguetes pra un tempo prohibido de
Carlos Casares , dentantes ainda que a obra de Rosalía de
Castro e a de Celso Emilio Ferreiro , que foi por onde seguín ,
disto vai xa case para 20 anos .
O Sábado, 11 de Abril, tiven forzas para achegarme de novo á libraría e remxer con fúria nos libros da estantería máis alta, subido a unha escaleira. Coma se
el non faltase e levar un bon lote
para casa e a seguir co furado no
peito de saber que xa nada será
igual en Monforte. Siguen estando o avó, velliño xa, a família de
papá e mamá e unhos cantos
amigo como Manolo González,
os seus pais Luisa e António da
infáncia en Sestao que desta vez
me serviron de apoio e sostén.

Tamén pode dirixir
os envios para esta sección
polo correo electrónico:
antpcg@arrkis.es

Envios a:
A ALDEA GLOBAL

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

Menos mal que Xistral tamén
queda alí, cos seus libros e cerámicas, nas galeiías Fontecha do
Cardeal para lembrar a que foi
unha das experiéncias máis revitalizantes da miña mocidade.
PS. Por certo, Manuel , deboche
carta. Se les esto denantes, que
sepas que va,i de camiño. Agardo que a recibas axiña. + ·
ANTÓNIO

V ÁZQUEZ

TIERRA.
(BILBAO)
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Máis de cincuenta mil galegas
morreron na guerra de Cuba no 1898
Cataláns, bascas e galegas critican a intewretación española do desastre
*

PAULA CASTRO

· A finais do século XIX, o decadente império español perdia
na "guerra de Cuba", unha das
suas últimas colónias fora da
península. A elite política e
cultural, nomeadamente os escritores que conformaban a
Xeración do 98 e a prensa do
momento, lanzan proclamas
españolistas e analisan a loita
pola liberación nacional de
Cuba como un desastre. Esta
exacerbación dos sentimentos
imperialistas españois provoca
a reacción e o medre dos emerxen tes nacionalismos galego,
catalán e basco. O 98 visto
desde as nacionalidades históricas foi o tema dun debate celebrado en Santiago e no que participa ron Lourenzo Fernández, Bieito Alonso e Josep Sort.
"De ter que conmemorar algo os
galegas, con motivo do centenário do 1898, seria que un novo
estado naceu e foi quen de rachar coa sua dependéncia colonial", aseguraba o historiador
Bieito Alonso na charla-colóquio celebrada o pasado 27 de
Abril en Compostela. Ao acto,
organizado pola Asociación Cultural O Galo e centrado no 98 na
Galiza, asistían tamén como ponentes os hi toriadores Lourenzo
Femández Prieto e Josep Sort.
gundo Femández Prieto, co
fraca do xér ito e pañ l ao
perder a guerra de Cuba, "p nse
n marcha a e n trucción dun
pr x t naci naHz d r e pañ lista qu chega a callar de tal forma que o libr da Xeración do
98 seguen vendéndo e máis que
os de calquera outra". Un proxect que J ep S rt entende
que foi liderado p la prensa da
p ca "que criou, alimentou se
crgueu como defen ora da nación
cunha auténtica campaña de
exacerbación patrioteira" e que
se caracterizou por ser "castellanista, intolerante e autoritário,
xa sexa dunha óptica liberal ou
dunha óptica conservadora" .

Repercusi~ns

~ MIGUEL A. FERNÁN-VELLO
~

cas~s

moitos
demonizados
·desde certas esféras do poder
económico e político, os
ecoloxistas, coa súa resistencia,
coa súa persistencia e coa súa sabedoría, están, sen dúbida, na
vangarcia e na lucidez dos
·movementos colectivos e sociais .
do noso tempo. Aldraxad0s e
desprezados innúmeras veces,
descualificados e acusados de
"politización" polos que dominan
os resortes que dirixen a economía
capitalista e depredadora, os
ecoloxistas seguen a ser perfectos
guiei.ros dunha sensibilidade que
observa a natureza como un dos meirandes dos materiais da
humanidade, como unha riqueza
común que hai que protexer e
compartir universalmente.
/

,
Lourenzo Femández,
Bieito Alonso.e Josep Sort,
participantes no debate.

Da seguinte volta transladáronse
outros 220.000 soldados cunha
representación galega semellante á anterior. Alonso sinala que
como xa levaran aos mozos, nesta ocasión recorriron aos máis
novos e aos vellos. O historiador
conclue que ao final, "a Cuba
levaron a loitar polos intereses
de outros a todos, sen ter en
conta nen a sua idade nen as
suas circunstáncias". Das investigacións realizadas sobre esta
cuestión tírase que ademais dos
morto no enfrontarnentos, outros 4.000 homes morreron na
viaxe de regreso.

A primeira insubmisión
A elevada pre éncia de soldados
galegas neste e outros enfrontamento bélico re po ta á escaeza de carros do que dispuñan
as famílias para poder pagar a red en ció n do servizo militar.
Aquetas que tiñan tetras ou
montes acababan por vendelos
para redimir aos mozos. As que
carecian de propriedades para
vender, ou ben asumían a marcha dos fillos ou buscaban outros mecanismos que lles permitisen librarse desa obriga. Precisamente por esta circunstáncia,
os quintos galegos foron dos primeiros insubmisos da história.

para Galiza

Mentres que Lourenzo Femández Prieto asegura que o 98 non
tivo unhas repercusións políticas
inmediatas para Galiza, Bieito
Alonso sinala que as consecuéncias da guerra si foron de gran
relevo, "os galegos serviron de
carne de canón nunha guerra
que se levaba a cabo entre duas
poténcias hexemónicas", asegura. Dos máis de 200.000 homes
·que foron mobilizados polo
· exército español e transladados
á illa para loitar na guerra, nunha primeira quenda; un 50%
eran galegos de idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos.
Dese total só regresaron 63.000.

Ecoloxistas./

Un dos mecanismos empregados
para evitar a incorporación obrigatória foi a fuxida. De feíto, Cuba era un dos destinos máis frecuentes. Alén cliso, no ano 1861
aparecen rexistadas máis de
100.000 persoas que saen como
emigrantes cara América Latina
en xeral, e cara Cuba: en particu- ·
lar. O asentamento na illa provocou a paradoxa de haber galegas
nos dous bandos cando no 98 se
produz o enfrontamento militar.
Outro dos métodos que adoitaban empregar era o da auto-mutilación·. Bieto Alonso asegura
que "o periodo de finais do século XIX debía ser lembrado como

o da desaparición dos dedos. índices". ·O historiador sinala que
mesmo había mulleres que xa
lles cortaban aos nenos esta extrem idade de pequeniños para
que.se fixeran a vivir sen ela. b
dedo índice era imprescindíbel
para poder dispararª" armas.

lisrno catalán que "frente á visión
oficial -xera un movimento político e sociaJ que se opón de forma
directa á guerra e aposta por acadar un acordo ccmcendendo a
autonomía á illa, ao tempo que
rexeita de forma elCPlícita a via
represiva", explica Josep Sort.

A acción dos galegos fronte ás levas militares non se lirnitou a fuxir. Alén da importáncia da insubmisión, tamén hai que sinalar
o xurdirnento, a finais do XIX do
Agrarismo. Fernández Prieto considera que este movimento nace a
consecuéncia da
situación política e
social xerada na ~de
época. As sociedades agrárias espállanse de contado.
A pri~eira sociedade aparece data- ~de
d a no 1896 en ~para
Pontevedra e nun
breve periodo de
tempo, entre 1898
e 1907 aparecen
por todo o país
máis de 270.-

O nacionalismo catalán solidarízase até tal ponto coa loita pola
independéncia cubana que mesmo chega a copiar a sua bandeira. Segundo Sort, o afianzamento do sentimento
nacionalista increméntase ainda
máis "co retorno
en estado patético dos soldados
que loitaron na
illa".
á

'A elevada
: preséncia
galegas
; resposta
: escaseza
cartas
poder
: pagar a
; redención
~do servizo
~militar.

Tanto
Bieito
Alonso _ como
-Lourenzo Femández Prieto analisan
a evolución do
Agrarismo como
un xérmolo do
rnovirnento obreiro e nacionalista.
"No seu seo fór m anse os cad ros
políticos e sociais do nacionalismo", di Femández Prieto, aoque
Alonso engade que "co paso das
sociedades gremiais, de caracter
corporativo, a un sentimento de
clase chégase ao nacimento e
consolidación do primeiro sindicalismo, berce do nacionalismo".
O 98 tamén ten un grande impacto en Catalunya, onde se produciu unha reacción do naciona-

Logo do 98 e incrementado coa
guerra de Marrocos, o exército
español sofre un
descrédito xeralizado. A guerra do
36 é consecuéncia inmediata dese descrédito. O
exército, sen irnpério que defender, enceta un
proceso neo-imperialista interior ·
do que Sort di
que "preten.de resarcirse contra o
nacionalismo para pór fin ao descrédito nas nacionalidades históricas" . O "desastre do 98,,
existiu, sobre todo, para os cronistas oficiais e os historiadores
nacionalistas entenden que as
celebracións previstas para o
centenário "non son máis que
unha releitura do acot;i.tecido
naquelas datas dun ponto de vista españolista através do que--0
actual govemo pretende reactualizar os sentimentos reflectidos pol.a prensa da época".+

~certo,

non nos trabuquemos,
que tamén existen ecoloxistas
reaccionarios, soñadores dun .
espazo bucólico inmóbil, amantes
con sabor feudal dos errnos e das ·
gándaras "puras" do pasado. Son
eses ecOloxistas de perfume •
francés que ven en calquer
mínimo progreso un atentado
contra a natureza -oh, deusa
estática- e que preferirían, corno
non, que os galegos dos Aneares
seguisen a vivir nas súas pallozas,
tan cómodas, tan enxebres, tan
equilibradas arquitectonicamente
e tan churrusqueiras.

~ais o ecoloxismo, no seu

cerne, na súa razón e na súa paixón,
é un rnovemento intelixente. Os
ecoloxistas, ademais de sentiren un
amor activo e siÍicero pola natureza,
son persoas preocupadas pola
ilustración científica, cando non
verdadeiros especialistas en
·materias de coñecemento que
emanan directamente das ciencias
biolóxicas e naturais. Ecoloxistas
cultos, técnicos e' humanistas.
Ecoloxistas solidarios coa sociedade.
Ecoloxistas políticamente
responsábeis e responsabelmente
políticos. Ecoloxistas ao servizo do
mantenimento e do progreso da ·
vida. Ecoloxistas preocupados polo
presente e polo futuro da
cornunidade humana que o habita.

&.

ecoloxistas, o rnovemento
ecoloxista en xeral, teñen
demostrado amplamente a súa
dimensión social e científica.
Fronte a9 desprezo e á ipcopetencia
de mandaríns da política e
depredadores da natureza de
"colariño branca", os ecoloxistas
avisan e acertan. Acertan cos seus
informes, cos seus estudos, coas súas
críticas, coas súas rnobilizacións.
Son unha vangarda de alerta e
coñecernento. E, en certo sentido,
actúan como verdadeiros vates,
utilizando unha poética científica e
humanizada que poñen ao servizo
de todos.

Avisaron en Doñana e ninguén
lles fixo caso. Os políticos que
mandan non -len-poesía e teñen a
intelix:encia petrificada polo
desusó.•
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• Celébrase
en Porto
o I Congreso
Agustina
Bessa--Luis

-- .

Duran té os dias 7, 8 e 9 de Maio
·celébrase na Universidade ''Fer,
nando Pessoa" o primeiro con,
greso que leva o nóme de .fi..gus,
tina Bessa Luis e que analisa os
cincuenta anos da sua vida lite,
rária. Patrocinado polas funda,
cións Gulbenkian e Pessoa ade,
mais de polo Banco Fonsecas &
_B1:1may, o tongreso analisa a
· obra de Bessa,Luis através do
conflictos sociais reflectidos ne,
la, a recuperación histórica, a
sua visión do artista e, especial,
mente, o seu universo feminino
traducido na construcción de .
personaxes que, de por si §ÓS,
centran as conferéncias. E o ca,
so da galega Marga Romero, da
Universidade de ,Trier, quen
charlará sobre as personaxes da
Sibila, Dona lnes e Florbeta. Po,
la sua parte, Carlos Quiroga, da
universidade compostelana, fa,
lará do policial nos libros de
Agustina Bessa,Luis. Outros
conferenciantes son Eduardo
Louren\:o, Eduardo Prado Coel,
ho, Alvaro Manuel Machado,
Maria do Carmo Castel; füan,
co, Isabel Pires de lima, Jorge
Listopad. +

.--

.

-:.

-,~

Habeas Corpus, Nenos da Revolta
e Desfeita. A partires das nove da
noite·está garantida a festa no
campo de futbiño da Asociación
de Viciños de Lavadores. O prezo
da entrada adiantada é de 1.000
_ pes:eras e na billeteira de 1.200.

. Potato apresenta o seu sétimo dis,

co, PKO Original. A banda xa ve,
terana de Euskadi, actuou por vez
primeira en 1984 e, mália os
· cámbios na banda ,até corenta
músicos levan pasado nestes c~,
torce anos- é un dos raros exem,
plos de pervivéncia musical no
Estado. O seu e o reggae e o ska
para o que levan dado exitos como Jamaica Ska ouMigueün el
Casero .. Skapa,Rapid son de

Arrancou odia 6 de Maio, cun,
ha conferéncia de Bemardino ·
Graña na casa da cultura, o mes
das letras no Barco de
Valdeorras. No seguinte dia é o
grupo Uvegá Teatro, quen apre,
senta a sua última montaxe Zo:..
cos, centrada nun grupo de acto, .
res que queren montar Romeo e
Xulieta e uns paisanos expulsados
do seu meio por culpa da_cuota
láctea. Escrita por Vicente
Montoto e Manuel Lourenzo, es,
tá dirixida por este último. Na
seguinte semana, o Mércores 13
o escritor Xosé Carlos Caneiro
dará un recital poético e o Ven,
res 15, haberá un concerto de
Noitebregos e Samaruas. Por últi,
mo, xa en Xuño, durante carro
dias, 5,6, 7 e 8, proxectarase a pe,
lícula A noiva da medianoite, de
Antonio Simón.•

poden abrir
no Dia das Letras
A consellaria de lndústria e Co,
mercio autorizou mediante unha
orde a apertura das librarias no
- vindeiro 17 de Maio, Dia das Le,
tras Galegas. A autorización ven
dada "para conseguir con isto a
maior difusión, mediante a ven,
da de libros, do património lite,
rário galego". A consellaria sina,
la que en caso de
estabelecementos que vendan
máis produtos que libros, a auto,
rización atinxe só aos libros.+

zas coa desaparecida Negu
Gcmiak, ven Á Galiza por

Válencia e esta é a terceira vez
que se anuncian para Galiza ain,
da que as duas anteriores frustrá,
ronse, polo que a sua preséncia
causa grande expectación. Coa
voz dunha muller á frente, é das
mellores bandas de ska do estado.
Pola sua parte, Habeas Corpus ve,
ñen de Madrid, onde están aca,
dando moito éxito. A banda, que
non pode negar as suas semellan,

primeira vez. Da Coruña chegan
Desfeita cos seus cinco
compoñentes e de Vigo son os
Nenos da Revolta, que terán o seu
primeiro disco a finai <leste mes
da man de Sons de Loita, que co,
labora no concerto xunto á
Asembleia de Parado e alguns
dos bares da cidade. •

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

Valores de Pontevedra ou
Galiza, Terra Única son alguns

__.....:..-~ -.:-.

~ •As librarias

.....

