
Os afectados por atentados ecolóxicos 
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Francesc Frutos: 
"Cambiar un acta de 

deputado por unha 
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O contrabando e a falta de regulación principais aliados desta lacra 

Furtivismo, a pior toxina do marisco 
O furtivismo, a mais ruin toxina do marisqueo, é ao contrabando a sua alternativa natural. E frente a am
bos, a sociedade das rías loita por botar a andar un sector que ainda padece a desregulación, o abando
no por parte das autoridades e unha axeitada profisionalización que permita completar o ciclo produtivo. 

HISTORIA DUN CRIME 
O CASO DO METÍLICO 

Fernando Méndez 

Unha excelente reportaxe 
sobre o fraude do alcol metílico, 
un crime que aterrorizou 
a Galicia dos anos 60. 

ga 1a 

O caudillo 
"Será Fraga o que decida o futuro do partido", "farem so que decida 
Fraga", "o mellar sucesor de Fraga é o próprio Fraga", "o que ten me-
1lor cabeza e mellar pluma para decidir o futuro é Fraga", "estou ás 
ordes de Fraga", "farei o que diga Fraga". Son expre ión de Romai, 
Raxoi, Cuiña, Diz Guedes, Baltar, Pita, etc. Nen a militáncia, nen 
os próprios d irixente , coñecen con anterioridad e ao congreso a po, 
néncia política que redactará, como non podia ser menos, o próprio 
Fraga. Outras declaracións de cualificados responsábeis do partido 
sina.lan que "ali imos refrendar o que diga Fraga". 

O hábito non resta trascendénc ia po lítica a estas práticas. A 
Constitución recoñécelle áos partidos o seu papel baselar oo sis
tema, para iso a democrácia ten que estar instalada, antes de na
da, no seo das próprias organizacións políticas. O artigo sei~ da 
Carta Magna estabelece taxativamente que "a sua estrutura in, 
terna e funcionamento deberán ser d'emocrái:icos". O PP na Ga
liza non cumpre, a tod~s luces, os requisitos exixidos polas leis 
nut:l. Estado de direfto. O funcionamento interno desta forza ca, 
dra coa definición do cauefillismo, moi próximo ao· que caracteri, 
za aos partidos de rango totalitário. + 

PP e PSdG·PSOE 
fan frente comun 
no parlamento 
contra o BNG 
No decurso do pleno desta se
mana, PP, PSdG-PSOE e Gru
po Mixto actuaron de forma 
conxunta aprobando emendas, 
transaccionaron e opuxéronse 
coordenadamente a canta me
dida propuxo o SNG, nalgunha 
delas subvertindo mesmo o re
gulamento da cámara ao tran
sacionar in voce, ou votando 
emendas a "textos que non 
existían". Ainda que os impli
cados o negan, semella existir 
un acorde entre os tres grupos 
de obediéncia estatal para im
par unha "nova dinámica" no 
Hórreo que exclua aos ·na
cionalistas. Esta coincidéncia 

· dase ao mesmo tempo que a 
firma do acordo entre as cen
trais estatais e a Xunta. (Páx. 7) 

A seleción española 
· suscita menos 
entusiasmo que a liga 
Os meios de comunicación es
tán preocupados, España, a Se
lección Española de Fútbol, non 
levanta as paixóns (vendas, pu
bl icidade, audiéncia ... ) qu.e as 
equipas de fútbol, pésie ás cam
pañas patriótico-mercantís que 
lanzan locutores afónicos des
guedellados e a parafernália pu
blicitária de multitude de empre
sas. Agora puxeron aos filósofos 
do cotián a darlle vo!tas sobre. 
este fracaso, pero non dan no 
clavo: só cando Galiza, Euskadi 
e Catalunya teñan a sua selec
ción, España levantará paixóns, 
porque terán contrários. (Páx. 17) 

A Mesa denúncia a 
Facenda e a Tabacalera 
por non distribuir 
sobres da declaración 
da renda en galego 
"Cada ano teño que facer peregri
naxe para atapar os ~mpresos da 
Declaración da Renda en galego 
e case sempre vó1to para a casa 
de valeiro", explica Emílio, un pro
fesor do instituto de Vi lanova. Es
te ano el e un grupo de compa
ñeiros tiveron a sorte de facerse 
na Delegación de Facenda de 
Pontevedra co programa Padre 
que lles permite imprimir as suas 
declaracións en galega. (Páx. 15) 
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Hoxe a acujcultura require un coidado continuo do marisco até que se recolle, un ano e meio despois de sementalo. 

. A acuicultura. e o-marisquéoi un sector económico que-se enfrenta a condutas 
que non_ están tipific~das como delito 

• • impunes n~s r1as 
.ie>mo alternativa ao contrabando 

-O- H. VIXANDE - P. CASTRO 

Ser furtivo é un negócio rendíbel. Cunha planeadora potente un pode marchar con trescentas 
mil· pesetas en poücas horas de traballQ. S~ é a pé os benefícios son máis cativos. A cámbio, 
u~ J.en e~fr~nte a· toda unha sociedade que loit~ p~:>r consolidar un sector a cada máis produtivo. 

n Vilaga'rcia todo o mundo coñe-
, CEi a Viriato, ' pero non quere fo
tos. Agás-alguns Sábados, todos 
os dias Viriato baixa á praia en 
busca dun pouco de marisco· pa
ra vendelo en restaurantes ou en 
casas particulares. Onte pude
ron ser trinta quilos, hoxe cinco e 
mañán se cadra nengun porque 
non qtJizais lle deixen. Viriato é 
furtivo e ionqui. "Queres berbe
recho grande?", oferece. "A tres
centas pesetas", engade. 

O Salnés· é unha sangria de ion
quis que sobreviven do furtivis
mo. En concreto, en Vilagarcia, 
con 2.730 parados, a xuventude 
abála.se entre a fascinación pola 
desafogada vida dos contraban
distas e a necesidade de empre
go. E entre o ir e o vir, a pequena 
delincuéncia e as drogas como 
válvula de escape. A consecuén
cia inevitábel é a máis alta taxa 
de incidéncia da sida na Galiza. 

O furtivismo de a pé, de ionquis, 
pero tamén de pequeno comple

. mento salarial, case nunca re
presenta un problema importan
te, ainda que ás veces -cando 

se sae de nah· si o é. Dos peri
gos deste furtivlsmo ?abe· moito 
Pedro ·Lema,- vixilante da agru
pación de Mariscadbras Virxe do 

A lonxa é o destino final do marisco legal. 

Rosário de Vilaxoán , Vilagarcia. 
"Teño medo, non vou telo", afir
ma Pedro. O primeiro de Xuño 
estivo a piques de quedar baixo 

das augas xenerosas de Arousa 
despois dun encentro con· dous 
dos furtivos de máis sona da ria. 

O un de Xuño ás catro da tarde o 
Quico e outro que chaman Luis 
tentaron afogarme", explica o vi
xiante, que desde entón está de 
baixa. Neste momento a Contra
ria de Vilaxoán ten seis vixilan
tes, ainda que habitualmente ten 
catro. Reforzou a equipa porque 
os meses de Abril e Maio son os 
de maior furtivismo a causa do 
aumento do prezo por mor do 
paro biolóxico que afecta á maio
ria dos bancos. 

O Quico, David Galbán, é un 
mozo que vai para vinte anos 
pero que xa canta cun amplo 
historial delictivo. Despois de . 
tentar afogar ao vixiante da con
traria, foi parar ao cárcere, un 
lugar que xa pisara antes. David 
comezou a sua carreira asaltan
do o parvulário do Freixo, ao 
que tora cando nena. Estudar, 
non estudou. Unha família nece
sitada como a -del preferiu as 
suas mañas para conquerir re-

Pasa á páxina seguinte 



t • ' • • . .•. , . 1 . • ~ -, · 
" • t • •• \ ~ t.: ' ~ . , \ ~ • } ~ t 

'ESTA SEM~NA 3 
ANOSATERRA Nº 834 - ANO XXI 
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cursos que posíbeis niéritos 
académicos. 

has horas", queixa:se Carme Va
les, a presidenta de Agrupación 
de Mariscadoras Virxe do Rosá
rio de Vilaxoán. 

Unha reportaxe de· 1980 
Co Quico andan outros cinco ou 

1seis, pero o máis agresivo de to
¡ dos é el. Ante o agravamento da 
· atitude deste grupo, os colectivos 
· sociais de Vilaxoán demandaron 
unha intervención pública para 
que a violéncia non chegue a 
maiores. "Por 

Furtivos e planeadoras 

O furtivismo co~ planeadora re
quire ter ur;i~a embarcación de 
grande poténcia que poda fuxir 
das lanchas de vixiláncia da Xun-

sobre o furtivismo apontaba as mesmas 
causas nun, sector en ascenso 

desgrácia do.us 
ou tre~ non teñen 
solución, pero hai 
que tratar de evi
tar que os outros 
vaian polo mesmo 
camiño", explica 
Ramiro González 
Mariño, presiden
te da Asociación 
de Viciños. 

1
En xeral 

ta e un sistema de 
distribución para 
marisco acadado. 
Un dos vixilantes 

Nunha reportaxe titulada "Fur- láncia ou o furtivismo a pé xa nalización como a que se está 
a acadar. · tivos. Unha nova praga que eran motivo de polémica. As 

hai r~gulación 
para impedir 

da contraria de Vi
laxoán suxire que 
haxa un sistema 
de control das 
planeadoras e 
que se exixa o 
atraque nuns par
tos determinados. 

ven pala ria", abordaba en Xu- reflexións das mariscadoras 
ño de 1980 este problema. Da- naquel momento xa deixaban Xa en 1980 sinálanse algunhas 

das orixes do problema: a difi
culdade para vixiar as rias, cer
ta relación co contrabando (que 
aparece suxerida), a procedén
cia de moitos furtivos de Cam- · 
bados, a coincidéncia con épo
cas de veda e a existéncia de 
circuitos alternativos de distri
bución aproveitando situacións 
como a dos viveiros privados 
de Carril . 

· quelas, o uso de i:>laneadoras, ver as expectativas de futuro 
os enfrentamentós armados que habia no sector, ainda que 

o furtivismo, só 
hai que aplicala', 

cos mariñeiros, a falta de vixi- non agardaban unha profesio-

Saidas 
labora is 

ANA ALCALDE, bióloga Ana Alcalde , bió-
loga da Agrupa
ción de Marisca
doras, ere que é 
doado controlar o 
destino do maris
co. En realidade, 
é de coñecimento 

A diferéncia é que hai 18 anos o sedor 
non estab~ profesionalizado 

En Vilaxoán hai 
un plano para 
permitir saidas la
borais á mocida
de. Trátase dun-
ha fórmula ensaiada con éxito 
noutras localidades da ria, como 
é o marisqueo a frote . "Xa te
rnos 40 rapaces inscritos, ainda 
que desgraciadamente nengun 
dos da banda do Quico está 
apontado", explica Ramiro Gon
zález. 

En Arousa, o furtivismo ten un
ha dobre vertiente: dunha ban
da o real izado a pé da outra en 
planeadora. Un furtivo na praia 
a pé en duas horas pode mar
char con vinte ou trinta mil pe
setas, pero se vai en lancha po
de quitar trescentas mil pesetas. 

O cultivo de marisco nas praias 
require un esforzo importante. 
Primeiro hai que preparar a area 
pasando os ganchos e retirando 
o esterco - algas que chegan á 
praia-. Posteriormente cultívan
se e vanse desdobrando as 
ameixas e os berberechos e 
cando teñen talla seméntanse. 
Despois hai que ir unha vez ao 
mes a desdobralas e durante 
ese tempo hai que protexer o 
marisco do cangrexo con mallas, 
que se retiran cando está ente
rrado na area. Lago de cando en 
vez hai que retirar o esterco para 
non afogar o marisco e agardar a 
que teña talla axeitada para con
sumo. Entre os primeiros pasos 
e o momento de colleitar pasa un 
ano e meio. "Todo este traballo 
para que veña alguén cunha pla
neadora e marche con todo nun-

público que moito 
do marisco furtivo vai aos viveiros 
privados de Carril ou á zona cam
badense do Sarrido , unha das 
áreas máis ricas de Arousa, que 
ainda non está ben regulada. 

Os furtivos non peneiran o ma- · 
risco na praia, marchan con to
do o que hai , sexa adulto ou 
cría. Posteriomente clasifican 
por tamaños. Os viveiros priva
dos representan un bon sistema 
para colocar o marisco furtivo 
porque ninguén ,controla a pro
cedéncia da cria e teñen licén
cia para comercializar nas lon
xas. "A redución do furtivismo 
só depende dun maior control 
da comercialización , para isa 
hai un servizo de inspección, os 
viveiros privados deben ter unha 
guia de entrada e saida e os ve
ículos en tránsito tamén, de mo
do que non hai problema se se 
cruzan os dados", indica a biólo
ga Ana Alcalde, que tamén ase
gura que, "en xeral hai regula
ción, só hai que aplicala". 

O sector da acuicultura e o ma
risqueo apresenta faces dun 
sistema produtivo ainda en de
senvolvimento que camiña cara 
á normalización, pero ainda hai 
aspectos por cubrir. Un exem
plo é que o furtivismo non é 
máis que uriha infración admi
nistrativa, que se castiga co re
quisamento das artes e a pla
neadora e unha multa, pero es-

Pasa á páxina seguinte 

Tamén daquelas várias voces, 
ás veces co:ntradicíndose , 
apontaban sol l¡Jcións, algunhas 
delas hoxe ainda non acometi
das,··como erari e son a necesi
dade de contr~ sobre as plane
adoras, a vixiláhcia da activida
de e da venda do~ viveiros de 
Carril ou o castigo :penal do fur
tivismo. Outras sol'.ucións, hoxe 
demandadas, ainda non apare
cían na consciéncia xeral, co
mo a necesidade dun debate 
social sobre o sector para per
mitir a sua consolidación. 

O conflito de intereses entre o 
sector: marisqueiro e outros 
sectorés aparecía larvado. Se 
hoxe é unha actividade econó
mica que avalia a posibilidade 
de pechar totalmente o ciclo 
produtivo, daquelas o maris
queo representaba un comple
mento económico e non con- ' 
quería comprometer á socieda- . 
de -mesmo a todo o colectivo 
de mariscadoras- na defensa 
do sector. Proba disto é que 
na~ueles tempos case ninguén 
vix\ilaba os baricos e hoxe a vi
xiláncia está profesionalizada. 

Outro ponto de vista que ofere
ce a reportaxe retírese aos pri
meiros pasos que o marisqueo 
dá na acuicultura. Neste senti
do, eran poucos os que prepa
raban os bancos, ainda que da
quelas non se coñecian méto
dos de cría do marisco, que ho
xe dan semente suficiente para 
multiplicar a produción rexista
da naquel entón. • 

Protexer si, pero mellar é lexitimar 
O neolítico, representou unha revolución que trouxo . 
consigo, entre outras consecuéncias, o paso da caza e 
recolección á gaderia e a agricultura. Pero este cámbio 
obrigou a criar novas códigos de conduta que 
garantisen que o esforzo dos agricultores non se vise 
interrompido nen truncado por recolectores furtivos. 
Mesnjio a convivéncia entre agricultura e gaderia 
resultpu conflitiva até tempos relativamente recentes. 
Pois ben, a sociedade houbo de realizar un esforzo 
que permitise regular as novas actividades e 
lexitimalas para poder avanzar e progresar. 

Hoxe o mar atópase na mesma conxuntura, é dicer, 
nun .momento no que nace unha forma producir como 
alternativa á escaseza dos recursos mariños. Pero ,-
como case todas as actividades pioneiras, carece de 
regulación e non representa unha opción global que 
poda embarcar a porcióhs importantes da sociedade 

· que a lexitimen e daquelas a protexan. Por esa razón, 
o furtivismo ainda representa un conflito entre as 
persoas que comezan a viver del -directa ou 
indirectamente- e outros colectivos que non ven no 
marisqueo máis que un simples cpmplemento 

~ 

económico de fácil usurpación. 

O Estado ten como misión ser o mecanismo que 
permita a organizaqión da sociedade para acometer os 
obxectivos desta. Nunha economía planificada, decidir 
orientar parte do es1orzo social á produción 
relacionada coa acuicultura e o marisqueo significaría 
a case imediata consolidación do sector porque· vi ria 
acompañada dunha extensa regulación e proteción 
frente a ataques que puderan producirse, como é o 
caso do furtivismc::>. 

. . 
Pero a nosa non é unha economía planificada e nun 
contexto semellante un exceso de regulación poderia 
impedir a consolidación deste sector por afogamento 
normativo e faceto entrar en insalvábel colisión con 
outros. 

Que nos queda, logo? Regular e protexer con 
prudéncia é necesário para conformar un marco que 
permita a consolidacipn desta actividade, pero ainda 
está por ver se a Administración ten unha verdadeira 
v?cación reguladora ou se, pala.contra, ainda ve o 

sector con desconfianza e non aposta por el. Proba 
disto último é que na Ria de Arousa a desídia das 
autoridades ainda permite que o furtivismo sexa unha 
alternativa "preferíbel" ao contrabando e que no Ferrol 
tolérase o furtivismo como colchón que aminora o 
impacto do paro estrutural. Ao actuar con laxitude, as 
autoridades no fundo impiden a consolidación do 
sector e se cadra este é un dos principais atrancos cos 
que choca.o marisqueo. Pero ainda que mudasen as 
atitudes, cumpriria máis buscar a sua lexitimación. 

A lexitimación dunha actividade necesariamente 
precisa dun debate social sobre os obxectivos que se 
pretenden ao iniciar esta nova aposta e a mobilización 
de sectores económicos que podan implicarse. Un 
camiño e outro han ir parellas. O debate social debe 
producirse mentres os axentes económicos se 
incorporan á nova actividade. E é misión destes 
últimos disuadir a colectivos como ao dos furtivos para 
que cesen os seus ataques ao marisqueo e á 
acuicultura. E para isa, non hai nada mellar que 
su malos ao proceso produtivo . • · · ' 

ANOSA TERRA 

;.' 
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ta última .case nunca se paga 
porque os furtivos son insol-

. ventes. "Houbo peticións de · 
que sexa un delito penal e pó
dese conquerir porque antes 
pasába o mesmo cos incéndios 
forestais", ;·ndica Ana Alcalde . 

. O furtivismo en planeadora é, 
ademais, perigoso, po_rque a 
miudo os furtivos van armados 
e disparan contra os' vixilantes. 

Contrabando. é 
furtivismo 
aparecen 
asociados e moitos 
denúncian que -
as autoridades 
prefiren o segundo 
ao primeiro 

Sobre o proble.ma do furtivis
mo e a regulamentación, o 
concelleiro do BNG en Vilagar: · 
cia, Carlos Méndez, ere que 
non se pode protexer en exce
so a un sector; hai que conci~ 
liar intereses, di. Para Méndez 
o sector rexista o mesmo pro
ceso que a agricultura cando 
naceu e ten que facer unha re
volución tecnolóxica e un de
bate social que c·onsciéncie á 
povoación da necesidade de 
respetar a produción, como no 
seu momento consolidouse a 
propriedade das terras de la
bradío. 

Non se pode disociar o furtivis
mo en lancha do contrabando. 
En realidade os contrabandis
tas son os únicos que dispo
ñen de planeadoras .capaces 
de marisquear furtivamente 
con seg'Uridade. 

De feíto son moitas as voces 
que denúncian que o furtivismo 
é unha actividade alternativa 
ao contrabando e que se pro
duce cando non hai posibilida
des de facer descargas de ta-" 
baca. Esas mesmas voces 
apuntan que as autoridades 
prefiren o furtivismo antes que 
o contrabando. 

Neste marco, na ria de Arousa 
sempre soan os mesmos no
mes vencellados ao furtivismo. 
A meirande parte deles proce
den de Cambados. Un exem
plo é a actividade que desen
volve a família dos Paridos, 
que alterna contrabando e fur
tivismo segundo ~ conxuntura 
policial. · 

Ainda que o furti"vismo repre
senta un conflito de intereses 
entre os mariscadores -hoxe 
unha mariscadora pode ·gañar 
1.200.000 pesetas ao ano tra
bal 1 ando quince dias cada 
mes- e outros sectores sociais 
interesados en tirar rendimen
to do traballo dos primeiros, o 
problema da falta de conscien,. 
ciación subsiste entre os ma
riscadores. "Furtivismo dunha 
forma ou outra -sempre haberá 
-senténcia o vixilante Pedro 
Lema-, tamén se produce por
que hai paros biolóxicos e os 
próprios mariscadores teñen 
que ir ilegais". + 
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A Ponte das Pías é un dos lugares da Ria do Ferro! no que se rexista maior furtivismo. Moitos excedentes do naval pratican esta actividade. 

O teléfono móbil consagrado como unha art~ máis dos mariscadores ilegais 

As alternativas laborais frean o furtivismo en Ferrol 
Non hai máis de dous anos o 

· problema do furtivisnio na ria de 
Ferrol provocaba fortes enfrenta-
mentas entre os vixilantes e os 
mariscadores, até o ponto de sal
darse coa marte dun mozo que 
non chegaba aos 30 anos. A raíz 
dese incidente xurdia a Aso
ciación de Mariscadores sen Car
né, através da que os furtivos ca
nalizaban as suas demandas, no
meadamente a profesionalización 
do sector e a apertura de alterna
tivas económicas que permitiran 
diversificar o labor dos afectados. 

Tanto os mariscadores sen car
né como as autoridades da co
marca eran conscientes de que 
se enfrentaban a algo máis que 
un grupo de ilegais á busca car
tas doados de conseguir. A 
maior parte dos furtivos eran 
desempregados que recorrían á 
recollida da ameixa como unha 
fórmula para sobreviver. 

. En Ferrolterra o problema era e 
segue a ser estrutural, conse
cuéncia da perda de postas de 
fraballo no sector naval e da au
séncia de alternativas laborais 
na comarca. Os dados ao res
peito son beh significativos. Nos 
últimos meses o incremento da 
carga de trab~llo de Astano e, 
sobretodo, das empresas auxi
liares perm!tiu dar emprego a un 
elevado número de mozos, co 
que a actividade marisqueira de 
ilegais diminuiu substancialmen
te. Esta redución faise tanto 
. máis patente cos contratos esta
. cionais, sobretodo no sector da 
hostelaria e na época do verán. 

Pénsionistas do mar 

A actividade marisqueira distri
buese por toda a ria pero a ponte 
das Pias, a flote e a zona de Mu
gardos, de marisqueo a pé, son 
as máis afectadas pala acción 
dos ilegais. Os mariñeiros e ma
riscadores con carné, alén de 
comprender as causas que pro-
. , .,,.'-.' 

,.'-:; 

vacan esta situación, tamén son 
conscientes das repercusións 
que conleva na ria e nas suas 
próprias economias. Xosé, un 
mariñeíro que trata de sair adian
te co seu próprio bote, sinala que 
non son os mozos que están no 
paro os que nestes momentos 
causan maiores desequilíbrios, 
serión pbla contra os retirados. 
Un 85% dos· furtivos teñen entre 
55 e 75 anos e só un 15% son 

_ mozos de entre 16 e 40 anos, en 
paro ou sen o primeiro emprego. 

"Moitos dos furtivos son pensio
nistas que se acolleron a planos 
de xubilación anticipada", explica, 
'teñen salários decentes e gozan 
do favoritismo da Garda Civil do 
Mar, que fai a vista gorda e os 
deixa mariscar". 
Os dados tiran 
que deste grupo, A 
só un 15% foron 

mariñeiros profisionais, á pesca 
desde embarcación. Moitos de
les teñen permisos conseguidos 
através da contraria e asinados 
pala Xunta para evitar problemas 

- nos que a sua actividade figura 
como pesca deportiva. A ilegali
dade no seu caso depende máis 
dos métodos de traballo que de 
carecer de papeis e as espécies 
no seu caso están moito máis di
versificadas: polvo, choco-, peixe 
e outras. "Van todos os días , 
cando teoricamente non está 
permitido, non respetan nen es
pécies, nen vedas, nen tamaños 
nen topes. Mesmo empregan ce
bos vivos cando isa non está 
permitido para nós", subliña Xo
sé. A cantidade máxima de cap
turas permitida é de 8 quilos, e 

traballadores do 
mar que se viran 
abrigados a reti
rarse e que viven 
nunha situación 
económica precá
ri a. "Ternos que 
completar as pen
s i ó ns realizando 
esta actividade", 
explica un deles 
"porque senón 
non poderiamos 
sair adiante". Para 

ademais , palas 
suas circunstán
cias laborais non 
os poden yender, 
sen embargo os 

comercialización mecanismos de 
distribución son 

do marisco furtivo os mesmos: ba-

no. Ferrol é res, restaurantes 
e a subasta clan-

através de bares, destina. 

restaurantes e 
subastas 

O incremento de 
pastos de traba
llo temporais nas 
empresas auxilia
res de Astan o f oi crandestinas 

colocar o produto 
recurren directa-
mente aos Qares, 
restaurantes e 
mesmo véndenlles aos viciños, 
pero tamén chegan a introducir a 
ameixa no mércado central de 
Ferrol e mesmo acoden a unha 
subasta ilegal, da que se negan a 
dar máis dados. 

Os mesmos mecanismos empre
gan outro grupo ·de pensionistas 
que mália desfrutar de mellóres 
condicións económicas de retiro 
adican grande parte do seu tem
po libre, segundo denuncian os 

decisivo para fa
cer diminuir o fur
tivism o entre a 
mocidade. Do 
15% de xóvenes 

en paro que se adican ao maris
queo, un 12% son toxicómanos 
que carecen de ingresos e de . 
calquera outra posibilidade de 
emprego. O 3% restante, tamén 
con problemas laborais é o que 
máis sofre a persecución das 
iorzas de seguridade e dos Ser
vizos de Vixiláncia Pesqueira, 
dos vixilantes das contrarias, da 
Garda Civil de Mar, do Seprona 
e da Xunta. A maior parte deles, 
tanto mozos como maiores, adí-

case á recollida da ameixa, prin
cipal espécie protexida da ria. A 
intensificación da vixiláncia fa
voreceu tamén o descenso da 
actividade dos furtivos. 

A aparición da telefonía sen ca
bo foi un dos principais adiantos 
tecnolóxicos introducido no 
mundo do furtivismo. Na zona 
de Cedeira o percebe é a espé
cie que máis sofre da actividade 
ilegal. Para evitar os controis 
dos servizos de vixiláncia distri
buense en lugares estratéxicos 
desde os que poden advertir, 
através do teléfono e con ante
lación suficiente, aos compañei
ros para que abandonen a acti
vidade. Este método estase fa
cendo a cada máis habitual e 
impide en moitos casos demos
trar que se están realizando ac
tividades marisqueiras ilegais 
ou en periodos de veda. 

Busca de alternativas 

Mália a existéncia de contrarias 
e da capacidade de control que 
teñen, na ria de Ferrol ven de ar
tellarse a Organización de Pro
dutores Pesqueiros de Ferrolte
rra, no que están integrados tra
balladores das contrarias de Fe
rro! , Barallobre e Mugardos. Un 
dos seus impulsores sinala que 
"é necesário organizarse porque 
non nos sentimos representados 
palas contrarias, controladas a 
maioria polo PP". Pretenden que 
se asocien a este colectivo to
dos os profisionais do mar que 
realizan a sua · actividade na ria 
de Ferrol á busca de mellares 
condicións de traballo, para con
seguir a apertura de novas mer
cados, en demanda dunha me
llara das instalacións nos. peira
os pesqueiros, para canalizar os 
problemas laborais ~ evitar que 
prolifere o turtivismo e como mé
dio para conscienciar a pesca
dores e mariscadores eta necesi
dade de aproveitar de fo'rma ra
cional os recursos.+ 

t •• ~ .... :a .. - """ 



Máis de 20.000 persoas manifestáronse -· 

contra a falla de investimentos e. o desemprego 

O alcalde de Pontevedra recoñece 
a trascendéncia-da .mobilización · · 
en defensa da comarca 
-0- A. ESTÉVEZ 

O alcalde de Pontevedra Xan 
Luis Pedrosa admitiu o éxito 
de participación na mobiliza
ción do pasado Venres 5 de 
Xuño sinalando que a partires 
de agora " ia tomar nota" pero 
defendendo a sua xestión. 
Máis de trinta mil persoas ma
nifestáronse pola mellara da 
comarca de Pontevedra, con
vocadas pola Federación de 
Asociacións de Viciños "Cas
telao" nunha protesta apoiada 
por máis de sesenta colectivos 
que desbordou as previsións 
dos organizadores. Para a 
oposición a resposta do alcal
de é un xesto derivado da pre
sión dos cidadáns quen nen 
pode agachar a sua débil posi
ción dentro do PP nen a inefi
cácia das polítcas conservado
ras dos últimos dezaseis anos. 

