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A sucesión de encaros no Miño e. Sil está a provocar un custoso deterioro natural 

C1n~1 es s1lmíns che91~1n 1 Lu91 
Neutros paises hai xa unha abondosa investiga
ción científica que fala do siléncio dos rios, cau
sado polos encaros. En Galiza, o tamaño e nú-

TRES POETAS MEDIEVAIS 
DA RÍA DE VIGO 

mero de embalses está a deixar sen vida aos 
dos principais rios, o Sil e Miño, sometidos a un
ha anestésia cuxo único beneficio é a produción 

de enerxia eléctrica. A cámbio amplas zonas 
do país están a padecer un custoso deterioro 
que pode aumentar ainda nos próximos anos. 

Docampo eleito reitor 
da Universidade 
de Vigo, co apoio 
dos nacionalistas 
O catedrático da Escala de En
xeñeiros de Telecomunicacións, 
Domingos Docampo, acadou na 
primeira volta a maioria absoluta 
dos votos e foi nomeado reitor da 
Universidade de Vigo. A prolon
gación dos prazos deseñada po
lo reitor sainte, X.A. Rodríguez 
Vázquez, non lle ahondaron para 
recortar a distáncia con Decam
po, que terá apoios suficientes 
como para rexir a institución con 
comodidade. Na equipa de De
campo, tres dos novas vicerrei
tores son nacionalistas. (Páx. 13) 

O Consello da Cultura 
resíntese polo control 
político deis artes . 

E Cuiña colleu o discurso 
Henriqµe Monteagudo, Luz Pozo, Xesús Alonso Montero Faltaba Fraga, ainda que o acorde da Mesa do Parlamento era "campa~ 

recéncia do presidente". Cuiña Crespo aproveitou a ocasión e realizou 
un discurso como xefe do Govemo e coma responsábel do PP. Foi toda 
unha declaración de intencións do que vai ser o próximo congreso ex~ 
traordinário. Unha exposición de que "existe un proxecto e un parti~ 
do", un "proxecto galeguista, eficaz e responsábel'\ apresentado fronte 
á "utopia do BNG" e á sua política de "platafo~s, organizacións e 

Conflito no CGAC pala destitu
ción de Glória Maure, polémica 
no CDG ao anunciar unha re
presentación en español, peche 
do Seminário de Sociolingüístí
ca e agora tócalle o turno ao 
Consello da Cultura Galega que 
coma un cri;xol está a receber 
todas as tensións que operan 
no mundo cultural. Alguns dos 
dimisionários apontan o nome do 
conselleiro de Cultura mentras o 
presidente do Consello, Carlos 
Casares, nega calquer sorte 
de presións políticas. (Páx. 25) 

Unha suxerente visión de conxunto 
sobre o rico microcosmos lírico 
que conforman as cantigas de Martín 
Codax, Mendiño e Xohán de Cangas. 

ga 1a 

1, 

( 

. mobilizacións". O próximo congreso do PP convócase, deste xeito, co~ 
mo antídoto contra o BNG, non só por terse convertido na primeira 
forza da oposición, senón porque os inquéritos demostran que segue en 
alza, sumando votos tanto no campo socialista coma no da dereita. 
Hai un dado, sobre todo, que preocupa a.,fraga: na sua auséncia, _os vo~ 
tos do BNG están equiparados aos do PP. Por. iso recuncou na III 
Lexislatura e por iso pretende agora "deixar o partido encamiñado". 
O problema é que para parar ao BNG ten que inxectarlle ao seu 
partido máis doses de galeguismo, polo que esta tendéncia preocupa 
en Madrid (hai quen se pergunta se Fraga non lle dá azos ao na~ 
cionalismo) e alenta a Cuiña, porque si tu a a política do PP no seu 
campo. Por iso o de Lalín colleu o discurso en auséncia de Fraga, fa~ 
cendo un sinal inequívoco reve~enciado polos incensarios mediáticos.+ 

Milladoiro, a banda 
sonora de Galiza 

Celebran co concerto Trave
sías no Auditório de Galiza, 
en Compostel~. o seu vinte 
cumpreanos acompañados da 
Real Filharmonia nunh'a co
memoración que terá conti
nuación a fin de ano cando edi
ten un novo disco. (Páx. 30-31) 
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Trátase do impacto ecolóxico máis_grave que sofreu_o naso m.édio ambiente . 

A inflación de encoros nos rios Miño-e Sil 
provoca un deterioro natUral ben máis custoso 

do que se prevera 
-0- X. PÉREZ PINTOS 

O xigantesco trasvase de_ enerxia que supón a sucesión de-~ncorqs na cunea do Miño-Sil é a máis negativa actua
cióíl' humana contemporánea sobar do naso meio ambiente pala sua natureza, magnitude, diversidade e persisténcia. 

~~ ~ r ~ f;: ~- :: · t. 

cunea dos encaros abrangue o 
40% do país e parte das augas 
mariñas. A natureza da desfeita 
vai desde o sofremento humán 
(Castrelo de Miño) á desapari
ción de espécies biolóxicas .(pei
xe concho etc). As alteracións 
van desde o nível masivo (desa-

. parición do bosque aluvial) até o 
micro$cópico (alteración da es
trutura mariña do fitoplancton). 
A duración é moi prolongada e 
alguns. dos asp~ctos negativos 
empiurarán co ternp~. 

A zona de influenc'ía airecta do 
Miño-é .éi>nsiderábeL T eixeira ten 
demostrado que as areas do Miño 
chegan até máis abaixo de Viana 
do Castelo e axudan a conformar 
as suas praias. Mou-re Reverter 
indica que a corrente do Golfo ba
te con Galiza na Garda, na de~ 
sembocádura do Miño e se esfia
ña en pequenas correntes que · 
penetran as rias. Afirma Moure 
que estas correntes arrastrarian a 
auga do Miño cara as rias. 

Estudos recentes indican que os 
encóros provocan a redución do 
sílice nas augas e o sílice e ne
cesário para a construción do 

· caparazón dunha alga microscó
pica denominada diatomea. Go~ 
as primeiras ~hoivas persis
tentes, e logo dos incéndios de 
verán, as augas do Miño baixan 
cargadas de nutrintes, pero con 
pouco sílice. Sen sílice, as diato
meas debilítanse, o que ten moi
ta importáncia porque compiten 
polos nutrintes con outro micro
organismo, denominado dinofla-

. xelado, que é o que provoca as 
rnarés vermellas. Os dinoflaxela
dos desprazan cada vez máis as 
diatomeas e isa poderia ser a 
causa do incremento, nos últi
mos anos, de maré.s vermellas. 

A perda de praias (por exemplb, 
en Tui uriha escala taller está a 
recuperar a praia do Areeiro) eli
mina lugares de lecer, deturpa a 
paisaxe e elimina organismos 
esenciais na cadea trófica do 
rio; alguns deles, coas larvas 
que se -adiren aos peixes, fertili
zan o río augas arriba. 

O atuimento do rio elimina as 
canles profundas, antes labra-

. das palas enchentas que eran o 
refúxio de espécies piscícolas 
de grande calidade alimentícia, 
e antes de extraordinária abun
dáncia, coma o sable. Os enca
ros eliminan así unha espécie 
por destrución do seu hábitat rio 
abaixo. A contaminación das au
gas empiora a situación. 

Por outra parte, as cheas manti
ñan pequenas lagoas e brazos 

Salto do Tambre, consttuido en 1925 pala Sociedode Genera/ Gallega de Electricidad. Na parte infeñor pode observarse o cauce seco do rio. 

de rio aillados (chama~fos na to
ponímia O Pozo e A lnsua, que 
se re peten en Gal iza e· Portugal, 
antes abundantes entre Salvate
rra e a Guarda), zonas enchou
padas de grande fertilidade que 
eran conectadas ·co rio cando es
te subia. Eses sistemas de reten
ción posibilitaban que os ciclos 
de conversión de .matéria inorgá
nica en ser vivo e outra vez ma- -
téria inorgánica fosen máis cur
tos e, xa que logo, o rio fose 
máis ricaz. Os encaros elimina
ron. estas enchentas e, en conse
cuéncia, desapareceron a maio
ria das lagoas, brazos e augas 
martas, os ciclos fixéronse máis 
longos e o ria empobrécese. 

Amais, esas retencións· laterais 
aumentaban de feito a lonxitu
de das beiras e incrementaban 
as posibilidade·s de aportes 
alóctonos. A área inundábel 
ten moito que ver co rende
mento pesqueiro. 

O rio disecado 

O Miño foi chamado pai, tiña ün 
grande poder xenerativo; a sua in
fluéncia rebordaba o seu alveo e 
tamén o seu val. Hoxe, o rio cho
co polos encaros $ un fluxo man
so sen enerxia . . os poucos meios 
anexos que fican están aillados, 
infestados de carpas que empo
brecen o que noutrora foi refúxio · 

de alevinos, cágados, xuvenis de 
aves, larvas, que foi catadoiro de 
lontras, raposos e ardeidos. 

O rio Miño está conectado ao 
aéuifero aluvial do baixo Miño; 
este acuífero é unha unidade xe
olóxica de seu, única en Galiza, 
constituida por materiais cuater
nários e exténdese desde Calde-

. las de Miño até a foz do rio e pe
netra pola canea do louro ocu
pando boa parte da Louriña; es
tá formado polos sedimentos da 
terrazas ou feítos de inundación 
do Miño que nalgures recobran 
sedimentos do Terciário. Os ma
teriais, í!-1º¡ porosos e permeá-

Pasa á páxina segointe 
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Ven da pá:xina anterior 

beis, danlle carácter moi activo a 
este acuífero que se extende por 
dous sistemas. Cando o Miño 
era un rio antes de represalo, as 
enchentas inxectaban augas no 
acuífero e a subida do nível freá- -
tico notábase perta de o Porriño; 
cando o Miño ia na estiaxe, a 
auga fluía no acuífero ao rio. En 
certa forma, o Miño fluía escon
dido baixo terra pala Louriña e 
polas Gándaras de Guillarei, por 
Páramos, por Tabagón. 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

Neste gráfico, dunha 
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Adeus rios, 
adeus 

• pe1xes 

Algunhas das 
repercusións negativas 
dos encoros serian 
doadamente eliminábeis: 
É experiéncia común dos 
pescadores da zona de 
Arbo que os bruscos 
cámbios de rente da 

Hoxe, a auséncia da pulsación 
enerxética que constituían as 
cheas, limita o aporte que para 
ás Gándaras de Budiño, para as 
Ribeiras do Louro, supuña o Mi
ño. O carácter de zona húmida 
de boa parte da Louriña esváe
se. A actual rexeneración da ve
xetación espontánea que se da 
nestas áreas como consecuén
cia do abandono da agricultura 
tradicional, ten un carácter a ca
da menos higrófilo. Os encaros, 
indirectamente, colapsan un dos 
pontos sobranceiros do país. 
Nótese que menor hidrofília 
quer dicer menos aves. 

PE(t<RES 

- publicación de Fenoso de _ 
1968, saliéntase o 

"aproveitamento" do 
Miño. Alguns 

investigadores, como o 
británico Patrick Me Cully, 
autor de llio.s .silenciados, 

din que a explotación 
intensiva dos rios produce 

Máis deterioro que 
benefíco social. 

auga dorio · 
(principalmente as 
repentinas baixadas do 
caudal) ocasionadas pala 
regulación arbitrária dos 
encaros, influen moi 
negativamente na pesca 
da lamprea entre 
Salvaterra e Friei ra. Á 
noite, cando o consumo 
de electricidade se 
incrementa, baixa o 
caudal do embalse e as 
redes quedan en seco. 
Saben os pescadores da 
míngua do número de 
troitas desde que se 
represou o rio: Diversos 
estudos realizados en 
rios peninsulares, 
indican que os embalses 
causan diminución do 
crecemento das troitas e 

Adeus á lamprea 

Várias espécies de peixes che
gan do mar ao Miño, poñen os 
ovos no rio, nútrense nel e cando 
acadan un certo tamaño, vanse 
ao mar; no océano aliméntanse 
e medran; cando xa feítos, tóca
lles reproducirse, voltan ao río 
traendo a el a enerxía dos ma
res. O rio Miño funcionaba coma 
unha xigantesta antena de fertili
dade. En cantidades que hoxe 
semellan fabulosas, entraban 
lampreas, salmón e sables. Esa 
corrente de gañáncia neta de 
grandes cantidades de matéria 
preciosa foi hoxe eliminada case 
totalmente polos encaros. Sable 
e salmón que chegaban até Lu
go puñan os seus ovos nas ra
ñas e frieiras, na zona de con
tracorrente dos bancos de coios, 
abondantes de Arbo río arriba, 
na zona hoxe transformada en 
moitos lagos artificiais. O río, fal
to de enerxia cinética por ter en
coradas as augas, non é quen 
de manter os canles profundos 
no seu álveo, por onde circula
ban, por exemplo, os sables. 

Os peixes desaparecen pola des
trucción directa dos seus habitats. 
Mesmo a contaminación semella 
unha causa comparativamente 
menor no debecer da pesca. 

A perda de fertilidade 
do esteiro do Miño 

No seu traballo sabor da xeo
morfol oxia da Galiza costeira, 
Noun afirma que o amplo esteiro 
da desembocadura do Miño non 
é unha ria polo grande potencial 
sedimentário do rio, cuxos mate
riais enchen o fondo e elevan o 
esteiro eneal do mar. Foi isto di-

to hai 30 anos. Hoxe, cunha car
ga sedimentária moitísimo me
nor e sen as grandes enchentas, 
o rio erosiona as suas beiras (a 
sua terraza actual) e enche as 
vellas canles e o 

enerxia, o sistema fréase. Só as 
cheas permitian que vexetais de 
baixo porte, non leñosos, de gran
de produtividade, cubrisen os sei
xos. Sen as cheas que incentivan 

a vexetación das 
beiras con espé
cies de pouca bio-

mar penetra río o 
adentro. Pódese Miño 
ver en grao es
pectacular no 
camping de A 
Xunqueira. Cada 
vez é máis co
mún que a sardi
ña entre no que 
vai tornando de 
rio cara ao mar. 
O que foi esteiro, 
vai cara ao mar. 
Os rizomas dos 
xuncos, antes es
taban cubertos 
de terra e hoxe, 
por mor da ero
sión, están en 
contacto coa au
g a e serven de 
asento a un bote-

masa e grande 
produtividade, sen 
os limos que as 
fértilizan, a vexe
tación ten cambia
do. Avanzan cara 
o rio as árbores; 
os boallos e min
gu illos son susti
tuidos por canas; 
os foxos chegan 
asillas. 

lla, o Fucus Cera-
noides: o mar avanza. 

funcionaba coma 
unha xigantesta 
antena de 
fertilidade. En 
cantidades que 
hoxe semellan 
fabulosas, 
entraban O esmorecer do 

rio reflictese na 
lampreas, salmón fauna. ANABAM, 

no seu censo de 
e sables. aves acuáticas do 

esteir.o do Miño, 
correspondente á 
tempada de Se-

tembro de 1996 á Marzo de 

A máis de 50 quilómetros do últi
mo represamento, os encaros 
restan fertilidade ao esteiro do Mi
ño. Alí, augas oceánicas pluviais, 
terra miuda e vento confluen. O 
resultado é unha zona de fertilida
de incomún. Hoxe, falto o rio de 

1997, compraba, un ano máis, a 
diminución do ornix na zona. Uns 
exemplos: de 600 parrulos crista
dos hai poucos anos, pasouse 
neste a 250 individuos; de demo 
negro, d~ 40 indivíduos de pro- · 
médio de anos anteriores, pasou
se a 15; outros anos contabilizá-

ronse máis de 100 garzas en pro
medio e hoxe non se chega aos 
50. A diminución é persistente. 

~partir de Salvaterra, insinuase 
unha chaira aluvial do rio; desde 
Caldelas, a chaira aluvial ou de 
inundación desenvólvese con 
amplitude crecente até a foz do 
Miño. Esta amplísima zona de
pendente do río no seu dinamis
mo, pois para os seu mantene
mento era imprescindíbel o asu
lagamento a que periódicamen
te se submetia o río, ten sido 
hoxe transformada polos enca
ros nun chan inerte, afectado 
ademais por urbanizacións, 
campos de fútbol, viveiros, plan
tas industriais e campamentos 
que cobren o que FENOSA des
truiu de terras húmidas. O im
pacto negativo ten certa homo
loxia co que representa un ·re
cheo nunha ria ou o a1erramen
to dunha lagoa (a.da Límia, un 
supoñer). Mesmo brutais traza
dos de concentracion parcelária 
en O Rosal son indirectamente 
causados polos encaros.+ 

forte redución do -
número. Amais, os 
encaros non teñen as 
obrigatórias rampas 
laterais que deberian, 
teóricamente, permitir o 
aceso do peixe cara aos 
trancos superiores do 
rio. 

Perdeuse a fartura de 
peixe, perdeuse a rica e 
peculiar tecnoloxia 
pesqueira que o Miño 
xerou, pérdense 
coñecementos, 
costumes, toda unha 
cultura artellada arredor 
das-pesqueiras do Miño. 
Pirma a banalización 
cultural, a trivilización do 
méio (un encoro é coma 
calquer oútro encoro), a 
perda de recursos 
económicos para a 
povoación ribeireña. 

A riqueza piscícola do 
Miño debece 
continuamente. No ano 
1996 pescouse un 50% 
menos de sáble e 
lamprea e menos de 20 
exemplares de salmón, 
que foi suxeito esta 
tempada a dous anos de 
veda.+ 

Un balance non tan f avorábel para o wátio 
O río é un sist~ma aberto en equilíbrio. A sucesión 
existente de encaros, ao furtar o aporte contínuo de 
enerxia no río, vírao nun sistema en regresión. O rio 
perde a sua forza produtora que queda sublimada· en 
enerxia eléctrica. 

Desde o represamento case completo do sistema 
fluvial Miño-Sil (aproveitamento integral, chamouno 
FENOSA), Galiza leva exportado unha fabulosa 

. cantidade de enerxia. Pero refrear con encaros o rio e 
furtarlle poténcia para, en grande medida, envíala ao 
exterior, ten repercusións de rango global no país. 

A drenaxe de enerxia orixina un ha diminución nas · 
taxas de renovación, na poténcia, de múltiples 

- . 
proces.os, por exemplo, na fertilidade vexetal ou na 
· morfoloxia xeolóxica. Causa alteracións na 
distribución de matérias inorgánicas, por exemplo 
coa perda de area· nas praias. E fai debecer a 
biomasa: o tipo de enerxia que se extrae do rio está 

• relacionada coa matéria viva, por exemplo no 
proceso de transporte de nutrintes. 

A transformación de enerxia (de cinética á eléctrica), 
causa graves quebrantos: humanos, sociais, estéticos 
e culturais, áo común dos galegas e orixina enormes 
beneficios aos grandes capitalistas das hidroeléctricas. 

Non pode ser doutra forma: os grandes números d~ 
produción e exportación de enerxia, nun sector onde 

se emprega moi pouco traballo, ten que pagalos a 
terra. Ao grande. 

Se hai anos Fenosa mesmo alardeou de cambiar 
electricidade por peixes, vaticinando un grande 
desenvolvemento, a realidade qe hoxe mostra que o 
custo natural foi ben alto e que o desenvolvemento 
non repercutiu no país na medida na que o monopólio 
eléctrico prometera daquelas. Por outra parte, 
hoxendia estamos a ver a implanta~ión de enerxias 
máis limpas e menos danesas. Cómpre que, dunha 
vez, os custos ecolóxicos señan tidos en conta na 
medida real da sua importáncia é que o mito do 
progreso seña correxido. • 

ANOSA TERRA 



4 GAL IZA 
NO PSdG-PSOE móstranse indignados e sorprendidos polas,suas manif estacións antigalegas 

Francisco Vázquez, azoute do seu partido. 
-0- A. E·IRÉ 

"O meu compromiso é un só, 
La Coruña", así se defen"ia 
Francisco Vázquez, secretário 
xeral do PSdG-PSOE na apre
sentación da sua candidatura 
a alcaldábel. Ademáis da sua 
profesión de fe coruñesista, 
Vázquez declarouse "terror e 
azoute das autonomias". Es
tás declaracións incomoda
ron a boa parte dos militan
tes socialistas asi como a 
numerosos empresários lo
cais que antes o apoiaron. 
Para o BNG, que tamén foi 
insultado, "é a mostra de que 
ten o seu proxecto esgotado". 

Oficialmente todos os díríxentes 
socialistas consultados trataron 
de restarlle ímportáncía ás decla
racións realizadas por · Francisco 
Vázquez definíndose como "un 
alcalde coruñesista, un político 
coruñesista e, ademáis, munici
palista; o terror e o azoute das 
autonomías". O primeiro en en
xuiciar estas declaracións foi o 
rexedor de Compostela, Xerardo 
Estévez, que acusou ao secretá
rio xeral do PSdG-PSOE de fo
mentar "un enfrontamento inece
sárío entre as cídades". Nembar
gantes, Estévez tratou de sacar
lle ferro ás manifestacións afir
mando que "deben de lerse nun 
contexto rexoubeir6", ao tempo 
que declaraba que "vir non ve
ñen nada a conto", e recoñecia o 
mal que lle fan ao partido. 

Para o voceiro parlamentar do 
PSdG-PSOE. Emílío Pérez 
Touriño, estas declaracións de 
Vázquez "tampouco deben de 
ser-tiradas de contexto e do to
no paspalleteiro e de distancia
mento con que · as realizou o 
secretário xeral". Touriño quer 
deixar de manifesto q_ue "a tra
xectória do PSOE é inequívoca 
na defensa da autonomía, dun 
estado federalizante, de loita 
polo autogovernó e o secretá
rio xeral é a· expresión política 
do partido". 

Miguel Barros, que se enfrontou 
a Vázquez na última conferén
cia, tivo menos reparos que os 
anteriores compañeiros en criti-

. car directamente a Vázquez, 
asumindo a discrepáncia pública 
que outros_ dirixentes expresaron 
en privado pero pediron a "com
prensión" para non facer decla
racións neste senso até despois 
dos comíCios municipais. O aspi
rante socialista á cabeceira de 
lista de Vigo foi contundente ao 
afirniar que "se nó son unha 
boutade, son unha frivolidade 
política, un terríbel erro que, de 
novo, ternos que lamentar no se
cretário xeral". Barros tampoucó 
deixa en moi bó lugar a moitos 
dos seus compañeiros cando 
critica que o manteñan no pasto 
pésie as suas posicións que tan
to dano lle causan ao PSdG
PSOE, "porque, que eu saiba, el 
non ten belizcado a ninguén po-

. la orella. Se Paco está onde es
tá é que alguns só miran conser
var os seus postas e realizan to
da a política en función dos seus 

Francisco Vázquez realizou a terceira inauguración da praza de Maria Pi~ a pasada semana. 

intereses persoais". 

Mália sua definición coruñesista 
e antigalega, Vázguez recórda
lle aos ·"críticos" que acadou a 
secretária xeral "elexido co 95% 
dos votos e, a partires da crise 
posterior ás autonómicas ainda 
me refrendaron o 79%", polo 
que pensa seguir· no cárrego. 

Servirse do PSOE 

Se Fraga lribarne puxo en dúbi-

da, despois destas declara
cións, "a saude mental" do al
calde coruñés, Henrique Tello, 
voceiro do BNG no concello, 
realizou unha análise moito 
máis política. "Vázquez o que 
fai é servirse da Coruña para 

~ manterse no cargo no PSOE, 
pois ·sabe que o único que ten 
para defenderse é a cidade . 
Cando perda as eleicións, aca
barase como político'', afírmou 
o concelleiro nacionalista. Para 
Tello, Vázquez "ten o modelo 

de xestión totalmente esgota
do. A Coruña está cercada por 
todas as administracións: os 
acesos reducidos, o porto de
caído, Bens un ano sen axu
das, lnespal privatizado, Santa 
Bárbara pechada, o Parque 
Ofimátic~ recalificado para vi
vendas ... 

Para os nacionalistas agora ta
mén está a quedar en evidéncia 
a falácia de Vázquez como xes
tor. "Enterrou cartas que lle che-

Cincuenta mil pesetas cada pedra de Maria Pita 
"Senvergoñas e cp.fuallas", fo
ron os calificativos que Fran
cisco Vázquez usou para res
ponder ás criticas políticas dos 
edís do BNG pala reinagura
ción da Praza de Maria Pita 
utilizando "a escolinos en plan 
Fronte de Xuventudes". Cando 
se debateu no pleno a remo
del ación , despois de duros 
alegatos do nacionalista López 
Rico e do popularGómez Váz
ql1ez, tanto o alcalde como os 
seus compañeiros socialistas 
non dixeron unha palabra, limi
tándose a votar. 

Ambos voceiros criticaron que 
en once anos se realizasen 
tres remodelacións da praza, 
gastando perto de 450 millóns 
de pesetas. A prim~ira remo
delacióri para construir o apar
camento (sen estudo prévio) 
resultou mal construida, até o 
ponto de que os funcionários 
non quixeron firmar a recep
ción da obra. Na vez de cubrir 
a praza con lousa a empresa 
adxudicatária do aparcamento, 

realizou o pagamento da obra 
o concello, por un valor de 300 
millóns de pesetas. Realizouse 
logo unha segunda remodela
ción para dotar ao chan dunha 
capa de xabre de 80 centíme
tros de grosor. Como cada me
tro cadrado pesa tonelada e 
média o teito do aparcadoiro 
non podia con tanta cárrega, 
polo que h<;>ubo que proibir os 
actos e concentracións na pra
za. Ainda así, Vázquez decidiu 
mudar os bancos e as xardi
neiras, gastando, de novo, en 
cifras do popular Gómez Váz
quez, "dazaseis mil pesetas 
por cada pedra colocada". 

Agora Vázquez voltou a ente
rrar outros cen millóns de pese
tas en obras. e entroulle presa. 
Dictou unha provídéncia decla
rando a obra como "emerxén
cia", algo que criticou toda a 
oposición, por' non tratarse 
"dunha catástrofe ou emerxén
cia nacional", dous dos supos
tos para que recibira estes ca
rácter. O outro era que se esti-

vera a esmendrellar a praza. 
Se esta era a razón criticáronlle 
as actuación anteriores, pero, 
sobre todo, que non tivese 
mandado desaloxar o aparca
mento e que tardase un mes e 
vinte dias, cando a praza xa 
estaba levantada, en dictar a 
providéncia de "emerxéncia". 

Tanto BNG como PP pensan 
que a estátua de Maria Pita e o 
acto de "adesión inquebrantá
bel" é a cortina de fume para 
facer esquecer as responsabili-: 
dades polas actuacións escan
dalosas realizadas na praza. A 
parafernália e os nenas con ta
chos alumeándolle estilo Praza 
de Oriente a Maria Pita deixan 
contemplar agora unha estátua 
moi pouco en consonáncia cos 
tempos europeistas que tanto 
predica: Maria Pita mata a es
pada aos franceses que bo
quexan aos seus pés. As men
tes máis sensíbeis da Coruña 
pensan que seria moito millor 
enarborar á Maria· Pita pescan
tina do Muro.• 

gaban a esgalla, pero os coru
ñeses estanse a decatar agora 
que non existe un proxecto de 
cidade e que as obras faraóni 
cas están mesmamente tan mal 
realizadas que é preciso reface
las unha e outra vez ". Como 
símbolo citan a Praza de Maria 
Pita, con tres remodelacións, 
outras tres a de Pontevedra, a 
do Tren, Orzán , Riazor ... Unha 
casa en San Andrés que a dei
xaron derrubar pesie a un infor
me de Património que impedía a 
demolición da fachada e o re
querímento da policia unha hora 
antes. Ou a recalificación do 
asilo despois de afirmar primei
ramente en Pleno que non era 
para construir e despois acusar 
o voceiro socialista Xabier Losa
d a aos nacionalistas de non 
"querer que especulen as mon
xas cando foron a institución 
quemáis fixo pola Coruña". 

A política cantonalista de Váz
quez-está a enfurruñar mesmo a 
poderes coruñeses que antes 
apoiaron a Vázquez. Como moi
tos dos seus compañeiros de 
partido, piden non aparecer pu
blicamente con declaracións, pe
ro coinciden ao afirmar que esa 
"imaxe separatista que Fraga 
está a oferecer da Coruña per
xudícanos na expansión cara o 
resto de Galiza, pois crea unha 
animadversión case semellante 
ao ser basco". Un dos que traba
llou máis directamente con Váz
quez, tanto dentro do partido, 
como asesor ou xefe de prensa., 
o comentarista político Carlos 
Luis 'Rodríguez, tamén poñia de 
manifesto como Vázquez estaba 
a perder vários apoios econó
micos na própria cidade por esta 
·política coruñesista.• 
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O informe do Consello de Cantas do 93 
apreséntase con 5 anos e 2 lexislaturas de retraso 

A fiscalia anti-corrupción · 
pescudará as contas do Xacobeo 
-0-P.C. 

O pasado Martes 26 de Maio, 
con dous governos distintos 
polo médio e cinco anos de 
retraso apresentábase no Par
lamento, o infotme do Conse-
11 o de Cantas sobre o ano 
1993. Un Informe que segun
do o deputado do BNG, Xesus 
Vega estaba rematado a finais 
da lexislatura pasada pero 
que fol retrasado polo PP para 
evitar que se producise un de
bate -público sobre os gastos 
da Administración durante 
ese periodo. Málla avaliarse a 
xestlón do ano 93, no informe 
exclúense as cantas da S.A. 
de Xestlón do Xacobeo, que 
foron relegadas ao informe do 
ano seguinte para adiar a sua 
contabilización polo miudo. 

A fiscalia anti-corrupción acei
tou real~zar unha pescuda para 
examinar se hai motivos para 
considerar como presuntamen
te del_ictivas algunhas das parti
das de gasto da Socidade Anó
nima de Xestión do Xacobeo 
93. Ao entender do parlamentá-

" rio nacionalista Xesus Vega 
Buxán, esta é unha das causas 
principais que provocaron o re
traso da apresentación do infor
me do Consello de Cantas do 
ano 93 mália estar finalizada a 
sua tramitación antes de rema
tar a pasada lexislatura. "Foi 
t~amitado en ponéncia pero non 
chegou ao pleno pala presión 
política · que sofre este organis
mo, onde os tres quintos dos 
seus membros son a proposta 
do PP", afirmbfi 10 Gtepútaao. · ~:; ~ 

Pésie ás irregularidades que se 
albiscan no informe referente á 
S.A. de Xestión do Xacobeo, es
te foi excluido do control de lega
lidade eliminándose as análises 
específicas sobre subvencións 
para dificult~r a sua avaliación. 
Na vez de encetar unha fiscali
zación polo miudo, estes gastos 
foron incluidos na Canta Xeral 
da Administración para diluir as 
posíbeis irregularidades "co que 
perden categoria no sentido da 
fiscalización", indica Vega. 

Na mesma liña, o deputado na
cionalista denunciaba o feito de 
que non se atendera ó voto par
ticular dun dos conselleiros a 
respeito dos gastos derivados 
da sociedade Turgalicia, da que 
se destinaron partidas mesmo 
para celebrar concursos gas~ro.: 
nómicos no Brasil. 

Abusos nas contratacións 

O informe do Consello resalta., 
ademais, o abuso das contrata
cións de urxéncia, que permiten 
facer as concesións sen mediar 
concurso público mália os .alonga
dos ptazos de excución non acre
ditar lo.go as causas que provoca
ron esa urxéncia. Tamén analisa 
as modalidades de contratación 
do persoal da Deputación de Ou
rense, onde se sinala que os tra
balladores entran como · interinos 
nas modalidades de acceso res
tri nxido mesmo carecendo, en 
moitos casos, da titulación acadé
mica pertinente. Sublíñase o Gasa 
de que nese organismo chegouse ~ 
a converter a interinos en persoal 
laboral con caracter retroactivo; ,) l : 

Na sua análise, a deputada so~ 
cialista, Dores Villarino, denun
ciou o feito de que o Consello 
decidira non pronunciarse a res
peito das cantas dos cartas pro
cedentes da UE, dos fundos FE
DE R e do FEUGA. "N.on emite 
opinión porque hai un fiasco de 
tal natureza que foron incapaces 
de facelo. Hai fundos que se 
deixan sen utilizar, cámbianse 
para outros proxectos ou mistú
ranse as partidas". 

O Consello de Cantas chega a 
propor que se realice un inven
tário dos bens móbeis que ten a 
Administración porque ao non fi
gurar como tal non hai garantias 
de que 'sigan, na actualidade, 
sendo de proprieqade da Admi
nistración e tampouco permiten 
saber se se mercan con cárrego 
a créditos. 

Pésie estas análises, o PP negou
se a aceitar as propostas dos gru
pos parlamentários, agás as suas 
próprias, sob pretexto de que "pa
rece que non estamos a falar do 
mesmo informe". Estas propostas 
limitábanse a pedir que se aceita
sen as recomendacións feítas po
lo Consello. Oi;; populares rexeita
ron aceitar as resposabilidades 
políticas ao negarse a dar explica
cións sobre o que no informe se 
califica de "inciqéncias" e que se 
retire ás irregularidades para as 
que non se atopa unha explica
ción contábel. Logo de cinco anos 
de retraso a apresentación da fis
calización do ano 93 queda redu
cida a un informe de gastos e in
gresos que parece non competer 
a nen@liln 9overno. +: , ; } . ' . · 

ANOSATERRA 

Mayor Orei·a sinala que durante 
o ano 1997 houbo 
50 manifestacións por semana 
O ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, informou no 
Congreso o Xoves 21 de Maio que en Galiza se celebra
ron un total de 2.552 manifestacións durante o 1997, e di
cir, unha média de 50 por semana.-Segundo o Governo 
central, o 31,32 % foron comunicadas, o 70% non estaban 
au_torizadas e as forzas da orde pública só interviron,en 36. 
ocasións. O ministro sinalou que segundo estos dados 
"non· se pode decir que en Galiza existe un déficit de liber
dade de expresión e qe manifestación". Oreja respondía 
asi as peticións de cese do delegado do Governo .• Xan 
Manuel Diz Guedes, especialmente pala sua actuación o 
20 de ).(aneiro durante a celebración da tratorada na que 
se abriron expedientes sancionadores a 345 gadeiros. + 

5 

Ba_ltar acepta as listas públicas de emprego 
pa.ra a Deputación 
Ainda que non quer revisar o resultado das recentes opo
sicións para técnicos da Deputación de Ourense, nen 
tampouco o método de composición dos tribunais, o pre
-sidente do organismo provincial, Xosé Luis Baltar, 
comprometeuse o Luns 25 de Maio a aceitar ·º sistema de 
listas públicas, paralizadas desde hai ~eses, para aceder 
a un emprego dentro da institución: O compromiso 
formuloullo ao grupo do BNG. + 

As eleicións europeas.e municipais 
celebraránse o 13 ·de Xuño do 1999 
As éleicións europeas, municipais e autonómi.cas -a ex
cepción das comunidades.históricas- celebraránse o 13 
de Xuño do vindeiro ano. O Congreso aprobou esta re
forma da Lei Electoral que suporá ter que modificar o es
tabelecido en vários estatutos de autonoryiia, nos que se 
recolle que os comícios teñen que ·celebrarse o cuarto 
Domingo de Maio, cada catro anos. A unificación das 
datas corresponderia a netesidade de reducir os gastos 
dos partidos nas campañas eleitorais. De non facerse a 
modificación, os galegas previsibelmente terian que acu
dir ás urnas o 30 de Maio para escollar os representan
tes municipais e o 13 de Xuño para votar aos europeos.• 

Mobilización pola defensa do ensino 
na comarca de Vigo 
Máis de duas mil persoas participaron na mobilización que 
percorreu as ruas de Vigo o Martes 26 baixo o lema "Pola 

. defensa do ensino público". A Plataforma que convocou a 
protesta, na que están agrupadas forzas políticas, sindicais 
e sociais, pediu a igualdade real de oportunidades para to
da a povoacion á hora de aceder aos centros públicos. Asi
mesmo demandouse a criación de cinco institutos na cida
.de, a escolarización en escalas achegadas ao domicílio e 
maior aporte orzamentario para o ensino público.+ 

O Govemo central estudará 
a devolución de bens incautados no· 36 
O Congreso aprobou en comisión o Martes 26 a proposta 
do BNG sobre a devol·ución de bens incautados polo -
franquismo en Bergondo e Ares. Por esta iniciativa insta
rase ao governo a que estude a situación dos dous inmó
beis; o primeiro pertencia á asociación Centro de lnstru
ción e Recreo de Bergondo e os seus contornos, que ain
da existe hoxendia, e o segundo, na parróquia de Cervás 
en Ares, é -o centro instrutivo construido en 1931 polos 
viciños. No caso de Bergondo, tanto o· concello como o 
Parlamento tiñan aprobado mocións para devolver A Sen
ra, nof11e do edificio; no de Cervás, mália a postura do con
cello, a vía de reciamación administrativa nunca prosperou 
por non aceptar a xustiza que. a incautación tora ilegal.+ 

·A liña de alta teosión de Merza 
ch~a ao xulgado 
A titular do xulgado n2 7 de Pontevedra citou a declarar ao 
secretário da delegación de lndústr~a de Pontevedra, Rúbio 
Maquieira, en relación a un posíbel delito de falsidade de 
documento público relativo á liña de alta tensión que Rede
sa instalou en Merza (Vila de Cruces). Segundo os viciños 
afectados, que deron unha rolda de prensa o Luns 25, a 
Fiscalía rl¡!matou as dilixéncias informativas e instou ao 
Xulgado a.que.investigue os posíbeis delitos. A delegación 
de lndústriá sinalara que a liña cumpria todos os requistos 

. legais nun documento co que se avalou a expropiación de 
, J r ~ 1 terreas, candó on informe pericial _sinata·'O contrário; + 
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OPtN.IÓN 

OS MAXISTRADOS BALT ASAR GARZÓN E GARCÍA CASTELLÓN INTENTARON 
RECENTEMENTE ABRIR UN ·PROCESO Á DITADURA CHILENA E ARXENTINA. O 

P.P., ATRAVÉS OOS XUÍCES FUNGAIRIÑO E CARDENAL, PÚXOLLE TRABAS Á IN, 
VESTIGACIÓN. ESTE ANO CÚMPRESE O 25 ANIVERSÁRIO DO GOLPE CHILENO. 

PINOCHET E OS VERDADEIROS CULPÁBEIS 

ComQ a maioria das repúblicas Sulamerica, 
nas, Chile canta cunha constitución calca, 
da da Norteamericana. O reximen presi,· 
dencialista favorece o caciquismo protector 
dos grandes proprietários. EEUU, debido á 
sua influéncia no cono Sul .e ao poderío 
militar, controla as compañías mineiras do 
país. Chile posue abundantes minas de co, . 
bre e antes xa fara rico eri minas de salitre, 
empregado·na fabricación de explosivos. 

Despois de govemar Chile partidos que ape,· 
nas molestaban os intereses dos ianquis .. no 
ano 1971 chega ao poder a Unidade Popular 
(UP) que gaña por unha estreita marxe. O 
lexislativo seguirá, sen embargo, nas máns 
da direita. Salvador Allende sae eleito presi, 
dente e intenta conducir o país ao socialis, 
mo através do que se denominará a via Chi, 
lena ao Socialismo. Trátase dun proxecto pa, 
cífico, con cámbeos graduais e democráti, 
cos. Para levalo adiante, Allende bebería 
das augas dos teóricos do marxismo. O mes, 
mo Marx dirá: "Tál vez en Holanda os 
obreiros poden lograr os seus fins por médios 
pacíficos". O Che Gueva~a era sabedor das 
convicións de Salvador Allende e oferecerá, 
11~ o seu libro sobre a guerrilla coa seguinte .. 
adicatoria: "A S. Allende que, por distintos 
médios, pretende conseguer o mesmo". 

Unha ~fas primeiras medidas tomadas pa la 
UP, unha vez chegada, ao poder foi naciona, 
lizar as empresas que estaban nas mans dos 
norteamericanos ( telecomunicacións, minei, 
ras, etc.), ·ocupar,se de que a_nengun neno 
lle falta,se un litro de leite gratuito todos os 
días e educación pública, gratuita e univer, 
sal. Algunha das empresas seria autoxestio, 
nada por obreiros que conseguen aumentar a 
produción. Os o9reiros estaban agrupados na 
CUT (Central Unica dos Traballadores). 

UN EXEMPLO MÁIS PERIGOSO QUE O CU, 
BANO. Os ianquis non querían unha segunda 
Cuba no continente, o proceso de Chile re, 
sultaba ainda má\s perigoso, porque se ia con, 
verter no primeiro país que chegaba ao socfa, 
lismo mediante as urnas e podia servir de mo, 
delo a outras nacíóns en condicións seme, 
llantes. Intenté!fán por todos os meios que o 
cámbio non vaic~ adiante. Utilizarán várias 
frentes. Unha será a do desorde nas ruas. 

Chegan ao país· expertos enviados ·pola 
CIA para adestrar á organización nazi Pa, 
tria y Libertad, no manexo de explosivos, 
armas e loita nas ruas. Esta organización es, 
taba fortemente. armada e militarizada e 
provocará infinidade deº altercados e asasi, 
natos. Compre recordar o atentado contra 
o presidente ou o asasinato de Schneidder 
e do xenetal Viaux. Eran coñecidas as rela, 
cións dalgun rnembro desta organización 
coa ernbaixada norteamericana. 

. A Democrácia Cristiá convertiriase no 
máis firme baluarte dos intereses norteame, 
ricanos. Esta organización torpedeará "de, 
mocraticamente" o proxecto da .UP,. utili
zando a cámara dos representantes e os 
meios de comunicacións afins (El 
Mercurio). Intentarán recortar -lle ooder ao 
presidente mália que todos os seus predece
sores estaban dotados de poderes especiais. 
Desde a sé da OC chegan a disparar contra 
unha manifestación que transcorre por 
<liante do locál, caendo morto un obreiro. 

Os EEUÚ bloquearían o comércío con Chile 
(a crise do avitoallamento) provocando un
ha escasez de alimentos e outros produtos. 
As organizacíóns da UP intentarán o abaste-

MANu~L CAM1Ño Mouzo 

Presos políticos no Estádio Nacional do Santiago ele Chile ben lago ele trunfar o golpe. KOEN WESSING 

frori.te iras, relixiosos, comercia is, etc . .) . 
Agora o inimigo está dentro das próprias 
fronteiras: é o comunismo e hai que erradi, 

calo. A CIA lanza a consigna da guerra ci
vil para dividir. a oficialidade que era fidel a 
Allende. O govemo responderá coa consig, 
na de non. á guerra civi~ . Foi este quizá un 
dos grandes erros, que deu lugar a que o 
golpe collese á povoación desarmada. 

O comandante en xefe, Carlos Prat (máis tar, 
de asas inado pota DINA na Arxen tina), di
mitirá ante a presión dos sectores civis e mili
tares máis reaccionários e nomea no seu lugar 
a Augusto Pinochet. Por qué este home? Pi, 
nochet portára-se discretamente no posto de 
vixiáncia do Norte, en Pisagua. Allende trou
xérao pola sua laboura e fidelidade en todo 
momento, nomeárao xefe do estado maior do 
exercito e encargoulle que lle fixese un infor
me dos complots que habia polo país. Pino
chet será quen avise ao presidente no primei
ro intento de golpe de estado. Ninguén des, 
confiaba deste militar. Inclusive a muller de 
Allende cando bombardean a sua casa per
guntará: Onde estará o probe Augusto, que 
farán con el? Pinochet baseou toda a sua vida 
na mintira e finalmente na traición. 

O 11 de Setembro de 1973 encabezará o gol
pe de estado, eran oito oficiais os que o orga
nizaron e "recibiran ordens superiores". A 
aviación bombardea o Pazo da Moeda, lanza 
dentro gases lacrimóxenos. Pouco despois 
Allende aceita as ordes dos golpistas e envía 
unha comisión para negociar a rendición coa 
Xunta Militar. A Xunta oferece un avión pa, 
ra sacar do país ao presidente e a xente que 
este elexise. Hoxe sábese que o obxectivo era 
derrubar o avión unha vez collera vo. Allen
de refugou a proposta e dirixiuse ao salón pre
sidencial onde máis tarde aparecería morto. 

Durante a ditadura, o xeneral e a policía 
política (DINA) eliminan a boa parte dos 
opoñentes ao reximen, outros deben exi, 
liarse. A Colonia Dignidad servirá como la
boratório para obter confesións pre-marte 
e para facer desaparecer aqs disidentes. Es
ta colónia funciona corno un estado apar, 
te, unha auténtica secta. O seu presidente 
é o nazi Paul Schaffer, hoxe fuxido da xus
tiza dese país. Por aquí pasaría tamén 
Doutor Menge[e. Dignidad recibia diñeiro 
do estado e dos xacementos de titáni , 
zinc e cobre, concedidos por Pinochet. Na 
actualidade está en marcha un xufzo con
tra esta colónia para declarala ilegal, grá
cias ás testemuñas aportadas pola xen te 
que puido fuxir con vida. • 

cimento da povoación cun reparto xusto, 
impedindo que determinados comércios acu
mulasen mercáncia para lago especular. Ou
tni das dificuldades ás que tivo que enfron, 
tar-se o govemo .de Allende foi a folga na 
mineiria, provocada polos sindicatos verti
cais. Durante o tempo que se rnantiveron os 
paros recibían diñeiro de empresários nortea
mericanos para que seguisen coa extratéxia 
de folga. Os partidos de direitas aproveitaban 
a sua preséncía na cámara e nos .meios de co
municación para acusar ao govemo de levar 
o país ao caos. Outra das folgas importantes 
que tivo que enfrontar o govemo foi a de 
trarisportes planificada polos EEUU; salvan
do outra vez a situación as organizacións da 
Unidade Popular: .chegarian a transportará 
xente en autornóbeis próprios, camións, trac
tores. Con todo, o ambiente criado era pro
pício para un golpe de timón. 

· Xosé Lois · 

Ü INIMIGO DOS MILITARES ESTÁ DEN
TRO. A maioria da oficíalidade fora ades
trada na Escala das Américas (EEUU). Ali 
impárte-se-lles a "doutrina de seguridade 
nacion~l" , baseada nos dados acumulados 
polo Pentágono e a experiéncia p.rática dos · 
nazis. Antes as nacións loitaban contra ou
tras por diversos motivos (problemas de 
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Guiña asegura que se investirán 30.000 millóris pero recoñeqe que precisarian 210.087 millóns 

O novo 'Plano Decenal Ferroviário 1998·2007' 
non prevé dobre via nen electrificación da rede 
-0- P. CASTRO 

Por duas veces consecutivas 
compareceu o conselleiro de 
Política Territorial, Xosé Cuiña, 
en substitución do presidente 
da Xunta. Cuiña explicaba na 
primeira comparecéncia os re
sultados acadados por Manuel 
Fraga lribarne nas suas entre .. 
vistas co ministro de Fomento. 
Na segunda centrábase no al
cance e os compromisos do 
protocolo dos camiños de fe
rro recentemente asinado. O 
conselleiro adiantou que ha
berá 30.000 millóns de pese
tas para mellorar a liña ferro
viária e outros 30.000 se se 
asina un acordo con Renfe e 
entidades privadas. Da pró
pria Xunta recoñécese que se 
precisarían 210.087 millóns. 