O Sábado 9 de Maio remata en
Santiago a "Marcha contra o Pa,
ro" convocada pola Asembleia de
Parados e que comezou o primei,
ro de Maio na cidade de' Vigo.
Para conmemorar o remate desta
mobilización, que reivindica un
debate sobre o desemprego e postas de traballo, o mesmo dia ten
lugar un concerto en Vigo con
• cinco grupos: Potato, Skapa,Rapid,

Mes das Letras
no - Barco
..
-·-M.
' . ...,-...
de Valdeorras

/

/

-• Música rock
para comemorar
o fin da Marcha
contra o pa~o
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• Teatro Galileo
recria as cantigas medievais
O vindeiro 12 de Maio o grupo Teatro Galileo apresep.ta no Centro
Cu4!Jral qo concello de Ferrol o espectáculo Trobador, un mosaico
dramático baseado en textos de Martín Códax, Meendinho, Xoán de
Cangas, Airas Nunes, Joán Airas, Afonso Rei de Castela e León, Pe o
d'Armea, Denis Rei de Portugal e Femando d'Esquio. A sext~fodu,
ción de Galileo, dirixida por Pedro Rubín Garrido, quer ser" ha can,
le de suxeréncias e estímulos das cantigas medievais, re ·ando drama,
ricamente as imaxes xeradas pola palabra para o e ctador actual".•

• O artista galega
Carlos Tejo /
expón a sua obra
en Valéncia
Tres peza,s da série titulada
Espácios Intimas, a escultura,
instalación Que ninguén
interrompa e a série de
fotografías Dez noites no Hot~l
_Avenida compoñen a mostra
Sede, que o artista plástico
galego Carlos T~o ten aberra
"'na Galería Edgard Neville de
Valencia até o dia 12 de MaiO.
Carlos Tejo naceu en Vigo
pero nos últimos tempos está a
desenvolver o seu labor
artístico en Valéncia, onde se
licenciou en Belas Artes. Ten
participado en numerosas
exposicions individuais e
colectivas, entre elas a
V aldearte do Barco de
Valdeorras no 1997, a Novas

fspácio
íntimo";
1997.
Colección
Valdearte. ·
O Barco.

dos espazos que na Galiza
acolleron a sua obra . Da sua
obra, Agustin Pérez Rubio di
no catálogo da mostra que
"entre o eremita e o romántico,
entre o anacoreta e o faquir, na
figura do naúfrago ou do
herexe arrepentido podemos
·ver o sentir deste artista. De
cada un <lestes, toma ese estado
que o caracteriza, a mística ou
o recollimento, a melancolía, a
soedade, a dor contida, a
ptrdida ou a 9-eg~ció~ d~ deus_._
P-ero quizais, se hai uriha
~ metáfora que aglutina atitudes
e arelas de todas estas
personaxes, esta é sen dúbida, a
insaciábel sede que poden
sentir todos eles e que Carlos
Tejo nos apresenta como
mediadora neste ritual". •

• A Universitat
de Barcelona
comemora
as Letras Galegas
· A Universitat de Barcelona
comemora neste mes de Maio
por novena vez as Letras
Galegas cun programa de actos
que comezan o dia 8 co
relatório do profesor da
Universidade da Coruña,
Carlos Paulo MartÍnez Pereiro,
ademáis dun concerto
polifónico de duas corais
galegas afincadas en Catalunya.
O dia 13 celebrarase un recital
poético coa preséncia de Teresa
Seara, Yolanda Castaño e Paola
Beiro. O teatro chega ao
programa o dia 28 coa
. representación de Zardigot de
Euloxio R. Ruibal a cargo da
Agrupacióp Universitária .
Galega de Teatro de Barcelona
baixo a dirección dé Anxo L.
Baranga. Como actividades
complementárias apresentarase
no trinque da Biblioteca Xeral
da Universidade unha
· exposición bibliográfica sobre a
poesía medieval galega e unha
mostra de libros, discos e
cerámicas no Pátio de Letras. +

Manuel Maria.

• Poesia
antimilitarista

n.~ córiiña

~ ~-

O Mércores 13 de Maio a
ANOC e a asociación cultural
"O Facho" apresentan na Coruña
o libro de poesia Bis a Bis, unha
homenaxe aos insubmisos
encarcerados. Participan neste
recital, que ten lugar a partires
das nove da noite no pub A
Terraza, Manuel Maria, Pilar
Pallarés, Xúlio López Valcárcel,
Rafa Villar, lgor Lugris e Luis
Ma~as. Por outra parte, "O
Facho" continua o Xoves 7 de
Maio co obradoiro de leitura,
adicado, desta vez, á poesia de
vangarda na Galiza. •

• O poeta Xosé
/

Anxel Valente
apresenta
a sua antoloxia
Rexeitando '-ºs que dividen en
duas etapas a sua obra,
desenvolvida durante máis de
corenta anos, o poeta nacido en
Ourense en 1929 Xosé Anxel
Valente apresentou na
Residencia de Estudantes de
Madrid o dia 4 de Maio a sua
antoloxia titulada El fulgor, una

antologiapoética (1953,1996). Da
edición da obra, que inclue os
seus poemas en galego;
encarregouse Andres Sanchez
Robayna. Valente aproveitou a
apresentación do libro para
arremeter contra as "capelas
literárias que se converten en .
pequenas ,ditaduras". +

ANOSA TERRA

7 DE MAIO DE 1998 • Nº 829

23

canta de libros

Est.a ban bons?
Título: Comendo espaguetis <liante da televisión.
Autor: Santiago Jaureguizar.
Edita: Xerais.

Din que os médicos aconsellan
non ler xusto despois de comer. E
quizais as necesidades sanguíneas
da función dixestiva sexan capaces de explicar por qué a xente
atura o que atura diante da caixa
tonta: entre o cansazo e a merma
na <J.ctividade cerebral pouco importa a inxente magnitude de lixo. Claro que ás veces todo iso
axuda a unha sesta demorada e
variada; os espertares pódennos
provocar necesidade de practicar
o tan popular deporte do zapeo, e
en cada un deles pode que o emitid desde a máquina de imaxes
parlantes en movemento nos induza diferentes fantasías que logo
sentirem pertencentes á mesma
en oñación, por moi rara e incomprensíbel que esta nos sexa.
Pode er, pode ser que esta sexa a
orixe tanto do tírulo da novela
como do seu contido. Porque é
que o discurso non presta excesivas claves para a interpretación
dun título ao que non e fai referéncia. Ou pode que haxa que velo babeo ollada metafórica -o que
no remrnaria ao mellar Jaureguizar: Fridom Spik- querendo significar a voracidade coa que se atraen
os diferentes mundos que vivimos, nos viven e habitamos. Pero,
e cadra, non hai que darlle voltas
ás neuronas e certou este como
poderla cerrar calquera outro.
Chámese como e chame, o contido non varia, centremo aí a
análise, que é terreo algo máis segtiro. Primeiramente indiquemo
o difícil que e no fai ad cribir
esta novela a un xénero. Está pu-

Santiago Jaureguizar.

blicada na série negra, pero isa
non é garantía porque non todas
as novelas negras se acollen a este
espazo editorial, e outras que si se
acollen pertencen mellor á narrativa detectivesca. Boa parte da
novela é negra sen discusión, pero é que a aparicións dos extraterrestres despista moitísirno: qué
fan eses seres (metáfora das sectas?) metidos nunha história que
comeza pivotando arredor da
i.dentidade dos restos do Apóstolo
Santiago, para ir derivando nun
proceso de asimilación mutua entre o mundo marxinal de chapeiros e drogotas, e a refinada e aburrida vida da filla dun militar, e
rematar co aseen o protagonista
duns extraterrestres obsesionados
coa bondade que tiveran unha
constante e latente preséncia corno esaxerado vingadores xusti-

ceirqs : Qué ·fan?
Ocórresenos que
a mellor leitura é
a metafórica) que
outra deixaria o
discurso moi mal
parado e tampouco o explicaría.
En vista do dito
digámos que a
leitura é amena
unha ve~ salvada
a sensación de
perda das primeiras páxinas. A
novela é análise
de accións pasadas e apreséntasenos tres histórias
relacionadas entre si (a de Ricardo, a de Ricardo
e Fátima, e a dos
sobrenaturais, dos
que irnos tardar
ainda en descobrir a sua narureza) pero que te A. IGLESIAS
ñen personaxes
comúns como
Pancho ou o cadáver de Miguel.
Ben se pode dicer que Jaureguizar
continua a análise das influéncias
entre os distintos estratos sociais
comezada en Fridom Spik e continuada na trepidante "novela de
. estrada" Todo a cen. Esa atracción
é sentida como unha viaxe e de
aí tanta estrada, que aquí hai tamén considerábel dose.

caracterizando aos narradores
dos 90 e que pode chegar tamén
ao formato televisivo, que esa é
unha das fontes onde máis histórias (soños) se beben (fantasean). Sq.lienta a corrección na
configuración das personaxes
principais (nunca planas) e a
axilidade e
efectividade
dos diálogos
como carac- Perde a
terizadores
directos. Hai intensidade
cerro grao de lírica que
incongruén - acadafa no
cia narra ti va relato breve
no feíto de
que o narra- en canto se
dor remata compoi:nete
por ser absor- a coser co
vido -pelas
personaxes, e mesmofio
con el o seu histórias
ponto de vis- relacionadas
ta: A lingua é
bastante uni- pero
forme, cando . autónomas.
se adentra na
xíria faino timidamen te e
·non fiéan ben delimitados os territórios correspondentes a cada
história, causa nada rara cando
se quereñ" retratar estes ambientes e demostrar precisa~enre
fso: a súa uniformidad.e. pero
sempre é poliedro de diversas
caras _e por iso debera haber
-máis xíria e máis diversa, de onde extraela hai abof!..do.
.

Desde o seu mellar momento (a
adicatória, que ainda garda a
frescura de Fridom Spik) a novela reivindícase como produto
bravú. Pero non só aL O discurso está salferido de contínuas
(non abusivas) referéncias a este
mundo: desde a música á escultura pasando pola metonímica
apreensión da realidade. Adernais o cinema ten tamén importan te preséncia, algo que vén

Despois de Manancial - necesita ·
urxente releitura a novela de X.
Manteiga- eis outro produto novelesco ben estraño. Lamentablemente, perde a intensidade lírica que Jaureguízar acadara no re~
lato breve en canto se compromete a coser co mesmo fio histórias
relacionadas pero autonomas. •
XPSÉ M. EYRÉ

Os solos, os fertilizantes, as parcelas, a rega,
a climatoloxía, os cultivos,
a rotación dos mesmos, a súa saúde (pragas,
enfermidades, insectos, toxicidades ... )
os seus remedios .. .
A pataca, a cebola, a remolacha, a leituga,
os porros, o tomate, o pemento, o feixón ...

XERAIS
Xesús Cordeiro Budiño
Mª Consuelo Davila Villar
Andrés Núñez Rajoy

Relatos de Isidro
Novo, Antón Riveiro
e Marilar Aleixandre
Laiovento publica os tres relatos gañadores da 4ª, 5ª e 6ª edición do certame
"Manuel Murguia" de narracións breves.
Cabal.os do demo, de Isidro Novo, O nome do espeUo, de António Riveiro
.Coello e Desa-

farados muñas,

de Marilar Aleixandre son as
narraéións que se
reunen ba0co o
título de Airadas
de palabras, cunha introducción
do coordenador do
certame Henrique
Rabuñal. Novo
·apresenta un texto
coa intervención de
tres narradores, Riveiro
Coello danos a coñecer a un personaxe
que é toureiro, ciclista, alpinista, detective, actor, arquéologo etc, e Aleixanclre
. inrroduce ao leitor no crirne narrado.•

Catro libros
de aloumiños
Antonio García Te0ceiro é o autor de

Unha chea de alolliniñ.os, volume que
reune carro libros:
Coplas, Nenas e
Aloumiños, publicados en 1988, e

Poemas do sol e da
lua, de 1992. Música, linguaxe popular
e unha manchea de
imaxes que espenan
a irnaxinación dos
máis pequenos enriquecen a escrita do
autor, quen ere
teimudamente na poesía mmo destino dos
leitores máis novos. libro está na colección Árbore de Galaxia.•

o

Novela negra
de Aníbal Malvar
Aníbal Malvar descrebe no seu libro Á
de mosca a tres xeracións: un periionaxe, detective, que se pode
identificar coa
quinta do PSOE
que gañou en
1982 as eleicións
xerais, outro, o seu
pai, máis relacionado cos golpistas
do 23-F, e unha série de personaxes
máis novos, desencantados e ignorantes da história. No
fundo, a "á de mosca", cocaina pura que
pon ao protagonista tras
a pista dunha rrama de narcorráfico. A
novela aparece en Xerais. •

O esperpento
do neoliberalismo
La ttibu é unha p'eza de teatro e o primeiro libro ·que publica Alberto
Miranda, autor selecionado pola editorial basca hu no apartado de escritores noveis. Miranda pon en boca
dos seus personaxes as diferentes formas que
vai tomando a
marxinación social e a
explicación de por
que o neoliberalismo esgota as esperanzas de moitas
persoas. Chámao o
ne-esperpento e recorre para explícalo aos
"antiheroes do Cuarto Mundo".•
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O fondo
das causas
Título: Herdarás a T erra.
Intérpretes: Jessica Lange, Michelle

Pfeiffer, Jennifer Jasan Leigh, Jas~m Robards, Keith Carradine.
Director: Jocelyn Moorhouse. ·

Unha grande finca recibida por
xeneracións e convertida no tesauro familiar· que van herdar
tres fillas, é o ponto de arranque
desta película situada nun rico
estado agrícola norteamericano.
Relacións familiares de pai viuvo que quer que a sua prole (fillas, xenros e netos) continue co
traballo d~ finca, ameazada pola
voracidade dos bancos e da todopoderosa
agroindústria.
Asi .planteada inicial- A
mente non complexidade
parece que
esteñamos dos
cunha das sentimen tos
mellares pelí- e as
culas dos últirelacións
mos tempos,
que
non só polo
excelente formula,
plantel de aclembran
trices e actoaquela
res, senón
pala tensión película
crecen te que _ magnífica de
estabelece.

Mike Leigh

Desexo receber a revista T erra e Tempo a partir do núqiero
_ (incluido) directamente no meu domicílio, 3 exemplares
anuais ao prezo de 1.000 pta. IVA incluido.
·.

D Domiciliación Bancária.
D Xiro Postal a nome da Unión do Pavo Galego.
D Talón adxunto a nome da Unión do Pavo Galego.
D Ingreso no Nº de canta de Caixagalicia
209-1030045 3040124118.
Nome ........... .... .:..................................... ................................

O río que co- Segredos
rre polo fon- e mentiras
do desta relación familiar
aparen'temente feliz,
desencadéase cando o pai plantéase dividir a terra sen agardar
a que as desavinzas rompan á
súa marte a unidade dunha finca
posta en pé co suor de xeneracións. Cun trasunto semellante
ao do Reí Lear, a película comeza a desembrullar unha madeixa
... de segredos dramáticos que estalan e saen á superfície coa nova
situación da propriedade.

Povoación .... ......................... Código Postal ...... .................. .
f

Dados para a domiciliación bancária ·
Banco/ Caixa Axéncia Nº ... .... :....... ............ ............... ......... ..

/

Enderezo ... ........... .. ....................... ..... ......................... ........... .
Povoación ........... ......... ......... Código Postal .............. ......... ..
I
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A Roda con Portugal
Título: Onde Galicia é Portugal.
Grupa: A Roda.
Edita: A Roda Edicións.