Segundo Miguel Fernández Lo
res, portavoz do BNG, formación 
maioritária na oposición, Xan Luis 
Pedrosa non se entera do que lle 
reclama a cidadania. "Non hai un 
cámbio de rumo e, palas suas 
declaracións, percíbese que non 

· entendeu a mensaxe, que é que 
· Pontevedra vai mal. E o único 
que se atreve a dicir que a sua 
xestión é boa", sin ala Fernández 
Lores, quen coida que "ó proble
ma non é que estea Pedrosa ou 
outro, senón que o PP ten sido 
nefasto para ·a comarca": De cal
quer xeito, o BNG subli'ña o fraca
so da xestión do actual alcalde e 
reseña que nas eleición's autonó
micas os populares xa receberon 
un varapao ao ter a menor por~ 
centaxe de votos das cidades go
vernadas pola direita. 

Para Baltasar García, secrétário 
xeral do PSOE .en Pontevedra, 
· Xan Luis Pedrosa é un "cadáver 
poljtico" que esmorecerá rJO pra-

zo un ano que se- celebren as 
eleicións municipais. "O alcalde 
non ten capacidade para gover'
nar e buscar solucións á cidade. 
Di que toma nota da mobiliza
ción pero o único que fai é se
guir xerando frustración . El non 
representa o poder real dentro 
do partido ; Pedrosa depende do 
que manden Xosé Guiña ou Ma
riano Raxoi", sinala Garcia. Ao 
tempo que o alcalde comparecia 
ante os meios de comunicación 
o L~ns 8 de Xuño, outro popular 
que sonou como proposta de 
Raxoi para a alcaldia, Xerardo 
Lorenzo, presidente do Ponteve
dra Futbol Club, amosaba o seu 
apoio ao alcalde nos "momentos 

· difíciles" e lembraba o respaldo 
que lle dera á hora de acceder 
ao clube deportivo. 

A preséncia de simpatizantes e 
militantes destacados do PP dei
xouse sentir na mobilización e, in
cluso, á hora de portar pancartas 
contra a política dos. conservado
res, o que reforza a posibilidade 
dunha candidatura eleitoral inde
pendente. "A xente do PP tamén · 
está cansa do xeito de facer políti
ca e tamér:i percibe que neste mo
mento o partido ten unha parálise 
cerebral pola cal non pode garan
tir o futuro de ninguén", sinala o 
secretário dos socialistas. Desde 
o BNG tamén se reseña a partici
paéión da cidadania en xeral, in- · · 
cluíndo moitos votantes 
populares. "Mália as cartas que 
se enviaron aos militantes e o 
bando da alcaldía explicando por
que non asistia · á manifestación, 
os viciños, independentemente 
das·suas ideas, entenden que es
tán perdendo pastos de traballo 
no. sector público, que non hai in
v~stimentos en infraestruturas · 
con critériu · ou que a estación de -
ferrocarril de Pontevedra vai ·fun
cionar só como un apeadeiro. En 
realidade si hai futuro para Ponte-

vecira porque a xente . amosouno 
mobilizándose", di o nacional.ista 
Femández Lores. · 

A idea de reivindicacións localis
tas está superada, segundo os 
grupos da oposición, xa que con
sideran o motivo da protesta a si
tuación xeral da comarca. "Desde 
a alcaldia intentaron desvirtuar a 
mobilización argumentando que 
estaba orquestrada polo' BNG. A · 
iniciativa partiu dos viciños e se 
incluiu pontos que están no noso 
programa será porque están pre
ocupados. A dimensión da .mar
cha botou por terra que estivese 
manipulada por ninguén", di Mi
guel Fernández_ Lores. 

O estancamento que padece a 
cidade e a sua zona de influén
cia estaba na base das reivindi
cacións feítas . pala Federación 
de Asociacións de Viciños "Cas
telao", que fixo fincapé na "evi
déncia" de que a .comarca non 
progres·a. Subliñan tintes localis
tas no proxecto

1 

de disgregar a 
Audiéncia Provincial e reseñan · 
as nulas perspectivas de criar 
emprego, cun ·423 dos-parados 
menores de 25 anos, a crise de 
~mpresas como Lácteos Pr:ieto, 
Alvarez, Construccións A Barca 
ou o sector metal, as deficientes 
comunicación$, a pobreza do 
campus universitário, -a instala
ción de grandes· superficies. que 
ameaza ao comércio local -que 
apoiou. masivamente a protesta
e a instalación da empacadora 
en Vilaboa ·~polo úoico motivo 
dunha promesa eleitoral do PP 
de· Vigo"."A xuventude ten que 
buscar traballo fora da cidade. e 
sair a rua para demandar o seu 
futuro. Xa están cansos de que 
atopen emprego os tillos dos de 
sempre gtácias á política clien- . 
telar que se .leva a cabo desde a 
alcaldia", di o secretário do 
PSOE, Baltasar Garéia. + 
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Denuncian a agresió_n de-~neonazis . 
a Elias·Rozas· e Ramiro Paz· 

. ~ . ... 

5 

O Martes 9 de Xuño Elias. Rozas e Ramiro Paz, os dcus - " 
~- insubmisos que cumpren condea na prisión. militar de al

·calá de Henares, foron agredidos por reclusos perteri
centes á organizaeión ne,onazi Bases Autónomas, segun~ 
do_ ven de _denuneiar a ANOC. Prim~iro foi; agredido ·un 
dele·s se.n que as . .autoridatles da [>risión fixe.ran nada ao . 

- respeito e, posteriormente, os dous ínsubmisos foron 
agredidos ante a ·pasividade dos funci.onários do cárcere, 
segundo sinalan na ANOC. Os antimilitaristas galegas, 
ademais de éomprobar as posibilidades de f_acer uriha de·
n6mcia, notificaron ao.s deputadós nacionalistas en Madrid 
·a agresión, pedíronlle que visiten aos dous insubmisos e qu_e 
apresenten unha interpelación no Ministério de b)efensa. + 

..r' 

_Manifestación polo pec~e defini~yo 
de Celulosas 

' 
"Pola saude e o traballo do ·mar" é o lema da 

.- .. 
le'._ .. 

manifestación que convoca a Asociación pota Defensa da 
_Ria .de Pontevedra (APDR) para o vindeiro-Domingo 2=1 de· 
Xuño. A' protesta, que s,ae ás once e media da mañán das 
alamedas de Mari!"! e Pontevedra, fai fincapé en dous as
pestos que consideran definitivQs para o futuro da ria: o 
proxecto c:;te lei de-' 'protección da calidade das augas da 
ria de Pontevedra" e a recente declaración· por parte da 

.JCunta do fundo da ria ccino "Zona C para os cultivos bi-
. valvos". Segundo a APDR, de aprobarse.a lei, que proibe 

os .verquidos dé ·mercúrio, conlevaria o peche de Elnosa, 
pplo que os responsábeis do SEPI están presio_nando ao 

• . Governo galego para que a lei sexa modificada. A marcha 
· pede que a XLinta non ceda a estas presióhs e que P.eche 
-E~nosa como primeiro. paso para pechar. definitivamente o 
complexo de Celulosas. Por outra parte, a declaración ·de 
zona C significa que os mariscadores non poden comer- , 
cializa·r os bivalbos directamente sen reinstalálos nunha 
zona timpa por un peridodo de dous meses. P~ra a APDR, 
non se pode "castigar" ao sector produtivo en troques de 
tQmar medidas contra a contaminación.+ 

Translado cio Estado 
de d~us pre~s galegos na Arxen~na 
Os dous presos galegas na Arxentina Sebatian Xaquin 
Ramos e Luis Dario Ramos poderán ser translados en 
breve a algunha cárcere do Estado español, segundo in
formou o xornal Clarín e confirmaron familiares dos reclu
sos: O seu translado faria ·realidaae as peticións que des
de hai' cinco anos se levan feito ao Governo á.rxentino. Os 
dous preso_s estaban condeados polo asalto ao cup.rtel da 
Tabalada, ria madrugada do 23 de Xaneiro de· 1989. Ma
nuel Fraga entrevistarase co presidente Carlos Menem . 
para pedir o translado de Xaquin e Luis Dario ramos. Nos 

. últimos meses tanto a CIG comq o BNG incidiron na.ne
cesidade de que cumpriran condea no Estado español.+ 

· · Baltar abre duás oficinas 
p~ra vender as accións do Ourense 
A resposta do· presidente da Deputación de Ourense, X o
sé Luis Baltar, ás críticas do BNG e PSOE pola compra de . 

accións do CD Ourens~ por 
. 173 millóns .de pesetas., foi · 

·"repartir entre a cidadania'~ as · 
accións mediante a venda das 
mesmas. Para isto, Ballar 
abriu unha ventaniña de ven
da na Deputación provincial e 
outra no local social do clube 
deportivo. Dos 188 millóns de 
capital social do clube, Saltar 
sinala que o 51 % quedará en · 
mans do organismo provincial 
xa que opina que o control do 
clube debe residir nas institu
cións. A afirmación contradi o 
feito de que a compra de . 

accións, feita en duas tandas de 43 e 130 millóns respeiti
vamente, foi feita a.título persoal.+ 

Reivindican a transferencia 
do edificio da cadea da Coruña 
O anúñcio do ministro ·9e- Interior, Jaime Mayor Oreja, de 
que se van construir centros de acollida para os reclusos de 
terceiro grao e a recente apertura do centro penitenciário de 
Tei~eiro, en Curtís, deixan o edificio dó cárceré da Coruña 
aberto a outras fins. Qs mozos de Galiza Nova levan a ca
bo unha campaña para reivindicar o centro para fins cultu
rais e sociais. Ao tempo, o deputado nacionalista Francisco 
Rodríguez interesouse no Congreso pola posíbel transferén
cia do edifício e as condicións en que se levaría a cabo. + 
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A PERSECUCIÓN DASlJNGUAS -PERIFÉRICAS DURANTE 
A-· DITADURA·· PRIMORRIVERI.STA. 

, . R .. CARBALHAL 

' O 13 de Setembro de 1923 ten lugar q Gol- . letreiros· escritos en cat;láh, se coloquen · 
pe de Estado do Capitán Xeneral ·de Cata- ouqos iguais en esp;:iñote proi~e ter~_iJ 
luña, Miguel Primo de Rivera, quen añtes naqtemente que nos eqifícios públicos se 
de saír para Madrid, a onde chegará o _día ice outra bandeira que non -·s.exa a "na-
15, promete buscar o ·remédio "que permita , cional''· O día 18 de Setembro de 19:V pu
a ·Cataluña e ás rexións de España -que o -. bhca a Gaceta un Qecreto no que,-no <Seu 
desexeri. viyer en liberdade sen butto límite artigo 1, se di: "Non se .poderá izar nen os~ 
que as características da ·unidade estatal ' tentar 9utra baride-ira que a nacional en 
que o dereito eolítico fixa e é consenti- busque, edifícios, sexan do Estado, .. da pro-
mento Lmiversal ·admitir ... (e dedicar), -a víncia ou mun'icípio, · 
suá actividade á resolución do problema -in- nen en lugar ~lgun) sen · 
terior de España, dando ás rexións tod~ a máis e~cepción que as · ' 

~epresión. A imposicü5n do español estén
dese ao ·e;isino po_r Circular da Direción 
X~ral dirixida a8s iNspectores xefes de en- · 
~i~o primário en Outubro de 192J~ "Por 

. ser de capital interés en todas as províncias 
· de España o coñecemento da língua c-aste
lá, na máis-perfecta expresión posíbel, este 

. ensino 'constitui. sempre a labor sobrancei-
ra dos mestres de Instrución primária sin

gularmente naquelas 
rexións ou comarcas 
onde, p r conservar 

for~a e toda a lib~rdage compatíbeis coa embaixadas, consula- . 
existéncia dunha unidade estatal que defi- · dos, hospitales cm· es-
niu en termos ben precisos". Xa na capital colas ou uutros centros 
do Estado, fala da anómala división dé Es- pertenceptes a nacions 
paña en províncias e ·deixa entrc;yer un ré- extranxeiras", e no ,ar-

'A:s língua~ periféricas 
fican .recluidas 

idiomas oú dialéctos 
diferentes da língua 
oficial aos que os s~us 
habitantes estiman co 
xusto e lexítimo título 
das causas próprias, 
cómpre un: maior e 
preferente esforzo por 
parte dos poderes para 
dotar á infancia do 
ma1s esencial dos 
Iheios de comunica-

xime rexional anátogo ao das· Capitanías tigo 2 afírmase .que:· 
-Xerais e, se ben afirma que o separatismo1o "Expresar ou escreber ' 
non levantará .. cabeza, distíngueo do rexio- .. en · idiomas ·ou dialec-

a9 -ámbitq privado e 

' nálismo, co que se mostra comprensivo. A tos as cancións, bailes, 
Nasa Terra, aínda que mostra as normais costumes e traxes re-

o seu ,ensino 
obxecto 

reticéncias por trata_rse .dun movimento xionais non son obxe-
protagonizado por militares, considera posi- _to de proibición algun-

de proÍbición" 
tiva a expulsión do poder dos vellos políti- ha; pero rios actos ofi-
cos e acolle favorabelmente os intentos de Giais de carácter na-
ren.ovación, a posibilidade dunha deseen< __ cional ou interna-

, tralización administrativa e de uso dos id.io~ : cional, non . poderá 
mas rexionais. Faise eco desta expectativa usarse polas persoas in-
xeral baseándose nas · promesas do Directó- vestidas de autoridáde 
rio. "Chegou o 13 de Setembro e ao se fa- outro idioma que o 
cer cárrego do poder o Directório militar castelan, que é o ofi-
dixo que se atenderia as rexións e que se cial·do Estado español, 
ll~s farian concesións para que poideran sen que esta proibición 
desenrolar a súa vida". Agora, continúa o ' alcance á vida interna 
periódico nacionalista,' ~odo o mundo é re- das corporacións de ca
xionalista, tanto en Galicia como no rnsto : rácter local -ou rexio- ~ 
de España". E así vemos c<;>mo en poúco' nal, · abrigándose, non 
tempo todolos xomás, ainda aqueles como' . oustante; a levar en ' 
os garciprietistas, gassetistas, bugallistás e castelán os libros ofi-

. -: . 

demais que antes tanto empeño demostra- ciais de rexistro ·e actas, ainda nos casqs 
ban en afogaL as voces rexionás, veñen pe- que os avisos ou comunicacións non diriXi-
dinqÓ que se · reconoza a persoalidade de das ás autoríd~des se ·encontren redactadas· 
Galicia e que se atendan as suas necesidás". en .língu;i rexional'~. Polo tanto as línguas 
En Galiza, o 12 de Outubro de ·1923 fúnda- periféricas fican .recluídas ao ámbito priva-
se o Seminario de Estudos G;:i.legos no que do e o seu ensino obxecto de proibición, 
Risco participa dirixindo a Sección de.. Et- _ como ·sucedeu cos cursos de Gramátiéa e 
nografia e Folclore e colaborando activa- Literatura catalás que ía impartir a Aso-
mente nas de Filoloxia e Arte e Letras·. ciación Protectora dG ensino catalán en 

Villafranca. 

ción entre os seus 
~ompatriotas e do po
c;leroso elemento de 
cultura que constitue o 
coñecemento do idio-
ma pátrio". 

"De aí a conveniéncia 
de que por esta Dire
ción xeral se requira 
aos mestres non esque
zan a sua abriga neste 
arde do ensino e a ne
cesidade de que pala 
inspeción correspon
dente se vixile o máis 

Con todo, a verdadeira face do novo réxi- -
me vai pórse de inmediato en evidéncia e 

exacto cumprimento do deber no que 
aqueles se encontran de ensinar a língua 
castelá nas suas respeitivas escalas e de dat 
o ensino no mesmo idioma, debendo aterse 
a este respeito e outros aos que dispon so
bre esta importante matéria a Real Orden 
de 19 de Decempro de 1902, que no seu 
número primeiro dispón que os inspectores 
de Primeira Ensinanza velen sen descanso 
polo exacto cumprimento da obriga na que 
están os mestres de ensinar a língua castelá, 

Nestes primeiros días, instáurase a· censura dando canta a esté ministério das faltas ou 
prévia, críase 0 somatén én todas as pró- incidéncias q~e no tocante a estes extre--asi, disolto _o Congreso dos Deputados e a. 

parte electiva do Senado, e suspendidos das 
suas funcións os govemadores civís e subs
rituídos polos militares, o xeneral Losada; 
gobernador civil de Barcelona, ordena que 
en todas as rúas, estradas e lugares o~de hai 

víncias e ·publícase, cc;m data do deza_nbve -~~- inos poidan surxir.". Por conseguinte, im
de Setembro, un real decreto polo que sé . pon:~e a obrigación de reforzar o ensino do 
proibe q separatismo. M~ntres o PSOE e .:a ~' castelán nos territórios con lingua própria e 
UGT declaran que non oporán resisténcia proíbese·a imparticiól) das aulas nas línguas 
·á Ditadura, outros sin?icalistas sofren dura distintas ·de esp¡IDol. 

Segundo acordo do Consello de Administración de 22 de Maio 
. . de 1998, convócase aos -señores accionistas de PROMO~IÓÑ_S 

CULTURAIS GALEGAS S.A .. , con domicílio ep Vigo, ruado 
Príncipe 22, á Asemb~ea Xeral Ordinária· que se celebrará na citada se
de social o dia 25 de Xuño ás 19 horas en primeíra convocatória e o dia 
26 de Xuño á i:nesma _hora ~n segunda e definitiva;-baixo a seguin~e 

ORDEDODIA 
1.- Informe do Presidente do Consello de Administración. 
2.- Exame e aprobación no seú caso, do Balance, Canta de Resulta

dos e Memória de X_estión correspondente ao exer.cício de 1997. 
3 .- Renovación estatutária de cargos societários. 
4.- Rogos e perguntas. 

.Er{ Vigo, ~ 25 de Maio. de 1998 
O Presidente 

CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS. 

Esta circular é reforzada, en Decembro de 
1923, por unha Real Orde que proibe o en
sino do catalán n·os centrds sostidos polo 
Estado, o cal non obsta para que, en teoría, 
o Direcfório exprese, en Abril de 1 ~24, a 
súa simpatía polo idioma catalán. Aos tres 
meses do Manifesto, o Directório gábase de 
ter definido o problema rexional con rela
ción ao separatismo ou ás ambigüidades au-
1:onómicas, teoría esta última "que só no 
orde administrativo é admisíbel". En Xa
neiro de 1924, fai o Ditador balance da ua 
xestión, destacando como éxito a dura 
campaña contra o separatismo e apr veita 
a ocasión para rexeitar o autonomismo. 
''Non quera escoitar falar de auton mia de 
nengún grado; ao máximo, descentraliza
ción dalgun servizo e ctiación d manco
munidades que marquen a per onalidade 
das rexións; nada máis. Quen pensou en 
autonomías? A unidade da Pátria é cousa 
qae non pode sequera rozar e coa menor 
alusión" . En Xuño de 1924, o govemador 
civil de Barcelona conmina ao decano do 
Coléxio de A vogados da cidade condal pa
ra que publique en castelán e non en cata-

- lán a Guía da citada Corporación, endo 
multados o avogados que votaron favora
belmente á úa publicación en catalán. 

ADDENDA A PERSECUCIÓN DO GALEGO 
DURANTE O FRANQUISMO. Ao artigo pu
J?licado co rubro acima indicado, só quera 
acrecentar, entre as normas proibitórias das 
línguas estatais distintas do español, unha 
arde do Ministro -Serrano Suñer, de 8 de 
Abril de· 1939, ~ue establece: "Asirnesmo 
queda proibido o emprego de termos di tin
tos do español para a nomenclatura do 
hospedaxes en España, sen prexuizo de que 
poidan usarse nomes xeográfico do Estran
xe¡ro na titulación dos mesmos". Esta proi
bición relativa aos hospedaxes, foi amplia
da con outras palas que se proibian os rótu
los de empresas, marcas, etc., en língua 
distintas do castelán, ficando estes nunha 
situación pior que os próprios estranxeiro , 
pois un galego, por exemplo, poderfa r ru
lar o seu establecemento cun nome francés, 
alemán, etc., e non en idioma galega. Estas 
proibicións, xuntamente coa ide loxia fi
cial que degradaba as diversas lfnguas peri
féricas á situación de dialectos, "pola súa 
pobreza lingüística e füolóxica"; confi rma
ban un clima sofocante para o seu us pú
blico, e, por conseguinte, parece un sarcas
mo dicer que non houbo decretos que proi
bisen 9 uso do galega.• 
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Sorprend~nte cámbio· de ruí!lo ·no pleno desta semana : 

EU·EG e PSdG·PSOE alíneanse co PP ·no Parlamento 
-0- PAULA CASTRO 

No decurso do pleno desta se
mana, PP, PSdG-PSOE ~ Gru
po Mixto actuarán de forma 
conxunta aprobando emen
das, transaccionaron e opuxé
ronse coordenadamente a can
ta medida propuxo o BNG, nal
gunha delas subvertindo mes
mo o regulamento da cámara 
ao transacionar in voce, ou vo
tando emendas a "textos que 
non existían". Ainda que os 
implicados o negan, semella 
existir un acordo entre os tres 
grupos de obediéncia estatal 
para impor unha "nova dinámi
ca" no Hórreo que exclua aos 
nacionalistas. Esta coincidén
c ia dase ao mesmo tempo 
que a firma do acordo entre 
as centrais estatais e a Xunta. 

A acción conxunta á que chega
ran os grupos da oposición no 
Parlamento para abrigar a Fraga 
lribarne a dinamizar o Parlamen
to quedou rota no pleno desta 
semana despois de que se evi
denciara unha unidade de ac
ción entre PP, PSdG-PSOE e 
EU-UG. O PP ofereceria, en en
trevistas con Anxo Guerreiro e 
Abel Caballero, un trato especial 
a estes grupos (apoiar algunhas 
das suas propostas) para que 
rachasen a unidade de acción 
cos nacionalistas impedindo, á 
vez, o seu crecente protagonis
mo. Os implicados negan que 
exista acordo algun e só falan 
de "pontuais coincidéncias", ain
da que parlamentários do PSdG
P SO E mostaron o malestar por 
este cámbio de Caballero na po
lítica que estaba a imprimir Tou
riño. Pola sua parte o BNG mos
trou a sua "sorpresa ante tan 
significativo cámbio de postura". 

Os métodos empregados, para 
aprobar emendas que desvirtua
ban as propostas realizadas po
lo BNG, e que apoiaron os tres 
grupos estatais, mália ser regu
lamentários, implican, en todo 
caso, a introdución de mecanis-
mos que- sentan un precedente 
e canean algunhas das normas 
do regulamento. 

No debate do Proxecto de Lei do 
cinema e do audiovisual de Gali
za albiscouse xa o achegamen-

Pilar García Negro, parlamentária nacionalista. A. PANARO 

leí. Nesta ocasión, o PP era o 
único que votaba en contra, polo 
que en consecuéncia, a leí do 
audiovisual quedaba rexeitada. 

Apoio ao acordo 
Xunta·UGT-CCOO 

As surpresas chegarian máis 
avanzado o pleno. Para validar 
as conversas que lidera UGT na 
mesa de negociación na que 
participan patronal, administra
ción e os dous sindicatos esta
tais, o PP aprobaba xunto co 
Grupo Mixto e os votos socialis
tas unha moción apresentada 
polo PSdG-PSOE para a reorde
nación do tempo de traballo , coa 

S an Caetano limita 
ao Norte coa Rua 
de Ramón Otero 

Pedraio e o busto de Xosé 
Maria Acuña López mestre 
de xordo-mudos; ao Sul, 

abstención do BNG. Curiosa
mente, o texto aprobado foi ne
gociado polo portavoz socialista, 
Emílio Pérez Touriño e os conse
lleiros de Economía, Relacións 
Laborais e Promoción de Empre
go, Xosé Antón Orza e Manuela 
López Besteiro. Resulta chamati
vo que mália terse apresentado 
en anteriores ocasións mocións 
ou interpelacións na mesma liña, 
xustamente se aprobara esta no 
parlamento, escasas · horas des
pois de terse anunciado que se 
acadara un preacor·ao entre a 
Xunta e os "axentes sociais". , 

Seguindo a mecánica de adiar 
ao grupo maioritárro da oposi-

ción e sumar esforzos entre 
PSOE e PP, os populares opta
ban por apoiar as emendas 
apresentadas tanto polo Grupo 
Mixto como polo Socialista a 
respeito dunha moción defendi
da pala deputáda nacionalista 
Olaia Fernández, na que solici
taba da Xunta a sua contribu
ción para fortalecer a capacida
de finaricieira de GEA. O grupo 
parlamentario popular pedía a 
votación por separado do texto 
da moción e das emendas de 
engádega rexeitando a propos
ta do BNG e aprobando as dos 
outros grupos. 

Máis evidente facíase ese ache
gamento PP-PSOE cando no 
decurso da sesión plenária do 
Mércores 1 O de Xuño ·volvíase 
repetir o apoio aos textos apre
sentados por uns e outros. O de-· 
putado do PP, Roberto Castro, 
apresentaba unha proposición 
de lei pola que se demandaba á 
Xunta que se lle solicitara ao Mi
nistério de Fomento a realiza
ción dun estudo sobre a sinaliza
ción da estrada Santiago-Ouren
se para mellorar a seguridade 
vial. De novo o PSdG apresenta
ba unha emenda de modifica
ción e curiosamente o PP vota
ba a favor deste texto e non. do 
seu próprio, coa abstención dos 
representantes nacionalistas. 

O consenso evidente que existiu 
en todo momento entre os gru
pos Popvlar e Socialista viuse 
frustrado cando tentaron de 
transaccjonar "in voce" unha 
emenda apresentada polos po
pular~s no decurso do debate 
da proposiciófl non de lei para o 
Fomento do plano de emprego 
rüral. O deputado nacionalista, 
Emílio López Pérez negouse a 
que se producira este trasacor
do denunciando que o proceso 
era irregular, pois non se pode 
realizar· un trasacordo in voce. • 

trocentos cirrcuenta me, 
tros cadrados, que acolle 
todo canto coche oficial 
se ·move poias · estradas 
nacionais. 

to. O PSdG'7PSQEl'.,séguin._do. un- ·_. '. ·; 
ha liña qüe ó caracteriza, de- , ' 
fendeu a independéncia empre
sarial da indústria audiovisual e 
criticou a prop6sta n.acionalista ' 

coa praza de Camilo Díaz 
Bahño e unha oficina do_ . .. 

·~ , '. t. • - ..•. ,_ 
IN'EM; ao Oeste, to .monob, - " 
to en lembfanza:Oti\.nxel 
Casal e·'ll estatua de un pe, 
regrino .xac.obeo, e ao Les, 
te, co 15ai'tro das Cancelas, 
onde:se' ubica a Casa Cuar, 

Nocións · 

Eis o que podia ser a ver
sión oficial da descrición 
e. localización dos. fenó :: 
menos naturais e huma
nos, relativos á sede admi
n is frati va da Xunta de 
Galiza. por coflsiderala "intervencionis-

ta","' 'seg'unqo M~ndez Romeu, 
que t.J'yo·· longas conversas con 
Goflde ~oa XPP). O parlam·entá-
rio . socj§ilista cuestiónaba as pa
labias da depüta~fa ao_ BKIG Pí-
lar García. Negro por tratar d~ ~e-- · 
gu.lamentar "en excese>" un sec-
tor qúe na actualidade carece da 
máis mínima cobertu~a legal. 