"Fraga equivoca traballar con 
estar ocupado. Ten que facer al
go para agochar a sua incapaci
dade pol ítica. Por iso enche a 
sua axenda con viaxes, inaugu
racións e comparecéncias dian
te dos médios de comunicación 
para xustificar as suas ausén
cias da cámara". Con esta afir
mación explicaba o deputado do 
BNG, Alfredo Suárez Canal , as 
reiteradas negativas do presi
dente da Xunta a comparecer 
no Parlamento para dar explica
cións sobre a sua xestión e no
m ead amente sobre os resuta
dos acadados nesas viaxes e 
entrevistas. Na sua vez, enviaba 
a dar conta das suas visitas a 
Madrid ao conselleiro de Política 
Territorial X osé Guiña. 

Un dos pontos que máis polé
mica suscitou foi o informe , 
apresentado polo conselleiro a 
petición do BNG, sobre o conti
do, o alcance e os compromi
sos do protocolo do ferrocarril 
asinado o pasado 6 de Abril. 
Desta volta non foi necesário 
que desde a oposición se debu
xara a situación da rede de ca
miños de ferro. O próprio Guiña 
sinalaba as suas deficiéncias 
lembrando que "dos 923 quiló
metros de liña férrea en ancho 
Rente que existen na nosa te., 
rra, non hai un só de dobre vía, 
pouco máis da cuarta parte está 
electrificada e existen máis de 
425 pasos a nivel, algo máis de 
1 cada 2 quilómetros". 

Tamén era o conselleiro quen . 
insistía nos escasos lnvestimen
tos que se teñen destinado des
de Madrid que "mes·mo afectan 
á subsisténcia, como modo 
competitivo, do fermcarril". Má- . , 
lia subliñar que ~ara solventar 
esas deficiéncias serian necesá
rios uns investimentos de 

. 210.087 millóns de pesetas, dos 
que 65.000 se destinarían á alta 
velocidade e máis de 145.087 a 
investimentos na rede interior, 
apresentaba no pleno, como un 
grande logro que só se investi
rán 30.000 millóns entre 1998 e 
o 2002 e que están en conver
sas para acadar outros 30.000 
para o seguinte quinquénio. 

Plano decenal 

Estes orzamentos estarían desti
nad o~ a cobrir as perspeitivas 
dun novo "Plano Decenal Ferro
viário 1998-2007" elaborado polo 
governo galego en Oecernbro de 
1997. Diante destas explicacións, 
o deputado do BNG, Alfredo Suá
rez Canal, acusou á equipa de 
Fraga e ao próprio presidente da 
Xunta pola sua "incapacidade po-
1 ítica, porque teñen vontade de 
funcionar só como xestores admi
nistrativos e nen sequer son bos 
xestores". Para o parlamentário 
nacionalista as "declaracións trun-

N o primeiro andar fi, 
ca a disposición 
dos clientes unha 

oferta especial de festas co, 
melladas. Ainda restan pro, 
dutos gastronómicos autóc, 
tonos sen dia de celebra, 
ción; a ceboleta, o can de 
palleiro, .o carrizo ama.relo e 
as minchas . Oferec'emos, 
alén da pertinente subven, -
ción, un completo porgra, 

falistas" do con
selleiro de Políti
ca Territorial 
contrastan cos 
insuficientes in
vestimentos re
ais que se desti
narán aos camí
ños de ferro ga
legos xa que "o 
convénio é unha 
auténtica misé
ria". Alén diso, e 
a respeito do 
Planó Decena!, 
Suárez Canal 
aseguraba que 
"non queremos 
máis planos se
nón que execute 
o que xa hai", en 
referéncia . ao 
aprobado por · 
unanimidad_e na 
cámara no ano 
1995. 

1 

A atitude do go
v e rn o do PP 
resposta, segun
do o deputado · 

nacionalista a un comportamento 
de "indianos". No último Foro do 
Noroeste e segundo consta na 
acta da xuntanza "Guiña non fa
lou para nada de reivindicacións. 
para Galiza, só da variante de 
Guadarrama", sinalou, subliñan
do que os pop,ula-res "súmanse 
con entusiasmo a reclamar pro
xectos que son competidores cos 
investimentos internos". Unha ati
tude que quedou patente durante 
o recente debate sobre o estado 
do estado onde os representan
tes galegas do PP "votaron en 
contra do que se aprobou no Par
lamento de Galiza" ao rexeitar a 

ma que inclue un pregoeiro _ ~~ - · · Comércio 
da casa, a cobertura en di, 
recto por Luis Rial dª Rádio • 

proposta de resolución apresen
tada polo BNG en defensa dos 
camiños de ferro galeg<?s. 

Tampouco convenceu a inter
vención de Guiña a Anxo Gue
rreiro quen lembrou que en opi
nión do ministro de Fomento os 
prometidos investimeñtos de 
30.000 millóns c;le pesetas para 
pór en marcha o novo plano "son 
incompatíbeis coa trans-cantábri
ca ou coa autovía Fene-Ferrol" e 
cualifi<;ou como "un soño" a pro
mesa dos outros 30 .000 . Pala 
sua banda a deputada socialista 
Maria Antónia Alvarez indicaba 
que este acorde supón manter a 
Galiza na marxinación. 

A resposta de Guiña centróuse, 
máis que en xustificar os seus lo
gros, en desmentir as críticas do 
~NG. Segundo o conselleiro de
fender a variante de Guadarrama 
resposta á "mentalidade integra
dora e vertebradora" do PP, un 
partido ,que ·el mesmo auto-califi
cou de "moderno, español e eu
rop e u". Para contradicer ao 

. PSOff recorreu ao argumento de 
que en 13 anos de ,,governo non 
destinaran investimentos á Galiza 
e canto a Guerreiro limitouse a · 
desmentir a idea do "soño" dos 
30._000 millóns. explicando que 
serian realidade en breve coa si
natura dun convénio con Rente e 
con investidores privados. O cer- -
to. é que os investimentos previs
tos polo con?elleiro limítanse a 
obras "calificadas como· urxentes" 
entre as que non se prevé nen a 
electrificación da rede nen a do
bre vía e "se en Madrid se votara 
o mesmo que aquí teriamos os 
investimentos asegurados'', sen
tenciaba Suárez Canal.• 

O fio musical ainda non 
foi instalado nas <lepen, 
déncias da Xunta. Seria 
unha grande axuda para 
facilitar aos usuários das 
instalacións o aceso rápi, 
do e directo ás me llores . 
oportunidades do dia. 
Coa garantia de denomi, 
nación de orixe que po, 
den certificar en todo 
momento os asesores vo, 
antes que circulan de des, 
pacho en despacho. 

Galega desde o primeirófo, a.e;>· por 1l1a10f 
guete até se retirar o cierra, ·-'----,--.• ------------
deiro borracho, e no mesmo ;· 

Como nos grandes arma, 
céns, .o horário é flexíbel: 
ábrese polas tardes, os fins 
de semana, as feiras de 

lote enviamos un cons~llt~i, 
ro co seu parque mób'ile.sé, 
quito de palanganeiros. Non se marchen sen pasar 
polo. departamento de promesas eleitorais e coloca-
ción de adláteres, ternos unha .ampla cadea de socie, 
dades de xestión, fundacións, entes, organismos autó, 

' nomos e oficinas cpmarcais,i para dar satisfación aos 
platos máis exquisitos en matéria de ter un posto de 
traballo pola cara. Bonificacións para fillos de promi, 
nentes. Na sección de picare·sca española.asina exem, 
plares do seu enésimo prefácio COI\ p~ta dura o di, 
rector xeral de política lingüística e totalmente grátis 
o público pode levar a grand memóriaS anuais e es, 
coller por peso entre as do Consello de Relacións La, 
borais e as da Escola de Administración Pública. 

gardar. Aténdese a todas as horas e en calquer lu, 
gar. Existe servizo de entregas a domicílio (reparto 
en persoa de chaves de pisos sociais, entrega de ta, 
lóns en man por subvencións), postas ambulantes 
( viaturas oficiais con sacas cheas de bolígrafos, is, 
queiros do 061', pelegrins, libros institucionais e es, 
tampiñas do santo patrón) e vendedores agresivos 
(dúcias de altos cárregos e outros contratados a des, 
tallo para vlí>cear as milagres e benefícios da mar
ca) . Por teren, até teñen video promociona!. Todos 
os dias vários pases nos telexornais de apoloxia par, 
tidária, de feitura ultra, oficial e de te xt os 

'fanáticos.+ 
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Uberdade 
de expresión 
O pasado 26 de Maio 
apresentábase no pleno o 
informe do Valedor do Pavo, 
no que quedaba patente o 
usó ,que desde o governo se 
fai dos méios de comunica
ción públicos. Xaime Pita, o 
portavoz do PP, acusaba in
dignado aos grupos da opo
sición por "aproveitar o in
forme para atacar ao goves
no". Alén de manifestarse 

1 satisfeito co balanza do Va
ledor lembraba que "somos 
nós, os do PP , os que 
apoiamos aos coletivos de 
profisionais para que defen
dan a sua liberdade e os 
seus direitos". Referí ase ao 
apoio que teñen manifesta
do a favor da criación dun 
Coléxio Profesional de 
Prensa. Ben atado estará 
cando o próprio Valedor fala 
do control político ao que 
está submetida a informa
ción e son os p<;>pulares os 
que o defenden como órgano 
de defensa da "liberdade". + 

Onde está Fraga? 
O pleno comezaba con duas 
solicitudes de comparecén
cia do presidente da Xunta, 
unha do BNG e outra do 
PSOE. En nengún dos casos 
figuraba sobre o papel que 
se trataba de solicitudes diri
xidas ao órgano unipersoal 
do presidente ~ pola contra, 
apresentábanse como .com
parecéncias do órgano cole
xiado da Xunta. Por iso, Al
fredo Suárez Canal solicita
ba que constara que esta
ban dirixidas a Manuel Fra
ga lribarne e non a calquera 
dos conselleiros. García 
Leira, o presidente da cá
mara, negáballe esa posibi
lidade argüíndo que tora un
ha decisión adoptada pola 
Mesa do parlamento. Sem
pre é a Mesa quen decide 
que Fraga non comparece. 
O presidente estaba inau
gurando a cátedra "Manue l 
Fraga", un asunto máis im
portante ·que explicar· deci
sións políticas no pleno.• 

A polémica 
dos indianos 
O deputado nacionalista, Al
fredo Suárez Canal, dicia na 
sua intervención que os mem
bros do PP mantiñan compor
tamentos de "indianos". Trata
ba de retratar a Guiña de
fendendo a variante de Gua
d arrama mentres esquecia 
defender o camiño de ferro 
galego. O conselleiro tomou
no como un insulto, se cadra 
tomando indiano con índio. 
"Cren que é sério?", dicia, 

.... "inidiano é o Bloque" enga
dia, ao tempo que exixia un
ha imediata rectificación. 
Suárei: Canal tívolle que ex
plicar que se refería a quen 
"non ten o necesário dentro e 
se apresenta fóra con traxe 
de etiqueta". O conselleiro 
non quedou moi conv~ncido. • 
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A. PANARO 

Demandan que os cartas se destinen a servizos sociais 

A mocidade mobilí1ase 
contra os gastos militares 
-0- P.C. 

Vários centos de mozos e mo
zas mobilizáronse o pasado 
Sábado 23 de Maio en CCim
postela en contra do incre
mento dos orzamentos desti
nados polo governo estatal a 
gastos militares e a favor da 
insubmisión e da obxección 
de consciéncia. No decurso 
da manifestación demandá· 
ronse maiores partidas para . 
gastos sociais na vez de desti
nar os cartos a reforzar as es
truturas militares do estado. 

Os gastos militares no ano 1997 
superaron o billón de pesetas. 
No ano 1998 esa cantidade in
crementóuse ascendendo a cá
seq u e 1,8 billóns de pesetas. 
Mália estas elevadas partidas 
destinadas a reforzar as estrutu
ras militares, a ANOC denuncia
ba, na mobilización celebrada o 
pasado 23 de Maio, que "o mi
nistro de Defensa quéixase do 
vergoñento que resulta tan cativa 
asignación" e o compromiso, foi
to público polo PP, de seguir in
crementando eses orzamentos. 

Logo de analisar a cantidade to-

tal de investimentos a Asemblea 
Nacional- de Obxección de 
Consciéncia destaca que o mi
nistério de Defensa conta con . 
897.000 millóns de pesetas, pe
ro as cantidades ascenden ao 
avaliar as partidas militares que . 
se "agochan baixo outros minis
térios"como no de Asuntos Ex
teriores desde o que se aportan 
á OTAN e á UEO 1.169 millóns. 
Con estas cifras, as partidas 
destinadas a gastos militares 
superan en caseque o doble os 
orzamentos totais dos que dis
pón o governo galega, 921.600 
millóns de pesetas, e equival a 
dez veces o orzamento ordiná
rio da ONU no mesmo ano. 

No año 1997 o número de ob
xectores na Galiza ascendeu a 
9.966 que sumados aos que se 
declararon insubmisos superan 
o número de quintos, 9.296, re
crutados no mesmo periodo. A 
fin de seguir nesta liña, a ANOC 
fixo un chamame_nto á mocida
de galega para que se sigan in
crementando o número de in
submisos e obxectores, alén de 
reclamar a imediata posta en li
berdadé dos que permanecen 
presos nestes momentos, Asier 

Rodríguez, Elias Rozas e Rami
ro Paz. 

Obxección fiscal 

Para evitar que se sigan incre
mentando os investimentos des
tinados a gastos militares, a 
ANOC aposta pola obxección 
fiscal, que consiste en non pa
gar, através dos impostes, a 
parte correspondente ªº minis
tério de Defensa. Pala contra, 
proponse destinar ao redor do · 
5% deses impostas a un pro
xecto ou organización de carác
ter solidário. "Hai que manifestar 
claramente que non desexas 
que os teus impostes se adi
quen ao gasto militar, nunha 
clara postura de Desobediéncia 
Civil", explican os membros da 
Asemblea de Obxección Fiscal. 

Os centos de mozos e mozas 
que asistiron á manifestación 
aproveitaron a xornada pata rei
vindicar ademais, que esas par
tidas orzamentárias se recondu
zan de cara a reforzar os inves
t i mento s públicos, nomea
damente a políticas activas con
tra o desemprego, a educación, 
sanidade e servizos sociais. + 

NOVIDADES DE A NOSA TERRA -

.... 1,.1., - . - ... , 

-Sindicalistas e Rebeldes 
de Dionisia Pereira 

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

COLECCION PRENSA E CRIACION 

t 
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O suicídio 
de Alfredo 
·Yabrán 
O suicídio de Alfredo Yabrán, 
o empresário arxentino 
acusado de situarse no cimo 
da corrupción na Arxentina, 
dá pé ao historiador e 
xornalista Osvaldo Bayer a 
recoller en PÁGINA 12 unha 
análise comparativa con 
máfias doutrora. "Nos 
primeiros anos da década dos 
trinta houbo na Arxentina 
unha máfia que copou os 
diários durante meses. Chicho 
Grande (Juan Galiffi) era o 
capo e Chicho Chico (Alí 
Ben Amar de Sharpe) eran 
quen daba a_ cara. Un día 
Chicho Chico apareceu 
baleado nun basureiro, 
autosuicidado ou axudado a 
suicidarse.Todo se descubriu 
polo secuestro do mozo Abel 
Ayerza, que rematou en 
asasinato, caso Cabezas dos 
anos 30. Pero aquela máfia 
comparada coa d~ hoxe era 
apenas unha máfia de 
verduleiros. A nova máfia que 
soubemos conseguir move 
millóns e domina resortes que 
van desde o, govemo á 
oposición. E unha máfia única 
en conxunto, pero como en 
toda organización delictiva, 
hai rompimentos e non hai 
pior cuña que a da mesma 
madeira. Duas máfias en 
unha: Yabrán e a maldisoada 
policía bonaerense, que 
finalmente se dividen e 
enfrontan". 

Bayer aponta cara o 
presidente do país, para 
moitos a verdadeira cabeza de 
Yabrán, "noutra época, a 
corrupción actual e o 
descreimento do povo para 
cos seus govemantes e a sua 
xustiza teria levado ao colapso 
da chamada democrácia 
representativa. Os poderes 
económicos estábeis 
colaboran sempre neste estado 
de co1,1sas, abandoan a nave 
cando o buque ameaza con 
fundirse e pasan a outros 
navíos cercanos. En troques os 
intereses en xogo, , do tronco 
mafioso saben que á sua única 
posibilidade é seguir re~ 
reelixindo a "Chicho 
Grande11

• 

Galiza.e o 98 
A revista ABRENTE do 
colectivo nacionalista 
Primeira Liña (OLN) publica 

28 DE MAIO DE 1998 . 

un traballo do historiador 
Xusto G. Beramendi, que 
situa a Galiza na época en que 
se desenvolvía a guerra final 
do iperio colonial español de 
ultramar," a última guerra 
cubana a prol da 
independéncia ten en Galiza 
dous efeitos imediatos: 
aumentar os sofrimentos do 
povo vía o recrutamento de 
numerosos mozos labregos ou 
obreiros que non podían pagar 
as 1.500 pta ( unha soma 
daquela enorme, pois os 
salarios oscilavan entre 2 e 5 
pta/dia) que custaba liberarse 
do servicio militar; e inducir 
na prensa unha vaga de 
patrioterismo español que foi 
relativamente eficaz na 
orientación das atitudes de 
boa parte das clases médias. 
Só as organizaicóns obreiras se 
mostraron totalmente 
refractárias a ese engado. 
Cando chega o "de astre" 
propriamente <lito en 1918, a 
reacción españolista agudizase 
nun primeiro momento. 
Mesmo os rexionalistas {agás 
Murguía e uns poucos máis), 
se cadra pensando que a ua 
orfandade scial non 
aconsellaba outra cousa, 
soben a ese carro".• 

Democrácia 
estilo PP 
A unhas semanas do congreso 
do P e con toda a oposición 
enfrontada a un rodillo que 
non o PSOE do 1982 en 
Madrid, dous dirixentes da 
dereita, o presidente do 
parlamento, Xosé Mª Garcia 
Leira e o Delegado do 
Governo, Xoan Miguel Diz 
Guedes, exiben en senllas 
declaracións ao FARO DE 
VIGO e LA Voz DE ÜALIClA 
un particular concepto de 
democracia. Leira di que as 
comparecéncias de Fraga n 
a seu critério per al "hai 
presidentes aos que lles g ta 
comparecer e a outr qu 
non; quen ten que pagar o 
cu te político de facel u 
non facel é o pr pri 
presidente cando e v lva 
apresentar ás eleicións. Que e 
é incoerente co que o PP 
predica en Madrid? O señ r 
Fraga fa¡ o que con idera máis 
importante para el e para 
Galiza. Queda a critério do 
presidente, rendo maioria 
rexen as maiorias". 

Abondando nesta teoria 
unipersoal da democrácia, Diz 
Guedes tamén anúncia un 
congreso do PP no que, pase o 
que pase, farase o que diga 
Fraga, "espero dese congreso o 
que decida o próprio congreso 
e coido que vai decidir o que 
pretende o noso presidente, 
que a decote é o máis 
importante para nós". 
Seguindo coas súas análises o 

. Delegado do Govemo valorou 
sobre o ascenso nacionalista, 
"é certo que o BNG 
incrementou os seus votos, 
pero é unha formación 
política máis na Galiza. Non é 
nada inquedante, porque o PP 
aumento u tar:ién". • 

~ . 
' 
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Que foi o conceito de pesca 
responsáben. 

Habia que introducir o conceito 
científico -na xestión das pescas. 
Non podia haber boa regulación 
sen base científica. Esa foi a ra
zón de eu ir traballar ali, como al
guén que procedia do mundo da 
investigación, para fornecer crtié
rios. Os recursos pesqueiros es- · 
tán para seren explotados, pero 
racionalmente, cun desenvolvi
mento sostibel. Que se entende 
por pesca responsábel? A que é 
respeitosa co meio ambiente, co
as poboacións de peixe, cos 
pescadores e co sistema que es
tá arredor das zonas altamente 
dependentes da pesca. Non po
demos pescar peixes máis pe
quenos do que se debe porque 
non os permitiremos chegar á 
reproducción e non poderán en
trar ovos e larvas na pesqueira; 
que a pesca incidental non dane 
máis do que se está a pescar. O 
cumios de Rio e de Cancún da
rian despois o Código de Pesca 
Responsábel da F AO e o acorde 
da ONU sobre Regulación e 
Xestión das Pesqueiras Altamen
te Migratórias e Transzonais. 

Que resultados positivos 
trouxo o critério de pesca res
ponsaben 

O que millorou foi o conceito e a 
idea. Moitos paises coidaban 
que a regulación das pesqueiras 
viria dada polo económico. Hai 
paises altamente responsábeis e 
paises que nen sequer _regulan 
aceitabelmente as suas próprias 
frotas e as suas estratéxias de 
pesca. Se non se esablecen có
digos internacionais é dificil ter 
canta deles. lsto é mais impor
tante que as medidas concretas. 

E na política pesqueira comu
nitária? 

Dentro da UE, que é o que nos 
toca de perta, o problema é o 
desequilíbrio entre estarzo de 
pesca e recursos. O esforzo di
vídese en capacidade e tempo. 
O que di a UE é que hai que re
ducir capacidade para poder
mos actuar sobre o tempo de 
pesca. Galiza e España dixeron 
que coas reservas en mal esta
do preferían conservar capaci
dade pesqueira para cando se 
recuperaran , sen excederse na 
reducción estrutural. Galiza e 
españa fixeran reduccións es
tructurais moi importantes men
tres que outros Estados mem
bros non a fixeran. O cumpri
mento deberia ser homoxéneo. 

Dinamarca, que pesca case 
tres veces mais ca nós, non li
quidou tonelaxe. 

Eu non iria tan aló na afirmación. 
Nós cumprimos abando pero po
demos millorar no cumprimento 
e hai paises que poden ainda 
cumprir mellar. Os paises do Sul 
ternos sana de sermos pouco 
observantes das normas pero a 
evidéncia é que hai outros no 
Norte que cumpren ainda me
nos. Pero isa non é desculpa pa
ra nós. Todos ternos que facer 
un esforzo. Coido que na política 
actual as recomendacións e nor
mas existentes van polo bon ca
miño. O problema é que non se 
cumpren como é debido. Por 
exemplo: a talla mínima da pes
cada son 27 centímetros. Ben 
podemos ver en bares e restau
rantes que hai moitos individuos 
por baixo desta medida. Máis 
que ausencia de lexislación hai 
falla de seguimento. 

ANOSATERRA 

-

Alberto González·Garcés, 
. presidente do Comité de P~sca da UE 

'Outros países son moito menos respeitosós cos recursos 
pesqueiros e~ os galegas' 

-e> G. LUCA 

O DIRECTOR DO OCEANOGRÁFICO DE VIGO; ALBERTO GONZÁLEZ-GARCÉS VEN DE SER NOMEADO PRESI" 

DENTE DO COMITÉ CIENTÍFIC.O, TÉCNICO E ECON.ÓMICO DA U.E. QUE INFORMA Á COMISIÓN . DE PESCA 

SOBRE MEDIDAS TÉCNICAS. O. INVESTIGADOR GALEGO COLABORARA COA COMISIÓN DE PESCA PRESIDI

DA POR MANUEL MARÍN, A COMEZOS DOS 90, NA FORMULACIÓN DO CRITÉRIO DE PESCA RE~PONSÁBEL. 

Peru, Filipinas India ou Méxi
co que pesca moito máis ca 
nós nunca aparecen como in
fractores? 

Pode parecernos asi, pero ou
tros' son moi criticados. Xapón 
non é mal cumpridor; non pasa 
así con outros paises asiáticos. 

O ~sgotamento da pesqueira 
de Namibia achacáranolo a nós 
pero Xapón tamén pescaba ali. 

paises son moito menos respei
tosos cos recursos pesqueiros 
que os galegas. A critica terá que 
ser ecuánime. Estamos abriga
dos a chamar a atención sobre 
os erras e os . incumprimentos e 
ao mesmo tempo debemos rei
vindicar as virtudes do seitor 
pesqueiro galega. Hai que mello
rar: Os maos tempos para certas 
pesqueiras ainda non acabaron. 

G.L. 

Non é certo. Eu son un firme con
vencido· de que a pesca galega 

· está moito mellar dentro da políti
ca común. O nfvel de exixéncia 
comunitário para o cumprimento 
da normativa é igual ou moi se
mellante en todos os paises. 

O informe de IDEGA do 97, 
por ~xemplo, di que aqui cum- · 
primos moito máis 

Por que paises como·- Xapón, . Non o sei. Insisto en que cutres 

A entrega de soberania e to
nelaxe á UE trouxo máis fisca
lización que defensa. 

Nos obxectivos da reformas es
tructurais, si. E as críticas formais 
da Comisión aos que non aten-
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den os compromisos son durísi- . 
m~s. A frota dos paises Baixos 
ten un incumprimento alto. Pare
ce alarmante pero é unha frota 
pequena e desde o ponto de vista 
absoluto e máis preocupante o 
Reino Unido. Dinamarca preocú
pame polo tipo de capturas que 
fai. O 98% do que captura Espa
ña, Galiza, é para consumo hu
mán directo mentres que Dina
marca pesca para fabricar sub
productos: fariña, a~eite e pen
sos. Só, o 10% é para consumo 
direito. E o que chamamos pesca 
industrial: grandes cantidádes pa
ra transformación, que son pouco 
selectivas, con espécies sen pro
blemas pero con capturas inci
dentais de espécies moi estraga
das. De non estivernios na UE 
poderiamos seguir aumentando 
tonelaxe e capturas? Estou con
vercido de que non. Pescamos 
principalmente en catro sítios: en 

. augas nasas, comunitárias, de 
terceiros paises e internacionais. 
Nas nasas estamos nós ao 90%, 
en situación de sobre-explotación. 
En todas, decida quen decida os 
cupos, tes que chegar a un siste
ma de equilíbrio que procure un 
aumento dos recursos pesqueiros 
·para ter mellares capturas. Q~é é 
o que pasa? Que os prazos son· 
curtos, o degrao de cumprimento 
é baixísimo e a recuperacion de 
recursos non se ve . .Rara o seitor 
estrativo e moi sorpr~ndente. Moi
tos preguntan canto mais teráñ 
que seguir reducindo. 

Doutra parte, nunha década 
convertimonos en importado
res netos de peixe de· frotas · 
que pescan sen norma. 

A media de capturas galegas nos 
últimos vinte anos está entre 
500.000 ou 600.000 toneladas. 
Toda España está entre un millón 
duascentas ou un millóon catro
centas mil toneladas ao tempo 
que o consumo de peixe per cápi
ta aumenta. Por que? Porque 
consideramos que o peixe é san, 
con proteínas doadas de dixerir, 
con aminoácidos fundamentais 
para a dieta que non ten hormo
nas nen vacas tolas e ten unha 
variedade enorme: O consumo 
galega está en 55 quilos por per
soa e ano. ,Som.os un dos gran
des mercados de peixe do mun
do. Se somos capaces de impor
~ar de xeito intelixente, sen tirar os 
prezos e distribuir o mercado, edi
ficamos unha enorme riqueza. O 
seitor pesqueiro galega é moi vivo 

. e intelixe'!te, cunha visión amplísi
ma. T emos que que ser quen de 
pór a disposición dos consumido
res un produto· a cada máis de-

. mandado, con calidade e presen
tación á xeito. Pésia a importación 
de peixe que hai, eu non vexo 
que os prezos baixen, o que sig-

. nifica que os mercado funciona. A 
parte negativa é que se os prezos 
da pesca fresca están estabiliza
dos e o gaño do pescador tamén 
o que indica que baixa en prezos 
constantes. 

E perdemos emprego abordo. 

A tendéncia .. do número de bar
cos é a dismunir e faltan postas 
de traballo. Nos cámbios de 
bandeira, QS paises parceiros 
queren empregar aos seus na
cionais co que se sustituen tripu
lantes galega. Ao mesmo tempo 
ten que criarse un seitor trans
formador importante, con capa
cidade para absorber man de 
obra que saise das tripulacions 
dos barcos. Doutra parte, o nível 
económico aümenta e diminue a 
necesidade de estar embarcado 
en condicións de habitabilidade 
duras. De todos xeitos, a taxa de 
paro na P'ª-Sca é das menores .• 
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Expertos en romanística sempre consideraron galega a língua que -se tala entre o Eo e o Návia 

Oposición do _governo asturiano 
a recoñecer os direitos· dos galego f~IC1ntes · 

• - .J 1 -_ 

* HORÁCIO VIXANDE 

A solicitude de recoñecimento 
da oficialidade do galego nas 
zonas de Astúrias onde se tala 
-formulada polo B~G-, es
pertou unha polémica no Oci
dente de Astúrias. As voces 
que se opoñen a esta iniciati
va proveñen dos partidos po
líticos de Oviedo e dunha 
asociación cultural promovi
da pola Aé:adémia da Llíngua. 

O programa da Televisión da Ga
liza Xabarin Clube ten 164 sócios 
na comarca situada entre os ríos 
Ea e Návia. Non é unha rátio ele
vada, se a comparamos co nível 
de penetración que acadou na 
Gal iza o máis famoso espazo da 
televisión, pero indica que ·unha 
parte dos nenas da zona é es
pectador dunha canle en galega. 

Entre os ríos Ea e Návia fálase 
galega nunha variante luguesa. 
Neste sentido, Alonso Zamora Vi
cente, no seu libro Dialectologia 
Española, sinala que "os límites 
ocidentais [do leonés, que asimila 
co asturiano] son máis precisos. 
Non coinciden cos límites lingüís
ticos cos límites administrativos. 
En Astúrias, o galega penetra até 
o río Návia". Máis adiante Zamo
ra Vicente bota man dos argu
mentos de Menéndez Pidal para 
dar unha explicación histórica: "O 
rio Návia, segundo Plínio, sepa
raba aos astures pésicos dos ga
legas lucenses". 

Ao propor que o Estatuto de As
tú rias faga oficial o galega nesta 
zona, o deputado do BNG Fran
cisco Rodríguez tamén mencio
na~a a especialistas en roma
nística nada sospeitosos de pro
galegos e pedia o recoñecimen
to da oficialidade do idioma on
de se fale para garantir os direi
tos lingüísticos dos cidadáns 
diante da Administración. 

Mália que as investigacións lin
güísticas e históricas demonstran 
que nesta zona fálase galega, e 
mesmo que hai colectivos que de
fenden a protección do galega, ta
mén hai sectores · que por diver
sos motivos negan estes dados e 
afirman "que é unha tala própria". 
O presidente da Mesa para a De
fensa do Galega de Astúrias, Be
nigno Fernández Graña, explica 
estas posicións "por razón políti
cas ou por ignoráncia". "Recoñe
cer que é galega é recoñecer a 
xurisdición da Académia galega e 
que os profesores veñan da Gali
za", afirma Fernández Graña, que 
si é favorábel á iniciativa a pesar 
de non ter relacións co BNG. 

Calquer tentativa de reclamar re-

limítase a emitir 
comunicados 
contra calquer. 
"atan redentor" 
que detecta des
de Galiza. 

A respeito da 

A zona culturalmente pertence á área do galego. Na foto un pazo na Veiga. 

- postura dos al
caldes tanto dun 
partido como 
doutro, estes ma
niféstanse sem
pre contra as "in
xeréncias ", pero 
máis motivados 
pala febleza da 
sua posic ió n 
(apenas can tan 
con afiliación e 
depende n de 
Oviedo) que polo 
temor a imposi 
c ións galegas . 
Un exemplo ilus
trativo éo o al 
calde de Tápia 

coñecimento por parte do galega 
tópase coa belixeréncia dos par
tidos políticos e dos meios de 
comunicación asturianos, en 
concreto de La Nueva España,'· 
La Voz de Astúrias e Les Noti
cies, un semanário de recente 
criazón que sintoniza ideoloxica
mente ca Partiu Asturianista. 

Desestruturación 

A crecente desestruturación -so
cial desta zona debido a que as 
serras perden povoación e a 
costa unicamente conqu ire 
manter a. sua, explica a feble 
posición política de todas as 
asociacións e partidos que ope-

ran na comarca. Cunha povoa- (PP) , que, por orde da direc-
ción en torno aos 45.000 habi- ción rexional de Ovideo , tivo 
tantes, o PP ten entre 200 e 300 que recuar nas suas preten-
afiliados e o PSOE achégase - sións de demandar maior pro-
aos 200. Da debilidade do .Parti- tección para o galega. 
do Socialista (que ten várias al-
caldias) dá idea o feito de qu~ O modelo de circunscripcións 
ten menos afiliados de carné eleitorais para designar aos inte-
que a Mesa de Defensa do Ga- grantes da Cámara autonómica 
lego, o principal axente social tamén explica o desartellamento 
da bisbar(a, que tamén padece político da comarca. A división 
unha erosión nas suas bases. de Astúrias en tres circuns-
Hai outra organización de carác- cripcións : unha central , outra 
ter cultural, tr_átase de Xeira, un- Oriental e outra Ocidental tan ex-
ha asociación promovida pola tensa que chega até Grado, non 
Académia Asturiana da Llíngua permite que se constituan grupos 
cando naceu a Mesa. Xeira, que que podan tentar con posibilida-

, en teoría defende a tala da zo- des de éxito concorrer a unhas 
na, na actualidade praticamente . eleicións autonómicas.• 

PSOE e PP pactaron a exclusión dó galego do Estatuto 
A polémica do 'galega en Astú
rias deriva do. pacto de Estado 
entre o PP e o PSOE para refor
mar os Estatutos de Autonomia 
denominados de vía lenta. Nese 
marco, os dous · principais parti
dos do Estado elaboraron unha 
reforma do Estatuto que foi 
aprobada no Parlamento de As
túrias sen variar o contido do ar
tigo número catro, que di que o 
idioma de Astúrias é o asturiano 
e que ignora a existéncia do ga
lega. A ref'1rma pasou ao Con
greso para a sua ratificación . 
Nesta parte do proceso, vários 
grupos políticos fixeron emen
das para a sua inclusión na re
forma. Entre as mesmas, o BNG 
pediu que o artigo catro contem
ple o galega. Incluso, no debate, 
os cataláns -que apoian xunto 
cos bascas as teses do BNG
poderian solicitar a oficialidade 

tanto para o asturiano como pa
ra o galega. Contado, as posibili
dade de éxito son limitadas debi
do á maioria que suman PP e 
PSOE. En caso de non prospe
rar o recoñecimento estatutário 
do galega, xa se anunciaron ac
cións legais para garantir os 
mesmos direitos aos cidadáns 
das duas bandas do Ea. 

Paradoxicamente, o galego si 
goza de certo recoñecimento en 
Astúrias através dunha norma 
de rango menor como é a Leí 
de Uso e Potenciación do Ba
ble/Asturiano. O equilibro de for
zas impediu o pacto entre o PP 
e o Partiu Asturianista para que 
o texto apresentado polo PAS 
fose aprobado íntegramente, ig
norando a existéncia do galega. 
A última hora, o aliñamento do . 
tránsfuga de Izquierda Unida, 

Antón Saavedra, coas teses de 
IU e o PSOE, elevou de 13 a 17 
o número de artigas da lei e per
m itiu o recoñecimento dunha 
banda do galega e doutra do 
papel da Académia da Ll íngua, 
que fara ignorada polo deputa
do do PAS Xuan Xosé Sánchez 
Vicente , que mantén diverxén
cias con esa institución. 

Ao remate do debate que reco
ñeceu a existéncia do galega, o 
presidente de Astúrias, Sergio 
Marqués (PP) , acusou a Antón 
Saavedra de "degolar a unifica
ción lingüística ao recoñecer 

. dos carpos lingüísticos no Prin
cipado". 'Con esas declara
ciqns, Marqués puña eneal da 
mesa o seu modelo político, 
que ven a propugnar a unifica
ción do asturiano e a elimina
ción do galega.• 

r-------------------------------------------------------------, 1 . 

: •CANAS • CARRETES • 

Deportes 

•GRAN VARIEDADE 
EN APARELLOS • 
• CEBOS VIVOS • 

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

L----------------------- ----- ---------------------------------~ 

28 DE MAIO DE 1998 

Branca R. Pazos, 
concelleira do BNG en Lugo 

'É preferíbel con~ervar 
os restos arqueolóxicos 
que escavar' 

A que se debe a aparición de 
máis restos arqueolóxicos? 

Como a partir de Xuño o es
pazo amurallado vai ser para 
os viandantes e só haberá pa
so para automóbiles por duas 
po rtas , desde hai un mes 
arranxánsanse ruas e beira
rruas . A consecuéncia das 
obras apareceron restos ar
queolóxicos de importáncia 
en toda a cidade, algo que 
permitirá saber como estaba 
configurado o Lugo romano. 

Como valora as actuacións 
do concello? 

No pleno do Luns 1 de Xuño o 
BNG vai perguntar se hai un 
plano global para actuar. Que
remos que se respeten as opi
nións dos arqueólogos e pen
samos que aquí a Xunta ta
mén ten algo que dicer . O 
concello quer recoller os res
tos que se podan extraer e 
conservar in sítu os importan
tes. Para o caso de que non 
se poda conservar in situ, vai 
tapar o que apareza á espera 
do que se poda facer no futu
ro. Compartimos a opinión do 
conce llo de que non hai que 
escavar por escavar , senón 
que é preferibel conservar. 

Que se pode facer no futuro? 

A semana pasada xunto á Ca
tedral apareceron unhas ter
mas no meio da rua. Hai duas 
casas ás beiras e non se pode 
segu ir escavando, tampouco 
suprimir o paso, por isa hai 
que tapar o que apareceu. Se 
cadra no futuro póndese tirar 
as casas e rematar de esca
var. 

Que hai do museu arqueo
lóxico? 

Fálase de facer un museu ar
queolóxico porque todos os 
restos van ao museu provin
cial. Un museu arqueolóxico 
como o de Mérida traeria ri 
queza á cidade. + 
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C~MARCAS 

As.obras de restauración están subvencionadas pola -.administración 
I · -
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Cae a fachada do Balneário.do lncio por.non adoptar 
Incidentes en Cesantes 
porque-o concello 

.. de. Redondela non .atende 
ci suas demandas '· 

as medidas de precaución exixidas pOr Património 
-* PAULA CASTRO 

O pasado Mércores 13 de 
Maio caia a fachada leste do 
Balneári~ de augas ferruxino
sas do lncio. Cosme Pombo, 
representante do BNG no con
cello lugués, ven de denunciar 
que o desplome debéuse á ne
glixéncia da empresa que leva 
adiante as obras, por non ter 
adoptado as medidas de segu
ridade esixidas pola Direción 
Provincial de Património. O 
edifício, que data de finais do 
século XIX, figura nas normas 
subsidiárias de planeamento 
como conxunto a protexer e o 
seu actual proprietário tiña 
concedida unha subvención 
da administración para levar 
a cabo as obras de reforma. 

Duas horas despois de terse 
marchado os operários que tra
ballaban na reabilitación do Bal
neário do Íncio, o pasado dia 13, 
a fachada leste desplomábase 
causando graves desperfeitos ao 
conxunto_ Segundo o proxecto de 
obra apresentado e aprobado pe
la Dirección Provincial de Patri
mónio de Lugo, para realizar a 
demolición parcial do interior do 
edifício debíanse adoptar unha 
série de medidas de seguridade 
antes de proceder ao derrubo. Si
nálase no proxecto a necesidade 
de "efectuar os apeos necesários 
daqueles elementos de construc
ción que pala sua disposición 
oferezan perigo e poidan ser cau
sa de derrube total ou parcial" e 
destácase a exixéncia de manter 
alguns dos seus elementos orixi
nais, nomeademente as facha
das, que permenecerian logo da 
sua remodelación e reabilitación. 

Alén diso, na memória do pro
xecto sinálase a necesidade de 
retirar, antes do derrube, todos 
os elementos recuperábeis e de 
estabelecer as medidas necesá
rias para protexer a chamada 
"escaleira imperial". Para esta 
construcción prevíase o seu 
mantimento "in situ" e a instala-

O balneório lugués antes de denvbarse. 

ción dunha rampa de protección 
mediante a colocación de barras 
metálicas de muro a muro e 
duns escalóns para evitar da
nos. O concelleiro do BNG do 
Íncio, Cosme Pombo, ven de de
nunciar que non se adoptou 
nengunha destas medidas de 
seguridade que figuran no pro
xecto e que foron incluidas por 
orde de património. "Entraron ao 
interior con maquinária pesada e 
derrubaron todo por dentro sen 
tomar precaucións, por iso caeu 
a fachada, que podía ter matado 
a calquera e mesmo destruiron 

as escaleiras imperiais"_ 

Reducir custes 

Segundo o responsábel naciona- , 
lista, a auséncia de medidas só 
se explica se a empresa que aca
ba de adquirir o balneário, Alba 
Marketing S.L. , representada po
lo empresário Aladino Barros, tra
taba de reducir os custes da de
molición que superan, segundo 
consta no proxecto, os 56 millóns 
de pesetas. O deputado po BNG, 
Emílio López, indica que "non se 
gastaron os 17 millóns que custa-

Unemsa, propriedade de Roberto Tojeiro, emite contaminación acústicae meio ambiental 

O Valedor obriga 

ba o apontalamento polo. que 
quedaran as paredes limpas nen 
os 27 millóns previstas· para con
servar as escaleiras". 

O anterior proprietário do balneá
rio, Manuel Gasset, xa apres_en
tara un proxecto de reebilitación 
para o que solicitara unha sub
vención de 65 millóns de pese
tas, que foi concedida pala admi
nistración. Segundo os represen
tantes nacionalistas, descoñéce
se se esa axuda fara entregada 
no seu momento, pero sinalan 
que "si sabemos que había case 
6 millóris de pesetas de axudas 
de distintas consellarias, tal e co
mo se constatou através das res
postas dadas no Parlame.nto e ta
mén ternos testemuñas de que 
non se investiron os cartas". Des
coñécese tamén se 'o novo pro
prietário, Aladino -Barros, recebeu 
as axudas públicas que lle foron 
concedidas. Emílio López explica 
que mália ter levado en várias 
ocasións perguntas ao Parlamen
to a respeito deste proxecto, as 
respostas nunca foron precisas. 

Pala sua banda, Cosme Pombo 
sinala que detrás deste acciden
te agóchanse "favores políticos 
porque mentres para este pro
prietario todo foron facilidades, 
para os viciños hai uris controis 
moi rigorosos cando van facer 
obras nas suas casas ou mes
mo para facer un peche ou 
construir un pequeno alpendre". 

Tanto o concello como a comisión 
de património autorizaron a obra 
sempre que se respeitqran os va
lores da edificación. A vista de 
que non se tomaron as medidas 
previstas, o BNG entende que as 
autoridades municipais deberían 
proceder á sua paralización e im
pór as sancións oportunas, "sen 
prexuizo da responsabilidade téc
nica dos directores facultativos 
das óbras". Ademais, considérase 
imprescindíbel que se revisen as 
condicións de seguridade nas que 
traballan os operários que se en
carregan da demolición.+ 

ao concello de Carballo a expedientar a unha madereira 
Un expediente do Valedor do 
Pavo remitido ao concello de 
Carballo convida a esta Adminis
tración a iniciar de forma rápida 
o "correspondente expediente 
sancionador pola actividade sen 
licéncia da empresa Unemsa". 
As actividades da Unión de Em
presas Madereras, S.A., proprie
dade do empresário Robe·~o To
jeiro Diaz e situada en Rus-Car
bal! o, foran denunciada_s polos 
viciños, que se queixan de que 
os ruidos non deixan durmir. 

O Vale.dar lembra os "deberes 
IE;?gais" do concello de Carballo 

... 

para aplicar as "disposicións co
rrespondentes do Regulamento 
de Actividades Molestas, Insalu
bres, Nocivas e Perigosas (De
creto 2414/61 ), e que dada a 
auséncia de actividade dos titu
lares da empresa para a sua le
galización, que se paralice o 
funcionamento da mesma ou se 
requira á actividade para que 
promova correctamente a sua 
legalización nun prazo preclusi
vo". Neste último caso, o Vale
dor exixe que se cumpra toda a 
lexislación ambiental. 

Une(T1sa está situada moi próxi-

ma a un núcleo habitado, a sua 
maquinária traballa vintecatro 
horas· ao dia e emite un volume 
de ruido que non permite dur
mir á viciñanza. Ademais, care
ce de licéncia e non hai control 
sobre os vertidos atmosféricos 
nen ao rio. Por estas razóns, 
desde a primavera de 1991 hai 
denúncias apresentadas tanto 
no concello de Carballo como 
na Xunta, sen obter resposta 
positiva por parte das duas Ad
ministracións. 

Mália que as interpelacións an
te a Administración atJtonórn i-e 

~inalaban que o "42% das me
didas realizadas [polo Labora
tório de Meio Ambiente Indus
trial] sobrepasan o límite lexis
lado", a Xunta pasou por riba 
das denúncias viciñais e mes
mo chegou a dicer que "a em
presa cumpre todos os precei
tos referentes á calidade am
biental". 