Á venda en VIGO: Ir Indo (Galerias Príncipe), Cartabón (Urzáiz 125), Prensa Mundial (Velázquez Moreno), Quiosque Raquel (Praza de España) . A
GUARDA: Quiosque Cucadas. REDONDELA: Retrinco. ÜURENSE: Torga
(Paz 12). LUGO: Sargadelos (Praza San Domingos), Souto (Praza Maior),
Biblos (D. Fleming 1). SANTIAGOi Couceiro (R. El Salvad9r 9), Pedreira
(Home Santo), Follas Novas (Monterp Rios 37), Quiosque Artico (Ruado
Vilar), Sargadelos (Rua Nova). A CoRyÑA: Couceiro (Praza do Libro). R1BEIRA: Cousas (Malecón 11). FERROL: Indice (Españoleta), Sargadelos (Rua
Dolores), O falar das falas (Rua Galiana). PONTEVEDRA: Paz. MARIN: Garcia:

A película débelle moito ás interpretacións de Jessica Lange,
Michelle Pfeiffer e Jason Robards, que conseguen transmitir
credibilidade apesares dunha doblaxe máis ben mala. Ten mérito mesmo que se atrevan a amosarse en pantalla cunha imaxe
nunca vista no cine comercial
-unha muller na consulta do
oncólogo cun só peito, amputado para deter un cancro.

cont8. de discos

Enderezo ...... ....................... ... ..................... :................. / ........

Sr. Director do Banco / Caixa:
./
Prégolle que tome nota, até novo aviso, de adebedar na miña canta/libreta Nº ___ __ ______________ _
os recibos que ao meu nome ·e anualmente serán apresenta- ·
dos para cobro pala Unión do Pavo Galego.
Sinatura

Os conflitos entre as parexas das
fillas, a capacidade de atender
novas proxectos sen a tutela do
pai, mesmo o enfrontamento entre unha das irmáns que non
aceita en princípio a partición
pero acaba aliada co pai, que entra en decadéncia completa ao se
desprender da T erra, son os elementos que desencadean un drama inesperado para o espectador,
que descobre con sorpresa a complexidade fráxil dunhas relacións
enganadas pala paz suposta.

1

Apelidos ....................... ............ ........... :................................. :.

.

Michelle Pleiffer.

Hai máis de vinte anos que un grupo de
amigos se xuntaban para cantar e
formaban A Roda, co ánimo de difundir
a música galega e di~ertir ao público. A
Foliada.do Celta e Os Bistéqueles son.só
alguns dos maiores .exitos acadados nestes anos. O seu noveno traballo, Onde
Galicia é Portugal, é un compacto que
reune cantigas populares e temas compostos polo grupo, como xa é costume
neles. Pezinho da vila, Ardell 'o eixe, Onde
Galicia é Portugal ("Gali~ia, probe, terra

A complexidade do entimentos e a relación que formula
Herdarás a Terra lembran
aquela película magnífica de
M ike Le igh ( Segredos e
mentiras), na ua capacidade de
poñer en carne viva a pre ión á
que a necesidade da apariéncia
social somete ás per oas, capaces de recurrir mesmo a unha
amnésia con cente da dór con
tal de non condear e a vivir
sen futuro.
Unha película cunha men axe
optimi ta, que tran mite a irmá
enferma nun do momento cimeiros: "Quizai non deixei nada de valor no meu paso p la vi,
da, fraca ei nas miñas relación
e tamén en acar adiante a finca. Pero coido que debo tar
orgullosa de nunca ter abaixado
a cabeza, de actuar sempre con
dignidade". t
XAN CARBALLA

l•t---------

nat/terras e mar que traballar/o mesmo
pasa en Portugal/onde uns vao bem e
ourros vao mal) e Cantiga 9traballo (Alguns traballan de fio/outros traballan de
lado/pero eu nunca rraballei/porque xa
nacin cansado) son alguns dos temas
deste disco no que a troula continua a
ser a característica da Roda. Máis instrumentos, violin, bandurria, frauta etc,
ainda que sen perder a base tradicional,
para o grupo que neste momento canta
con sete integrantes: Adolfo, Bernardo
Xosé, Segundo, Alfredo, Suso, Roberto
e César.+

Trikitixa e música pop
Título: Etzakit.
Grupo: Etza kit.
Edita: Triki-Elkarlanean.

Da mestura dunha· base de baixo, bateria e guitarra con trikitixa e pandeireta
fan a sua música Etzakit, cuxo primeiro CD leva o mesmo nome que o grupo. O amor a E~skadi, a língua, a festa,
a poesía, pero tamén a soedade, a afiqranza dos que non están e a marte, son
cantados por Xabier Solano que xunto
a Jon Mari Beasain, Aitor Zalaeta e

Ander Barrenetxea f, rman o grupo.
No fundo prevalece a ledícia e a armonía ainda que con diferéncias: Maria
lnaxi é un dos temas que conserva unha maior raiz na tradición, Urun Iza
Arren é unha balada moi perro da música pop,de hoxendia e Bi tiro, un canto á insubmisión, directo e que bebe
máis do rock. O amor é unha constante no grupo sexa en forma de compromiso ou padecimento, nacido en1995 .
Outra das claves do disco está na producción de Kaki Arkarazo, cuxo quefacer déixase notar en cada gravación
da que se encai:rega. +
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Ü COQdeL
Autonomia Galiza "foi muito antes q~e Catalunya e o País V as-·
co, ainda que os seus Estatutos
foram aprovados com anterioridade. De novo Catalunya e o
País V asco jogaron com forza as
suas cartas, como o fam hoje,
mentras Galiza foi abandonada
polo desinterese, resistencia e
fervor centralista dos que daquela e agora tenhem o poder. Ja vemos como o desconhecemento
da história tal vez é causa de que
se repita hoje, ao alcanzar maiores quotas de influencia as outras
duas comunidades históricas.

Cartazes
do Estatuto
de Autonomia
de 1936
Mostra: Carteis do Estatuto do 36.
. Lugar: Galeria Sargadelós. Vigo, Ourense e
Lugo.

Onte (que é dicer o mes de fevereiro) foi Vigo, hoje (ponhamos
abril) foi Ourense, amanhá erá
Lugo, Isaac Oiaz Pardo a través
das "Galer-ias Sargadelos" vem levando por toda Galiza urna imp rtante m tra dos cartazes que
dimamizarom e moverom vontades de galego para votar SIM ao
Estatuto de 1936. Certamente a
m tra é cativa mas interesantísima, podem s r seis cartaze grandes e oito menores; nom fiquemo na anedota do escaso número de carteis, mais bem pensemos
que esto é historia, historia galega, a historia que lle foi furtada a
este país desde a lonxana data do
1500 quando urna rainha xenófoba e racista negou-nos a pessoalidade, a dignidade e coutou todo o nossos direitos como povo,
como reino e como individuos;
mas daquela, i.gual que agora ,
nom foi a grande culpável a tal
rainha que ainda por riba chamavam-lhe católica, o grandes culpáve is forom os que desde o interior dimitirom das suas responsabilidades, negarom e venderom
ao eu povo e aceptarom as prebendas para aliarse cos de afora.
Desde aquela negou e-nos incluso a Hi tória, com maiúscula, carecemos de hi tória, nom ternos
heroi nem príncipes nem pri.nce a , nem guerreiro galega
nem mit ... ; e se algúm heroi
galega ae no papei é de esgo e
ervindo a cau a nom galega.

Os artaz

expo t
m história;
a exp izóm recupera anaco d
pasad que n r ubarom e que
nem a Univesidades Galegas
nem a Faculdade de Hi tória nem
o Seminário de Estudos Galegas
"Padre Sarmiento" nem instituzóm alguma fi i quem de promover, alentar, facer ou investigar
em act s e exposizóns de este tipo; ninguém se preocupa de contribuir a recuperar a memória histórica deste país ou cecais de este
impaís que nem sabe como se
chama porque negarom-lhe autenticidade incluso ao seu idioma
para contar-lhe que seu nome é o
que se lhe pujo numa lfngua alheia, até o ponto de que esses
amigos-inimigos interiores podem
dicer, ponhamos por caso, como
normativizado "xustiza" mas nom
se atrevem co auténtico nome de
"Galiza". Ainda que aquí deveriamos mencionar o fermoso cartel a
toda cor que está a sacar A Nosa
T erra sobre os reis galegos.
No recorrido pola mostra o estilo
"castelao" resulta inconfudivel
ainda nos cartazes que nom fican
asinados: a chamada com toque
de campana, o labrego abrazado
aos seus nenes (coa legenda (tam- .
béin coa legenda de '~para que remate esta vergonza Vota o Estatu-

to"), recolhem a intencionalidade
e o drama dos seus personagens ~u
a soidade daquela campana e dos
labregos ao fundo. -Seoane con
seu grande polbo e a legenda "o
Estatuto libertará-a nasa T erra"
debuxa graficamente de jeito magistral a situac;óm da Galiza oprimida e chudiada por mil ventosas-. Dous cartazes mais, um deles
asinado por Camilo Diaz Baliño e
outro que penso tambero será da
sua autoria por ser da mesma fasq u ia: cartel amavel, em azul,
branca e preto representando
urna mulher cuma estrela na fronte, ramo de olivo na mao e roda
dentada (representando a indústria) na outra, sobre a túnica que
veste o escudo de Galiza, e só
quatro palavras "Estatuto de Galicia SI", o outro cartel, asinado por
Zeus, tambero pracentero de contemplar e obre fondo amarelo,
representa a face de urna fermosa
mulher rodeada de passaro e coa
1 genda "Votade por unha Galiza
ceibe". Pen que cartazes grandes
son o seis que deixo descritos.
Logo oito de menor tamanho.
Dous de Carlos Maside, cos números 111 e 112, representando
urna águia muito geométrica abatida por frecha e coa legenda: "O
Estatuto é a arma que abatirá o
caciquismo"; o outro representa
urna mao com papeletas do SI e
escrito "Galegas, na vosa man es,
tá o porvir da vosa T erra ¡Votade
o Estatuto!". Revelador é o que,
sem assinar, representa a duas labregas trabalhando a terra có rotulo "Mulleres que traballades como homes, como homes votade o
Estatuto". Do Comité Central, o
·cartel so di:"Autonomia de Galicia". Tambem sem assinar, sobre
fundo vermelho, o rótulo "Para
arrematar cos caciques cando votedes o Estatuto poñede SI". Assinado por Xalo, cadea sobre estrela
radiante a cores azuis, coa inscrióm "Galegos, para conquerir a libertade hay que tronza-la cadea.
Para tronzala poñede SI cruzado
pala bandeira galega e debaixo a
lenda " ... é o que debe pür todo
bon galega cando vote o Estatl\to". Por último, outro da autoria
de Isaac Diaz Pardo, que representa duas estrelas superpostas, urna
vermelha, e a frase "las dos simbo-

lizan la libertad ¡Camarada! Al
votar el Estatuto de Galicia pon
SI y ayudarás a su triunfo". ,
Completam amostra vários panfletos, escritos, manifestos, actas,
comunicados diversos de Sociedades, partidos polític0s, Assembleias, etc. e até pegatinas. Mais
46 livros com temas referentes ao
Estatuto ou com ele, coa sua época ou com persoeiros coetáneos
relacionados, e complementado
todo com tres paneis brevemente
ilustrativos da aventura histórica
galega até o ano 1936.
Se é c~rto que os pavos que ignoram a sua história ficam condenados a repetila (e nós estamos a fa.
celo) deveriamos ser conscentes
da importáncia que para todos
nós, que para Galiza, tem conhecer a sua história, para nom cair
nos mesmos erras, repetir os mesmos equívocos e para recuperar a
d~gnidade de saber que entre nós
houvo herois, capitaes intrépidos,
diplomaras,
magos, homes
de letras, e
que o nosso Nemsom
povo
foi melhores
quem de gestas heroicas e formalmente
pi.cmeiro en os que se
muitos movi- están a facer
mentos soagoranemo
ciais e políticos na Euro- contido u
pa. Negarom- mensagern
nos o voto em resulta
Cortes e mesmo a nosa extrano ou
memória, da superado.
que se recupera nesta expos izó m
um
anaco bem recente do espírito de
supervivéncia, de dignidade nacional e ,,de identidade po¡:iular.
Identidade popular, inmanente
sentido de nadonalidade que explicarian o fervor autonomista
que recorreu Galiza para a aprovazóm do Estatuto de 1936, unido ao espíritu de sacrificio de
muitos galegas que ofrendaron o
seu trabalho e até a sua vida por
devolver a este país á sua dignidade. Porque convem deixar clarificado que no caminho para a

Transcorridos mais d·e sesenta
anos se damos vista aos cartazes
presentes na exposic;óm de "Sargadelos" observamos que nem
som melhores formalmente os que
se estam a facer agora nem o contido ou mensagem resulta extrano
ou superado. A vaca galega rnantida por urna labrega e ·munxida
por um capitalista segue a ser real;
o cartaz de Ca.Stelao (ai.nda que
sem asinar) chamando a rebato e
sem legenda alguma segue a ter
urna forza tremenda; o polbo, de
Seoane, foi um achádego asumido
por toda a luita antiimperialista e
nomeadamente por Lumurnba-.
Diaz Baliño e o seu fillo Diaz Pardo, Seoane, Castelao, Maside e
outros deixan clara nesta mostra
nom só a sua entrega á causa galeguista que tambem o seu modernismo e ac_tualidade tanto na
ideia que late nos cartazes corno
na sua conceil;óm. A destacar na
comparanza coa propaganda actual, que os autores dos cartazes
do 36 representam ideiais e conceitos, os cartazes som profundamente ideoloxizados, mentras que
os actuais fundamentam o culto á
pessoalidade, representando mais
ou menos "guapos" aos vultos que
compitem, nom ás ideias que deverarn transmitir. A prática totalidade dos cartazes fororn imprentados na "Tipolitografia de dom
Manuel Roel" que na sua historia
da tipografia galega ja aparece nominada ern 1873 corno litografia e
que no 1898 pasou a ter imprenta; ·
desconhecemos o motivo de que
todos os carteis, polo menos os
que tenhem pé de imprenta, procedam das "Gráficas Roel", como
ja se chamava na epoca que nos
ocupa, quando existi,a m outras
gráficas muito mais acreditadas e
antigas e alguma, como a de Carré, pertencente a pessoa rnuito
vencelhadas ao galeguismo; a técnica empregada é maioritaria'mente a tipografía, e a litografía;
mas observamos ja que algúm deles corresponde a técnicas diferentes, como p.ex. a técnica ~m
pregada no cartel da campana tocando a rebato (sem assinar, ma5
de autoria de Castelao), que é "linoleurn" e os que representam labrego com nemes (de Castelao) e
mulher com o escudo de Galiza
(de Camilo Diaz Baliño) que son
"offsset". Celebramos que Isaac
Diaz Pardo; o único autor vivo de
algúm dos carteis empregados no
plebiscito, tenha alento para oferecernos este anaco da memória
-tanto nos cartazes que pendurarn
das paredes como nos livros que
edita e dos que tambero apresenta
urna boa rnostra a exposizóm. Mostra digna de ser visitada e que nos
. fará pensar.•
NEMÉSIO BARXA

Terra e tempo
N!! 6-7. Setembro - Ab~il de 1988.
Prezo: 600 pesetas.
Edita: U nión do Povo Galega.

Número duplo da revista da UPG adicado
de maneir~ monográfica ao tema ''Xénero e
Nación". Abrese a publicación cunha entrevista á antropóloga vasca Begoña Aretxaga
n a que analisa as relacións dos conceitos de
xénero e nación e conrinua co artigo de Xoán Carlos Garrido
Couceiro e Sónia
Sánchez titulado
"A nación imaxinada" na que
pretenden, arredor do tema,
"mostrar que
non é posíbel
fragmentar as
análises da explotación que
coinciden nas
mesmaspersoas". Os rraballos de Carme
García Negro, Lídia Serna, Olaia Femández, Rosa Abuin coinciden na reflexión e o
estudo desde distintos ámbitos da situación
de discriminación da muller no mundo laboral. Desde a perspectiva cultural Pilar Pallarés apresenta a sua visión da ''Literatura e
xénero", Pilar Garcia Negro escrebe sobre as
mulleres .e o idioma galega e Kathleen
March afonda na que chama "verdadeira
Rosalia". A p~eséncia nos meios de comunicación centran o artigo de Amanda álvarez
e Tareixa Navaza e Kellie C. Germond
aborda a identidade social da muller galega.
O número complétase con catro documentos sobre a discriminación de xénero. +

Na gaíts
Coordenador de dirección: Carlos Corral.
N2 3. Abril-Xuño de 1988.
Prezo: 400 pesetas.