Cando Xaime Pita, portavoz do 
PP saia a defender o posiciona
mento do seu grupo, nen sequer 
preGisaba de artellar o discurso. 
As s4as primeiras palabras eran 
para sumarse á Hña d~fendida 
polo. PSdG.a respeito do "e~cesi
vo control" e o "proteccionismo'~ 
ql)~ se pr~tendia co proxecto de 

tel da Garda 'Ci~il. --

O último censo reflectia 
un total de mil cincocen, 

de xeografia· Estudos menos ortodoxos 
e algo irreverentes, ainda 
que igual de- científico's 

tos hg.bitantes , dos que 
cento' once son asesores de 
conselleitos, cerca de trescentos responden á figura 
de asisténcias técnicas, cargos políticos e libres de, 
signacións e o que fica repártese entre funcionários 
e persoal laboral. · 

O ponto máis elevado do edifício é o mastro te
lescópis;p no que · ondea a bandeira galega, con 
douscentos oitenta e tres metros de altitude. sobre 
o nível do mar. No centro das instalacións sitúase 
a depresión das T oupeiras- e indo máis para abai
xo atopámonos cun subterráneo de dous mil ca-

que 'os anteriores §ituan 
outros accidentes geográfi, 
cos nas imediacións do 

complexo burocrático: a enc~sta do Aturuxo, b~, 
rro libertár!o do pavo e homónimo dun lugar de 
copas; os urinários da Estación de Autobuses, 
preparados para receberen un novo operativo de 
desmantelamento do cabo Guedes; o forado de 
tres metros de perímetro aberto para o arranxo 
por décimosegunda vez do mesmo tramo de pavi, 
mento pero cunha distinta empresa subcontrata, 
da; e a igrexa da Pastoriza, cita anual dos derra, 
deiros Carlistas por Deus, pola Pátria e un dife, 
rente Rei. • 
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Audiovisual 
decimonónico 
O PP rexeitou o proxecto de 
lei do cinema e do audiovi
sual de Galiza porque é un 
documento "decimonónico da 
esquerda radical". Xaime Pi
ta, portavoz do grupo popu
lar, resumia con esas pala
bras as razóns palas que non· 
apoiaban ·o texto apresenta
do polo BNG. O parlamentá
rio popular advertía ademais 
que coas medidas "proteccio
nistas" dos nacionalistas lem
brábase de como Kazan fa
cia fuxir a un dos personaxes 
da sua película "Tras do te
lón de aceiro" do "poder ver
mello". Grazas ao seu rexei
tamento, _dicia, "ninguén terá 
que fuxir da Galiza porque 
non irnos aprobar a sua lei". 
Para desgraza do sector, non 
terán que fuxir porque tam
pou co terán artellados os 
médios para facelo. O PP re
xeitara un proxecto semellan
te, tamén apresentado polo 
BNG hai dous anos. Daquela 
negáranse a aceitalo porque 
estaba por sair un que xa ti
ñan eles rematado.• 

O PP non está 
encantado co euro 
Diante das críticas do parla
mentário nacionalista, Xesüs 
Vega, cara a atitude do Go
verno galega frente á moeda 
~nica e as suas repercusión 
na economia, o conselleiro, 
Xosé Antón Orzá, aseguraba 
que eso "supón presupór que 
estamos encantados coa vi
sión economicista, pero esa 
non é realidade". Orza se
guiu polo camiño de animar á 
redución da presenza do 
sector público para que se
xan as empresas as· que eren 
riqueza para rematar cun 
"non ·irnos pensar noutros 
modelos, este é o que está a 
amosar virtudes e seria ab
SU[do cuestionar a realida
de". Non se. chegou a enten-. 
der ben a que ·Viña cuestio
nar as int1?rpretacións do de.
putada do BNG.+ 

Ler a Garcia Márquez 
nas .horas librea : L 

~<·. ' ' 
A conselleira de Faruílfa/ MU',. ·: 
ller, Xuventú'(je e ú:ie~aclóns; · 
Laborais citbu a GB.bri'el Gar~:: 
cía Márquez JIO plé¡Íg;· as·~~ll~" 
.randa que ela tamé'ii;"gostaba 

· do escritor e nomeadamente 
da obra na que fa_la dun x-e--: 
neral·que está só. Anxo Gue-::
rreiro, na sua inter-Venclón, re- ~ 
criminou á conselleira por, cr
ta'r ao nomeado autor sen sa
ber de que obra estaba talan
do. Sa de El coronel no tiene 
quien Je escriba ou de ,El ge
neral en su laberinto. A con
s e 11 e ira parecéulle mal a 
apreciación e perguntóuse se 
non a estaria chamando igno.: 
rante. Desde o seu escano 
Guerreiro respostáballe que 
para nada quixera insinuar 
nada semellante. • 
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NOVIDADES A NOSA TERRA 

J{istoria 

da Lingua (jaíega . 

de Xosé ~flmón !Jrei~eiro Afato e 
Jln~o (jómez Sánclíez 

·po[o reino 
de (jafiza 

'll ários autores 

'l.ln percorrúío pofo tempo 
social poíítico e líistórico 
no que se ~estou 
a íírica medievaf gafega. 

(jramática 
da Lingua (ja{ega 

de Xosé 1\{lmón ![rei~eiro Afato 

l. !Fonética e !f ono[o~ 

I J. Morf osü~ita~e 
(en preparación) 

!JI. Lé~o e Semántica 
(en preparación) 

a 
ED I CIÓNS 
AI08ADBB.A 

Oireitos, 
xustiza e 
igualdad e 
para Irlanda 

Nunha conferéncia <liante da 
Sociedade Irlandesa de Nova 
Iorque, Gerry Adams imerpre, 
tou os contido do acordo de 
paz. ''Negún republicano pode, 
ria aceitar a forma de abordar os 
princípios de consenso e auto, 
determinación -recolle o serna, 
nário .AN PHOBLAHCT- que 
están no limiar do texto porque 
xiran arredor da partición im, 
posta e polo tanto son unha 
violación do princípio 
democrático e unha negación 
do direito do povo irlandés a 
decidir o seu destino. Proclama, 
mosque Irlanda é o único mar, 
copara construir o futuro de fr, 
landa sen interferéncias exter, 
nas. Con todo, non é posibel 
avanzar nesta liña polo de ago, 
ra, a causa da actitude do Go, 
veme británico". Adams debu, 
Ua <liante da audiéncia o conti, 
do do documento Par un futuro 
de igualdade que inclue os direi, 
tos "de intervencion política, 
de liberdade de expresión e de 
credo, de defensa democrática 
de obxectivos políticos e 
nacionais, de promover 
cambios constitucionais por 
procedimentos pacificos e 
legais, a igualdade de oportuni, 
dades para as actividades sociais 
e económicas sen prexuizo da 
clase, do credo, das discapacida, 
des, do xénero ou da procedén, 
cia étnica".• 

Belfast reclama a disolución da po· 
licia especial Inglesa para os seis 
condados: o RUC. 

Despidos 
en Corea 
No semanário de Piongiang O 
Pavo DE COREA dan canta 

11 DE XUÑO DE 1998 

da reconversión da Hyundai na 
Corea capitalista. "A fábrica de 
automobeis despedirá o 2 7% 
dos seus obreiros, 8.200 dunha 
Plantilla de 30.000, dentro dun 
plano de reaxuste duro que de, 
berá estar rematado para fin de 
ano. Os ; indicaros da fábrica, a 
máis grande de Corea, convo, 
caron unha sentada na soleira 
da fábrica en Ulsan, a cidade 
industrial á 280 quilómetros do 
Suloeste de Seul, ara anunciar 
que loitarian contra os despidos 
con todos os seus meios. A em, 
presa di que a baixa das vendas 
obrigaa a prescindir de 15.000 
obreiros pero que está disposta 
a manter o emprego de 6.800 
e o comité admite unha baixa 

de salário xunto coa reducción 
do horário de traballo. A meta, 
de das liñas d momaxe da 
Hyundai xa están parada para 
compcn ar 50% de p rda do 
mercado interi r a c u a da 
caída en picado do w n que 
agora e cotiza á 1.400 por dó, 
lar. O ano pasad airan da fá, 
brica da Hyundai 1.240.000 
ches, o qu a colocaba no p to 
13 entre o fabricante de 
carro do mundo. D spoi da 
cri e, rebaixou a producción 
nun 60%".+ 

A igrexa 
Portuguesa 
desvinculase 
daTVI 
JORNAL DE NOTICIAS infor, 
rna do comunicado emitido 
por 19 institucións da igrexa 
portuguesa para anunciar a 
ruptura coa TVI. "A TVI ,di o 
anúncio, seguirá naturalmente 
o seu próprio caminho, ao 
qual nenhuma das referidas 
institui<;oes fica vinculada. 
Aos noves responsáveis pela 
esta<;ao de televisao é expres a 
a esperan<;a de que as virtuali~ 
dades contidas no projecto 
inicicial, na sua orienta<;ao de 
servi<;o a ociedade portuguesa 
a partir de urna visao crista da 
vida, p ssam encontrar ~ rmas 
de expressao adequadas na no, 
va situac;ao empresarial. Os ac, 
cionistas fundadore 
sublinham a confianc;a em que 
o desenvolvimento de um tal 
projecto constituirá garantía 
de solidez financeira, econbó, 
mica e de gestao no futuro da 
TVI. Os signatários sao: Uní, 
versidade Católica Portuguesa, 
Santuário de Fátima, 
Companhia de J esus, Rádio 
Renascern;a, Unía.o das M ise, 
ricórdias Portuguesas, Santa 
Casa da Misericórcia de Viseu, 
Sacerdotes do Sagrado 
Coracao de Jesus, Ordern 
Franciscana, Congregac;ao do 
Espirito Santo, Ordem Hospi, 
taleira Sao joao de Deus, So~ 
ciedade Salesiana, Missoes 
Católicas Ultramarinas, Con, 
gregac;ao da Missao, Seminário 
de Cristo Rei, Orclem do Car~ 
rno, Missionários do Cora<yao 
de Maria, Instituto Missioná, 
rio d".l Consolara, 
Congregac;ao dos Irmaos Ma, . 
ristas, Congregac;ao dos 
Missionários Passionistas, Al, 
ves Ribeiro Limitada e Socie, 
dade Editorial Verbo". • 
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Como deberia ser hoxe o Ma
. nifesto? 

Marx e Engels xa non poderian 
ter unha visión tan eurocéntrica 
do mundo: unha pantásma per
corre Europa. Hoxe terian que 

·talar de que unha pantasma, se 
cadra a do liberalismo económi
co, percorre Europa, esmaga 
Africa, queima Asia, desfai Amé
rica Latina, os arrabaldos de Los 
Angeles e Detroit e os máis pró
ximos de Barcelona, Vigo ou 
Madrid. Debería ter unha vision 
máis ampla que incorporase in
ternos de alienación, a perda da 
capacidade de análise critico do 
que pasa na sociedade; o deba
lo da sensibilidade e da solida
riedade. O Manifesto coidaba 
que o problema do mundo era a 
distribución da riqueza, sen mi
rar que clase de riqueza se cria
ba. Haberia que reflexionar hoxe 
sobre o que representa o desas
tre de Doñana, os lumes de ln
donésia, provocados para sobre
explotar, ou os da Amazonia. 

E a visión das clases? 

Hoxe non poderla ter unha con
cepcion tan voluntarista da clase 
obreira. Naquela enorme mani
festación contra o descenso do 
Celta a Segunda, amáis impor
tante mobilización que se lembra 
desde o 75, habia obreiros que 
neste momento poden estar pre
ocupad os pola compra de ac
cións de Endesa. Marx non podia 
prever isto nen que o capitalismo 
aprendería, sobre todo despois 
da Revolución do 17. E como 
aprendeu ! Marx e Engels terian 
que advertir que da clase obreira 
en bruto non sae a forza revolu
cionária prEJcisa para transformar 
o mundo. E algo máis complica
do. Tamén non poclerian hoxe re
lativizaren obxectivamente o pa
pel da cultura e da educación . 
Eles coidaron que a partir da asi
milación da conciéncia de clase 
pola clase explotada se chega
raia a derrubar á clase explotado
ra. Non é tan simples. Coidaba
mos que os planos de estudo 
non tiñan tanta importáncia por
que xa habia quen atendía a edu
cación e a cultura desde o Gover
no. E asi foi como no glorioso 92, 
a Exposición de Sevilla gastou 
catro mil millóns no espectáculo 
da canción española. Eses cartos 
deberian ser para que cada per
soa elevase a sua conciencia crí
tica sobre a realidade circundante 
e os problemas do mundo. 

Significa isto que xa non hai 
antagonismo de clases? 

O antagonismo debemos velo 
non só como antes, entre proletá
rios e burgueses, dun xeito es
quemático como o representa o 
Manifesto, senon con ben máis 
complexidade. Que tipo de traba-

- lladores ou soldados rasos, como 
decian Marx e Engels, hai. Un 
dos problemas de esquerda hoxe 
é como unificar a facer converxer 
os esforzos de persoas moi diver
sas, asalariados todos eles, no 
Plano da fábrica, do seitor, da 
competéncia entre paises. So
mos internacionalistas, pero en 
determinado momento, se quere
mos vender máis que Corea do 
Sul debemos reducir as condi
cións salaríais da empresa? Con 
frecuéncia metabolízase a filoso
fía do outro e pensams que o ini
migo é o traballador portugués, 
indonésio, coreano. Non é doado 
facer fronte a estas situacións 
cando ternos que defender un sa
lário pero esta é a tarefa dos co
munistas e dos que non perderon 

' a perspectiva ·histórica de trans- -
formar o mundo desde a esquer-

.. .... . . ... '\ 

GJ\Lltif 
ANOSATERBA 

Francesc-Frutos, 
secretário do Comité Federal do PCE 

'Coa CIG atopamos unha· actitude máis constructiva 
que con CC.00.' 

-0-- GUSTAVO L~CA 

AO CUMPRIR SÉCULO E MÉDIO, O MANIFESTO COMUNISTA TERIA QUE AMPLIAR A ESCALA CRÍTICA A TODO 

O PLANETA E ADVERTIR QUE A PANTASMA É O LIBERALISMO ECONÓ~ICO. FRANCESC FRUTOS, SECRETÁRIO 

DO COMITÉ FEDERAL DO P.C.E. E PARLAMENTÁRIO DE IZQUIERDA UNIDA VEU COMEMORAR ESTE ANl

VERSÁRIO A GALIZA E FALOU DOS PROBLEMAS ACTUAIS DA ESQUERDA COA REDACCIÓN DE A NOSA TERRA. 

da. T emos que ver o Manifesto á 
luz do que hoxe pasa. Xa non se 
tr~ta só de controlar o tipo de pro
ducción e de riqueza social que 
se cria senon de dominar demo
cráticamente o proceso e cam
biar a filosofía da producción, os 
hábitos de consumo. Nasa filosifa 
debe ser a de menos horas de 
traballo para vivir máis dinamente 
e reparto do traballo para todo o 
mundo. Explicar que s 35 horas 
son unha necesidade para este 
momento concreto é complicado 
pero ternos que facelo. 

Agora, -o voto de esquerdas 
na Galiza é nacionalista. 

Polo que sei o BNG fai desde hai 
ben anos un traballo moi de ba
se, pegado aos problemas da 
xente, multipresente e con traba-

llo de organizacion. Fronte a un 
Fraga que se eterniza nó poder, 
o que produce unha série de ví- . 
cios na sociedade, o BNG é. xa a 
segunda forza eleitoral por diante 
do PSOE. Eu non son nacionalis
ta. Militei e formeime políticamen
te nun partido de carácter na
cional, o Partit Socialista Unificat 
de Catalunya, un partido que 
acertou a defender os direitos na
cionais de Catalunya _ identificán
doos cos direitos sociais e nas 
primeira lexislativas saira co 18% 
dos votos. O PSUC sempre esti
vera coordenado co PCE. Tamén 
o BNG quer coordenarse con ou
tra opcións de esquerda no Esta
do. Moitas veces as dificuldades 
non están tanto en defender des
de a esquerda actitudes non na
cionalistas, senon en como se fai 
esta política, tendo en conta o fei-

to nacional con todo o que repre
senta no plano sócio-económico, 
laboral, lingüistlco. Estes feítos 
explícannos o que representa un 
partido nacionalista coma o BNG 
que quer actuar desde o debate 
e a loita democrática e de masas. 

· Deberiamos buscar a forma de 
debpte e pór enriba da mesa o ti
po de Estado que queremos para 
ver como encaixa a fínais do sé
culo XX o direito de autodetermi
nación dos pavos. Desde -unha 
visión de esquerdas, non debe
ríamos tentar de dividir ao mundo 
máis do que hoxe está, senon 
respeitar e proxectar o conxunto 
de direitos das nacionalidades. 

Como se pode avanzar nese 
camiño·? 

Algunhas das liñas que hoxe po-
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demos seguir están marcadas po
la construcción europea. Nun in
tre determinado, que unha série 
de decisións que pesan moito na 
economia gé;ilega sexan ao máxi
mo favorábeis para os intereses 
do povo. Os intereses que ternos 
que atender son os relacionados 
coa política económica, as infra
esfruturas, dos servizos, e por su
posto a tutela dos direitos pró
prios de lingua, cultura etc nos -
que xa se avanzou extraordinária
mente neste anos. O certo é que 
no Congreso, coa única organiza
ción de esquerdas, nacionalista, 

- coa que coincidimos en políticas 
fundamentais é co BNG. Nós vo
tamos as iniciativas do BNG e ás 
veces as iniciativas son comuns. 

Se cadra é máis fluida esa co
laboración no Congreso que 
na Galiza. 

(Riso). Segu-ramente, segura
mente ... 

A historia común parece máis 
un atranco que unha axuda. 

O meu coñecemento da realida
de galega non é tan fondo como 
para chegar a unha conclusiór:i 
de ·trabqllo sobre isto. As veces 
vémonos competindo como parti
dos por un mesmo espazo. Té
mos visto a nivel de España co
mo o PCE competira con outros 
partidos que se chamaban comu
nistas, pouco significativos al
guns e outros non tan pbuco. 
Coido que no momento en que 
estamos a construir de forma irre
versíbel, que queiras que non, 
unha UE con todo xénero de im
perativos e servidumes, seria o 
momento de iniciar plataformas 
de debate sobre temas comúns. 
As portas do século XXI, os que 
nos chamamos ainda comunis
tas, que poderiamos discutir en 
relación á Galiza?. Poderian es: 
tablecerse formas de debate moi 
fluidas en todos os eidos, ainda 
que a iniciativa deberia corres
ponder aquí ao Partido Comunis
ta de Galiza. Non me. consta que 
o PCG teña unha posición moi 
confrontada co BNG nen coa 
UPG. O certo é que aqui houbera 
unha crise qe IU e do PC que te
rnos que remontar. Quen procura 
un acta de deputado para solu
cionár o paro de hoxe e a xubila
ción de mañá, non merece outro 
nome que o de arribista e non de
beria ter un pasto na esquerda. 

Como ve a relacion cos sindi
catos? 

Neste país están pasando cousas 
ben curiosas en relación cos sin
dicatos. Por exemplo, cando UGT 
teima or unha lei de 35 horas e is
to cáusa malestar na dirección de 
CC.00 porque consideran que is
to debe ~er aprobado na nego
ciación colectiva. Paréceme unha 
perda total de papeis por parte de 
alguns dirixentes que dan a im-

. presión de que velan máis polos 
seus intereses particulares que 
polos colectivos. O PCE como tal 
non ten relación cos sindicatos 
senon cos sindicalistas. Hai tem- . 
po que é IU leva as relá.cióris ins
titucionais cos siñdicatos. Ternos 
pedida unha entrevista cos sindi
catos maioritários e coa CIG , 
USO, ·a CGT. Coa CIG atopamos 
unha actitude máis positiva e 
construtiva que con CC.00. Esta 
é a realidade. Como PCE ternos 
moitos militantes que traballan en 
CC.00, case todos na corrente 
crítica da dirección do sindicato. 
Coido que hai unha deriva impor
tante no sindicalismo en España, 
pero seguramente isto requeriria 
unha análise en profundidade que 
non vou facer agora. • 
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re mente 

Vimos traballando siste-

maticamenté no audiovis·ual-

educativo desde hai dez anos. 

Actualmente contamos co 

catálogo máis completo_ de vídeos 

de Galiza. Máis de 30 títulos sobre 

arte, língua, literatura, ciéncias, 

matemáticas, astronomía, física 

e etnografia. 

e ~~~ ) 
~~-3~-º~º-º~p_t_~_s_.f_t_tt_ul_o_*_. _____ 

Descanto a soci@s 
• En rnoitos casos inclue-se unidade didáctica 

' f • , • u , •. , 'u , . u 
CONTA DIJ ÜBRETA . 

Sirvan-se tomar nota, e atender;até n~vo av.is~. con cargo á miñ~ 
· · centa os recibos que ao meu nome lle sexan apresentados pola 
AS~CJACIÓN SÓCIO-PEDA.GÓJS:ICA " GALEGA (AS•PG). 

DATA SINATURA. 0~~t!~ 
. ·: ,.., : 

Remitir a: Rúa de Laracha. 9-baixo • 1 501 o"A Coruña· • Tel./fax: 981 278 259 

·GALIZA 
ANOSATERBA 

En Salvaterra o alcalde paralizou cun decreto a 
rev~sión ao comprobar o elevado importe a pagar 

··A cictualización ·do catastro 
no Porriño tras nove anos 
provoca a protesta viciñal 
e<> A. ESTÉVEZ 

A recente chegada dos reci
bos ·do Imposto de Ben lnmó-

. beis aos viciños do Porriño 
provocou protesta·s que de
sembocaron nunha manifes
tación o pasado 6 de Xuño. 
Recibos de entre cen mil e 
duascentas mil pesetas che
gan a algunhas casas tras 
nove anos sen revisar o cen
so catastral e sen prévio avi
so. Peden que se paralice o 
proceso de cobro e se revi
sen as cantidades a pagar. O 
alcalde, o popular Xosé Ma
nuel Barros, promete facilida
des de pagamento pero non 
quer revisar os cobros pa
sando a responsabilidade das 
valoracións á empresa enca
rr~gada do censo catastral. 

O Luns 8 de Xuño reuníuse a 
comisión de Facenda no con
cello do Porriño. Estqban pre
sentes os técni-
cos da empresa 
Otecsa, enca
rregada de rea
l izar o censo e 
de remitir os da
to$ á delegación 
provincial de 
economia e Fa
cenda. O encar
go a esta em
pre·sa fora apro
bado nun pleno 
municipal en 
1996 ainda que 
non voltou ha
ber máis infor
mación sobre o 
traballo que es
taban a realizar .. 
-o dia 8 de Xu
ño, a perguntas 
da oposición, 
recoñeceron 
que o novo cen

impón o concello ao marxe da 
valoración que da vivencia faga 
a empresa privada . No caso 
do Porriño o imposto é do 
0,55%. "Semella unha cantida
de ridídula pero nun importe 
elevado significa que se no 
concello do lado ese imposto é 
do 0,4% e no Porriño é do 
0,55%, o viciño do lado vai pa
gar 75.000 pesetas e o porri
ñés 100 .000 . O concello vai 
recebir uns trinta millóns de 
pesetas máis por este concep
to", indica Raul Francés, con
celleiro do BNG. Até o vindeiro 
ano xa non se pode rebaixar 
este gravamen ao ter remata
do xa o prpzo legal. 

Xosé Manuel Barros propuña 
hai uns dias recebir persoal
mente aos afectados, máis de 
dous mil, para tratar con eles 
as suas queixas. Os viciños si
nalan que as subas son abusi
vas e que pequenas reformas 

nas vivendas re
valorizaron inex
plicabelmente o 
valor catastral. 
A maioria dos 
viciños da pa
rróquia de Tor
nei ros e os do 
casco urbano 
non recebiron 
ainda as notifi-
cacións. 

so estaba prati- Xosé Manuel Borros, Alcalde do Porriño. 

camente listo en 

Os cóncelleiros 
do BNG , que 
apoiaron a mo
bilización viciñal 
-o PSOE non o 
fixo ao conside
rar que estaba 
"capitalizada " 
polos naciona
listas- criticaron 
tamén a inclu 
sión de anún
cios pagados 
nos xornais da 

Setembro de 
1997. Pouco despois o alcalde 
convidounos a retirarse da reu
nión ·ante a insisténcia dos 
concelleiros do BNG por saber 
as razóns de non ter informado 
xa, desde hai meses de que as 
subas nos recibos ian ser moi 
considerábeis. 

No censo catastral estaban re
xistradas entre cinco e seis mil 
vivencias. Con este novo lista
do déronse 2.200 altas no Im
posto de Bens lnmóbeis entre 
novas vivendas e reformadas. 
Tanto o PSOE como o BNG si-

, nalaron que nun proceso ini
cialmente legal, non era de 
xustiza cargar aos viciños os 
atrasos de anos atrás. Os so
cialistas ofereceron as suas 
oficinas para revisar caso por 
caso os recibos do IBI. O BNG 
e.nviou unha carta ao alcalde 
na que lle pedía facilidades de 
pago -xa concedidas-, · informa
ción prévia á chegada dos r~
cibos e a baixada do tipo im
positivo, que é o recargo que 

comarca nos 
que o concello indicaba que 
este proceso de revisión serve 
para legalizar as construccións 
que non estaban dadas de al
ta. "Nun concello non que o 
aparellador municipal é conce
lleiro e participa na comisión 
de obras, na que decide que 

·' casas hai que facer, e no que 
hai que andar a petar nas por
tas do alcalde para todo, é 
inadmisíbel que intente culpar 
aos viciños que non den de al-

. ta qS vivencias. Ternos un pla
no de urbanización de 1968 e 
a vi"la está feíta un caos", di 
Raul Francés, quen engade 
que alguns viciños xa pagaron 
dunha vez o importe do recibo, · 
o cal vai criar desigualdade cos 
que se acollan aos prazos ou
torgados pola alcaldía. 

No concello de Salvaterra do Mi .., 
ño, cuxo alcalde é o popular Ar
turo Granda!, a revisión catastral 
foi paralisada por decreta ante 
as diferéncias de factura cos re
cibos de anos antedores. • 

11 DE XUÑO DE 1998 

Marcos Maceiras 
CAF de Compostela 

'En moitas 
universidades 
as bibliotecas abren 
pala noite' 

A que se debe a ocupación 
das bibliotecas ás noites? 

Basicamente os Comités 
Abertos de Faculdade pedi
mos a criazón dun servizo 
nocturno de bibliotecas na 
Universidade de Compostela. 
Esta peticion concretámola en 
tres pontos como son a aper
tura de duas salas de estudo 
nocturnas en Santiago, unha 
para cada campus, no Norte a 
Faculdade de Económicas e 
no Sul a Faculdade de Direito. 
Estas salas terian que estar 
abertas nas épocas de exa
me. O segundo ponto seria a 
apertura toda a noite da Bi
blioteca Xeral e o terceiro o 
aumento das prazas de estu
do para evitar a masificación. 

Cando comezou a sua rei
vindicación? 

Hai tres semanas comeza
mos ocupando as bibliotecas 
de Direito e Económicas toda 
a noite. O Luns oito de Xuño 
fixemos o mesmo coa Biblio
teca XeraL Desde o princípio 
queríamos negociar e pedi
mos unha reunión co Vicerrei
torado de Estudantes. Final
mente reunímonos co vice
rreitor de Investigación, ·o que 
se encarga das bibliotecas. 

Pero hai demanda? 

Haina. Un exemplo é que du
rante a ocupación en Direito 
quedaba xente fara da sala 
de leitura e tanto a Económi
cas como á Biblioteca Xeral 
acudían unhas cen persoas . 

A petición resulta novidosa. 

Non o é. Pode que na Universi
dad e de Compostela, pero 
noutras como a de Vigo, é algo 
que está a funcionar e desde 
lago noutras partes de Europa 
é moi frecuente. 

As ocupacións discorreron 
con normalidade? 

Cando ocupamos a Biblioteca 
Xern.I os vixilantes de Prose
gu r reteron os nasos carnés 
de estudante. Logo soube
mos que só nolo retiñan aos 
membros dos ·cAF, supoño 
que porque a nasa organiza
ción foi a que levou adiante 
esta reivindicación.• 

1 l ' 



GAUZA 11 
l J, DE XUÑO DE 1998 ANOSATERRA Nº 834 -ANO XXI 

Demandan. a paraH$ación de proxectos prexupiciais para o meio ambiente e o ser humano 
'· . 

Colectivos sociais e ecoloxistas maniféstanse en Defensa da Yerra 
9* P.C. 

Centos de persoas percorrian 
as ruas compostelanas o pa
sado Domingo 7 de Xuño con 
motivo do Dia Mundial do Me
dio Ambiente. Unha manifes
tación baixo o lema "En De
fensa da Terra" na que vici
ños de Vilaboa, Cerceda, Cal
das, Cúntis, Moraña, Doniños · 
ou Merza sumábanse ás aso
ciacións ecoloxistas e organi
zacións sociais e políticas 
convocantes, para lembrar á 
Administración a necesidade 
de adoptar medidas que para
li,Sen os ataques meioambien
tais que está a sofrir Galiza. 