Por último, cabe dicer que o Va
ledor invitou ao concello de Car
balf o·: a actuar dunha "maneira 
rápidá-e eficaz, de tal forma que 
non continue o estado ilegal do 
runcior:iament0-.da-fábr~~"I'--·-

O Martes 26 de Maio un millei
ro de viciños da parróquia re
dondelá de Cesantés cortaron 
·a estrada N-550 e mesmo blo
quea.ron a casa ·da Cultura de 
Redondela, onde se atopaba o 
alcalde, Amado Ricón (PP), 
porque nen el nen o concellei
ro de Urbanismo, o tránsfuga 
Manuel Alonso Lemas, aceitan 
reunirse con eles para escoitar 
as suas demandas. As 
petícións que fanos viciños, 
respaldadas polo PSOE, o 
BNG e a asociación de viciños 
de Cesantes, exixen poder 
construir a menos de vinte me
tros da costa e que se reduza 
a zona de protección agrícola 
e forestal.+ 

Del Álamo desestabiliía 
do plano de reciclaxe 
da Coruña 

O consellei~o de Agricultura 
Carlos del Alamo mencionou 
as dificuldades para a comer
cialización do compost para 
pór en cuestión o plano de 
reciclaxe de lixo deseñado 
polo Concello da Coruña. O 
seu partido, o PP, pola sua 
banda tamén trata de impedir 
a execución do plano sob o 
argumento de que o proxec
to da planta de reciclaxe 
incumpre a lexislación.-0 PP 
non.aclarou até que ponto se 
incumpre a lexislación e o 
conselleiro tampouco infor
mou se pensa seguir os con
sellos dos técnicos, que eren 
necesáiro que se empregue 
compost para tratar de rexe
nerar os montes galegos, 
moi afectados polos 
incéndios foresta is.+ 

S~spenden a condena 
de Castro até que 
o Governo se pronúncie 
sobre o indulto 

A Audiéncia de Pontevedra · 
suspendeu a execución da 
senténcia contra o alcalde de 
Ponteareas, Xosé Castro (PP), 
mentres o Governo non resol
va a sua petición de indulto. En 
concreto, o auto da Audiénci'a 
suspende a condena a un ano 
de inabilitación para cargo pú
blico. Con esta decisión Castro 
non terá que abandonar a 
alcaldía nen o seu posta de 
concelleiro. O rexedor afirmou 
que non falou con ninguén pa
ra que influise na petición de 
indulto. Dputra banda, no seu 
dia o fiscal da própria Audién
cia informou negativamente a 
petición Ge-indulto.+ 
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A Universidade de Santiago Perdeu competéncias frente á Consellaria e as fundacións privadas 
. ~ . . . 

Os: críti.cos sinalan que Villanueva. 
é capaz de enfrentarse: aos estuclantes pe.ro· non a Fraga 
~ PAULA BERGANTIÑOS 

Outros catro anos seguirá ao 
frente da Universidade de San
tiago o profesor de Filoloxia, 
Dario Villanueva. A sua reele
ción formalizouse na sesión 
do claustro celebrada o Martes . 
19 de Maio, obtendo quince · 
votos máis dos necesários 
para a maioria absoluta. Pésie 
ao apoio maioritário, a oposi
ción retírese ao seu programa 
como unha declaración de in
tencións que non recolle me-

. didas concret_as. Os críticos 
apontan que _Villanueva faise 
forte frente aos estudantes, 
pero non é reivindicativo ante 
o governo autónomo e cede 
ante as fundacións privadas. 

Villanueva acadou a sua reele
ción cun resultado-folgado, pe
ro o debate prévio deixaba 
constáncia da existéncia doutra 
sensibilidade na comunidade 
universitária. En diferentes in
tervencións houbo referéncias 
ao programa de Villanueva co
mo papel mol lado que ·non 
aclaraba a: política que ia seguir 
º Reitorado. As críticas ao mo
delo de universidade xestiona
do por Villanueva quedan por 
concretarse nunha alternativa á 
artellar polos colectiv_os, funda
mentalmente nacionalistas, que 
nesta convocatória viran frusta
da a apresetación d~n candida
to a reitor. 

A exixéncia á Xunta de Galiza 
du n novo plaí!O de financia
mento prurianual que permita a 
planificación da vida universitá
ria con certas garantías foi un 
dos conflitos aos que se tivo 
que enfrontar Villanueva du
rante o anterior mandato e ao 
que se referiu durante a apre
sentación do seu programa. Vi
llanueva propón que o Executi
vo "valore a conveniéncia de 
afrontar o estúdio e proposta 
dun novo ·plano de financia
mento" e defende a necesida
d e de sumar vias de finan
ciación estatal a travé_s. dunha 
norma de mínimos para todas 
as universidades do estado 
que complemente o financia
mento das autonomias. 

Desde diferentes asociacións 
que non apoiaron a sua candi
datura dubídase da sua capaci
dade para enfrontarse ao Go
verno á hora de reclamar esta fi
nanciación plurianual. Poñen o 
exemplo do conflito do pasado 
curso que se saldou coa elabo
ración dun presuposto bianual. 
"Hai catro anos -explica Louren
zo Fernández Prieto de Univer
sidade Aberta- Villanueva cen
trou o seu discurso na necesida
de de aumentar o prestíxio da 
Universidade e comprometeuse 
a_ ser un bo interlocutor co poder 
político. As boas relacións co 
partido no Governo quedaron de 
manifesto, pero iso en nengun 
momento repercutiu nunha mi
llora da Universidade". 

Fernández Prieto pon o exem-

· Dario Villanueva seguira á frente da Universidade compostelá. A. IGLESIAS 

- p10 da Secretaria Xeral de In
vestigación que antes estaba 
inscrita á Universidade -e agora 
depende directamente da Con
selleria de Presidéncia. Tamé~ 
tala dos proxectos de investiga
ción. "Non entro en si é máis ou 
menos positivo que- o Executivo 

teña un- maior control sobre as 
subvencións, pero é indicativo 
de que, en contra do que man
tén Villanueva, no seu mandato 
mermou a autonomía universitá
ria", sinala. 

"En canto -a planificación de fu-

turo, participación e democrati
zación da universidadé estos 
catro anos supuxeron unha mar
cha atrás", sinala Xoan Carlos 
Carreira, profesor da Escala Po
litécnica de Lugo. Carreira co
menta que en moitos casos a 
Universidade funciona con inér
cias que non dependen directa
mente da equipa reitoral, pero 
critica que en moitos casos as 
decións foron tomadas de forma 
unipersoal por Villanueva. "As 
relacións institucionais son moi . 

. importantes , pero este reiterado 
non foi quen de 
facerllle fronte ao 
proceso de priva- IA 
tización que se s boas 

go, Villanueva sinala que du
rante o seLJ mandato produciu
se "unha expansión que será 
difícil manter no futuro". Sen 
embargo parte dos docentes 
manteñen que estes investi
mentos non son suficientes 
porque se trata dun campus 
subsidiário que arrastra carén
cias desde a sua criación. "Le
vamos anos sen dar todas as 
práticas que figuran nos Pla
nos de Ordanación Docente 
(POD) porque non existe profe
sorado suficiente -sinala Ca-

rreira-. Na Esco-
1 a Politécnica , 
por exemplo , o 
alunado e os do-

está a producir 
no campus de 
Lugo". 

Denúncia a xes
tión de centros 
no Campus de 
Lugo por parte 
de fundacións 
que teñen poder 
de decisión so
br-e parcelas que 
afectan a vida 
universitária. 
Exemplo destes 
centros serian o 

relacións co 
partido no 
Governo 
quedaron de 
manifesto, pero 
iso non repercutiu 
nunha millora da 

centes saben an
tes de que come
ce o curso que 
van quedar sen 
impartir ao redor 
de 5 .000 horas 
práticas . Un es
tudante paga 15 
práticas sabendo 
que só vai recibir 
dez". 

Á docéncia suma 
o problema das 
infraestruturas. 

Universidade" 

Hospital Rof Co-
dina, a Escala de 
Relacións Labo-
rais, ou o Institu-
to de Biodiversi-
dad e Agrária. 
"En temas relati-
vos a docéncia 

. · ou as práticas . 
dos alunas, por exemplo, sitúa
se o poder de decisión fóra da 
institución .. No Hospital Rof Co
dina, por exemplo contratouse a 
profesorado vulnerando o siste
ma de concurso público. O mes
mo acontece na escala de rela
cións !abarais, agora un centro 
adscrito, pero que rematá inte
grándose no sistema universitá
rio. Daquela a Universidade da
rá a venia a docentes que entra
ron de forma irregular". 

Política de apariéncias 

En relación ao Campus de Lu-

"Non se pode fa
cer medrar un 
campus en base 
á política das 
apariéncias . 
Criase unha Bi
blioteca lntercen
tros , pero non 
existe persoal 
para mantela en 

funcionamento e os libros se
guen sen catalogar. Constrúe
se un novo edifício para a Es
co la Polítécnica, pero faltan 
aulas para facer os exames e 
hai que impartir práticas no la
boratório, sen que exista mate
rial. Fixéronse causas pero non 
ao ritmo desexado. Alegan que 
a universidade non ten máis 
capacidad.e, pero cando Villa
nueva debia exixir un novo pla
no de financiamento plurianual 
non se enfrentou á Xunta", si
nala Carreira_ 

Os estudantes piden menos elirislflo, máis 
democrácia e apertura nocturna das bibliotecas 

Nos plans de futuro do reelexido 
reitor incluése o potenciamento 
das titulacións tecnolóxicas. A 
única titulación que recolle, sen 
embargo, o seu programa é a 
de Química Agrícola que é ex
perimental. Tampouco estivo 
presente no último Consello de 
Universidades no que se reparti
ron titulacións. , 

·"As poucas competéricias que 
ten o claustro mermánse coa 
actitude de Villanueva que fai 
a sua política a través_duns·es
tatutos que converten o claus
tro nun órgano de ratificación 
de decisións xa tomadas", si
nala Luisa González dos CAF. 
"Non se recoñeceu o 30 de re
presentación do estudantado 
no claustro -opina Roberto Ta
rracido, dos MEU- e na reda
ción dos estatutos fica claro 
que prefiren os órganos d.e de
Ci si ón unipersoal a aqueles 
nos qLJe os distintos sectores 
poidan expresarse libremente". 

Engaden que nestes .catro 
anos consolidouse unha uni
versidade. sementada de actos 
elitistas, como os do V Cente
nário, que non teñen en éonta 
aos alunas. Nembargantes un
ha das críticas máis duras á Vi
llanueva por parte destas duas 
organizacións é- a da reforma 
do servizo de residéncias, no 
que despois da reforma reali
zada pola sua equipa deixan 
de primar para obter praza os 
critérios económicos dos estu
dantes con menos recursos. 

Os CAF critican tamén a de-

saparición do Consello do 
Estudante, un órgano con
sultivo que funcionaba como 
interlocutor ent-re o aso
ciacionismo estudiantil e o 
Reiterado. Por último, os 

. peches que se manteñen na 
Universidade de Santiago en 
demanda da apertura noctur
na das bibliotecas e a con
centración convocada o día 
que saiu reelexido Dario Vi
llanueva como reitor, porén 
de manifesto, segundo esta 
organización, o seu incum
primento dos compromisos a 
este respeito. + 

Desde a oposición témese que 
a maioria: acadada sexa inter
pretada por Villanueva como un 
cheque en branco para desen
volver a sua política de costas 
ás demandas da comunidade 
universitária. Existen preceden
tes. No ano 1993 o claustro e a 
Xunta de Governo posicionáran
se a favor de retirar ás excep
cións de matrícula aos tillos de 
funcionários, que sumaban uns 
ingresos de 200 millóns de pe
setas. A través de decreto -reito
ral el volveu a concedelas lago 
de ser escollido. + 
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A democraticación da universidade será o eixo do seu mandado 
I 

Os Escolápios de 
Monforte conseguen 
que o concello aporte 
119 millóns ao seu 
coléxio de ESO· 

Domingos Docampo 
reitor de Vigo por maioria absoluta. na primeira volta 
-0- H. VIXANDE 

O catedrático da Escola de 
Enxeñeiros de Telecomunica
cións, Domingos Docampo, 
acadou na primeira volta a 
maioria absoluta dos votos e 
foi nomeado reitor da Univer
sidade de Vigo. A prolonga
ción dos prazos deseñada po
lo reitor sainte, Xosé António 
Rodríguez Vázquez, non abon
dou a este para recortar a dis
táncia con Docampo, que, tal 
e como resultou a votación, 
terá apoios suficientes como 
para rexir a institución con co
modidade. Na equipa de Do
campo, tres dos novos vice
rreitores son nacionalistas. 

Na primeira volta das eleicións a 
reitor na Univerisdade de Vigo, 
celebrada o Mércores 27 de 
Maio, Decampo acadou 126 vo
tos dos 250 claustrais, é dicer, a 
maioria absoluta xusta, a meta
de máis un. Xosé António Rodrí
guez Vázquez obtivo 93 votos, 
Eusébio Corbacho 21 votos. 
Cinco claustrais votaron en 
branca, dous votos foron nulos 
e tres persoas non votaron. 

Docampo traballaba coa hipótese 
de acadar entre 122 e 130 votos. 
Rodríguez Vázquez, pola contra, 
sabia que ia conquerir menos vo
tos pero confiaba en que ningun 
dos candidatos acadase a maioria 

catre anos. Pero para 
iso_, precisaba sumar o 
apoio dos sete claustrais 
de direito de Ourense, 
que permenecian á mar
xe. Porén, estes últimos 
decantáronse na primeira 
volta por Docampo por
que o novo reitor incorpo
rou ao subdecano de di
reito económico, Xabier 
de Vicente Remesa!, á 
sua equipa como vice
rreitor de profesorado. 

No claustro prévio ás vo
tació ns, Domingos De
campo debuxara un pro
_grama no que a liñ~ fun
damental xiraba en torno 
á recuperación da demo
crác i a na comunidade 
universitária. De feito, o 

Tres nacionalistas serán vicerreitores. Na foto, edifi- clientelismo praticado 
cio do reitoraclo. por Rodríguez Vázquez 
absoluta, para poder asi acudir a 
unha segunda volta, na que pre
sumía que contaria con máis posi
bilidades. Cómpre ter en canta 
que Rodríguez Vázquez libraba 
un pulso xordo con Corbacho, 
quen presionaba ao primeiro para 
acadar concesións. Sumados os 
votos de ambos, 93 máis 21 (en 
total 114), a maioria estaba máis 
perta. Os doce votos restantes 
acadaríaos Rodríguez Vázquez 
polos mesmos procedimentos 
clientelares que usou para gover
nar o reiterado durante os últimos 

no seu mandado conqueriu aglu
tinar a toda a oposición arredor 
de Decampo, que encabeza un
ha plataforma denominada Alter
nativa Universitária onde convi
ven nacionalistas con progresis
tas e co-relixionários do ex reitor 
Luis Espada. As outras patas nas 

. que se apoiará Decampo son o 
Persoal de Administración e Ser
vizos e os Comités Abertos de 
Escala e Faculdade. Estes últi
mos demandan unha democrati
zación das relacións ces estu
dantes para que as delegacións 

Po[o reino 
de (ja[iza 

Vários autores 

'Un percorriáo 
po{o tempo social 
pofítico e líistórico 
no que se ~estou 
a fírica meiÍievaf 
galega. 2-iistoria 

de aíunos non sexan espazos 
controlados polos independentes, 
que constituiron un senlleiro 
apoio de Rodríguez Vázquez a 
base dunha política de bolsas 
moi favorábel para eles. 

Profesionalización 
da xestión 

A partir de agora, Decampo 
convocará máis claustros (Ro
dríguez Vázquez levaba 16 me
ses sen convocar un, cando os 
estatutos abrigan a que haxa un 
cada ano e apoiabase nunha 
Xunta de Governo controlada e 
amordazada), informará da sua 
xestión cada seis meses, con
sultará a todas as voces da co
munidade claustral e profesio
nalizá' a xestión suprimindo o vi
cerreitorado de economía para 
evitar que siga a ser un meca
nismo de control da vontade dos 
distintos sectores universitários. 

Nun plano máis prático, enfrénta
se aos problemas que xurdirán 
da suba das taxas universitárias, 
á implantación da licenciatura de 
Filoloxia galega, á consolidación 
dos car:npus de Pontevedra e 
Ourense e á reclamación diante 
da Xunta dun plano plurianual de 
·financiamento das universidades 
para evitar a dependéncia políti
ca da Administración e para per
mitir deseñar unha política uni
versitária a meio e longo prazo. • 

Os -Escolápios de Monforte con
segueron que o concello, coman
dado polo popular Nazário Pin, 
lles reforme a parte Norte do ec:lifí
cio a fin de adecualo para o ensi
no de ESO e ESPO. O custo da 
obra, sufragada publicamente, se
rá de 119 millóns. Os Escolápios 
darán permiso "a cámbio" para re
tranquear un muro da finca que 
actualmente ocupan e permitir o 
seu uso público. Este anaco da 
antiga harta dos curas sumarase 
ao actual Parque dos Condes e 

_ será utilizado como aparcamento. 

Os Escolápios levaron unilateral
mente a negociación coa Conse
llaria de Educación e o concello 
sumouse finalmente ao acordo. O 
centro relixioso impartía até agora 
EXB. Con esta nova oferta, o en
sino privado contará en Monforte 
con tres centros, todos eles facul
tados para impartir ·a ESO, por 
dous o ensino público. 

Os centros privados cos que que
dará dotada. a cidade serán o Fe
rroviário, as monxas da Divina 
Pé1$tora, na zona centro, e os Es
colápios para o resto da cidade. 
Por outra parte, o concello ten 
previsto pechar os dous coléxios 
públicos situados en zona céntrica 
(Sagrado Corazón e San Antó
nio ), quedando só en funciona
mento o da Gándara, situado no 
extrarrádio, ao que se engadirá 
outro novo na circunvalación.• 
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Todas as publicacións de A Nosa Terra a sua disposición na Feira do Libro de Ourense nas casetas das librarías Couceiro, Torga e Pedreira. Do 30 de Maio ao 7 de Xuño. 



14 ECONOMIA 
Nº 832 - ANO XXI ANOSATERBA 

En 1997 o paro aumentou en nove mil persoas. 

Segundo o ·Informe económico de Caixa Galicia para 1996 e .1997 

A renda agrária galega descendeu nos dous últimos 
anos un 7%, mentres a española medrou un 8% 
*M.V. 

Galiza, a reserva alimentária 
da península e a que produce 
cunha das calidades máis al
tas, está a perder peso agrá
rio a respeito do conxunto do 
Estado español. O deterioro 
dos prezos percebidos polos 
agricultores marca un forte 
descenso da renda do sector, . 
segundo o último Informe so
bre a economía galega elabo
rádo polo Instituto de Estu
dos e Desenvolvemento de 
Galiza, para a Fundación Caixa. 

Os dados do IDEGA apontan 
un descenso da renda agrária 
do 2% en 1996. A evolución do 
resto do Estado español foi in
versa. A renda agrícula en Es
paña incrementouse un 13,3% 
en 1996. Tamén na UE se pro
duciu un aumento, ainda que 
máis moderado: 1,3%. En 1997 
a renda agrária galega conti
nuou baixando, entre un 4 e un 
5%, en concreto, en tanto que 
a española e a europea sofri
ron un refluxo do alto crece-

- mento anterior, evolucionado 
de maneira similar á do noso 
país. En conxunto, sinala o in
forme, "prosegue a perda de 
peso da agricultura galega no 
conxunto español". Por outra 
parte, engade o estudo, "se o
nivel relativo de renda por tra
ballador non continuou redu
cíndose e incluso mellorou de-

beuse á importante diminución 
do número de ocupados neste 
sector". De feito, en 1997, en 
Galiza perdéronse 39 mil pos
tos .de traballo no campo. 

A respeito da economia xeral, o 
informe contabiliza a crise de 
1996 e a lixeira recuperación 
de 1997, igual que sucedeu no 
resto do Estado español. Os 
servizos foron o sector que me
llor se recuperou, xunto coa in
dústrfa, en. tanto que a constru-

-
ción sofreu a caida da licitación 
oficial en 1996, dando lugar a 
unha "clara recesión" e recupe
rou se algo ao ano seguinte, 
sen deixar de "exibir un maior 
retardo" que outros sectores. 

En 1997 criáronse 30 mil pos
tas de traballo nos sectores se
cundário e terciário, pero o ba
lance final foi negativo, debido 
a perda sihalada de 39 mil na 
agricultura, o que demostra 

, non só o declive acelerado do 

M. VEIGA 

O A.S.N .E.F. 
Se vostede, como cidadán ou como responsábel da sua empresa ou 
negócio, se retrasou algunha vez no pago das mensualidades dun 
crédito, o seu nome aparecerá escrito nunha lista a disposición de 
todas as entidades b?Jlcár-ias e á que se acede através do simples te, 
deo do seu nome. Vostede está fichado. 

Curiosamente ninguén protestou polo autoritarismo dese tribunal 
económico que non perdoa impagados e nen sequera retrasos por 
insignificantes que resulten. Un traballador que esteña a pagar un 
crédito e que quede no paro pasa a engrosar a lista do ASNEF, que 
asi se chama, e queda marcado como un estafador ou un caloteiro. 
Faga o que faga quedan os seus antecedentes. 

Contra este mecanismo non existe recurso, porque a vítima non 
ten dereitos. O cidadán enfréntase a impunidade do sistema econó, 
mico. Só unha circunstáncia o. salva, o exime de riscos e lle permi, 
te circular polas instalacións do poder usurário vendo como lle co, 
locan alfombras ao seu paso: ser rico.• 

campo, senón a incapacidade 
dos demais sectores para com
pensar a caida. 

Máis ~recariedade 
en Gafiza que no resto 
do Estado 

Outro elemento negativo e que 
diferéncia a situación galega 
da do resto do Estado é o das 
condicións de traballo. Mentres 
que en España "case o 75% do 
emprego asalariado neto xera
do no 1997 ten carácter fixo , 
en Galiza esta proporción é in
ferior ao 30%, ó que provoca 
que a proporción de emprego 
temporal sexa superior á da 
média española". 

Por outra parte, compre ter en 
canta que se as cifras de paro 
non son piares, débese "unica
mente á perda de activos, xa 
que a ocupación incluso expe
rimentou ·unha pequena redu
ción". 

No balance optimista hai que 
situar "a maior especialización 
da actividade", concentrada en 
material de transporte, produ
tos alimentários, pedras, deri
vados petrolíferos, alumínio, 
confeción e elaborados da ma
deira. O informe anota, por últi
mo, que "neste proceso de res
truturación, o capital exterior 
non parece ter -desempeñado 
un papel relevante".• . 

28 DE MAIO DE 1998 

Álvarez critica 
a pasividade da Xunta 

Uri dos conflitos máis longos 
dos últimos anos, o do Grupo 
de Empresas Alvarez , deu lu
gar o pasado Xoves 21 a unha 
nova mobilización de traballa
dores e familiares que 
reclamaron unha solución pa
ra as factorias. Os 
empregados piden ante todo 
unha actuación decidida da 
Xunta que, pésie ás declara
cións formais, mantén unha 
actitude pasiva desde hai 
dous anos. Na manifestación, 
celebrada en Vigo, participa
ron vários miles de persoas. • 

Prémios para Leyma, 
Compañia de Algas, 
lngapan e Portaglas 

O xurado dos prémios do 
Día do Empresariado Gale
ga, promovidos pota Funda
ción Semana Verde de Gali
za, decidiu recoñecer como 
mellores empresas a Leyma, 
do sector lácteo, á Compa
ñia Española de Algas Mari
ñas do Porriño, a lngapan, 
adicada á comercialización 
de pan e pastelería e ubica
da en Sanfiz (Lugo) e á pro
dutora de vidro Portaglas, 
instalada en Lalin.+ 

O CES recoñece 
q11e a eventualidade 
non se reduciu 

No informe do Consello Eco
nómico e Social do Estado, 
debatido o pasado Mércores 
27 en Madrid, sinálase que 
"durante o ano 97 non se 
apreciou unha redución signifi
cativa da taxa de temporalida
de". Segundo Luis Burgos, re
presentante da CIG neste or
ganismo, estas dados confir
man que "a reforma laboral 
pactada hai un ano instalou a 
precariedade no mercado de 
traballo e abaratou o 
despido". • 

A proposta das 35 horas 
das caixas 
rexeitada pola CIG 

A Confederación lntersindical 
Galega ven de ser a primeira 
central en manifestar a sua 
opinión a respeito da propos
ta da patronal de caixas de 
aforro de reducir a xornada 
laboral a 35 horas semanais. 
A central nacionalista, 
presente na mesa 
negociadora do Convénio 
Colectivo, considera que a 
proposta inclue un~a indefini- . 
ción de horários que á longa ' 
vai permitir "a$ prolongacións 
de xornada sen control, como 
xa sucede agora". Tamén cri
tica que a oferta non traia 
consigo criación de emprego 
algunha e que as caixas 
manteñan a sua intención de 
seguir contratando através 
das empresas de traballo 
temporal. A CIG négase 
tamén á aceitar a proposta 
de volver a traballar os Sába
dos, pois xulga que tal 
conquista laboral "non debe 
ter volta atrás''. • 
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A$·empresas consideran urxente unha estratéxia comercial conxunta 
. ~ 

A conserva galega buscci unha den_ominación de orixe 
clara e comun para resistir a compe~ncia asiática 
-0- G. LUC:A 

A Asociación de Fabricantes 
de Conservas promove unha 

· actuación conxunta do sec
tor para que o peixe e maris
co en lata procedente de Ga
l iza teña denominación de 
orixe clara e común no mer
cado internacional. Desde a 
consellaria de Pesca, a Xun
ta deu un voto a esta iniciati
va sen precisar en que vai 
consistir a sua intervención. 

Para os fabricantes é urxente 
unha estratéxia comercial coo
perativa que lles permita apro
veitar tanto as avantaxes do 
mercado comunitário como o au
mento da demanda de conserva 
de calidade en todo o mundo. 

O seitor debe superar o mini
fundismo empresarial e os vo-
1 u mes de producción baix0s 
que impiden á maioria das mar
cas o acceso aos grandes cir- . 
cuitas de distribución de ali
mentos. De feito , as marcas 
brancas, procedentes sobre to
do do suleste de Asia, móven~ 
se con ben máis facilidade nos 
mercados da UE que as mar
cas do máis vello seitor conser
veiro do continente. 

Os empresários admiten que o 
reto é doble .. Dunha parte de
ben consolidar un distintivo de 
orixe que resalte e rendabilice 
a calidade e a tradición da con
serva galega fronte ao oportu
nismo competidor dos paises 
do Sul; doutra parte admiten 
que non han ser cativas as difi
culdades de integrar neste ob-

As ma~as brancmmérvense c:On ben máis facilidade na UE que as marcas do máis vello seitar conserveiro do continente - A. IGLESIAS 

xectivo ás pequenas conservei
ras familiares xunto coas em
presas máis dinámicas do sei
tor. Luis Calvo Sanz (Calvo) e 
Jesús Alonso (Jealsa) xa factu
ran xunstos por riba do 50% da 
once primeiras empresas e es
tán en posición sobran~eira ao 
procesaren as capturas dunha 
importante frota própria de atu
neiros. Ambosdous fabricantes 
móvense en marxes de renda
bilidade que lle permiten con
tratar con grandes cadeas de 
distribución. 

Tras dos pasos 
de Pescanova 

A máis visibel razón para a inte
gración de conserveiros grandes 
e pequer.os seria a protección 
institucional dá denominación de 
orixe e a asisténcia pública para 
investigación e anovamento. 
Dentro do seitor, alguns fabrican
tes recoñecen que o estímulo 
para esta iniciativa conxunta na 
que queren involucrar .á Xunta, 
non procede tanto dunha análise • 
de conxuntura do seitor como do 

agrávio comparativo da interven
ción do Governo autónomo a 
pral de Pescanova con dez mil 
millóns de pesetas para-reforzar 

·o seu departamento comercial e 
poder facer fronte á competéncia 
durísima-de Unilevere Nestlé. 

O xerente da Asociación de Fa
bricantes de Conserva, J.M. Viei
tes, resume con estas palabras a 
proposta de integración: "aprovei
tar a compelementariedade das 
empresas, incrementar a compe
titividade, deseñar estratéxias co-

Castor Gago enviáralle unha caixa con tres botellas de licor e unha tarxeta 

merciais coerentes e ambiciosas 
e establecer unha óptima estraté
xia financeira baseada no rein
vestimento dos benefí,cios que 
permita axeitarse aos cámbio do 
mercado". Para o xerente da 
Asociación, un 20% da produc
ción reservariase ás pequenas e 
medianas empresas situadas en 
espácios de mercado rendíveis. 

A proposta do~ conserveiros 
desenvolverase nun plano de se
te anos coa esperanza de acadar 
neste prazo un volume critico inte
grado que os convirta na primeira 
produtora da UE dentro do seitor. 
O proxecto inclue a realización 
dun auténtico libro branca da con
serva coa inclusión de todas as 
cifras a respeito do funcionamen
to das fábricas que o tradicional 
secretismo do seitor frustrou en 
repetidas ocasións anteriores. 

Os empresários- calculan que 
antes do 2005 poderian quedar 
definidos os acordes para o es
tablecemento de dous grupos 
da conserva na ria de Arousa e 
doutro na ria de Vigo. O primei
ro teria como cabeceira os gru
pos Jealsa e Escurís e o segun
do agrupariase arredor de Alfa
geme. O terceiro recoñeceria a 
importáncia do grupo Calvo e 
daria coeréncia ás conserveiras 
de Carballo, esteiro e Camari
ñas. Outra liña de_ cooperación 
~mpresarial uniría as fábricas de 
Boira e a Póvoa do Caramiñal. 

Bonito e sardiña concentran na 
actualidade as duas terceiras 
partes pa producciQ_n_ anual da 
conser.ia que atinxe ás 230.000 
toneladas. • 

Lidia ~nra solicita unha entrevista co conselleiro de Agricultu~ e 
rexeita os seus agasallos 
-0-- P.C. 

"Por San Cidre Labrador, patrón 
que nos une polos regos da co
municación agrária, recebe un 
cordial saudo", dicia a tarxeta coa 
que o conselleiro de Agricultura, 
Castor Gago, acompañaba o 
agasallo que lle· enviaba á Secre
tária Xeral do Sindicato Labrego 
Galega, Lídia Senra, o pasado 18 
de Maio. Un agasallo consistente 
en tres botellas de licores que foi
devolto ao seu proprietário o pa- · 
sado Mércores, dia 27 de Maio, 
porque ao entender da respre
sentante. do SLG na vez .de "de
talles" o conselleiro tiña que man
ter unha entrevista séria coas or
ganizacións agrárias para anali~ 
sar a problemática do sector. 

"Parécenos incríbeJ que nos fale 
de comunicación agrária preci
samente o conselleiro que máis 

_ se Jeva destacado por manter 
unha constante incomunicación 
coas organizacións", explicaba 
Lídia Senra, Secretár:ia· ,~e~aLdo 

SLG no momento no que facia 
devolución, o pasado Mércores 
27 de Maio, do agasallo que lle 
remitira o conselleiro de Agricul
tura, Castor Gago, con motivo 
do San Cidre Labrador. -

"Para min non é "aceitábel no 
ámbito privado nengún tipo de 
detalle por moi ben intencionado 
e cordial que este sexa, mentres 
o conselleiro de Agricultura non 
normalice as relacións institucio
nais co SLG", explicaba a res
ponsábel da organización agrá
ria no escrito co que á sua vez 
acompañaba ao agasallo no 
momento de entregalo nas de
pendéncias da consellaria. 

O SLG asegura que Castor Ga
go tense comprometido, en di
versas conversas telefónicas, a 
fixar unha entrevista xa para 
princípios de Abril, pero esta 
nunca chegou a celebrarse. O 
conselleiro tampouco respostou 
á solicitude formal apresentada 
na consell~ria.Aa .segunda quira . ., 

cena de Marzo. Por iso, Lidia 
Senra subliña a sua estraneza 
porque -"non entendo como ,nos 

pode falar de comunicación 
cando ainda foi incapaz de con
ceder nengunha entrevista ofi-

Líaia Senra, Secretária Xeral do SLG e Xosé R. Puga devolvendo os agasallos. A. PANARO 

cial ao SLG nen para talar do 
sector lácteo nen para analisar 
as perspeitjvas de futuro dos 
sectores produtivos do noso 
agro": Mália esta situación, a or
ganización agrária reiteraba a 
SU? actitude de diálogo ca res
ponsábel de Agricultura, no de
curso do acto de devolución da 
caixa de botellas. 

Para Lidia Senra nestes momen-
-tos seria imprescindíbel manter 
unha entrevista formal para que _ 
as organizacións que' represen
tan ao sector puideran coñecer a 
actitude da administración gale
ga diante da reforma da Política 
Agrária Comun (PAC) e do início 
_da próxima rolda de nego
ciacións da Organización Muni
dal do Comércio que afecta á 
carne de vacún e ao sector lác
teo . . "Parécenos que é unha falta 
de respeito e con este acto sim
bólico queremos denunciar a- si- • 
tuación que estamos vivindo 
desde que Castor Gago tomou 
po~_esión do seu cárrego". • 
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ADEMAIS DE PARADA, PUTEADA 

Eu non sori unha afamada escritora, nen 
son parente de nengun importante políti- . 
co, son unha ama d_e casa-parada. (Fíxense 
no guión). lso si, teño. unha licenciatura 
universitária e unhas 1.500 horas en cursos 
de formación: 

I' 

Debo estár considerada como unha espé
cie de activo-parada. Legalmente coido· 
que podo estar anotada na lista do paro, 
pois a miña formación debería permitirme 
o acceso a unha mellora . de emprego. Por 
exemplo, de ama de casa gostariame me
llorar a subsecretária de algo ou a .monito
ra de cursos de formación do plan FIP ou 
doutro plan calquer. 

O pas~'do verán dediquei 300 horas do. 
meu tempo de parada a asistir a un curso 
no que non aprendimos grande causa, pe
ro no que animaban ás .participantes a 
criar ·a sua própria empresa, informában
nos de distintas liñas de subvencións, pro
gramas de axuda e aseso'ramento, etcétera. 
Asi que ali marchamos, duas compañeiras 
máis eu, a Santiago de Compostela co no
so proxect0 de criación de empresa e as 
nasas ilusións. Recibíronnos uns señores· 
rnoi amábeis que nos deixarón falar todo o 
que quixemos e ao final dixéronnos: "Moi 
ben, teñen un proxecto novidoso que po
de ser moi rendíbel! Pero, con canto capi
tal contan? E que sen alomenos a rnetade 
do' capital non lles podemos axudar en na
da. Nen nós, nen ninguén". 

Pois si. Se vostede é un parado e ten capi
tal dispoñíbel para investir, non se preocu
pe, ai está o famoso plano de emprego. Ago
ra ben, se vostede non ten diñeiro, moito 
diñeiro, váiase para a sua casa e siga na sua 
condición de ama de casa-parada. 

ANA IGLESIAS ÁLVAREZ 

'As s~ncións do INEM están afectando 
a moitas mulleres en situación semellante á miña. 

Por "este médio pronto a ·lista do paro 
- descenderá rapidámente" 

traballadora-parada pois non tiña direito. 

Para ·rematar a paródia, hai poucos dias re
cebin unha carta dese organismo que din 

é necesário que realice vostede un curso 
para a sua posíbel inserción laboral". 

Con esta condición quixen asistir a uns 
cursos polas tardes, pois como todas as 
amas de casa-paradas saben, polas mañá'5 
levamos os nosos. fillos ao coléxio, face
rnos a compra, limpamos a casa, e ás ve
ces tamén lemas e escribirnos algo, pois 
non todas somos analfabetas, claro. Pero 
non puiden acceder a estes cursos porque 
só eran para traballadores en activo, im
prescindíbel nómina e como eu son unha 

, que serve para contar o número de parados 
que hai no país, chámase o INEM. Dicín
dome, nun ton certamente ameazador, 
"preséntese tal dia a ~al hora para valorar se 

Pois, o tal curso era polas mañás de 9 a 2, 
durante tres meses. Esta vez, nunha sele
ción que nos fixeron, perguntábannos se 
nos interesaba o curso. A isto eu respostei 
que si. Tamén perguntaban que pensaba-

mos do horário, aqui eu contestei que as 
· persoas que te~os cargas familiares, non 

podemos facer cursos con ese horário. Nin-
. guén vai realizar as miñas tarefas na casa, 
nen lle dará de comer aos meus fillos, nen 
os récollerá na escala. Eu non rexeito a for
mación, rexeito un horário que me abriga a 
desatender completamente a miña família. 

Pero cal será a· miña surpresa cando, aos· 
poucos días, por correo certificado e con 
acuse de recibo, chégame da Delegación 
Provincial da Consellería de Familia e 
Promoción de Emprego, Muller e Xuven-

. tude unha comunicación sobre proposta 
da perda de direitos como demandante de 
emprego. O motivo, segundo eles, rechazu 
da oferta formativa. 

Calquer parado de lopga duración riria ás 
gargalladas ton semellante ameaza. A que 
direitos se refiren? Ao direito de estar nun
ha cifra que rolda os 3.000.000. Ao direiro 
a ir perdendo dia a dia as poucas esperanzas 
que lle quedan de atapar emprego. 

Fontes ben informadas aseguran que estes 
trámites de sanción estanse levando contra 
moitas mulleres en situación semellante á 
miña. A cuestión está en que por este mé
dio pronto a lista do paro descenderá rapi
darnente. Iso é o fondo, o que buscan con 
este tipo de propostas. 

Eu non estou contra a formación dos traballa
dores e dos parados. Penso que é fundamental 
na loita contra o desemprego, pero formación 
de calidade, real, efectiva, que serva para ata
par traballo. Por qué_ non publican as cifras 
d9 número de persoas que acceden a un pasto 
de traballo a través destes cursos? 

Mentres govemo, patronal e alguns sindi
catos alégranse dos éxitos conseguidos en 
matéria de emprego. Grandes titulares nos 
meios de comunicación anunciando que o 
desemprego comparado co sumatório do lo
garitmo neperiano de x do ano 82, baixou 
0.2 puntos ou algo asi. Anúncios a todo vo
lume de que a bolsa subiu non ei cantísi
mo no que vai de ano. Sen esquecemos de 
que irnos poder viaxar por Europa sen cam
biar de moeda. Que cómodo! • 

BALANCE QA REFORMA LABORAL.ASINADA POR CC.00., U.G.T. E e.E.O.E. EN MAIO DE 1997 

AS. FALSAS PROMESAS DE HAI UN ANO 

_Este mes de Maio-cúmprese un ano desde 
que foi asinada a reforma laboral, pactada 
por CCOO, UGT e a CEOE. A xustifica
ción esencial daquel pacto, que introdu
ciu novas elementos regresivos na lexisla
ción-laboral -despido rriáis fácil e barato, 
maior centralización e burocratización da 
negociadón colectiva-, estribaba na rápi
da superación .da precariedade na contra
tación. Sen embargo, a dia de hoxe, mes
mo as partes asinantes do pacto e o ªover
no, recoñecen que se produciron moi es
casos avances. En concreto en · Gal iza, a 
contratación eventual diminuiu somente 
nun 0,22%. Esa diminución, positiva pero 
certamente ridícula en relación aos ob
xectivos enunciados, susténtase ademais 
no despilfarro dunha enorme cantidade 
de recursos a canta do erário público, sub
vencionando descontos na cuota empre
sarial da Seguridade Social, benefícios di
rectos á aparente criación de emprego por 
parte das comunidades autónomas e rega-

. lías na liquidación de impostas. · 

A gravidade do balance ten maior releván
cia, se ternos en consideración que vivimos 

FERNANDO ACUÑA 

unha fase expansiva, alcista, do cíclo e~o
nómico. Os dados indican de que máis dlJil 
90% da contratación segue a ser precária. 
En concreto, os contra-

femísticamente denominada cruzada pola 
estabilidad.e, a meirante parte da contrata
ción estábel, prodúcese segundo indican 

os dados oficiais, por 
tos que se asinan acó
llense maioritariamente 
ás categorias de circuru
tárn;ias da produción e 
por obra ou servizo e es
tá a avanzar perigosa
mente a incidéncia das 
Empresas de T raballo 
Temporal no conxunto 
do mercado laboral. 
Ademais, increméntase· 
a tendéncia a que os 
contratos duren cada 

'Son moitos os sinais 
de alarma que 

conversión de contra
tos antes teinporais, 
que evidéncian unha 
situación de masiva 
legalización de con
tratación feita en 
fraude de lei, con for
tes subvencións públi
cas como antes decia
mós, e xerando ade
mais, sobre todo no 
sector servizos, unha 

vez menos e asi un 35% 
dos que se asinan ten 
unha duración inferior 
a 30 dias. Son moitos 
sinais de alarma que 
deberan ser tidos en 

os protagonistas , 
do pacto de 1997 e 

o governo deberian ter 
tomado en .canta" 

situación de dumping 
competitivo, protago- . 
nizado precisamente 
por empresas que an
tes estaban situadas 
na ilegalidade e que 
agora se aproveitan 

canta polos protagonistas do pacto de 1997 
e polo govemo. 

dos benefícios fiscais e de menor coste da 
Seguridade Social, simplemente por con
vertir en legais os seus contratos de traba
llo fraudulentos. ' Haberia que engadir que, ao abeiro da eu-

~ 

Por iso, a CIG reclama do governo e dos 
partícipes no pacto de 1997, un cámbio de 
actitude. Primeiro, abandoando a autocom
pracéncia nos resultados daquel acordo e 
calquer tentación de maquillaxe estatística 
dos seus resultados. Despois, acometendo 
en sério medidas que realmente se dirixan á 
eliminación da precariedade laboral, como 
poden ser, entre outras, a recuperación do 
princípio de causalidade na contratación, 
promovendo as reformas legais pertinentes. 
O afortalamento da acción inspectora da 
administración, para evitar os fraudes na 
contratación, facilmente detectábeis e pu
blicamente coñecidos, pero que non poden 
ser denunciados directamente por que os 
sofre, sabendo que se expón á imediata re- . 
presália empresarial. Tamén pedimos -a eli
minación das subvencións dirixidas a pri
mar a contratación exixida pola lei e coti
zacións sociais extraordinárias que recar
guen a contratación eventual e precária. 
Por último, demandamos o control estrito 
das Empresas de T raballo Temporal e a re
forma da lexislación que os autqriza. • 

FERNANDO ACUÑA RuA é o Secretário Xeral da CIG 
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O incomprensíbel estado.da vellez 
-0- M. VEIGA 

Cando un é nQvo a véllez é un 
esta~o incomprensíbel. O cami
ñar enguruñado, tatexando cos 
pés, dos maiores posue tan 
pouco sentido como a sua ma
neira de vestir, pasada de moda, 
para o gasto do xoven. A vellez 
é xulgada na sua apariéncia ex
terna. Sen embargo, os efeitos 
da idade son máis que nada in
teriores: as pernas non terman 
ben de un e entra o medo a cair. 
Cada músculo, cada oso, é per
cibido conscentemente, porque 
case todos producen un dia ou 
outro algunha moléstia, algun
ha dor. A mocidade tende aos 
carpos saltos, homoxéneos e 
aguerridos, arelantes de ex
presarse na carreira, no golpe, 
no afecto. O vello até aos aga
r i mo s lle ten certo medo. A 
sua sensibilidade depende 
máis da saúde que da carícia. 

A idade transforma as mentalida
des. Tense dito moitas veces que 
a experiéncia modera ás perso
as, pero insístese moito menos 
en que o conservadurismo do ve
llo é instinto de conservación. A 
partir de certa idade aparece algo 
que antes non existia: o medo fí
sico, non a ser agredido, senón a 
que o carpo falle. lso produce co
bardia e retrae as gañas de inter
vir socialmente. O vello busca un 
espácio cómodo, sen acontece
mentos imprevistos que o abri
guen a realizar un estarzo físico 
ou que lle provoquen un sobre
salto que poida afectar á sua es
tabil idad e corporal. Os vellos 
máis socialmente activos son 
sempre aqueles que conservan 
un estado de saude próprio de 
unha idade máis xoven. 

lso non quere dicer que as men
talidades non cámbien, con inde
pendéncia do estado físico, sim
plesmente pola aprendizaxe que 
deriva da experiéncia. Pero aquí 
tense tamén pouco en conta que 
as experiéncias de cada xenera
ción de vellos son diferentes. Por 
exemplo até hai uns dez anos ha
bía ainda vellos educados durante 
a República. A xeneración dos 
nacidos nas primeiras duas déca
das do século refrexaba en boa 
medida as contradicións do seu 
tempo: habiaos extremados á di
reita, pero tamén laicos, educa
dos nas teses da ilustración, do 
progreso e da racionalidade. 
Quen non coñeceu vellos escépti
cos coa relixión, pésie a vivir co
mo adultos nun mundo moi reli
xioso? De aqui a pouco, en cám
bio, serán vellos os educados na 
primeira escala franquista, moi 
dada aos tabues e á rixidez. Esta 
primeira educación marca a evo
lución futura e, por suposto, mes
túras~ coas influéncias posterio
res. E dicer que os vellos son di
ferentes en cada época, teñen 
ideas distintas e mostran grados 
de toleráncia diferentes.• 

"Santa Susana". Santiago 1958. Fotografia de Raniero Fernández. 

P UCHEIRO 

A falta de. confianza 
do Campos 

O Compostela baixou a Segunda División por falt~ de confianza. 
En Vila Real fallou un penalti (lembren o que lle impediu ao De
portivo ser campeón-de Liga no seu dia) e en San Lázaro foi inca
paz de vencer a unha equipa castellonense moi inferior. O medo 
notábaselle na faciana a Gabriel Leis e aos xogadores· galegos (a 
Caneda a insensatez) en contraste coa seguranza que reflectia a 
de lrulegui, aquel defensa mítico do Pontevedra do Hai que roela! 

O Compos xogou esta tempada entarangañado polo medo .. Cane
da convertiu a presión en falta de confianza. As declaracións pú
blicas contra Femal)do Yázquez, a sua destitución, contra os xo
gadores, contra o concello. que actuou hai anos de panca necesá, 
ria, e, mesmo, contra un público que deixou de ilusionarse cunha 
equipa que non daba imaxe de cred1bilidade, polo que desertou 
do estádio, foro!). os antecedentes lóxicos desta derrota .. Unha 
equipa é, sobre todo, un estado de ánimo . . Foi suicida convertir 
todo un éxito , catro tempadas en Primeira, ilun fracaso de bada
llocas polo lóxico descorrer nos últimos lugares da táboa. • 

·~ 

G·U A T R AD u e e 1 ó Ns s-. L ·. 

Uraducción directa e inversa e 
interpretación: galega, inglés, 
f r a n c é s , a 1 e m á n , i t ·a 1 i a n o , 
portugués, ruso, español, etc. 

lh-aduccións técnicas e xuradas. 
B·aixo 36202 Vigo. Teléfono e Fax: (986) 43 52 59 
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O Sergas 
non 
substitue 
aos 

-substitutos 

Sabela T. estaba. inscrita 
nunha lista de substitu
ciÓns do S.erv izo Galego 
de Saúde, Sergas; para co
brir vacant_es por .baixas o 
permisos inf~riores a cin
co dias de duración. Nesfa 
situación, ao longo do úl
timo ano realizou nume
rosas substitucións na 
área de saúde_ á que está. 
asignada. · 

Recentemente, Sabela foi 
convocada para realizar 
unha substitución de cinco 
días consecutivos de dura
ción no mesmo centro. 