A revista de música folk e tradicional comemorá neste número os vinte anos de MiUadoiro cun amplo anigo que percorre toda
a sua exitosa traxectória. A revista da boa
coma de todas as navidades do sector e recolle duas interesantes entrevistas a Os
Cempés e Ramón
Trecet. Anxo Pintos fala do desenvolvemento e a
evolución da zanfona, Mário Correia analisa o
traballo dos Gaiteiros de Lisboa
e Pedro Elias
apresenta o estado da música
popula.I" de
Euskal Herria.
Na sección Bandas de Gaitas tócalle o tumo a Xarabal, integrada no Obradoiro de Instrumentos Musicais da Universidade Popular de Vigo, institución da que
tamén se explica o plano de estados do
Conservatório de música tradicional. O traballo de Xosé Luis Foxo <liante da Escala
Provincial de Gaitas de Ourense ten
asimesmo espazo no número no que
comenta a sua proposta gaitística.
Entréganse tamén as_panituras ~a Mazurca
para Teresa e a xota A roJnaxe . t

Poesia
Director: Gonzalo Armero.
Edita: Ministerio de Cultura- Ediciones Siruela.
N2 42 . Prezo: 3.500 pesetas.

Moi documentado, tanto en canto a información textual como gráfica, o número
adicado ávida e obra do cubano José Marti pódese atapar ainda en librarías e postas de venda de publicacións. Reler a
.obra de Marü -boa
parte da revista está
adicada a recoller
os seus textos- e os
artigas arredor da
Cuba do seu tempo e da releváncia
histórica do seu
pensamento acae ben ás comemoracións do 98, dando unha visión claramente anti imperialista. t

.
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Que importánci'! ten o agrarismo na história contemporánea?

Autor de O Agrarismo

· É o movimento social máis im,

Miguel Cabo

portante. Non se poden facer
investigacións sobre outros fe,
nómenos, prescindindo da sua
preséncia. Ademais da sua carga
diferencial, é parte dun movi,
mento a escala como mínimo
europea que se produce coa crise
finisecular. A reación do mundo
rural ant~ a perda xa irreversíbel
da sua centralidade na vida eco,
nómica e social, debida á indus,
trialización, non se produce coa
Revolución Industrial senón que
ocurre no século XIX.
Atópanse semellanzas entre o
agrarismo que nace na Galiza e
o doutros países de Europa?

'A marte e a represión dos-líderes agrários
quedou brutalmente gravada.nos labregos'
-O- PAULA BERGANTIÑOS

"O AGRARISMO É O MOVIMENTO SOCIAL MÁIS IMPORTANTE DA GALIZA CONTEMPORÁNEA", SI,
NALA MIGUEL CABO, ÁUTOR DO LIBRO QUE SOBRE ESTE MOVIMENTO VEN DE PUBLICAR
EOICIÓNS A NOSA TERRA. A OBRA RECOLLE O 'PRIMEIRO ESTUDO GLOBAL SOBRE O AGRARISMO.

~·

Os dous factores fundamentais Pª' ·
ra a sua aparición son por unha
banda o económico, a chegada
masiva en condicións de avanta,
xe absoluta dos produtos agrários
de países como Estados Unidos ou
Austrália, e por outra a entrada
das masas rurais na política. Neste
traballo tomo como referéncia as
nacións europeas nas que precio,
mina o cultivo parcelário, a pe,
quena explotación. O que pasa en
Galiza ten moito máis que ver
con rexións como Bretaña ou
mesmo como Baviera, que con
Calabria ou con Extremadura.

var por xuízos prévios. Ninguén: se
extraña, por exemplo, de que o
movimento obreiro rexistase ten,
déncias diferentes. O agrarismo de
Ortega! ou o organizado por Pita
Romero cunha orientación técni,
ca produtivista, os reformistas, ao
servizo das faccións máis progresis,
tas do Partido Liberal, non ten
nada que ver co agrarismo da loita
antiforal de Ourense e Ponteve,
dra ou co católico predominante·
na província de Lugo. Hai unha
'base de partida moi heteroxénea.
Ao que si se poderia ter chegado,
polo menos, é a acadar unha coord enación entre as diferentes
tendéncias para unha série de fins
comuns, como por exemplo, pre,
sionar ao Estado no referente a
política agrária que sempre estaba
baseada nos condicionantes e nas
necesidades do Sul.
Que supuxo o 36?

É o final do agrari mo) dun xeito
ademais irrever íbel. E un exem,
plo perfecto de com a repre ión
vai máis alá da eliminación fí ica
do adver ário. Esa é a faciana
máis directa e evidente, pero s
efectos son máis durad iro . Eli,
mínanse as organizacións das que
se dotara o campe iñado, fomentando o individuali mo e a non
involucración na vida pública e
introdúcese na conciéncia da
xente a idea de que organizarse,
loitar polos seus interese é peri,
goso. A morte ou a represión d s
directivos das agrária , quedou
gravada na mente da xente cunha pedagoxia brutal. Na provín,
cia da Coruña o dous tércio das
sociedades quedaron inmediatamente fara de circulación. Se,
guen existindo as católicas e as
mútuas, que son as menos in,
quietantes para o novo poder.

Cales foron as suas manifestacións?

Infinitas. As primeiras que chamaron a atención foron as político-reivindicativas. Refírome por
exemplo a ser a correa de transmi,
sión de partidos, participar en
eleicióri.s, convertirse en base de
apoio de alternativas para o turno
na Restauración e xunguido a isto
a función reivindicativa, centrada
sobretodo na redención foral. Lo,
go recoñécese o papel do agraris,
mo na renovación técniCa da
agricultura e a sua relación co es,
toupido verdadeiro da prensa lo,
cal a princípio de século. Hai que
ter en canta que a maior parte das
caJs-eceiras tiñan directa ou indirectamente relación cunha organización societária agrária. Outra
faceta é a que chamo organiza,
ción da convivéncia. O mitin, por
exemplo, supon unha novidade
absoluta xa non só no aspecto po,
lítico senón precisamente no da
sociabilidade. O mesmo pasa coa
leituracolectiva de prensa, que é
unha maneira de superar a barreira do analfabetismo e de formar
unha conciéncia política en per,
soas que antes, polos cauces nor,
mais, non terian acceso aos acon,
tecementos que se están produ,
cindo no seu entorno.

Cal é a relación do galeguismo
co agrarismo?

Oferecia unha base para empresas
moito máis ambicio as das que finalmente resultaron. A a rumadora maioria do movimento
agrários de toda Europa ten com
mínimo un com ñente de centralizador e de oposición ao Esta,
do e pode er rexionali ta ou incluso nacionalista, segundo o caso . Ademai en todas art , n n
só en Galiza, pre cúpas da recu,
peración das tradición , da história popular, da lingua. P r utra
banda o mundo rural ten un papel central no galegui mo. Está
identificado directam nte coa
eséncia do ser galega.

A. PANARO

Cando funcionan ben _e durante
un espácio de tempo prolongado
conseguen canalizar unha gran,
de parte das actividades comu,
nitárias nunha parróquia.

Tamén hai que ter en conta as
iniciativas da emigración, as Sociedades de Instrución e os seus
esforzos para compensar as insuficiéncias do Estado por exem,
Que significou para as correnplo no eido educativo. Estas Sotes progresistas o apoio da emiciedades sempre teñen contactó
gración?
cunha parróquia e en moitos casos son as sociedades. agrárias as
Ademais do apoio fináncieiro
que ademais de recibir finan,
que se daba nalguns casos, protiación dos emigrados ou compartir un órgano c.omun de ex-. - dúcense vários momentos ao
longo da história do agrarismo
presión, vixian ou xestionan a
nos que é de América de onde
escala e os mestres pagados pochegan as voces que crean
los emigrados. Incluso hai socieconciéncia política progresista.
dades agrárias que desempeñan
As primeiras voces de protesta
unha función tan pouco de es,
contra o transfuguismo masivo
perar como a de levar un viveiro
da Confederación General de
de ostras ou vixiar que se cum,
Agricultores Gallegos de Basílio
plan as vedas no marisqueo.

Álvarez no ano 1923, botándose
en rrians da ditadura de Primo de
Rivera, veñen precisamente de
América, en concreto da Federana que está Alonso Ríos. O que
non se pode facer é xeralizar e
pensar que da emigración chega,
ba unha voz unánime deste signo, porque non é asi. T ampouco
se pode pensar nunha dependén'.
cía automática do agrarismo das
sociedades de emigrantes.

xunto do agrarismo. Como ora,
dor ten sido alcumado como o
axitador por exceléncia da história de Galiza e é certo. lnclufo
hoxe transmite iso, no pálido re,
flexo que serian os textos das
arengas. Pero tamen é ~nha figura chea de contradicións, que
non foi quen de organizar un mo,
vimento agrário ben artellado e
que quedou moi desautorizado na
Ditadura de Primo. Era un populista nato que quizás simboliza o
millar e o pior do agrarismo.

Que valoración fai de Basílio
Alvarez?

Por que non se consolida como
movimento político próprio?

É unha figura fascinante, de feíto
chegouse a identificar, dun xeito
bastante reduéio~ista, co con-

Cando sirÍ.alamos o fracaso do
agrarismo como proxecto unificado igual estamos deixándonos le-

ción de Sociedades Agrárias Gallegas e Culturais de Arxentina,

Que o agrarismo se convertise na
base de masas do galeguismo foi a
intención dos galeguistas máis
conscentes, pero nunca se acadou.
Houbo intentos bastantes prometedoras pero que quedaron .curta,
dos no ano 1923. A ditadura supón un paréntese e o Partido Ga,
leguista, despois sobretodo do fracaso das eleicións do 33, 'Cámbia
de táctica e aposta en sério pola
coordenación coas sociedades
agrárias. Contrastando datos so~
brt;! parróquias rurais nas que se
produce unha afilia¡::ión masiva'de
campesiños ao PG, vemos que de
forma significativa moitos dirixentes de agrárias se convirten a
sua vez en dirixentes locais do
PG. Como tantas outras causas isto córrase no 36. Igual é un síntoma de que se estaba conseguindo
unha pase de masas agrárias en
consonáncia coa importáncia que
~e lle daba a nivel programático.•

~.. ·, ~

f\.. ~oSArkJ

GuieirQ

-i.
...;: ..:.,

,.

c_utTIJRAL

.

7 DE fíi..AiO DE 1998 • NQ 829

27

O cacique ven de Amérka
e o catamarán de Asia
Manuel Ferreiro publica
a segunda parte da Gram:ática Histórica .
aaicada á formación do, léxico galego
par· comic, car:-eo ·por dribbling
ou tensión por stress.

9* A. ESTÉVEZ

"A miña teima non é recoller
só o léxico formado na ldade
Media senón elaborar un estu,
do que samiña cara ªº futuro.
Amósar cales son os mecanis,
mos de formación de palabras
e lembrar que todas as línguas
teñen posíbilidades para adap,
tar o seu léxico á realidade",
sinala Manuel Ferreiro, autor ·
de Gramática Histórica Galega
(Edicións Laiovento), en cuxa
segunda- parte reeolle a evolu,
ción do noso léxico .até a ac,
tualidade.·
Grupo de directivos da Caja llural de/ Lérez. Ante a máquina de escribir, Manuel Gama Casalderrey.

A parróquia pontevedresa
do Lérez, berce do agrarisrrie~-·.

- ..

Os viciños tentan
recuperar o património expoliado no 36
9* PAULA BERGANTIÑOS

No 1896 na parróguia do Lé,
rez, en Pontevedra, tíndase a
primera sociedade agrária ga,
lega. Foi controlada por rem
blicanos e o .. primeiro 'h.••
listas locais e a s ª r
11
marcha sinala o nacü '"•r •
fins de século dun fenóm... nQ
especialmente galego, o agra,
rismo. De poi de máis dun
éculo de hi tória, hoxe os
lerezanos seguen exixindo a
devolución do património
criado pola actividade ocietá,
ria e que foi expoliado no 36.
Despois de estrear o mapa do
societarism agrário, a SoCiedad
de Agricultores de Urez convoca
o 1 2 Congreso Agrário en
Maio de 1902. Coa partici ,
pación de trece soci.edades da
provfncia, inaugurábase asf un,
ha nova forma de actuación do
agrarismo, a dos Congresos ou
Asembleas.

impulsador, Manuel Gama Ca,
salderrey, foron fundamentais
para a política de alianzas que
lle deu a alcaldia de Ponteve,
dr'l , n 1 0 ~6 á candidatura da
· ~a man do can,
· ·!anuel Garcia
t · 1
i na parróquia vai
má is a ló e n a década dos 30
cria e a ociedade Juventud Le,
rezana. N o ano 1932 apresen,
tan o eu regulamento no Go,
vern o Civil e un ano despois
comeza o traballo para cons,
truir o LocaLSocial Recreativo de
Lérez, agora demandado polas
asociacións de viciños. De xei,
to minucioso, as actas proban
como se desenvolveu o len van, ·
tamento do edifício. Recollen
a obtención da licéncia de
obra, a compra dos terreos e o
listado dos viciños que colabo,
raron como socios-accionistas.