Todos os problemas meioam
bientais e as repercusións que 
deles se derivan para a vida hu
mana, 1anto na saude como na 
economía, lembrábanse na mani
festación do Domingo dia 7 de 
Xuño. Os viciños de Caldas, Mo
raña e Cún1is portaban un cartaz 

.. sen lenda algunha no que se 
apreciaba o avanzado, es1ado 
das obras do encoro do Umia. Os 
de Vilaboa reiteraban a sua opo
sición á instalación da empaca
dora e unha representación de 
Cerceda á incineradora. Outro 
amplo grupo chegado de Merza 
mantiña a sua demanda de modi
ficar o trazado da liña de alta ten
sión que pasa a carón das casas 
e das leiras. Através dos cartazes 
podíanse ver tamén as principais 

Máis de vinte 9"fpos ecoloxistas, afectados e partidos mobilizaronse en Compostela. 

demandas dos colectivos ecolo
xistas e das asociacións cida
dáns contra a progresiva eucalip
tización do interior do país, en de
manda da paralisación dos. pro
xectos de novas encaros no Mi
ño, nomeadamente o Sela, con
tra das emisións de choiva ace
da, do plano de Resíduos Sólidos 
Urbanos, da forestación de terras 
agrárias ou da instalación de mi
nicentrais na serra do Xistral. 

"Chegamos en autobuses e co
ches particulares", dicia un vici
ño de Merza "para que saiban 
que seguimos loitando contra 
da liña de-alta tensión de Rede
sa". "E máis agora que a fisca- · 
lia anti-corrupción comezou a 
tomar declaración aos lrespon
sábeis gos informes que deron 
pe á instalación das torretas 
eléctricas do lado das casas", 
explicaba outro . -

A. PANARO 

Para eles a empresa eléctrica 
terá que modificar o trazado 
dunha liña de miles de vóltios, 
que segundo os estudos realiza
dos ten graves repercusións pa
ra a saude humana e animal. 
Confian na xustiza para que 
adopte as medidas pertinentes 
contra é.!queles que incorriron en 
"falsidade documental para fa
cer cadrar os informes elabora
dqs pala empresa COINCO de 

· Vigo, no que se aseguraba que 
unha canteira da zona cobrara 
unha cantidade de máis de. oito 
díxitos polo paso da liña de alta 
tensión", cando realmente es1á 
a máis de médio quilómetro de 
distáncia. "O xulgado leva as di
lixéncias tamén contra o que fo
ra segundo responsábel da 
Consellaria por falsidade en do
cumento oficial, por dar trámite 
a un informe no que se omitian 
dados a respeito das distáncias 
que habia da liña ás vivencias", 
aseguran engadindo que detrás 

· do trazado definitivo hai intere
ses "económicos e políticos·~ .. 

"Se conseguimos demonstrar 
que o informe de minas é falso 

- conlevaria a anulación e proibi
ción- do trazaélo actual e obriga-

' ria a cambiar por un novo", sina
Jan esperanzadós á espera de 
que se adopten tamén medidas 
polas responsabilidades penais 
e políticas que ao seu entender j 
se derivan do caso. Para eles 
asistir á manifestáción en-Be~ 
sa da Terra é unha forma de de
monstrar que seguen mantendo 
as mesmas demandas e de
fenoondo o seu direito á saud~._ 

MQ.ntendo tamén as suas deman
das, os viciños de Vilaboa asegu
raban que "non queremos empa
cadora nen coas paredes de ou
ro", insistindo en que "se é tan boa 
por que non a levan para Lalin, 
onde Cuiña saca máis votos".+ 
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Manteñ.en as denúncias cantea os que galeguizaron as placas 

A finais do verán poderian emitirse 
a$ matrículas co códig~ OU 

O cámbio das siglas das matrícu
las do veiculos da província de 
OureAse poderia empezar_ a ma
terializarse no prazo de dous me- . 
ses se o Governo central aproba 
un borrador de Real Decreto que 
m_odifica o Código de Circulación. 
Despois de que o BNG apresen
tara várias iniciativas no Congre
so, a Deputación de Ourense 
anúnciou a existéncia de.ste texto 
que recoñece como oficial o códi
go OU e que permite aos titulares 
de veiculos xa matriculados cam
biar as vellas. 

No mes de Marzo entrou en vi
gor a lei pola que a província re
coñecida oficialmente como 
Orense pasaba ter como única 
denominación o topónimo Ou
rense. Sen embargo, seguia sen 
existir unha base legal para pro
ceder ao uso do código OU en 
troques do OR nas placas de 
matrícula dos veiculos porque,. a 
diferéncia do que acontecera 
anteriormente con províncias 
como Girona ou Lleida, a lei non 
recollia o cámbio das siglas. 

Neste sentido nunha iniciátiva 
apresentada o pasado 28 de 
Abril, o BNG propuxo que o Con
greso instara ao Governo a mo
dificar o Decreto do :1934 que 
aproba o Código da Circulación, 
para 'que onde contemplaba 
Orense e OR pasara a contem-

piar Ourense e OU. Así mesmo 
no Debate sobre o Estado, o seu 
deputado Francisco Rodríguez, 
promoveu unha proposta de re
solución neste sentido. Con pos_, 
terioridade o Ministro de Interior, 
Mayor Oreja, -comprometeuse co 
deputado a artellar a solución le
gal ao conflito que agora empeza 
a materializarse 

De feito, a Deputación de Ouren
se ven de facer público un comu
nicado no que anúncia que a par
tir do verán poderian empezar a 
circular os veiculos coa· matrícula 
OU. Segundo o organismo pro
vincial o Governo central elabo
rou un borrador de Real Decreto 
que modifica o artigo 233 do ac
tual Código de Circulación e que, 
en función dos trámites legais 
pendentes, poderia entrar en vi
gor dentro de un ou dous meses. 

Pesie a este anúncio, seguen 
en curso. as denúncias contra 
aqueles cidadáns que na cam
paña polo recoñecimento do no
me de Ourense para esta pre
ví ncia, pegaron autocolant~s co
as siglas OU . nas su as placas: 
Na resposta a unha pergunta do 
BNG sobre estas sanGións, o 
Governo central informou que a 
tramitación das denúncias se
guiu o seu curso até finalizar en 
resolución do procedimento 
sancionador.• 

Manifestación Galiza contra o Exército español en Santiago. 
Através de diferentes actos no país a Asemblea Nacional de Obxec
ción de Consciéncia (ANOC) mostrou a sua oposición á celebración do 
Dia das Forzas Armadas o Xoves 4 de Xuño na Coruña. Ademais das 
concentracións celebradas en Vigo e Santiago, membros da ANOC re
partiron propaganda sobre a obxección fiscal nas vilas de Bueu, Ni
grán, Lugo, Ourense e Ferrol. En resposta ao anúncio dunha campa
ña multilíngüe sobre a profesionalización do Exército por parte do Mi
nistério de Defensa, a ANOC lembra que a lexislación militar segue 
penando aos mozos que non se dirixan aos seus mandos na língua 
oficial do Exército,_o castelán. Neste sentido, o BNG apresentou unha 
iniciativa no Parlamento para procurar que os mandos e responsá
beis de instalacións militares acaten a lexislación constitucional en 
matéria lingüística e respeiten os direitos dos talantes nas Comunida
des autónomas con língua própria, e para que Defensa e Interior respe
ten a toponímia oficial galega nas suas instalacións e comunicacións. + 

o Noso COMPROMISO 
900.400 MILLÓNS DE CRÉDITOS CONCEDIDOS A CLIENTES 

2.965 EMPREGADOS • 576 OFICINAS • 483 CAIXEIROS 

1 .588.749 MILLÓNS DE RECURSOS XESTIONADOS DE CLIENTES 

647.208 TARXETAS • 4.669 MILLÓNS. DE PTAS. DE PRESUPOSTO PARA 

FUNDACIÓN E OBRA SOCIAL • 36 EXPOSICIÓNS • 57 CONCERTOS 

40 PUBLICACIÓNS • 7 AULAS • 229 PUNTOS DE ACTIVIDADE 

35 EUROMONITORES • 120 CONFERENCIAS • 25.91 1 ASOCIADOS A 

CLUBES DE XUBILADOS • MÁIS DE 525.000 ASISTENTES A ACTIVIDADES 

DA FUNDACIÓN E OBRA SOCIAL E MÁIS DE DOUS MILLÓNS DE CLIENTES. 
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An~el Ligero toma 
posesión como xerente do 
Consórcio de Compostela 

Como un "peche dourado" pa
ra a sua carreira profesional e 
desvencellándose da política, 
definiu Anxel Ligero o sue no
meamento como xerente do 
Consórcio de Compostela, do 
que forman parte Xunta, con
cello de Santiago e Governo 
central. Ligero Fraile tomou 
posesión o Luns 8 de Xuño do 
cargo, a proposta da consella
ria de Cultura nun intento de 
controlar o organismo. O 
alcalde, Xerardo Estévez, deu 
a benvida ao xerente, que vai 
menexar nos vindeiros cinco 
anos un orzamento de 20.000 
millóns de pesetas.• 

Estudantes de Ourense 
protestan polo trato de 
favor a un centro privado 

O alunado do Centro de FP 11 
de A Carballeira de Ourense 
convocaron unha manifesta
ción o Xoves 11 de Xuño 
"pola igualdade de oportuni
dades". Os alunos denuncia
ron ante o Valedor do Povo 
que os estudantes do centro 
privado "San Marcos" ian 
acaparando prazas de aceso 
á universidade con 
calificacións moi altas. O pa
sado 14 de Maio os estudan
tes da Carballeira manifestá
ronse polo que consideran 
un "agasallo" no incremento 
das calificacións. + 
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Din que é inríecesário porque existe un plano de futuro do. próprio estaleiro 

O PP galego négase 
a apoiar un plano empresarial para Bazán 
*P.C. 

"Con esta negativa a Xunta de
mostra a súa posición subalter
na a respeito do governo cen
tral", aseguraba o deputado do 
BNG, Xosé Díaz, tras do anún
cio do PP de que non apoiaria a 

' proposta de pór en práctica un 
plano empresarial para a Em
presa estatal Bazán que conso
lide e garanta o seu futuro. O 
parlamentário nacionalista in
sistía na necesidade de que se 
aseguren os postos de traba
llo que están en vias de desa
parecer -1300 confirmados 
desde Madrid- e a formula
ción dunha alianza cooperati
va con Astano e as auxiliares 
do sector a fin de conformar 
un complexo integral da cons
trucción naval na ria de Ferrol. 

O concello de Ferrol aprobaba 
de forma unánime, a proposta 
do BNG, o apoio incondicional 
á empresa estatal Bazán pola 
sua importáncia estratéxica pa
ra a comarca. O pasado Luns 8 
de Xuño , o governo central 
respostaba a unha pergunta 
apresentada polo deputado na
cionalista Francisco Rodríguez , 
asegurando que a empresa fe-

. rrolá seguirá senda pública , 
mália o proceso de privatiza-

cións encetado polo governo, 
pero que haberá un axuste de 
personal en base a prexubiliza
cións de 1.300 traballadores. 
Ao tempo, na sua resposta o 
governo matizaba que está en 
estudo un Plano de Empresa 
co que a SEPI quer determinar 
o marco no que se desenvolve
rá a sua actividade, até o de 
agora condicionada polas de
mandas do Ministério de De
fensa. 

Na liña de intervir no deseño 
dese plano, garantir a sua via
b i l idade, manter o cadro de 
personal e abrir a sua carga de 
traballo á construcción naval 
civil, o deputado do BNG, Xosé 
Díaz, apresentaba unha propo
sición de lei para que fara a 
Xunta, con representación nos 
órgaos de dirección do estalei
ro, quen liderara a elaboración 
deste plano. O rexeitamento do 
grupo parlamentário popular a 
apoiar a proposta nacionalista 
demonstra, ao entender de Dí
az, a dependéncia absoluta do 
governo galega das decisións 
que se adopten en Madrid. 

Para o deputado do BNG seria 
imprescindíbel dar o apoio de
cidido, desde o sector público 
para que a empresa se consoli-

de no mercado do sector naval 
mundial e criar unha platafor
ma ou alianza cooperativa con 
Astano e coas empresas auxi 
liares da comarca, .para poder 
competir co resto das empre
sas do sector a nível europeu e 
mundial. Ao tempo, o BNG en
tende que é fundamental que 
se manteñan os postos de tra
ballo, ainda que se leven a ca
bo as prexubilicións, en condi
cións dignas pero "sen amorti
zacións dos postas de traba
llo". Un aspecto que provocou 
o enfrontamento entre o grupo 
socialista e o BNG. 

Manter os postos 
de traballo 

O PSOE pretendia introducir un
ha emenda ao texto do BNG no 
que se talaba de "reXt!Veneci
mento da plantilla". Xosé Díaz 
negóus~ a aceitar este ponto 
porque entende que unha vez 
mar~hen os maiores de 53 anos 
xa queda rexuvenecida a planti
lla "sen que eso asegure que se 
van substituir eses traballadores 
por out ros no vos". 

Bazán leva sofrindo, d·a ano 
1985, cando se puxo en mar
cha o primeiro plano de viabili
dade, unha restruturación "es-

candalosa" da que se tira unha 
perda de case que 3.000 em
pregos. En diante, todos os 
planos de viabilidade centrá
ronse na redución do cadro de 
personal _e da capaddade pro
dutiva do estaleiro. -A proibición 
de realizar actividades alleas 
ao sector naval dependentes 
do Ministério de Defensa mer
mou tamén a sua capacidade 
competitiva. Sen embargo, es- · 
ta proibición . "non opero u para 
outro centro prod-utivo da Ba
zán alleo a Galiza, centrado na 
actividade de buques de pasa
xe", especifica Díaz. 

Para minimizar o impacto dunha 
nova restruturación o governo 
galega poderia aproveitar a sua 
posición e mesmo a sua presen
za na dirección da empresa pa
ra elaborar o plano empresarial. 
A asunción, por parte do execu
tivo de Fraga de que será Ma"" 
drid quen tome as decisións ao 
respeito deixa ao estaleiro ferro
lá en inferioridade de condicións 
a respeito de outros ubicados 
na península alén de dificultar o 
estabelecimento de "novas polí
ticas comerciais que · favorezan 
o incremento da facturación, a 
eliminación da subactividade e a 
potenciación das diversas áreas 
produtivas". • 

A NOSA CAIXA 
C AJXA GALICIA TEN O COMPR6MISO DE IMPULSAR A NOSA ECONOMÍA 

~ . 
~' 

PRiz>·MOVENDO E FINANCIANDO UN AMPLO ABANO DE ENTIDADES E 

TIVAS EMPRESARIAIS EN GALICIA. PARA AS_ QUE EN 1997, 

A GALICIA E A SÚA FUNDACIÓN CONTRIBUÍRON MÁIS CA 

: NGUNHA OUTRA ENTIDADE FINANCIEIRA.NUN ESFORZO QUE, MÁIS 

ALÓ DAS CIFRAS E DATOS, SINTETÍZASE NA MIRADA DUN NENO, 

CARGADA DE FUTURO. PORQUE É O NOSO COMPROMISO. PORQUE É A 

NOSA CAIXA. 
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.En Foz maniféstanse por 
un centro de urxéncias 

O·Sábado 6 de Xuño os 
comércios de Foz pecharon 
durante unha hora e- máis de 
mil persoas sairon á rua. para 
reclamar un Ponto de · 
Atención Continuada (PAC) de 
urxéncias para o cor:icello. Es
te servizo está pedido, coa 
aprobación do pleno do 
concello, desde 1995, pero a 
Xunta non o concede en base 
ao o número de habitantes. O 
gQverno tamén aduce que o 
servizo que se vai instalar en 
Burela estara a unha distáncia 
de trinta minutos. O alcalde, o 
socialista Xosé Maria Garcia 
Rivera, participou na concen-
tración .• · 

Convoca11 unha protesta 
polo sistema de marcaxe · 
do gando vacún 

O Sindicato Labrego Galego 
anunciou a convocatória 
dunha manifestación para o 
vindeiro 17 de Xullo "en 
demanda dun servizo de 
identificación e rexistro do 
gando vacún público e 
gratuito". Segundo _un 
borrador do Ministério de 
Agricultura, a tarifa non 
teria que superar as 
cincuenta pesetas, polo que 
o SLG considera abusiva 
esta nova carga impositiva 
para os produtores. A 
cabaña de gando bovino 
supera as 950.000 
cabezas.• 



14 ECONOMIA 
NQ 834 - A.NO XXI ANOSATERRA 

Os seus pcomotores din que dela se aproveita todo, igual que do parco 

, A avestruz cómeza a ocupar 
o lugar da vaca nos prados galegos 

*M.V. 

As granxas de avestruces comezan a ser frecuentes en Galiza.' · 
Chegan da man de empresas catalanas e holandesas e contan xa 
cunha experiéncia de máis de dez anos en paises como Zimbabwe, 
Estados Unidos, Canadá e Austrália. Polo seu aproveitamento, a 
avestruz comeza a ser comparada co porco. Hai q'uen, sen embar
go, sen criticar esta alternativa, pergúntase: por que buscar carne 
exótica, cando hai vacún autóctono e rentábel sen promocionar. 
Os benefícios a medio prazo da avestruz tamén están en dúbida. 

Os promotores das granxas de 
avestruces, caso da compañia 
holandesa Rainborough, argu
mentan que deste animal apro
veitase todo, igual que sucede 
co porco. A sua carne é ver
mella, magra, baixa en coles
terol, pero rica en proteinas. 
Do seu coiro dise que é "o 
Rolls Royce das peles". As 
plumas .usanse para fabricar 
plumeiros antiestáticos. A gra
xa é emp·regada en cosmética 
e os ovos estéreis véndense 
con fins decorativos. 

Os páxaros _acadan a fase de 
matanza entre os nove e os ca
torce meses de idade. Un repro
dutor xoven ten un prezo actual 
-de mercado superior ao millón 
de pesetas, mentres que un re
produtor adulto achégase aos 
tres millóns. As avestruces nece
sitan prados moi extensos, onde 
andar ceibes,_ o que obriga a ca
da granxa a dispoñer dunha can
tidade· considerábel de terreo. 

Na actualidade estímase que a 
demanda mundial de coiro de 

Sindicalistas e 
Rebeldes 

a 
EDICI ÓN $ 
A:ms&DBIA 

de Dionisia Pereira 

Crónica do proletariado galego 
que se c~:mformou 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 acdón cultural, xomalística e 
sindical. 

C OLECCION PRENSA E C RIACION 

avestruz é de 230 mil peles ao 
ano, cun déficit que superaria as 
100 mil peles. En Europa a de
manda de carne de avestruz, en 
supermercados e restaurantes, 
vai en aumento, pero tamén o 
número de granxas crece a gran
de velocidade. -Os promotores 
deste tipo de produción estiman 
que a demanda medrará consi
derabelmente nos vindeiros cin
co a dez anos. Alguns, sen em
bargo, lembran o caso do kiwi, 
cuxa produción foi promocionada 
·cando paises como ltália eran xa 
excedentários ou o da chinchilla 
e o da miñoca de Califórnia, des
tinada a producir humus. 

As ra:zas autóctonas 
descoidadas 

-Á par do crecemento de alterna
tivas como a da avestruz, Galiza 
está a padecer o retroceso de 
animais autóctonos, óptimos pa
ra a produción de cgrne e defici
tários no mercado. E o caso das 
razas de vacún Cachena (oriun
da do Sul de Ourense e Norte 
de Portugal), Caldelá (de Castro 
Caldelas) ou Vianesa (de Viana 
do Bolo). -Todas elas, agrupadas 
na denominación de Morenas 
do Noroeste, son resistentes e 
permiten o pastoreo intensivo. 
Tamén é coñecida a calidade da 
vaca pequena amarela, própria 
do Norte da província de Lugo, 
en concreto da franxa existente 
entre a Terra Cha e a Mariña e 
que abrangue, entre outros, os 
concellos de Mondoñedo, Val
douro e Pastoriza. 

T ampouco _existe actividade pro
mocional de-gando ovino que es
tá a disminuir, mália ser deman
dado polo mercado, _nen do caba
lo, no que Galiza é segunda pro
dutora do Estado, despois de An
dalucia, ademais de contar cunha 
raza ay_tóctona, o pony galego. 
As que-si están a aumentar, á par 
da avestruz, son as explotacións 
de parcos ao ar libre.+ 

11 DE XUÑO DE -1998 

O estado da economía 
mundial 

MANuELCAO 

Na reunión anual do Grupo dos sete, máis Rúsia, celebrada a me
diados de Maio en Birmingham (Reino Unido), os dirixen tes dos 
países máis poderosos do planeta pasaron revista á actual situa
ción política e económica. Na prévia dos Ministros de Economía 
xa se deixaron perfilados os principais pontos de acordo referidos 
a proseguer os intercámbios de i.nformación sobre as economías 
rexíonais para facer máis efectivas as medidas de rescate, reforzar 
o sistema financeiro global, facer frente aos grupos de branqueo 
de diñeiro e ao crime organizado, avanzar na liberalización co
mercial e ir limitando a influéncia dos paraísos fiscais. Ad mais, 
diuse o apoio formal á política r alizada por Xapón e acórdase vi
xiar o posíbel requentamento da economía norteamericana. Un 
dos froitos da reunión do G-7 foi o apoio dad a Rúsia para facer 
frente á gravísima situación social e económica na que atopa. 
O desbloqueo dun crédito do FMI xa concedido e a prom a de 
asisténcia futura é fundamental para a economía ru a corroída 
polo continuado déficit público e a presión especulativa c ntra o 
rublo. O estancamento da produción, a caída do prez d ma
térias primas, os efecto perverso das ubidas do tipo de intere
se para soster a moeda e a crecente conflitividade social agoiran 
un futuro bastante complicado. Doutra banda, a caída de Suhar
to calma, por agora, o estalido social en lndonésia. 

Nun mundo interdependen te e con traditório diminúen os de
positários de certezas absolutas e explicacións lúcidas. Para a 
inmensa maioria a situación da economía mundial é esencial
mente complexa e difíci l é tamén atallar ou buscar olución a 
calqueira dos múltiples problemas que se poidan presentar. A 
existéncia de moitos xogadores con intereses comúns nuns ca
sos e con traditórios noutros configura unha sociedade global 
na que os riscos son sempre significativos e de carácter cam
biante. Extraemos algunhas ideas que coidamos interesantes 
desde un pequeno país como Galiza: 

l.- É positivo para a economía mundial que a comunicación 
entre os países máis ricos do mundo se manteña e se avance, 
no posíbel, na busca de solucións cooperativas e de asistencia 
mútua. O papel da UE ha de ser crecente neste tipo de foro 
nos que realmente se discuten temas esenciais para a estabili
dade económica global. 

lehsin, á direita, recebe ao presidente do Banco Mundial, James Wolfensohn. 

'N un mundo interdependente e 
contraditório diminúen os 

depositários de certezas absolutas e 
explicacións lúcidas" 

2.- o avance cara a globalización económica visualizado nas fu
sións, absorcións e alianzas empresariais vencella tecnolóxica e 
socialmente cada vez máis unhas sociedades con outras con gran 
independéncia dos aparellos estatais. Estos vencellos poden ser 
máis positivos para a estabilidade global e tamén para cada unha 
das sociedades en particular pois prevalecen os intereses com~ns. 

3.- O descontrol financeiro desestabiliza as economias, pero po
de axudar á internacionalización facilitando a toma de activos dos 
grupos empresariais máis avanzados tecnolóxicamente. Os chaebol 
coreanos acabarán, previsibelmente, integrados no seo de grandes 
multinacionais con intereses en todas as partes do planeta. 

4.- A economía galega deberá asumir, por sí mesma, os re
tos da cooperación, coordenación e dimensión empresarial 
ao tempo que se ha de converter en foco atractivo para o ca
pital iñtemacional. • 
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__ ,·.~·.A Mesa denúncia ante Taba.calHra, Facenda e o.Defensor do Gontribuint~ a oiscriminación ling_üística 

. ·:PeregHñ~°r"pafa facer- : . . . ., - . 

~~a Déclaración da Renda ·en ·galego 
-0. P. BERGANTIÑOS 

15 
N2 834 - ANO XXI 

CCOO e UGT acadan .. 
u~ ·acordo· coa Xunta 

Pé!;)ie a ter descartado un pac
tó global soore emprego, 
CCOO, UGT e máis a Xunta 
veñen de asinar un acorde 
parcial a fin de "incentivar a 
redución de xornada e de ho
ras extras". As centrais esta
tais tratarán de acadar 
acordes similares no futuro 
sobre saúde laboral, IGAPE, 
SODIGA, INESGA,. etc.+ 

Retirado o artigo da Lei 
Postal ·que .ameazaba 

"Cada ano teño que facer pe- · 
regrinaxe para atopar os im
presos da Declaración da 
Renda en galego e case sem
pre volto para a casa de valei
ro", explica Emílio, un profe
sor do instituto de Vilanova. 
Este ano el e un grupo de 
compañeiros tiveron a sorte 
de facerse na Delegación de 
Facenda de Pontevedra co 
programa Padre que lles per
mite imprimir as suas decla
racións en galego. Non é a tó
nica xeral. Sindicatos e ase
sorías vense na obriga de uti-
1 izar impresos e programas 
informáticos comerciais en 
castelán. Taballando co siste- · 
ma MS-DOS non existe ver
sión en galego e os impresos, 
ademais de recoller numero
sos erros na toponímia, se
guen ausentes dos estancos. 

.. aos carteiros ruráis 

"Busquei en tres estane,os de 
Cambados e Vilagarcia sen 
exito. Tamén teño ido a San
tiago a polos ·impresos en ga
lego e volver sen eles -explica 
Emílio- Nos se1e anos que le
vo facendo a Declaración da 
Renda busquei o sobre en es
tabelecementos de Santiago, 
Pontevedra, Vilagarcia, Cam
bados e Viveiro e en nengun 
sítio puiden topalo. O ano pa
sado subin a mantenta a San
tiago e, no tempo no que esti
ven no estanco, entraron duas 
persoas máis a pedilo en gale
ga. A dependenta botáballe a 
culpa a Tabacalera". 

Os traballadores do Sindicato 
Labrego Galega en Santiago, 
non puideron conseguir o pro
grama Padre en galega. "Can
do a mediados de Maio tive 
mos que empezar a facer as 
declaracións déronnos un pro
grama que non tiña a opción 
en galega. Forzosamente vé
monos na abriga de ter que im
primir as declaracións en cas
telán" , explica un deles . "Os 
sobres que collimos na Admi
nistración de Santiago tamén 
están en castelán. Irnos facer 
unha protesta por escrito ante 
a Delegación de Facenda da 
Coruña porque pensamos que 
ternos direito a facelas en gale
ga", engade. 

A posibilidade de facer a decla
ración no ordenador na língua 
própria nen sequer existe cando 
o interesado quer utilizar un pro
grama comercial. "Os progra
mas comerciais de xestión ofe
reQen máis prestacións que o 
programa Padre pero a diferén
cia do que acontece en Catalu
ña ou en Euskadi, aquí non 
existen en galega -explica un 
afiliado da CIG- Por outra ban
da os impresos en galega só 
póden conseguirse nas depen
déncias do Ministério de Facen
da. Unha vez ali o primeiro que 
che dan é a versión en castelán. 
Se os pides en galega, van bus
calos ao cuarto escuro, porque 

· non os teñen no mostrador co 
resto ·do material". 

Nos impresos seguen aparecendo numerosos topónimos deturpados. Mugía, Boqueijón, Mellid ou Noy_a son alg~ns e~emplas; 

Denúncias da Mesa. 

Perante as numerosas queixas 
recibidas, a Mesa pala Norma
lización Lingüística denunciou 
ante o Defensor do Contribuin
te , ante o Delegado Especial 
da Axéncia Tributária en Galiza 
e ante o Delegado de Tabaca
lera para a zona noroeste, con 
sede en Oviedo, o que consi
dera "novas agresións contra a 
nosa lingua na campaña da 
Declaración da Renda deste 
ano". A Mesa constatou que, 
como en anos anteriores, exis-

ten importantes dificuldades 
. para-atopar os impresos en .ga

lega porque non se distribuiron 
a todos os estancos. A empre
sa eñcargada é Tabacalera, . 
pero o Delegad_o para a zona 
Noroeste, nega responsabilida
des sobre ó asunto. Indica que 
a distribución dos impresos re~ 
alízase en función das deman
das dos estabelecementos, cri
tério que segundo a Mesa "non 
garante a igualdade de dispo
nabilidade". 