Como un deses dias corres
pondia coa data dun exa
me para unha oposición 
convocada pala Adminis
tración autonómica, Sabe
la comunicou -á Dirección 
Provincial do Sergas que 
un dos cinco dias teria que 
ser substitui<;la porque tiña 
un exame. A resposta por 
parte da Dirección Provin
cial foi que non podian 
contratala nengun dos cin, 
co dias porque estes eran 
consecutivos e no mesmo 
c~ntro de saúde e iso im, 
plicaba contratar a outra 
persoa para S!fbstit':lila du
rante un dia. Na mesma 
Dirección Provincial indi
cáronll~ que o contrato se
ria posíbel no caso de non 
ser dias consecutivos ou en 
distinto centro. 

Sabela recóñeceu que "non 
estaba informada e fieime 
da funcionária", en lugar 

· de consultar cun sindicato 
cales eran os seus direitos. 

Na Confederación Inter
sind ical Gatega, CIG, 
afirmaron que Sabela tiña 
direito a pedir un permiso 
para realizar un exame e 
ser substituida durante 
ese tempo. Na CIG ta, 
mén explicaron que a ati
tude da Administración 
busca aforrar cartos pa~ 
sando por riba dos direi
tos dos traballadores . A 
central nadonalista 
igualmente criticou que o 
Sergas non dese opción a 
Sabela para que pudese 
apresentar un recurso.• 
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Abriuse a Semána Verde 
coa metade 
de. expositores galegos 

O Mércores 27 de Maio o 
presidente da Xunta, Manuel 
Fraga, inaugurou a Semana 

: Verde de Sillada, que chega ·á 
. sua 21 ªedición. Uohas_ 1.300 
firmas de trinta e sete países 
expoñen os seus proaútos, 
das que un 55% son galegp.s. 
Coa entrega de prémios do 
Día Internacional do 
Agricultor, unha conferéncia 
sobre as empresas galegás e 
o euro, e unha cea de gala 
abríuse unha feira, que tamén 
é o escenário do Congreso 
Europeo sobre 
Comercialización
-Agroalimentaria na Economia 
Global. Os organizadores 
destacan a preséncia de 
delegacións comerciais de 
China, Arxentina ~ Turquía.• 

Reivindican a ampliación 
dos programas 
de metadonci 

"Seis horas petando no 
corazón das institucións 
públicas" é a protesta que 
a unidade asistencial de 
drogodependéncjas de 
Vigo e o grupo /man de 
autopoio a seropositivos e 
enfermos da Sida levan a 
cabo o Sábado 30 de Maio. 
Diantes dos antigos 
xulgados da ~ua do 
Príncipe permanecerán 
desde as doce da mañá até 
ás seis da tarde para pedir 
a inmediata ampliación de 
programas de redución de 
dano, é dicir, de metadona 
ou laam, para as persoas 
presas na Galiza adictas ás 

- drogas. Desde o Imán e a 
unidade asistencial 
sinálase que un problema 
de consciéncia e xustiza 
que- os presos non poidan 
receber estos tratamentos. 
Ás s.eis da tarde farase 
unha representación 
dramática e unha solta de 
pom~as. 

Por outra parte, ci Luns 25 
celebrouse unha 
concentración nos novos 
xulgados da Coruña tras a 
celebración do xuízo ao 
preso FIES Gabriel Pombo 
da Silva. Convocada polo 
colectivo Presos, a . 
protesta queria denunciar o 
réxime' no qúe viven os 
presos en réxime de alta 
se·guridade. • 

Protestan por un anúncio 
televisiVo de Nestlé 

Vieiras, o bairro galego en 
lntern~t. acolle as protestas 
xurdidas pala emisión 
televisiva duri anúncio de 

· Nestlé ~ A protesta, iniciada 
neste nieio de comunicación 
na rede, retírese ao 
lanzamento dun novo 

· produto da multinacional 
su íza, leite en pó, na que 
utiliza a un gandeiro, 
supostamente galega polo 
acento exaxerado, que fala 
cunha vaca queixándose 
porque o animal non dá un 
produto tan bon como o que 
se anúncia. • 
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Obras na Expo. En primeiro termo, traballadores das antigos colónias. 
\ 

PENÍNSULA 
ANOSATERRA 

. "\ 

Lisboa vive a Exposición Universal afirmandose como país entre recordos imperiais 

A Expo da Saudade 
*A. EIRÉ 

Juan Carlos 1 afirmou na sua 
lnaguración que a Expo de 
Lisboa era millor que a de 
Sevilla. Foi algo que compra
ceu sobremaneira aos portu
gueses. Unha afirmación per
fectamente calculada do mo
narca español para tratar de 
esvair os receos existentes 
en Portugal para con Espa
ña, un referente imprescidí
bel por moitos motivos, pero, 
sobre todo, porque . preten
den afirmarse como nación 
e, para facelo, necesitan un 
contrário no que. reflectirse. 

"Lisboa non é ~Sevilla". É esta 
unha afirmación que repeten un 
a un na capital portuguesa des
de os taxistas, aos camareiros 
pasando polos responsábeis da 
Expo. E teñen razón. En Sevilla, 
moitos meses antes de comezar 
a Expo 92 no ar de azahar, as 
sevillanas palmeiras tapaban os 
quejios, impregnando toda a ci
dade dun optimismo de fino e 
faralaes, bullangueiro e irreflexi
vo, que remataría en resaca. 

Lisboa non quer ser Sevilla. Os 
responsabais da Expo poñen de 
manifesto que "fixémola pensan-

. do na cidade, nos seus habitan
tes, vai seguir cando remate, ser 
útil, configurar unha nova Lisboa", 
afirma o seu director António Me
ga Ferreira. Así, comenta como a 
maior parte dos edifícios,construi
dos van ser "pisos para vivir pois 
o da vivenda é un dos principais 
problemas da cidade". Tamén o 
Governo se apurou, xa antes de 
inagurar a exposición, a mercar 
os pavillóns dos . paises que máis 
lle interesaba e xa teñen un dese
ñ o do que van facer con eles. 
"Contruimos a Expo para vivir, pa
ra Lisboa, non para ensinar só 
aos extranxeiros", declarou Joáo 
Soares, alcalde de Lisboa. 

Así os portugueses, na vez d~ 
recrearse, extasiarse na con
templación dunha obra, como 
faciañ ·os sevHlanos, están a 
ollar para o futuro. Un futu~o 
que arelan pero co que ainda 
non disfrutan, un futuro intanxí-

bel que non contempl~n. glo
rioso, como o pasado. E, como 
non podía ser doutro xeito, a 
Expo da Saudade. Ese senti
mento de "non ser, porque non 
nos sentimos Ser totalmente, 
en plenitude", como afirmou 
Diaz de Magalháes ao definir a 
saÜdade. "Todo iSto viste, todo 
isto é triste, todo isto é fado", 
cantaba un espontáneo no So
lar do Fado. 

Na Expo, Portugal está á procu.: 
ra do ser Ser nacional, incardi
nado no ente Europa. Procúrao 
ollando ao seu pasado imperial, 
nunha m_estura de "angúria e 
esperanza'', como tamén definiu 
Torres Qu·eiruga a saudade. An
guria por -non ser xa Portugal o 
que foi, pero tamén por non po
der ollar cal é o próprio camiño, 
autoidentificado. Me_smo angúria 
por se a Expo remata como fi
nalizaron os fastos de 1992 no 
Estado español. Esperanza por
que ventean un futuro millar. 
''Turistas españois sorprendidos 
do progreso'', titulaba na Sema
na Santa o Correio. da Manhá a 
cinco columnas. ' 

España como referente 

Pero España non está _só como 
referente léxico e abrigado da Ex-

-po por . ser a sevillana a antece
dente. España aparecece tamén 
como competidora naqueles de
sígnios imperiais, pero, sobre to
do, como inimiga da própria iden
tidade portuguesa. O cartel apre
sentado pola delegación española 
na Expo no ·que se representaba 
a Felipe 11 desembarcando en Lis
boa despois de ser proclamado 
reí de Portugal, foi só o pretexto, á 
vez que símbolo, para os portu
gueses arr~meter contra España. 

Non lles facia falta nengunha en
cirralos. A mesma Expo foi conce
bida · como unha reafirmación na
cional "no marco da integración 
europea", en palabras do presi
dente da República Jorge Sam
paio. Pero non só a Espo. Esa re
afirmación está presente tamén 

. nos actos, nas distintas mostrase 
no mesmo Museo Nacional. Alí 
as estatuas de guerreiros celtas, 
son nomeadas como Guerreiro 
Portugués, os torques, as pezas 
castrexas, etc, rotúlanas, invaria-

B. LAXE 

A credibilidade do Estado 
No caso Marey apreséntase unha realidade incontestábel: un grupo de 
funcionários do Estado, coa complicidade do aparello do Govemo, se, 
cúestraron e torturaron a Segundo Marey. A Xustiza vaise pronunciar 
sobre este feito e sobre as diferentes implicacións dos encausados. Un, 
ha senténcia que non chegue ao fondo dos sucesos ou que trate de, 
como preten_de a defensa, dar os crimes por prescritos, só axudaria a 
que descendese ainda máis a credibilidade no Estado de Oireito, im, 
plicando tamén . ao Poder Xudicial en actuacións de crimes contra a 
humanidade. Se o xuízo se politiza débese única e exclusivamente a 
que os dirixentes socialistas se negaron a asumir as responsabiliqades 
políticas que lles correspondian. Pero "hai máis: a vacina inxectada á 
maior parte da sociedade española para que non arrepiase, senón 
que jaraneara a guerra suxa contra os naéionalismos periféricos, ain, 
da lles segue a facer efecto a moitos socialistas que, empeñados na 
defensa numantina de Barrionuevo e V era, seguen a asumir como 
próprias estas actuacións delictivas con pegatinas a xeito de carabel 
cantando "eu-tamén son Barrionuevo". Se a direita abandeirou estas 
denúncias hipócrita e renarteiramente foi porque silenciaron, nos 
anos en que se producian os crirnes, as realizadas pola esquerda so, 
ci.almente existente demonizándoa como "colaboradores de ETA"._+ 

belmente como portuguesas sen 
referéncias á cultura castrexa 
que, nos mapas, acábase na fron
teira miñota. Nas citas sobre a lín
gua, o galego tampouco existe. 
En Guimaráes, berce de Portugal, 
paralelamente, tamén están a en
salzar todo o portugués cun ano 
cheo de actos culturais. 

Mais en todo esta afirmación da 
identidade própria portuguesa, 
tamén fronte ás antíguas coló
nias, en todo o rexeitamento de 
"invasión cultural", simbolizada 
en España, mesmo no movi
mento liderado polos considera
dos ultranacionalistas (sono moi
to menos que a maioria dos es
pañoles, con todo) ábrese unha 
porta á comprensión peninsular. 

O coronel Casorino Díaz, un dos 
que abandeira publicamente a 
protesta contra "a invasión cultu
ral española'', matiza que el non 
di "españois, digo castellanos. 
Castilla sempre foi unha poténcia 
imperialista que quedou fustrada 
por non poder conquistar militar
mente Portugal". Luis Coimbra, 
promotor do Manifesto dos 98, in
telectuais que critican, sobre to
do, a _pasividade portuguesa ante 
a conquista española, afirma que 
"España tenta darlle valor ao con
cepto unitário de España. e de 
lbéria, pois ten grandes proble
mas nacionais sen resolver". 

A ·guerra non fixo máis que co
mezar. Se as televisións españo
las resaltan que está a acudir a 
metade do público que se agar
daba nos primeiros días da Expo 
e se entrevistan a turistas que 
poñen, invariabelmente de mani
festo, como "é rnoito piar esta 
Expo que a de Sevilla", a RTP 
portuguesa (televisión estatal) 
abriu e pechou unha reportaxe 
co. antíguo dita: "De España, nen 
bó vento, nen bó casamento": 

Na taberna Do Castinho, un 
beoedor despotricaba contra 
España, porque "sempre veñen 
aqui con ar superior, deprecian
do todo e a todos". Reprendido 
por outra persoa concluiu: "Que 
dixen mal? O que dixen é ex
cluinte. bixen". • 
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A crise de Almeida 
pon ao PSOE 
ao borde do congreso 
extraordinário 

As negociacións entre a ¡' 
Executiva do PSOE e Nueva 
Izquierda para que Cristina / 
Almeida fose candidata á 
Presidéncia da Comunidade 
de Madrid e Joaquín Leguina 
á alcaldía abri'ron unha crise 
entre os socialistas. 

Do acordo non foi informado 
Borrell, que protestou por 
tomar decisións sen contar' 
con iel. Mentres, os guerristas 
aproveitaron a fenda para 
exixir unhas primárias e o 
PSOE estivo ao borde <;jo 
congreso extraordinário. 

Finalmente, despois dunha 
votación axustada que divide 
á FSM en duas metades, 
Almeida será candidata e 
Leguina terá que enfrentarse 
a unhas primárias, nas que 
probabelmente terá que 
medirse con José María 
Mendiluce, que conta co 
apoio de Borrell. • 

Uberan a ldigoras 
despois da intervención 
do Parlamento basco 

Tivo que ser o Parlamento 
basco quen solicitase a 
imediata excarceración do 
membro da Mesa Nacional 
de Herri Batasuna, Jon 
ldigoras, para que a 
Dirección Xeral de Prisión 
aceitase a liberación. 
ldigoras padece unha 
grave enfermidade 
pulmonar e estaba en 
prisión despois da 
condena colectiva do 
Tribunal Supremo contra a 
Mesa Nacional de HB pola 
difusión dun vídeo da ETA. 

Tanto HB como o 
Parlamento insistiron na 
petición da liberación de 
ldigoras en cumprimento 
da lei, pero a Dirección 
Xeral de Prisións demorou 
a decisión desde 
Decembro pasado.• 

A Junta de Castilla·Leon 
non permite 
a segregación de Trebiño 

A Junta de Castilla-León 
emitiu un informe negativo 
sobre a segregación do 
Condado de Trebiño e a 
celebración dun referendum 
para a sua incorporación ao 
País Basco. Esta era a única 
posibilidade legal para 
reintegrar a Araba a illa 
burgalense en Euskadi. 

Despois de emitir o informe, 
o alcalde da vila, Ernesto 
Argote (PP) e os tres 
concelleiros do Partido 
Popular demitiron e 
abandonaron o concello en 
sinal de protesta coa atitude 
do seu partido. No seu lugar 
quedaron os concelleiros do 
Grupo Independiente, que 
governará a vila at~ a 
celebración das vindeiras 
eleició.ns municipais. • -
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Os católicos votan ao unísono e os protestantes quedan divididos 

O si maioritário ao acordo de paz abre a porta 
da unificación de Irlanda· 
9<>-M.V-

O 96% de católicos e o 51 % 
de protestantes votaron a fa
vor do acordo de paz en Ir
landa do Norte, refrendado 
despois de longos meses de 
negociación. O resultado dá 
idea de que comunidade se 
sinte máis identificada e polo 
tanto beneficiada co pacto. 
Os republicanos non dubi
dan de que esta é a sua 
oportunidade para conseguir 
a reunificación da illa, arela
da desde a partición en 1921. 

O Sinn Fein , brazo político do 
IRA , deixando á vista a sua 
capacidade de iniciativa, xa 
propuxo ao partido republicano 
moderado de Hume unha can
didatura conxunta para as vin
dei ras eleicións á Asemblea 
lexislativa dos seis condados. 
Na outra parte, a situación é a 
contrária. 

tantes parece disposto a acei
tar, sen embargo, que o futuro 
dunha Irlanda unida é xa impa
rábel. 

Os británicos, sempre remisos a 
perder os seus antigos territó
rios, conténtanse pensando que · 
van aforrar 250.000 millóns de 
pesetas ao ano, que era o que 
lle custaba manter o exército e a 
policia no Ulster. 

lncredulidade española 

A incredulidade española sobre 
o proceso de paz non deixou 
de manifestarse. A primeira 
aposta foi a que a negociación 
dividiría aos republicanos. O 
IRA, no fondo, non quere ne
gociar, deciase desde Madrid, 
asumindo en paralelo as posi
cións dos probritánicos. O voto 
unido a favor do acordo acaba 
coa sospeita. 

Todas as premonicións da 
prensa apontaban a que o pro
ceso de negociación rompería 
nun ou noutro momento. Ta
mén se desconfiaba da actitu
de dos presos. Ao final, o pro
ceso de intencións veuse abai
xo. Os republicanos demostra
ran xa perseveréncia, agora 
deixaron ver a sua madurez 

Os protestantes quedan desde 
agora divididos. Alguns serán 
moi reticentes a sentarse nas 
mesmas bancadas que os mili
tantes do 1 RA e mesmo a re 
coñecer que ese Parlamento 
está autorizado polo pacto a 
convocar un referendum que 
decida sobre a unificación. Un 
sector importante de protes- para negociar.+ . O líder do Sinn Fein, Gerry Adams, saúda a unha muller despois de votar. 

Po{a súa posición ~eo-
gráfica, Cuba é un desti
no turístico por e~efen
cia e ponte natura{ entre 
as .9lméricas e 'Europa. 
'Brindar a posibi{ü{acíe 
de tras{acíarse a outros 
puntos áe !2lmérica e áo 
Caribe é un áas ~~ .~ ~ ~ 

" 

, 
VO REGULAR DE CUBANA DE AVIACION 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

HABANA 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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A-vitória 
da estratéxia·· 
nacionaUsta 

En apariéncia, o acordo irlan
dés supón unha. concesión de 
cada parte. O Estado irlandés 
renúncia á soberanía sobre to
da a illa que constaba na sua 
Constitución e que en v1rtude 
do pacto vai ser reformada. 

·O governo británico renúncia á 
sua soberanía sobre Irlanda do 
NÓrde. Os seis condados que
dan rexidos por Un estatuto e 
unha Asembleálexislativa. -
. . 
Pero o máis importante é que 
esta Asembléa é soberana pa-
ra pronunciars~ _sobre a reunifi
cación da illa. E dicer, en virtu-
de do direito de autodetermina
ción que o acordo de paz reco
ñece aos seis condados, a po- ,, 
voación de Irlanda -do Norte 
ten nas suas mans a capacida-
d e de decidir se quere ter a 

· sua capital en Dublin. 

. ' -
A equidistáncia d(J pacto non 
oculta o seu Gerne decisivo 
que ·é a unificación. Niso con
sistía a estratéxia nacionalista 
desde 1921, cando se produciu 
a partición da illa_. O 1runfo de 
agora non ·cabe atribuilo máis 
que a perseveráncia naciona
lista. Londres cede outra volta, 
ainda que disfarzando a sua 
derrota e poñendo o_ maior nú
mero posíbel de pexas.+ 

DR. TEIXEIRO 20, ENTRECllt\N 
15701 SANTL\GO DE CO\-IPOSTELA 

TELF.: ('J811 58 1..i 15 

F .\X: (9811 58 82 23 
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Estudantes de Corea do Sul enfréntanse á policia. 

O FONDO MONET ÁRIO INTERNACIONAL, DE BOMBEIRO 
.A INCENDIÁRIO DA CRISE ASIÁTICA 

RüBERT w ADE ~ FRANK VENEROSO 

Os problemas de activos dos bancos tailan
desés en 1996 e 1997 foron o detonante 
dunha crise económica de longo alcance. Á 
devaluación do Baht en Xullo de 1997 su
cederon caidas da moeda ou treboadas no 
sistema financeiro de lndonésia, Taiwan, 
Hong Kong, · Corea, Estónia, Rúsia, Brasil, 
Austrália e Nova Zelanda. Con todo, o pro
blema non contaxiou aos sete paises máis 
ricos como parecia previsíbel. Non se deron 
nen subas dos xuros, 

nómica errada e ao endebedamento. A 
carga desta débeda era funesta en razon de 
que foran governantes corruptos e estraga
dores os que a administraran. 

O caso é que· a crise asiática ten as caracte
rísticas contrárias. Naqueles paises a mei
rande parte da débeda é privada e na vés
pera do terremoto, os indicativos macro
economicos eran do mellar. Apresentaban 

inflacións baixas, supe
nen conxelacións de 
créditos aos paises do 
Sul. Pasou todo o con
trário: os préstamos á 
Asia aumentaron até 
un máximo histórico 
no terceiro trimestre de 
199 7. A axéncia re
ferencial xaponesa para 
as calificacións de cré
dito, o Centro Interna
cional de Finanzas, asig
nou á Corea en Xuño 
de 1997 unha das sol
véncias ·rháis altas con
cedidas a un _país do 

'Hai probas 
documentais de que 

a facenda 
norteamericana estaba 
detrás do FMI na sua -

política de desregular a 
toda costa a econoqüa 

de Corea do Sul" 

rávit da balanza de pa
gos e, até hai un nada, 
reservas de cámbio fa
vorábeis. O crecemen
to era en todos os casos 
notábel. Ao Leste ca
pitalista hai que lle 
atribuir un tércio da 
producción mundial, a 
metade do crecimento 
mundial e dous tércios 
do desembolso de capi
tal. 

O FMI recomendou 
decantado medidas de 
austeridade para recu
perar as economias en 

Sul. O Fondo Monetá-
rio Internacional e o 
Banco Mundial Cleron ainda a sua benzón 
aos governos do suleste asiático en 1997. 

Mais o que comezara como un problema de 
débeda converteuse nunha crise de fondo. 
Os tigres do Leste, postos como exemplo de 
prosperidade, ven como os seus indicativos 
económicos se derru ban, sobe o paro e as 
devaluacións lle aumentan os prezos do que 
importan. Millóns de indixentes quedan 
sen nel)gunha clase de remédio e outros 
tantos cidadans que confiaban nos aforras 
de toda a vida, decláranse estafados. Os 
efectos do paro .e da perda de valor dos car
tas ben poqen compararse aos da guerra. 

As crises financeiras, coma globos especu
lativos que finchan e estouran, visítannos 
cada c~to tempo desde hai ben anos. Nos 
80, a economia de América Latina apare
cia nas revistas económicas do Norte co
ma un exemplo para o resto do Sul. Nun 
verbo, caeu ao foxo e perdeu o tren dos 
países ricos. Os analistas estiveron. dacor
do en que a crise Latinoamericana debiase 
á combinación dunha política macroeco-

crise. Voces discrepantes argüiron que esta
mos perante unha crise de liquidez máis 
que d,e solvéncia. Os acredores esgotaron o 
circulante e os activos e deixaron aos to
madores dos préstamos sen fondos para fi
nanzar a débeda. En boa medida, isto acon
teceu por un exce.sivo desregulamento fi
nanceiro que permeteu ás firmas endebeda
rense _sen nengunha clase de control ou 
planificación por parte dos governos. 

A crise construese sobre. si mesma: os pres
tamistas reclaman a débeda, as empresas 
procuran reducir custes e vender activos. 
O resultado é que aumenta o paro e as ac
cións baixan. 

Jeffrey Sachs di no American Prospect de 
Abril pasado que no canto de apagar o lu
me, o FMI deu a alarma de que hábia lume 
no teatro. A sua teima por pechar bancos 
pésia non haber depósitos de seguridade, fi
xo que moitos impositores formaran colas 
para retiraren os fondos. Por querer cortar a 
demanda e a liquidez a toda costa, o FMI 
causou a creba ou o saldo de empresas prós-

peras e eficientes xunto con outras que non 
o eran. lnsistindo na liberalizaciom institu
cional do sistema financeiro, do regula-

- mento público e do mercado de traballo, o 
que fixeron foi minar a confianza dos acre
dores ·que coidaron que as estruturas econó
micas dos Tigres non eran de fiar. 

"Agora, o remédio do FMI para esta desfeita 
é. renegociar ·a débeda e abrir sobre os Tigres 
un paraugas de regulamentos que os salve 
doutro chaparrón como o que ven de caer. 
Pero a ferida que lle causaron ás economías 
deses paises é rnoito máis grave do que pode 
parecer, entre outras porque as receitas libe
rais do FMI non acaen coas estruturas finan
cieras dos países asiáticos. En Occidente, as 
financieiras non conceden máis crédito que 
o que lles asegura o valor do activos e o 
bancos non emprestan as empresa endebe
dadas por máis do que poden realizaren. No 
paises asiáticos, e no Xapón e Corea en par
ticular¡ o Normal é que o crédito duplique 
os actives. E isto é asi porque aqueles paises 
dispoñen de moito máis aforro. O aforro re
presenta un tércio ou mais do Produto Inter
no Bruto mentres que nos países ocideñtais 
a penas chega ao 15%. Como este aforro é 
de natureza doméstica 

tiórt da crise que ven de facer o FMI e os 
edítoriais falan do imperialismo de Nortea
mérica e do Fondo. A vista do estrago nas 
economias asiáticas e das revoltas (a de In
donesia custou ben máis de 500 morto ) , a 
política do FMl vai ter un custe social insu
portábel moito antes que algun dos pai es 
afectados dea pagado unha parte significa
tiva do que adebeda. James T obin, o Nobel 
de economía di que 'o coreano , xunto 
con outros pai e de A ia e o mexicano 
on vitima dun i tema intyernaci nal de 

cárnbio que baixo liderazgo norteamerica
no da prioridade á mobi lidade d capital 
sobre calqueira outra c n ideraci 'n". 

na malar parte e depo
sítase en libretas máis 
que en valores e xa que 
non hai demanda de 
crédito por parte do sei
tor público nen das 
persoas, os bancos pres
tan ás empresas. En se-

'N .... orteamenca 
Piete r B tteli r, ase or 
do Banco Mundial, ad
virte que é preciso com
prender as con ecuén
cias da liberdade de mo
vimento do capital nun 
mundo de profundas de
sigualdades e que se ca
dra haberá que compen
salo cun sistema de san
cións para protexer o 

. gundo lugar, as empre
sas xaponesas, coreanas 
ou taiwanesas que van 
ao asalto do mercado 
mundial necesitan re-

deixou claro que se 
Corea non se abría p.o 
capital multinacional 
non haberia axudas 

para pagar a débeda" · 

cursos enormes que 
non van tirar dos mer
cados de valores nen do 
aforro da própria empresa. A alÚsi.ma por
centaxe dos depósitos bancários e dos inter
mediários do crédito no PIB e o elevado en~ 
debedaento das empresas con relación aos 
activos fan as estruturas financeiras extre
madamente vulnerábeis aos problemas de li
quidez. 

En Corea e no Suleste Asiático os xornais 
califican de Segunda Guerra do Opio a xes-

sistema. Cando voces 
autorizadas do Banco 
Mundial e do Financial 
Times, xunto a adalides 

do libre mercado comezan a cuestionar os 
benefícios da liberalización de capital, a idea 
dunha nova conferéncia de Bretton Woods 
semella moito máis en razón.+ 

RüBERT w ADE e FRANK VENEROSO son autores do 
recente traballo A Crise Asiática ou o modelo de 

endebedamento contra o complexo de Wall Street e do 
FMI, publicado pola New Left Review. O artigo resume 
as opinions dos economistas oeste comentado traballo e 

no titulado O Miragre Asiático. 
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Mário Alderete, sindicalista arxentino 

'A economia medrou pero agora ternos má!.s paro e mais pobres' 

O governo de Menem pasou 
do liberalismo á recentes ata
ques directos contra o FMI. 

O enfrontamento de Menem co 
Fundo Monetário Internacional é 
finxido. O que foi principal impul
sor e executor no noso pais dos 
ditados do FMI, desmárcase ago·
ra e fai coma se estivese en con
tra; a oposición tamén defende 
os planos que ten para a Arxenti
na o FMI. Parece un xogo. Me
nem fai unha política demagóxica 
que lle serve de escape dunha si
tu aci on social explosiva. Quer 
conter un caudal de votantes de 
cara ás eleccions presidenciais 
do 99. Estando o terceiro manda
to expresamente proi,bido na 
Constitución, a tanto chega a au
dácia de Menem que quer violen
tar a leí fundamental para seguir 
no poder. Canta para iso cunha 
administración da xustiza que non 
é independente, que ten xuices 
menemistas comprometidos coa 
corrupción e a droga. Para Me
nem non é problema demorar o 
plano do FM 1 por uns meses para 
conter unha chea de votos que se 
lle pode escapar. Aparenta diante 
da opinión publica unha discre
páncia ca FMI e asi que pasen as 
eleccións aplicará as mesmas re
ceitas que antes e ainda máis. 

Como afectou o crecemento 
económico destes anos á si
tuación dos traballadores? 

O medre anual sostido da econo
m ia durante estes anos foi do 
8% pero ternos máis desempre
gados, máis horas de traballo por 
persoa, e un aumento dos níveis 
de pobreza. O problema é a dis
tribución da riqueza. Se no canto 
de crecer un 8% este ano crece
mos o 6%, en derradeiro termo 
repercurirá sobre os seitores po
pulares. Para os seitores do po
der pouco vai cambiar porque 
non vai descer a taxa de gaño. 

Cal é a resposta popular con
tra estes feitos?. 

Tiveramos un traballo de mace
racion de conciéncia nunha so
ciedade de carácter mediático 
na que os órgaos sobranceiros 
de difusión están nas mans de 
grupos económicos moi concen
trados. Un exemplo só: o grupo 
Clarín é proprietário dunha emi
sora de televisión de tres ou ca
tre sistema de cabo, de rádio en 
várias frecuéncias etc. A traveso 
dunha intensa acción política di
vulgaron a teoria do posibilismo. 
O trunfo do posiblismo dase 
despois dunha ditadura que ne
cesitou un xenocídio con 30.000 
desaparecidos para poder apli
car as suas ideas. Todo isto 
conforma unha realidade con
creta pero seria pouco se non 
engadisemos que non hai unha 
proposta política que saia ao en
centro das necesidades operá
rias e populares. Esa é unha 
grande responsabilidade da es
querda que está abrigada a fa
cer unha análise autocrítica para 
saber por que as suas propostas 
non receben credibilidade. 

Cal é a sua proposta? 

No PCA partimos dunha concep
ción marxista e gramsciana. 
Queremos conformar un novo 

* G. LUCA 

Ao dirixente comunista arxentino Mário Alderete ihterésalle.o 
contido de esquerda do nacionalismo na Galiza, onde che
gou para manter contactos coa CIG-Migración. Alderete .é co
ordenador do Movimiento Sindical Liberación, tendencia or
ganizada dentro.do Congreso de los Trabajádores Argenti
nos (CTA), membro do secretariado político do comité cen
tral do partido Comunista da Arxentina e re·sponsábel sindical. 

bloque político e social histórico 
capaz de xestar unha contra-he
xemonia cultural. Ese novo blo
que político e social conformado 
por todos os agredidos, con cen
tro na clase obreira, necesita 
construir unha avangarda que 
hoxe non existe 

troducción de novas técnicas 
produtivas e a extensión das ca
pas médias modificou a ~ompo
sición social da clase obr.eira. A 
consecuéncia desta modifica
ción é que o suxeito historico é 
para nós a clase social pavo 

cunha centralida
na Arxentina. Te
rá que ser unha 
avangarda plural 
porque hai diver
sas leiras con ca
rácter ou contido 
revolucionário . A 
~íntese ten que 
ter caracter supe
rador destas co
rrentes e sobar
dar tamén estruc
turas orgánicas 
que hoxe existen 
na esquerda e 
que están luidas 
en mil anacos. 
Non quer dicer 
que vaiamos di-

LMenem 

aparenta unha 
discrepáncia ca 
FMI e asi que 

de na clase. A 
clase obreira non 
se reduce aos lí
mites da clase 
obreira industrial, 
con toda a im
portáncia que 
ten. Se estamos 
fronte unha nova 

pasen as 
eleccións aplicará 

composición so
cial e.stamos 
fronte un novo 
suxeito histórico. as mesmas 

receitas que antes 
e ainda máis" 

Parece unha via 
de rencontro co 
pensamento 
marxista de lati
noamérica. 

solver o partido 
comunista senon 
arraigalo ainda mais para a 
construccion do novo bloque po
lítico e social. 

Cal será o suxeito histórico 
desa nova fronte? 

A Arxentina vive a exclusión so
cial, unha nova categoria dentro 
da acumulación capitalista. A in-

Si. A nasa inten
ción .é recuperar a Mariátegui que 
foi moi incomprendido e combati
do desde as correntes de esquer
das, incluida a comunista. Os ar
xentinos ternos unha principal 

·· responsabilidade nisto; no primei
ro congreso sudamericano da In-. 
ternacional Comunista, os arxen~ 
tinos aconsellaron a expulsión de 
Mariátegui do movimento comu-

. f!ista. Mariátegui criticaba a 
construcción de frontes democrá
ticas nacionais nas ·que a héxe
monia estivese ·nas mans da bur
guesia e decia que compria defi
nir con claridade a construcción 
dunha avangarda. Ternos que 
reivindicar este pensamento, e o 
do Che e de Carlos Fonseca e 
atapar camiños que nos permitan 
recrear a teoría. Ainda que isto 
non signifique renegar dos princí~ 
pios de Marx e Engels que teñen 
plena vixéncia. lsto dase ao tem- . 
po que moitos seitores de es
querdas en Arnérica Latina están 
vivindo un proceso de direitiza
ción. Por exemplo no PT do Bra
sil ou no POR mexicano. No naso 
país estamos a talar da construc
ci'on dunha avangarda que non 
existe e que quer ser plural. Pen
samos que debe ter elementos 
das correntes marxistas, entre 
elas a comunistas, da teoloxia da 
liberación e do pensamento na
cionalista 'popular revolucionario. 
Hai Moitos seitores, incluso na 
esquerda que non sempre enten
de que hai un contido revolucio
nário nos movimentos nacionalis
tas. Na Galiza interésanos inga
dar sobre unha situación que nos 
chama moito a atención como é 
o contido de esquerda dun movi
mento nacionalista. O contido re,,. 
volucionário que teñen os movi
mentos nacionalistas populares 
ten que servirnos de argumento 
na nasa actividade na Arxentina. 

Calé a situación de Colómbia? 

Colómbia entre nunha nova eta
pa de confianza na forza própria 
na ~apacidade de dar golpes ao 
imperialismo. Que non nos veñan 
ca problema da violéncia porque 
a violéncia ven dos factores de 
poder: a fame o traballo infantil 
etc. Respostan a unha necesida
de pero teñen tamén un obxecti: 
vo estratexico porque as as 
FARC teñen unha proposta de 
governo. Concretamente, dinlle 
aos sectores democráticos dos 
Estados Unidos que se queren 
parar o tráfico de droga en Co
lómbia que non se metan no pais 
porque só un governo popular e 
de esquerdas poderá acabar ca 
problema. As grandes axencias 
traballan desde hai anos en mos
trar que a guerrilla é o brazo ar
mado do narcotráfico. Na realida
de os comprometidos cos grupos 
da droga son tanto liberais como 
conservadores, que receben do 
comércio da droga os cartas para 
as campañas. Pero r.on hai direi
to á réplica. Coidamos que hai 
que lanzar un movimento de so
lidariedade a prol da loita colom
biana. Non só porque lles asiste 
a razón senon por publicitar a 
verdade . . O [mp~rialismo está 
preocupado. Hai vinte dias, no 
Hotel Sheraton de Bos Aires xun
táronse todos os ministros de de
fensa, agregados militáres norte
americanos discurton a actuación 
contra o narco terrorismo . A in
tencion ·é que as forzas armadas 
interveñan a cada máis fronteiras, 
a dentro de cada pais. No capita
lismo reconvertido e mundializa
do non existe nengunha clase de 
interese no desenvolvemento do 
mercado interno. Cando non se 
postula o desenvolvemento de 
mercado interno, que é a única 
plataforma na que pode desen
volverse como clase.+ 
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·Marrocos presiona 
aos notábeis saharauis 

. pora .manipul.ar 
o referendum 

Marrocos presiona baixo 
·represión e humillación aos -
notábeis saharauis que viven 
nos territórios ocupados para 
apresentar falsos testemuños 
que permitan incluir no censo 
a votantes que en realidade 
son !llarroquinos. 

A denúncia realizouna.o 
P,residente da República -
Arabe Saharaui Democrática 
nun discurso no que .. · 
comemoraba o 25 aniversário 
da criazón da-Frente Polisário. 
Por outra banda, o secretário 
xerál da ONU, Kofi Annan, 
anunciou outro retraso na · 
elaboración do censo, que 
segundo esta nova data 
estará concluido a finais do 
mes de Agosto.• -

Timor Leste exixe 
aindependéncia 
ante a crise indonésia 

A crise en lndonésia foi 
aproveitada pola Frente 
Revolucionária para a 
lndependéncia de Timor 
Leste, Fretilin, para exixir da 
independéncia da parte 
oriental da illa, ocupada en 
1975 polas tropas do 
xeneral Suharto. ·A anexión 
non foi recoñecida pola 
ONU e a Fretilin pede un 
referendum de 
autodeterminación. 

A nova conxuntura 
internacional, xuntamente 
coa crise de governo, 
poderian facil'itar a saida 
das tropas indonésias. 
Mentres se producian estas 
peticións, a oposición do 
Tim<?r ~guia -exixindo a 
liberación do seu líder 
Xanana Gusmao, detido 
por lndonésia desde 
1992.• 

A ONU debate 
prorrogar o embargo 
de compra , 
de petróleo a Iraq 

Mentres Iraq pedia á 
comunidade internacional o 
fin do embargo contra este 
país debido ás dificuldades 
que padece a sua 
p_ovoación, a ONU debatía 
~n Nova York unha prórroga 
de seis meses máis na 
compra de petróleo. O 
Estado do Golfo Pérsico 
argumenta que xa se desfixo 
do material nuclear que 
podia ser susceptíbel de 
dupla utilización e eliminou 
todas as armas químicas e 
biolóxicas que tiña. 

Estados Unidos, pala contra, · 
di que Bagdad ainda agacha 
un arsenal. De todos xeitos, 
os inpectores da _ONU non 
atoparon arm~s nos pazos 
presidenciais do Iraq, polo 
que se cadra, o motivo da 
inspección non era buscar 
armas.• 
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Carlos Luís 
Rodríguez comenta o 
Debate Xeral do 
Estado e califica ao 
deputado do BNG 

1 Francisco Rodríguez 
de "aldeán". A 
opinións coma esa xa 
respondera Castelao 
o 18 de Setembro de 
1 931 e no mesmo 
cenário, o Congreso: 
"Eu son un aldeán; 
non traio a voz da 
rua, nen do café, nen 
do Ateneo, traio o 
mandato dun grupo 
de homes, de mozos 
estudosos que tentan 
realizar aló, na miña 
terra, un ensaio de 
Paraiso; optimistas 
de máis, se cadra, 
pero sempre bons e 

1 xenerosos". 

1 

Hai xornais que 
están con Amedo 
(porque critica a 
González), outros 
apóntanse a 
Domínguez (que 
acusa a Cascos). O 
que se terciaba era 
unhas primárias 
entre os dous 
policias. 

.: O españolismo 

1 fetén non se 
1 descobre cando un 
1 político pide un . 
1 cámbio da lei eleitoral 

para que non medren 
os nacionalistas, 
senón cando un 
progre de Castela se 
declara amante das 
autonomias, porque 
adora a paisaxe e a 
gastronomia. Seria 
como declararse 
español porque un 
gesta do gazpacho e 
dos vestidos longos 
de Recio Jurado. · 
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En apoio á 
bibliotetária 
municipal de Naron 
Coidabamos chegados tempos 
nos que as persoa?, no tocante 
ao seu traballo, só serian valora
das e xulgadas pala ' eficácia e a 
bondade con que tal facian, pero · 
non parece acorrer asi no Conce
llo de Narón, e non podemos me
nos que manifestar a nasa preo
cupación polo 
futuro da sua 
Biblioteca Mu-

-nicipal. 

Esta Bibliote
ca, que desde 
hai unha dú

Nese lugar 
tivemos alguns 
dos máis felices 

cea de anos encontros cos 
ten á frente a leitores. 
Carmen Bar, 
vese desde 
hai un aAo do-
b remen te 
ameazada e eivada. Por unha 
banda, no seu camiño de guiei
ro da animación á leitura e na 
continuidade das suas atinadas 
actividades e, por outra, na per
soa que a dirixe, obxecto de in
disimulada belixeráncia e contí
nua agresión, esquencendo os 
que rexen Narón unha longa tra
xectória exempl_ar de bon facer 
humanó e profisional. 

Das ideas e dirección de Maca
men Bar saíron importantes e 
fermosas iniciativas como 
· GRUPTECA, a revista de divul
gación na que moitos autores e 
autoras limos algunhas das máis 
axeitadas e interesantes críticas 
das nasas obras, desenvoltas 
por · adolescentes que aprende
ran a ter con bon critério na Bi
blioteca· de Narón e coa axuda 
de Macamen. Nese lugar tive
mos alguns dos máis felices en
contros cos leitores, organizados 
e preparados por Macamen; pui-

- demos cont~mplar como o co
mentário das nasas obras daba 
lugar é!- interpretacións que nos 
amasaban novas visións do que 
nós mesmos tiñamos escrito ou · 
ilustradó. E ainda sabendo que 
detrás de todo aquilo estaba Ma
camen, sempre tiñamos un xuí
zó positivo para a corporación 
que permitia que tal puidese su
ceder. Pensabamos que esta 
país precisaba ,duns políticos 
que permitisen e pulasen as ini
ciativas das persoas máis com
petentes e eficaces, pois eses 
son os mellares governantes. 

E agora nos enteramos de que 
desde hai algun tempo eses polí
ticos están acurralando á bibliote
cária e hipotecando o futuro des
ta Biblioteca como se fose da süa 
propriedade. Hoxe queren desba
ratar todo o até agora f eito e ma
ñá, se lles peta, péganlle lume, 
"que aquí quen manda é Roque". 

Diante de tal despropósito os e 
as asinantes queremos manifes
tar publicamente o noso agrade
cimento e -apoio ao traballo e á 
persoa de Carmen Bar Cendón 
como Bibliotec~ria Municipal de 
Narón, esixindo o cese de cal
quer actitude de persecución ou 
ameaza e o decaimento total e 
imediato de toda medida que 
poña en perigo a continuidade 
das actividades e da persoa que 

- as desenvolveu nesa Biblioteca 
dende a sua abertura.+ 
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MARILAR; ~LVAREZ CÁCCAMO, 
ALFONSO; /\.LV AREZ CÁCCAJ\40, 
XOSÉ Mª; ALYAREZ NúÑEZ; SA, 
BELA; BABARRO, XOÁN; BEIRAS, 
RICARDO; BERNÁRDEZ, CARLOS 

L.; BRAGADO, MANUEL; 
CAA VEIRO, _LAURA; CAMPO, 

MARICA; CARLOS, HELENA DE; 
CASALDERREY, FrNA; CASTAÑO, 
YOLANDA; COBAS, XOSÉ; COR, 

TIZAS AMADO, ANTÓN; COUCEI, 
RO, EMMA; CREUS ANDRADE, 

EsTEVO;-DACOSTA, MARTA; 
DoBARRo PAZ, XosÉ Mª; 

DOCAMPO, XAB!ER p.; EsTÉVEZ, 
EDUARDO; FERNÁNDEZ, ANA 

Mª; FERNÁNDEZ, CHUS; 
.. FERNÁNDEZ PAZ, AGUSTIN; 

FERNÁN VELLO, M.A.; 
FORCADELA, MANUEL; 

FERREIRO, MANUEL; FREIXEIRO 
MATO, XosÉ· R .; FRAGA, 

MODESTO¡ . GARClA NEGRO, p¡, 
LAR; ]ARABA, FRAN; LóPEZ, TE~ 

RESA; LóPEZ DOMÍJ'JGUEZ, XOÁN 
C.; LOUREIRO, ANXELA; MÁIZ 

VÁZQUEZ, BERNARDO; MARIN, 
XAQUIN; MARTIN, PACO; 

MARTÍNEZ PEREIRO, PAULINO; 
NERIUM, ALEXANDRE; NOIA, 

CAMIÑO; PALLARÉS, Plj...AR; PA, 
NERO, CARMEN; PENA, ANXELES; 

PONTE FAR, XosÉ A.; PRADO, 
MIGUEL ANXO; QUEIZÁN, Mª 

XosÉ; RÁBADE PAREDES, Suso; 
REIN,O, lNMACULADA;,ROCA, 

ANXELES; ROMANI, ANA; 
RODRÍGUEZ BAIXERAS; XABIER; 

SALINAS PORTUGAL, 
FRANCISCO; SÁNCHEZ IGLESIAS, 
CESÁREO; SOUTO, FRANCISCO; 

TATO FONTAlÑA, LAURA; 
ToRo, Suso DE; ToRo, XEus 

DE; V ÁZQUEZ FREIRE, MIGUEL; 
VILLAR, lRIA; VILLAR, MI.RO; y¡, 

LLAR, RAFAEL, VlLLAR ]ANEIRO, 
HELENA; UHIA, MANUEL 

Programación 
cultural na Coruña 
Quero dar un tirón de orellas 
imaxinário aos responsábeis da 
programación cultural da cidad~ 
da Coruña. Tirón de orellas por
que fixeron cóiricidir no mesmo 
dia e hora, o pasado Martes 19 
de Maio, tres importantes con-

. 
'\.: . . _..... . ~ 

·~· : , . !'-~ 
·~ 

certos. lmaxinário porque creo 
que os conflitos de intereses po
den regularse coa non-violéncia, 
isto é con imaxinación e vontade. 

A Deputación oferécenos un 
concerto do grupo Ars Combina
toria na Colexiata de Santa Ma
ria do Campo, o Concello a ópe
ra "Dido e Eneas" no Teatro Ro
salia, e a Fundación Barrié un 
concerto do ciclo de cravo. 

Felicito, como amante da música, 
aos promotores de tal oferta, dig
na dunha grande cidade europea. 
.Pero en Europa non se farian es
ta competéncia, comparábel coa 
contraprogramación televisiva. 

Non é a primeira vez. Recordo 
unha tarde de Sábado do ano 
1997 onde coincidiron á mesma 
hora un concerto da Sinfónica, 
un prestixioso guitarrista no Con
servatório, un dos mellares gru
pos de música antiga no Centro 
de Estudos Caixa Galicia e unha 
coral local que ía por libre. 