Recuperar o
En 1926 crian a Caja Rural del
Lérez e construen como sede
un edificio de canteria labrada.
Editarán a revista Vida Agrária
a partir do ano 1926 e sete
anos despois da sua fundación
xa tiña vários centos de aso,
ciados distribuidos en sete Pª'
rróquias da zona norte de Pon,
tevedra. Con.raba co asesora,
mento da Misión Biolóxica e
daban facilidades para a adqui,
sición de produtos e ferramen,
tas. Oeste xeito introducíronse
na parróquia os primeiros ara,
dos de ferro.
Os seus- líderes, entre eles o se,
cretário contábel e principal

Local Social Recreativo,
mal chamado teleclube

u:

O Local Social Recreativo de
rez, utilízase na guerra como se,

de dun destacamento militar.
Despois de quedar un tempo es,
tado de case total abandono,
dáselle uso como escola de ir,
mandade durante máis de vinte
anos. Cando se pecha a escola
no 1972, os viciños tratan de
conservar o uso deste patrimó,
nio facendo unha solicitude de
teleclube ao Ministério de lnfor,
mación e Turismo . Foi a Aso,

ciación de Viciñós de San Benito,
fundada en 1979, a primeira or,

ganización que o habilitou pará
darlle un uso social.
Desde entón o mundo asociati,
vo do Lérez convertiu o local
en centro de actividades cultu,
rais. Pero en Xaneiro de 1997 a
Conselleria de Agricultura or,
denou o seu desaloxo alegando
que se trataba dun dos inmo,
bles utilizados durante a dita,
dura como cámaras agrárias,
agora propriedade da Xunta.
Desde entón a Asociación de y¡,
ciñas San Benito , as asociacións
culturais O Cristo e Cedofeita, a
Cultural e Deportiva .e a Comu,
nidade de Montes traballan Pº'
lo recoñecimento da titularida,
de deste edifício construido coa
aportación económica e o tra,
bailo dos viciños. Teñen un
precedente na sua loita. Nos
anos oitenta o Tribunal Supre,
mo xa fallou ao seu favor, ao
recoñecer como proriedade vi,
ciñal as xunqueiras da ria.
Nunha senténcia posterior a
Audiéncia de Pontevedra sina~
laba que o seu uso, disfrute e
benefícios eran propriedade
dos viciños.
Para os lerezanos a relación de
persoas que participaron na
construción, conservada até ho,
· xe xunto con outra documenta,
ción, deberia ser suficiente para
que este local sexa devolto aos
seus lexítimos proprietários na
figura das entidades viciñais. A
devolución permitiría que, coas
axudas necesárias para a recons,
trución, a parróquia do Lérez ti,
vese un local social digno para o
· uso público dos viciños. •

',' Hai realidades que van desa,
parecenqo e con elas as pala,
-~
bras que as ~enominan. As no,
vas.- xeracíóns· non coñee.en pa,
·· · labras- "co-i'no · xugo ou ferrado
porque tampous;o coñ~c~n o
seu significado. E un léxico li,
gado a unha realidade que se .
vai, e isa acontece neutros
idiomas", sinala o au or . a

Gramática Histórica.
A cantidade de sufixos e prefi,
xos con que corlta o idioma
son unha ·b oa base para criar
idioma,, segundo Ferreiro. Acle,
mais deste método, o segun~o
_mecanismo-'de formación dé lé, xico son os empréstimos, que
poden ser clásicos -do latín ou
do grego-, interiores, -do por,
tugués- e exteriores -doutras_
línguas-. "O perxudicial é que
os empréstimos exteriores sola,
pen ao idioma próprio. E esa é
a realidade.
T eria que haber un aparello de
política lingüística completo
para solucionar isto. E non me
refiro só ao ámheto socio,lin,
guistico, XC! que en Cataluña
hai un instituto terminoloxico
que, entre outras funcións-;
adapta o idioma ás novas reali,
dades", di. Como exemplos de
defensa perante a invasión
idiomática Ferreiro sinala bei,
rarrua por acera, banda deseñada

"O inglés· é moi dinámico
criando novas palabras que nós
ternos que incorporar á nosa
linguaxe", sin ala Manuel fe,
rreiro. Ademais do vocabulario
que entra na língua sen traduc,
·Gn, a cotio utilízanse moitas
palabras ·procedentes do inglés:

celuloide, revQl4Jer; gasóleo, fol,
clore, tenis ou tunel. Pero tamén
o catalán, basc..o _e checo expor,
taro~ o seu léxico: baixel-e cor,
del veñen do Mediterráneo, za,
marra e esquerdo de Euskadi e
coche e pistola do checo. E de
moi lonxe chegaron palabras
que adquiriron sentide pleno
no país: cacique ve~ de Santo
Domingo, catamarán -d.e . s · e
pixama-dcr India.
A situación xeográfica, o pro,
ceso de domínio político,cultu,
ral e a imposición do castelán
na Galiza como língua oficial e
formal durante séculos fai que
sexa este idioma o que máis
empréstimos faga ao galego. É a
partir do século XV cando em,
peza a aumentar a preséncia de
vocablos casteláns no galega.
Dos primeiros foron caudillo, la,
drillo . e olvidar.- Seguiroi;i pafa,
bras como guapo, galleta, señori,
to e zarzuela.
O castelán invadiu de tal xeito
o galego que condiciona mes,
mo a escolla de palabras, se,
gundo Ferreiro. Asi provócase
un empobrecimento da língua
se se utiliza arrendar en troques
de alugar, colgar por pendurar
ou embudo por funil. "Agora xa
deixaron de ser empréstimos
para ser interferéncias ameaza,
doras", di o autor da Gramática
Histórica, volume que xunto a
Gramátici;i da Língua Galega de
Xosé Ramón Freixeiro Mato
enriquece o estudo da língua,
ainda que no caso de Manuel
Ferreiro desde a perspectiva da
sua formación histórica. +

Un bocado apetecible
para calquera padal.

Campiño de Santa María 5, 36002 Pontevedra
Tlf. e Fax: 986- 86 02 76

E-mail: kalandraka@oninet.es
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Sindicalistas e rebeldes composteláns
A lectura de Sindicalistas e rebeldes, o libro de. Dionisio Pereira,
recentemente ·editado por A Nasa Terra; ao levar como subtítulo
Anacos da historia do movemen.to
obreiro na Galiza, despertou en
min unha especial simpatía; tanta·coma si eu mesmo desexara firmar ises. o~tros anacos, que falan
dalgúns homes, sindicalistas e rebeldes, que coñecín persoalmente
ou admirei de lomee: vendo palas
rúas, denantes e despois da Guerra Pluscuancivil, ao primeiro alcalde da República en Santiago,
D. Ráimundo López-Pol, e aos
seus tenentes de alcalde, Pasín e
San Luís Romero. Anque con
quen tiven moita e directa rela. _ción foi con Ezequiel Rey; o director de Solidaridnd Obrera, quen
acabou sendo frecuente colaborador de La Noche en temas urbanísticos, nos que era expertísimo
o vello e "batallador sindicalista.

Zapateiro poeta, San Luís
Romero, celebrado autor
de O fidalgo, cando saiu
.da cadea, xa moi lonxevo, ecolleitaba o agarimo do bon pobo
santiagués, creía vers~ retratado
no meu heterónimo Arucelo Novo; e pedíalle a García Sabell que
influise en Borobó, pra que non o

º

sacase máis na Noite. Facéndolle
caso, deixei de fantasear, durante
algún tempo, a propósito do exconde de Gravas, e que diste xeito o venerábel dramaturgo artesán, non poidera confundir a súa
existencia, tan real e dramática,
coa ficticia de don_Ánxelo.
Mais o principal protagonista do

proletariado militante de Santiago,
cuxa semblanza traza Pereira, é o
loitador curmán e correlixiona:rio do zapateiro poeta: José Pasín
Romero. Antecipando así unha
biografía dil que está preparando, baseada nos manuscritos.das
súas Memorias que lle proporciÓnou o seu neto Luís Pasín Liñares, o querido e insubstituible
concelleiro compostelán.

D

asín Romero, prototipo galega de dirixente obreiro,
xa era un mito, cando eu ía
á escola, hai setenta e tantos
anos. Os· rapaces falábamos de
Pasín, o mesmo que da estatua
de Méndez Nuñez, ou da sabiduría de Cotarelo. Eran istos os
módulos populares da _grandeza
h.eróica e do talento; mentres
que Pasín era pra xente das terras de Santiago e lria, o campeón infatigable da loita proletaria.

Cando vin a Pasín por vez primeira foi no lecer en q4e veu a
Extramundi pra muñir a candidatura de esquerda nos primeiros
comicios municipais alí celebrados na República. lmpresionáronme entón os seus ·bigotes ergueitos e electrizantes, signo distintivo dos repúblicas de antaño.
Non imaxinaba nise intre que
menos dun lustro despois, firma:.
ría eu como secretario de actas
de Vanguardia de Izquierda Republicana a autorización pra que Pasín Romero e Xan Xesús González representasen nunha asamblea promotora ·do Estatuto, ao
derradeiro partido fundado por
Xan Xesús e presidido por Pasín.
Este é un dato que pode valerlle
a Pereira, xa que non é moÍ sabido que o último pasto político
que ocupou o vello república santiagués, foi a presidencia do minúsculo e inesquencible VIR do
rapsoda da Mahía e dunha <lucia
máis de iluminados.

O

segredario xeral, Xan
Xesús, foi fusilado ao
mencer, ben axiña, en
canto empezou a desfeita. Merecería por iso, e por cantos partidos e -outr<:lS cousas importantes
fixo na SÚa vida política e XOT-

nalística, algunhas páxinas entre os Sindicalistas e rebeldes. Os
demais afiliados ao VIR foron
salvándose corno poideron. "A9
vello Pasín -di Dionisia- n6n
lle quedou outro remedio que
andar agachado catro anos". Pero, entretatanto, asesináronlle a
do~s fillos, e tras afrontar o seu
retrasado proceso, volveu a· yer. se palas rúas, cos bigotes rnáis·
lacios, a figura de Pasín; xa sempre tráxica, coma "símbolo da
resistencia ao franquisrno en
Compostela", pois a tremenda
traxedia dos seus, non cabía esquencela cando se topaba un no
Toral u no Franco con aquil rexo octoxenario .

N

ado -asegún Pereira- no
1878. Non embargantes
cando participa o néno Pasín na Primeira Colonia Escolar
Compostelana, no . verao de
1893, soamente ten trece anos.
Así consta no informe da Sociedade Económica de Amigos
do País que organizou aquela.
José Pasín Romero foi un dos
seleccionados entre os rapaces
que estudaban na Económica.
¿Sería despois desto cando fíxo
algún curso no Seminario? Xa
Dionisia Pereira o averiguará. +

FRANCISCO

A.

.,.

A lenda conta como, morto París, Helena, sentíndose desvencellada da cercada cidade, quixo
fuxir ao reencontro do seu primeiro esposo, pero ao ser descuberta, Deífobo tomouna pola forza, e ela gardoulle o odio no máis
fondo do seu corazón. Así, cando
Menelao o tivo diante, animado
pala rnuller que quería facer as
paces co marido; infriruciulle graves mutilacións, co único fin de
. castigalo para esta vida e para a
outr-a; pois os gregos supoñían
que, despois da morte, a alma seguía mantendo as rnutilacións
que o carpo sufrira en vida.

¿Quen ía ver a diferencia entre
unha pintura do Cristo Redentor
e o Pantocrátor, entre o gue estende as mans como acollendo a
todos nun amplo abrazo e o que
impón a súa beizón en acto de
perdón, se non fose pola forma
en que se répresentan as mans?

A

man, ou "Manus", que os
lexionarios romanos portaban ao fronte das súas lexións con toda a palma estendi-da e cara <liante, era o símbolo
do "Pater Fa~ilias", ~ por.extenpropio emperador. Era a
sión
man do pai protexendo ao fillo :

qo

Semellante ao Manus é a man de
Fátima, un amuleto de orixe árabe ~sado para deter o mal. Represéntase esta cos·dedos e~tendidos,
significando, cada un, un dos cinco deberes fundamentais do Islam: Xaxún polo Ramadam, peregrinaxe á Meca, dar esmola aos
pobres, destruír aos infieis e realizar as ablucións prescritas.
Na cultura semítica a man em-

)

pregábase para indicar a forza, o
póder: e a vida-, daí o feíto de
que nos xuramentos narrados
na Biblia o contacto coas mans
. fose determinante para indicar
o selo e vínculo que a promésa
ía ter no futuro, costume transmitido ata a actualidade no feito de pechar un trato ou darse a
~envida cun apertón de mans.
omo símbolo do poder creador; a man serviu de amuleto para protexer contra
os demos, tal a que os romanos
colgaban ao pescozo para evitar
os males de olla. ¿E que é senón
a fíga que aínda na actualidade
se usa como símbolo apotropaico

C

Estrabón cita o éostume dos lusitanos de amputar as mans dos
seus prisioneiros e ofrecerlle ás
divindades a man dereita.

Anos máis tarde, cando Eneas
baixou ao mundo dos morros e
o encontrou, o troiano, avergoñado, trataba de-agachar as súas
horrendas faltas, m~ntres lamentaba a maldade de queµ tal
castigo lle impuxo. ·

f

A

contra as malas bruxerías?

ose esta corno castigo ou como ofrenda ás divindades, a
amputación supera os límites
da devoción para entrar a formar
parte do·fanatismo. Tan fanático
é o que condena ao ladrón cortándolle o membro que lle levou
a executar o roubo como o que
se mutila para non pecar ·contra
o seu deus co membro cernada.
Pois é que, sen mans, o home

Estou a ler a Teoria de xogos de
Luisa Villalta e Engomadeira de
Almada Negreiros ademái doutra
obras ensaísticas.
Que re~omenda ler?
Un clásico que considero primordial, o Sempre en Galiza de Castelao. En canto á edición recente
recomendaria unha novela excepcional como é La catedral y el niño
de Blanco Amor, O libro das devoracións de Pilar Pallaré , Confusión e marte de Maria Balteira de
Marica Campo e tarnén recén
editado número dobre da revista
Terra e Tempo adicado de maneira monográfica ao tema "Xénero e
Nación".
Que supón a edición da poesia
galega de Lamas Carvajal (Edicións do Castro) da que vostede é
responsábel?

convértese nun ser indefenso, como aquel Deífobo, fillo de Príamó, quen, tras a caída de T roia,
sufriu .as máis feroces mutilacións.

Ao fin e ao cabo, cando faltan
as palabras, as rnans transmiten
La información e comunican sentimentos. Un ·toco non deixa de
ser un mudo de-alourniños.

'Lamas Carvajal
é un auténtico
axitador intelectual'

VIDAL

Aman
Este tipo de petador, quizabes o
máis común de todos, sen deixar
de ser un simple adorno que substitúe aos cotelos no feíto de chamar á porta, serve para lembrar a
- importancia simbólica da man.

Pilar Garcia Negro

índa queda moita xente
que segue pensando que,
tras a morte, a alma conserva as cicatrices da vida, co- .
mo aquela devota velliña que,
sen deixar de ser unha muller
caritativa, lamentábase no en~ .
terro dunha filla que deixara
doados os seus órganos:

-Sen ollas e sen corazón, cco.mo nos veremos na outra vi'.da? +

Lamas Carvajal é un dos membros da xeración dos Restaurado-res e é de xustiza colocar a ua
obra ao pé dos tre clásicos, Ro alia, Curros e Pondal p r toda
unha vida adicada a ennobrec r,
difundir e pre tixiar o u pú li
do id i ma e a dignificación d
pais. Existian poucas edición e
nunca enteira ; é lam ntá l qu
ainda a esta altura d sécul XX
non teñamo editados a s clá ices da nosa liter a tura. Lam
Carvajal ten tamén unha vali ísima obra en pr a e x malística
e a pesar de er h xe pouco c ñ ecido é un auténtico axitador intelectual dos labregos e invent r
do xornalismo en galega.
Que releváncia ten a sua obra poé..
ti.ca?

É por un lado propagandista <leste
país, da sua história, do seu direito
a producir. Por outro é un retratista que traslada á literatura o que
son secuéncias tanto da vida laboral, cultural ou festiva de mulleres
e homes do seu tempo cun grande
esforzo de dignificación. Lamas
Carvajal tiña ademáis un grande
interese en ser lido, en popularizar
a sua escrita, e por iso vai compor
unha poesía que ten moito de oralidade, de rima de fácil captación e
de verso intelixíbel. +
Lugo. 1953 . .
Obras: 33 aproximacións á literatura e á lingua
galega, O gal.ego e as leis, Sempre en Galega, O
._ensino da língua. Por un cámbio de rumo e é coautora da Historia da Literatura Galega .

O· Trinque

-
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17 de Maio. Diada Se,dución

x~

X 00~

Se o galego retrocedeu no
uso a base de represión, subt i l ou manifesta, a base de
despfrzo, a forza de dicer que
non era moderno, agora o la- .
bor de recuperalo e cousa de

sedución, de cariño e de prática. O galego hai que usalo
nos artigos académicos, hai
que dicirllo ao médico e tamén na .discoteca: "Mozo/a,
gastas pista?".+
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• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA •
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'Áncora
Procuccións'
representa

Boiro

Fábula.

•TEATRO

Comedia
nun só
acto ...
sexual en
BOIROo
Venres 8 e
en CAMBRE
o Luns 11.

Áncora Produccións apresenta o Venres 8, a obra Fábula
Comedia nun só acto ... sexual

FÁBULA
O Luns 11, no Local da Xuventude, ás 17 h., representación, por pane de Áncora
Produccí6ns, de Fábula, comedia nun s6 acto .. .sexual.