~este· sentido propón ~ue no 

A. EIRÉ 

·A frente financeira 
A oferta de Caixa Galícia e Caixa Vigo para financiar un plano fe~ 
rroviário é unha das iniciativas mái~ importantes; tanto no plano _ 
político como económico, dos últimos tempos. A.frente financeira 
que se está a formar na Galiza representa un salto cualitativo na 

. asunción do país como realidade econógtica, despois de tantos anos 
de investir no exterior os nosos aforras. E tanto a evidéncia da nece~ 
sidade que teñen os sectores.económicos gaiegos de defender os seus 
intereses como da marxinación que sofren na política do Estado. Ao 
mesmo tempo ven ser unha censura implícita da política da Xunta 
(inca.paz de arrancar <;:'ompromisos e:p Madrid) como -do Governo 
central que segue marxinando á nasa nación. Agora a Xunta e o 

.Governo central t~rán que elaborar polo me.nos un plano ferroviário 
para saber o diñeiro ·que faria falta. Unha negativa expresa, com·o · 
sucedeu no cinto de Vigo, será probá concluint.~ de que os 'retrasos 
non só obedecen a motivos orzamentários, senón a estratéKias de 
produción emanadas da UE. Hai que ter en canta queJ de non apro~ 
barse agora o plano ferrovJário, este non contarJa coas axudas de 
Bruxelas para a· sua realización. Ao mesmo tempo, esta oferta de 
Méndez e Gayoso ven ser un apoio indirecto a Xosé Cuiña ante o · 
próximo cong.reso do PP, por ese o co~selleiro se ~purou a aceitalo. • 

convénio de distribución do vin
deiro ano se recolla que os es
tancos, como mínimo, dispoñan 
do mesmo número de impresos 
en galego que en . cast~lán. Ac
tualmente Tabacalera acorda . 
cos distintos estabelecemntos o 
número de exemplares que de-

. sexa -en cada língua, sen que
exista en nengun caso eompro:
miso de que estas cantidades 
teñan que ser semellantes e 
nen sequer de que todos os es
tancos teñan que dispar de im
presos en galega. lsto non lles 
suporia nengun custo. A. distri
bución dos impresos faise sen 
depósito. Os estancos . non te
ñen que efectuar o pagamento 
até finalizar a campaña e págan 
unicamente os vendidos. PaFa a 
Mesa '~resulta inadmisíbel ·que o 
critério do empresário, a quen 
non lle supón nengún custo adi
cional dispoñer dos dous tipos 
de impresos, prevaleza sobre os 
direitos lingüísti.cos dos cida-
dáns". · : 

"É ademais incomprensíbel -si- · 
nala Concha Costas, a sua pre
·sidenta- a oesfeita que en ma- ' 
téria de toponimia apresentan 
os impresos desta nova campa
ña. A pesar de que a lexislación 
é clara neste ámbito e recoñece 
como únicas formas oficiais as 
galegas, nos impresos volve
mos atapar numerosas formas 
deturpadas". Pon· o exemplo de 
Otero de Rey, Arteijo, Finisterre, 
Boqueijón; Me/lid, Mugía, Noya, 
Ordenes ou Puebla del Carami
ñal. "Non acorre o mesmo coa 
toponímia catalana, que apare
ce consignada na sua forma ofi
cial correcta", engade. + 

-
O Governo central decidiu 
retirar o artigo 16.3 a do pro
xecto de Lei Postal que dis
criminaba ás zonas rurafs 
galegas ÍlO reparto de 
correspondéncia. Tal como 
estaba redactado, o Gover
no poderia modificar por de-· 
creto ou via regulamentária 
o Servizo Postal Universal 
en razón do lugar de 
residéncia das persoas. De 
aceitarse parámetros como 
a-distárícia do núcleo -urba
no, Galiza, que conta con 
máis do 30% dos carteiros 
rurais do Estado, veriase se-

. riamente. perxudicada. A 
CIG que se opuxera á inclu
sión do mencionado artigo, 
conseguiu tamén que o Go
verno retirase o epígrafe 

· 17.2 que limitaba o direito a 
ter correo todos os dias la
borábe_is. + 

ELA e CIG afirman 
que o novo IRPF reduce 
os impostos ás· rendas . 
máis altas 

O sindicato maioritário no País 
Basco, ELA, e o galega CIG 
veñen de emitir un comunica
do no ·que critican a recente . 
reforma do Imposto da Renta. 
Ambas centrais lembran que a 
presión fiscal no Estado espa
ñol situase ao redor do 35% 
do PIB, cir:ico pontos por baixo 
da média europea. lso signifi
ca que "se a recadación fose 
semellante á da UE, os recur
sos públicos serian uns 4 
brnóns de pesetas máis que 
os actuais"., Polo contrário· a. 
reforma aprobada reducirá os 
ingresos estatais en 600 mil 
· millóns de pesetas, segundo 
estimación dos sindicatos · 
mencionados, o que se 
contradi cos obxetivos de afo
rro que se exibiron para apro
bar o medica17Jentazo. · 

ELA.e CIG sinalan que, ao 
baixar o tipo marxínal máximo 
do 56% ao 48% favorécese 
"ás rendas superiores aos 7 
millóns ao ano". Sen embargo, 
enganden, oJipo marxinal pa
ra os traballadores non se re-

. duce. Como consecuéncia 
das últimas modificacións "as 
l:mica~ rendas que van pagar 
o-IRPF en función dos seus 
ingresos reais serán as do tra
ballo". Para as demais, é dicer 
para as rendas empresariais e 
de capital, "establécense fór
mulas diversas que rompen a 
progresividade da escala e 
permiten declarar rendas-infe
riores ás reais"'. + 
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_Cai)ita grande paro sementeiro e plantación de acelga en írivemadoiro. 

'*P. BERGANTIÑOS 

. "Casa sen horta, fa me na por
ta" é un dos refráns -que gos._ 
ta lembrar Consuelo Cavila, 
máis coñecida como Chelo. 
Ela, Xesus Cordeiro (Menfis) 

. e Andrés Núñez son os auto
res de A Nosa Hor:ta. Guia pa
ra a ordenación dos cultivos· 
dfl harta familiar editada por 
Xerais. Unha publicación pio
neira ·en canto a q_ue se trata 
do primeiro manua.1 de horti
cultura. aplicado a nosa reali
dade. Nese pedazo de terra á 
carón da casa, os autores 
,propoñen descobrir un pe
queno mundo no que traballar 
comezando por comprender 
cada un dos seus elementos. 

"As publicación·s que exi~ten 
sobre horticultura na península 
están centradas na horta Medi-

» terránea. Faciase necesária un
, ha guia aplicada a~ naso eco-
sistema agrário -comenta Che- ' 

· 10- Para facer este manual con- · 
tabamos con traballos feitos, 
apontamentos que fumos xun
tando cos anos ao fio de dar 
cursos e de estar en contacto 
cos produtores". Andrés Núñez 
prQpúxolles a .. idea e hai tres
anos comezaban as. primeiras 
reunión s. 

"Inicialmente tentamos facer un 
traballo dirixido á . xente que, 
ainda vivindo na cidade, sigue: 
ligada ao mundo rural e _pode 

· aproveitar o entorno da 
casa para cultivar, no . 
tempo de lecer, pro- · 
dutos naturais pa
ra o autoconsu:- · 
mó -sinala Men
fis- ·Partimos da 
·base · de que 
Gal iza seg u e . 
t.endo un carác
ter netamente ru'
ral e que moitos· 
galegas seguen -en 
contacto co campo. 
Hai xente que fixo unha 
casa e non sabe que facer 
co terreo· que ten ao redor. Un 
das solucións e plantar unha 
pequena horta, ter . unha ádega, 
uns cantos froitais e asi, por 
exemplo, na época das hortali
zas, poder comer· unha ensala-

. da con alimentos que ti mesmo 
produciches". 

"Co tempo caímos na conta de 
que o libro tamén poderia ser 
útil para moita xente qúe se adi-

A nos~ horta, unha guia para a ordenación dos cultivos familiares 

Labregos de fiírde· semana 

Planta de pemento listo para ó transplante. No círculo, bugallas producidas por nematodo "° raiL 

ca á horticultura profesional
rn~nte e para aqueles que culti-

. van produtos a tempo parciai 
para obter certos recursos eco
nómicos cos que complementar 
os ingresos familiares -engade
Neste sentido é un libro equili-· 
brado que contén coñecemen- . 
tos' profund_os aplicados as na-

sas peculiaridades de · 
clima e de solo''.. · 

Na últjma parte- · 
da guia os au~ 
tores explican 
como tratar 30 
espécies dife
rentes perfei.: 
tamen.te culti
vábeis na 

maioria das zo-: 
nas do país. pre-

viamente recol.len 
aspectos fundamen-

tais que como. o solo, o 
clima ou a morfoloxia . da planta 
compre coñecer antes tfe adi
carse ao cultivo. A isa sumanse 
as técnicas que poden favorecer
º entorno dunha parcela, as en
rnendas que poden usarse para 
millorar a terra ou nocións sobre 
como ordenar a harta e como 
traballala. 

Clasifícanos en cu~tivos de froito, 
de folla e subterráneos. "Distin-

guitos-. permite estabelecer ben 
as rotacións, un aspecto impres
cindibel ·á hora de preservar o te
rreo -sinala Menfis- Tamén é 
importante a sanidade dos culti-

. vos, como combatir as enfermi-

dades e as plagas para facer o 
menos dano posíbel á terra". Ao 
fio disto Andrés lembra .a miudo 
que "a terra non é algo herdado 

. senón un préstamo que ternos 
que devolver ben cuidado". 

PL u11· mo 

A cámara manda_ 
no· espectáculo deportivo 

Decateime ollando a final de Roland Garros, entre os cataláns Caries· 
Moyá e Alex Corretja, que a posición do xogador na pantalla da tele
visión iríflue á hora de posicionarse a favor dun .oú doutro, cando non 
hai tomada unha posíció.n con anteríoridade. A inín. tanto me tíña 
quen gañara, asi que me atopaba unhas veces querendo que aquel 
ponto o vericese Moyá e, outras, ao revés, Corretja. Fixen unha análi~ 
se das causas que inclinaban as miñas preferéncias e non atopei outras 
que a posición do xogador na pantalla: invariabelmente me situaba a 
prol do tenista que xogaba desde o fondo.do televisor. Realicei a pro-

. ba cuns rapaces amigos meus e o resúltado foi idéntico. Eles non sa
bían quen eran un nen o oufro e, perguntados en váriás ocasións quen 
querían que gañara, pos.icionábanse co xogador qúe estaba de costas a 
eles ainda que os tenista5 tiñan mudado de .posición. Cavilando neis 
causas concluín que a bola golpeada polo x:ogador que se situa no ·alto. 
da pantalla funciona como agresiva para o espectador, que está situa
do en idéntico plano que o tenista que volea de costas. -Poda que s6 
sexa unha cavilación dun Domingo á tarde, rriais todo o mundo da 
c.omuni:cacióh sabe que-a situación da.S cámaras non.é algo neutro.+ ' 
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"O cultivo máis ex~tico que tra
tamos é o grelo. E a primeira 
vez que aparece recollido nun
ha publicación ", comenta An
drés. A carón das plantas culti 
vadas tradicionalmente, tratan 
outras que, ainda que nunca se 
produciron aquí , entraron a for
mar parte da dieta e son perfei
tamentes adaptábeis ao clima e 
solo do país . Alguns exemplos 
son o brócoli , a colifrol , a col de 

· bruselas, o espárrago ou a be
renxena que é da mesma famí
lia que o tomate, a pataca ou o 
pe mento. · 

''.O problema de non dispar de 
publicacións próprias é que os 
terreas de zonas, que si están 
estudiadas, cómo Francia, ltá
lia, Cataíuña ou Andalucia son 
diferentes aos nasos -di Men
fis- Eles teñen solos alcalinos, 
con salinidade alta aos que 
compre botarlles ácidos dilui
dos para reducir o ' ph . Pala 
contra normalmente os nasos 
solos teñen carácter areoso e 
hai que botarlles caliza para 
subir o ph. Non podemos coller 
calquer libro e aplic.alo miméti
camente·aqui". 

"Nos anos setenta empezouse 
a cultivar o amorodo de forma 
masiva cunha terminoloxia ex
portada de Huelva -sinala
Utilizaron a técnica do acolcha
do plástico para que non me
drara a herba pero esqueceron 
colocar as tuberlas de rego por 
pinga para que entrara humida
de". Neste sentido os autores 
tratan de avalar aquelas técni- .. 
cas ben feitas e modificar ou
tras que chegaron de fóra e 
non se aplicaron ben ou que 
através do tempo remataron 
desfiguradas. "A xente sabe 
que hai que botar esterco á te
rra pero moitas veces esquece 
que este ten que descompo
ñerse. Nas zonas máis habi
tuais de harta, a costa, non hai 
vacun. Apilan o esterco dou
tros animais como o porco ou a 
galiña pensando que poden 
sustituir o tradicional cando 
non é certo porque carec~n de 
herbas -engade Chelo- E por 
isa que propoñemos técnicas 
como a ·recuperación da com- " 
postaxe, aproveitar os r,estos 
ve·xetais, da sega por exemplo, 
para misturar con este tipo de 
material . ·Asi conseguimos un
ha boa relación entre carbono 
e nitróxeno e evitamos proble
mas de toxicidade'.'. • 
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Preocupación ante a falta de identificación GOa Selecci$n,:9e FQtbol 

Na procura da paixón españolci' 
,_ ~un~nza par~ constituir 

. o ·Ateneo Republicano 

O Domingo 14 de Xuño ás do
ce da mañá ten lugar a 

-0- PUCHEIRO 

Os meios de comunicación 
están preocupados, España, a 
Selección Española de Fútbol, 
non levanta as paixóns (ven
das, publicidade, audiéncia ... ) 
que as equipas d~ fútbol, pé
sie ás campañas patriótico .:
mercantís que lanzan locuto
res afónicos desguedellados e 
a parafernália publicitária de 
multitude de empresas. Agora 
puxeron aos filósofos do co
tián a darlle voltas sobre este 
fracaso, pero non dan no cla
vo.: só cando Galiza, Euskadi 
e Catalunya teñan a sua selec
ción, España levantará pai
xóns, porque terán contrários. 

Marcelino, o galega de Ares, 
marcoulle aquel gol de cabeza á 
URSS no campionato de Europa 
de 1966: a España franquista . 
vencía á "Rusia Comunista". A 
Pérfida Albión sucumbia ante a 
Cruzada española cando Zarra 
lle marcaba, arrollándoos, aquel 
gol a Willians. Un partido rouba
do en ltália, Cardeñosa pifiaba o 
gol a porta veleira e o chupinazo 
de Michel entrou na meta brasi
leira pero non foi concedido; Bu
tragueño marc;:oulle catro goles a 
Dinamarca ... E toda a épica bara
ta que os médios de comunica
ción recordan unha e outra vez, 
que tratan de acrecentar,. .. pero -
non son resultados tanxíbeis, 
memória na conciéncia emocio
nal dos siareiros incapaces de re
tellar unha desas alineacións da 
selección española como o fan 
coas dos seus clubes. 

España non levanta paixóns e 
calquer outra competición non só 
se equipara en audiéncias, en 
ventas, senón que aumenta as 
demandas de produtos colaterais 
e instala aos siareiros nun estado 
máis propenso ao consumo, co
mezanc}o polos produtos informa
tivos . E esta unha cuestión im
portante para as empresas de 
comunicación e para moitas ou
tras que fan do Campionato Mun
dial de Fútbol o seu principal trin
que publicitário. A razón funda
mental desta escolla non é só a 

DA 
YERRA 
ASIBAl.l.ADA 

Que~ela 
contra a 
Garda Civil 
do Grobe 
por detenctón 
ilegal 
As letras que a comparsa A Fa, 
ne ca Esf a meada do Gro be can, 

audiéncia, senón que non lles é 
rendíbel o realizar un desplegue 
idéntico co Real Madrid, Barcelo
na ou Atlético, porque seria mal 
recibido publicitáriamente ese po
sicionamento por outra gran parte 
dos cidadáns. Nas equipas acó
chase a publicidade máis local. 

Por que esa falta de paixón con 
España que tanto botan en falta 
os neochouvinistas vinculados, 
sobre todo, ao PSOE? Para desa
tar a paixón necesítase un contrá
rio. Nas equipas de fútbol o posi
cionamento non é tanto contra a 
equipa como contra o teu amigo, 
siareiro doutro clube, compañeiro 
de traballo, veciño ou os pándi~ 

tbu palas ruas da vila .durante cf. , 
entroido "poderian sercoJ;se: 
cuéncia dos desexos de revan, 
chismo procedentes dun grupo 
de xóvenes que •foron detidos 
por efectivos do pasto da ,Garda 
Civil desa localidade ·o · 11 de 
Agosto de 19CJ7 por un suposto 
delito contra a saude pública, 
ao ter sido surprendidos nunha 
plantación clandestina de .can,. 
nabis". Esta é a resposta do Go, 
verno central para explicar que 
dous mozos, David Domínguez 
e Leonardo Benavides, pasaran 
unha noite no cuarte liño acusa, 
dos de inxuriar á Garda Civil 
mediante unhas coplas de en, 
troido que facian menció.n ao 
escaso esforzo dos axentes por 
loitar contra o narcotráfico e, 
en troques, a persecución que 
facian do consumo de cannabis 
(ver ANT n 2 824). 

Benavides, un dos rapaces deti, 
dos, xa interpuxo .unha deman, 

gos cos que te atopas tomando os 
viñas. Que gañe . .ou perda esa · 
equipa ten unha incidéncia real na 
tua vida, pódeste rexoubar dos· 
que te rodean óu aguantar as chu
flas. Existe unha identificación 
(certa ou non) con esa equipa que 
non se dá coa selección española. 

Os nacionalismos 
periféricos 

Os nacionalismos periféricos non 
teñen como estratéxia posicionar: 
se contra da Selección Española 
de Fútbol (todo o máis denunciar 
a sua utilización). As razóns se
mellan evidentes. Hai seus cida.: 
dáns que xogan nesa equipa ·e 

- 1 •• 

da contra -a O arda _Civil por 
"detención ilegal". A raíz do 
suceso máis de mil persoas pro, 

1 

testaron pol:t actuación da 
Garda Civil. Desde a comparsa 
desminten a resposta do Go, 
verno sinalarnfo que corrobora 
que a deteh~Lón éstaba 'fara da 
legalidade. "Entre os campo, 
ñentes da Faneca só hai un ra; 
paz que foi detido , uesa data ~ 
c.;ando era menor de. idade, no 
monte perto ~&mhas plantas de 
marihuana, e que foi posto en 
liberdade ap non pqdérse pro, 
bar. a sua relación con ditas 
plantas", sinalan. 

Rexeitan ta~én que Domínguez 
e Benavides foran chamados a 
declarar en .calidade de imputa, 
dos. "O único que chamaron foi 
á porta da casa dt¡n rapaz ás on, 
ce da noite, foi detido e condu, 
ciclo ate o cuartel sen · máis ex, 
plicacións. e retido até o seguin, 
te d~a que foi conducido e espo, 

moitos siareiros nacionalistas noo xuntanza para constituir o Ate-
se identifican secadra coa selec- neo Republicano de Galiza no 

- ción, pero sí con tal ou cal xog·a- forum Metropolitano da Coru-
_ dor, por ser galega (esfa. vez non ña. No seu manifesto 
hai ·ningun), catalán , ou basco ou fundacional sinálase a necesi-
por xogar na equipa de preferén- dade ·de.criar "un-lugar de en-
cia. Un posicionamento frontal non ~antro para a r_eflexión e o de~ 
seria asumido nen seqüer pala . bate que permitan profundizar 
maioria dos seus militantes -e non ~na rex~11eración, renovación e 
digamos xa ~~s seusyot~tes'. - ' progreso dá.s-ociedade". A ac-· 

,,- . · . tivídade do Ateneo céntrase 
Esa: asunción a·rregañªdent.e_s, - ·· "en promover debates, 
obrigadéí"pólas circúnstáncias, le- tertúlias,.criadóns e · 
vou a que a paixón só se desbor- _ exposicións "que propaguen _ 
dase nalguns sectóres n·eachouvi- os valores éticos da tradición 
nistas, porque, para o re$eso pa- · liberal e republicana". A comi-
trioteirismo español, o. feito de_--quE¡i. sión xestora está formada por 
xoguen na selección persoas-'que Carlos Etcheverria, Xan Sán-
se declaren cataláns, bascas ou chez Arevalo, Heitor Quiroga, 
galegas, nalgun casos nacionalis- Carlos Xoán Diaz , Benito Fe-

. ta~ (non. hai quE¡ esquecer o peso rreiro e Cándido Barral.+ 
. dos bascas· na_ ?ele~ción nos últi-
mos anos, desae o abertzale lri
bar) ''tainas recuar no seu impulso. 
A utilización que tentou facer ta
mén o franquismo da selección 
non callou pala oposición que ha
bia ao réxime, polo que non existe 
unha tradición de selección como 
aglutinador colectivo dunha Espa
ña inexistente. A própria traxectó
ria do combinado español, que 
nunca conseguiu brilantes triunfos 
que funcionasen de guindastre do 
imaxinário colectivo, dificulta esa 
paixón desbordada que tentan im-' 
primir en Fráncia-98. Recorren a 
que, "esta vez sí, España pode 
ser campiona". Semp~e andaron 
·coa mesma taravilla. E esta pro
paganda incerta a que se voltará 
contra eles dentro de catro anos 
se España queda de novo elimi
nada antes de chegar, polo me
nos; .ás semifinais. 

Se o Madrid conseguiu a anuén
cia dunha grande masa de po.vo
ación ao ~stado español durante 
o franquismo (e- moitos seguen 
manterido agora ese af~cto) non _ 
foi pala identificación nen pala uti
lización que realizou o Réxime,
senóri polos seus triunfos na· Co
pa de Europa. España só levan
tará paixóns se comeza a lograr 
campionatos ou se procura un 
nemigo que leve a"b contraste de 
pareceres; de intereses: se Gali
za, Euskadi ·e Catalünya teñen as 
suas próprias sel~ccións. + · 

sado até· o ·xuíz. Tafuén é iñenti, · 
ra ·que· se negasen ª ' declarar xa 
que se· 'declararon me-moros da . 
compafsa;· e que participaban 
nela como músicos". O Gover, -
n~ t'amé~ xustificaba a reten, 
ción: dÓs rap~ce~ "para evitar a ,. 
ala'rmi,."so.cial_,que se estaba xe, 
rando -i{o dterior do cuartel" 
cando_ Ós di.embros da c9mparsá 
sinalan· qúe foron ameaza..dos , 

·cando exixiron a a posta en li, · 
berdade dos mozos . 

Trabas para soterrará 
viuva de Xose Villaverde 
no cemitério civil 
da Cor-Uña 

Morreu o Sábado 6 d~ Xuño 
Palmrra OteJo, viuva do qu_e 
tora secrétario da Confede
ración Rexional Galaica, Xo
sé Villaverde, aparecido 
morto o 25 de Setembro de 
1936, despois de ser detido 
en Agosto. Para o 
soterramento de Palmira, ti
lla do anarquista coruñés 
Eugenio Otero, a família 
atopou·moitas trabas ao 

- non ter crenzas relixiosas. 
A funeraria non queria reti
rar a-cruz da caixa fúnebre, 
o xornal no que insertaron a 
esquela rion quería especifi
car que o soterramento tiña 
lugar no cen:iitério civil de 
_San Amaro e os 
empregados munícipais 
qu~rian facer pasará famí
·lia polp cemitério católico. 
Fin~lmente os familiares de 
Palmira Otero tiveron que
chamar á concelleira de 
Servizos Sociais, Marián fe
rreiro, para que ordease-a ,, 
entrada directamente ao ce
mitério civil.+ 

M~rcha ~~ defensa 
do ·.non~ Xf;!lo · : .. 

O · colectf~o "Í?edr~ Mazad~~·: 
Fa·cha" co apbio .dout,rós gru; , 
pos organiza unha rr1a~cha -~ 
para ó Domingo. 31 ae)<uñO -.: 
en defensa dG monte xalo, . 
qµe ·se extende entre. os cpn-. 
te!los d~ .Carral, Culleredo ,_ -
Cercéda_ e Laracha, a un· vin::-: 
te·quilómetros da. Coruña. - ./,, 
)lexetación prqpria, fauna, , 

, -,- mámoas e fontes fan deste 
A F~ne~ca, qt_{e organiza un con, 
certo o-dia-13 na Casa da Cul, 
tura en solidariedade cos deti, 
dos, subhñan· os .problemas que 
teñen por· defender á legaliza, . 
ción do cultivo de cannabis pa, 
ra autoconsumo e palas suas de, 
núncias. "Hai un par de anos al, 
guns membros da: comparsa ti, 
veron sérios problemas cun gn+, 
po de coñecidos narcotrafican, 
tes do Grobe, aos que nomeaba 
nas suas letras". + 

·. - '-monte, de máii:? ·de dezaOito · 
· ;' ~quil6metros cadrados, u.n_ - . 
~ · pulmón verde par:a a zona. O 

seu património está ameaza..: 
. do por pistas, e)'.(cavadoras e 

tratores. Os ecoloxi_stas orga
nizan esta marcha para a 
que, .nalguns tramos, é preci
so usar o coche ou bicicleta 
e para a que se recomenda -
roupa adecuada. A marcha 
-parte ás dez e media da ma-
ñá do restaurante Castelo, si
tuado na urbanización de O 
Xalo.+ 
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Vera recoñece a operación contra Lujua, 
Barrionuevo exculpa aos subordinados e. Perote documenta ~a participación do CESIO 

Os GAL vanse confirmando como operación de Estado 
*A. EIRÉ 

Entre tanta faramalla de de
claracións e de titulares, no 
xuízo polo secuestro de Se
gundo Marey van saindo á 
luz poutigas que indican a 
existéncia dunha operación · 
de Estado na loita ilegal con
tra ETA. Pero este só é o 
aperitivo doutros xuízos, co
mo o de Lasa e Zabala, que 
van ir deixando ao descuber
to o sustrato guvernamental 
onde se asentaban as rai
ceiras destas decisións. O 
medo está agora en que Ra
fael Vera decida como pre
sión ir filtrando o nome de 
persoalidades (xornalistas, 
maxistrados, políticos, em
pr:esários, ... )a onde foron pa
rar os fondos reservados utili
zados para acochar aos GAL 

Se tivésemos que creer a José 
Barrionuevo, Segundo Marey 
non foi secuestrado. El non 
soubo nada, porque nunca esti
vo "ao tanto dos detalles opera
tivos da loita antiterrorista", nen 
sequer lle preocupou o secues
tro por ser "en chan francés". 
Ademais, exculpa aos seus su
bordinados, pésie a que todos 
se declararon culpábeis e apor
taron probas da sua directa im
plicación. Tampouco, despois 
de enterarse polo "dosier de 
prensa que me entregaron", or
dena unha investigación para 
castigar aos culpábeis. Non 
disculpa a acción, non se arre
pinte, só tería sido "unha mon
taxe ·do xuiz Garzón". 

Con anterioridade, Rafael Vera 
recoñece a existéncia dunha 
operación, dirixida desde o Es
tado polas máis altas instáncias 
do Ministério do Interior, para 
secuestrar ao militante de ETA 
Mikel Lujua. Vera tamén reco
ñeceu que no intento de se
cuestro de Larretxea Goñi el 
mesmo preparou unha versión 
distinta á que ocorreu na reali
dade para enganar aos xuices 
da Audiéncia, tal e como xa to
ra denunciada daquelas desde 
médios abertzales. 

Recoñecia asi, abertamente, a 
existéncia de operacións ile
gais, semellantes á do secues
tro de Segundo Marey, perpe
tradas e dirixidas desde as 
máis altas instáncias do Minis
tério do Interior. A pergunta es
tá logo meridianamente clara: 
qué diferéncia hai entre unhas 
operacións ilegais e as ou
tras?; por que nunhas partici
pou a cúpula do Interior e nou
tras non?; se actuaron poi a 
sua conta os policias, por mor 
dos precedentes, por que non 
foron reprendidos segundo as 
ordenanzas? 