O público coruñés e galega me
rece un respecto e as Adminis
tracións non deben malgastar 
cartos e esforzos. A cultura fa
cémola entre todos co traballo 
cotián e non a tan os fitos ano
tados nas memórias de activida
des das institucións. • 

CÉSAR SALGADO GARCIA 
(A CORUÑA) 

Sobre a proibi\:ªº 
do galega 
Quera apoiar a atirmagao de 
Joáo Guisám em ANT de que 
"Nenhum Decreto proibiu nunca 
o uso do galego". Os dados que 
apresent~ R. Carballal também 
em ANT patenteiam que a políti
ca franquista era a de impedir o 
uso de outros idiomas no apara
to do estado fascista e na vida 
pública e cultural. Porém, o man
timento oral e privado de outros 
idiomas e variedades náo legiti
madas sempre foi e ·segue a ser 
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urna necessidade das elites para 
marcar a diferenga social. Esta 
ideología de unidade nacional 
por meio da exploraqáo da dife
ren<;a fica claramente reflectida 
num editorial de La Vanguardia 
de Barcelona {8-Junho-1939, p. 
1 ), dirigido contra um anónimo 
talante de cataláo em público: 
"Quédense para la recóndita inti
midad los coqueteos lingüísticos, 
la expansión más o menos ro
mántica o más o menos reticente 
de otras lenguas. Pero en la pre
sencia de un español, ante sus 
compatriotas y 
ante el mundo 
{ ... ) tenga us-

. ted la dignidad 
de su propia Aosdefensores 
redención y 
haga usted el da visao galego-
honor debido portuguesa da 
a su redentor. 
Porque la con- língua está-lhes 
signa es clara a ocorrer 0 que 
y no tiene efu-
gios: Si quere- non fai máis que 
mos ser dig- vinte anos lle 
nos de esa re-
dención y han- Qcorría ao 
rar a quien galego 
nos ha redimi- · 
do, todos los 
españoles de-
bemos hacer 
tres cosas: pensar como Franco, 
sentir como Franco y hablar co
mo Franco, que hablando, natu
ralmente, en el idioma nacional, 
ha impuesto su Victoria". 

Que o galega, basca e catalao 
nao se pudessem usar nas insti-

. tuigoes franquistas é parte da ló
gica do Estado, e nao deve sur
preender: desejar outra cousa SE?
ria tao reaccionário como. querer 
que o exército espanhol actual ta
le galega. Que o galego por fim 
se pudesse imprimir, usar em pú
blico, e mesmo chegar a ser de
fendido por pessoas como José 
Mª Castroviejo ou Augusto Assía . 
tampouco deve surpreender: sim
plesmente, marca o início da eta
pa actual. Hoje, por exemplo {e ci
to a Carballal), é a Galiza de Fra
ga que "non pode tolerar agre
sións contra a unidade do iaio
m a"; hoje, "querer usar o 

28 
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Que lle parece baixar a xornada laboral a 35 h. semanais? 

Manuel Xabier Violeta 

Parado Empregado Xubilada 

Estaría ben para alguns, Parece unha so lución par, Sempre e cando non lle 
sobre todo para a clase cial porque non se salven, quiten cartos aos empre, 
obreira, pero non para t°' ta o problema do paro gados, vale. Pero se vai 
do . Farfanse menos horas simplesmente rebaixando significar meter a un ra, 
e a xente estaria mellar a xornada. T eria que ser paz por unha hora pouco 
para o dia seguinte, para unha solución global. lle poden dar porque o 
traballar con roáis ánimo. Tampouco axudaria a que vai cobrar non com, 
T amén axudaria a criar criar máis postes de traba, pensa. Seria mellar se, 
máis postes de traballo. llo recortar os salários, guir como estamos e que 
Pero non estarla ben que porque as solucións non se criaran empresas para a 
recortaran os salários se atopan <lesa forma senón mocidade. Hai que dar, _ 
cobras pouco. Ainda que atacando os problemas lles oportunidades para 
se ves que beneffcias a ou, que provocan o desempre, que apredan un ofício 
tros, seria máis positivo, go. Unha solución real te, porque moitos van pedir 
porque ao mellar daslle ria que pasar por unha res, traballo e non os queren 
unha oportunidade de tra, truturación do sistema en nengures. Que fagan 
ballar a outra xente que o económico e non só por escolas taller para que se 
vai agradecer.• modificar os horários.+ preparen.+ 

Sera fin Marta 

Condutor Estudante 

Todas as medidas que es, Moi ben porque asi hai 
tean dirixidas a criar no, máis po~ibilidades de tra, 
vos pastos de traballo son bállar. E imprescindíbel 
positivas. Se unha empre, para solventar o proble, 
sa recorta as horas dos tra, ma do- paro. Xa de fal~r 
balladores vai ter que to, de recortar ao tempo os 
ller a outros para que com, salários paréceme utópico 
pleten a xomada. Asi hai" porque a xente non está 
roáis traballadores e polo disposta a eso, adóptanse 
tanto menos paro. Sen actitudes moi egoístas. 
embargo, creo que non se T ampouco sei moi ben se 
debían recortar os salários se poderla pensar en re, 
para nada porque xa son cortar alguns dos salários 
bffixos dalxmdo, sobre to, que hai agora. Descoñezo 
do aqui. Haberla que com, canto están pagando po, 
parar os salários cos de Los contratos en práticas . 
Madrid, ali se cadra se que e por iso, tampouco sei se 
lles podían recortar.• se poderia recortar.• 

ternativas viábeis ainda que ci
cais "incómodas" por darlle a ra
zón a quen a ten (Areeiro) . Ou 
agardamas facer o mesmo que 
coa illa de T oralla ou a praia do 
Vao? 

1 Entre e a crítica _social 
que provocan os 
futbolistas millonários, 
os que meno~ a 
merecen son os 
negros. Por exemplo, 
os do Ajax. Leváronos 
de África, prendidos 
de argolas. 
Pecháronos nun curral 
na Guaiana 
holandesa, onde 

1 serviron de escravos 
e agora viven en 
Europa de reis do 
balón. 

1 

galego[portugués] na correspon
dencia comercial, nos oficios bu
rocráticos, no xomalismo e ainda 
na novela post-freudiana, supón 
un inconcebíbel disparate, un 
vandálico sacriléxio verbal''. A crí
tica múltipla de "pedante" ou de 
usar urna língua "máis arcaica" 
"porque o [idioma oficial] parece 
tosco, infiel ou inexpresivo" que 
se aplicara a Ramón Piñeiro apli
ca-se hoje a lusografia. Hoje um 
reintegracionista é tratado nas 
universidades como alguém "que 
ten faltas de ortografía". Hoje, os 
"directores dos xornais de Galicia" 
(nomeadamente La Voz) dao or
dens de nao acolher "nas súas 
páxinas texto algún escrito en lin
gua" galego-portuguesa. Hoje, co
mo entáo, é de denunciar; (a) "o 
caracter absoluto do control que o 
Estado [a Xunta] exerce encol da 
vida cultural"; (b) "o carácter totali
tário da censura"; (c) "o carácter 
governativo e non legal das proi
bicións. Moitas das proibicións 
non constan en nengunha lei es
crita e promulgada"; ou (V) "A 
proibición tallante aos escolantes 
para utilizar" o que eles entendem 
como tíngua galega-portuguesa. 
Enfir;n, aos defensores da visáo 
galega-portuguesa da língua es
tá-lhes a acorrer agora "non só na 
igrexa, senón na Universidade, 
nos estratos e nas oficinas públi
cas o que non fai máis que vinte 
anos lle acorría" ao galego, e até 
agora mesmo (por certo) "aos ne
gros dos Estados Unidos". O pe
nalizador segue a ser o mesmo: 

popular, e obteremos o panora
ma galega de hoje. Como me di
xo pessoalmente o actual presi
dente da Real Académia Galega, 
o amigo Francisco Fernández del 
Riego, durante urna absurda dis
cussáo sobre o "lusismo": "Pero 
Paco", digo-lhe eu, "se ti tamém 
és lusista". "Entre nós si", dixo, 
"no noso nivel si, pero a xente 
necesita unha grafía; non sabes 
o dano que lles estades facendo 
aos rapaces os lusistas''. 

castro Chouso (Coruxo), o castro 
Carballoso (Oia), e moitos dos 
petroglifos e muiños rupestres do 
monte Maúxo, non aparecen re
fl exados no documento PXOU 
de Vigo mencionado. Rogamos a 
quen corresponda teña a ben su
pervisar a sua inclusión. 

Lamentamos a nova da cesión, 
por parte da Xunta de Montes de 
Coruxo, de terreos no lugar de 
Fragoselo para a construción dun 
novo campo de futbol e diversas 
instalacións deportivas para o 
Coruxo C.F. (escola de futbol in
cluída) xa que estes terreos es
tán dentro do 

Rogamos pois, teñan a ben su
pervisar aos particulares, técni
cos e asociacións implicadas 
sobre os custos e a ile_galidade 1 
das obras proxectadas. 

Fala alguén do ben 
organizada que está a 
emigración galega en 
Lleida. Tamén sucede 
no País Basca. En 
Madrid, en cámbi_o, a 
emigración está 
desartellada ou 
integrada, segundo se 
mire, a cámbio de 
renunciar a sua 
procedéncia. Os do 98 
xa lle chamaban á , 
capital rompeolas de 
todas_ las Españas. 
Pero deberian poñer, a 
carón da Cibeles, un 
monumento ás amas · 
de cria galegas. E, en 
Getafe, facerlle un 
homenaxe aos 
segadores. 

Manuel Fraga lribarne, com a co
nivéncia de muitos. 

Como escreveu Foucault nalgu
res, os dispositivos disciplinários 
dos estados náo conhecem do
nas nem ideotogias.+ 

perímetro de 
CELSO ÁL V AREZ CACCAMO protección dos 

seguintes Q be 
Bens de lnte- ueremos sa r 

Património 
arqueolóxico ou en 
Vigo vale todo 
Numerosos xacigos arqueolóxi
cos ubicados dentro do Conce
llo de Vigo non aparecen refle
xados no anteproxecto do Plano 
Xeral de Ordenación Urbana 
que estes días están a presen
tarm os aos viciños, antes da 
sua aprobación inicial. 

rese Cultural: 
GA36057055, 
GA36057056, 
GA36057057, 
GA36057058. 
Ademáis, a 
construción 
deste comple
xo deportivo 
tamén afecta 
á área do 
mencionado 
)<acigo calcolí
tico de Coruxo 
e, en xeral, á 
importante zo-

Centrándonos só nunha zona, na de petrogli-
podemos mencionar que os dous fos de Frago-
únicos xacigos de entre o 111 e 11 selo (Pedrada 
miténios a.c. coñecidos en Vigo, Moura como 
·e catalogados pola Xunta cos símbolo) que 
números GA360570126 (Cal de se veria gra-

por qué non son 
dignas de ser 
declaradas Bens 
de Interese 
Cultural estas 
covas,cando 
entreelas 
atópase 
acavidade 
_granítica máis 
singular 
de España 

Outeiro, Saiáns), ,GA360570127 vemente alterada no seu entorno. 
Em definitivo: "Quédense para la (As Presiñas, Coruxo), os impor- Por máis, nunha zona de incalcu-
recóndita intimidad los coqueteos tantes xacigos das covas lábel valor natural onde non se 
lingüísticos, ta expansión más o GA360570128 (Felón, Cor~xo) e pode edificar, menos ainda se se 
menos romántica o más -o menos GA360570129 (Porteliña, Vala- perde masa forestal; unha das úl-
reticente de otras.lenguas". Subs- dares), o recentemente descu- timas reservas ecolóxicas e patri-
titua-se "español" por "galega ofi- berto xacigo paleolítico de entre moniais de Vigo. O monte non é 
cial" e "otras lenguas" por "lusis- Coruxo e Chandebrito, a mámoa un caixón de xastre onde todo 
mo", -elimine-se_ é! franco ¡;>or im- 1 ,, de Chan pa L;:¡goa (9qru>;9}, o pode vál~~; menos car:ido hai al-

·: 1 ;_ ... _t.. ,• . ""; l}, ..... ,~, ...¡¡\~ ~;,··;,. ~·.¡;_~'1,-f.>u..,; .~,.._, _'-•• / ,..:._¡• t .JoJ.--'-' 'U'".:v"¡ • ,', .. -.,_.. _i,..;...tt-!, ·~ -J'.\ ' t \.. ¡, ~_J ~ ~\. 

Finalmente, solicitamos publica
mente o apoio ante a actitude da 
Direción Xeral de Património da 
Xunta. Cando se descobre cal
quer xacigo arqueotóxico singu-
lar, a Lei de Património de Ga,liza 
estabelece unha '"v'.ia de urxéncia" 
para a sua protección en tanto se 
avalia o seu alcance. A solicitude 
interposta por nós o 16 de Se
tembro de 1996, solicitando a in
coación dos oportunos expedien-
tes para declarar Ben de Interese 
Cultural (SIC) as covas do Maú-
xo, ainda non se tramitou. E iso, 
a pesares da nosa insisténcia, 
con contínuos comunicados e 
mesmo co voluntário asesora
mento aos servizos técnicos da 
Xunta e, asemade dos feítos pos
teriores (ampliación dos xacigos, 
singularidade e valor científico 
dos mesmos, publicación da re
vista Castrelos '9-1 O, recoñeci
mento por parte doutros investi
gadores, contínua degrad~ción 
dalgunha das covas, mesmo con 
evidéncias de saqueo) que fan 
ainda máis inconcebíbel a actitu-
de de quen ten o encargo de to
dos · para custodiar e promover o 
noso patrimónió cultural. 

A Dirección Xeral de Património 
négase a incoar os expedientes 
oportunos. alegando: "que o pro
xecto imediato e prioritário (de-
sa conselleria respecto aos SIC) 
constríñese aos entornos dos 
monumentos histórico-artísti-

I 1 ... ~ :; • . ~: .1. J. • _. • - ... • · ~ .. • 

Informan: "ETA non 
quere negociar". E 
insisten: "ETA non 
quere negociar". De 
acorde, xa o sabemos. 
Pero, e eles, queren? 

Nun bar da cidade, 
un vello fala galego, 
con acento moi 
antergo, sona a 
cántico da fonte. Quen 
o escoita, corta o 
castelán, sen dubidalo. 
Pero a socioloxia da 
língua neste país non 
é cousa fácil. O que 
fala castelán criouse 
en Soutel.o de Montes 
e de neno, os seús 
pais, emigrantes en 
Bilbao, mandárono 

. aos xesuitas, ali lle 
extirparon o idioma 
coma se fosen as 
amigdalas. Hoxe fala '· -



1 castelán e ten 
1 saudades do galega, 
: como dun órgano 

1 ·amputado. 

1 
1 
1 Pregoa un entendido 

que a mundialización 
da economia vai 
traguer máis 
transparénQia, rios de 
transparéncia. Adeus 
ao caciquismo, ás 
castas e ás 
influéncias. O mercado 
transnacional é de 
cristal. Será por isa 

l que gardan baixo sete 
1 chaves de segredo o 
1 acordo do AM l. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

O parado· de longa 
duración está de festa. 
Hoxe encontrou 
traballo na 
construción. Pero non 
o van asegurar. O 
patrón ten a empresa 
clandestina, para non 
pasarlle pensión á 
muller. 

Diz Guedes ven de 
descobrir na Coruña 
unha "rede de 
pederastas", cqmposta 
por duas persoas. 

1 Pide a colaboración 
cidadán: "porque hai 
moitas máis redes e xa 
cachamos ao cerebro". 
O caso, xunto co da 
porno artista Pandara, 
eleva o prestíxio 
policial de Guedes ao 
de Elliot Ness: Tamén 
pode investigar nas 
páxinas de contactos 
do FarQ que se cadra 
atopa a alguén na 
fronteira da maioria de 
idade.+ 
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cos". Cousa que~ atopamos tora 
da Lei do Património de Gafiza, 
do direito estatal e internacional 
referente á proteción ·do patri-. ' 
mónio e tora tamén de toda léxi
ca e sentido comun -dado o al
cance arqueolóxico destas co
vas, xa de por si importantes 
para a espeleoloxia granítica. 

Rogámoslle pois a todos os inte
resad os no noso património, 

-intenten ave~iguar por qué non 
son dignas de ser declaradas co
mo Bens de Interese Cultural es
tas covas; cando entre e las ató
pase a cavidade granítica máis 
singular e sobranceira de Esp<;l.
ña. Por qué non poden ser BIC 
se son de interese para a xeolo
xia e espeleoloxia graníticas, e 
de extraordinário valor para a ar
queoloxia? E conste que xa non 
o dicimos só nós. Teremos que 
pedir a intervención do Ministério 
de· Cultura e da UNESCO ou iso 
seria politizar o asunto?+ 

XAVIER GROBA 
(CLUBE EsPELEOLóxico M~úxo) 

A xornada única 
Coa experiéncia como membro 
de APAS e Consellos Escolares 
cada vez me afianzo máis na con
vición de que a chamada xornada 
única ou continua é unha fórmula 
máis para acelerar o proceso de 
privatización do ensino (eufemisti
camente chamado concertado). · 

No seu dia o PSOE cría -federa
cións de APAS controladas que, 
a pesares das declaracións pú
blicas en contra, na prática pa
ralisaron as iniciativas de mobili
zacións dos pais en contra da 
xornada só de mañá. Compléta
se a xogada promovendo unha 
folga de profesorado que, entre 
outras cousas, reivindicaba as 
clases de 50 minutos. Vaise 
preparando o terreo para com
primir a xornada escolar asegu
rando que as tardes se cubrirán 
·con actividades extraescolares 
organizadas polos próprios cen
tros. En cántos funcionan? Nor
malmente só nos privados e a 
conta de sobresaturar de traba
llo á ensinantes mal pagos. 

As consecuéncias son patentes: 
agotamento físico dos estudan
tes, falta de tempo para comuni
carse _(as clases van seguidas e 
cando rematan cadaquen vaise 
-para a sua casa), a administra
ción aforra comedores, trans
porte e plantel de profesorado 
(supresión de prazas definitivas 
e. masivo despedimento de pro
fesores . i~terinos) .. . máis sus-

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO 

ANOSATERRA 

pensos e máis negócio para as ze a pensar nos viciños e poña a 
-. académias particulares. - funcion~r a ambuláncia antes de 

, . . . · _ que pase algo tan graye do que 
As estatísticas de fracasó escq- ~ _ t.eñamos que nos arrepentir.+ . 
lar me remito e ªº negócio cada . - . 
vez maior dos coléxios pr.ivados • SONIA Mª GIL CASTAÑO 
ou ."concerta,dos" (pagados. cos~ - (DA ORGANIZACIÓN Loc.ei.L 
cartos de 'todos). O retrocéso do~· - oo BNG) 
estado de benestar prexudica ás 
clases menos favorecidas que , . 
non poden pagarse as tarifas Sl:I- . > Os apo,; cr1' ros 
plementáres que adxuntan os · 11 

coléxios de elite e as académias d e· 
particularés que axlldan ªº estu- . ,' o aneiro 
dante a .repasar con calma as ta
refas despachadas rapidamente 
na xornada de mañá. 

O que máis surprénde e que "Os 
partidos autochamados de es
querdas e os· sindicatos de "cla
se" colaboran mansamente coa 
administración no desmantela
mento do ensino público e de ca-

. lidade para todos, o logro máis 
importante da 
humanidade, 
e que, ao pa-
so que irnos, Ás estatísticas 
pouco vai du-
rar. Os pais defracaso 
debemos rea
xir, demandar 
a xornada es
colar de mañá 
e tarde con 
actividades in
tercaladas or
ganizadas po-
1 os próprios 
centros e pa
gad as pala 
administra-
ción, non dei-
xarnos em-

escolar me 
remitoeao 
negócio cada 
vez maior dos 
coléxios 
privados ou 
"concertados". 

baucar polos intereses dun sec
tor cómodo do profesorado e 
dunha administración desexosa 
de desfacerse da obriga de pro
porcionar ensino gratuito e de 
calidade a todos os cidadáns. 
Desde dentro das APAS, sindi
catos e partidos, traballemos pa-

. ra que non se perda un direito 
que tanto custou conquistar.+ 

Mª PILAR BARROS 
( CARBALLIÑO) 

Ambuláncia 
no Covelo 
Moitos veciños do Covelo. deben 
facerse a mesma pergunta e a 
resposta é afirmativa, ternos am
buláncia no Concello, o que pasa 
é que está parada desde hai 
anos, gardada, collendo mofo 
nos baixos da Casa Cultural. O 
pior de todo é . 
que cando fai 
falla unha am-
bu láncia· ª Un viciño de. 
máis próxima 
está en Ponte- Lourido tiv~ que 
areas a 20 mi- esperar case 
nutos· do Co-
velo. E nós duas horas pola 
perguntámo- ambuláncia. 
nos porque te-
rnos que espe-
rar ese tempo 
cando só a 5 
minutos ternos 
a nasa ambuláncia. Por desgrá
cia existen xa casos graves. Un 
deles foi o dun viciño de Lourido 
que tivo que esperar case duas 
horas a que chegase unha ambu
lánci a, xa que a nosa está de 
descanso. E non falernos xa dos 
que teñen que ir ao Hospital do 
Meixoeiro a facer reabilitación e 
teñen que esperar todo? os dias 
a que chegue unha de Pontea- · 
reas, se está disponíbel e se non 
de Vigo, que é·ainda peor. 

Despois de todo isto eremos que 
xa é hora de que o Alcalde empe-

Un amigo perguntoume se lera 
o libro do Caneiro e, en caso 
afirmativo, se He podia dar a mi-

. ña_ opinión. Non dubidei en res
ponderlle o seguinte. 

Xustamente agora ando mergu
llado na sua leitura e claro que 
che podo adiantar a miña cativa 
opinión de leitor e non de experto 
en literatura, cousa que non son. 
Polo que levo lido, Un xogo de 
apócrifos paréceme un libro cheo 
de ofício e coñecimento, sólido, 
profundo, ben escrito, coas ba
ses ben chantadas na tradición 
literária mais vigorosa, lonxe da 
moda das novelas de xeración X 
e autoestrada con desenlace tru
culento incorporado que tanto 
proliferan nos últimos tempos. 

"Sanatório psiquiátrico de Dal
mara. Cuarto frío. Ventá ampla 
con vistas ao castelo . O meu 
nome é Silesio Braun. Teño cin
cuenta anos, pouca estatura , 
pouco peso, poucas ansias. 
Traballei como director e autor 
de teatro. Regresaba a Dalmara 
cando encontrei a Herminio Pa
rente, autor do libro que eu co
rrixo e reformo. Amo a Xoán 
Se.bastián 
Bach ... ", eis 
os elementos 
básicos sobre 
os que se er
gue esta 
imensidade 
narrativa que 
estamos a co
mentar. Case 
catrocentas 
páxinas de le
tra apretada 
para os can-
tos de dar e 
soidade que 

Cada páxina, 
liña e mesmo 
palabra do libro 
do de Veriné 
unha navaJlada 
de lucidez. 

enchen a estáncia novelesca 
argallada polo autor e que levan 
títulos tan atractivos como es
tes: "A marte, en Berlín, ten la
bios de cristal", "O ruído das ce
reixas, Joseph Kafka" ou "Sam 
Bogart, por suposto". Uns títu
los que o din todo e nos poñen 
en disposición. 

A novela -ou o que sexa- do 
Caneiro é, entre outras cousas, 

está aberta ás vosas 
col_aboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 
Os textos non deben exceder 

as 45 liñas. 

Agora 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 
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unha reflexión sobre o acto cria
tivo e un diário de desintoxica
ción literária. Cada páxina, liña 
e mesmo palabra do libro do de 
Verin é unha navallada de luci
dez que esgaza a freba mais í n
tima, un lostregazo de amargor 
que fai pensar e convida ao de
sespero e portante ao compro
miso máis radical coa vida e a 
realidade. Caneiro é un escritor 
de xénio, unha cachola de moita 
fervenza criativa. Nada mellor 
que este libro que fala do esta
do permanente de fracaso para 
quen padeza un estado perma
nente de malestar social e exis
tencial. Os bons libros é o que 
teñen: turran dun, obrigan a 
manter as antenas alerta, inxec
tan o ánimo, póusanse na me
mória, desafian o tempo, son un 
pracer estético. O libro do Ca
neiro cumpre de abando con to
do isto e máis ainda. 

Acábanlle de conceder o Prémio 
da CrWca e nunha pequena en
trevista que lle fixeron o Caneiro 
confesa estar moi metido en Ve
rin e ser un fanático dos libros e 
da literatura. "Só con fanatismo 
se poden escreber bons libros", 
afirma. Unha declaración que 
resume o fervor literário deste 
home. Só con fanatismo se po
de ler este bon libro , convén 
responderlle. Fora prémios, os 
leitores xa podemos ir pondo Un 
xogo de apócrifos no lugar de 
mérito que lle corresponde na li
teratura galega e mesmo diria 
universal. Unha oportunidade de 
leitura ante a que non vale pe
char os olios, inventar escusas 
ou finxir ignoráncia. Un libro pa
ra ler de vagar e zugar con "de
leite" a sua "acedume", ainda 
que soe a paradoxo. • 

EM1LIO CID FERNÁNDEZ 
(ALLAR1Z) 

O Bierzo 
De mau xeito ternos os gale
gas conciéncia da nosa dife
réncia , da nosa identidade na
cional non española, coma pa
ra asumir que máis alá das 
fronteiras que España nos di
tou , fican terra e xentes tan 
galegas coma nós. 

O Bierzo , non quero semellar 
imperialista, mais xa vai sendo 
hora de que Galiza, os galegos, 
o nacionalismo galega asuma e 
afronte sen 
complexos 
este feito san-
g u i ñ e nt o eª Ahistóriadeixou 
todas luces 
inxusto. nas terras do 

Bierzo unha 
singularidade 
que ternos que 

Evidentemen
te a história 
deixou nas te
rras do Bierzo 
unha singula- asumir. 
ridade que te-
rnos que asu-
mir. Mais iso 
non pode ocultar que a Vilafran
ca do Bierzo ou Ponferrada son 
vilas tan galegas coma Vigo ou 
Compostela. 

Fago desde aqui unha chamada 
para que os galegos e ga,legas 
"oficiais" reparemos no Bierzo. 
O coñ.ezamos e o tratemos con 
especial agarimo, o agarimo de 
quen ten a desgrácia de ter que 
vivir alonxado da casa comun, 
non alonxado na xeografia, se
nón alonxado no sentido de ter 
que ser o que de feito non é .• 

XURXO NOGUEIRA PINTOS 
(VIGO) 
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Acusacións de interVencionismo de Pérez Varela 
cuestionan a independéncia do Consello da Cultura 
Unha concatenac.ión de dimisións 
poñen en entredito a pluralidade do organismo 

-0- CARME VIDAL 

Conflito no CGAC pola desti .. 
tución de Glória Moure, polé .. 
mica no Centro Dramático Ga .. 
lego ao anunciar unha repre .. 
sentación en español, peche do 
Seminário de Sociolingüística 
na Académia e agora tócalle o 
turno ao Consello da Cultura 
Galega (CCG) que coma un 
cruxol está a receber todas as 
tensións que operan no mundo 
cultural. Alguns dos dimisioná, 
ríos apontan o nome do conse .. 
lleiro de Cultura Xesus Pérez 
Varela mentras o presidente do 
Consello, o escritor Carlos Ca .. 
sares, nega calquer sorte de 
presións políticas. Tornan novo 
corpo as críticas de falta de re .. 
presentatividade que desde 
sempre recebiu o CCG. 

A demisión de Pedro de Lana 
como presidente da ponéncia de 
Arquitectura e Artes Plásticas e a 
baixa de todos os seus membros , 
escollidos por de Llano segundo 
a organización das ponéncias, 
marcan o ponto máis crítico da 
situación. O malestar producido 
despois da destitución de Glória 
Moure no Centro de Arte Con
temporáneo ten asi o seu fin co 
abandono duns dos eus máis di, 
rectos defensores da institución 
que ten como un dos seus obxec, 
tivos o asesoramento da Xunta 
en matéria cultural. A estas bai, 
xas úmase a de Manuel Rivas na 
ponéncia de Comunicación ,xa 
anunciada con anterioridade, e a 
do xerente Xosé Manuel Rodri, 
guez que deixa o eu p seo ape, 
nas catro me e de tomar po e, 
ión dando com razón a falta de 

posibilidades para desenvolver o 
seu papel de maneira profisional. 

As manifestacións máis duras 
con respecto ao que está a acon, 
tecer veñen de Pedro de Llano 
que non circunscribe as suas cr(, 
ricas aos próprios órganos de go, 
verno do Consello senón que di, 
rixe a vista directamente a Xe, 
sus Pérez Vareta e todo un modo 
de entender a política cultural 
de maneira oficialista e .propa, 
gandista. "A auséncia de inde, 
pendéncia do CCG do poder 
político levou á sumisión e no 
último periodo era latente o to, 
tal control e dependéncia da 
Consellaria. Sabia que ia poder 
seguir facendo propostas positi, 
vas pero tiña vetado o facer po, 
sicionamentos críticos" anota de 
Llano, destacando que .estamos 
ante o "peor momento de rela; 
éión do poder político coa cul, 
tura do país, desde a chegada do 
último conselleiro que exerce 
un total control de cara· aos 
acontecementos do· 1999 e 2000· 
para a sua utilización política". 
O arquitecto debulla unha série 
d,e exemplos como Galiza, Terra 
Unica, a "destrucción" do 

Carlos Casares, Presidente do Consello da Cultura Galega. A. IGLESIAS 

CGAC, a situación do COO o 
que tamén entende como inten, 
to de control do Consórcio "in, 

· c luso coas mesmas persoas xa 
que quere meter ai ao secretário 
técnico ao que se lle encargou 
destruir o Centro de Arte". 

Imposíbel 
mudar desde dentro 

Aponta asimesmo que xa non lle 
vale a idea de estar dentro para 
intentar mudar algo, senón que 
defende de maneira urxente "a 
nece.5idade dunha reflexión sobre 
a cultura e o poder político xa 
que estamos a sofrir un proceso 
de protocolarización e auséncia 
de participación cidadán". Un 
debate que, ao seu ver, é difícil 
que se dea dentro do próprio 
Consello polo que "debe ser a so
ciedade quen reivindique a mo, 
dificación da lei do consello en 
dous aspectos chave: reconside, 
ración das institucións que están 
dentro e participación de xente 
representativa dos distintos ·ám, 
hitos da cultura ademáis dunha 
necesáría renovación de mem, 
bros porque senón os organismos 
se acaban esclerotizando". 

No caso do escritor Manuel fü, 
vas a sua baixa do Consello es, 
taba xa anunciada seguindo o 
seu critério de necesária renova~ 
ción dos cargos. No entanto, fü, 
vas súmase ás críticas ao recoñe, 
cer coma un "ponto de inflexión 

o que pasou co CGAC , naquela 
altura fíxose macarthysmo . Ne
·cesítase un mínimo democrático 
se a función do Consello é facer 
asesoramento, senón convértese 
nun botafumeiro" sinala ao tem, 
po que lamenta a falta dunha 
maior participación de sectores 
dinámicos como a música, os ar, 
tistas e escritores. 

Casares 
nega intromisións 

O presidente do Consello, Car, 
los Casares preséncia os aconte, 
cementos negando calquer in, 
tromisión da Consellaria de Cul, 
tura na sua xestión e sinala ra, 
zóns distintas para todas as dimí, 
sións que, sen embargo, se fan 
públicas ao mesmo te.mpo. Ante 
as críticas de que o Consello non 
·está a responder a todos os con, 
flictos que se están a producir no 
.mundo cultural, Casares opina 
que o papel "de fiscalización ten 
que levalo o Parlamento, o Con
sello non se pode posicionar na 
lo ita política diári.a, hai· que ser 
extremadamente coidadoso". No 
entanto, entende que nada impi, 
de que calquera das dez ponén, 
cias fagan públicas as suas posi, 
cións en calquer matéria. 

Atopa, iso si, Carlos Casares ei, 
vas no funcionamento interno 
do Consello ,problemas enquis, 
tados que levaron á dimisión do 
xerente, e para o pfenário con, 

vacado para o dia 1 vaí presen, 
tar .unha modificación no regu, 
lamento de réxime interno para 
mudar as "malas experíéncias 
que foron creando unhas rutinas 
difíciles de romper". Ten xa o 
presidente propostas para substi, 
tutos de Rívas e de Llano, para o 
primeiro asume o candidato que 
a ponéncia de Comunicación lle · 
fixo chegar ,destacando o acor, 
do co di.mitido, e para o seglJ!l' 
do indicará un nome que non 
formou parte até o momento do 
grupo de Artes ·Plásticas. Da 
composición do Consello defen, 
de a sua pluralidade e non ve a 
necesidade de ampliar os mem, 
bros, 14 dos cales están en re, 
presentación de institución e 1 O 
teñen preséncia a título persoal 
elexidas polo plenário. 

Ausente a cultura de base 

Un dos obxectívos fundamen, 
tais de Casares está na dah'ora, 
ción do documento 2000 para o 
qÚe o Consello quere convocar 
aos distintos sectores culturais e 
elaborar un infortne sobre a si
tup.ción cultural do país. A pri
meúa reunión será en Outono 
cos concelleiros de cultura. Esta 
liña de programación conforma 
o seu programª- para o Consello 
que opera pola via da actuación 
máis que pala da crítica de 

· acontecementos concretos, acti, 
vidade que, para Casares, non é 
obxectivo do Consello que ·gar, 
dou siléncio en temas como a 
representación en español do 
centro públíco de teatro ou a 
concesión de emisoras de rádio. 

O Consello está a acadar publi, 
cidade con estas dimisións que 
serven tamén para cuestionar no 
mundo da cultura a própria fun, 
cionalidade do organismo. O 
BNG tiña xa apresentado no 
Parlamento unha proposición 
non de lei encamiñada á recoñe, 
cer a preséncia de asociacións 
culturais e pedagóxicas e diver, 
sos axentes dinamizadores da no, 
sa cultura. A deputad-a Pilar 
García Negro considera que o 
CCG "pract"icou o sectarismo 
desde o comezo, con negativa 
dos membros de que cerras per, 
soas entraran. Parte importante 
da cultura quedou fóra. E preciso 
unha apertura na sua composi, 
ción con pastos que representen 
á base asociativa e cultural. Os 

- critérios a seguir son a indepen, 
déncia e a lealdade ao país, que 
até o momento lle faltaron". O 
conflito feíto agora ' público su, 
'pón para a deputada nacionalista 
"un feito da utilización-da cultu, 
ra como· propaganda, pódese per, 
ceber roáis recruecido, pero nego 
que isto sexa novo. Levamos 

-tempo denunciando o control 
político do cultural e pad~cido o 
usufruto da língua e-da cultura 
para favorecer a uns poucos". • 

O pensamento 
de Antón 
Risco 

~ X.Mª DE CASTRO ERROTETA 

~goume carta de Annie e sou, 
ben que a terceira parte das cinsas do 
Antón xa van polo Garona cara o 
Atlántico, o seu mar nas dúas bandas. 
Compre pois pechar a felicitación de 
Arturo Baltar que sempre presidiu a 
mesa de traballo de Antón. A postal, 
macabro humor do Arturo, de sinxela 
xeitura mais ben boa mostra do seu 
facer artístico, vifta repre¿entar ún 
enterro, e nun túmulo a lenda "Paz! 
Antón teu amigo Baltar non te es, 
quence!; e na contracapa ''Nuestras 
vidas son los ríos que van a dar a la 
mar ... ". Miño, Arnoia e Garona ... 
Lirismo ata no pasamento! 

~n ateo de firme convicción 
póde ~nfrontar a marte sen o máis 
mínimo respecto. Sexan outros quen 
a abracen con medo, heroicidade, 
afan de redención, ou fuxida cara un 
futuro millor. 

~ecedor a fondo da história das 
-relixións, comentábam:e á volta dun, 
ha viaxe pola India que de ser relixio
so sería budista pois é a única que per, 
mite ser relixioso e ateo. Eu díxenlle 
que de ser relixioso sería priscilianista 
e respostoume que el tamén pero nese 
caso por patriotismo non por convic, 
ción. 

~utra volta parolando cun .ami, 
go, en plena crise mística, preguntou
lle este se non cría nin nos anxos ao 
que lle respostou Antón con moita 
coña "Home nalgún sí, por exemplo 
creo en Anxo Quintana o de Allariz, 
estao facendo moi ben" e botouse a rir 
a gargalladas. , 

_ Aoi ánticlerical, coidaba que os 
cregos galegos tiñan moita responsa, 
bilidade na desgaleguización do país, 
pois sendo este tan relixioso, a súa . 
influencia, salvo honrosas excepcións, 
estivo sempre cos qué tentaban e ten, 
tan afogar á N aciófü · 

aizais ese anticle~icalismo tivese 
o seu basamento no rexeito a calquer 
tipo de dogmatismo fora este relixio, 
so, filosófico ou político. "Tras dun 
deus monoteista, sempre hai un exér, 
cito para facer unha gu~rra de relixión 
ou unha inquisición para eliminar ós 
librepensadores, e tras dunha verdade 
política absoluta, sexa revofoción ou 
orde, agáchanse un·Stalin, un Pino, 
chet, un Pol-Pot ou un Franco", dicía. 

~ais tras desa apertura de pen, 
samento, había unha fonda sensibili, 
dade social que o levaba aos eidos do 
socialismo democrático, sen deixar de 
ser por veces acedamente crítico coa 
praxis desa mesma esquerda. 

A súa estadía no Quebec, e o seu 
contacto co nacionalismo Quebecuá, 
levouno a se si..tuar cada vez máis ni, 
diamente co nacionalismo galega e 
mesmo con posturas case qu·e inde, 
pendentistas. . 

·A súa volta, (desgraciadamente 
pouco durou entre nos), aterra levou:. 
no a radicalizarse neste eido pois a 
idealización da patria na lonxanía 

· esnaquízase cando o país cótián se 
impón na· teimuda realidad e, e non 
miraba mais saída que un nacionalis, 
mo de amplo abano e para el, hoxe, a 
representación política do mesmo 
estaba no BN G. + 
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·•"Miro Villar·gaiía o prémio Tívoli--Europa 
A primeira edición do Tívoli,Eu, 
ropa inauguróuse outorgáñ.dolie 6 
primeiro prémio ao poeta galega 
Miro Villar polo seu Abecedario 
da desolación, que xa fara.finalista 
do prémio Martín Códax h3.i ca, 
tro anos. A notícia fücoa pública a 
própria encarregada da sua tradu, . 
ción, Giulia Lanciani, durante a 
sua intervención no Congreso 
adicado aos Trovadores. AB máis 
de trinta obras que foron apresen, 
tadas ao certame polos colabora, 
dores dos profesores das universi, 
dades que formaban parte do xuri, 
tiñan que cumprir o requisito de 
ser de ~utores menores de 35 anos 
e ter sido publicadas durante o 

. ano 1997. O prémio Tív~li,Europa 
· nace co obxectivo de posibilit;rr 
ao ,púp~ico achegarse, através das 

· traducións, ás criacións dos poetas 
máis novos, á vista de que case 
sempre se limitan aos autores . 

· consagrados. Para que as obras 
puideran ser apresentadas, tiñan 
que estar escritas nalgunha das 14 
línguas oficiais europeas ou nas 
máis de 30 que figuran, en non 
todos os casos, como co,oficiais. 
Nas bases do prémio espedfícase 
que non eren "na moeda única no 
caso das línguas" polo que se trata 
de abrir posibilidades a "todas as. 
línguas europeas de nacións con e 
sen estado". 

O próprio xurado víuse surpren, 
dido pola obra de Miro Villar, 
xa que nos máis dos casos des, 
coñecian que o galego seguira 
cultivándose máis alá da litera, 
tura medieval. A entrega dos 30 
millóns de Üras, 
aproximadamente 2,5 millóns 
de pesetas do prémio, terá lugar 
o próximo 18 de Xullo en Vila 
Ad~iano, perto de Roma e xa s.e 
está avaliando a posibilidade de 
facelo coincidir cunhas Xoma, 

· .. das sobre Língua e Literátura 
Galega. O Abecedario da desola, 
ción será traducido a 15 
idiomas, _desde o inglés até o 
serbo,croata ou ao polaco.•. 

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

• Valente Roque de Vigo o vindeiro taurante Pastoriza de Arteixo e 
Domingo 31 de Maio. Organiza, a vários xóvenes no certame li, 

a presenta · do pola Federación Galega de terário xuvenil. + 
Protectoras de Ani"mais para de, 

a sua antoloxia e 
fender aos cans palleiros e os ga, 
tos comuns, o evento conta con •Marre 

defende 
duas partes. Na mañá, a partir 
das once da mañá, convídase a o documentalista todos os que teñan un can 

o cemitério . palleiro a participar 1:mn concur, cubano so. Ademais celébrase un "rastri, 

de Ourense llo" e actua un grupo de gaitas. " 
Na tarde, a. partir das sete e me, S3:ntiago 'Alvarez 

O Martes 26 o poeta Xosé Anxel dia celébrase un concerto cos 
grupos Xenreira, Rastreros, Brci.n, Considerado o criador dos noti, Valente apresentou en Santiago dia e De momento no. A entrada ciários da Cuba revolus:ionária, El fulgCff. Antologia poética 

(1953,1996), nun acto que con, cus.ta só corenta pesos. • o realiza.dar Santiago Alvarez fa, 

tou coa preséncia de Claudio leceu na Habana o Xoves 21 de 
Maio, á idade de 79 anos. Perro Rodríguez Fer e·o alcalde Xerar, 

•O teatro de cen documentais foron reali, do Estévez ademais do director 
zados por Álvarez desde que tiña xeral de Círculo de Lehores, Al, 

bert Pelach. Na xomada seguin, galega de. corenta anos e empezou a 

te recebeu unha homenaxe no adicarse ás cámaras. O 

Liceo Recriativo Ourensán e América recebe documentalista estivo na Galiza 

reuniuse cos viciños que hai cinco anos. + 
defenden que o cemitério de San o Grelo de Ouro Francisco sexa declarado Ben de 
interese Cultural, OJ,l.de está sote, 

Maruxa Villanueva, Maruxa Bo, rrado o filio do poeta. • 
ga e Femarido Iglesias T acholas . 
foron distinguidos cos prémios 

• Concerto que outorga anualmente a Fun, 
dación O Grelo. Villanueva, que 

na defensa do se encarga de coidar a Casa de · 
Rosalia de Castro, rec.olleu o 

can de palleiro 
prémio, mentres que o de Boga, 
que reside en Arxeni:ina, e o do 
falecido T acholas, foron entre, 

· "Contra o maltrato aos gados a familiares e amigos. A 
animais" é o lema do festival Fundación tamén premiou ao 
que se celebra na finca da San xornal O Correo Gakgo, ao res, 
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-. Fotografías sobre violéncia doméstica 
de Donna Ferrato na Coruña 
"Vivindo co inimigo" é o título da exposición de fotografias da ameri, 
cana Donna Ferrato, que se expoñen desde o 26 de Maio até o 21 de 
X uño no kiosko Alfonso da Coruña. Tras descobrir que o fogar xa non 
era un refúxio para a muller, comezou a estudar os abusos contra mu, 
lleres e nenos por parte das persoas achegadas. Cambiou, asi, a sua liña 
de traballo até o ano 1981, centrada en amo ar a persoas namoradas. 
Durante dez anos visitou salas de urxéncias, xulgado , refúxio para 
mulleres, prisións etc. Durante moito tempo as publicacións non qui, 
xeron asumir o seu traballo, até que no ano 1986 gañou o prémio W. 
Eugene Smith Award. AB setenta fotografías que compoñen a mostra, 
que viaxará tamén a Lugo e Vigo coa Fundación Caixa Galicia, non 
evitan amosar os rostros .e corpos das mulleres tras unha malle ira. 
Donna Ferrato estará na Conüia o 10 de Xuño para fala,r da sua obra. • 

Mario Benedetti e Daniel Viglietti actuaron na n ice 
do Venres 22 de Maio no Teatro Colón dj3. Coruña. Convidado pola 
Deputación, dentro dos actos do fallo do prémio poético González Gar, 
cés, estes dous uruguaios ofereceron un espectaculo mú ical e poético no 
que as referéncias aos direitos humanos, aos desaparecido , ás ditaduras 
americanas e ao poder dos carros, envolveron a noite. A lib rdade con, 
tra 'o esquecemento foi a bandeira de Benedetti e Viglietti na Coruña.+ 

. . . 

Xavier -Carro recebe a mención de Honra pola _difusión da cultura galega desde Alacant 

Pedron de Ouro para a Mesa pola Normalización 
por ser 'o único referente social de defensa do idioma' 
O Domingo 24 de Maio foron 
entregados na casa museu de Ro, 
salia de Castro en Padrón os Pe, 
dróns de Ouro e honra, destina, 
dos a persoas ou colectivos des, 
tacados na defensa da cultura ga, 
lega. Concha Costa, presidenta 
da Mesa pala N annalizaci.ón Lin
güística recebeu o Pedrón de 011, 

· ro "polo compromiso' coa lín, 
gua", e Xavier Carro, profesor na 
Universidade de ·Alacant, o de 
honra, que se destin2 a persoas 
ou colectivos que actuan fora de 
Galiza. Xosé Mª Dobarro, deca, 
no da faculdade de Humanida, 
des e mantedor do acto, fixo un, 
ha breve historia da Mesa, plata, 
forma a que está v~ncellado des, 
de que se -constituiu en 1986. 

Xavier Carro, prémio de Honra e 
Concha Costas, presidenta da Mesa 
pola Normalización Lingüístic(I, que 

recibiu o Pedrón de Ouro. 

Asi, destacou campañas como a 1- nominación das províncias. 
reivindicación do topónimo le-
gal da Coruña ou mesmo da de, . "Entre l986, en que habia un 

mínimo de 487 persoas dispostas 
a traballar na mellora da nosa si, 
tl:lación lingüística, e 1998, en 
qué a Mesa conta con case 3.000 
sócios colaboradores, foron moi, 
tas as campañas realizadas", si, 
nalou Dobarro, quen engadiu a 
importáncia do traballos feitos 
pola plataforma en relación aos 
nomes próprios en galego e a 
promoción da etiquetaxe de 
produtos en -língua própria. O 
decano de FilQloxia sinalou que 
o favorecemento que desde as 
institucidns faise para non cum, 
prir a Lei de Normalización Lin
güística, deriva en que "o labor 
da Mesa segue a ser imprescindí, 
bel, xa que hoxe por méritos 
próprios e pola inoperáncia ofi, 

cial, constitue o referente social 
na defensa do idioma". 

De Xavier Carro, lembrou Do, 
barro a aparición en 197 3 do 
libro As calexas do Cigurath e a 
sua incorporación á literatura 
do país desde lonxe. Carro Ro, 
sende exer:ceria a docencia na 
Estrada desde 1973 até 1979, 
data na que retomou a Alacan, 
te. Ademais de seguir a actuali, 
dade da literatura galega desde 
ali, traducida en reseñas e arti, 
gos sobre os escritores do país, 
Carro está á frente do sem iná, 

· rio de literatura galega da Uni, 
versidade ·de Alacante, desde 
onde se dif~nde a língua e a li
teratura.• 
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Cristal. 
Síntomas 
do facsímil 
Titulo: Cristal. Revista literária. 

Editor: Luís Alonso Girgado. 

Edita: Centro R. Piñeiro, Xunta de Galicia. 