DE CRÁNEO

No Círculo das Artes abre
unha mostra de arte africana organizada por Enxeñei-

•TEATRO

cen ifica "Trobador" no
Centro Social de Tabeaio
o Mércores 13 ás 20,30.
Dirixida por Pedro Rubio
Garrido e interpretada por
Raul Varo, Xosé Manuel
Esperante e Mónica Camaño quer ser un achegamento ao mundo dos trobadores galegos medievais.

Carral

• EXPOSICIÓNS

•TEATRO

0rERO-YGLESIAS

TROBAOOR

A exposición de pintura de
Xexus Otero-Y glesias está
aberra até o 21 de Maio na

Ki/ler

Barbies
presentan o
novo diJCo
na CORUÑA
o Venres 8 e
en VIGO o
Sábado 9.

IN lTINERE

A retrospectiva do fotografo americano Amol Newman, que acolle a Fundación
Barrié, debido ao exito obtido, prolonga a sua abertura
até o vindeiro 17 de Maio.
•MÚSICA
F

THE KILLER BARBIES
Na noite do Venres 8 o
Playa Club acollerá ao grupo The Killer Barbies. Os de
Vigo apresentan o seu último traballo Big Muff.
IN lTlNERE
Recital homenaxe aos trovadores galegos polo grupo
da Universidade de Santiago di.rixido por Carlos Villanu eva e con Santiago
Femández recitando. Será o
Mércores 13 ás 20,3 0 na
Fundación Barrié.

O Courel
• ECOLOXIA

ACAMPADA ABERT A
Con motivo de reivindicar a
protección integral da Serra
do Courel, un dos ma iores
tesouros ecolóxicos da Galiza, a plataforma SOS Courel, coa colaboración da Federación Ecoloxista e o Grupo T eixo de Montaña, convoca unha acampada aberra
á participación de toda a
xente que o desexe co seguinte programa: Sábado, 9
de Maio, ás 12,30 en Ferramulin, asemblea da platafor-

Carteleira
~HERDARAS A TERRA. Un terranente

viuvo, con tres filias, fai a partixas e dá lugar a un drama que lle serve a dire tor para expllcar a trama pr funda da sociedad nort americana. Maxi tral interpretación de Michelle
Pfi iffer e J ' ica Lang .
~HOMES ARMADOS. Un médico urbano

n ne-americano esperta o interese dun xoven escritor.
n alguns tópicos e un chisco de humor.
~ U.S.

MARSHALS. Nova entrega do Fu.xitivo, pero sen Harrison Ford. Para levar

flacos de millo.

IElf',

O INDOMÁBEL WILL HUNTING.
Psiquiatra comprensivo axuda a integrarse
na sociedade a un mozo superdotado que ten problemas de convivéncia. Para quen se perdeu O

internase no interior da elva centroamericana, ond sobreviven as comunidades indíxenas,
e descubre a pervivéncia da colonización e racismo branco, Protagonizada por Federico Luppi.

dube dos poer.as·murtas.

~O

~MERCURY RISING. Un póli do FBl salv.a

CONVIDADO DE INVERNO.
Unha muller perde ao seu home e a sua
nai chega para atendela. As interpr~tes son tarnén nai e filia na realidade, o que lle aporta á
fita unha· inabitual dose de credibilidade. Un
mar xelado serve de fondo a esta pelkula igualmente fria, ainda que ben realizada. Para amantes do cinema metafísico europeu.
l!Jff',O HOME DA MASCARA DE FERRO.
· Os tres tnosqueterros maquinan un plano
para substit1úi: ao tiránico rei Luís XIV polo seu
irman xémeo, que permanece oculto aos ollos da
Franza. Fita de aventuras que chega a aburrir.

O grupo da Universidade
de Santiago dirixido por
ma; ás 14 horas, xan tar; ás · Carlos Villanueva e con
Santiago Fernández reci16, concentración contra a
tando óferece un recital
minicentral de Ferramulin;
homenaxe aos trovadores
ás 17, itinerário medioamgalegos. Será o Xoves 14 ás
biental; ás 20 horas, presen20,30 no Círculo das Artes.
tación da campaña educativa "Coureliña, a nina do
•TEATRO
Courel"; ás 21, cea cos viciños; ás 22, itinerário nocturTEATRO DO AQUI
no. O Domingo 10 elaborarase un mq.nifesto en de- .
Até o 8 de Maio Teatro do
fensa da Courel e será a desAquí representará, na Sala
pedida da acampada. Máis
Nasa, a obra de Roberto
información no 982 162 582
Vidal Bolaño Rastros, con
Patricia de Lorenzo, Luis
lglesias, Xan Carlos Mejuto
e Rubén Ruibal. As representacións serán ás 22 h.
•TEATRO

Ferrol

TROBADOR
A compañia Teatro Galileo
comeza a xira polo país coa
·e strea de "Trobador" no
Centro Cultural do Concello o Martes 12 ás 20,30.
Dirixida por Pedro Rubin
Garrido e interpretada por
Raul Varo, Xosé Manuel
Esperante e Mónica Camaño quer ser un achegamento ao mundo dos trobadores.
• EXPOSICIÓNS

Mal~ica

O Ateneo Ferrolán acolle
até o 12 de Abril a exposición de pintura de Xosé
Muíños Carollo. Tamén se
exibe no Ateneo unha exposición de vídrio que leva
por título Guadalupe.
Aberta até o 12 de Maio.

Lugo
• EXPOSICIÓNS

MIGUEL CARBALLO
Exíbe na Biblioteca Pública
os seus últimos traballos,
óleos sobre lenzo, cartón e
madeira, acrílicos sobre
cartón, táblex.

Pohra do

~bado9.

C.~

•TEATRO

TROBADOR
Dirixida por Pedro Rubio
Garrido e interpretada por
Raul Varo, Xosé Manuel
Esperante e Mónica Camaño quer ser un achegamento ao mundo dos trobadores
galegos medievais. A repre~
seritación será o Xoves 14
no Auditório Museu ValleIndán ás 20 horas.

Ponte ved ta
• EXPOSICIÓNS

_.....-

MIRADAS ARREDOR
DA ARTE
O Luns 11 de Maio clausurase a exposición itinerante
Miraílas arredor da arte. Exposición coa que se pretende mostrar a arte desde diversos puntos de vista. Os
dous grandes conceptos da
exposición que están pre ~
sentes en todas as obras, xiran arredor das ideas de reciclaxe e de participación.

L

Ourense
CERVlÑO
• EXPOSICIÓNS

CHEMA DA PENA
No Museu Municipal exíbense, até o 21 de Maio, as
esculturas e .os vidros de
Cherna da Pena.
ARTE SACRO
No Museu Catedmlicio está
aberta unha exposición
permanente de arte sacro.

Na sala de arte de Caja de
Madrid abre a exposición
Anxo Cerviño. A mostra
comprende 17 obras recentes, que ilustran perfectamente a sua maneira de
concebir e estruturar os ca. dros. Permanecerá aberra
até o 17 de Maio. Abre en
horário de Luns a Venres de
19. a 21 h, Sábados de 12 a
14 e 19 a 21 h, e os Domingos e festivos de 12 a 14 h.

ABRAHAM LACALLE

lSMC PÉREZ VICENTE

Até o 20 de Maio abre na
sala Marisa Marimón a exposición de Abraham Lacalle. A rnostra comprende
os traballos máis recentes
do artista.

Está aberta na galeria Ane- xo (Charino, 10) a exposición de Isaac Pérez Vicente. O artista apresenta unha
série de pinturas que responden ao soporte tradicional do cadro, pero desenvolvendo unha linguaxe
con maiores afinidades cara
a ilustración. a grande escala. De Luns a Venres de 18
a 21 li. (Martes pechada) e
Sábados de 12 a 14 h.

ÜLGA MARTÍNEZ

fElr_ CRIME DESORGANIZADO. Dous cacos de telderete son iinplicados pola máfia
nun escuro secuestro. Comédia con protagonistas
de Irlanda, pero p9dlan ser de Nogueira de Rámuin.

Exíbe a sua pintura 110 Ateneo. A mostra permanecerá
aberra até o 15 de Maio.

IE?f'. TORR'ENTE. ·Des~is. da sua notábel in-

STUDIO

terpretación en O dia dl,L besta, Santiago Segura volta con outra personaxe de especiálís~mas ·
c_aracterísticas: Un: polic~a español, bebedor, ma- .·
· ch.i.sta .e aceitoso. Segura é. ademais director e ·
guionista desta fita cotrosa de máis, pero realizada con liberdade., chispa e certo ofício. :

O grupo Balea Branca apresenta Parella aberta de Dario
de Fo. A · actuación terá lugar o Xoves 7· ae Maio ás
20,30 h. no TeatTo Principal.

Acampada e
marcha
ecolóxicocultural no
COURELen
defensa da ,
Serra o

MUlÑOS CAROLLO

a un neno dun inten:to de asasinato perpetrado polo Estado para protexer un código !ecreto.

IJE,A HERDEIRA. A foa, pero rica: herdeira
Catherine Sloper, é pretendida polo cazadotes Morris Townsend ante o disgosto do pai
~ . NOIVO DE ALUGOER. Comédia de .
: dela. Acei.tábel adaptar: ion da novela de Henry .. ·
enredo na que o título di todo.
.
.· James, Washington Square.. ·
IJJlf'.. MELLOR ... IMPOSÍBEL. O amor e a
amizade obrigan a un neurótico obsesi\ro a
~MEIA NOITE NON XARDlN DO . .
BEN E DO MAL Un crtme paixoal entre
1nudar a sua forma de ver a vida. Jack Nicholson
resulta cargan.te.•
dous homosexuais aconteddo .nunhacídade do Sul

PARELLA ABERTA

ros sen Fronteiras.

Ü AGASALLO
DENEWMAN

A Coruña

A compañia TeatTo Galileo

Filharmónia da Galiza.

•MÚSICA

de Gustavo Pernas, na Casa
da Cultura ás 21,30 h.

•TEATRO

ARTE AFRICANA

A Domus acolle durante
estes días unha mostra de
imaxe e son De ~ráneo.

FÁBULA

Cambre

sala Miguel González Garcés.

34

A CARÓN DO MAR
VICTOR VASARELY
No Museu Provincial pódese contemplar até o 17 de
Maio as. pinturas, do criador da op-art e da arte cinética, Víctor Vasarely.

O Domingo 10 clausurarase
a exposición conxuma dos
pintores Carmen _Lucas,
Berta Lamas, Gill Bird.
Abre na sala Studio 34.
•MÚSICA

INTERVALOS

REAL FILHARMONIA
DA ÜALIZA

Derradeiros dias da exposición de pinturas de Manuel
Vazquez, Intervalos, na galería Clérigos até o 12 de Maio.

O Venres 8 ás 20,30 h.
terá lugar no T eatro Principal a actuac ión da Real

O escultor M. Coia e os
pintores A. Bastón, Pizcueta, L. Portela e X.
Rios , mostran conxuntamente as ·suas obras na galeria Sargadelos. Abre de
Luns a Sábado de 9,30 a
13,30 e de 16,30 a 20,30 h .
MAIKANOVOA
Na sala T eucro p_ódese
contemplar, durante esta

Anxo
Cerviño
mostra as
suas obras
na sala de
Caix.amadrid
de
POMEVEDRA.

As obras do
criador da
op-art e da
arte cinética,
Víctor
Vasarely
pódense
ollar no
Museu
Provincial
deLUGO.

ANOSATERRA

~

·········~···············¡~~ - -~
semana, a pintura de Maika Novoa.
'

A Depuración da Coruña convoca
prémio de ensaio .Manuel Murguia. Poderán optar ao mesmo autores de calquer nacionaliClade, que presenten ensaios de caracter histórico, referidos á
provincia da Coruña, inéd itos e non
premiad0s con ante~ioridade. Estabelecese un único premio de 1.000.~0 pta.
Os traballos farán referéncia a calquer
aspeet~a.provincia, podendo abarcar,
o período estudado, desde a prehistória
até a actualidade. A extensión dos textos será libre e enviaranse por quintuplicado, en exemplares separados, mecanografados a duplo espazo; graní.pados
ou encadernados. Os orixinais apresentaranse baixo un título e un lema, achegados de plica na que conste o título e o
lema no seu exterior e contendo no interior o nome e apelidos do autor e os
dados persoais. O prazo de admisión dos
orixinais remata o dia 15 de Xuño de
1998 e deberán enviarse á Deputación
da Coruña, Avd. Alférez. Provisional
s/n, 15.006 A Coruña, indicando no sobre Premio de Ensaio Manuel Murguia.

A compañia de teatro Elisa
Rodríguez representará o
Xoves 7 a obra de W. Somerset Maugham. Terá lugar no Auditório de Campolongo.

RedondeJa
• CHARLAS·COLÓOUIO
AR.REDOR
DA N_A CIÓN GALEGA
Na Casa da Cultura e do 8
ao 22 de Maio ás 20 horas,
o BNG organiza estas charlas ·c oa pretensión de oferecer, da -man de expertos, as
cuestións que marcaron o
noso pasado e condiciponan o futuro colectivo como pavo. Asi para o Venres. 8 está prevista a cargo
de Anselmo López Carreira a titulada O reino de Gallaecia e a cuestión nacional.

PRÉMIO BLANCO AMOR
A Concelleria de Cultura de Culleredo
convoca a XVII Edición do Prémio Blanco Amor de novela longa. Está dotado
coa cantidade de dous millóns de pesetas e poderán participar.todos os autores
de calquer nacionalidade con unha ou
várias obras que esten escritas en galego
normativo. As novelas terán unha extensión mínima d~ 150 fólios por unha
cara.e mecanografados a duplo espazo.
As obras, inéditas, enviaranse por correo, sen remite e baixo lema ao Concello de Culleredo, Departamento de Cultura, Edificio de Servizos Múltiples, Ramón Cabanillas nº 14. 15.670 O BurgoCulleredo coa indicación no sobre Premio de novela longa Eduardo Blanco

Santiago
• EXPOSICIÓNS
MARIANA
YAMPOLSKY

SANTIAGO

podemos
contemplar
os ciclos
fotográficos
de Mariana
Yampolsky.

Na lgrexa da Vniversidade
e até o 29 de Maio podemos contemplar a exposición fotográfica de Mariana Yampolsky adicada aos
diversos ciclos na sua produción e que están recollidos noutros tantos libros.
Da fotógrafa, que ainda
rion;tiña l~· :;r-nos can·do
chegou á capital mexican~
para ingresar no Taller de
Gráfica Po'P,ular, di Francisco Reyes Palma "Coa
minúcia do investigador
Mariana consigna xenealoxias e parentescos do
mellor da humanidade,
cpnstitue arquivos que reteñen a mirada dos povos,
esa experiéncia sutil e irredutíbel" .

~

Amor. En s~bre adxunto, pechado e bai-

PRÉMIO DE ENSAIO
MANUEL MURGUIA

A ESPOSA
CONSTANTE

da
Universidade
de

~

ma e extensión libre, apresentaranse
por duplicado e en exemplares separados. Apresentaranse baixo tftulo e lema, acompañados de plica na que conste o título e o lema no seu exterior, e no
interior os dados persoais do autor. O
prazo de admisión dos traballos remata
o dia 20 de Maio de 1998, e ·deberán
enviarse á Deputación da Coruña, Alférez Provisional s/n, 15.006 A Coruña,
indicando no sobre 11 Premio de Compo-

xo o mesmo lema, indicaranse o nome e
o enderezo do a~tor. De cada obra remitiranse cinco cópias. O prazo de admisión dos traballos rematará o dia 30 de
Xullo de 1998. Maior información no
teléfono (981) 66 55 97.
.