Os careos e Perote 

Todos os meios de comunica
ción foron enganados cando a 
sá do Supremo afirmaba·o 8 de 
Xuño que non í~ haber un careo 
entre Barrionuevo, Sancristóbal 
e Damborenea. O dia nove á 
mañán, nada máis chegar, collé
rnnos de sócato e decretaron un 
enfrontamento cara a cara. Es
tas probais xudiciais, para os lei-

Barripnuevo púxose nervoso no careo con Sancristobal e Dambarenea. 

gos, non son moi indicativas, pe
ro logran descobrer aspectqs 
acubillados no subconsciente 
dos acusados. Se Barrionuevo e 
Sancristóbal se mantiveron cada 
un nas suas teses, cando o ex 
ministro se enfrontou con Dam
borenea recorreu· aos insultos, 
máis alá de "mentireiro" c¡ue 
usara co seu subordinado. -Foi 
moito máis duro; pero, á vez, 
mostraba unha regandixa pola 
que se pode ollar non só unha 
anterior relación de amistade e 
compradeo, senón de traición ao 
pronunciar a palabra: "delator". 

O ex coronel Perote, pola sua 

banda, fixo importantes revela
cións, demostrativas de que se
gu en dispostos a encausar a 
Felipe González. O espia reco
ñeceu ser o autor dos "papeis 
dos GAL" (entregados por 
Damborenea a. Garzón) onde 
se analiza a posibilidade de ac
tuar oóntra os nacionalistas 
bascas en Euskadi e tamén do 
selq_ da organización terrorista 
estatal. Tamén declarou creer, 
mais non purdo aportar dados, 
que Felipe González estaba ao 
tanto de todas estas opera.
cións, porque el despachaba 
con Manglano e tiña a certidu
me que estes temas eran trata-

dos nas máximas instáncias. 

Agora a posibilidade é que, 
outros testigos, tenten demos
trar como con anterioridade á 
chegada do PSOE á Moncloa 
xa habia guerra suxa. Uns di
rán que co consentimento de 
UCD e outros, seguramente, 
que os elementos "incontrola
dos" actuaron sen permiso. A 
diferéncia é que os GAL, por 
vez primeira, non criticaban ao 
Governo pola "sua pasividade", 
como facian os grupos anterio
res, nen lle poñian condicións. 
Algo que pode ser demostrati
vo da sua cerna.+ 

A.E. 

O PSOE non confiou na sociedade 
No PSOE negáronse a aceitar "políticamente" as 
responsabilidades desta actuación ilegal na loita 
contra os nacionalismos. (Están a sair ·indícios, Pe, 
rote dixit, de que a guerra suxa non foi só contra 
ET A, senón contra todos os nacionalismos). O con, 
senso imposto polo golpe do 23,p levou a cavilará 
cúpula socialista, comezando por González, que era 
posíbel manter estes crimes fóra do coñecimento da 
maior parte da sociedade. Os fondos reservados xo, 
garon, como se ha ver en próximos xuízos, un papel 
fundamental para mercar xomalistas, xuices e ern, 
presários que, en aras do "consenso constitucional" 
ben engraxado na conta bancária, abrazaban as te, 
ses de Barrionuevo e defendian con ardor guerreiro 
a loita contra ET A "por todos os médios, legais e 
ilegais". O PSOE pagou o medo aos militares e a sua 
pouca fe, puníbel nun partido que se declaraba de 
esquerdas, na sociedade civil. Puido explicar no seu 
tempo o sucedido e facer un exercício de contrición 
pública. A ríxida estrutura non o permitiu porque 
levaba consigo a renovación de parte da organiza, 
ción partidária. González tentou unha "limpeza en 
seco" e non calculou que ia comezar a sair o lixo das 
entreteas. T amén se trabucou ao cavilar que a derei, 
ta ía cumprir os seus pactos e non usaría contra os 
pactantes as ilegalidades que. ela mesma impuxera. 

Agora tentan, cando xa é demasiado tarde, chegar 
a un arranxo co PP, para asegurar lle á maioria dos 
implicados nos distintos sumários, unha "saida dig, 
na", que non é outra que un indulto, despois duns 

dias na cadea. Existe medo nas estruturas do Esta, 
do (Rodríguez !barra sempre tan badallocas vén de 
confirmalo) a que Vera comece tamén a presionar 
para evitar os máis de vinte anos que poderia ter 
que permañecer na cadea, sobre todo despois de 
que Barrionuevo se desvinculase dos fondos reser, 
vados. O perigo esrá en que Vera manexaba <;> di, 
ñeiro negro do Estado e coñece todos os texerna, 
nexes, con cantidades, servícios e persoas. No PP, 
chegado ao Govemo, hai unha liña que estaría dis, 
posta a chegar a un compromiso de Estado porque 
teme sair malparada an anteriores episódios e pac, 
tos. Pero a outros, sobre todo Cascos, éntralles o 
Baile de San Vito cada vez que pensan en .quedar 
sen a maior forza de presión sobre un PSOE que 
segue a estar nos inquéritps na mesma situación 
que antes das últimas eleicións, ·polo que a dereita 
pode perder, outravolta, os comícios xerais. 

Ainda existe unha terceira liña, que comparten al, 
guns elementos do PSOE, do PP, personalidades 

, independentes e nacionalistas do PNV e CiU e IU 
que ollan a ocasión própicia para chegar a un co, 
mezo de negociación en Euskadi no que o borran e 
conta nova aos implicados nos GAL fose moeda 
de 'cámbio a algunhas cesións, entre elas á saida 
dalguns presos abertzales. As declaracións de Saenz 
de Santamaria poden ser determinantes nas distin, 
tas estratéxias. Todo vai depender da cantidade de 
suxedade que vaia saindo da Audiéncia Nacional, 
até onde e_mporquen ao Estado.• 
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Izquierda Unida 
acepta negociar co PSOE 

A partir do próximo dia 20 de 
Xuño as delegacións de 
Izquierda Unida e do PSOE 
terán o seu primeiro encentro 
despois de que o partido de 
Anguita teña aceptado a ofer
ta de diálogo lanzada por Joa
quin Almúnia. Júlio Anguita 
xunto con Rosa Conde foron 
dous dos membros da 
presidéncia federal de IU que 
máis defenderon a 
negociación cos socialistas 
que supón un cámbio na tra
xectória da organización políti
ca. Ainda que na mente de to
dos están os próximos comí
cios, Anguita quere dar idea 
de que esta negociación non 
se trata dun acorde eleitoral 
senón que o debate manterá 
como base os once pontos 
programáticos que el mesmo 
defendeu no debate xeral do 
Estado.+ 

O presidente de Asturies 
mantense no cargo 
a pesar da oposición 
da dirección do PP 

O presidente do Principado 
de Asturies, Sergio Marqués 
mantense no seu cargo a 
pesares do frontal enfronta
mento coa dirección do PP, 
froito da cal son recentes as 
destitucións dos seus máis 
directos colaboradores, o 
portavoz parlamentário e o 
seu adxunto, Leonardo Ver
din e José Maria Yáñez. A 
oposición a Marqués ven 
encabezada polo presidente 
do PP en Asturies, Isidro 
Fernández co apoio dq vice
presidente Francisco Alva
rez Cascos e a dirección de 
Madrid. Boa parte do parti
do en Asturies entende que 
a batalla que se está a librar 
rematará coa morte política 
do presidente pero, sen em
bargo, Marqués conUnua 
afirmando que canda el es
tán as bases e os votantes 
do PP no Principado. Unha 
das iniciativas que con 
seguridade se levarán a ca
bo é a posta en marcha do 
comité de disciplina para 
botar do PP a Marqués que, 
sen embargo continuaría 
ocupando a presidéncía do 
governo.t 

Manifestación 
en Perpinyá 
polas línguas non oficiais 

O Sábado 6 de Xuño pola tar
de celebrouse unha manifes
tación na cidade de Perpinyá, 
pertencente a Franza, segun
do informa Adai. A manifes
tación foi convocada palas 
asociacións norcatalanas que 
conforman o Comité Catalán 
pala Língua. Ademais recebe
ron o apoio dos comites repu
blicanos do Estado francés, 
que demandan políticas para 
salv~ r as línguas minoritárias. 
Representantes bascos, bre
tóns, occitanos e alsacianos 
peden a modificación do arti
go 2 da Constitución francesa 
e a aplicación dos acordos da 
Convención Europea para as 
Línguas Minoritárias. • 
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Que esperan da Comisión de 
Esclarecemento Histórico? 

A criación desta comisión non 
foi cuestión de vontade, senón 
que se dá dentro dun proceso 
negociador e tendo en conta ex
periéncias anteriores en Salva
dor, Arxentina, Uruguai e Chile, 
onde en nengun caso foi posíbel 
xulgar a ninguén. Vai ser só un 
informe, non para xulgar, senón 
para informar dos feítos. Como 
forma de reivindicación, deixa 
un espazo para os crimes de le
sa humanidade, non protexidos 
polo Acorde de qoncíliación Na
cional, que permitiu a amnistia 
dos militares da ditadura. As 
institucións militares non permi
ten o sinalamento de responsa
bilidades individuais. Queda un
ha responsabilidade xeral como 
institución armada de ter come
tido un xenocidio, durante toda 
a ditadura pero especialmente 
nos anos 1982 e 1983. 

Cambiaria este proceso se 
aparece un Schilingo en Gua
temala? 

Cada sociedade vai tendo o seu 
proceso de tomar consciéncia 
do nunca máis. Ese é o obxecti
vo central deste tipo de infor
mes. Pódese contribuir de moi
tas maneiras; sinalar responsá
beis ou narrar casos concretos. 
Este tipo de indivíduos que de
núncian dun xeito pontual, que 
xa se teñen dado casos en Gua
temala, contribuen a tomar 
consciéncia. Non son unha fon
te de terceira categoría, senón 
que son de primeira , danlle 
maior credibilidade xa que teñen 
coñecimento das estruturas. 

Esas estruturas represivas 
seguen funcionando? 

Existía un corpo verdadeira
mente paramilitar pero legal 
que se chamaba a Policia Mili
tar Ambulante, dependente do 
Exército, que xa se desarticu
lou. Durante os anos de guerra 
o Exército organizou militar
mente á povoación criando as 
patrullas de autodefensa civil. 
Coa sinatura da paz, desartellá
ronse todas. Ambas estaban 
moi comprometidas coa masa
cre. Os acordes tamén preven a 
disolución do Estado Maior Pre
s id enc i al, que ainda non seu 
deu. Seguimos en proceso ; a 
paz é un ponto de partida. Algo 
está cambiando ; o Exército su
planto u ao Estado durante 
anos, asumindo funcións tanto 
relativas á educación como á 
economia e hoxendia saben 
que se teñen que ubicar onde 
lle corresponde. Non é fácil pa
ra quen governou e se enrique
ceu determinando o destino dun 
país . Algunhas cúpulas foron 
desprazadas via xubilación anti
cipada e as novas xerarquias 
teñen consciéncia do cámbio . 

Como se explica entón a mor
te do bispo Gerardi o pasado 
mes de Abril? 

Non como unha política de Es
tado, que é a grande diferéricia 
coas anteriores décadas. Preva
lecen en Guatemala alguns gru
pos que se resisten e non están 
de acorde co proceso de paz , 
pero xa non se trata dunha polí
tica de Estado, nen de unha res
ponsabilidade do Exército. Crian 
un ambiente de moita inseguri
dade e desestabilización para 
cuestionar o proceso de paz. 
Ese é o obxectivo de sectores 
da ultradireita. 

A situación económica conti-

ANOSATERRA 

Silvia Solorzano 
'A marte do bispo Gerardi non foi mandada polo Estado guatemalteco 

e esa é a grande diferéncia cos anos dé guerra' 
~A. ESTÉVEZ 

Inmerso nun proceso de paz que non remata coa a~fixiante situación económica, Guatemala loi
ta por curar feridas que eviten á volta das armas. A espera do informe sobre direitos humanos 
da Comisión de Esclarecemento Histórico, o recente asasinato a pedradas do bispo Gerardi pon 
de manifesto o poder que ainda teñen os sectores de_ultradireita. Silvia Solorzano, responsábel 
de Relacións lnternacionais da Muller da Unidade Revolucionária Nacional Guatemalteca {URNG), 
visitou Galiza para dar a coñecer. os avances no proceso de paz. Sen descartar que a miséria do 
país conduza a unha nova guerrilla, Solorzano defende a loita poi<? acadado nos acordes de 1996. 

nua a ser desfavorábel. Que 
posibilidades hai de que ré
_xurda a guerrilla? 

Unha guerrilla xurde da situa
ción sócio-económica do país. 
Pensamos que este periodo 
ponnos a proba. Non sei en que 
forma, alzamento, guerrilla ou 
linchamento, pero se a situación 
segue a ser asfixiante, nón se 
pode descartar. Non poden pre
tender manter o mesmo sistema 
de explotación económica. A 
Unidade Revolucionária non o 
contempla como opción inme-

tj_iata, pero a guerrilla é unha 
saida. De calquer maneira, . can
do xurdiu nos sesenta non se 
trataba só de loitar pola situa
ción económica , senón que 
existia un peche dos espazos 
de expresión política e neste 
momento eses espazos xa es
tán abertos, xa hai posibilidades 
de · organizarse. O principal pro- · 
blema hoxe é económico. Des
de a necesidade de investimén
tos en infraestruturas até a falla 
de auga potábel. 

Cal está sendo o p~pel da 

lgrexa .neste proceso? 

Percíbense iniciativas indivi
duais e non se pode falar dun
ha postura coerente. A lgrexa 
como institución mantivo postu-

- ras tan pouco obxectivas como 
equiparar ao Exército coa gt,Je
rrilla , o cal non ten sentido. 
Monseñor Quesada represen
tou uriha postura individual pe
ro non chegou á sinatura da 
paz palas presións do Vatica
no: Gerardi, por exemplo , tivo 
un papel importante na recupe
ración da memória e a sua 
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marte presiona á Comisión do 
-Esclarecemento, cuxo papel li
mitábase a apresentar un in'for
me. Agora síntense máis com
prometidos para darlle continui
dade a ese traballo. 

Que saben en Guatemala dos 
desaparecidos? 

Facer desaparecer á xente foi 
unha das armas máis utilizadas 
polo Exército. A federación que 
agrupa as asociacións de fami
liares de desaparecidos de 
America Latina dá unha cifra de 
90.000 persoas, das cates 
46.000 son guatemaltecas. E o 
país con máis alto índice de de
saparecidos. Sábese moi pou
co, teúnese información que 
confirma a responsabilidade co
mo institución non tanto lugares 
e persoas concretas que leva
ban a cabo as desaparicións. 
Pero a negociación xa adiantou 
que o papel da comisión non 
era dar nemes. Foi unhas das 
condicións que nos impuxeron; 
na negociación non era posíbel 
obter rriáis. O Exército non está 
disposto a someterse a nengun 
tipo de xuízo. k investigación 
deixa espazos para que cada 
familia a nivel individual poda 
emprender accións legais contra 
responsábeis independente
mente das amnistías que se 
concederon. O informe é un 
ponto de partida pero quizais a 
responsabilidade social de non 
retroceder non está sendo asu
mida. Só pequenos sectores ou 
os que fumos protagonistas da 
negociación sentimos esa res
ponsabilidade. 

En Guatemala non hai mobili
zación de abando . Despois- de 
tantos anos de ditadura, hai 
desconfianza e a política está 
desprestixiada. No caso de 
quen participou na loita contra 
a ditadura, dase unha etapa de 
preocupación pola supervivén
c i a e o certo é que a URNG 
soa non pode levar a cabo o 
proceso de paz. 

Neste contexto de loitar pola 
paz, que papel teñen as mulle
res? 

Dentro das forzas revolucioná
rias e do conflito armado, é can
do se aterecen á muller oportu
nidades de igualdade, de aceso 
á responsabilidade. A · nego
ciación abre e$pazos para que 
xurdan libremente organizacións 
de mulleres. A partir do 94 cria
se a Asemblea da Sociedade 
Civil con once sectores, un de
les o de mulleres , para dar pro
postas á mesa de negociación. 
Ao asinar a paz, a asemblea 
perde a sua función pero deixa 
ás mulleres organizadas. Criou
se o Foro Nacional da Muffer, 
que coordina accións a nivel na- . 
cional , non só da capital , e orga
niza a· mulleres por línguas. De
baten sobre política, desenvol
vemento integral, vivencia, sat,J
de etc. A sua función é vixiar 
que os acordes que sobre a mu
ller se integraron no acorde de 
paz se cümpran. Ainda que son 

. acordes xeralistas, lóitase para 
acoplalos ao terreo prático. Na 
URNG, que está en proceso de 
legalización, a secretaria da mu
ller tn;iballa para promocionar e 
formar ás militantes. Ao final do 
conflito , as mulleres eramos un 
20% da militáncia. Esperamos 
que nunha situación non tan ad
versa como a actual , a partici
pación medre e, para iso, esta
beleceuse a cuota do 25% de 
mulleres en, pastos de respon
_sabilidade. E unha meta alta pa
ra un país como Guatemala• 
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Cataláns e bascas considérano unha inxeréncia ná pOlítica do Estado 

O acordo da UE sobre Sancións a Cuba conlradi os tratados 
internacionais de España, Franza e Inglaterra coa illa 
-0-G.L. 

O Governo do PP emprende 
unha nova escalada contra 
Cuba da que forman parte a 
intervención de Aznar na ONU 
e o voto do ministro de Asun
tos Exteriores español a prol 
da lei Helms-Burton, en con
tra da denúncia que antes fi
xera Bruxelas da mesma .lei 
por conslderala extra-térrito
rial. Estados· Unidos aplaude 
este acordo q1.;1e lle vai per~i
ti r sancionar aos paises da 
UE que comercien con Cuba. 

A Unión Europea denunciara a 
lei Helms-Burton na Organiza
ción Mundial c4.e Comércio po- . 
los títulos tercero ··e cuarto que 
permiten sancionar empresas 
europeas. A Leí protexe aos 
cidadáns norteamericanos que 
queiran iniciar accións legais 
para recuperar as propriedades 
nacionalizadas polo Governo 
da Habana. A U E fixera esta 
denúncia por considerar que se 
trataba dunha regulación extra
territorial que prexudicaba os 
intereses de empresários euro
peus en Cuba. Outro aspecto 
que a UE considera ilegal da 
disposición, é a sanción admi
nistrativa dos Estados Unidos 
aos que invistan en proprieda-

. des nacionalizadas. 

Os ministros de Asuntos Exte
riores da Unión Europea apro
baron un acorde con Norteamé
rica par_a regular o comércio con 
Cuba que é incongruente coa 
posición de denúncia da Lei 
Helms-Burton, respaldada por 
todos os paises da UE.. Conver
géncia i Unió denunciou que os 
governos español, francés e-in
glés asinaran acordos compen
sat.órios con Cuba que implican 
de feíto un recoñecemento das 
nacionalizacións·. 

De costas á opinión pública 

Abel Matutes negou airadamen
te diante da Comisión Mixta do 
Congreso para a ·l)E que o acor
de asinado cos Estados Unidos 
implicase un cambio de postura 
do Governo Aznar e da UE a 
respeito de Cuba. Para o vocei
ro da CiU, o acordo é unha deci
sión gravísima que afecta á polí
tica exterior española con Cuba 
e foi negociado e aprobado de . 
costas á opinión pút;>lica euro
pea. Desde a oposición tamén 
salieritan que a pouco de tomar 
posesión, Aznar gabara diante 
da Al Gore a leí Helms-Burton. 

Para Matutes, os acordes da 
Comisión que proceden . det dis
cusión previas en cada país 
membro da UE non poden ser 

- • • • 1 

Abel Matutes, Ministro de Asuntos Exteriores español. 

rra, por exemplo, critican aber
tamente a lei Helms-Burton e 
manteñen un plano de investi
mentos na illa de máis volume 
que o español. No centenário 
da indepedéncia de Cuba , o 
governo Aznar non da defendi
do nen a pol"itica que votara na 
UE a respeito de Cuba. "Inves
tir nun hotel en Cuba é máis 
arriscado que investir nun hotel 
en Ruanda: isto é o que conse
guiu Estados Unidos ao impor 
este acordo á UE", dixo lgnasi 
Guardans. Tamén o voceiro do 
PNV criticou a posición do Go
verno central. 

Un importante grupo de inver
sores de Catalunya defende o 
seu direito a colocar o seu ca
pital na illa como fan desde hai 
tempo os canadianos, que te
ñen ben menos lazos históricos 
con Cuba. Pola contra, o im
portante grupo de empresários 
galegas que invisten <;in Cuba 
non se pode sentir representa
do polo PP, nen amparado Po
la proximidade do presidente
f u ndad or do partido , Fraga, 
que mantén un doble discurso 
sobre Cuba. De feito, Fraga in
vitou a Cuba no 93 a un impor
tar:ite grupo de empresários ga
legas aos que animou pública
mente a facer negócios co 
pais. Como consecuéncia da
quela visita na que o presiden
te da Xunta criticou sen reser
vas o bloqueo norteamericano, 
o grupo de empresários repre
sentado polo ex-deputado da 
UCD Victor Moro, anunciara a 
sua decisión de emprender a 
construcción dun hotel que se 
sumaria a outros inmobles tu
rísticos do grupo na illa. 

superiores ao acordes dos mi
nistros de Asuntos Exterores 
cos Estados Unidos. Aznar, en 
todo caso, aproveita o seu paso 
por Nova lorque para satisfacer 

ao governo de Clinto e denuncia 
outravolta ao Governo de Cuba. 

Dunha parte, Fraga asinte can
do o seu partido remenda os 
acordos da UE para complacer 
aos Estados Unidos con novas 
sancións económicas e comer
ciais "contra a illa.+ 

A proptesta de Ci U serve para 
recordar que Canadá e lnglate-

M. VEIGA 

· O home estátua 
Desde hai alguns anos vemos nas -~as das nosa's ci, 
dades homes que fan a estátua. Moitos teñen a ca, 

' ra pintada de branco, como para reforzar a sua in, 
mobilidade. En Barcelona ou en París esta arte 
prolifera e hai verdadeiros profisionais da rixidez. 

O dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que naceu hai 
cen anos xustos, ten un pequeno relato sobre este te, 
mano que con ta que unha vez, recén rematada a pri, 
meira guerra mundial e nunha pequena cidade por, 
tuária do sul de Fráncia, chamada La Ciotat, atopóu~ 
se cun home estátua que debaixo del tiña un cartel 
que poñia asi: "Eu Charles Louis Franchard, soldado 

do ... reximento, a consecuéncia de ter quedado se, 
pultado frente a Verdún, posuo a rara habilidade de 
permanecer completamente inmóbil, como unha es, 
tátua, durante o tempo que me pete. Esta Jacultade 
miña foi estudada por moitos profesores, que a cali, 
ficaron 9e enfermidade inexplicábel. Dade o voso pe, 
qúeno óbolo a un pai de família sen traballo". 

Brecht fala despois dos soldados de todas as épocas 
que obedecen sen chistar para que outros tiren o 
benefício da guerra e pergúntase s~ "esa horríbel 
lepra da paciéncia", que se pon de manifesto nos 

. homes estátua non terá cura.• 
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Prenden a Videla 
polo ·secuestro de fillos 
de desaparecidos 

O que tora presidente da Xun
ta militar de Arxentina durante 
a ditadura, Jorge Videla, foi de
tido o Martes 9 de Xuño acusa
do por un xuíz do secuestro de 
cinco nenas, tillos de desapa
recidos, e a sua entrega a ou
tras famílias. Na tarde do Mér
cores 1 O Videla permanecía re
tido á espera da acusación que 
decidirá o xuíz e da sua entra
da en prisión. A asociacións de 
direitos humanos e de familia
res de desaparecidos levan 
anos intentando que se acuse 
ao ex presidente da Xunta Mili
tar. O delito de secuestro dos 
nenos de desaparecidos está 
considerado imprescritíbel.t 

EEUU atacou con gas sarin 
aos desertores en 1970 

Baixo o mandato de Richard 
Nixon, os soldados que 
desertaban do conflito de 
Vietnam foron 
bombardeados con gas 
sarin, segundo ven de publi
car a revista Time e a cadea 
televisiva CNN. Os militares 
que declararon a ambos 
meios de comunicación sina
laron que a sua misión era 
matar aos que abandoaban o 
conflito con gas sarin nos 
seus refúxios ou con armas 
convencionais. Citan un ata
que en helicóptero en Setem
bro de 1970 contra unha 
aldea de Laos na que se su
.puña estaban refuxiados un 
grupo de desertores do exér
cito. O atque con bombas de 
sarin provocou máis de cen 
mortos. Segundo os militares 
que confesaron os feitos, o 
obxectivo era non deixalos 
voltar a casa.+ 

Militares arxelinos 
implican ao Exército 
en asasinatos 

Primeiro foi un tenente do Exér
cito arxelino que, fuxido a Ibiza, 
declaraba o Luns 8 de Xuño 
que o Governo levaba unha es
tratéxia de ataques indiscrimi
nados a aldeas onde se atopan 
grupos islamistas. Despois mili
tares que desertaron do Exérci
to veñen de cuestionar a 
version oficial do asasinato de 
sete monxes franceses en Xu- . 
ño de 1996, do que o Governo 
acusou ao Grupo Islámico Ar
mado (G IA) e explican o 
secuestro e marte dos 
relixiosos como resultado da in
flitración do Exército no grupo 
islámico. Outros desertores si
nalaron a negativa de auxilio 
das autoridades arxelinas a viti
mas civis de grupos armados e 
a própria implicación dos milita
res en matanzas.+ 
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O tratado de libre comércio con Estados Unidos e Canadá non liberou da miséria a amplas zonas de México. 

A igrexa de Honduras denúncia a violación dos direitos humanos por parte das autoridades mexicanas 

Guerra de baixa intensidade en Chiapas 
*P.C. 

O próximo mes de Xullo reuniranse en Chiapas delegacións de 
organizacións humanitárias de todo o mundo para analisar a 
situación na que se atopa á povoación indíxena e amosar o seu 
apoio ás reclamación do movimento zapatista. O pasado 31 de 
Maio, a própria igrexa católica de Honduras denunciaba a vio
lación de direitos humanos por parte das autoridades mexica
nas. Mália o siléncio informativo dos últimos tempos, que pare
ce indicar unha situación de calma na zona, mantense unha 
guerra de baixa intensidade através da que o governo trata de 
dividirá povoación chiapaneca para acabar coa loita guerrilleira. 

A reacción internacional favorá
bel ás demandas da povoación 
indíxena mexicana obrigou ao 
governo do país centro-america
n o a mudar a sua estratéxia. 
Dos bombardeos masivos sobre 
a povoación civil , agachada na 
selva Lacandona e nas aldeas 
limítrofes, pasou a empregar no
vas métodos de actuación con
tra dos guerrilleiros zapatistas e 
as suas famílias. Métodos que 
segundo Mariola López, militan
te zapatista e co-autora con 
David Pavón do libro Zapatismo 
e Contrazapatismo, recén apre
se ntado na Galiza, incluen "o 
envelenamento dos rios, o rou
bo de animais domésticos e 
mesmo a violación de mulleres". 

Alén de mellorar a situación,· os 
enfrontamentos esporádicos coa 
povoación, que son os únicos 
que merecen un espazo nos 
meios de comunicación interna
cionais, o cámbio de táctica mili
tar e o cada vez maior apoio da 
povoación das cidades mexica
nas ten abrigado ao governo a 
silenciar de forma sistemática a 
situa~ión que se vive no território 
controlado polos indíxenas para 
minimizar de forma progresiva 
os apoios ás suas demandas. 

Pero ao tempo que muda a es
tratéxia do governo tamén se 
modifica a táctica militar do 
Exército Zapatista. En xaneiro 
de 1996, tras da 4ª Declaración 
da Selva Lacandona constitúese 
o Frente Zapatista de Liberación 
Nacional. "Non foi unha decisión 

arbitrária, senón que resposta a 
unha consulta que se realiza a 
nível nacional e internacional", 
aseguran os autores do libro-in
f orm e sobre o zapatismo. O 
EZLN opta por constituirse en 
forza política, non en partido, 
como forma de satisfacer as de
mandas dos sectores sociais 
que apoian a sua loita. 

Nas bases do Frente áchase co
mo un dos princípios fundamen
tais a democrácia directa, se
g4indo os modelos organizati
vos das povoació.ns indíxenas, 
que se rexen por asembleas e o 
rexeitamento ao· modelo político 
governamental. Unha das princi
pais reclamacións do FZLN é, 
precisamente, que se respeten 
as formas de governo autó'cto
nas. Esta re-formulación conle
va unha paralisación da activi
dade guerrilleira e a apartar de 
forma indefinida a via armada. 