Poucos paises terán a sua cultura 
tan facsimilizada como o nosa. 
Son xa trinta e cinco as revistas 

· ou diarios que coñeceron a sua 
versión facsímile nos últimos anos 
e parece que desde o Centro Ra
món Piñeiro non e quere agotar 
e te metodo de divulgación que 
esta a encher, entre outras causas, 

almacéns da Xunca de Galicia. 

Se ben algunha destas reedicións 
for n n cu día un arranxo de 
canta co franqui mo e os seus 
ocultamcnto emella agora unha 
reiteración un di péndio que 
pon ao de cuberto o catastrófico 

tado donoso património herne
rográfico e un meridiano síntoma 
da incapacidade de creación dun
ha biblioteca central galega aber
ta á consulta da totalidade da no-
a creación xomalí tica. O que 

en outros pai e non merecería 
nada mái que unha edición en 
ciclo til do texto críticos, co co
rrespondente chamado informáti
co ás hemerotecas que custodian 
os orixinais, convértese de man 
do responsábei do "Ramón Pi
ñeiro" nunha serie de fastuosas 
publicacións de alto prezo e dubi
do o uso social fóra do exclusivo 
ámbito académico. 

Agora Cristal 

"Lechuzas de sacristía" era o alcu
me utilizado polo redactores do 
xomal ocialista pontevedrés 

Nueva Aurora contra dos mozos 
que puxeran na rua o quincenario 
cultural Hebe en 1920. Revistiña 
impulsada por un piadoso grupo 
xuvenil que enchia páxinas con 
decandente literatura, versos e rí
pios satíricos e unha mensaxe de 
ráncia moralidade procedente das 
antigas veleidades carlistas dal
gun dos principais promotores. 

Queréncias convertidas poucos 
anos despois nun nada disimula
do apoio aos representantes lo
cais e provinciais do directorio 
militar. Operación que ernbar
cou a boa parte da intelectuali
dade pontevedresa, incluida a 
que se reclamaba do galeguismo, 
de man do maxisterio de Antón 
Losada Diéguez. 

Curtidos nestas andanzas do co
laboracionismo primorivensta, 

· G~~O 

homes como Juan 
Vidal Martínez 
serán dos que 
aproveiten os ai 
res novas da II 
República para 
impulsar unha . 
distinta entrega 
xornalística que 
lanzan "despegán
dose del ambiente 
mohoso de la po
lítica que entur
bia las horas". O 
proxecto nado en 
Xullo de 193 2 
baixo o nome de 
Cristal. Revista li
teraria cunde du-
rante un ano es
caso en forma de 
dez números nos 
que colaboraron 
unha non despre-
ci.ábel nómina de 
artistas e escrito
res que agora é re
collida en edición 
crítica e facsimi-

lar polo Centro Ramón Piñeiro. 
Recuperación paradóxica tendo 
en coma o relativo eco logrado 
por Cristal nos seus días e os 
centos de exemplares de época 

- multiplicados que aínda se con:.. 
servan no Museu de Pontevedra 

Nada en tempo republicano, 
mais cuidadosamente lonxe das 
vangardas, a auséncia militante 
converte alguns dos números 
nunha espécie de caixón de xas
tre no que pode caber desde os 
poemas de García.Larca e~critos 
no tempo pontevedrés de La Ba, 
rraca, aos primeiros ensaios de 
crítica do co tempo director de 
cine, Ramón Barreiro; da fonda 
poesía do comunista Manuel 
Gómez del Valle a refritos xa 
anteriormente publicados dou
tros escritores galegas. Mesmo 
poderianse citar colaboracións 

que semellan ser orixinais non 
utilizados, unha década antes, 
en Hebe ao lado da poesía de 
_Ramos Coleman -que tanto cir
culou en fotocopias- A unha ve
lla cu pre dun café calquera. 

A edición crítica concíbese a.
través dun desembarco na escasa 
bibliografía de tema local ponte
vedrés e onde a lousa da 11versión 
única" procedente de Filgueira 
Valverde desvirtua a orixinalida
de necesária de moitos dos tex
tos que se aportan, máis preocu-

-pados en ensalzar o anecdotário 
filgueiriano que -contribuir a 
contextualizar unha sociedade 
como a pon-
tevedresa ca-
paz de conce
derlle á Fren~ 
te Popular a 
alcadia da ci
dade en 1936. 

, Nada en 
tempo 
republicano, 
a auséncia . 

O aspecto tnilitante 
gráfico de 
Cristal pasa converte 
por ser o máis alguns dos 

números 
nunha 
espécie de 
caixón de 

salientábel 
malia as difi~ 
cultades téc
nicas do 
obradoiro de 
impresión de 
Julio Antúnez xastre 
e a humilda-
de formal da 

- revista. Sen
da a presén-
cia do gravado ao linoleum unha 
constante da prensa local desde 
a súa introdución por Castelao 
anos antes, os artistas que ilus
tran capas e páxinas_ da revista 
reiteran recursos plásticos que 
no caso de Turas e T arres logran 
dar unha apariencia de vangarda 
paralela a insertada en outras pu
bl_icacións dos anos trinta. • 

X.E.A. 

Desde as patacas ó cocho ou desde ·as castañas ós grelos, 
a cociña de montafía está marcada polo seu carácter 
temporeiro. Tradicionalmente -unha gastronomía de arca 
e artesa, a cociña montañesa segue a ser hoxe de 
elaboración sinxela, pero de grande riqueza. 

O caldo de feixóns verdes, a zorza, as sardiñas 
con cachelos, o guiso de xabaríp., as filloas, a androia, 
as patacas asadas no remol, o leite con castañas, 
as -chulas, o licor de amorodos e o viño quente están, 
daquela, servidos na mesa. 

-A cociña gal~g;~
de montaña 

XERAIS . 

Gloria Gallego 
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l 'conta de libros 1 

Poesia de píntegas e 
blues 
Aparecen publicados en Espiral Maior 
dous poemários coa característica co
mun de teren sido premiados en con
cellos. Camiño de píntegas, de 
Femando Diaz-Castroverde, foi a o15ra 
gañadora do I Prémio de · 
Poesía de Carral, celebra
do o pasado ano. Reune 
poemas breves e preci
sos en catro cantos: ao 
tempo, ao amor, ás esta
cións e ao mar. Por ou
tra parte, Domingo Ta
buyo é o autor de Bal
saín Blues, un libro de 
poemas que, segundo 
Ramon Caride Ogando, 
"fala da importancia do 
cotiá, da persistenda das 
sensacións, a cada paso máis lonxanas, -
revivindo dos repregues máis ínt:imos e 
fondos da memória". Con estes poemas 
gañou o XVI Prémio da Cidade de Ou-
rense.+ 

História 
do caso do metílico -
Revisando os trinta e seis mil fólios do 
sumário, arquivados no Pazo de Xustiz(!. 
de Ourense, Femando Méndez conse
guiu escreber Historia dun ccime. O 
caso do metílico, en Galaxia, un libro 
que narra os sucesos aconte-
cidos a raiz da co- · 
mercialización de 
alcol tóxico en 
1963. A intoxica
ción produciu a 
mori::e de máis de 
mil persoas, ainda 
que se exumaran 
cincuenta e un cadá
veres, e a cegueira 
doutras moitas, sendo 
Ourense a província 
máis afectada. O gover-
no, daquela presidido por Carrero 
Blanco, non recoñeceu a sua responsa
bilidade. • 

Memórias dun 
pasaxeiro clandestino 
Xose Luis Axeitos e Uxio Bobillo son os 
encarregados do estudo e edición de En· 
rique Fernández Sendón. Memoria e 
antoloxia dun republicano galego, pu
blicado no Castro. Recóllense 
neste traballo as 
vivéncias e unha 
escolma de textos 
de Fersen, un dos 
seguidores de 
Trotski na Galiza, 
nacido en 1909 en 
Ribeira, internado 
nun campo de con
centración en 1940 
do que saiu enfermo e 
frustrado, e morto en . 
1954. A vida deste "per-
dedor", segundo a descreben os autores, 
contribue a que deixe de ser, como xa o 
definiron, un pasaxeiro clandestino. + 

Versos resga~ados 
da Límia 
Manuel Fonte Moura, fillo da Umia, 
é o autor de Poemas resgatados 
(1983-1997), unha colección de ver
sos pegados ao traballo 
da terra, ao de
sam?r, á_ pe~~a 
dos 1dea1s... En 
vez de escrever 
un guión/sobre as 
cousas/formosas 
de vida/desfrutarei 
delas/con . 
paixón/emborra~ 
chanclo-me/das no
vas ilusións/Agar
do/Desexo/T roco a 
pluma pola 
acción".+ 
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Apaixón 
pala marte 

Título: Tánata. 

Autor: Antón Risco. 

Edita: Xerais. 

Antón contoume que escribira 
T ánata despois de lle ser diagnos, 
ticada a enfermidade que nolo 
levou. El deuma a ler, aínda con 
outro remate, algúns meses des, 
pois do diagnóstico. Ruco Lezca, 
no sostén que escribiuna antes de 
ter coñecido o que habia. Seña 
premonición ou certidume da 
propia morte, non vai facer isto 
variar a dimensión de paralelis, 
mo entre Xoán, o protagonista 
principal, e o autor da novela. 

O argumento narrativo ao igual 
-que en Mascarada é totalmente 
anovador ata a trasgresión, e moi 
incorrecto politicamente, o cal 
nestes tempos de mansedume 
sempre é de agradecer. Un escul, 
tor ben recoñecido acha no ma, 
leteiro do seu coche o cadáver 
dunha dona nova e atractiva. 

. Tras denunciar na policía o fei, 
to, atópase con que ten que 
apandar ccia marta e non se lle 
ocurre mellor xeito de facelo que 
disecala e convertila nunha es, 
cultura do seu estúdio. É entón 
cando comezan os problemas re, 
ais. A pulsión erótica á que mo, 
ve a morta vai desencadéar na 
familia e amigos do protagonista 
unha enfiada de acontecernentos 
que rematará nun imprevisto, 
mais lóxico por inevitabel, final. 

Só nos ciclos naturais ·a marte é 
criadora de vida. Eis pois aquí o 
fondo real · da no_vela, o encontro 
na liña final do amor e a morte, 
no borde da conxunción de ám, 
balas <lúas. Eros e T ánatos atraén, 
dose, amosándose, o un ao outro, 
o que de cada un deles ten do oU... 

tro. A morte física ~onvertida 
nun obxecto de desexo erótico 
sen para elo ter que_ cruzar a ba, 
rreira da destrucción. Como pode 
supoñer o lector esta tensión non 
se pode manter indefinidamente 
e a traxedia é abrigada. Antón 
Risco vai facer unha excelente 
novela neste difícil equilibrio 
mantido ao longo de 141 páxinas 
que se len 
dunha xeira e 
sen descanso. 
Moi poucos 
serán os lecto, 
res que co, 
meneen o li, 
bro e llés dure 
máis dun par 
de días. 

É a primeira 
obra que sale 
do prelo tras 
do 
pasamento 
de Antón 

Falar de rit, Risco, mais 
mos narrati, 
vos, precisión 
de linguaxe, 
temporaliza, 
ción e outros 
recutsos na, 
nativos na_ 
obra de An, 

no vai ser a 
derradeira, 
por sorte 
para nós, 
deixou un 
bo feixe de 

tón coido que criación 
é unha obvie, literaria 
dade nun au, 
tor que foi en 

· vida premiado 
e recoñecido, 
e que xa forma parte das historias 
da literatura e que de seguro hai 
ser do coñecemento do gran pú, 
blico máis cedo que tarde. 

T ánata é a primeira obra que sale 
do prelo tras do pasamento do 
Antón, Ínais non vai ser a cierra, 
deira pois deixou tras de si, e por 
sorte para todos nós, un bó feixe 
de criación literaria que vai per, 
mitir que siga nesta santa compa, 
ña de vivos nos vindeiros anos. 
Neste eido si que o autor sobrevi, 
viulle a Tánata, mesmo fora por, 
que para disecala tivo que se ler 
tres tratados de taxidermia.• 

X.MA DE CASTRO ERROTETA 

Expresionismo 
surrealista 

. de Segura 
·Torrella 
Autor: Ricardo Segura Torrella. 

Organiza: Ateneo de Ferro!. 

lugar: Cc:ntro Cultural Municipal. 

Datas: Maio. 

O Ateneo Ferrol, desde hai al, 
guns anos ten entre as suas ac, 
tividades anuais, homenaxear a 
un pintor local. Esta iniciativa, 
tan pouco valorada como tan 
importante, ten como eixo fun, 
damental a mostra antolóxica 
coa edición dun catálogo da 
obra do artista. 

Neste mes de Maio,98, Ricardo 
Segura Torrella (1927)' foi o au, 
tor escollido e a sua obra antoló, 
xica colga no Centro Cultural 
Municipal de Ferrol. 

Este artista ferrolano, discípulo de 
Bello Piñeiro, empeza a pintar en 
plena postguerra, cos anos coren, 
ta e pouco a pouco, partindo da 
pintura costumista, negadora xa 
non das vangardas de fóra, senón 
da renovación da pintura galega 
dos anos trinta, vai asumindo lin, 
guaxes que adeprende primeiro 
por lecturas e refeféncias e logo 
palas suas viaxes a Europa. 

Segura -T orrella rompe col} toda 
a pintura localista ferrolana que 
tomando a Bello Piñeiro e a 
lmeldo Corral como maestros 
non se atreven a trascendelos. 
Son anos de autarquía económi, 
ca e cultural. 

Segura, toma do seu mestre Be, . 

Ywéncias. Óleo sobre tea, 1977. 

llo Piñéiro; o amor pola cor. E 
arranca a pintar. Para escomen, 
zar, busca a figura humana, co, 
mo excusa dos seus cadros. A 
paisaxe só é un marco onde si, 
tuar as suas figuras . 

Cando a expresión ten que ser 
brutal acode a representar más, 
caras, dentro da mellor tradic;ión 
.da pintura expresionista. Segura 
T orrella que comenzou a sua 
traxectória pictórica dentro da 
figuración ortodoxa, irá cos anos 
tanteando di, 
versas estéti, 
cas --como o 
cubismo ou o 
fauvismo-
pero desde os 
anos setenta, 
a cor predo, 
mina sobre 
calquer outro 
valor estéti, 
co, a súa Pª' 
le ta queda 
dominada 
polas gamas 
quentes, on, 
de o azul e o 
vermello son 
preponderan, 
tes. 

Marina Ló, 
pez Martí, 
nez, no catá, 
logo da ex, 

Polo que 
se descubre 
na mostra 
Segura 
Torrella 
gasta 
dexogarco 
simbolismo 
na 
representa, 
cióno 
mesmo 
queco 
expresionismo 

posición, sinala a Segura como 
pintor influído por unha cicla, 
de como Ferrol, onde as ten, 
sións socíais, nomeadamente 
as do 72, marcan a produción 
do pintor. As máscaras e a cor 
son a resposta. 

Da súa producción dos anos se, 
tenta, compre resaltar o cadro 
Hacia Finisterre (1978), por lo, 
grar unha composición equili, 
brada na forma e na cor. Cinco 
persoas adultas e duas menores 
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dentro do que sabemos que é 
unha furgoneta, por levar o si, 
nal de a 80. Van camiño da sua 
tarefa, non se sabe se o maris, 
queo ou a labranza. Todo den, 
tro dunha paleta cuasi mono, 
croma, en azuis. O cadro ben 
poderia ser o símbolo dunha 
Galiza simbiótica, onde se al, 
terna a tecnoloxía representada 
polo veículo e a tradición re, 
presentada pola ferramenta, ra, 
ños e galletas. E ali dentro da 
máquina, as mulleres que da, 
van a vista no espectador, o 
mesmo que os pícaros represen, 
tación da Galiza nova. 

Polo que se descubre na mostra 
Segura T orrella go ta de xogar 
co simbolismo na representa, 
ción o mesmo que co expresio, 
nismo no xeito de executar a 
pintura. Mestura imaxes para si, 
nalar a idea que busca. Meu pai 
no recordo (1988), Pombas na 
noite (1988), Autarretrato co gato 
(1992), son alguns cadros que 
confirman o dito anteriormente. 

Na obra que ten realizado nos 
últimos tempos amosa un gran 
dominio da técnica, que comen, 
zara hai anos. Unha verdadeira 
sinfonía de tono conforman os 
seus cadros que son de grandes 
dimensións e a pintura neles da, 
se de xeito xeneroso, na abun, 
dancia de material, asi como nas 
grosas pinceladas. 

A noit.e dos cometas (1997) exem, 
plifica o que estamos a decir. Un 
cadro de grandes dimensións nos 
que o vermello, azul e verde, xun, 
to co negro da noite, resolven 
con grandes pinceladas a escea. 

Autarretrato con sombreiro e flor 
(1997) destaca polo lirismo do 
azul das flores que se reflexan 
no seu rostro. E A familia 
(1997) compre destacalo pola 

bónita composición 
e simb lismo. A fa, 
milia do pintor ao 
completo, can e gat 
incluido , conf r, 
man un equilibrad 
cadr nde o deta, 
lles arriqu cen a 1 e, 
tura. E onde ainda 
sabendo que se trata 
da familia d arti ta 
podemo rrasc ndel 
ao nivel estético p , 
la lograda combina, 
ción de formas e co, 
lores. 

Máis rico de cores, 
Galos e pombas 
(1997). Coa súa aldea 
-Doniños- ao fondo, 
definida en poucas e 
grandes pinceladas, de 
diversos tonos verdes 
e azuis, resaltan dous 
galos en primeiro pla, 
no, executados en to, 
nos vermellos. 

Mágoa que esta an, 
tolóxica de Segura 
T orrella, non viaxe a 
outras vilas galegas, 
por canto a sua pin, 
tura e o esforzo da 
exposición ben o 
merecían.• 

X.A. LÓPEZ 
PIÑEIRO 
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Luciana Stegagno Piccho 
'Na Galiza descoñeciase a lírica medieval 
porque pertencia ao mundo cultural portugués' 

-0- CARME VIDAL 

"Os cancioneiros galego-portugueses foron encontrados na ltá
lia", lembra Luciana Stegagno Piccho, para explicar a sua voca
ción de especialista "na lingua portuguesa". A pasada semana 
participou, na Illa de San Simón, no congreso O mar das 
cantigas, centro das celebracións oficiais do Día das Letras deste 
ano. Stegagno é autora tamén dunha História da literatura brasileira 
e de contado publicará un libro de literatura de viaxes: Mar aberto. 

Como comezou o seu interese 
pola cultura portuguesa? 

Xurdiu por razóns políticas. Na
que! tempo e taba Salazar no 
poder e asi como era antifascista 
italiana tamén era anti alazari -
ta portuguesa. Tiven amigos que 
me ensinaron portugués, entre 
eles Mário Soar . 

Participa dunha tradición ita
liana no e tudo da nosa lírica 
medieval. 

galeg -p rtu
fi r n ne ntrad na Ita

lia, un at pado na Bi li teca 
Vaticana e outro o Colocci
Brancuti que p rtencia á famflia 
d c nde Brancuti. Portugal 

cancioneiro da Aju
da qu er 6 de cantigas de 
am r e entendiase que eran to
da do me m autor. O estudo 
naceron n s cul XVI na Italia 
e facian parte da no a tradición 
filolóxica. Coma eu era filóloga 
italiana tiña e tudado i to. E co
mo eramo tamén filólogos ro
mánico ·, faciamo tamén e&tu
dos provenzais que tiñan publi
cado cancioneiros individuais. 
Nós aplicamos o modelo proven
zal aos cancioneiros portugueses, 
por todo iso foi que xurdiu unha 
lusicanística italiana medieval. 

Traballou con Jackobson que 
falaba das cantigas como ouri
vesaria. 

Cando estiven con el en Cam
bridge diciame que lle mostrase 
poesia portuguesa. Falamos de 
Camoes, Pessoa e tamén lle ensi
nei estes textos. Gostou imenso 
deles, non co ollar do especialista 
senón co ollar grande do lingüis
ta. 'Viu imediatamente que era 
un traballo de correspondéncias 
fónicas, de xogos, de ourivesaria. 

Recoñecian así o valor literário 
da lírica galego-portuguesa? 

Foi nese momento a lingua da 
poesia na Península Ibérica. A 
literatura galega tivo un florece
mento ne a época, morreu des
pois e cando se deu o renace
mento, e critores protagonistas 
como Ro alía de Castro non sa
bían nada desa cultura porque 
pertencia ao mundo cultural 
portugués que era quen recupe
raba o cancioneiros. Os primei
ro estudosos, caso de Carolina 
Mica .. li , eran todo lu itani ta 
e había un conflicto de intereses. 

A cantigas pertenceron duran
te tempo ao mundo académico. 

Foron recollidas en cancionei
ro no éculo XVI e de poi re
descubertas a comezos do sécu
lo pa ado e estudadas de de to
dos os pontos de vista. Pero te
ñen unha grandísima releván
cia literária que as fan dignas 
de moita leituras, tamén <lesa 
na que se busca o goce da boa 
literatura. Pense que se dicia 
que a lingua portuguesa ten un
ha vocación lírica e a española 
épica. Mesmo Alfonso X de 
Castela escrebia nesa língua, 
coma se fose en si próprio un 
xénero literário, unha lingua 
convencional de grande prestí
xio e asi ten que ser estucfada. 

No congreso debateuse a partí, 
cipación das mulleres na litera
tura medieval, cal ere que foi a 
sua preséncia? 

Sen dúbida houbo unha tradición 
feminina na Península· Ibérica, 
pero unha tradición oral. Non te
rnos poesía escrita por mulleres, 
todos os testemuños que ternos . 
nas cincocentas cantigas din que 
están fe itas por homes. · 

Confins no Brasil 

Como se achegou á literatura 
brasileira na que é vostede es
pecialista? 

Foi un alongamento dos confins, 
sempre digo que o meu traballo é 
na lingua portuguesa. Portugal 
tiña unha tradición de entrar na 
literatura brasileira e_esta desen
volveu tamén o papel de ser lati
noamericana con aquel de máxi
co que se reflicte por exemplo na 
lingua de Guimeraes Rosa ou 
nos poemas de Carlos Drum
mond ademáis de nunha ficción 
impresionante. Estiven na Áfri
ca, en Cabo Verde, e tenen ali
teratura brasileira como referen
te. Jorge Amado é un mestre, 
por tanto entendo que ternos 
que recuperar ese enteiro mundo 
de lingua portuguesa e facer del 
un espazo diferenciado. Non son 
defensora da unificación gráfica 
do portugués e do brasileiro, hai 
unha diferéncia que é preciso 
conservar, cada un ten a sua his~ 
tória e a lingua é histórica. 

A literatura brasileira está a 
ser coñecida na Europa. 

Está a receber grande recoñece
mento. Hai casos como o de Cla
rice Lispector que está a ter agora 
moitos lectores e estase a valorar a 
sua obra. Coñecinna xa moi en
ferma, era unha muller máxica. 
Tiña adormecido fumando e arde
ra a sua casa polo que se vira na 
obriga de facer a ciruxia plástica. 
Díxome: "mirei para a parede e 
virei todos os retratos". Deu volta 
a todas as suas fotogr.ifias porque . 
non quéria ver máis a sua imaxe. 

Ten coñecemento da literatura 
galega actual? 

Estase a facer boa literatura. 
Carlos Casares e Ferrin teñen 
obras moi interesantes. Esta é 
unha cultura exportábel, pero é 
preciso que se unifique a lingua, 
que non haxa grafías distintas. 
Cando me convidan sempre te
ño que poñer atención en se son 
dunha parte ou da outra. Non se 
pode tampouco estar a ensinar 
unha lingua con tres normas.• 
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Trobadores, leprosos, 
represaliados e congresistas 
Celébrase na Illa de San Simón 
o congreso O · mat das cantigas 

A inaugt.iración do monumento 
aos trobadores da ria de Vigo no 
Dia das Letras Galegas foi o pon
to de partida dos actos oficiais 
celebrados na Illa de San Simón. 

. Os días 21, 22 e 23 o antigo pe
nal e leprosería acolleu o con
greso O mar das cantigas, organi- · 
zado pola Consellaria de Cultu
ra. A illa era_ un lugar acaido pa-

- ra falar de poesia pero nalguns 
dos congresistas producia a sen
sación de estaren nun espazo 
marcado pola história e a traxé
dia, que se vía desde as beiras da 
ria de forma re5pectuosa ~on to-_ 
do o sofrimento que se padeceú 
nos poucos metros de terra. Des
pois do c;lesembareo do catama
rán, único modo de aceder ao lu
gar e aos actos, os congresistas 
participaban 
dunha outra 
visión da ria, a 
_que tiñan os -
marxinados 
cando as co
rentenas da le- -

que se indagara, deixaban ver o 
plano de reabilitación e os pro
xectos existentes. Unha cafetería 
e un grande hotel, -chamado Ste
lla Maris-, acuário no que antes 
era lavadoiro, escala de vela e un 
Museo da Ria e biblioteca espe
cializada. Un plano de urbaniza
ción do que este congreso seria 
unha pequena avanzadiña. 

Foi na illa onde o Oia das Letras 
se tomou máis académico e ex
quisito, a própria localización 
das sesións limitaban o acceso de 
persoas interesadas á marxe dos 
próprios congresistas. Os debates 
literários e en espacial filolóxi
cos -con algún que outro sobre
salto como a atrevida proposta 
d_e Ca.miño Noia que viu en Me-

endinho unha 
muller- xunta
ron a boa parte 
dos especialis
tas na lírica 
medieval que 
c(lda_ mana 
atravesaban a 
illa nun cata
marán contra
tado para eses 
dias que, xunto 
cunha zodiac e 
un teléfono 
móvil "de ur
xéncia" eran as 
únicas formas 
de se comuni
car co exterior 

" • da illa, contro

pra e os repre
sa liados da 
guerra civil, o 
incontábel nú
mero de perso
as que encon
traron ·a marte 
na illa agora 
dos trovadores. 
A dificuldade 
de atapar a 
modesta placa 
que rememora 
aos asasinados 
no 36 queda á 

lada tamén por 
unha grande "Monumento aos trobadores na illa de 

San Simón, inaugurado o 17 de Maio. preséncia poli-vista - ao se 
comparar co 
monumento aos poetas da ria-er
guido ao pé do peirao. 

A llla de San Simón, unida por 
unha pequena ponte á de San 
Antón, ten vários edificios en rui
nas. Para a celebración do congre
so realizáronse várias obras, en es
pecial a que habilitou unha sá de 
conf eréncias e a capela, para a 
ocasión secretaria da organiza
ción. Oiante de cada un dos edifi
cios, a Consellaria colocou uns 
indicadores cobertos que, a pouco 

cial. Os italia
nos Giuseppe Tavani e Luciana 
Stegagno Piccho Joron duas da5 
autoridades de renóme que pro
nunciaron relatórios no congre
so. Da parte galega participaron 
Carlos Paulo Martínez Pereiro, 
Manuel Ferreiro -que falou de 
Pondal como autor da primeira 
cantiga neotrobad_oresca galega-, 
Henrique Monteagudo, Xosé 
Ramón Pena, Xesus Alonso 
Montero, Isabel González, Ca
miño Noia; Luz Pozo ou Merce
des Brea, entre outros. • • 

A toupiii.a _ 
que ~uería Saber 

q-uén lle ftxerá ª1ui lo 
na Cabeza 
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Reportoxe gráfico: PAULA BERGANTIÑOS 

Milladoiro, vinte anos de tradición musical 
Coeréncia, traballo en grupo e respaldo popular marcan a sua traxectória 

-<> CARME VIDAL 

"Ainda que Milladoiro se for
mou no 78 a nosa relación viña 
de tempo atrás, xa que· com~
cei a traballar con Rodrigb ·a 
fins do· 7 4 e practicamente ao 
mesmo tempo coñeciamos a 
Faiscas do Xiabre, viraos por 
primeira vez nunhas xornadas 

· moi interesantes que se facian 
na Quintana que eles gañaron 
várias veces", lembra Antón 
Seoane. De Faiscas saiu a meta
de de Milladoiro, Moncho Gar
cía, Xosé Ferreirós e Nando Ca
sal. Este último, o gaiteiro do 
grupo, rememora con algo de 
mágoa a saida de Faiscas. "!a
mos embarcarnos nunha trave~ 
sia nova, non sen desconfianza. · 
O que tiñamos claro era que 
necesitabamos renovar a músi
ca tradicional, darlle un novo 
envoltório, recriala como fa
cian noutros paises. Xa non po
díamos tocar para diversión do . 
torreiro cando se remata de ma
llar o liño nen para as festas dos 
Maios. Precisabamos tamén do 
concepto espectáculo", sinala. 

"Era tempo en que se mesturaba 
a canción conforte contido po
lítico" con outra máis costumista. 
Nos anos que nos coñecimos era 
o momento importante de Fu
xan os Ventos, e isto marcou un 
antes e un despois. Comezar a 
despedirse dos textos de caracter 

político e resp.ostar a un interés 
moi grande pola boa música . 
Coñecernos foi excepcional por
que na Galiza de entón era moi 
raro atopar xente que manexara 
unhas claves musicais comple
xas . Nós tiñamos moita infor
mación de traballos variados e 
coñeciamos o que se estaba a fa
cer fóra. O noso encontro, como 
dicimos de broma, foi unha es
pécie de namoramento a primei
ra vista. Queríamos o mesmo, 
conxeniabamos e démonos con
ta de que habia que formar un 
grupo", aponta Seoane. 

Os membros de Milladoiro tei
man en sinal.ar que o segredo 
dunha traxectória ascendente 
que dura xa vinte anos ·está no 
público galego. Pero o cerro é 
que desde un princípio aplica
ron a coeréncia ao seu lab.or. 
"Mil1adoiro foi unha espécie de 
ponte entre duas épocas, estaba
mos preocupados en recuperar 
instrumentos da época medie
val, recuperar a zanfona, a ocari
na .. ; trouxemos de Londres o 
primeiro cromormo, a primeira 
cítola etc. estabamos dispostos 
a ir a calquer lado a perguntar, 
es~ivemos con Paniagua e fumos 
a Madrid exclusivamente para 
aprender como se tocaba a cíto
la, despois houbo unha viaxe 
importante, case iniciática. 
Marchamos Rodrigo, Ferreirós 
máis eu a ver a Alan Stivell a 

sua casa. Foi el como poido ser 
calquer outro. Nós tiñamos que 
facer o noso camiño de Santia-

Nando Casal. 

go, e fumos alá a ver a este gran
de músico e era cristalizar o que 
despois Milladoiro tiña como 

obxectivo que era abrir a fron
teiras galegas", conta 

próprio camiño de anlia
á altura d E cravitud , a 

tud ~ i imp r
tant . "A d ci ión <l ri r C r
morán, hai cin an s, v n da
da p rqu e tabam s can. s el 
ir gravar a Irlanda. incidiu 
cun ano n qu n catro m 
gravam s tr di c : l a 
Magnus, A Via Láctea a ban
da sonora da exp ición de Ma
ruxa Mallo. Indo a Irlanda non 
poderiamos tela feito'>, c nta 
Seoane, quen sinala que a dife
rénc ia fundamental entre o 
tempo no que Milladoiro come
zou até agora está na infraestru
tura. "Gaiteiros houbo sempre, 
o que cambiou foron os meios 
técnicos desde os artesáns até os 
que colocan os focos", engade. 
Milladoiro pasou por unha casa 
discográfica galega como Rua
da, unha multinacional como 
CBS, cuxos discos pasaron a 
Sony, e agora mesmo nunha pe
quena empresa catalana. "A 
única condición é que nos sin
tamos cómodos", indica Seoane 
mentras lembra que á CBS lle 
puxeron a condición de que as 
letras tiñan que estar escritas só 
en galega "foi moi comentado 
no seu tempo e, desde logo, non 
teriamos gravado se tiveran ido 
~n español"., 
(Ven da páxina anterior,) 
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(Ven da páxina a.:itedor) 

· ·Fóra de etiquetas 

Era o tempo do auxe de Orti, 
· gueira como · cita anual para o 
folclore. "Tivemos a sorte de 
estar no festival case desde o 
p;incipo. Nalgunha oca.sión 
por separado, e X§l no ano 79 
como Milladoiro. E posíbel que 
vaimaos este ano e toquemos a 
mesma peza que tocamos da, 
quela, unha marcha nupcial 
bretona", di Seoane que enga, 
de que "sempre mantivemos 
unha dialéctica extraña co cel, 
tismo. Daquela Galiza tiñase 
que relacionar co mundo e 
aquilo era importante para 
abrise. Sen embargo, a música 
galega é un mosaico máis rico 
que se o s tapam os ao termo 
celta, tes mesm infl uéncias 
árabe imp rtantí imas a travé 
do camiño de antiago, de Pro, 
venza, de O citania". 

tiqu ta tamén tiveron que 
fuxir ao comezar facer as xiras 
int rnaci nai . aiamos moi 
afi rtecido da ca a, como unha 
equipa de futbol que gaña sem, 
pre no eu estádio. Tiñamos o 
lombo cµberto pero tocar fóra 
formulaba moita dúbidas por, 
que de graciadamente non se 
coñecia o pai . Debíamos expli, 
carlle nun mapa onde estaba 
Galiza. Entón vian España e, 
consecuentemente, deducían 
flamenco! Tamén rachamo tó, 
pico ne a direción ainda que 
de poi a etiqueta fose celtic 
musis", con ta o gaiteiro Nando 
Casal. 

Xapón é un dos países que Ca, 
al lembra como anécdota nas 

suas actuación intemacionai . 
" A primeira vez que tocamo 
ali e interpretamos Alalá das 
Mariñas, entimo a me ma im, 
pre ión de cando tocamo nun, 

h'!- noite estupenda na compo·s, · :; · 
telana praza da Quintana. Emo, 
cionáronse os xaponeses. Iso , ... 
amosa o poder que ten a música 
por moi vencellada que este·a á · 
terra ainda que tiveramos a 
avant~xe de que nón tiñan p0r 
que entender as letras", conta . . · · 
En Xapon, tamén, un curioso 
personaxe teimudo en gravar os 
mellares 60 temas do mundo 
baixo o título "As miniaturas 
do milénio", fixo que gravaran 
o Alalá en un minuto para in, 
cluir no seu proxecto. 

Mariscada 
nos Reis Católicos 

Mália as grandes actuación que 
caracterizan estes vinte anos, 
Milladoiro tamén saben dicir 
non. "Podemos pensar que as 
fadas de estraño nome que dan 
título ao último disco existen. 
Son as que nos levan a estar 
nos sitios cando hai que estar e 
dicir non cando eremos que 
non. Milladoiro ten dito moitas 
veces que ,non e, ás veces, con 
grandes custes. A música impli, 
ca unha ética, incluso respeito 
ao próprio discurso musical: co, 
mo se deben tocar as melodias, 
como non se deben adornar en 
exceso etc.", conta Seoane que 
engade unha anécdota. 

"Cando Milladoiro empezou 
querianos adicar un programa 
da TVE, que se ia gravar no 
Hostal dos Reís católicos. Co, 
mezaba coa imaxe dunha pate, 
la de mariscos. Xa estabamos 
maquillado e dixemos que o 
entimaos moito pero non ia, 

mos colaborar porque non esta, 
bamos de acordo con dar esa 
imaxe do país. Un de televi, 
sión espetounos pero vos quen 
credes que sodes. Respostamos 
que eramos Milladoiro e, ainda 
maquillados, marchamos. Té, 

Antón Seoane. 

molo feíto moitas veces e hou, 
bo un tempo en que eramos 
máis coñecidos por marchar 
que por quedar. Forma parte 
dun momento no que habia 
que dicir que non r_noitísimas 
veces . T émonos baixado do es, 
cenário sen tocar porque non 
tiñamos complexos. Sempre fu, 
mos sanamente soberbios". 

Coeréncia· e un "medirse moito" 
caracteriza a un grupo que, sen 

Xoán Manuel Estévez: 
'S n a e tilizaci "n da música popular' 

En canto á actuación do grupo, o 
crítico fai unha chamada arredor 
da capacidade que teñen de "mes, 
turar a parte lúdica coa concertfs, 
tica, a simbiose da música popular 
e a clásica, poden empezar unha 
festa cunha suite e toda a xente 
que asiste o respecta". 

Outro dos aspectos qu·e marcan a 
história de Milladoiro é a unión -
do grupo ,diffcil no mundo musi, 
cal durante tantos arios, e a cohe, 
réncia na sua liña de actuación. 
"Saben dosificar as su as apari, , 
cións e o seu éxito continua a es, 
tar no boca a boca. Mantiveron 

s mpr unha actitude de re pecto 
c qu fan i o 1 voun a dicer 
m ita: vece non cand non e 
pr du ian a ondicións e tamén 
a t r un coidado extr mado coa 
calidad do son, cun equipo pr ', 
prio e un técnico de grande cali, 
dade que ten sido moi eloxiado 
no mei musicais interna, 
ci nai " engade Estévez. 

Non dubida a i que Milladoiro 
teña "criado escala" en moitos 
do grupos que logo apareceron e 
reproducen un esquema similar, 
asi como no recoñecemento in, 
ternacional que ten a sua música, 
con admiradores como Milton 
Nascimento que cando veu a Ga, 
liza foi até Catoira a coñece[os 
ou o mesmo Lían O'Flynn. Do 
seu traballo tira valor tamén do 
recoñecemento dos músicos tra, 
dicionais e o ter desempoado os 
cancioneiros ,en especial o de 
Casto Sampedro e Bal y Gay, 
que os fa¡ "próximos tamén á 
xente maior que cando escoitan 
a sua música recuperan os sons 
ancestrais., pódese en certa ma, 
neira retrotraer á preséncia das 
bandas de música, e as persoas de 
máis 'idade valoran isto incons, 
cien temen te".• 

·embargo, ten acoplado a sua 
música para o cine ,Divinas Pa, 
labras,A metade do ceo, O reí 
do río, , a pintura 'º caso da ex, 
posición de Maruxa Mallo,ou 
para macroeventos como Galiza 
no Tempo ou Galicia Fullget. Pe, 
ro o coidado é fundamental, co, 
mo sinala tamén Nando Casal. 
"Falando claro, hai moitos artis, 
tas que buscan colaboracións 
para poñelas na portada do dis, 
co. Colaboarnos con xente co, 
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tno Liam O'Flynn ou Paul Win, 
ter pero o resto foron descobri
mentos. Fumos a Santiago_ a des, 
cobrir as pandereteiras. de Can, 

- tigas e Agarimós. As nosas-· ¿ola, 
boracións van desde as muUetes 

,que se encarregaban da limpeza 
dun estudo que ti.vo Rodrigo 
Romani na Coruña das que sa~ · 
camós o ailalalelo_co que-remata, 
mos os concertos até don Ricar, 
d0 Portela, ou a xoven -Susana 
Seivane, unha excelente gaitei- · 
ra". 

Decisións unánimes 

Non deixaron as suas profesións 
mália a constante adicación que 
mercer Milladoiro. "Foi un mo, 
tivo de discusión importante, 
sobre todo cando o grupo se fixo 
máis complexo, con xiras e dis,, 
cos que gravar. Penso que toma, 
mos a decisión máis sabia por, 
que nos permite estar eri contac, 
to cos problemas diários. Senón 
converteriamonos en idiotas. É 
moi relaxante e importante para 
a . miña saude psíquica adicar un, 
ha grande parte da miña vida a 
falar con outra xente, saber que 
non son un artista", di Seoane. 

Desde hai dez anos as pezas ·do 
grupo van asinadas por Milla, 
doiro: "Ao comezo. asinábanse 
de xeito individual. Podémonos 
sentir fachendosos de ser unha 
empresa de seis persoas que, ao 
longo do tempo fumos capaces 
de sul;isanar os probl~mas. So, 
mos i.:tn grupo autoxestionado, 
con traballo horizontal de seis 
persoas", sinala Antón Seoane. 
Súmase Nando Casal ao afirmar 
que "a coeréncia non seria posí, 
bel se non existise a supervisión 
do traballo por parte de seis per, 
soas. As ·decisión tómanse por 
unanimidade. Hai persoas que 
poderian trunfa~ como solistas e 
que non o fagan dalle unha 
grandeza ao grupo".+ 
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O Gardarrios, un fuxido socialista na Mariña 
Cúmprense 50 anos da 'sua marte a mans da garda civil 

9* XOSÉ RAMÓN HERMIDA 

O 25 de Xuño de 1998 cúmprese o 50 cabodano da morte en Vi, 
lanova de Lourenzá, a máns· da brigadilla da Guárdia Civil de Vi, 
veiro, tras máis de 4 horas de resisténcia, de Luis Trigo Chao 
"O Gardarrios" .. Boa parte dos estudos téñenno descrito como 
"rebelde a case todas .as consignas", "a miséria a man armada" 
ou o "bandoleiro solitário". A memória popular lembra a un · 
"home bon que roubaba aos ricos para dar lle ¡¡os pobres". Lcmxe 
de visión laudatórias óu políticamente integrábeis, esta efeméride 
leva a reflexionar sobre a atitude deste guetrilleiro anti,franquista. 

Nacido o 24 de Decembro de 
1889, no seo dunha família de la, 
bregas do antigo concello de 
Riobarba, emigra moi novo a Cu, 
ba e despois a Arxentina, conver, 
téndose esta experiencia ultrama, 
rina, como noutros moitos casos, 
en determinante na ·sua toma de 
conciéncia política. Na cidade 
cubana de Las Villas traballa nó 
seitor da hosteleria e por último 
nunha fabrica de móbeis, onde 
coincide con outro importante di, 
rixente obreiro da Mariña repu, 
blicana, Manuel Femández Cam, 
ba "O Barnizador", expulsado de 
Cuba baixo a acusación de "axen, 
te comunista". "O Barnizado?' co, 
labora nos anos 40 co Grupo de 
Neira e a IV Agrupación, exilán, 
dose en Brasil após a caída en 
combate en Novembro de 194 7 
de Xosé Vázquez "Obaldo". 

Tras unha breve estáncia en Bos 
Aires, Luis Trigo Chao instálase 
en 1921 como gardarrios en 
Mondoñedo, dividido entre "o 
bando dos agrários" e "a corte dos 
caciques". O traballo abriralle as 
portas para estabelecer relacións 
sociais en toda a comarca. Se ben 
activo políticamente -participa 
e dirixe un conflicto veciñal en 
1929 en Vilcalle sobre a titttlari, 
dade de dous montes en aberta
até a chegada da República non 
se sinifica publicamente, partid, 
pando daquelas como secretário 
na fundación da Agrupación So, 
cialista de Mondoñedo presidida 
por Xaquin Ares. 

O Gardarrios intervirá deéidida, 
mente no proceso de radicaliza~ 
ción do PSOE, a partir dos suce~ 
sos de Outubro de 1934, en con, 
sonáncia coas teses de Largo Ca, 
ballero en defensa do "Frente 
Único Obrero" e das posicións 
insurrecionalistas a través das 
páxinas do xomal socialista de 
Viveiro "El Momento''. Tras o 
alzamento militar fascista fuxe 
ao monte. Trigo Chao, aprovef, 
tanda unha ampla rede de ami, 
zades que abranguia un plural es, 
pectro ideolóxico, permanecerá · 
agachado até o final do conflito 
bélico. Un dos refúxios máis du, 
radeiros ·nos invernas da guerra 
estará na casa do influínte falan, 
xista focense Crisante Canto, se, 
gundo canta a militante socialis, 
ta Amalia Rodríguez. Dispuña 
dunha rede de enlaces moi tépe, 
da e convíu várias casas de .segu, 
ridade en cada un dos concellos 
nos que operaba. Obviaba as re~ 
gllli? da clandestinidade; era visto 
en tabernas, bailes ou mesmo en 
partidos .de futbol, deporte ao 
que era un grande afeizoado. 
Tanto é asi que en 1944 ,aparece 
no libro de sócios da Sociedad.e 

Cultural Deportiva Focega baixo a 
identidade de Luis Chao Rios; 
este clube vai estar dirixido en, 
tre 1942-e 1947 por homes e 
mulleres do Partido Socialista. 

As fontes negan que participase 
nun comité de Guerra da Mari, 
ña, constituído nos primeiros 
meses de Alzamento, como sos, . 
tén G. Reigosa. De feito, a época
militarmente máis activa do Gar
darrios atopámola entre 1939 e 
1941, onde leva adiante as pri~ 
meiras accións, entre as que des~ -
tacan a execución de Xosé Via~ 
dor, xefe da Falanxe, e Eládio 
T eixeira, coñecido represor en 
Viveiro e Ortigueira. Neste teffi, 
po é asociado a outros fuxidos 
como Venáncio Seoane, Arcádio 
de Cándia ou Xosé Mazar. 

A guerrilla do P.SOE 

Tras a reorganización do Partido 
Socialista na Mariña, desvence, 
llado até princípios de 194 2 da 
sua dirección central, a prática 
de Luis Trigo muda considera, 
belmente c9nforme ás directri, 
ces da organización que, xa na, 
quel momento, entendía ineficaz 
e mesmo contraproducente a ac, 
ción armada na loita contra o 
fascismo, asociando o cámbio de 
réxime á derrota· do Eixo. Xosé 
Paz Vázquez, Coordenador Xéral 
do PSOE en Galiza entre 1942, · 
1948, comentaba en Setembro 
do 96: "Houbo membros do 
PSOE, na maior parte dos grupos 
guerri,lleiros, controlando vária~ 
zonas pero fixéróno case en opo
sición directa á política oficial. 
O obxectivo do PSOE era man~ 
teMe o máis intacto p~síbel ate 
que intervisen os aliados. Anque 
aconsellamos aos militantes que 
axudasen a calquer guerrilleiro 
ou anti-franquista, proibiámos, 
lles que collesen as armas". Os 
aliados non van intervir e a mili, 
táncia sae da cadea para voltar á 
Mariña. En 1946, oitenta perso, 

; as formaban o groso do partido, 
e o Gardarrios vai intervir t~to 
na organización como na axita
ción dentro do socialismo. 

Así tras asaltar en 1942 a Her, 
mandad de Labradores de Abadin 
fai,se cunha máquina de ciclos
til que o PSOE utilizará para 
edifar até 1948 arredor de 50 
números do voceiro Forja que 
chegou facer unha tiraxe de 400 
exemplares. Era habitual nesta 

. publtcación unha seccion asina
da por Trigo Chao co pseudóni, 
mo de "O Guardarrios de Viloa, 
lle" -parróquia mindoniense on, 
de residiu - co título Parte de 
Guerra, na que recollia informa, 
cións tomadas da BBC sobre a 

evolución-da H Guerra Mundial, . 
ao ·pé de novas sobre accións 
próprias. Para distribuir o bole, 
tin contaban coa axuda do con, 
sul británico de Ribadeo. 