CONCURSO DE fOTOGRAFIA
A Asociación Xuvenil Audiovisual de
Vigo, coa colaboración da A W Val do
Fragoso ártella o J Concurso fotográfico
coa idea de motivar aos autores noveles
a que se adentre no mundo-da-.fotografia. Para participar han ter menos de 30
anos e residir na Galiza. Poden apresentar 3 fotografias por autor e non publica.:
das en soporte ríxido e cun formato mínimo de 18x24 e máximo de 30x40. O
tema será libre e poden. ser a cor ou
branca e preto. Farase constar no reverso de cada foto·o título e pseudónimo do
autor ademais de ir acompañadas dun
sobre pecho no que se indicará o título,
pseudónimo e os dados persoais do concursante. Os traballos poden ser entregados, até o 31 de Maio, en Asociación
Xuvenil Audiovisual, Apdo. 5233.
36211 Vigo ou FORGA, Avda do Aeroporto 92, 36205 Vigo. Habera un 12
prémio de 30.000, un 2º de 20.000 e un
3º de 10.000 pta. Máis información nos
telf. 986 238 932 (Helena); 986 205 493
(Miguel); 986 280 776 (Paco).

PRÉMIO DE FOTOGRAFIA
ECOLOXICO-DEPORTIV A

O l. B. Ramón Cabanillas, a Asociación
Cultural santa Compaña e a Asociación
Xuvenil Fefiñáns de Cambados convocan o I prémio de fotografia ecolóxicodeportiva. Poden optar todos os estudantes de Ensino secundário do Salnés.
Est~belecense duas modalidades: unha
de fotografía deportiva e outra de fotografía denúncia de atentados ecolóxicos
no Salnés. En cada modalidade haberá
un único prémio de 15.000 pta. As fotografías poderán ser únicas ou compoñer
unha série dun máximo de tres en tamaño 12x 17. Cada autor poderá participar
cun máximo de duas fotografias ou duas
séries en cada modalidade. As cópias entregaranse sen nengun tipo de montaxe
ou enmarque, en cor ou en branca e preto. No dorso das fotografias deberá figurar un lema e o número de orde da série
no seu caso. Adxuntaranse asi mesmo
un sobre pecho no que debe figurar o lema, e no interior o nome e apelidos do
autor, enderezo e número de telefono.
As fotografias deberán remitirse, antes
i:lo 15 de Maio de 1998, ao l.B. Ramón
Cabanillas, Rosalia Castro, 16, 36.630
Cambados. Maior información no teléfono (986) 54 29 50.

PRÉMIO DE COMPOSICIÓN
MUSICAL ANDRÉS ÜAOS
A Depuración da Coruña convoca o II
Prémio de Composición Musical Andrés
Gaos. Ao prémio poderán optar todos
os compositores que o desexen, sempre
que presenten obras inéditas e non premiadas con anterioridade. Estabelecerase un único prémio ·de 1.000.000 pta.
As obras deberán axustarse ao cadro orquestral, pudendo utilizarse meios electroacústicos, solistas e coro. Serán de te-

INICIACIÓN Á FOTOGRAFIA
O .colectivo Un OUo de Vidro e a Agrup-

~ - TEATRO

~

EsTACIÓN
MAHAGONNY
A coprodución entre as
compañias Teatro do Noroeste de Viana do Caste-lo e
Santiago e o CDG remata a
sua posta en cena de Estación Mahagonny o Xoves 7 ás
21 horas no teatro Principal.

•MúSICA
REAL FILHARMONIA
Mostra os seus traballos sobre madeira e cartón na galería SQC (Xeral Pardiñas
10) de 18 a 21 horas ·até o
25 de Maio.-

ÜONZÁLEZ VILLAR
Na gale~ia Citania abre a
mostra de gravados de
González Villar. A exposi-

ción permanecerá aberra
até o 20 de Maio'. Abre de
Luns a Venres de 18,30 a
21,30 h.

O escudo da Galiza
deseñado por Castelao
en insígnia ou ch~yeiro
Chaveiro:
Prezo 500 pta·+ 250 pto
de gastos de envio

Prezo 200 pto + 250 gastos envio
Pagamento o meio de selo.s de
correos ou ingreso no conto
de Coixo Golicio
2091 0501
683040001024
Solicito o contidode
que desexes ao
Apdo. 1371,
36200 de Vigo.

PEREJAUME
A galería Triri.ta de arte contemporánea mostra Perejaume. A exposición permanecerá aberta até o 4 de Xuño.

FRANCISCO LLORÉNS
A exposición antolóxica
adicada ao coruñés Francisco Lloréns está aberta
no salón Artesonado de
Fonseca.

MANUEL MILLARES .
O Auditório de Galiza acolle até o 31 de Maio a exposición de óleos sobre arpillera e pinturas do que fo¡
fundador do grupo El Paso
Manolo Millares. Até finais de Maio.

INSECTOS DOS CINCO
CONTINENTES
Est,á aberra na Faculdade
de Biolóxicas, Campus Sul,
esta interesante exposición
de insectos do mundo. Até
o 31 de Maio. De Luns a
Venres, e de 8 a 21 horas.

ción Cultural Alexandre Bóveda da Coruña organizan un curso de iniciación á
fotografia a celebrar entre o 22 de Maio
e o 18 de Xuño, en horário de 20 a 22 h.
O prezo do curso será de 15.000 pta,
8.000 para ,sócios. Má~ información na
Agrupación (Linares Rivas 49-1 2 A Coruña) teléfono (981) 24 43 55.

l CERTAME GALEGO DE POPROCK

sición Musical Andrés Gaos.

ALFONSO BERRIDI

Insignia:

~

Convocatórias

•TEATRO

~ ~-; Ña lgi'é'xcr-

.... ............................ .. .. ¡ ••••••

Dentro do programa de
abono ten como director e
solista a Jeffrey Kahane
con obras de Mendelssohn, Mozart e Haydn. O
Xoves 7 ás 21 horas no
Auditório de Galiza.

Vigo
•CINEMA
CINE CLUBE LUMIERE
. Nesta semana proxectará o
Luns 11 Chevrolet de Javier
Maqua (España, 1997, 97
min). Será ás 20,30 h. no
Centro Caixavigo e o prezo
da entrada é de 300 pta.

•DANZA
EsPERANZA ARRONDO
O Venres 8 ás 20,30 h, terá
l1,1gar no Auditório de Caixavigo o .festival de danza da
. escola Esperanza Arrondo. O
concerto faise a benefício da
t\sociación Amencer.

•CHARLAS

:n:hárlakoló.q~o _-a cargo
de Antón Corral, Director
do Obradoiro de Gaitas da
Universidade Popular.
• EXPOSICIÓNS
BUCIÑOS
Na Nova Sala Caixavigo
abre a exposición do escultor lugués Buciños. Permanecerá aberta até o 12 de
Maio e de Luns a Sábados
de 18 a 2J,30 h, Domingos
e festivos de 12 a 14 h.

ACUÑA
Na Casa das Artes e até o 17
de Maio encóntrase a exposición Acuña. Vnha ollada

A Conselleria de .Familia e Xuv~nt:J.lde
convoca o I c'ertame Galego de músi--ca Pop-rock Xuventude 98. Poderán
participar neste certame todos os grupos galegas ou residentes na Galiza. O
número máximo de compoñentes de
cada grupo será de 8. Os participantes
terán como moito 30 anos de idade, cumpridos neste ano e non poderán ser
profisionais, é dicer, non ter relación
contractual con algunha compañia discográfica. Cada grupo ou solista poderá
apresentar un máximo de 3 obras, alomenos unha en galego, coa duración
máxima de 4 minutos por tema, gravadas en fitas por separado. Estabeleceranse os seguintes prémios: para solistas: 12 prémio, 50.000 pta. e gravación
e edición dun CD de 20 min. 2 11 prémio, 25.000 pta. Para grupos: o 12 prémio, 100.000 pta e gravación dun CD
de 20 min. 22 prémio, 75.000 pta. Haberá tamén 3 accesits por cada unha
das modalidades: para solistas 20.000 e
para grupos 50.000 pta. As fitas casete
apresenraranse cada unha nun sobre
pecho, figurando no exterior o lema
elexido polo grupo ou solista. Apresentaranse ademáis outro sobre pecho, no
exterior do cal figurará o Lema, e no interior o boletín de inscricións máis os
dados persoais. Os participantes deberán enviar as suas solicitudes ao Servizo de Xuventude da delegación provincial da Conselleria de Xuventude e Familia da província na que residan normalmente, antes do 15 de Xuño. •

.Comprer{.EJ.e unha escolma
de esculturas e debuxos do
grande escultor pontevedrés.
De Manes a Sábados de 11 a
14 e de 17,30 a 21,30 h.
Abre tamén no segundo andar da Casa das Arres a exposición A UGT de Vigo,
un sindicato centenário, documentos e información da
UGT desde as orixes, até o
papel do sindicato na transición e na actualídade. Aberra até o 10 de Maio.

A.

o mércores 13 ás 20 n, terá
Lugar na Casa do Concello

f

pres
seu

BASTON

d

Abre na galeria Sargadelos
(Dr. Cadaval, 24) a mostr
adas obras de A. Bastan.
Permanecerá aberta até o
26 de Maio.

sobre Galiza 1903-1991.

Ü DERBY
No Centro Cultural Caixavigo está a exposición O

derby, algo máis que un café,
mostra na que se recrea o
ambiente cultural, social e
político que entre 1926 e
1969 se viviu n'O Derby.

O escultor
Buciño1
mostra a1
1ua1 obra1

en VIGO.

LEONARDO
Na Sala de Arte de Caixa- ·
vigo abre a exposición de .
óleos de Leonardo. Pódese
contemplar de Luns a Sábados de 18 a 21,30 h, Do:
mingos e festivos de 12 a
14 h. Até 12 de Maio. Tamén abre na sala, a mostrac ·
conxunta de Aurea Mera e ·
Matias Marqués. Até ~ 26
de Maio.

GARCÍA LORCA
Na Casa Galega da Cultura
(Praza da Princesa, 2) abre
a exposic ión Federico Gar-

cía Larca. lmaxes, palabras.
MÚSICA TRADICIONAL

"'

Os traballos de L.orca na
Galiza e as suas, actividades
no Vigo do 1932. Até o 11
· de Maio.
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Anúneios de balde
• Oferécese furgón de 3.500 Kg para facer portes e mudanzas. Anxo
Telf. 986 271 483. Móbil 929 851 640.

a

• Devido actuai;ao da repressao
judiciária sobre militantes da Assembleia da Mocidade Independentista e em preven<;áo das consequencias económicas que isto conleva (p.
Ex . um militante de Ponte Vedra tem
que pagar urna fian9a de 240.000 pta)
a nossa organizctao decidiu abrir
um fundo de solidariedade no qual
agradeceriamos fa9as o teu ingresso
solidário que nos permita seguir a defrontar a esta ofensiva da repressáo
espanhola. A conta é 2091-0500-1230000-937 48 de Caixa da Galiza.

• O Centro Social Semente (A Paz 16
Baixo-A Coruña) oferece de balde o
seu local ás persoas ou organizacións progresistas, que por non dispor de meios nen axudas públicas, precisen local na Coruña para realizar
charlas, xornadas, conferencias, recitais poéticos ou músicais etc; relacionados coa nosa problemática cultural, social e política. Información no apdo . de
correos 4349-15.080 da Coruña.
• Vendese equipamento para pescadería: (6 meses de uso) Vitrina ,
mesa de coitelos, aparato exterminador de insectos . Chamar ao telf. (986)
24 28 72 ou 20 67 20.
• Véndese Kayac Prijon 1 Daho.
Moi bon estado. Chamar ao teléfono
929 80 18 94.
• Son un dos rapaces de Ferrolterra que sofren o paro e necesitan
traballar, por iso fago a seguinte proposta: se estas en paro, tes ideas e
gañas de sair adiante: organízate
comigo. Formemos un grupo de
xovenes parados en acción. André.
Apartado dos correios 57. Narón.
2

•Vendo terreo de 1.700 m en Sta.
M! de Oia. Prezo 4.000.000 pta .
(986) 49 14 91 e 929 02 43 48
• Olivencta é um território portugues
ilegalmente ocupado pela Espanha.
Portugal náo reconhece ao país vizinho
a soberanía sobre o território de Olivencta. Por esse facto, nunca se definiu
a fronteira entre os dous países na regi áo oliventina, faltando colocar 100
marcos na definigáo fronteiriga entre os
dois estados ibéricos. Se quer saber
máis escreva a: Grupo Amigos de
Olivenga-Casa do Alentejo- R. Portas

i

Encrucillado
de S. Antáo, 58 - 1100 Lisboa (Portugal): Telf. 01/8862967 / (004) 82 48 48.
• Interesado en enerxia solar gustaríalle visitar algunha instalación
particular. Chamar polas mañás ao
986 71 00 59 ou polas tardes ao 986
57 08 62. Perguntar por Dario.

• Se estas interesado en formar unha equipa de futbol-sa.la, para adestrar, participar en torneos de verán, liguiñas de inverno e o que se tercie ...
ponte en contacto. Somos un grupo
de amigos que empezamos a xogar
despois de moito tempo. Pretendemos
que o nome da equipa sexa lrmandiños de Trasancos e que tanto o espírito da equipa como a vestimenta teñan
un marcado carácter nacionalista. Telf
981 34 70 60 . Perguntar por André
(mellor á noite ou ao xantar.
• Preciso bandeira de Portugal.
Pago contra reembolso. Carlos Areas, O Picote 6, Ponteareas. 36.896 .
•Grande oferta de discos e titas.
Perguntar polo sr. Baños 986 41 34 96.
• Alúgase apartamento ao cerón
da praia de Lira (Camota) , terraza
con vista ao mar, completamente
equipado. 981 76 11 44.
• Vendemos camisetas da independéncia de Euskadi, só tes que mandar 2.000 pta . co voso número de
prenda. Tamén vos mandaremos un
fascin sobre os presos bascos e un libro de independencia en Euskadi. Escribir a Baraka Taldea, Ekonomia, 17
42 esq . 48.902 Barakaldo (Bizkaia).
• Se queres coñecer algo sobre a
história da Galiza ou ter unha boa
obra sobre arte , xeografia ou antropoloxia chama ao 981 21 38 03.