Control político 

Sen embargo, as últimas elei
cións celebradas en México, má
lia destacarse por ser as máis le
gais dos últimos tempos, poñen 
de manifesto o f(acaso da via 
eleitoral, fundamentalmente pola 
capacidade de control que teñen 
os caciques sobre as povoa
cións agrárias. ·"Pr6dúcese un 
voto corporativo, por organiza
ción ou por finca e nas zonas 
que non están controladas polos 
zapatistas os paramilitares revi
saban as papeletas dos indíxe
nas", sinala Mariola López. 

Prodúcese, xa que log-o, unha 
situación de parálise, á espera 
de que sexa a própria povoa
ción a que reaccione. "Os zapa
tistas entenden que fof o povo 
quen lles pediu que deixaran a 
loita armada e agora queren 
que sexa esa mesma povoación 
que di dar o seu apoio ás suas 
demandas a que presione ao 
governo para obrigarlle a. reco
ñecer os direitos dos indíxenas". 

Co diálogo rematado desde hai 
dous anos e co mantenimento 
desa guerra de baixa intensida
de que se traduz en ir esquil
mando á povoación aos poucos, 
o compromiso da sociedade civil 
váise esvaindo sen que se teña 
acadado nengún dos obxectivos 
perseguidos, nen reforma agrá
ria nen recoñecimento das pe
culiaridades dos indíxenas . 
Tampouco se chegou a aplicar 
nengún dos compromisos acor
dados entre governo e guerrilla. 

Na primeira mesa de diálogo que 
se abre, no que actua como re
presentante dos zapatistas a CO
NAI e do govemo a COCOPA, fi
lial do PRI, achéganse unha série 
de resolucións que son aceitadas 

· por ambas partes. Mália compro
meterse a respetar a autonomia 
indíxena o governo. non chega a 
asinar o acordo, alén de facer de
saparecer todas as referéncias á -
autonomia indíxena. 

Unha boa parte das espectativas 
do FZLN están postas na presión 
internacionál e nos apoios chega
dos do exterior do país, daí a 
grande importáncia que se lle da 
a xuntanza das-organizacións hu
manitárias que terá lugar o próxi
mo mes de Xullo. Das vias que 
s·e lles apresentan neste momen
to, a de manterse agachados pa
rece ser que a que maior desgas
te produz, pero co exército axe
xando témese que o governo op
te pola vi"a do ·extermínio. Calque
ra outra pasa necesariamente por 
unha negociación co governo, na 

actualidade paralisada e sen po
sibílidades inmediatas de reabrir
se. "Men.tres o governo gaña 
tempo as forzas _ _v~mse diluindo e 

a povoación .indíxena, nunha so
ciedade tan racista como a 'lati
no-americana'' nunea terá un oco 
próprio no que desenvolverse".• 
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FelicianÓ Barrera, 
dono de El Correo 
Gallego, acudia nos 
anos sesenta ás 
celebracións da 
Praza de Oriente, 
vestido de requeté. 
Unha vez a policia 
bateu nel, non por 
disidente, senón por 
máis papista que o ~ 
Papa. Barrera era 
carlista con Franco, 
de Fuerza Nueva na 
transición e agora 
milita no PP. Hai uns· 
dias o alcalde de 
Ponteareas, Xosé 

_ Castro, púxolle o seu 
nome a unha rua. 
Feliciano botou un 
discurso decindo que 
non habia que facer . 
caso da realidade, -
senón mirar "cos ellos 
do espírito". A frase 
viña a canto de que 
Castro está 
condenado por -
prevaricación. 

O deéanode 
Xornalism·o e novo 
ponente da comisión 
de comunicación do 
Corisello da Cultura, 
Xosé LóPiez,-afirma 
no último número da 
revista Grial que ' 
"mediar case nunca é· 
fácil. Córrese o risco 
de non satisfacer ás 
partes en_litíxio ou 
aos sectores 
afectados nuh 

CANTINA 
~:~XICANA 

RUA·MARTI N CODAX 
._·, _ VIGO 

surprendentes 
Veño a Galiza sempre que podo, 
como moitos galegas que ternos · 

- que governar a Aosa vida polo 
mundo adiante. Había tempo.que 
non visitaba a miña terra en pri- · 
mavera. Conseguín vir este me.s 
de Maio que andamos, e parece 
que chegu_ei canda o bo tempo, 
cando o sol secaba as humida
des dunha primavera que foi tei
m uda en éhú-
vias, e nebo~ 
enta, segundo 
me contaron. A besta 
Pero non lles 
vou talar das 
miñas sauda
des. Cheguei 
o día 23 e 
merquei os 
xornais na es
tación. Vivindo 
lonxe perde un 
moita informa
ción. A distan-
cia non che 
permite nen 

chamábase 
Castañuela. 
Ágora dinlle, 
pobre besta, 
Concello. 
doPorriño. 

tan sequera achegarte ás novas 
da túa terra . . Linos de vagar e 
surprendinme con algunha das 
novas. Eran declaracións de polí
ticos que gozan de grande apoio, 
se o medimos en votos. Declara
cións de moita finuca intelectual. 

As primeiras son duh tal Cacha- . 
rro Pardo, presidente da Deputa
ción de Lugo. Permítanme que 
adapte parte delas, como boa- · 
mente poida, ao galega, pois no 
xornal viñan en español. Segura
mente que t9dos v0ste;des as le
rí an ese Sábado de-maio, pero a 
min paréceme que son dignas 'de 
reieitura. Di o político de Lugo: "E 
sig·o avisando aos navegantes 
por augas procelosas e profun
das que tamén están ir1tentando 
dicer causas da Deputación de 
Lugo, que- as nasas cantas están 
perfectamente auditadas. Algún 

- alguacil pode saír alguacilado". 
Cando lle perguntaron, di o xor
nal, a que instáncias se referia, 
limitouse a dicir: "Fica ao bo en
tender de· cada un". · 

· Decateime de que eu non son 
nada bo entendedor. Aínda es
tou abraiado, tanto pola mensa
xe críptica- deste señor Cacha
rro, como. poi a linguaxe que em
prega, na que e.u .acho un tasto 
como de exabr-upto ameazante 
cuarteleiro-falanxista. E seica · 
ese señor presidente da :Deputa
ción goza dun poder case abso
luto na súa próvfnoia, onde gaña 
con facilidade todas as eleicións. 

No·mesmo xornal, un pouco máis 
adiante, ven a foto dunha amazo
na, a cabalo dunha egua de bpa 
estampa, a quen decidiu un alcal
de cambiarlle o seu nome. Cha
m ábase Castañuela, a besta, 
que, a pesar dese nome con con
notacións de España cañí, s_eica 
ten sangue inglesa purísima. Ago
ra dinlle, probe besta, Concello de 
O Porriño. O novo nome, que nen 
respeita o sexo do animal, puxé
ronllo en troques de que o conce
llo' subvencione os desprazamen
tos da besta e os dunha nena de 
12 anos, a amazona, para que· 
gañ~ campionatos e pasee o ne
me de O Porriño por toda Espa
ña, declara o alcalde. De- momen
to xa ten apalabrada a axuda mu
nicipal para participar nun concur
so na afastada vila de Silleda. 

E non traduzo ao meu idioma o 
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que di o alcalde dunha das gran
des cidades galegas, que, se 
non me falla a memória, arreca
da no seu concello máis votos 
que arrecadaba nos referendos o 
seu hom6nimo Francisco Franco 

· Baamonde. Trátáse do alcalde 
da Coruña, Franci~co Vázquez, 
queri fai unha definición profunda 
·do seu pensamento político: "soy 
un alcalde cor1,Jñesista, un políti
co coruñesista .y además munici
palista; el terror y el azote de las 
autonomías". Alguén con autori
dade debería preocuparse de 
que estas declaracións se di
fundisen convenientemente entre 
os pensadores contemporáneos. 
Estou certo de que non haberian 
tardar en dedicarlle, ao pensa
mento político deste home, un 
congreso monográfico. 

Aínda que no mesmo xornal lin 
con gosto unha entrevista con 
Mario Benedetti e algún artigo de 
opinión (e non todos escritos en 
galega, na língua na que, en boa 
lóxica, debería · estar redactado 
un xornal de Galiza), ainda me 

'dura o desacougo que me produ
dron semel·lántes declaracións. 

· Non volve o mesmo home ao 
mesmo sítio, dicíalle á ~úa avoa 
nun poema Avilés de Taraman
cos. Será por isa que un non en
tende como poden obter votos e 
acadar poder xentes con tal cali
dade intelectual. ,Non sei se .so
fren dalgur:ihatara-da súa educa
ción, ou se todos eles teñen que 
ver ca rexurdiniento daquel mo
vemento político que substituíu a 
razón pala barbárie, do move
mento político sobre o que avisa
ba, en versos xa clásicos, o ale
mán Berto.!1 Brecht Eu non sei. + 

XosÉ REQUESENDE CABANAS 
. (f:MIGRANTE) 

E dalle 
Venres, 5: Veño de ler en A Nosa 
Terra dúas cartas de dous auto
res criticandome por algo que es
cribí n sobre a literatura galega 
actual nunha revista de Barcelo
na. As causas de que me acusan 
son feas. Un deles leva anos 

A GSLSCCIÓllJ 

dando berros contra min en cal
quera reunión na que se- atope, 
causa ben pavera; así a todo po
de que sexa certo o que di res
pecto del e de que manexase un 
dato incerto. Extráñame ben pala 
contra que sexa certo o que di de 
que me meto cos profesores, eu 
mesmo sono aínda que en exce
déncia e estoulle ben agradecido 
a profesores 
que me apren-
de ron tantas 
causas, tamén N 
literatura, e me on me parece 
transmitiron o mal que 
-seu entusias- discrepen do 
mo, e desde 
lago hai outros que escribo, 
que lembro, d' , t 
máis ben pou- ISQUS ame que 
c o' p o l-0 q u e tervixersando o 
me fixeron que escribín me 
aborrecer 
tantas causas, fagan XUÍZOS 
tamén a litera- morais. 
tura. Quén sa-
be, se cadra 
bebera aquel 
día e escribín 
contra miña (non había ser a pri
m ei ra· vez, escribín antes un 
"panfleto contra min mesmo"). Do 
outro tiña mellar impresión sobre 
o seu xuízo e calidade persoal e 
isa preocúpame, mais a revista 
está desaparecida dos quioskos, 
eu ando fóra e non teño maneira 

· de mirar algunha cópia do texto 
polacasa. 

Pasado o disgusto de verme cita
do neses térmos considero para 
min que as discusións entre es
critores sempre, sempre, son par
te dunha·loita de liñas ideolóxicas . 
e estéticas e, tamén e sobre to
do, dunha loita por argumentar e 
situar a própria obra frente a dos 
demais escritores, que son perci- · 
bidos como rivais. lsto non se de
be ignorar, hai autores én quen 
isto é manifesto e hainos _que fan 
isto mesmo, mais encubríndose 
con coartad~s p~trióticas, sociais, 
morais: o rival é maJ escritor por
que e traidor, filisteo, comercial, 
vendido, .. ., e xa lago o _que acu
sa con dedo xusticieiro é bo por
que é o artista verdadeiro e inma
culado que non busca o éxito n_en 
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os prémios (cáenlle do ceo sen 
saber como) nen recoñecemento, 
senón que na soedade apartada 
e amena escrebe só para si mes
mo e non quere saber nada do 
mundo ... , e todas esas hipocri
sias da merda que me tan vomi
tar. En fin. 

Luns, 8: Veño de ler o que escri
bín, non, aquel día non bebera: 
Se é hoxe había volver escribir 
o mesmo aínda máis cargado 
de bombo. Escribin o que levo 
escribindo e dicindo desde hai 
xá ben anos e os reproches son 
a léxica resposta neste país. 
Máis do mesmo. 

Non me parece mal que discre
pen do que escribo, diso se trata, 
do dereito e deber de ter ideas 
próprias; disgústame en cámbio 
que tervixersando o que escribín 
me tagan xuízos morais quen se 
envolve en coartadas colectivas 
hipócritas para envolver os pró
prios intereses. Con esa frase, "a 
de idiotas que hai en todos os 
países", non pensaba en nin
guén en concreto, era ~lgo xené
rico que non pretendia ofensa 
concreta; en todo caso sinto non 
telas citado nunha breve relación 
final de autores, foi unha esco
lleita subxectiva e pensada para 
o público posíbel desa publica
ción, mais hai outros autores que · 
estimo e dos que divulgo a exis
téncia da súa obra alí onde podo 
e que sen embargo non eran 
moito do caso citar nesa revista. 

Non se enfadar moito con Suso 
de Tmo, o que se habian aburrir 
se non existise. Deixade que si
ga a publicar as súas cousiñas, 
seguramente nen sequera son 
escritas por el e ademais é sabi
do que non teñen valor ningún 
ao lado das abundantes obras 
de arte que se publican anual
mente no naso idioma, esas que 
vós sabedes. Non tomar moi a 
peito o que di ou escribe, almas 
elevadas non deben caer tan 
baixo como a bosta arrentes do 
camiño, deixádeo estar aí. Ade
mais con probabilidade Suso de 
Toro non exi'ste, só é unha pan
tasma molesta que anda por af. 
Non facer caso, as pantasmas 
non existen ; é sabido de vello.• 

Su O DE TORO 
(SANTIAGO DE OMPOSTELA) 

Talibanismo 
lingüístico 
Seica dixo .Candido Pazó en rol
da de prensa, e seica o dixo co
mo membro da Asociación Ga
lega de Guio-
nistas, que o 
comportamen
to dos aseso
res lingüísti-, 
cos da TVG , 
velando pala 
calidade do 

Seica non dixo 
Candido Pazó 
que opinión lle 

idioma nas merecia-a 
emisións da , · 
televisión pú- proxima 
blica de Gali- montaxe en 
za,· era exer- "'ol do 
cer como "tali- . espan 
bans" (sic) lin- Centro 
güísticos. Si, Dramático. 
denunciaba 
-coido- esa 
teima que te-
ñen os lin-
güistas para que en galega se 
articulen exta:ivagáncias tales 
como sete vocais, o ene velar, 
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Débese pagar á igrexa a través da declaración da renda? 

Salvador García Bodaño Ramón Paz Alberto Costoia Xosé Lois Rodríguez Ana Salgueiro 

Académico Xornalista Estudante Mesh-e Hosteleira 

Cada quen debe pagar ao Cada un ten as suas eren, A .min nen me interesa A igrexa católica tíñana A igrexa ten médios da, 
que desexe pero hai máis zas e ideoloxia e pódese nen vou á igrexa, pero ca, que substentar -os seus _ bando para financiarse 
relixión que a católica e comprender que exista a da q uen dá cartos para o próprios fieis e os que so, pola sua canta como para 
que figure só esa e non to, posibilidade de que desti, que quere. En todo caso a mos neutros ou non con, que nos -obriguen a pagar, 
das é forzar a contribuin, nen s cartos a onde prefi, igrexa poderia buscar os fesionais non deberiamos lle através da renda. En 
te. É unha discriminación ran. Deberíase pór unha carros directamente atta, ter que mantela, sobre todo caso cada quen esco, 
a favor dunha única eren, opción que abranguese a vés dos fregueses e non todo nun estado aconfe, lle o que prefire ainda que 
za. A igrexa como institu, todas as relixións e non só que se recolla como obri, sLonal como o español. debería primarse o finan, 
ción privada poderia bu , á católica e logo outra que gatório. Debería existir a Xa que aparece asi, debe~ · ' ciamento de obras sociaís 
car os médios pero, se se servise aos que non que, posibilidade de que cada rían figurar todas as ígre, ou ONGs que son máis 
acorda entre o cidadáns, ren que os seus cartos un puidese sinalar a que xas para que se respeitase necesárias. Non tiña que 
o estado debería adicarlle vaian ás igrexas. Cada ígrexa lle quer destinar os o pluralismo, por máís_ aparecer nen a católica 
unha cantidade empre en confesión ten a sua finan, cartos ainda que agora xa que a católica leve máis nen nengunha outra, que 
igualdad e de cond icións a ciación pero isto entra nas van para todas e non só tempo de implantación e cada crente dea os seus 
todas as confesíóru . + relacións ígrexa,estado. • para a católica.• teña máis seguidores.• donativos se quer. • 

un son fricativo palatal xordo (o 
"x"), prosódia própria ... 

Seica non dixo Gandido Pazó na 
rolda de prensa como se deben 
chamar os que vivindo do galega 
(e algúns non viven nada mal) 
amasan a cotío un desprezo ab
soluto pola lingua de Galiza. 

Seica tampouco non dixo Candi
d o Pazó, na mesma rolda de 
prensa, que opinión lle merecía 
a próxima montaxe en español 
que vai realizar do Centro Dra
mático Galego, e se cadra non o 
dixo porque compartía mesa an
te os meios de comunicación 
con membros da directiva da 
Asociación de Actores , Direc
tores e Técnicos de Escena que 
van participar na dita montaxe 
en español.+ 

RAFA VILLAR 
(0 M!LLADOIRO,AMES) 

Arredor do caso 
'Josito Porto' 
Dende hai varias semanas, póde
se ler na prensa galega as opi
nións de dobradores, actores, 
productores e guionistas arredor 
do "caso Josito Porto". -Semella 
que se trata dun problema de ín
dole laboral deste actor cunha 
productora, ou desta (ou de am
bos) coa CRTVG, e a razón, apa
rentemente, a existencia dun in
forme desfavorable dos lingüistas 
da TVG. A partir de aí, todo foi 
unha mestura confusa -e, en boa 
parte, interesada- de declara
cións que nos gustaría comentar. 

Est~s profesionais falan de vetos 
encamiñados .a promocionar per
soas afíns ós intereses dalgúns 
sectores da TVG. Se lles consta 
de certo a existencia dos ditos in
tereses, e son espurios ós Esta
tutos da CRTVG, que o denun
cien claramente e como se debe, 
pero que non o mesturen con co-

mentarios perversos. A responsa
bilidade final na contratación ou 
non contratación, ou na perda do 
traballo, excede ós lingüistas, 
que só son técnicos que deben 
emitir informes 
e asesorar. ó 
non seren vin-
culantes , non 
hai por qué fa
celos públicos ; 
¿por que non 
pedir tamén os 
informes de 
custos? E 
dende logo, 
nunca se viu 
que os infor
mes dos técni
cos dun orga
nismo tivesen 
que ser con-
trastados con 
outros elabo-
rados por es-

Non falernos xa 
da BBC,que 
segue uns 
criterios 
rigorosísimos na 
calidadedo 
inglés das súas 
emisións ... 

pecialistas alleos, como preten
den estes colectivos. Mal funcio
narían as empresas e os organis
mos oficiais se non confiasen nos 
seus propios técnicos. En todo 
caso, si estamos de acordo en 
que os informes lingüísticos de
berían servir de base para corrixir 
incapacidades. 

Hai quen quere confundir allos 
con bugallos, e vendernos como 
"galega coloquial", por exemplo, 
a incapacidade de pronunciar 
sete vocais. Se os actores e do
bradores están máis preocupa
do·s de pronunciaren as abertas 
ou as pechadas que da interpre
tación, se din que teñen que re
petir unha toma cinco veces 
porque non dan pechado unha 
vocal, é porque teñen un domi
nio moi deficiente da· nosa lin
gua. Xa que logo, unha suxes
tión para traballadores e empre
sarios do sector: formación, algo 

·do que nunca se preocuparon. 
O ano pasado houbo cursos de 
formación para o sector da do
braxe, subvencio_nados pqla Di
rección Xeral de Política Lin
güística, que incluían un módulo 

de lingua oral, e daban os de
dos das mans para contar os 
profesionais que os seguiron. 
Por outra banda, non esquezan 
o que pasa coa aprendizaxe dos 
idiomas: se non se practica a 
cotío, pérdese moito dominio ... 

"Habería que cambiar o concepto 
de normalización lingüística polo 
de estandarización, é dicir, facer o 
galega amigable á xente", dicía aí 
atrás Pancho Casal, da Aso
ciación de Productores. Tentare
mos botar un pouco de luz. Nor
malización lingüística é un termo 
que, para entendernos, ten que 
ver coa extensión do uso dunha 
lingua en tódolos niveis. Estanda
rización dunha lingua ten que ver 
coa fixación dun nivel común, pa
drón ou estándar, ese que se ten
de a usar nas televisións, no ensi
no, na prensa de países normais. 
T emos que demostrar a ignoran
cia sobre o de "facer o galega 
amigable á xente"; en todo caso, 
segundo os datos de que se dis
pón, este pobo xa é amigo do seu 
idioma, e tenlle bastante máis lei 
ca algúns destes profesion8.is que 
viven, en boa parte, del. 

Por último, supoñemos que o 
"modelo de fala estándar" e de 
"pronuncia non marcada" que 
defenden, 'non é a que utilizou 
Pancho Casal cando participou 
·recentemente no programa "A 
Chave" da TVG, no que non foi 
quen de dar unha palabra en 

_ galego. 

Tamén manteñen que se usa a 
normalización lingüística como 
arma dogmática. Hai dúas ma
neiras de que unha lingua desa
pareza: ou que perda os talantes, 
ou que perda as súas caracterís
ticas senlleiras para converterse 
en dialecto doutra lingua. Afortu
nadamente, o gal ego aí nda está 
lonxe do primeiro perigo; mais 
outro idoma que lle é moi próxi
mo dende o punto de vista lin
güístico -o castelán-, exerce unha 
presión abafante a través, espe
cialmente, dos medios de comu
nicación, polo seu efecto multipli
cador. De aí si que se deriva un 
perigo real: a perda da identidade 
de seu que ten o galego, na súa 
fonética e entoación, no léxico, 
na gramática, na fraseoloxía. 

Se cadra, a outras linguas non 
lles cómpre salvagardar cons
tantemente a súa identidade; non 
é este o caso das linguas minori
zadas como o galega. E dende 
logo, os pouQos medios de comu
nicación que o teñen como lingua 
vehicular deberían ser conscien
tes do seu papel fundamental, 
para canto máis a CRTVG. 

Dobradores, actores ... non só 
son artistas, senón tamén profe
sionais da comunicación. Sería 
impensable un dobrador ou actor 
español que non dese dito "va el 
río por el valle", e en troques 
sempre lle saíra "va al río por el 
valle", ¿non si? Quen os s~lec-

. ciona sabe que un deficiente do
minio do idioma dificulta a comu-

Din que "esixir un excesivo pu- nicación, que produce ruídos. E, 
rismo no uso do galega non be- desde logo, tales profesionais, 
neficia á TVG", mesmo falan de · tamén o saben: ¿cantos presen-

- "talibáns lingüísticos". Que o .. tadores que traballan nas televi-
pensen ben, aínda que só sexa sións do Estado tiveron que ir a 
por esta egoísta razón: se todo clases de dicción? Repasando 
vale, se tanto ten dominar este as hemerotecas podemos en-
idioma coma que non, axiña po- centrar mancheas de referen-
derán vir de tódalas partes do cías. Non falernos xa da BBC, 
mundo a comerlles o traballo a .que segue uns criterios rigorosí-
estes profesionais. Desde logo, simos na calidade do inglés das 
se non se pode discriminar pola súas emisións ... Sen embargo, a 
falta de calidade na lingua, me- pouco que poñan o oído, pode-
nos aínda por orixe xeográfica. rán oír nas emisións da TVG 

.1 

1 

acontecemento". Moi 
agudo. Desde aquí 
propoñémoslle a 
López outra reflexión: 
en que se diferencian 
os xornalistas dos 
cabos do teléfono? 

Agora que non f~l~a 
moito para o verán, 
haberá quen se 
achegue. ás lilas Cies 
e xa ali decida dar un 
bon paseo até o Faro. 
O camiño de pedras 
que se atopará foi 
constru ído polos 
presos políticos do 
franquismo. Se cadra 
algL:Jn dia unha 
corporación 
democrática coloca 
nalgun lugar unha 
placa na sua 
homenaxe. 

Hai uns anos habia 
en Teixeiro (Cúrtis) 
unha factoría, do 
ramo do metal 
(Sidegasa), que 
estaba entre as máis 
modernas do Estado. 
Pechárona, despois 
de moitas 
manifestacións e 
enfrentamentos coa 
policía. Pero o 
governo, que non é 
mao, decidiu construir 
agora, xusto -no sotar 
de enfrente, un centro 
alternativo, en 
concreto un cárcere, 
tamén moi moderno. 
A iso é ao que se lle 
chama reconversión. 

O concello de Vigo 
gastou 20 mil millóns 
de pesetas en dez 
anos en mellorar a 
circulación. Non o 
conseguiu. 
Aumentando os 
coches e senda as 
ruas as mesmas, o 
batifúndio non ten 
arranxo. Ademais, a 
empresa 
concesionária dos 
autobuses urbanos 
·vendara, hai 20 anos, 
coarenta millóns de 
billetes. O ano pasado 
non chegou á metade. 

As editoriais 
celebran o 
centenário do 

r 
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nacemento de 

Bertolt Brecht 

reed.itando, case 

uni.carnente, os. seus 

poemas de amor. O 
dramaturgo era 

comunista. Non se 

sabe se non 
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causas como "o suízo dos narco
traficantes" (claro que, ó mellar, 
están a falar das cantas en Suí
za, e non do proceso xudicial). . -

Suso Sonmortin 

promocionan con 

máis. interese ' o resto 
dos ·seus libros 

porque· ninguén os -

vai ler ou porque . 

teñeri medo de que 

alguén o~ lea. 

Se o criterio de calidade lingüís
tica é normal e aceptado en cal
quera medio audiovisual do 
mundo sen que a ninguén sé lle 
acorde falar de "intolerancia . lin
güística", ¿por qué non pod~ ser 
normal na TVG? Se cadra, no 
fondo hai unha concepción su~ 
bordinada do galega: quérese vi
vir do galega pero que sexa un
ha "maría". Outra causa é que a 
TVG debe aplicar os mesmos 
criterios de calidade lingüística 
en toda a súa programación e 
contratacións, e para todos des
de o mesf'.no mnmer:ito . . E volve
mo~ . .recor:nef)dar: ~ómpté fbrrria- • 
cióh, tor¡na,~i_ón _e~formacíóñ .• ro 

-/?oís~ A M 1"1 
O c#iS'f~ Nol\1 
~ PAl2..t:a" 

,.~ 

· O ali6K 5tfl t &Y"h 
' frlAS J . Ao PA-~€-¿€fl. J 
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O esmolante fai 

xornada lab.oral, ,con· 

horas extras, no 

centro da rua· do .: ""i .. ~<. ;.e ' - ' t . - --~~- ·- -
COORDENADORA 

DE TRABALLADORES .. DA '. ' -
NoRMAÜ,zAcró~ LINGüís.TíCA . - mo se demos1fa cáda momento 

1 paseo, coa man 

1 . tenqida. Conta con 

1 . pouco máis. de trinta 
1 anos, ·P.e ro se mella · · ,, .v .. ~ .~: ~ 

1 un ·home de Viilg~rrización :.("~ 
: cincuenta. -Cando dd~itfiÓir\~" . .- ~, -c::y· -~ 

no que se abre un libro de Dario . 
Xohán Cabana1- Méndez Ferrín, 
Manuel Rivas Eis a riq1:.1eza idio-

. mática dun País~ t - . 

_! .T FERNANDO CORES ALLO 
- .J lLLA DE AROUSA) 

.... _!. --1 xuntou algo de ~~ 

1 calde~illa {moe_ da Surpr~ndenteo artigo de~Jaur~- ;.. .. ~_, 
guizar xustificando a vulgariza- · A · 

. 1 que na sua onxe ción idiomática dó galega neste impo~áncia 
1 estaba ·feita con .país,, publicado.no número 831- - .· dunha··. '"'-~'o,"m" ·a 
1 chapa do fondo dos · de ANosfJ Terra. ~ 

1 caldeiros) foi ao bar Todo" o que s"e faga por recuperar 
1 e pediu unha copa o vocabufário da ·nasa ·Hngúa 
1 de coñac. Hai quen nunca nos debia ser alleo, em-
1 cr1't1"ca estes v'1c1'os, pregando· esas: verbas que o na-

so idio!lla dispón e que os nosos 
1' esta má - avós utilizaban e nós deixamos 
1 d · · t · , cair_ no esqu~-
1. a mrrns rac1on, coma cemento por 

1 
se os pobres tivesen diversas ra- ._ 

1 nacido para comer ~~~~~doE~~~ ,- Estardacordo 

1 sempre pan reseso e si~p.liciaade coasimplicidade 
I· auga. Coma se do 1d1oma, Go- . 