O PSOE vai estabelecer rela, 
cións con Reino· Unido, ao 
contrário que bascas, cataláns 
ou unha parte do gale.guismo 
que farán o _mesmo con · Estados 
Unidos. O traballo·dos sociahs, 
tas consistía en localizar barcos 
con mercancias destinadas a 
Alemañ.a póndoo posterior, 
mente en' cofiecemento do 

: Co.nsu1;ido Británico en Riba, 

Luís Trigo Chao, 
Gardarrios, aos 32 anos. 
Na foto pequena, 
xa na postguerra, 
entre Xosé Neira Femáñde:z:, 
organizador dos fuxidos 
do Norte da Coruña, 
e Leonardo Góme:z: Trancas, 
da :z:ona de Viveiro. 

deo. Funcionará tamén durante 
tres anos (1942,1945) un Hos, 
pital clandestino, destinado aos 
soldados aliados, ubicado nún 
palacete de estilo indiano pro, 
priedade da nai de Ramón Cou~ 
to en Vilaxuane-Foz . Sobre a 
zona da Mariña recae a ·coordi
nación xeral do PSOE, as rela, 
cións co resto das forzas da opo, 
sición e o contacto coa sua co, 
misión executiva primeiro en 
México e despois en Franza a 
través da dirección do interior 
con sede en Madrid. 

Entre 1942 e 1947 as accións do 

Gardarrios teñen un carácter 
discriminado, escollendo os seus 
obxectivos entre curas, estraper, 
listas, funcionários públicos, po, 
líticos, caciques significados, e 
destinando os fundos ben ao 
mantemento da própria estrutu, 
ra ben a afortalar e aumentar a 
sua própria base social (eran ha
b i tu ais os pres_tamos a persoas 
necesitadas). A sua beira, ató, 
panse as accións de castigo, dosi, 
ficadas, que consistian en "avi, 
sos" de Trigo Chao a falanxistas 
ou ·gardas civis que se excedían 
no calo represivo ou a acredores 
que asoballaban aos debedore . • 

'Isto acábase pero a min non me callen vivo' 
A hora de ~ctuar, Gardarrios 
apresentábase "en nombre del 
Gobierno de la República". 
Acostumaba a non deixar por 
alto datas "sinaladas" como o 
14 de Abril ou 1 de Maio. Asi, 
coincidindo coa caída de Ber, 
lin en mans do Exército Ver, 
mello, dispu~o xunto a outros 
compañeiros guindar foguetes · 
en diferentes pontos de Foz, o 
que provocou a acuaúelamento 
das tres unidades da Garda Ci
vil do Concello e dos dirixen
tes falanxistas locais no cuartel 
co Exército tiña instalado no 
Monte da Granda. 

A pervivéncia do franquismo e a 
dureza da represión· provocan a 
desbandada no PSOE galega, 
que conclue coa sua desapari, 

ción prática á altura de 1948. 
Cando, desde París, en 1947, se 
lle oferece a saida do país, o 
Gardarrios rexeita. "Isto acábase 
pero a min non me callen vivo", 
afirmaba na Primavera dese ano 
consciente das dificultades que 
se lle botaban enriba. 

A Brigada Político,Social vai es, 
tabelecerse en Viveiro cunha 
brigadilla da que formaban parte 
os torturadores V aldés e Balcón. 
Tras apresentar,se como campa~ 
ñeiros de Marcelino Villanueva 
"Gafas", agachado daquelas no 
Val de Lourenzá, dan na parró~ 
quia de Coubeira, en Mondoñe~ . 
do, cunha persoa que cae na 
trampa, Benito do Cubeiro, e re
coñece ser enlace de Trigo in, 
formándoos de onde e cando Pº' 

dian atopalo. A operación poli, 
cial remata coa marte do Garda, · 
rrios e da viciña de Pol, Engrácia 
Díaz, coa detención de máis de 
40 persoas e coa desarticulación 
do Partido Socialista no Noroes, 
te de Lugo. 

Nas conversas mantidas con 
compañeiros do Gardarrios, fan 
referéncias ao papel do PSOE du~ 
rante o franquismo, combatindo 
a influéncia comunista na guerri~ 
lla e asumindo as teses de lndale~ 
cio Prieto cuxo modelo de líber, 
dade estaba no Reino Unido. Si
nala unhas destas fontes; A . R , 
que "Luís, polo menos, tivo a sor, 
te de non ver isto. Se souberamos 
que isto acaba asi non movíamos 
un dedo. Co que padecimos non 
nolo mereciamos". + 
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Un esperpento para o CDG 
. O teatro ironiza sobre o proxecto de Gl)ede e represei;ita a Valle en galega 

-* CARME VIDAL 

O actor e director de teatro Ro
berto Vidal Bolaño co seu ata .. 
vio de siareiro arrastra un ca .. 
rriño cun posíbel actor para o 
CDG. A recriación do Baldadi· 
ño tirado no carro por Marigai
la en Divinas Palabras, pega na 
vista. E o actor fai gala dunha 
lóxica implacábel: se desde o 
CDG se vai representar en es .. 
pañol porque esta xeración 
non pode pasar sen levar a es .. 
cena a Valle este que vai no ca
rriño é o candidato máis acaido. 

A Sala Nasa organízou o Sábado 
23 de Maio un dos seus habi
tuai Ultranoites, ne ta ocasión 
adicado a Valle. O teniente Co
lombo ven investigar o que 
acontece con Valle na Galiza. 
Entende que é un problema "de 
lingua" e comeza a buscar pro
bas. A primeira venlle dada por 
unha gravación dun vídeo do
méstico no que s_e reproduce a 
escolla de actores convocada 
polo CDG. Os actores, axuda
dos do u tras "forzas vivas", to
man a escena e representan a 
Valle Inclán en galega. 

O teatro ffxose eco da polémica 
do CDG na própria escena. Unha 
vez expostos todos os argumenros, 
quedaba que fose o próprio teatro 
quen tomara parte e iso foi o que 
aconteceu na Sala Nasa nun es
pectáculo promovido polo grupo 
Chévere. Miguel de Lira converti
do nun axeitado Colombo serviu 
de mantenedor da sesión apresen
tando, de concertado, cada un 
do númer que caian todo so
bre a mesma teima: a do COO de 
representar en español. 

Rafael Penagos retratou deste xeito a Valle tndán durante unha viaxe a ~ en 1929. 

Q catalán J osep del Pi ou un ve
ciño de Calatayud que interpre
ta cun ton maño jotero son al
guns dos éandidatos que partici
pan con éxito da selección de 
actores. Entre eles Xosé Luis es
tá a ponto de ser descalificado, 
"un gallego, que mala hostia", 
e coita e no video xunto a un 
"tiene mucho acento" <liante 
das ob ervacións dunha voz por
tuguesa que valora as dotes in-

terpretativas do galego. A paró
dia amarga sobre a selección 
complétase coa intervención de 
Roberto Vidal Bolaño que entra 
en escea reclamando un papel 
para o seu compañeiro e tirando 
por terra toda a sorte de razóns 
que, tanto desde a Consellaría 
corp.o do CDG, se esgrimiran 
para o proxecto en español. 

Roberto Vidal Bolaño aparece 

coa sua vestimenta de 
seguidor de futbol que xa 
experimentou con éxito 
en Oé, oé, oe. O siareiro, 
que só foi ao teatro can
do lle fixeron unha ho
menaxe a Caneda, apre
senta asi o currículo do 
seu compañeiro, un eiva
do que imita o Baldadi
ño de Divinas Palabras e 
'que el arrastra á maneira 
dunha Marigaila. Vários 
infartos de miocárdio, un 
cancro, esclerose múlti
ple ... un estado terminal 
que o pon no ponto de 
saida da fileira de actores 
que poden participar na 
zarzuela que se proxecta. 
"Se é para facer antes de 
morrer, o papel é deste" 
dí un condescendente 
Bolaño que,· en español, 
intenta convencer ao 
xuri das bondades inter
pretativas do seu compa
ñei ro e móstrase com
pracente co proxecto xa 
que "destrozaron os clási
cos, destrozaron Molie
re ... pero non foi por un 
mal facer no teatro .... foi 
polo do galega". Unha 
vez se decata de que os 
papeis xa están dados, o 

actor remóvese contra o plano -
do CDG e decide contradicer á 
propria argumentación do teatro 
público. A maneira é represen· 
tando a Valle en galega: escolle a 
páxina 213 de Luces de Bohemia. 

Tomar a escena 

T amén houbo na Ultranoite unha 
entrega de prémios da Aso
ciacjón pola Defensa da Opinión 

Pública e dos Artistas Que verde 
era mi Valle. O galardoado fo( 
Manuel von Goebels. No acto de 
entrega tres aCtores len discursos 
comemorativos de Manuel Fraga, 
Xesus Pérez Varela e Celso Cu· 
rrás, perfectamente encadeados 
cun outro máis vello de Francis
co Franco -a quen lle dá voz Ma
nuel Lourenzo- 'defendendo a 
harmonía entre as duas linguas. 

Os números musicais dos com
ponentes de Chévere -ataviados 
con longas barbas de chivo- e 
da actriz Patrícia de Lorenzo 
mudaron de ritmo ao subir ao 
esce.nário un cuarteto que co
mezou a interpretar un repertó
rio de tuna. O pausado ton dos 
boleros rorripeuse cando da par
te de atrás da nave industrial 
entrou unha estruendosa mani
festación, precedida de ruidosos 
petardos, reclamando: "Valle 
Ceibe, teatro popular!" , "Diso
lucióo dos carpos represivos" ou 
"Se isto non se amaña, caña, 
caña, caña!". 

"Se ñon tecles sachos, traguémo
los nós .... " gritaban os manifes
tantes a cada pouco dirixíndose 
aos "compañeiros do teatro". Con 
monos operários, máscaras na ca
ra e pancartas os promotores da 
revolta comunicáronlle ao perso
nal do teatro que non ian deixar 
pasar que o Centro Dramático 
Galego fose representar en espa
ñol. De novo, "se non tecles sa· 
chos .... " antes de que os próprios 
manifestantes se puxesen a repre· 
sentar de maneira amadora a Va
lle en galega. Era a mesma escena 
coa que· comezara o espectáculQ 
na escolla de actores do CDG pe
ro, desta volta, en galega.• 

(-iAS·PG 
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Alisdair Fraset 
'Asociar a música escocesa 

,. J; 

con bandas de gaita militarizadas é absurdo'·; . .-

* ÓSCAR LOSADA 

O violinista es~océs 
Alisdair Fraser, ins, 
trumentista e com, 
positor, é capaz de 
oferecer un directo 
potente envolto en 
luva escoc~sa de ve, 
ludo ao igual que su, 
cede no seu álbum, 
Dawn dance, unha 
notábel incursión 
nos_ territorios da . 
música medieval, o 
folk do seu país e 
unhas pingas dou, 
tras sonoridades. 
Como. el mesmo di, 
o "pegamento" esco, 
cés aporta a consis, 
téncia precisa a un 
son delicado é enér, 
xico a partes iguais. · 

Agora moitos músi
cos dos países célticos 
viven, coma vostede, 
nos Estados Unidos. 
Existe un mercado 
importante para esta 
música nese país e lu-
gares nos que se podan facer xi
ras a cotío? 

Non foi premeditado o de irme 
viver aos Estados Unidos. O fe, 
nói;neno da música celta está a 
chegar a moi tos recan tos do 
mundo. Estes sons estanse a es, 
pallar e son moi ben recibidos. 
Tocaria esta música indepen, 
dentemente do lugar onde mo, 
rase. En Norteamérica actuamos 
especialmente en festas comu, 
nitárias nas vilas, non esp~cial, 
mente nos que posuen moita 

emigración dos país~s celtas, 
onde se mesturan diferentes es, 
tilos musicais para que a xente 
baile e o pase ben. Gosto de to, 
car música de baile. 

Moita músi~a eminentemente 
tradicional foi pasada ao estan
te da new-age á hora da sua co
mercialización. 

Ao principio até é un pouco 
amoucante gue lle poñan iste 
carimbo á tua obra. Creo que se 
debe a unha operación de mar, 
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keting das casas discográficas pa, 
ra ter máis doada a venda e pro, 
moción dun produto, ao tela en, 
caixado nun estilo musical posto 
de moda. O correcto para atapar 
un disco meu seria ir á tenda e 
poñerse a remexer na letra F pa, 

·ra saber cales son os traballos 
disponíbeis, rexeitando outro ti, 
po de clasificación. 

V ostede participou nas bandas 
sonoras dos filmes "O derradei
ro mohicano" e "Wyatt Earp". 

Chamáronme para que participa, 
se e aceitei, pero eu levo un cami, 
ño determinado e isto foi só · c;:omo . 
coller unha saída para voltar axi, 
ña ao camiño escollido. Ten a sua 
parte positiva, mais o meu obxec, 
tivo principal non é facer este ti, 

· po de. traballos, aínda que non hai 
dúbida que existen alici~ntes en 
tocar con grandes músicos e un, 
has orquestras excelentes: O que 
hai que ter claro é que os produto, 
res de Hollywood contrátante 
porque, nun momento determi, 
nado, requiren dun músico das tú, 
as características, pero non sinten 
p~ra nada o que ti interpretas. Se 
dentro duns anos se pon de moda 
a músic;:a turca, demandarían in, 
térpretes dese país. · 

Aínda que ten empregado moita 
in_strumentación ao longo da 
sua andaina, semella que-o seu 
instrumento preferido para 

· acompañar ao violín é o piano ... 

Non especialmente. O que ocorre 
é que existe. unha tradición musi, 
cal en Escocia de unir estos dous 
instrumentos. Hai moitos séculas, 
tocábase en Escocia o·violin xun, 
to o violonchello e despois o pia, 
no afastou ao "chelo", deixándoo 
esquecido. Cando metín guitarra 
xunto a violín algunha xente dí, 
xome se estaba tolo. Crían que 
era un son excesivamente forte 

para lograr acoplalo. 

Que relación existe 
entre a música do 
Cape Breton cana, 
diano e a do seu país? -

A zona de Cape füe, 
ton é moi importan, 
te á hora de falarmos 
da música escocesa. 
Cando entrou a igre, 
xa protestante nesa 
rexión, os católicos 
conservaron os ins, 
trumentos tradicio, 
nai e a própria esén, 
cia desa tradición. 
Para atopar as anti, 
gas melodías escoce, 
sas e a sua forma an, 
terga de interpreta, 
ción o mellar lugar é 
Cape Breton, posta 
que están moi ben 
conservadas. 

Escocia ten os gru
pos musicais con 
maiores influéncias 
dentro dos países 
celtas. Alí convi

ven os gaiteiros tradicionais 
xunto a un anovador como 
Robert Mathieson ou bandas 
acústicas xunto a unha chea 
de formacións de folk-rock ou 
que mesturan outros estilos 
coa música tradicional. Que 
lle parece esa amplitude de 
miras existente? 

Gosto de que aconteza isto, pero 
non debemos esquecer de que a 
principal razón é que a música 
escocesa, ao estar en perigo as 
súas raíces, sempre está á procu, 
ra dun asentarse, dunha afirma
ción musical. Probabelmente 
haxa tantas mesturas por deseo, 
ñecemento das próprias raíces, e 
por isa andan nesa búsqueda. 

Desde fóra semella que o fol-
· cl o re escocés está bastante 
asentado, e que ademais goza 
dunha boa vitalidade entre a 
povoación ••. 

Pois non é exactamente asi. Se 
vas a Escócia como turista du, 
rante unha semana e queres 
atapar música tradicional é 
moi posíbel que non deas con 
ela, ao contrario do que sucede 
en irlanda onde podes atapar a 
xenre tocando na rúa pezas tra, · 
dicionais. Cando imaxinamos a 
música tradicional escocesa, 
vénsénos á cabeza a imaxe 
dunha ringleira de gaiteiros e 
isa é terríbel, porque as bandas 
de · gaitas proveñen do exército 
e áchanse rrioi militarizadas. 
Existe unha tradición musical 
anterior á época da aparición 
das banda_s e sería bon resgata, 
la. Nos últimos dez anos estase 
a notar un troco na mocedade, 
e agora pulan por voltar ás raí, 
ces. Antes sentíase vergoña por 
falar gaélico, bailar ou vestir ao 
xeito tradicional ou tocar mú
sica folk, e agora retómase o 
orgullo de facelo. • 

ANOSA TEBRA 

Ü COQdeL 

Raigame 
Revista de arte, cultura e 
tradicións populares 

N2 6. Maio, 1988. 

Director: Mariló e Xulio Fernández Senra. 

Edita: Depuración de Ourense. 

O afiador é o tema do especial de Maio da 
revista e arreciar del escreben Olegario So

telo Blanco, flo, 
rencio de Arboi
ro, Francisco X. 
Gómez, Xosé 
Antón Fidalgo e 
Francisco 
Xavier Álvarez. 
O home, a 
mentalidade, o 
barallete, un 
museo para o 
afiaclor e os 
aparellos e 
constructor s 

r lacionados coa roda 
on alguns do temas studados ademáis de 

recoller várias c nver as con afiadores. 
Engade o especial várias páxinas con ima
xes das distinta visión do afiaJor duns 
vintc artista plásticos. 
O mu eo de Grandas d alimc, na fron, 
teira con A turi , cordeir como traba, 
llo ambulante, a festa do Corpus en Riba, 
dávia, e suxeréncias para a rehabilitación 
das casas rurais na Ribeira acra son 
alguns do distintos contidos que ofrece a 
revista. No mes das Letras, Xesus Alonso 
Montero reflicte sobre a "exígua fortuna 
de Johan de Cangas". + 

~o yrig 

<;opyright 
N2 61. 
Director: Celso Alvarez Cáccamo. 

hctp://www.udc.es/dep/lx/cac/sop1rrair. 

A revista electrónica de pensamento, cr[, 
rica e criación chega ao eu segundo ani, 
versário agradecendo o interese do seu 
leitores e o apoio encontrado entre e
guidores. Neste número, que ten data de 
17 de Maior ,¿¡a no que com moran o 
aniversário- apre entan un texto en prosa 
de Ray DiPalma titulado "Z ro de Janeiro" 
segundo a tradución que fan do in lés. A 
revise muda de capa e cámbia formato 
dos números. t 

Galicien Magazin 
Nll 5. Maio 1998. 

Director: Dierer Kremer. 

Edita: Galicien Zentrum-Universic¡¡t Trier. 

e-mail: ga licia@uni-trier.d. 

Unha entrevista con Francisco Femández 
del Riego é un dos comidos da revista edi, 
tada na Universidade de Trier que ten co, 
ma obxectivo primeiro difundir a nosa cul
tura entre un público fundamentalmente 
alemán. Para cumprir o seu fin, neste nú, 
mero apresentan un interesante conxunto 
de textos criativos verquidos ao alemán, 
entre eles Rosalia de Castro, Maria Xosé 

Queizán, Manuel 
Forcadela, Pilar 
Pallarés, Marga 
do Val e Paula de 
Lemos. No apar
tado de 
recensións, a re
vista ocúpase de 
Xosé Ramón . 
Garcia Soto e a 
sua obra Era . 
unha vez un 
nena ... , a Gra-

mática histórica galega, lI. 
Lexicoloxia de Manuel Ferreiro e do traba, 
!lo musical de Maite Dono, Corazón de 
Brief. Tamén dan contada intensa activi
dade cultural desenvolvida polo Galicien, 
Zentrum na última tempada. + 
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HAI AGORA UN SÉCULO QUE O IM?ÉRIO ESPAÑOL TIVO QUE DES, 
PRENDERSE DAS COLÓNIAS .DE FILIPINAS E CUBA. OS GALEGOS, UN, 
HAS VECES COMO DESCUBRIDORES, OUTRAS COMO SOLDADOS DE 

TROPA, DADO QUE SOLIAN CARECER DE MÉDIOS ECONÓMICOS PARA 
FICAR EXENTOS 00-SERVIZ.O MILITAR, E OUTRAS COMO EMIGRAN, 
TES, TIVERON UNHA IMPORTANTE PRESÉNCIA EN AMBOS PAÍSES. 

GALEGOS N-AS ILLAS FILIPINAS 
Son os filipinos a parte do ex,império español 

· máis esquecida. Indios de múltiples étnias, afín, 
cados en centos de illas exparexidas no Pacífico, 
recebiron no século dezaseis a chegada duns des, 
cubridores que se tornarían deseguida en con, 
quistac}ores e evanxelizadores. Este ano, os fil¡, 
pinos celebran a independéncia e, parece ser, 
que para tal festa non precisan da preséncia ou 
recordo dos que invadiran as súas selvas e os 
seus barangays. O intento de festa maior para a 
que se ian erguer tres edifícios emblemáticos: 
igrexa, escala, hospital, a fin de deixar a pegada 
nos tres aspectos nos que máis influiu a coloni, 
zación, quedou en nada. Mais, a decisión de que 
cada quen celebre a sua maioria de idade ao seu 
xeito non diminue o anceio de coñecermos co, 
mo era aquel povo e que tipos de contacto tivo 
co impéri español. Dentro <lesa gran ignorán, 
cia cara os filipinos, entra tamén o descoñece, 
mento dos galegas que anclaron, pelexaron, re, 
zaron ou govemaron aquel país. 

Un dos primeiros (se cadra o último tamén) en 
achegarse ao tema foi o comisario de policia e 
rnernbro das Académias Galega e da História, 
Caamaño Boumacell, que pronunciou unha con, 
feréncia sobre este tema no Círculo Filipino de 
Madrid en Xaneiro do 1956. Falaba o erudito 
mencionado da "história, poesia e beleza das 
illas", todo iso descoberto e gozado por centos de 
galegas, dos que di tamén ''foron a Filipinas a tra, 
ballar, a facer un fogar cristiano e a facer Pátria". 

Cando Magallaes foi dar a volta ao mundo no 
ano 1521 xa levaba como navegantes a vários 
galegas: uns morreron na loita cos indíxenas, 
como Antón de Noia e Rodrigo Nieto de Ou, 
rense; outros, como Diego Gallego de Baiona, 
conseguen regresar á Península. Algúns perdé, 
ron e na viaxe, tal foi o caso de Xan Hernández 
de Tui e Xan Gallego de Pontevedra, e ate hou, 
bo quen decidiu explorar mellar o terreo e se 
negou a regresar ao Estado español, tivo arriares 

RosACAL 

'Decidiu 
explorar mellar 

o terreo e 
negouse 

a regresar, 
aprendeu o 

idioma indíxena 
e serviu 

de intérpete 
no 1526 á 
expedición 

de Loaisa a quen 
se presentou: 
"son galega, 
o meu nome 

é Gonzalo 
de Vigo ... " 

coas indíxenas, aprend~u o seu idioma e serviu 
de intérprete no 15 26 á expedición de Loa isa a 
quen se presentou: "son galega, o 'meu nome é 
Gonzalo de Vigo ... ". Contan as crónicas que 
chegou a ser querido e -lembrado polos nativos 
de tal xeito que cando Legazpi foi tonquistár a 
zona no 1563 ao recalc.i.r nas illas Ladrones osa, 
údo dos indíxenas foi "Gonzalo". · 

Entre os govemantes é abrigado citar ao Virrei 
e Capitán Xeral de Filipinas ( 1590,93) G<?mez 
Pérez das Mariñas, a quen .se lle adxudica ser o 
fundador da povoación de Manila, na illa de 
Luzón, configurada ao redor dunha Igrexa, máis 
tarde catedral, un hospital e unha escola, a· de 
Santa Pontenciana, patrona da illa. T amén se 
lle atribue o grabado en xilografia das primeiras 
Doctrinas Cristianas en Tagalo e chinesa na 
impresa na que gozaban de priviléxi.o os frades 
Dominicos amparados por Pérez das Mariñas. 
En fin, as murallas de defensa da cidade, os pri, 
meiros asteleiros, a Casa de fundición de Arf:i, 
Hería, o necesário para ficar ben e protexidos e 
para mellar relacionarse con México, chamado 
daquela Nueva España, a onde se chegaba na 
metade do tempo que a Península. Todos eses 
grandes pasos se deberon a. ese galego, cabaleiro 
da Orde de Santiago que finou en· loita cos chi, 
nos Sangleyes. Sucedeuno o seu fülo fundador 
do coléxio Santa Isabel ou da Misericórdia para 
nenas orlas e indixentes, que seguiria funcio, 
nando no ano da independéncia, 1898. 

Non podemos esquecer o caso insólito da com, 
postelana Isabel Barreta quen, morto o seu ho, 
me Alvaro de Mendaña, toma o mándo da nao 
San Jerónimo, capitanea a flota e obtén o tiduo 
de Adelantado, nunca endexamais obtido por 
muller algunha. Desta maneira entrou a Barreta 
na baia de Manila entre vítores e aclamacións 
coma govemadora das illas Salomón. 

Moitos outros galegos camparon nas illas, como 

o Xustiza Maior da illa de Luzón, Alonso Ponte 
e de Andrade, ou o governador das Marianas, 
Xosi Quiroga e Losada. 

Ent-re os relixiosos cóntase o bispo preconiza, 
do dá diócese de Nova Cáceres, Gabriel Qui, 
roga; o' misioneiro, Xosé Bugarín que deixou 
escrita unha gramática da língua Ibanag; o fra, 
de Diego de Castro, Presidente do Coléxio 
San· Juan de Letrán en Manila; Xan Álvarez, 
Rector da Universidade; e o fundador de múl, 
tiples misións en Asia, o viveirense T eodoro 
Quirós, un dos que mellor coñeceron a língua 
tagalo a remates do XVI. 

No século dezaoito foron moitos os mariños que 
permaneceron un tempo no arquipélago, os 
apelidos axiña os identifican: Xosé A. Berrnú, 
dez de Castro, Alexandre Rodríguez Varela e 
das Seixas; Andrés Blanco Bermúdez de Souto, 
maior, o brigadier ferrolán Saturnino Montoxo, 

. e Francisco Mourelle da Rua, natural de Corme 
que descubriu o arquipélago de Vavao e dei.xou 
escrito un Diario do que se serviu o inglés Cook 
na expedición a Tasmánia. 

Para rematar, mencionar a dous importantes 
xomalistas. Mariano Femández Folgueira era 
govemador Xeral no 1808. A el se lle debe a 
primeira folla de notícias autóctona de Filipi~ 
nas que saiu no 1808 sen cabeceira ou con va, 
riantes, corno A las islas Filipinas, Aviso al públi, 
co, ou Del Superior Gobierno. Se Folgueira foi o 
pioneiro, Felipe del Pan Cotrina foi o autor e 
mestre de periodistas. Redactor xefe do Diario 
de Manila, director de Gaceta de Manila, funda, 
dor, editor e director da Revista de Filipinas, e 
tamén proprietário e director de La Oceanía Es, 
pañola de 1877 ate que finou no 1891. Entre os 
eclesiásticos tamén os houbo adicados ao xor, 
nalismo como o coruñés Pedro Payo Piñeiro, 
hispo de Cebú e Arcebispo de Manila, funda, 
dor do Boletín Eclesiástico.• 

UN ADEUS GALEGO NA HABANA 
En datas pasadas tiven a abriga de presentar dian, 
te das n as xentes d Centro Galega de A Haba, 
na uns acord s do Consello Director da Funda, 
ción Xaime Quintani/la,Galicia como Tarefa. Tratá, 
base de facerlles chegar o nomeamento de ,Patro, 
no de Honra ao Centro pola sua traxect6ria de ga., 
leguidad e ttaballo solidário polos galegas de aló. 

Rematando o Paseo de Prado segundo se sube 
desde o Malecón, na beirarrua máis nobre do Par, 
que Central, na mazá seguinte ao non menos his, 
t6rico Hotel de Inglaterra, érguese con espectacular 
deseño modernista, elegante e harmonioso o 
Centro Oalego. Durante rnáis dun século nos seus 
salóns e gabinetes demoráronse o máis gabano da 
s9ciedade capitalina. Baixo as súas cúpulas con 
frescos alegóricos de singular fermosura acougá, 
ronse negócios políticos e económicos, relacións 
sociais e amorosas, inquedanzas e ilusións. Presi, 
dentes da República e congresistas que traba, 
llab.an non fronteiro Capitólio non releaban a súa 
preséncia ao colectivo máis forte ·e puxante de 
Habana, que era coma dicer de toda a República. 
Galegas insignes ou curiosos foron os seus hospe, 
des ... Curros, Pondal, Castelao, Arevalo ... 

Pola escada nobre do Centro, que hoxe se utili, 
za como entrada ao Teatro Garcia Larca pásase 
<liante da placa colocada pola Corporación de, 
mocratica coruñesa en 1981. Recoñezo unha 
certa emoción por ter sido complice activo no 
feíto. Lémbrase que foi naqueles solemnes sa, 
lóns e tendo por esceário a brisa máxica que en, 
volve o Parque Central onde se interpretou por 
vez primeira o Hino Galega". 

ANTÓN 

CAMPOS ROMAI 

'Xrardo 
Noche era 

o fio condutor 
coas tradicións e 

as .glórias 
pretéritas do 

Centro Galega e 
asimesmo a 

comprensión 
ante os tempos 
de mudanza" 

As singularidades hoxe do Centro, amputado 
no seu espácio e entregadas estas amputacións 
a outras tarefas que xulgou conveniente a Re, 
volución, e acefalo en canto a un organigrama 
clásico de xestión por mor da intervención 
estatal, non foron quen de coartar a vocación 
de ponto de encontro solidário e fraternal dos 
irmáns galegas na Illa Grande, nos momentos 
nos que as dificultades e atrancos teñen a fa, 

' ciana rnáis doorosa. 

Neste intre como non demorar (fermoso xeito 
cheo de cubanidade, invitando ao sosego e á 
perguiza) nunha figura coma o Xerardo Noche. 
Nado cubano, fillo de galegos lucenses con fa, 
mília reafincada en Pontédeume. Practicamente 
toda a súa vida escurriuse na entidade. Érguese 
orgulloso amasando unhas fotos de tons sépias, 
onde asoma apenas mozo vestid_o ao uso galego 
na compaña dos seus pais nun coro. Neutras 
aparece en distintas tarefas, pero sempre no tra, 
ballo da entidade. Cincoenta anos aquí nestas 
paredes, brama satisfeito. · · 

É home de simpatía desbordante. Amante das 
mulleres e do ron. Da mesa abondosa. Unha 
humanidade de case dous metros coa verba 
chispeante e burlona do habaneiro. Unha hu, 
rnanidade que se desbordou coma empresário de 
diversos intentos caseque nengún afortunado. 
Comunista case convencido. Espectador cauto 
e precavido da vocación cubana de Don Ma, 
nuel. Irmán masón en duermevela. Conversador 
infatigábel e amante do canto cun incríbel co, 
ñecernento das vellas cantigas galegas. 

Nel, en cerro xeito administrador e home para 
todo no Centro, está o fio condutor coas tradi, 
cións e as glórias preterita5 do Centro Galega e 
asimesrno a· comprensión ante os tempos de mu, 
danza. Tempos e comportamentos que sen com, 
partir na integridade, polo seu próprio talante 
· acratoide, non deixan de ter unha fonda impar, 
táncia e asentemento no seu corazón. 

T ralo acto de entrega dos pergaminos. no que en, 
tre outros tamén estiveron presidentes de Hlr, 
mandades e o do Consello de Residentes da Re, 
pública, Antón Fidalgo, compartirnos un xantar 
agarimoso nun deses paladares que hoxendia mo, 
dulan a gastronomía na Habana. Ali ·entregoume 
unha misiva para os seus parentes en Pontedeu, 
m~. Prometinlle a entrega en mao a traveso dun, 
ha amiga eumesa médica, Carmiña Rei, campa, 
fieira de ttaballo. Dous días despois eu voaba ru, 
mo á nosa terra. Tres días máis tarde, a miña 
amiga anunciábame unha rná nova. O home mo, 
rreu! Chamaron de.A Habana para decilo. 

Sinto que endexamais a súa voz encherá co seu 
eco os salóris hoxendia baldeiros e dos que el 
me ·contaba, mergullado na nostálxia, que no 
seu esplendor acollian até a quince mil persoas 
da colonia nos grandes bailes, e desde logo sen 
que fallase o Presidente da República. Sinto que 
cando volte á Habana terei unha sensación de 
orfandade. Sentaréirne na terraza do Hotel de 
Inglaterra ollando os fermosos balcóns rnrn;ler, 
nistas do noso Centro Habaneiro. • 

ANTON CAMPOS ROMAI é membro do Consello Rector da 
Fundación :&rime Quintanilla-Galicia como Tarefa 
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BOROBÓ 

O vello fol de Pablo Iglesias • 

A Fundación Xaime Quintanilla 
asume o nome e o exemplo do 
médico, escritor e politíco fe
rrolán (aínda que naceu na Co
ruña), traxicamente morto en 
1936; quen se caracterizou, du- .
rante a súa vida pública, por fa
cer compatíbel o ideario socia
lista co máis fervente galeguis
mo. Consenso que propugna ta
mén ista flamante Fundación 
cultural e social, cuio emblemá
tico lema de Galicia como t{lrefa 
(arrornedando o título da fun
damental obra de Paz Andra
de), mostra claramente a súa 
intención de traballar a pral 
dunha Cornunidade chea de be
nestar e de solidariedde. 

Tirefa que debe ter como pri
meiro obxectivo a demostra
ión de compatibilidade his

tórica do galeguismo e o socialis
mo; idearios que se conxugaban 
na excepcional persoalidade de 
Xaime Quintanilla, o infortuna
do alcalde do Ferrol republiqno, 
o presideJ;lte da asamblea ptepa
ratoria do Estatuto de Galicia, 
que tratou de galeguizar o peñsa
mento social e político · do máis 
transcental ferrolán de todos os 
tempos: Pablo Iglesias Pose. 

A quen a desventura suprema 
da marte de seu pai, un pobre 

Un monumento ao emigrante 
debería incluír unha lenda di
cindo: Nunca Máis; e os rostros 
das figuras deberían reflexar a 
dor da separación ou a resigna
ción do retorno. 

en embargo, a maioría dos 
que desde hai uns anos 
proliferan nas prazas, ou

teiros ou viais de saída das vilas, 
retratan a consternación do sub
miso, degoirando o pan. de cada 
día. Son monumentos pensados 
para facilitar a bágoa doada, os 
discursos chauvinistas ·e a exal
tación da miseria desde o mes
mo intre da inauguración, onde 
nunca falta o xerarca que mide 
a prosperidade do pobo polo nú
mero de electrodomésticos de 
cada fogar ou o de universitarios 
censados no concello. 

Pero a ningún comevotos se lle 
acorre inscribir con letras ben 
visibles o de ''Nunca Máis", pa-
ra acabar con esa sangría de fa
milias enteiras condenadas a se
guir o éxodo dos necesitados. 

Sa~as completas repiten, cos pe
quenos matices. que qs tempos 
impoñen, a mesma historia do 

-buscavidas, como a daquel Gu-
mersindo Sanlés, quen, cando se · 
viu con élous fillos por criar e 
unha crise de sardiña nas costas 
galegas, aló polos principios ,do 
século, enrol.ouse de mariñeiro 
nun vapor que o levou ata o Río 

obreiro municipal forzou a emi
grar, coa súa nai e con seu ir
·mán pequeniño, á vila e cmte, · 
cando contaba con tan só dez 
anos. Transplantándose ásí ao 
chan de Madrid, nutríndose do 
seu aire e do seu espírito máis 
avanzado, aquil pequeno carba
llo nacido na nasa terra, e que · 
dtse xeito transformouse na "fi
gura récia, sólida, noble, robliza 
-de roble galaico- ·sobre granito 
-de grano también galaico- de 
uno de los más grandes actores 
y autores de nuestra tragicome
dia nacional española", asegún 
escribiu, xenialmente., D. Mi
guel de Unamuno. 

A.existencia de Pablo Igle
sias, dentro do pobo madri
leño, percibindo e sofrindo 

a miseria do seu proletariado, 
forzosamente . tiña que influir no 
seu concepto centrípeto da polí
tica española. Era sumamente 
difícil para un revolucionario de 
antaño, criado nas ideas da Pri
meira Internacional, e senda 
ademais cidadán da capital do 
Estado, non ser o que hoxe, tan 
despectivamente, se tilda de xa
co bino. Cando os xacobinos, 
mália ·a guillotina, foron os 
adiantados de todas as ltberda
des e, sobre todo, da igualdade 
entre todos os homes e mulleres. 

Xacobino, pois, Pablo Iglesias, 
cecais irredento como Bc:mell, e 
nen embargante, profunda, en
raizadamente, galega. Cando o 
gran historiador ácrata Abad de 
Santillán -inventor da autoxes
tión- me encargou escribir un
ha breve biografía do Abó, e 
empecei a penetrar no fondo 
dela, advertín a súa esencial ga
leguidade, aínda que soamente 
unha séptima parte da súa vida 
transcorrese no seu- chan natal. 
E decidín darlle ao rneu opúscu
lo biográfico o título de Pablo 
Iglesias, el gallego. 

Xa que meio século despois 
de deixar Galicia, conser
vaba o anciano Pablo o 

seú acento orixinal; como o ad
vertiú .Pío Baraja, asegú.n canta 
nas súas M-emorias: "no se le hu
biera podido tomar ni por caste
llano, ni por andaluz -escrebe 
Don Pío-, quizá su acento tenía 
deje antiguo de gallego". 

Acaso ise deje foi o que impre
sionou ao xoven Antonio Ma
chado, o día no que escoitou 
-contra 1899- por vez primei-

- ra: "La voz de Pablo Iglesias te-
nía para mi el timbre incon
fundible - e j.ndefinible- de la 
verdad humana". E xa, na glo
riosa maturidade do poeta in-

Nunca máis 

da Prata, onde desertou do bar
co e, despois dun ano de duro 
traballo, conseguiu mandar os 
primeiros pesos á casa: _ 

í viviu máis de trinta anos, 
pensando no benestar dos 
eus, ata que o peso da ida~ 

de obrigouno a volver a carón da 
sua esposa, que perdera a lem
branza dos seus abrazos de mozo. 

A esas alturas, xa na década dos 
sesenta, cando en medio mundo 
se reclamaba· que a intelixencia 

subise ao poder, os 
seus rapaces xa lle 
deran netos e, coma 
el, tamén buscaron 
vida noutros países 
máis prósperos. 

O rnáis vello 
dos Sanlés, 
instalouse 

de contratista en 
Venezuela, ·para 
onde, co fin de fa
cer máis rendible o 
seu traballo e unida 
a familia, decidiu 
levar con el á mu
ller e aos fillos. 

O máis novo, bus
cou ~ súa ptosperi
dade de peón alba; 
nel en Manhatan, 
pero preferiu seguir 
tendo aos seus ha 
terra, a onde viña 

cada ano durante uns días de va
cacións, para volver ao choio 
coas bágoas nos ollas, pero feliz . 
porque os seus cativos ían moi 
ben nos estudos e levaban ás tra
zas de facer unha boa carreira. 

O vello Gurnersindo morreu un 
primeiro de ano, coa nostalxia 
de non ver nunca-reunida a ro
da a familia. 

Cando aínda non había oitenta 
anos que o defunto toma¡a a 
decisión de buscar vida noutras 

mortal, cando oiu ao Abó en
caramado no alto pedestal do 
monumento a Castelar, "la voz 

- del orador, algo parda y enro
quecida, con aliento difícil de 
fuelle viejo, era todavía -para 
rrii al menos, di don Antonio
la voz del compañero Iglesias, 
porque en ella yibraba aquel 
acento inconfundible de hu
manidad auténtica". 

-
Sen dúbida, nise vello fol se-
guía alentando aquil "deje anti; 
guo de galega" que observou 
Baraja, xa "algo pardo y enro
quecido". Mais isa voz rnadriga
lega expresábase en español e 
tiña que traducirse para que 
entendesen ben os seus humil
des e sofridos paisáns, quen 
nunca deixaran de falar a súa 
lingua, as ideas internacionais e 
un tanto centrípetas e xacobi
nas do compañeiro Iglesias. 

-D iso encargaríanse os seus 
fieis epígonos de Vigo e 
Ferrol, que foron algo así 

como unha reproducción -do; 
nadas chamaríanos hoxe- do 
apostol socialista, pero que xa
mais emigrarían do país, e por 
non fuxir dil a tempo, toparíase 
algún diles -coma l-Íeraclio Bo
tana ou Xaime Quintanilla- co 
pelotón de fusilamento. • 

FRANCISCO A. VIDAL 

terras, o filio máis vello confe
soulle a seu irmán, por medio 
dunha desoladora carta que, da
da a situación económica do 
seu novo país, e que os rapaces 
xa casaran e se volveran vene
zolanos de pura cepa, estaba de
cid ido a venderlle a súa parte 
na herdanza e ficar en Caracas 
ao lado dos seus. 

O rnáis novo, por aquela, tamén 
houbo de enfrontarse a outra 
rnaneira de éxodo. 

Os seus dous fillos, rema
tados os estudos, de en
xeñeiro un e economista 

o outro, despois de buscar un 
· traballo que lles permitira vivir, 

encontrárono: un nunha fábrica 
de Barcelona e o outro nunha 

-empresa valenciana. 

-¿E logo n.ós emigramos para 
que tivésedes que deixar a casa? 

-Pero aquí ·non hai industria. 
Aquí nunca ho~bo nada. 

Agora ós vellos coidan a casa 
paterna, reformada e acondicio~ 
n~da segundo os cánones da. ' 
modernidade, para que os tillos 
e os netos teñan onde vir pasar 
uns días de vacacións ao ano. 

E aínda hai quen inaugura mo
numentos asegurando que a 
emigración sacou ás nasas fami
lias ~fa misetia. • 

ANOSA TERRA 

Manuel Rivas 

'O lapis do 
carpinteiro é unha 
cura da dor que 

. ' causou a guerra 

Veño de ler duas novelas de mulle
res moi boas. Unha é O deu.s das pe; 
quenas causas, da escritora hindu 
Harandatti Roy, e a outra Pezas en 
fuga, de Ann ·Michaels. Outras no
velas que lin son As dnzas de Anxela 
do irlandés Frank McCourt e MércQ; 
res de dnza, de Miguel A. Murado. 

Que leituras recomendaría? 

T erra sonámbula do mozambicano 
Mia Cauto. É unha história na que 
un vello e un nena nárranse cantos 
para cohxurar a guerra. Hai outras 
obras do autor co'mo Cronicando, 
na que inclue un excelente conto 
anticolonialista arredor dun futbo
lin. Neste ano de Larca é bon ler 
Poeta en· Nueva York e, tamén, as 
abraiantes Memórias de Luís Tobio. 
Recomendaría sempre ao poker de 
ases: John Berger, Miguel Torga, 
Juan Rulfo e Alvaro Cunqueiro. 
Para repoker, Raymond Carver. 

Está a piques de sair á venda a 
sua última novela O la.pis do car
pinteiro. Que pode contar dela? 

A novela arranca nos último dias 
da II República e chega até agora. 
Unha história de am r nun momen
to en que todo o demais se derru a. 
A fraxilidade, a beleza e o sentido da 
xustiza son masacrad per , ao tem
po, conxuran a crueldade. O lapis é 
un obxecto real que funciona como 
amuleto . .Dun carpinteiro sindicalis
ta pasa a un pintor que non ten con 
que pintar aos seus compañeiros de 
presídio e remata en mans dun asasi
no. Simboliza o poder do amor por
que transforma a sensibilidade do ti
po máis miserábel. Non~ un novela 
histórica sobre a guerra. E unha cura 
dunha dor moi profunda e unha ho
m~naxe para moitas persoas. 

Van levar ao cine algunha das 
suas obras. Non ten medo dos re
sultados? 

José L. Cuerda vai rodar tlPte verán 
A língua das bolboretas, baseado no 
relato do mesmo título e outros dous 
máis de Que me queres amor? O pa
pel de mestre· represaliado interpré
tao Femando Femán-Gómez. Ade
mais, Gutiérrez Aragón quere levar 
ao cine O lapis do carpinteiro. Aparte 
do aprécio persoal que teño por am
bos, confio rio seu traballo. • · 

Escritor: A Coruña (1957). 

Obras máis destacadas: Todo ben, Un millón 
de vacas, Os comedores de patacas , En salvaxe 
compaña e Que me queres amor? 
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Na 
CORUÑA, as 

fotografias 
de Donna 

Ferroto 
mosh'an as 
consecuén· 

cias dos 
maus h'atos 
a meninos e 

mulleres. 

Continua no 
Museu de 

Belas Artes 
da Coruña a 

exposición 
de fotos de 

Cualladó· 
lvam. Na 

imaxe 
podemos 

ollar unha 
instantánea 
de LewisW. 

Hines. 

• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 

O Trinque 
Feira do teatro 
Entre o 26 e 31 deste mes de 
Maio celébrase en Santiago a
VI Feira do Teatro, con algim
has estreas de interese. Ali es
tarán Balea Branca, Teatro da 
Lúa, Os Monicreqt.les de Kukas, 

Traslús Teatro e Falcatrúa, etc. 
En total serán 25 os espectácu
los representados por outras 
tantas cornpañias. Xa saben: o 

· teatro, a mellar psicanálise so
cial e máis barato.+ 
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O Barco 
•XORNADAS 

VrANovA 

A Asociación Cultural Via 
Nova, organiza as xomadas 
culturais que se desenvol
verán na Casa da Cultura 
do 3 ao 5 de Xuño. O Mér
cores 3 ás 20 h. terá lugar a 
conferencia Que está a pa
sar en Alxéria? impartida 
por Xo é Luís Nieto Pe
reira. O Xoves 4 ás 20 h. 
Eugenio del Rio impartirá 
a e nferéncia O eco de 
Maio do 68. E o Veme 5, 
tamén ás 20 h. Anselmo 
López Carreira farao sobre 
O Remo da Galiza. 

Bue u 

•MÚSICA 

BENlTO MALA SANGRE 

O Domingo 3 L de Maio á 
20,30 h, o bar Aturn.xo aco
llerá a acruación do grupo 
burgalé Benito Mala 
Sangi-e, que apre entan o 
seu novo traballo Cancio
nes para la resiscencia. 

Burela 
• CONFERÉNCIAS 

HORREOS E MUlÑOS 
DAGALlZA 

O Xoves 4 de Xuño terá 
lugar, n'A Zaranda, a con
feréncia Horreos e muíños 
da Galiza. Tipoloxia e fun
cionamenw, por Xosé Ma
ria Leal. 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

ÜUBIÑA 

Abre no Auditório do 
c ne llo a xposici n de 
fot grafia de X L. Ou
biña. A rnostra compren
de 45 fotografías de dife
r nt s p r onaxes da co
marca d Ar u a. 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

AURORA LóPEZ 

No pub Canis Lupus (Fe
rrol, 7) está a berta a expo
sición de pintura de Auro
ra López. 

•TEATRO 

TROBADOR 

A compañia de teatro Ga
lileo presenta na Casa da 
Cultura a sua obra Troba
dor o Venres 29 de Maio 
ás 22,30. 