• Esquerda Nacionalista-Mocidade
ven de publicar o n2 4 da revista Manesquerda. Contidos: Canal Ella de
Via Dixital; Taxas e financiamento universitário; Algunhas reflexións sobr.e os
resultados do nacionalismo nas eleicións autonómicas; Hackers: o nacimento dunha nova ideoloxia? ... lnteresados enviar 200 pta. en selos ao apdo. 384. 15.780 Compostela.
• O Colectivo Poético Humil/adoiro
busca novas sócios e colaboradores con interese polas iniciativas
culturais, e concienciados coa nosa
língua e literatura. As persoas intere-

XOAN COSTA

"

sacias ou que desexen prantexar prop"ostas, poden dirixírse a Humilladoiro.
Apdo 816. 15.080. A Coruña.
•Véndese casa en Matamá (Vigo),
Finca, 2.000 m2 , fonte natural, viña,
frutais . As persoas interesadas poden
chamar ao teléfono (986) 20 24 86.
• Urxe mercar os Ensaios de Lezama-Lima, chamade ao 986 232 380
• Precisase cociñeira moi dinámica para traballar en taberna galega en Madrid. Perguntar por Nano
(91) 429 15 84.
• Galiza nova na Emigración xa está _
en intemet Consulta a sua páxina para ver o que fai a mocidade do BNG na
emigración,httpJ/www.geocities.com/Eureka/Enterprises/5441 /index.html. Tamén
dispomos de correio electrónico. Email :gn
emi@geocities.com.
• Se che gusta coidarte con cosméticos naturais, ecolóxicos, a bon
prezo, que non foron ensaiados en
animais, e servidos no teu enderezo,
escribe ou chániame. Tamén podes
vender estes produtos, mediante catálogo, no teu tempo libre, obtendo
boas marxes comerciais. Mónica Martínez Rial. Rianxiño 84. 15.929. A Coruña. Telf. (981) 86 02 55 .
• Véndense cachorros de Gos
D 'atura (pastor catalán). Tlf. (986)
26 15 98.
• Rias Baixas de Galicia. Vendo
chalet de 2 plantas, garaxe e 2.520
m2 de terreo. Ideal para construir unha residéncia da terceira idade . Tamén se aluga en ~sados-Rianxo un
chalet con xardin por meses ou
quincenas .· Teléfono 923 26 76 57.
• Cursos de fotografia e fotoxomalismo. A fotografía de autor, de viaxes,
a reportaxe ... trátanse nos cur~os que
imparte o fotoxomalista Delmi Alvarez.
Grupos de 5 a 1O alumnos. Conferéncias dirixidas a institutos, coléxios e
asociacións sobre reportaxes que realizou e que provocan inquedanza social:
O conflito iugoslavo. Exemplo de autodestrución do home; Cuba. A loita dun
pavo; Meninos da rua. Miséria e escravitude; Galegas na diáspo(a. Unha
grande traxedia; F_otografía Documenta~ista e Fotoxornalismo galega.
Delmi Alvarez. A Garda 9, 132 A. 36209
Vigo. Tlf: 986- 29 36 25. Beeper: 940331 331 abonarlo 76 20 26 •

Luor no
Lubre, na
foto, e o

Horizontais
l. En números romanos, cento un 3. Bacharelato urnfi:cado e polivalente, en siglas 5. Bondadoso 7. Uz, urceirá
8. Ao· revés, poña o selo. 9. Bondadosos, honrados 11.
Consoantes de subo 13. Unir con agulla e fío dúas partes dunha tea 15. Ao revés, nota musical 17. Elemento
químico número 53 da clasificación periódica 19. Sistema de loita persoal 21. Forrha do pronome persoal 22.
Collerá coa man 23. Regras, normas 25 . Ruído que fai
unha cousa ao romper 26. Carta da Earalla 27. Aplkase
á persoa ou cousa distinta da que se fala 30. Pasa a vista
sobre un texto 31. En siglas, Radiotelevisión Italiana
32. Variedade de calcita bicolor utilizada en decoración
34. Continúo 3 7. Desprazábase a un lugar. 38. Resonancia 39. Expresión para manifestar sorpresa.
Verticais
L Parte final do .intestino 2. Desprazarse ata o sitio 3. Tomo unha bebida 4. Teña peso 5. Nome da primeira consoante do alfabeto 6. Ao revés, que non ten compañía 10.
Cada unha das pezas do esqueleto 11. Utensilio que se coloca nun tubo ou burato cunha chave para abrir ou atrancar a saída dun líquido 12. Astros, estrelas 13. Nome de
home 14. Situación que pon en perigo unha persoa ou
cousa 15. O mesmo que adro 16. Gabase, eloxiase 18. E11treguei 20. Ao revés, sorriu 24. Amarra 28. Precisa unha
pronta execución 29. Causa que fai rir 32. Ouve 33. Símbolo el.o sodio 35. lniciais de Galiza 36. Palabra que se usa
para manifestar asombro, pena ou alegría.+

Caldo de le.t ras

gnipo
Irlandés
Altan
presentan os
seus novos
discos en
VIGO.
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Altan. Os galegos apresentan o eu novo disco Plenilunio. Pola sua banda os irCONCERTO SOLIDÁRIO
landeses A!tan tamén apréOdia 9, ás 21 h., terá lugar · sentan o seu Runaway Sunday . O prezo das localidades
na Asociación de Viciños
anda entre 2.200 e 2.500.
de Lavadores o concerto orEntradas a venda no teléfoganizado pola Asambleia de
no (986) 23 80 51.
Parados e Sons de Luita.
Participaran os grupos Des,
feita, Nen@s da Revolta,
ÜEEP PURPLE ,
Habeas Corpus, SkaparaADD1CTION
pid e Potato. A entrada val
1.000 pta, en billeteira • Con motivo do 25 aniver1.200 pta,. Pódense mercar
sário do disco Made in]apan
~ en Vigo n ' A Fouce e O
e o 30 aniversário de Deep
Bardo; en Compostela no
Purple, o dube de Adictos a
Avante; na Coruña no FrisDeep Purple organiza 7 hocorck; en Bueu no Aturuxo e
ras de purplemania, que teen Lugo na tenda do comerrá lugar o dia 9 na sala Recio xusto A Cova da Terra.
velvet. A partir das 19 horas
prox~ctaranse vídeos e esLUAR NA LUBRE E
coitarase música relacionaALTAN
da c~ mundo de Deep Purple. A.s 23,30 h, dará comeO Xoves 7 de Maio ás 21 h,
zo o concerto dos Deep Purterá lugar no Centro Caixaple Addiction versioneando
vigo: a actuación dos grupos
temas e Rainbow. O prezo
de folk Luar na Lubre e
da entrada é de 600 pta.
•MUSICA

Maite Dono
dá un
concerto en
MADRID
para
presentar o
novo disco.

Venda antecipada na Coruña no Friscorock e en Vigo
na Columna e Elepé.
THE K1LLER BARBIES
Killer Barbies apresentarán
o seu novo disco, Big Muff
.o Sábado no Nova Olimpia.
•TEATRO
ESTACIÓN
MAHANGONNY

Teatro do Noroeste de Santiago e Teatro do Noroeste
de Viana do Castelo xunto
co CDG apresentarán Estación Mahangonny do 8 ao
10 de Maio no Auditório
Caixavigo. A obra, de Alexandra Moreira da Silva, é
recreación da de Bertolt
Bre¿ht, un dos grandes
construtores do teatro mocierno de quen este ano se
cumpre o ·centenario do
seu nacimento. A direc-

ción corre a cargo de Jorge
Casrro Guedes. Os dias 8 e
9 a representación será ás
22,30 h, e o 10 ás 20,30 h.
O prezo das localidades varia entre as 600 e as 1.000
pta. e están á venda no teléfono (986) 23 80 51.

Madrid
•MÚSICA
MAITE DONO
O Xoves 7 ás 22 h . a sala
Galileo Galilei acollerá á cantante Maite Dono, que apresenta o seu novo disco Carazón de Brief. O prezo da entracia é de 1.000 pta. E o
Mércores. 13 de ás 22,30 h,
terá lugar na Praza Maior a
actuación de Na Lúa, que
apresentan o seu último trabailo Os tempos son chegados.
Entrada de balde.•
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Unha dúcea de trebellos tradicionais do campo.
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As primeiras propostas da triple alianza anticentralista proceden do século pasado

Galeusca, contra Ocafé p.ara todos das autonomias
ra própia e un anagrama que integraba .as siglas abreviadas das
tres nacionalidades". O Partido
Galeguista invita aos galegas
que viven en Euskal Herria a votar polo Estatuto basca o 1 de
Novembro do 33. É a prática de

-0- G. LUCA

-

)

/

Nacera en 1933 como alianza
anti-centralista. Galegos, catalans e bascos fundaban un
grupo de presión para de- ·
tender as tres nacionalidades nas Cortes e nos foros
da -República. Na realidade,
as siglas Galeuzca {Galiza,
Euscadi, Catalunya) soldaban un arco nacionalista vári as veces ensaiado desde
os tempos dos xogos florais
de Barcelona en 1869. Oespois do Golpe de 1936, o exílio galega gardou o turne de
Galeuzca en Bos Aires. Agora rea¡>arece para defensa
das tres nacionalidades históricas fronte o café para todos
das comunidades e para intervir na configuracion europea.

Ga!euzca.

(;.\UZ .\

~El

/.K .\DI · C.\T.\l.l '-.., .\

Na correspondéncia con lrujo,
Castelao laiase de que só os
galegas mantiveran no exílio de
Bos Aires o orgullo republicano
de Galeuzca, coa edicion da revista do mesmo nome incluida
en 1945 e 1946, mentres as representacións basca e catalana
se deixaban convencer por lndalécio Prieto da inoportunidade da alianza nacionalista en
tempos de guerra.

António Maria de la lglésia é o
precursor de ·Galeuzca cando
cita o ante·cedente da xustas
poéticas de Catalunya na memória dos Xogos Fiarais de A
Coruña de 1861. Baixo capa da
~xaltación literária, o secretário
do concurso di que galegas,
bascas e cataláns usan estas
celebracións para recoñecemento da língua e que, procurando nos arquivos, aparecerían
probas "dun lago entre montañas" que daría beiras ao Galega
ca Provenzal e o Basca.

Direto a lingua
Xosé Estévez, que procurou en
Impenitencias Galeu?canas (Ediciós do Castro) o fio da alianza
política, cita a invitación dos cataláns a Rosalia para que participas e nos ~ogos Fiarais de
1869. Murguia fai nesa ocasión
un discurso antolóxico sobre o
direito á lingua. Despois ven O
Rexionalismo de Brañas que ten
enorme influéncia no pensamento de Cambó e que faria unha
interesante viaxe de regreso ca
compacto ideolóxico do movimento da Solidariedade. Os solidários galegas e os agraristas
· fundan A Nosa Terra en 1907.
"Os primeiros contactos a nível

político entre formacións das
tres nacipnalidades, de xeito trilateral ou bilateral darianse no
século XX -escrebe Estévez-:
contactos á marte de Sabino
Arana entre dirixentes do PNV e
.!=la Lliga. E en 1907 a viaxe .dos
solidários á Galiza que acordou
esperanzas de autogoverno".
En 1917 hai un novo tento de
Cambó por montar un bloque
das tres ·nacionalidades fronte
ao centralismo ainda que a oéas ió n non daría chegado até
1923, co pacto da Triple Alianza
asinado en Barcelona na data
da Diada, o 11 de Setembro.
Desde o exílio, Castelao relaciona anos despois os dous ensaios da Triple Aliánza coa reacción violenta das direitas: o

IDA E VOL TA
Chicago .......................... 65.000
Los Angeles .................... 83.000
New York ...................... 65.900
Philadelphia ••.•.••••••••••... 65.000
Pittsburgh ...................... 65.000
San Frandsco ............... ,. 83.000
lampa ...............••.......... 75.000
W" .Shington ................... 65.000
Bangkok ...................... 138.000
Ho g Kong .................... 99.900
Manila ........................... 99.900
Kuala Lumpur •••••••.•.••.• 100.900
Manila ........................... 99.900

Tokyo .......................... 129.000
Dubai ........................... :. 95.000.
Melbourne ................... 176.000
Sidney •••• ~ ••••••.•..•••••••.•• 176.000
Dar Es Salam ................. 99.000
Durban .......................... 99.000
Johannesburg ................ 97.000
Lilongwe •••••••.••.••.•••••.•••• 99.000
Mauritius ...............-. ..... 122.ÓOO
Quito ........................... 125.000
Paris .••.••••••••••..••.•••..•••••• 45.000
London .......... .-:.............. 37.000
Buenos Aires ................ 115.000

Bogotá ........................... 99.000
México ......................... 114.000
Rio de Janeiro ................ 98.000
Sao Paulo ••••••....•.•••..••••• 98.000
Santiago de Chile ......... 122.000
Grand Cayman •. ~ .....•.•• 10~.400

Grenada ...................... l l 0.000
Nassau ........................ 111.000
San Juan ....................... 111.000

.J -

- Xosé Estévez di que as tres nacionalidades acertan ca formula
frontista en 1933. "A iniciativa de
Batista i Roca, segundo canta
Alvaro das Casas na revista
Atento, hai en Xullo e Agosto unha viaxe triangular a Galiza, Eusc.adi e Catalunya na que figurarían persoeiros das tres nacionalidades. O momento alto foi o 25
de Xullo ·de 1933 en Compostela
coa asinatura do Pacto de Santiago e a fundación de Ga/euzca,

movimento solidário con bandei-

· Zurich ............................ 43.000
Ansterdam ..................... 34.QOO
Paris .............................. 34.000
Munich .•.•.••.••••••••.•..•.•..•. 39.900
Frankfurt •.••••.•••••.••••••.••• 39.900
Colonia .......................... 39.900

Stultgart ........................
Berlin .............................
Dusseldorf ••..••.•.•..•••••••••
Hamburgo .....................
Bologna .........................

39.900
39.900
39.900
39.900
39.900

.
rsonoli:z:ado con transporte ao
, Serv1:z:0 • pe_
barque sen cargo
aeroporto e asistene1a em

/;~~ .
MINHO EXPRESSO
VIAGENS
SAJDAS DO PORTO

Caracas ................... . 99.000

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

golpe de Primo de Rivera, dous
días despois dos acordes de 11
de Setembro; o Galeuzca do 33
coa consecuente votación do
Estatuo e o Golpe de Xullo do
36, tres dias máis tarde.

"Este Galeuzca non acabará coma o anterior porque a situación
actual é radicalmente diferente",
dixo o lider do BNG ao anunciar
que o 13 e o 14 de Xullo haberá
unha reunion con ConvergénciaDemocrática de Catalunya e o
Partido Nacionalista Basca da
que vai nacer unha nova triple
fronte. A oportunidade do novo
compromiso maniféstase a partir da presenza dos deputados
galegas nas Cortes e da constitucion natural dun arco das nacionalidades para cuestións de
interese mútuo. Agora, as tres
nacionalidades que acadaron
carta constitucional na 11 República queren avanzar na redefi nición do modelo de Estado. O
cari111bo histórico será o que
distinga ás tres autonomias tanto na relación ca poder central
como á hora de intervir na configuración de Europa.•
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Carlos Baraibar, do PNV, entendia que o Galeuzca podía consolidar un sistema plurinacional do
que chegaria a recuperación política e económica da península.
Castelao, en carta a Manuel de
lrujo, di que as tres nacionalidades teñen a misión de transformaren a estrutura xurídica de
Hespaña e acrecenta esta responsabilidade con outra concreta para Galiza: atraer Portugal á
confederación Ibérica.
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sorpresivo trunfo do
cand1d~to Borrell nas
primarias socialistas segue a centra-lo debate político, se ben circunscrito á especulación sobre o reparto do
poder no PSOE. Con todo e
para min, sen desprecia- la im-portancia de que exista ou non
oficina do candidato, o que realmente ten calado político é
a constatación do espectacular
divorcio entre as bases socialistas e a súa caste dirixente.
A rebelión das bases non é a
realización freudiana da marte
do pai González, como din os
comunicadores, nin o rexeitamento da persoalidade gris e
calva de Almunia, como din·
os comunicólogos. Ao q ue
acabamos de a istir é á catar e
liberadora dunhas bases que,
ubicada n a esquerda oci lóxica, non aturaron máis abafante c rsé dunha política de
dereitas que h uberon de u ,
tentar p r dcci ión altea.
O pr es d
lección d dirixent (e non ó n P OE nin
ó no partid políticos) n n é
materialmente dem crátic ,
por mái que e verifique en
Congreso ou Asamblea. Feíta a
e colla con criterio funcionariais propi do sistemas burocrático , n o e c llido o
que trasmiten as ú deci i ' n
á ba es, impoñéndoa como
emanación dunha racionalidade orgánica ineludible. l to provoca unha tensión que, acumulada, tende a altar nun xesto liberador tan necesario para a revitalización do grupo como mútil na úa radicalidade.
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otícia primeira: A visita do Papa a Cuba
.
serviu para lembrar
que o comunismo non cumpre
cos direitos humanos. O cabeza visíbel da Igrexa pediu a lib erac ión de vários presos.
C ando chegará por fin a liberdade a este país? Cand o se
romperán as cadeas marxistas?
Cando deixarán aos eclesiásticos realizar o seu labor libremente, étc.? .
Notícia segunda. Breves. Bispo guatem á lt eco, defensor
dos dereitos humanos aparece morro na rua. Tiña a cabeza destrozada por un adoquín. N on se coñecen os autores do crime.• N on hai notas oficiais. +