•MÚSICA 

Dentro do ciclo de Xóvenes 
Grupos de Cangas en Con
certo, o Venres 29 ás 11 da 
noite na discoteca Clip, ac
tuación de Sa-Skya. 

A Coruña 
•CINEMA 

CGAI 

O CGAI remata a progra
mación de Maio coa pro· 
xección, o Venres 29 dentro 
da produción galega, de 
Patagonia utopía libertária 
de Xan Leira (Galiza, 1997, 
54 min). Terá lugar ás 20,15 
h, na sala do CGAl (Durán 
Loriga, 10-Baixo). O prezo 
da entrada é de 200 pta, 100 
pta, con carné xove. 

• EXPOSICIÓNS 

ÜONNA FERRA TO 

No Kiosko Alfonso está 
aberra a exposición Vivindo 
ca inimigo de Donna Ferrato, 
fotografías sobre maus tratos 
a mulleres e crianzas. Pódese 
ollar de Luns a Sábado de 1 Z 
a 14 h. e de 18 a 21 h. e Do
mingos de 12 a 14 h. 

GARClA TRILLO 

Durante esta semana póde
se ollar no Pazo Municipal 
a exposición de pintura de 
Beatriz García Trillo. 

COLECCLÓN GABRIEL 
CUALLADÓ~ 1 VAM 

Escolma de 130 fotografias 
das 660 que compoñen a co
lección d te fotógrafo reco
ll idas ao longo de máis de 
coarenta ano e que na ac
tualidade tán despositadas 
no lnstitut Valencia d'Art 
Modem. Diversas tendéncias 
e fotógrafos estruturado en 
di tintos apartados: Dos iní
cios aos anos 30; a sociedade 
da década dos 30 en Nortea
merica; a escenas da guerra 

civil española captadas ca 
obxectivo de Agustín Cen
telles; Gabriel Cualladó e os 
fotógrafos españois da sua 
xeración; e ainda, Mirar o 
Mundo, articulada á sua vez 
en seis apartados e onde 
conviven os clásicos e os 
actuais até un total de oiten
ta fotógrafos. Museu de Be
tas Artes da Coruña até o 5 
de Xullo. 

ÜLGA MARTÍNEZ 

Abre o Mércores 27 na Bi
blioteca Pública Miguel 
González Garcés, a mostra de 
pinrura de Olga Martínez. 

•MÚSICA 

MESTRES DE GAITA 

A A. C. Alexandre Bóveda 
organiza o concerto, que te
rá lugar o Domingo 31 ás 21 
h. no Forum Metropolitano, 
no que participarán cinco 
mestres da gaita: o bretón 
Patrick Molard, Petko Ste
fanof (Bulgaria), Michael O 
Brien (Eire), Rorav Camp
bell (Escócia) e o galego 
Carlos Lorenzo Lemos. 

ENKUEROS 

O Venres 29 de Maio, ás 
22,30 h., os Enkueros ofere
cen no Penique Irish T avem 
(Gómez Zamalloa, 1), un 
concerto acústico con en
trada de balde. 

•TEATRO 

O AVARO 

Do 29 ao 30, Producciones 
el Brujo e Fila 7 apresentan 
no Rosalia Castro, "O Ava
ro" de Moliére. Dirixida 
por Xosé Carlos Plaza, as 
representacións serán ás 
20,30 h. e os prezos das en
tradas varían entre 1.200 e 
2.000 pta. 

Culleredo 
•MÚSICA 

PACO CAMPOS E 
CHAIRA 

O edificio de Servizos Mú.l-

, .,, ; ;~O CONVIDADO 'DE INVERNO-.- '-
~ MAMBl. História da ' última fase da gil~;"- . Uhha muller p~rde ~o seu home' e a sua nai · 

rra de independéncia cubana, desde a pers- chega para atendela. As interpretes .son tamén · 
pectiva dun soldado español. Un tema próximo e 'l;lai .e filla na realida<le, o que lle aporta· á fita 
descoñecido que xustifica a necesidade de · ver , unha inabitual do5e de credibilidade. Un mar xe.:· 
esta película. Guión ben levado, pero alguns dos lado serve de fon'do a ~sta pelí.cula igi:ialriiente · · 
diálogos son óbvios e ao protagonista nótanselle fria, ainda que ben realiiada. Para amantes do ci~ · 
máis as horas de xirrinásio que as de dramatúrxía. nema metafíSico europeu. 

llE._0 GRANDE LEBOWSKI. Cruxol deli-. 
mnte no que se reflexah case to.das as m,ino

rias norteamericanas, con paródia ·Incluida a0 Tio 
Sam. O ponto de vista é o dun hippie que segue 
vivindo igual que nos sesenta. Comédia de brillan-

- tes descripcións dos persoaxes e o perfecionismo 
da imaxe característicos dos irmáns Coheri, ainda 
que esta non seña un das suas mellares obras. 

~A CAIXA CHINA. Panorámica de Je-
remy Irons, Gong Li e Hong Kong, tres in

discutíbeis belezas. A descolonización da·cidade é 
vista metaforicamente a traveso da relación . de · 
duas parellas de amantes. A nostalxa imperial 
non chega a ser abafante. 

l.@f HAMAM. O BAÑO TURCO. A histó
ria dun italiano que se namora de Estam

bul. Clásica película de iniciación ocidental ao 
terceiro mundo que esvara en póstal turística. 

IJE, A SUA MAXESTADE MRS. 

~O HOME DA.MÁSCARA DE FERRO. 
Os tres mosqueteiros maquinan un plano ,. 

para substituir ao tiránico rei Luís XIV polo seu 
irman xémeo, que permanece oculto aos ollas da 
Franza. Fita de aventuras que chega a aburrir. 

~MEIA NOITE NO XARD1N DO BEN 
E DO MAL. Un-crime paixoal entre dous '. 

homosexuais acontecido nunha cidade do Sul 
norte-americano esperta o interese dun xoven es- ·· 
critor. Con alguns. tópicos _e un chisco de humor. 

IJE U.S. MARSHALS. Nova entrega do. 
Fuxitivo, pero sen Harrison Ford. Para le~ 

var flocos de millo. 

~ O INDOMÁBEL WILL HUNTING. 
Psiquiatra comprensivo axuda a .integrarse 

na sociedade a un mozo s'uperdotado que ten pro
blemas de convivéncia. Para quen se perdeu O 
dube c!os poetas mortos. 

BROWN. História da ascendéncia que so
bre a raiña Yitória de Inglaterra tivo o seq 
asistente John Brown.. 

~ TORRENTE. Despois da sua notábel in· 
terpretación en O dia da besta, Santiago 

Segura volta con outra personaxe de especialísi
rnas características: Un policia español, bebedor, 

IJE.HERDARÁS ATERRA; Un terranen~ ,, machista e aceitoso. Segura é ademais director e . 
te viuvo, con·ttes fillas, fai as partixas e .,'· guionista desta fita f.:Otrosa de roáis, pero realiza-· 

dá lugar a un drama que lle serié: ao ~direqoi . da coñ liberdade, ·ch:ispa 'e certo oficio. -
para explicar a trama profunda -da sociedacle ·~ 
norteamericana. Maxistral · inteq>retación ge 
Michetle,Pfeiffer e Jessica L~ge. · · 

tiples do Burgo acollerá o 
Yenres 29 ás 19 h, a Paco 
Campos e Chaira na apre
sentación do seu novo dis
co Laura, ollas de auga. 

Ferrol 
•TEATRO 

QUlPROQUO 

O Xoves 28 ás 20,30 h. a 
compañia Ollomol repre
sentará, no Auditório, 
Capela do Hospital, Qui 
pro qua. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

MANUEL CARREIRA 

No Clube Social Boliche es
tá aberta a rnostra pictórica 
de Manuel Carreira . . 

Mª E. LóPEZ PRADO 

Na sala Acuarela abre a 
mostra de pinturas recen
tes Maria Eugenia López 
Prado. 

. ARQUITECTURA 
TRADICIONAL 

A asoci;:ición Cantigas e 
Frores organiza a mostra 
colectiva de fotografia so
bre arquitectura tradicio
nal galega que abre na sa
la de exposicións do edifi
cio da Ad1ninistración da 
Xunta de Galicia. 

Muros 
• EXPOSICIÓNS 

MIRADAS ARREDOR 
DA ARTE 

Até o 1 de Xuño permane
cerá aberta, na Casa da Cul
tura, a exposición itinerante 
"Miradas arredor da arte". 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS . 

PEDRO CALAPEZ 

Está aberta na galeria Marisa 
Marimón a exposición de 
Pedro Calapez, conxunto de 
pinturas, todas datadas no 
1998, que se grupan baixo o 
título Escenas Domésticas. 

Aberra até o 21 de Xuño. 

EVAÜLMOS 

Derradeiros dias da mostra 
de· pinturas de Eva Olmos 
que pecha o 31 de Maio na 
sala Studio 34 . 

X. ÜTERO~ Y GLESIAS 

A exposición de pintura de 
Xesus Otero-Yglesias inau
gurar~se , o Xoves 28 ás 20 
h, no Ateneo. 

•MÚSICA 

TúZAROS 

Na noite do Venres terá 
lugar no Rock Clube a ac
tuación do grupo Túzaros . 
Os de Compostela seguen 
apresentando o seu último 
traballo. 

En 
OURENSE, 
na galeria 
Marisa 
Marimón, 
podemos 
contemplar 
a obra de 

· Pedro 
Colapez. 
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Pontevedra 
c:o 
01 • EXPOSICIÓNS 

Agaleria ROSA VELOSO 
Anexo de 

PONTEVEDRA A galeria Anexo acolle até o 
acolle as 13 de Xuño a mostra de fo-

fotografias tografia da xove viguesa 
de Rosa Rosa Veloso que leva por 
Veloso. título Heridas propias y ex-

trañas, unha intervención 
global que modifica o espa-
zo da galeria para convertilo 
nun lugar onde se desenvol-
ve un dialogo sentimental e 
corporal. De Luns a Venres 
de 18 a 21 h, Sábados 12 a 
14 h, (Martes pechado). 

'IRAXE TRADICIONAL 
GALEGO 

O Mércores 2 7 inaugurouse 
no Museu de Pontevedra a 
mostra do traxe tradicional 
galego,. composta por pezas 

.perte¡icentes a colección de 
Piluca Montenegro. 

Santiago 
•DANZA 

PROMETHEUS DANCE 

Exposición Do Xoves 4 ao Domingo 6 
delouza o teatro Galán acollerá a 

inglesa no actuacción do grupo de 
Museudo danza americano Promet-

Povo _ heus Dance. ~odas as actua-
Galegode cións terán lugar ás 22 h. 

SANTIAGO. 

• EXPOSICIÓNS 

20 ANOS 
DE SARGADELOS 

A galeria Sargadelos inaugu-
rou unha exposición come-
morativa dos vinte anos da 
sua andaina. O 1 7 de Maio 
de 1978, Diadas Letras, 
inaugurouse a galería cunha 
exposición en homenaxe ao 
Seminário de Escudos. 

LOUZA INGLESA 

Está aberta no Museu do 
Pavo Galega a mostra Pick-

Convocatórias 
ENCONTROS GALEGOS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL ·· 

A Federación Ecoloxista Galega, Xe
vale Ecoloxia e Papaventos Educación 
Ambiental organizan os 11 Encontros 
Galegos de Educación Ambiental que 
terá lugar o vindeiro 20 de Xuño en 
Chantada. As xomadas reunirán espe
cialistas de toda a Galiza no mundo da 
educación medioambiental (mestres, 
estudantes, sindicatos, asociacións ... ). 
A inscrición é gratuita. Os Encontros 
desenvolveranse no salón de actos dos 
Sindicatos (Praza de Galiza s/n) de 
Chantada, en horario de 10 a 14 h, e 
de 16 a 18 h. T amén se inclue un ro
teiro pola Ribeira Sacra. Máis infor
mación no apartado 35 de Chantada 
ou no teléfono (982) 16 25 82. 

EscoLA DE ALTOS EsTUOOS 
MUSICAIS DE ÜALIZA 

O Instituto Galego de Artes Escéni
cas, ven de convocar as probas de se-. 
lección de alunos para o acceso á Sec
ción de Espacialización da Escola de 
Al.tos Escudos Musicais. No proceso 
selectivo escolleranse un total de 10 
músicos que ocuparán prazas referidas 
a diferentes especialidades e confec
cionaranse, tamén, listas de espera pa
ra ingresar no alunado da Escola en di
ferentes categorias. As prazas convo
cadas corresponden a 2 fagot, 1 trom
pa, 1 trompeta, 1 viola, e 1 contrabai
xo. Os músicos admitidos poderán op
tar ademáis a bolsas por valor de 
50.000 pta. para sufragar os gastos de 
desprazamento, ¡norada e manuten
Ción. A convocatória ten por obxecto 

. tamén a elaboración de listas de espe
ra para ingresar nas ~pecialidades de 
frauta, oboe, clarinete, violonchelo e 
percusión, conforme ás baixas que se 
poidan producir ao longo do curso. 
Ainda que a inclusión nas listas de es
pera non supón garantia de obter pra
za, os cinco primeiros aspirantes de ca
da instrumento terán direito á asisten-

cia gratuita ás clases dos-cursos maxis
trais que a· Escola organice. As probas 
realizaranse durante a primeira quin
cena do mes de Xullo no Auditório da 
Galiza en Santiago e consistirán na 
interpretación de várias pezas instru
mentais. Os musicos interesados debe
rán dirixir as suas solicitudes ao IGA
EM (Pavillón de Galiza. San Lázaro 
s/n. Santiago} até o dia 15 de Xuño, 
acompañadas de fotocopia compulsada 
do título ou certificación de estudos 
realizados, DNI, currículo e documen
tación acreditativa dos méritos alega-

, dos e certificado de residéncia. 

ARTELIXO 98 

O Colectivo ]osefá organiza o Arteli
xo, evento lixo-cultural da vila de Re
dondeta, que este verao chega a sua 
cuarta edición. Este ano realizarase en 
Agosto entre o 7 e o 23, e habera, ade~ 
máis das esculturas cine-lixo, lixo
rock, pamalixo (poesia-lixo). Coas es
culturas apresentadas realizarase un 
catálago, polo que a organización pre
cisa contar cos deseños antes do 30 de 
Xuño. Maior información no teléfono 
(986) 40 04 18 ou 40 26 09. 

CERT AME ROSALIA CASTRO 

A Asociación Cultural Galega Rosalia 
Castro de Comellá (B~rcelona) orga
niza o XII Certame de Poesía en Lín
gua Galega. Hai un primeiro premio 
de 120.000 pta; un segundo de 60.000 
pta. e un terceiro de 40.000 pta. Os 
poemas apresentados terán un máxi
mo de 100 versos e un mínimo de 30, 
admitiranse conxuntos de poemas de 
temática comun. Os poemas enviarán
se por triplicado nun sobre sen remite 
e sen indicación algunha referente á 
personalidade do autor, ao enderezo 
da · Asociación en Comellá ( Barcelo
na), Rua Federico Soler, 71. Nourro 
sobre pecho figurará exteriormente o 
primeiro verso do poema e no interior 
do mesmo constará o nome, enderezo 

do autor, número do DNI e teléfono. 
Os prémios fallaranse nas xornadas 
culturais a celebrar en Outono de 
1998. Para maior información chamar 
ao teléfono (93) 375 11 03. 

PASO DA RAIA 

A Vocalia de Cine-grupo ·de Estudos 
FIA e o Ateneo Ferrolán convoca o I 
Certame Bienal de Vídeo Paso da 
Raia, co fin de promocionar a con
fluéncia e o encontro da mocidade da 
Galiza e o Norte de Portugal. Poderán 
participar todos os autores non profe
sionais de idades comprendidas entre 
os 16 e os 25 anos. Os traballos inédi
tos ,e orixinais poderán versar sobre 
calquer tipo de argumento sempre que 
garde relación co tránsito adolescente 
e coa iniciación da vida adulta. O for
mato requerido é VHS ou SYHS, cun
ha duración non superior aos 20 mi
nutos, en galego ou portugués. Admi
tense traballos individuais ou colecti
vos. O xuri concederá un primeiro 
prémio de 150.000 pta. e un segundo 
de 7 5. 000. Os tra ballos deberán 
apresentarse no Rexisto do Ateneo 
Ferrolán antes do 30 de Setembro de 
1998, remitindo dous sobres. O pri
meiro co vídeo, levará na cuberta I 
Certame Bienal Paso da Raia e o títu
lo da obra ou seudónimo do autor. Na 
cuberta do segundo figurará o título da 
obra ou o seudónimo do autor e no in
terior os dados persoais. Envíos a: Cer
tame Vídeo, Ateneo Ferr.&>lán, Magda
lena 202 1 Q 15.404 FerroL Máis infor
mación no teléfono (981) 35 79 70. 

CERT AME DE MÚSICA FOLK 

A Conselleria de Família, Muller e 
Xuventude convoca o IX Certame de 
Música Folk de Galiza Xuventude 98. 
O certame otorga tres prémios: 1 Q de 
100.000 pta. e gravación de seis temas 

- nun disco compacto. O 2Q de 75.000 e 
gravación de carro temas nun compac
to. E o 39 é de 50.000 e gravación de 

dous temas nun compacto. Poden par
ticipar todo~ os grupos galegos ou resi
dentes na Galiza, que non teñan asi
nado un contrato discográfico. Os 
compoñentes do grupo terán entre 15 
e 30 anos, semente poderá superar a 
idade o 10 o/o dos compofientes totais 
do grupo. Presentarase unha fita case
te con tres temas, indicando os títulos 
dentro dun sobre pecho. No exterior 
deberá figurar o lema do grupo e os tí
tulos dos temas. Noutro sobre pecho 
presentarase o boletín de inscrición e 
máis a documentación necesária (da
dos persoais, Íema co que concursa e 
títulos dos temas). Os grupos partici
pantes deberán presentar as solicitudes 
xunto cos sobres, antes do 5 de Xuño, 
no Servizo de Xuventude da Delega
ción Provincial da Conselleria de Fa
mília, Muller e Xuventude da provín
c ia onde residan habitualm ente. 
Maior información en calquer das de
legacións provinciais da Conselleria. 

PRÉMJO BLANCO AMOR 

A Concelleria de Cultura de Culleredo 
convoca a XVII Edición do Prémio 
Blanco Amor de novela longa. Dotado 
de dou millóns de p setas, poderán 
participar rodas as per oas de calquer 
nacionalidade con unha ou várias obras 
que esten escritas en galego segundo a 
normativa vixente. As novelas terán 
unha extensión mínima de 150 fólios 
por unha cara 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 Múlti
ples, Rua Ramón Cabanillas n 2 14. 
15 .670 O Burgo-Culleredo coa indica
ción no sobre Prémio de novela longa 
Eduardo Blanco Amor. En sobre ad
xunto, pecho e baixo o mesmo lema, 
indicarase o nome e enderezo do autor. 
De cada obra remitiranse cinco cópias. 
O prazo de admisión remata o dia 30 de 
Xullo. Maior información no teléfono 
(981) 66 55 97.• 

MANUEL MILLARES •TEATRO 

ANATOMIA 

de o Mércores 27 até o 
Domingo 31 a Feira do 
Tetara da Galiza organiza
da polo IGAEM, na que 
participaran Monicreques 
de Kukas con A Odisea, o 
Mércores 27 ás 18 h, Ba· 
lea Branca representando 
Parella aberta, o Mércores 
27 ás 23 h. O Xoves 28 ás 
16 h, Teatro Bruto repre
sentará Detritus Corazón, 
o mesmo dia ás 24 h, 
Ángel Ruiz, Mariano 
Marín representarán Cen
to e un anos. O Sábado ás 
16 h, Máscara Produc
cións porá en cena Máis se 
perdeu en Cuba, e ás 24 h, 
Mofa e Befa con Finis 
mundi circo. E o Domingo 
31 ás 23 h, actuará o gru
po Nove Dous con Crime
nes anónimos. 

• MUSICA 

QUINTETO DE JAZZ 

man, exposición que reco
lle unha completa selec
ción da produción louzeira 
española do século pasado, 
que se desenvolveu seguin
do modelos foráneos. 
Aberta até o 4 de Xullo. 

Pecha o 31 de Maio no Au
ditório de Galiza a exposi
ción dun dos integrantes do 
grupo El Paso, Manolo Mi
llares. 

MARCELA SANTORUN 

O Xoves 28 ás 20,30 h, terá 
lugar na galería Citania a 
inauguración da exposición 
de Marcela Santorun na que 
se recolle unha escolma de 
óleos e debuxos. De Luns a 
Venres de 18,30 a 21,30 h. 

XESUS CORREOOYRA 

DUN HIPOCONDRÍACO 

Ancora Producciáns apresen
ta, o Venres 29, no Teatro 
Principal, a obra de Gustavo 
Pernas Anatomia dun hi
pocondríaco. Esta comédia 
médica é a última peza tea
tral dunha triloxia de Gusta
vo Pernas, que comezou con 
Ladraremos e continuou con 
Fábula. Un eixo comun ver
tebra a triloxia, as paranoias 
do individuo na sociedade 
i;i.odema. Interpretada por 
Anxela G. Abalo e o própio 
direcctor Gustavo Pernas. 

FEIRA DO TEATRO 

A sala Nasa acollerá, des-

Con Skip Hadden na bate
ría, UH Padevius no con
trabaixo, Bobby Martínez 
nos saxos, Chris Kase na 
trompeta e Manuel Gutié· 
rrez no piano van estar o 
Venres 29 e Sábado 31 no 
Dado Dadá (Alfredo Brañas 
19), ás 23 horas. uplemen
to de 500 pta. T amén neste 
local pero o Domingo 31 
haberá unha s ión de new 
age a cargo do du sevillan 
Gautama del Campo, n 
saxo e Adolfo Delgado, no 
piano. As 22 horas. 

BARBARA HENDRICKS 

O escudo da Galiza 
deseñado por Castelao 
en insígnia ou ch~v, iro 

Abre na Casa da Parra un
ha exposicion de Xesus Co
rredoyra, dentro dos actos 
comemorativos do cente
nário do 98, que compren
de trinta obras, carta,s debu
xos e documentos, asi como 
textos críticos orixinais es
critos para a ocasión. 

TREMETERRA 

Coa colaboración da Casa 
do Caribe de Santiago de 
Cuba, a Fundación Granell 
apresenta a mostra de arte 
ritual afrocubano, Tiembla 
Tierra, no Pazo de Bendaña 
(Praza do Toural). 

O Venres 29 ás 21 h, terá 
lugar no Auditório de Ga/iza, 
a actuación da soprano Bar
bara Hendricks, interpre
tando A Bela Muiñeira de F. 
Schubert. Entradas a 2.400 
pta., descontos do 50% para 
estudantes e xubilados. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

ACISCLO·QUESSADA 

Insignia: 

Chaveiro: 
Pr.ezo 500 pta + 250 pta 

de gastos de envio 

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

de .Caixa Galicia 
2091 0501 

683040001024 
Solicita a cantidade 
que desexes ao 
Apdo. 1371, 

36200 de Vigo. 

• HOMENAXE 

ULTRANOITE 
VALLE lNCLÁN 

O Sábado 30 ás 23 h. co
meza na sala Nasa a home
naxe a Valle I-nclán, tín 
esperpento colectivo ao 
prezo de 900 pta, 700 pta. 
para estudantes e 500 pta. 
para sócios. Aforo limíl:ado, 
reserva de mesas no teléfo
no (981) 57 39 98 de Luns 
a Venres de 10 a 14 h. 

Expoñen conxuntamente 

Quessada, 
do que 
ollamos 
un cadro, e 
o escultor 
Acisclo 
expoñen 
na galeria 
Trisque/ e 
Medúlio 
de TUI. 
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o gn.ipo 
punk inglés 
Peter & The 

tesr tube 
babíes dan 
o seu único 
concerto do 

poís en 
VIGO. 

Tamén en 
Vigo é a 

actuación do 
cuarteto de 

vento 
Caromuxo. 

ANOSATERRA . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. •'•·• .................... . 
Anúncios de balde· 
• Já está em internet a página do 
Movimento Defensa da Língua. O 
seu enderecto é mdl.home.ml.or. 

• Mestre busca traballo relaciona
do coa cultura da Galiza: publica- · 
zóns, editoriais , librarías ... Manolo 
(981) 69 56 82. 

• Alúgase casa de tres dormitórios, 
con finca, durante a tempada de ve
rán en Moaña. (986) 31 21 36. 

• A web do sindicato Estudantes 
Independentistas, na que ademais 
poderedes atopar ligactóns as webs 
da AMI e do MDL, mudou o seu en
d erecto na rede passándo a ser: 
members.xoom.com/ei 

• Alúgase apartamento ao carón 
da praia. Vistas ao mar, equipado. 1i 
quincena de Xuño 55 .000 pta. 2D 
quincena de Xuño 65.000 pta. 2i 
quincena de Agosto 75.000 pta. Telé
fono (981) 76 11 44. 

• Os Ateneos Libertários da Coruña, 
Compostela e Ferrol teñen a ledicia de 
informar que xa está á venda o pri
melro número da revista titulada 
Anarquista. Destacan entre os artigos, 
un sobre a penetración do-Gpus Dei na 
Universidade da Coruña, outro sobre a 
l~eratura medieval galega e o da entre
ga do prémio Tonto do Ano 1997, que 
recae sobre os coñecidos galeguistas 
Xavier Alcalá e Carlos Mella. 

• Alúgase piso en Vigo. Grande e 
económico. Amoblado Teléfono 
986 37 55 75. 

• En Camota, apartamento a carón 
da prala, terraza e vistas ao mar. Com
pletamente equipado 981 76 11 44. 

• Aluga-se apartamento-estudo, 
com calefae<;om e agua quente, ban
ho com banheira, soleado, ideal para 
estudante. Gastos de comunidade 
incluidos: 37.000 pta. Rua Esperanto, 
2-1° D. Teléfono 986 41 51 36. 

• Grupo de amigos que gostaria de 
contactar con jovens galegas de to
das as idades que gostem da Parap
sicologia, Astrología, Celtismo, Tra
dic;:óes, Costumes e Religióes , etc. 
Escrevam para : Egum , apdo . 228 
4.703 Braga Codex Portugal. 

• Mestre de auto-escala oferézome 
para traballar. Jase Manuel, teléfono 
91 376 07 23. 

• Merco setos para franqueo con 
ou sen goma, usados de España ou 
extranxeiros e tarxetas telefónicas 
novas ou vellas, Jose Manuel. Apar
tado 32.004 28080 Madrid. 

• O boletln literário PolpA, editado 
polo colectivo poético Humilladoiro, 
chega nestes días ao segundó núme
ro, correspondente á primavera 98. ~ 
Colaboran nel Oiga Novo, Beltza, Lu
cia ·Novas Garrido, etc. Se queres re
cibilo ou aportar colaborácións ponte 
en contacto con nós e envía un selo 
de 35 pta. ao Colectivo Humilladoiro. 
Apdo 816. 15.08Q A Coruña. 

• Aluga-se piso sem móbeis em 
Bouzas, Vigo. Telf. 986 29 28 79. 

• Compraría boa gramática e· bon 
dicionário de portugués a un razo
ábel prezo. Escrever a Luís Quiroga 
López. Cidade Viveiro 3-1 2 Drta. 

• Alugo ou traspaso local de 28 
metros'. Acondicionado. Zona Praza 
da Miñoca (zona Avd. Florida) en Vi
go. Prezo a conv.ir. Teléfono 986 20 
67 20. A partir das duas da tarde. 

• Traspaso locutório-quiosque e 
tenda de lambonadas, funcionando 
en Santiago. Teléfono 981 55 72 41. 

• Ven-se de publicar o n2 6 do 
Mocidade, revista que edita Galíza 
Nova a nivel nacional. Agora con 
máis páxinas, nova maquetación e 
novas seccións onde poderás atapar 
artigas sobre a p01ítica municipal e 
mocidade, entrevistas a Pilar Garcia 
Negro e a Elias e Ramiro, crónica 
das tractoradas, a vixéncia de Cas
telao, cinema en galego, actividade 
de Galiza Nova, etc. Se o desexas, 
podes-te subscreber de balde en
viando os teus dados ao local na
cional de Galliza Nova (Santiago de 
Chile, 28-ent. dta. 15. 706 Composte
la-Galiza) ou chamando ao 981 55 
35 26 palas tardes. 

• Oferécese furgón de 3.500 Kg pa
ra fac.er portes e mudanzas. Anxo 
Telf. 986 271 483. Móbil 929 851 640. 

• Devido a actuac;:ao da repressao 
judiciária sobre militantes da As
sembleia da Mocidade Indepen
dentista e em prevenctáo das conse
quéncias económicas que isto conle
va (p. Ex. um militante de Ponte Ve
dra tem que pagar urna fianga de 
240 .000 pta) a nossa organizc;:ao 

decidiu abrir um fundo de solida
riedade no qual agradeceríamos 
factas o teu ingresso solidário que 
nos permita seguir a defrontar a esta 
ofensiva da repressao espanhola. A 
conta é 2091-0500-12-30000-93748 
de Caixa da Galiza. 

• O Centro Social Semente {A Paz 
16 Baixo-A Coruña) oferece de bal
de o seu local ás persoas ou orga
n izació ns progresistas , que .por 
non dispor de meios nen axudas pú
blicas, precisen local na Coruña pa
ra realizar charlas, xornadas, c;onfe
rencias, recitais poéticos ou músi
cais etc; relacionados coa nosa pro
blemática cultural, social é política, 
Información no apdo . de correos 
4349-15.080 da Coruña. 

• Vendese equipamento para pes
cadería: (6 meses de uso) Vitrina, 
mesa de coitelos, aparato extermina
dor de insectos. Chamar ao telf. 986 
24 28 72 ou 986 20 67 20. 

• Véndese Kaya'c 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 traba
llar, por iso fago a seguinte proposta: 
se estas no paro, tes ideas e gañas 
de sair adiante: organízate comigo. 
Formemos un grupo de xovenes 
parados en acción. André. Apartado 
dos correios 57. Narón. 

•Vendo terreo de 1.700 m2 en· Sta. 
M! de Oia. Prezo 4.000.000 pta. 986 
49 14 91 e 929 02 43 48 

• Olivenc;:a é um território portu
gués ilegalmente ocupado pela 
Espanha. Portugal nao reconhece 
ao país vizinho a soberania sobre o 
território de Olivencta. Por esse fac
to, nunca se definiu a fronteira en
tre os dous países na regiao oliven
tina, faltando colocar 100 marcos 
na definictao tronteiriga entre os 
dois estados ibéricos. Se quer sa
ber máis escreva a: Grupo Amigos 
de Olivenc;:a-Casa do Alentejo- R. 
Portas de S. Antáo, 58 - 1100 Lis
boa (Portugal). Telf. 01/8862967 I 
(004) 82 48 48 . . 

• Interesado en enerxia solar gus
taríalle visitar algunha instalación 
particular. Chamar pólas mañás ao 
986 71 00 59 ou polas tardes ao 986 
57 08 62. Perguntar por Dario.+ 

na galería Trisqt~el e Medu
lio o pintor Quessada e o 
escultor Aci clo . Aberta 
até o 6 d Xullo. Póde e 
contemplar d Lun a á
bado de 10, O a 13,30 h e 
de 17 a 21 h. 

WARTEID CARAMUXO Victor Vasarely. Máis de 
60 cadros nos que se pode 
apreciar a sua labor criado
ra desde 1932. O Caixavi
go tamén acolle desde o 
pasado Mércores 2 7 a mos
tra conxunta de Aurora 
Vázquez , Lucia Alonso e 
Alicia Bauzas. 

Vigo 
•MÚSICA 

PETER& 
THE TEST TUBE BABIES 

A lexendária banda inglesa 
punk apresenta ao· seu novo 
disco Alibnpubductions na 
sala 'Anoeta o Xoves 4 de 
Xuño ás 21,30. Única ac
tuación na Galiza na que ta
mén estarán os vigueses de 
Distubio 77 apresentando os 
temas do seu próximo CD. 

ÜRCHESTRE DES 
CHAMPS EL YSÉES 

O Venres 29 ás 20,30 h, te- . 
rá lugar o concerto da Or
chestre des Champs Elysées 
no teatro Caixavigo. As 
butacas custan 3.000 pta. 

O Xoves 28 ás 20,30 h, te
rá lugar no Auditório Mar
tin Códax a actuación do 
cuan to de vento Caramu
xo, que <le ta vez contará 
coa c laboración e pecial 
d Luí CarbaJlo na percu-

1 n e d Cándido Lorenzo 
na gaita. Do folk até músi
ca contemporánea. 

• EXPÓSICIÓNS 

VICTOR V ASARELY 

Está aberta no Caixavigo a 
retrospectiva do húngaro 

CuLTURA 
PORTUGUESA 

A libraria "El Rincón de Las 
letras" (Otero Pedrayo, 4) 
xlbe, até o 6 de Xuño, unha 

mostra de cultura portuguesa 
composta por unha escolma 
de libros e música de Portu
gal, Brasil e a África de fula 
potuguesa. O Mércores 3 de 
Xuño ás 20,15 h. terá lugar, 
no mesmo local, unha-char
la impartida por Burghard 
Baltrusch profesor da Uni
versidade de Vigo. 

fREIRE 

Está aberra na Nova Sala 
de Caixavigo a exposición 
de L. Freire. Pódese ollar 
en horário, de Luns.a Ven
res, de 18 a 21,30 h. 

EsT ACIÓN C!ÉNClA 

Exposición itinerante que 
permite comprender como 
os fenómenos naturais es
tan rexidos por leis físicas. 
Organizada pola Fundación 
La Caixa, permanecerá na 
praia de Samil (aparcamen
to da Foz do Lagares) até o 
5 de Xullo. De Martes a 
Venres de 12 a l4 h. e de 
17 a 21 h. Sábados Domin
gos de 10 a 14 h. e de 17 a 
21 h. Entrada de balde. 

CONCHI BARDA]! 

Pódese contemplar na gale
ria Artefacto (Praza Paseo de 
Alfonso) a instalación pre
parada por Conchi Bardaji. 

•TEATRO 

As TROIANAS. 
BOTIN DE GUERRA 

O grupo Teatro da Lua, 
baixo a dirección de Gina 
Piccirilli, representará q 
Sábado 30 e o Domingo 
31, no Caixavigo, a obra 
de Dorotea· Bárcena Troi
tllS. Botín de guerra. _ 

M~drid 
•MÚSICA 

Os CEMPÉS 

O Sábado 30, ás 22 h., Os 
Cempes apresentan, na sala 
Galileo Galilei, o seu novo 
disco Capitán Re. A entra
da val 1.000 pta. t 

Encrucill.ado. XOAN COSTA 

Horizontais 

1. Acreditou 4. Animal domestico da familia dos cánidas 
7. Forma de verbo haber 8. Un dos cinco sentidos 9. For
·ma antiga de cal 11. Bloque Nacionalista Galega 12. 
Abreviaao, vostede 15. Costume, práctica consagrada. 16. 
Filtra, tira a párte sólida dun líquido 17. lnnáns do pai ou 
nai 18. Prono me persoal de primeira persoa 19. Final 20. 
Calquera de entre dous ou mais 21. Sustentarse sobre un 
líquido 22. Cría nova da vaca 24. Continúo 26. Pronome 
demostrativo 28. Parte cortante dun coitelo 30. Forma an
tiga de alta 32. Home acusado dun delicto 33. Barco que 
se usa para facer viaxes de diversión 35. Barra que une as 
rodas dun vehículo 3 7. Forma abreviada de está 38. Fixo o 
aseo 40. Os berros do can ou do lobo 42. Tecido liso, bri
llante e suave 43. Contracción de de e os 44. Nome de dú
as constelacións do hemisferio Norte. 45. Vivenda. 

Verticais 

l. Chan, superficie que pisamos 2. Ao revés, percorrer un 
texto coa vista 3. Expresión para chamar alguén 4. Confe
deración lntersindical Galega 5. Ao revés, entrega algo _a 
alguén 6. Cualidade do que é novo 8. Sufixo aumentativo 
9. Pronome relativo 10. Que teñen. dereito de uso 11. Que 
ten bondade 13. Abelorio 14. Ao revés, igrexa episcopal. 
16. Vela longa e grosa 1-7. Automóbil de servicio público 
de viaxeiros 19. Realizas 20. Parte final do intestino 22. 
Úsase nunha expresión que significa a diario 23. Forma do 
verbo ser 25 . Nome de letra 27 . Mamilo, teta dos animais 
28. Confía nunha persoa ·29. O autor de Arredor de ·si 31. 
Acción de axudar 34. Título dunha obra de Pondal 36. 
No plural, de onde saen as crías das aves 39. Utiliza 41. 
Pronome demostrativo. t 
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Ñ E P E I X E B O B O H A 

M U G A T A M M U Z P D N 

E Q N e p T z Ñ Q V A e X 

L I O F S U Z M P O R C O 

Dezaseis tipos de tiburóns que se poden pescar na Galiza. 
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:Q duo guineano· Filias ao Soltraballa·para dar a c~ñece( a·cµ!tura t>ubi 

t ,,.v, ,111 sel. ttue che tec1 .n1 frente 
-0- PAULA ~ERGANTIÑOS 

Filias do Sol ademais. de ser o 
nome artístico. do d11Jq.;f9rmado 
por Paloma e Piruchi é tamén 
un proxecto de vida. As can
tantes e compositoras natlirais, 
de Bioko tentan promocionar 
artistas de Guinea Ecuatorial e 
dan a coñecer á cultura da sua 
tribu -os bubis- a través da 
música e da danza que con
xugaí! no cenário. Cando lan
zaron o seu primeiro traballo 
n o mercado europeo non 
existia nen un só disco proce
dente de Guinea. Agora con
fian que co tempo Filias do Sol 
poi~a ser unha superprodución 
cultural con persoas para as 
que "a arte sexa máis impor
tante que o éxito comercial". 

A homenaxe ao povo que enche 
de contido as suas letras vai 
enunciada no nome co que se 
dan a coñecer desde que empe
zaron a traballar xuhtas hai seis 
anos. "Un dos moitos nomes de 
Basacato, o meu pºovo e o povo 
da nai de Paloma, a miña irmá 
maior, é E itohi 6 Pa'e Potó que 
significa O sol tocará de frente. 
Chámase asi porque os homes, 
que traballaban moito no cam
po, interpretaban este feíto co
mo un sinal. Como non tiñan re
lóxios, sabían que cando o sol 
lles estivera tocando na frente 
era a hora de volver a . casa, co
mer e falar un pouco coa famí
lia", explica Piruchi. "Co tempo 
-engade- os homes berraban 
Eh xente! o sol tocounos na 
frente! e todo o mundo marcha
ba. Ao tempo as mulleres sa
bían que eles voltaban. Foi algo 
moi romántico e o lugar rematou 
coñecéndpse 'así. A xente xa 
non dicia que ia a Basacato, di
cia vou ao povo do· sol que che 
toca a frente. Nós quixemos 
cha111arnos fillas do noso pavo e 
de todos os nomes do lugar ése 
era o que tiña máis significado". 

Foi a partir d!Jn certame patroci
nado polo Centro Hispano Ame
ricano no que conseguiron o 
prémio á mellor canción tradicio
nal e á mellor coreografía cando 

decidiron formar o duo. "Vivía
mos na mesma casa, debaixo 
do mesmo teito e competíamos 
entre nós nos festivais --conta 
Paloma-. Sempre gañabamos 
as duas péro a família preocu
pábase polo que puidera pasar 
se algun dia perdia un ha". "Que
rémo nos moito e temían que 
xurdiran entre nós problemas de 
ódio ou de envexa -engade Pi
ruchi- O que descoñecian era 
que dalgunha maneira xa leva-

. bamos tempo traballando xun
tas. Eu compoñia os meus te
mas e dáballos a Paloma para 
que ela os cantase e viceversa". 

As duas primeiras veces que ac
tuaron no Estado español patro
ci nou nas o Governo guineano. 
Empezar a ter repercusión fóra 
do seu país permitiulles constatar 
que no mercado europeo non · 
existía nen un só discq proceden
te de Guinea Ecuatorial. "Démo
nos canta de que o problema era 
bastante máis grave do que ima
xinabamos e que non podiamos 
pensar só eri nosoutras": Neste 
sentido Pirucha sinala que unha 
das suas teimas é promocionar a 
artistas do seu país. Polo de ago
ra conseguí ron que · aétuaran no 
extranxeiro tres cantantes e ve
ñen de criar un selo discográfico 

IDA E VOLTA 

en Guinea que se chama Sibeba, 
como o seu primeiro disco. 

Para elas os temas, conxuga
dos nos ceários coa danza, son 
unha canle para ,contribuir a re
cuperar o bubi. "E uri idioma mi= 
lenário que está en proceso de 
extinción. Os bubis só se poden 
atapar nun lugar, Bioko. Os que 
sairon da illa e se asentaron en 
Europa ou América non saben 
falar o idioma e os seu fillos 
tampouco'', explica Piruchi. 
"Moit?s persoas que viviron no 
extranxeiro varios anos van a 
Guinea só para aprendelo. Nos 
nosos discos -engade F,>aloma
incluimos a tradución literal das 
letras , porque axuda a que -a 
xente lembre palabras que ao 
millar xa ten esquecido. Quere
mos que na história exista un li
bro que tale ,da nasa tribu. Can-. 
do se fala de Guinea Ecuatorial 
descoñécese que existen os bu
bis, os anaboneses, os fang." 

A coreografía e a escenificación 
coas que acompa,ñan os seus 
cantos axuda a entender o con
tido dos· temas. "Cantar e bailar 
ao ·mesmo tempo non é nada 
fácil pero axuda moito q. conec
tar co público, conseguimos que 
a xente participe, que faga tra-

, , 

ballar a sua imaxinación", sinala 
Paloma. Pirucha lembra que en 
África as cancións teñen a sua 
orixe nos cantos durante o tra
ballo. "Nos nos fornas escravas 
pero fórono os nasos qisavós. 
Levámolo no sangue. E o que 
tentamos facer nos nasos es
pectáculos en directo". 

A primeiro traballo de Filfas do 
Solé moi africano, con letras 
baseadas en histórias contadas 
oü "roubadas". "Había festas 
nas que non podíamos participar 
pola idade e entrabamos as 
agachad?S para indagar", di Pi
rucha. "E un disco adicado as 
ñosas nais, entre as que tamén 
incluimos a nosa terra". "No se
gundo percíbense as influén
cias dos grupos cos que cola
boramos", engade Paloma. Po
ñen o exemplo de Milladoiro , 
Mano Negra, Rita Marlei ou Ca
percaillie, cos que actualmente 
están de 'xira. Levan tempo in
vestigando sobre outras tribus 
de Guinea para integrar as 
suas culturas no seu traballo. 
"As discográficas queren cam
biar o teu cauce . Irnos tentar 
que con nós non o consigan . 
No futuro haberá cambios pero 
seguiremos senda Filfas do Sol, 
sen perder a raiz". • 
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O · terrible 

XELÍS .DE TORO 

º
home terrible botara as sú
as con~as, e trazara os seus 
proxectos xa hai moito 

tempo, coñecía as súas forzas e as 
do inimigo, e estaba afeito a falar 
en nome da súa grei, por iso el lo
cía as colores máis chamativas e 
tiña a voz máis ronca de todas. O 
seu proxecto non era a victoria se
nón que os outros non gañasen, 
eilo orgullo da caste, os desfiles, 
conmemoracións, o respecto polos 
modos esgrevios, polos héroes e 
mártires. 

Cando chegou aos seus ouvidos a 
nova estrataxema do inimigo 
non puido crer a vileza dos eus 
contrincantes, esperaba calquera 
cousa deles, a ruindade mái in
nomeable non lle sería ine pera
da, eles eran agudo e destemi
do , e melloraran na arte da arti
maña no transcurso de tanta gue
rra a tumba aberta. Pero a nova 
esrrataxema era e e algo má1s 
que o home terrible non puidera 
imaxinar. 

O inimigo declarara a paz. 
me terrible llou de de o u i
llón o retrato de tód lo s u. ,m
tece ore n carg t rrible, e xu
rou gardarlle lei, e non caer na 
nova trampa do innomeab i . , -
íu ao balcón nde o e peraba " 
moiredume entu ia macla pola 
nova de paz que xa percorrernn 
todo o territorio. El abía qu · 1.:ra 
o intre cimeiro da úa carrcirn. dt: 
home terrible, tería que de enga· 
ñar ao eus da nova fal cdaJe. 
do inimigo que e ta vez aparecíat. 
cuberta coa túnica branca da pa·. 

Un globo en forma de pamba 
branca fixo ombra nas cabeza· 
que enchían a praza a xente en, 
tus.iasmába e mái e má1 , e el d -
catouse que o inimigo pen ar~ en 
todo, e mesmo llo e taba poñen
do dificil á hora de dirixir e ao
seus iguais. Decidiu non dar mái 
tempo a toda e a patraña, e lixe1-
ro colleu un arco e u 1 frecha 
ante o ilencio xeral da pra:Cl, 
modelou unha fo ca ollaJa d1~ 
parou ao corazón da pornba hr n· 
ca. A xente o liaba coa re p1r, -
ción cerrada a traxecroria a tre
cha. A frecha deu cert ira no 1 h
xecti vo, e o globo e toup u sup -
tam me mm arco da vella d 
lore , e d eu interior caían n 
paracaídas bol a d carnmdo , 
refr seo , e x gucte . A . ·ntt 

llou ao seu lid ·r aplm1 1111 t n 
ta puntería e proeza, e el apo . n 
do braz n bal ón, sattd ) 1 

arisfeirn a 
braz para audar a inm n t1 

ovación. Nesc intrc dcc<Jtoll · 
que o inimigos gañarnn d finn -
vamentc a guerra.• 

VoLVER Ao REGO 

Uns dias antes do xuizo d(l 
GAL, vários deputad ~ 
socialistas acudiron ao 

Congreso cunha pegatina na sola-
pa coa inscripción: "Todos somo 
Barrionuevo". A afirmación é co
rrecta, posto que os GAL n n 
p uideron levar a cabo impune
mente os seus 2 7 asesina tos coa 
anuéncia exclusiva de Vera e Bá
rrionuevo. Tiña que haber con
sentimento dunha boa parte da 
cúpula socia lista. Algo moi dis
tinto é.saber se ese detalle de sin - '' 
ceridade dos deputados vai n a li-
ña do que queren as bases. Máis 
ben , se mell a que non, que vai 
contra _o cá mbio apontado nas 
ptimárias. A defensa teimuda de 
actitudes como a de Barrionucvo 
circula paralela a actitu e de Váz
quez de autocalificarse "azote das 
autonomías". As i non hai partido 
que se recupere.• 
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