1 suprimindo ese único mo.conta.o ci- do idioma, como 

' 1 pracer que lles ~~~ºa~~c~t~~n~ contaoéitado 

1 queda fosen sair da go de língua escritor, é 
1 sua situación. culta, pois re- nega. rlle o rango 

1 
nunciar a em-
preg ar a súa de língua culta. -

1 maior rie¡ueza, 
1 as verbas, •a 

1 Chama a atención o prol dunha su-
dese perió_dico de " posta sinxele-

1 Má._ drid, E( País. Nos za comunicativa, é darlle azos _a. 1 toda esa xente que coida que o 
1 anos nos_que os GAL galega$ unh9 líng.ua moi -doac;ia ' 
1 füncion. ab_.an, ,o xo.rnal de.talar, dándo a ~nt~nder qu~ 

éalquera de nós podería ser tra~ 
.1 era opositor a· . . dutor, .con .sé trocar catr.o mo- ' 
1 Barrionuevo. Un ha dismos ·e .reviravoltas :do . naso 
1 vez á semana idioma para oufro e segufr· así 

con ese bilingüismo harmónico 
1 editorializaba cqntra que é unha auténtica farsa. Co-

. 1 .. o ministro- (sen .. men,t(o '~s9ritor que o. país ' ten 
· - explicár mo_ 1 ben a . . tendé!l'cia ªº trilingüismo', ou se=' 1 xa;- castel~m-inglés-galego. Por , 

1 
.. razón de tanta , . ~ esfa or'de? Esquecén.donos ao . 

1 
inquin-a, iso _é certo)·. . que nos perdemos os galegos :aa 
. , . . non haber nengunha élase de po-

i Cambiaron ao . tenciación ou coñecemento ao 
. 1 director Juan Luis· .... '.: portt19~és no naso. país, ca ca1 

e b 
. , ' · . . . · · calquera .galego teria_unha base 

: 1 e nan, po.r ins1.st1c idiomática-das máis ricas, a pou-
. 1 en tal postura e co ql:le se potenciase. -

1 déronlle unha patada . Con estes planteamentos e de
l para arriba. Truntou a _ fensorés,-o galego ,vai tornando . 

_ I tese de Javier . cada vez máis. nu.n_ "castrapo de 
1 Pradera, máis luxe", dándos~ o paradoxo d()S ' 
1 galegqs entender moi · ben o 

1 
contemporizatjora castelán ~ p6ñer cara de parvo . 

1 
coas cloacas. Agora en P9rtuga:1 cando -nos pergun- , 

1 que os GAL están a J tan cómo queremos preparada 
a pescada, pois cun galega tan 

I · ser xulgados e que cativó como é o da normativa 

1 se sabe en que actual seméllanos o portugués 
algo así coma .chino mandarín. 

1 consistiu todo aquilo, · 

1 o periódico defende 
1 ao exministro do 

1 Interior.• 

Un pouco de seriedade e respei
to cara o naso idioma, nen todos 
somos filólogos, nen todos te
rnos tendéncia a ser parvos, ca-

. . 

Cando estudabamos como colo
c;;:tr os signos"de·.puntuación nun 
texto, lémbrorne daquela mestra 
de escala unit~ria que nos puña 
como .exemplo aql.)ela famosa 
senténcia presente nos libros da . 
posguerra_, pala cal o reo era 
abso[vido ou condeado segundo 
se lle colocase a coma. 

Contaba que certo día disque 
chegara á capital do Reino un 
escrito para ser presentado no 
Consello de Ministros e que 
máis ou menes viña a dicer: ln
'dulto imposible que· cumpla con- . 
dena. Parece ser que estaba 
encargada de revisar a corres
po n dé n c i a unha persoa cun 
sentido da xustiza moi estritó. 
Non sabendo ben o significado 
de -tal escrito, antes de tomar 
unha determinación fixo unha 
lectura atenta das alegacións do 
mesmo e descubrira alguns da
tos interesantes: Tratábase dun
ha x~nti.ña que pedía que un go
vernan.te, q· · .. 
quen _· tiñar:i '. , 
moito . '_que · .. 
ª g ~ ª d e 9·~ r '· ÜCÓmo ousan 
non cump·nse . 
a condea q·ue : )condenar ao 

· o Tribunal ~u! ~ 'noso amo? . 
pr!?mO fíe 1m-· · . . 
puxera. Base- Disto houbo 
ábanse no· bó ' · 1 .... :.1 
que tiña .sido sempre,ecuuOS 
por .darlles .u11- . .aqueles que 
ha · vivenda · t 
oficial sen me- In entaron 
recelo (os que molesta/o 
a ~~ me r ~e í a,n,.' • recorrindo aos 
parece .. s~r, . . · 
que noWa$i-': fribunais, 
naran)! ou ·on.. nastaron o 
pasto de tra- . ::1· · 

bario ·vitalício · .'tempo emailos 
PO!O mérit~ de . ~ cartas 
ser parenfe • 
ou~ afín políti-
camente; así . 
coma facer a 
vista gorda diante dalgunha 
cor:istrución ilegal, recalifica
cións de " terreas poi as que al-

- gúns pasaran da nada a multi
millonários ... 

. . 
E, ·claro está, non entendían co
ma a un "indivíduo" (así chama
ban a quen ·Jiña:~·ousado entrofl
társelle), poidera darlle a razón o 

\ · · 

Tribunal Superior de Xustiza do 
Reino, condeando a tal gover
nante a un ano de inabilitación. 
Polo que, esgotada a vía legal , 
recorrían ao Consello de Minis
tros solicitando un indulto que 
evitara o cumprimento da lei. 

Esta persoa encargada da ca- · 
rrespondéncia ministerial abane
ou dubitativamente a cabeza e 
decidira investigar a situación pa
la sua canta. Trasladouse de in
cógnito ao lugar dos feítos e com
probou que o tal governante leva-

. ba bastantes anos no poder (da
ba igual que fose coa ditadura ou 
coa democrácia, o caso era man~ 
dar. Era o seu ofício). Puido com
probar o seu xeito de mandar 
asistindo a várias Sesións Plená
rias no Concello, nas que despre
zaba dun xeito terinte a todos 
aqueles cidadáns que non se re
signaban mansamente a ser os 
seus súbditos (retirándolles o de
reito a talar ou expulsándoos se 
insistían en facerse escoitar). Se
guindo nas suas pesquisas, din 
que averiguou a existéncia doutra 
senténcia condenatória a tres 
anos de cadea polo Tribunal Su
premo, esta· vez porque seica se 
crera con potestade dabondo pa
ra levar a cabo unha expropria
ción sen respeitar as garantías 
dos dereitos tundamentais de 
propriedade, e até dunha querela 
en trámite por contratación ao li 
bre albedrio de familiares e afíns, 
sen respeitar os mínimos dereitos 
á igualdade de oportunidades. 
Total, miudezas, p_ara os cabeci
llas que mandaran o escrito. Un 
deles, o mais ético di cía: 

- "Cómo ousan os xuíces con
denar agora ao noso amo? 
Dis.to houbo sempre, e todos 
aqueles que intentaron moles
ta/o recorrindo aos tr)bunais, 
gastaron o tempo e mailos car
tas. Falan de dignidade, dunha 
xustiza igual para todos. Par
vadas! .E que non saben que 
foi senador, que cos nasos car
tas pode pagar letrados que lle 
dilatan e buscan renarterias le
gais que lle permiten seguir no 
seu pQsfo tranquilamf)nte, por 
moito que aos outros os amo
le ?Preparade os foguetes, que 

· se van a enterar de quen so
mos!" 

De volta á capital do reino, a 
persoa encargada da corres
pondéncia colleu pluma e tintei
ro e redactou xunto cos demais 
pontos da Orde do Día, o se
guinte texto: Indulto imposible, 
que cumpla condena. Os gover
nantes da Nación, lído e confor
mes, asinárono. + 

r . 
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O nazonalismo 
non kambia nada . 
Komo' indivíduo pertenzente por 
herdanza secular -senpre aza
rosa- á kultura e ao pavo gale
ga, non tenho máis remédio ke 
chámar a atenzón ao nazonalis
mo "progresista", ke basea na 
defensa da língua a estratéxia 
última da sua azón política (ki
záis porke é konszente de ke o 
novo orde europeu pouko máis 
lhe vai permitir). 

Por suposto ke nistes grupos 
hai eszepzóns individuáis, máis 
a sua relevanza intrapartidária e 
sozial é mínima, por non dizer 
desprezábel. 

A estes dirixentes nazonalistas 
"progresistas", eu, protector de 
todas as línguas e kulturas -ain
da ke non só- koleitivas e indivi
duáis, digolhes ke os seus obxeti
vos políticos non son sufizientes. 

Nada signifika ke o abnegado de
fensor da seguridade do estado 
ou da zidade koazione, ameaze 
ou torture na minha língua mater
na (xa me suzedeu en Madride 
-no ano 96- ke un polizia munizi
pal amenazoume kan "levarme 
abaixo" para "saber o ke é bo" 
simples~ente porke "a xente co~ 
ma ti non me gasta". Fíxoo en ga
lega -pois galega era este lindo 
persoaxe-- o kal non me trankili
zou) ainda ke o seu uniforme se- . 
xa da kor da bandeira nazonal. 

Komo tampouko me trankilíza, 
nen konforma ke o meu abnega
do patrón (ou empresário, talando 
korreto políticamente), ao parezer 
o elemento mais valioso do divino 
krezemento ekonómiko, me so
breesplote (pois a esplotazón so
zinha xa a admiten até os máis 
radikáis sindikalistas) na minha 
língua materna ou idioma paterno 
(para non sermos sesistas). 

Algúns ou moitos -ken sabe
alégranse de oubir ao párroko , 
ao bispo ou 
ao kardeal , fa-
lar rouko a 
sua língua no O esforzo dos 
kontesionário 
ou no altar , nazonalistas terá 
para dizer éxito a meio 
esas verdades 
reveladas e prazo porke na 
eternas ke to- realidade non 
do o esplikan 
e tanto nos ameaza a 
t r a n k i 1 i z a n ninguén .. 
kom a prome-
sa neutra vida 
máis alá desta 
outra , na ke 
ningén nos reprimirá nen espo
liará. Benditos nazonalistas ! 

Hai, inkluso, ken coidan ke a 
xustiza (persoalizada nos fiskáis, 
xuizes e avogados) é máis xusta 
por espresarse no idioma pró
prio. Sen dúbida o seu .estarzo 
terá $xito a meio prazo porke na 
realidade ·non ameaza a nin
guén. Limítase a modifikar a for
ma, máis non a estrutura. Porén, 
o kódigo penal sege a ser o kódi
go penal, kalkeira ke sexa a lín
gua na ke fike eskrito ! E os ke o 
sofren son sempre os mesmos. 

Parafraseando -malamente- a 
ken todos sabemos, pódese 
atirmé!r ke os. nazonalistas (e 
nazonalistas son todos os -esta
dos ou aspirantes a estados) 
dedikáronse e dedíkaranse úni
kamente a enkulturizar a reali
dade, máis non a kambiala. + 

XABIER VILA (VIGO) 
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Por.non 
estar calado 

As Feiras do Libro afrontan este ano -, ; 

· ' BIEITO lGLESrAS . ,• ' ... 
'·· 

o descenso xeralizado no ·consumo As ·demisións no Consello da 
Cultura, coios lanzados á tona da 
3:,Uga, están axitando o encero de ras. 
O fío deste asunto, critica T ucho 
Calvo a práctica abu~iva da subven
ción, que seka coloca ós intelectuais 
en rigleira india, como procesióp de 
caladiños. O penúltimo iound, nesta 
l~deira, librotlflO o conselleiro Pérez 
Varela, agullloando-supostas vacas 
sagradas, e Rivas/de Llano que repli
can cunha carta mo4osa, reclamando 

·E-ste mes celébrans~ as de Ponteareas ~ Ferrol e 
a de libro antigo de Pontev~dra ·. 

-0-M.V. 

Os agoiros non son bons para as 
feiras do libro. A única celebra
da, a de Santiago, aponta a unha 
babea de vendas, na liña xeral de 
retroceso do consumo nos últi
mos meses. Ainda asi, algun
has novidades resisten a crise. 

N on é cou a só dos libros: A 
ho relaria, o comércio e os ser
v izos en xeral observan unha 
perda de demanda no últimos 
meses. "O ano pasado ba ixa
rn un 30% na fe ira do libro , 
e te ano o baixón será maior", 
comenta un empre ário d ra
m a di tribución. Os anos de 

uro ~ ron o de 1995 e 1996, 
no q~e as venda de libros nas 
feira tiveron incrementos de 
até o 50%, sen que ainda hoxe 
os respon ábe is do se~tor sai
ban explicar moi ben a razón. 
N ses dous anos o libro pare
ceu de repente un negocio ren
tábel. 

Este verán, cando a maioria das 
foiras están ainda por celebrar
se, algunhas novidades apencan 

. con todo a que van resistir a re
cesión de vendas . A editorial 
Galaxia xa se atreveu coa nove
na edición de ¿Que me queres 
amor( de Manuel Rivas que le
va tirados 40 mil exemplares, 
unha marca que admfte a com
paración cos éxitos en castelán. 
Os trobadores do Reino de Galiza 
de ' Mercedes Queixas, editado 
por A Nosa Terta, vendeu 25 
mil· exemplares en apenas carro 
meses e foi un dos máis solicita
dos na feira de Santiago. Esta 
obra aproveitou o tirón do Día 
das Letras, dedicado este ano a 
tres poetas medievais, e o seu 
baixo prezo. 

O libro ga1ego ocupa n8:S feiras 
un lugar destacado, f)ero non 

Manuel Rivas, á esquerda, can 40 mil exemplares vendidos de ¿Que me queres amor?, será un .dos máis solicifbdos nas 'Feiras. 

desde logo predominante. Ain
da qued an a rnoita distáncia 
aquelas palabras de Cambó 
quen, para glosar o bon momen
to do catalanismo nos anos vin
te, lernbraba que na Feira do Li
bro de Barcelona de 1929 se 
venderan 40 mil libros en cata
lán e 5 mil en castelán. 

Na aci:ualidade a Feira do Libro 
de Barcelona está dedicada so
bretodo ás en~iclopédias e ao li
bro encadeinado que ocupan as 
tres cuartas partes dos pastos, 
ainda que as edicións na língua 
própria cantan para si cun perí
odo exclusivo: a Semana do Li
bro en Catalán, xa celebrada es
te ano. T amén nas fe iras galegas 

ten un papel destacado a venda 
de enciclópedias, pero o libro 
segue a ter o seu espazo, igual 
que na Feira de Madrid que ta
mén se está a celebrar estes días. 

Títulos e tiradas 

No Estado español edítanse ao 
ano unha média de 50 mil títu- · 
los, dos cales 42 mil correspon
deñ ao castelán, seis mil ao ca
talán e dous mil quedan para 
repartir a partes case iguais en
tre o galega e o euskera. A é"di-: 

· ción de libros · no noso idioma 
observa un erecimento paulati-
no, pasando dos 8_00 · 

· títulos/ano, hai unha década, 
aos 1.100 dos últimos tempos. _ 

Deixando a unha beira os libros 
de máis éxito, e dicer uns 20 ou 
JO títulos en castelán e tres ou 
catre en galego, a tirada média 
habitual non supera os carro 
mil exernplares no primeiio 
desees idiomas e os dous mil no 
galego e no catalán. 

Máis do 40% dos títulos publi
cados en galego pertencen ao 
campo do ensino e da literatu
ra infantil. Á literatura para 
adultos adscrébense o· 17% das 
obras. - .. 

· As Feiras representan con tedo 
un cenário máis· favorábel para 
o libro galega· que as próprias 
libratias. No ámbito da Feira 
adoitan a facers.e pre-sentacións 
e siñatura de exempl~res p0r 
parte d autores galegos;· l)n 

_boas rnaneiras ¡:}or parte dos poderes 
que ceñen a vara e ·.a besta e, aínda 
pra m~, a lingua pacedeira. 

. ~quera arbitrista,-a~iad~ n~ 
mostrador dun 'bar, podería emendar 
a administración cultural vixente: do 
Ce:r:itro de Arte Contemporánea 
(onde, caso único no mi.Indo, se re
partiron lambreadas por causa das · 
avangardas), ápolíti~a lingüística, 
destinada á extracción indolora do · 
galego, pasand0 pola insistencia na 
efemérides, os días -rcirnaría ( 1 7 de 

· maio), xacobeos, cerras únicas ... Cal
quera arbitrista un pouco achispado 
podería propoñer a disolución do 
tinglado e o destino dos fondos, dedi
cados~ tales festivais do Miño, á fil
maciópdunha película pra presentar 
en Caimes (Xente ao lomee tta.i;tSfi
gurada en Amarcord, e.orno tal). 

~o hai unha cuestión previa, 
que toca á mobiUzación dos 'intelec
tuais. ¿Pódese escribir sobre/conti:a o 
gobemo en ton desafü~nte? A expe
ri~ncia dime que é posible protestar 
coa venia e_en sordina (pedindo 

<C papas ó esmagador corpo electoral 
que invoca o mando)) nunca ti ralas 
corno barro á parede. Hai unha ex
cepción: a dos que teñen o respald_o 
dunha empresa de comunicación 
máis poderosa que a XLtnta. Eses po
derían -se quixesen- sacudirlle o po. 
¿Que acontece nunha sociedade po
bre, tendente ó partido mediático 

- único, sen as contradiccións (País 
versus Mundo) que che permiten 
cambiar de póla cando te ningune
an?. Sucede que os columnistas ou 
son do pau ou bucólicos cultivadores_ 
da xeórxica. Nun medio así, a lingua
xe que todo o mundo entende son os 
signos que emite o ·poder (o que edi
ta, organiza exposicións, merca escul; 
turas, paga obras de teatro e reparte 

Feiras 'do libro novo 
Ponteareas .... ....... .. : .... : ... .... ... ......... .' .. ........ Do 12 ao 15 de Xuñb 
Ferrol .............................. ~ .............. .. ......... : Do 15 ao 21 de Xuño 
Vigo· ......................... : .............. ...... .. : .... .. ...... Do 1 ·aó10 de Xullo 
Vilagarcia ...... ~ ····.: ········ : ........................ . : ... Do 16 ao 19 de Xullo 
A Coruña ............... : ...... ................ ........... Do 1 ao 10 de Agosto 
Pontevedra ....... ........... .. ... ....... ..... ......... Do 15 .ao 23 de Agosto 

· ' apoio cara ao público que com
pensa, palgunha medida, a 
maior prornoción -da que gozan -
as obras. en castelán,· moito 
máis .presentes através de 
anúncios ·e das vantaxes de 
mercado que lles proporCiona a 

· unh-as cadelas para cursiños ou confe
rencias). XuntD a el álzase o imaxina~ 
río nacional (español, ¡home non!) , 
,os premios Goya, Babelia e os Coren
!a principais; frente ael unha cultura 
de patronato e academia que, dando 
_por perdidas outras vías. -"Gali_s::ia é 
un pobo vello e canso" como diría 

-Piñeiro- mantén iu:ma füurxia gale
guista ben remunerad~, . ·_ 

-~en s~- ded_i·c-; á creadón artísti-
. ca supón, de· entrada, que o seu ofi
·cio é sublime. Tan mimosos son 
artistas e literatos que-de_sexan que 
os queiran por si mesmos, o seu tra
ballo pretende uns valores á ·marxe. 
do prindpi0 estructurante de toda 
sociedade: a forza. (Isto é, a políti-
ca) . Ata que -se son intelixentes 
non despois dos trinta anos- lles di 

Foz ............... ................... ~ .......... .. ; .......... Do 20 aci-23 de Agosto 
Verin ... .. ....... ..... ...... ... ....... ..................... Do 2 7 ao 30 de Agosto 

Feiras do libro antigo 
Pontevedra ..... ...... ...... .. .. .... .. .... ~ ... ..... ....... Do 12 ao 28 de Xuño 
Ferrol ........ : ..................... .............. .. ............ Do 4 ao 19 de Xullo 
Vigo .. ............ ...... : ..... ...... .......................... Do 1 ao 16 de Ag.osto 
A Coruña .......................... Do 22 de Agosto ao 6 de Septembro 
Lugo ..... .......................... : ......... : .......... Do 12 ao 27 de Setembro 

· ~ sua superioridade numérica. De 
feíto, os editores en galega 
quéixanse da pouca atención 
que lles prestan a maioria dos 
meios de comunicación e in
cluso caberia falar do lugar ain~ 
da secundátio que o libro gale
go ocupa nas lil?rarias, froito 
tanto do peso do castelán como 
da inércia histó!ica que cir
cunscrebe o libro no noso idio: 
rna a certos espazos, nunha sor
ce de diglósia bibliográfica. t 

. un paxariño que a cultura vén sen
da política da cultura. "Esa é a in
formación que chega de noite, e é 
nada" (Martín A mis).• -
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•Uxiacanta 
na Expo de Lisboa 
A cantante do Porriño Uxia 
protagonizou.tres días de actua, 
cións en Portugal. O Sábado 6 
de Xuño estivo no festival 
"Cantigas do Maio", que se cele, 
bra todos os anos no Seixa_l, en 
Lisboa, organizado pola 
asoc'iación] ose Af onso e co labo, 
rando no escenário con Maria 
del Mar Bo!)et: O Martes 9, 
dentro do programa de festas da 
capital portuguesa, toeoulle o · 
turno ao espectáculo "A sal da · 
vida" que leva a cabo coa suda, 

· n~sa Rasha, ~on Ma'ria Salgado 
e cos guitarristas Cuchús Pimen, 
tel e Marco~ Te ira máis a percu- · 
sió,n de Bru¡a. O dia 10, dia na, 
cional en Portugal e dentro das · 
actividades da Expo, Uxia parti, 

• cipa no fe!?tival "Cantar em Por, 
tugués'" con outros artistas de 
alén do Miño. A cantante ten· 
xa outras datas en Portugal para. 
o mes de Agosto e apresentará 
un espectáculO' con Filipa País 
chamado Afinidades no marco 
da Expo.+ 

• Entr.ega 
dos prérriios 
Losada Diéguez 
a Oiga.Novo .e 
Xosé L~ Martínez 
Cameiro 
A entrega da décima edición do 
Prémio Antón Losada Diéguez, 
que convoca o co.ncello de 
Boborás, terá lugar o Domingo 
13 de Xuño no pazo natal de · 
quen fora artífice da revista que 
deu nome á xeración "Nás". 
Despois de que o fillo de Losada 
Diéguez, Xaquin Losada Espino, 
sa oficie unha misa e se realicen 
ofrendas frorais, Xosé Luis Blan, 
co Campaña entregará os 
prémios a Xosé Luis Martínez 
Carneiro, na modalidade de in, 
vestigación, e a Olga Novo, na 
literaria.+ · 

• Lembranzas 
de Larca no dia 
do seu centenário 
En diferentes pontos do país, 
lembrouse estes dias a figura de 
García Lorca, ao redor do cente, 
nário do $eu nacemento o 5 de 

. . .. 

.......•....•...........................................••...........••••.....•..••.•......•....•..•..• . . . . 
il Xá. ~ai_pre.trüados nq ~ con~u~so de.-d_ebúxo . -. ~ · 
Polo galega ~ó ci~ma . · ... . ~ -

Falláronse ó Xoves 4 de Xuño . 
os prémiüs do certarrie de de, 
buxo Polo galega no cinema, ar, 
ganizado pola Mocidade pola -
Normafrzación LingÜística. Che, 
garon ás suas mans arredor de 
900 traballos, sendo o centro 
de ensino "Mestre .M .G~r~i.a" . 
de Santa Mª de Oia o que 
máis apre~entou. Na categ0ria 

até oifo anos, 0 gañador foL 
Lucas Filgueira, do Grove, até · 
os catorce anos, o gañador foi 
Xiañ OÍ:ero Ca.amaño, de 
Cangas e até os dezaito, o pré, -
mio fo¡ para Rafael Lopez, de 
Compostela. A sección xuve, 
n-il da Mesa entregaralles lotes 
de libros e materiais de papele, 
ria. O cohc.urso, que se inxire 

na campaña da asociación·pa, 
ra demandar da Xunta acóóns 

. a prol do uso do galego na 
gran pantalla, contou co apoio 
do crítico Miguel Anxo 
Femández, da actriz de·dobra, 
xe Sonia Castelo, do guionista 
Miguel Anxo Murado, do ac, 
tor Ernesto Chao, e do debu, 
xante Miguel~o Prado.+ 

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

Xuño de 1898. Nese mesmo ~ia, 
no Clube Cultural "Alexandre , · 

. Bóveda" .de Ourense celebrouse 
unha homenaxe no que· máis de 
cincuenta persoas 
comprometéronse a ler a Lorca 
durante dous minutos. Marcos 
Valcarcel, Etelvino Blanco, Xo.' 
sé M. Cid Fe~ández, Xosé Car~ 
los Caneiro, Benito Losada ou 
Isabel Cortiñas foron alguns dos 
leitores, que receberon a cinta 
magnetofónica cunha conferén, 
cia pronunciada en 1959 en Bos 
Aires por Eduardo Blanco Amor 
sobre a poesia galega de Lorca. 
En Vigo, ás mesmas horas, Ma, 
ximino Keyzán, Mª do Carme 
Kruckenberg e António Uxio 
·Mallo· recitarán anacos da obra · · · 
do escritor fusilado-nq 36. 

Na mesma xo~ada, proxectaba, -
se no Festival Internacional de 
Expressao Ibérica (FITEI) de 
Porto Larca, la muerte de un poé, 
ta, a serie televisiva que se con, 
verteu en filme de duas horas e 
que realizou Juan Antonio Bar, 
dem. O director ·estivo presente 

· rio Pequeno Auditorio Rivoli da 
-cidade para dial9gar sobre a fita 
e a figura do poeta granadino.• 

• Borobó publica 
os .poemas da 
Galicia de Ouro 
Co motivo do 50 aniveisário do 
seu casamento,·Reimundo Gar, 
da Domínguez _Borobó, ven de 
editar cen exemptares de A GaJi, -
cia de Ouro, no que o autor canta 
á terra ao tempo que á muller. A 
pandeirada dalle ritmo a unha 
'-'Galiza romana de chorimas de_ 
toxo, Galiz arománica de xestei, 
ras choridas, .Galiza barroca de 

A esquerda de Eduardo Blanco Amor, os actores Maria Casares e Tacholas. 

• Proxección sobre. a emigración _ 
- . 

Co título "A emigración galega e o audiovisua1". ten l4gar no Consello 
da Cutlura Gél.lega os dias 12 e 13 de -1<:uño un ciclo de.. conferéncias e 
proxeécióhs. Coordenado por Xosé ~uis Cabo ·e Órgan'iíado polo Ar, 
quivo da Emigración Galega, o ciclo inclue as fftas Pomño en Buenos 
Aires, reflexo das actividades dos socios de Hijos de Portit\o, Imaxes de 
Castelao, compilación das filmacións realizadas por Elixio González 
desqe a chegada de Castelao a Arxentina até a S1:J.a morte, Primer Con, 
greso de la Emigración Gallega; taméi;l de Elixio González e na que ·apa, · 
recen Suárez Picallo, Osorio Tafall, Alonso Ríos, Xosé Velo, Luis To~ 
bío, Blanco Amor ou Dieste, e, por último, Centro Gallego en su 50 
aniversario, no que se inclue a visita da actriz Maria Cásares. Participan 
como conferenciantes Anxel Luis Hueso, Xosé Nogu~ira; Manuel 
González,_ Xosé Antonio Durán,-Miguel Anxo Fernández, Xosé Enri, 
que Acuña, Xenudo Rodríguez, Luis Men~ndez e Lo is Rodríguez.+ 

' ) 

chures de árgoma, Galiza román, 
tica das toxeiras floridas, T erra 
de ouro, de moita probe 
riqueza". O xomalista e ex direc, 
tor de La noche v·en de participar 
na Casa de Galiciano ciclo "Ga, 
liza e o 98" cunha conferéncia 
sobre Camilo Bargid?. + 

• Xerais convoca 
,, . 

. os premios 
de novela e 
literatura infantil 
Cun prazo de apresentación de 
orixinais que remata o primeiro 
de Setembro, Xerais convoca os 
seus prémios de novela e de litera, 
tura infantil, gañados na edición 
anterior por Xabier Manteiga e 
An Alfaya respeitivamente. O 
prémio de novela, ademais da pu, 
blicación da obra gañadora, está 
dotado de dous millóns de 
pesetas, e o de literatura infantil · 
con un. Ambos entregaranse du, 
rante unha cea que se celebrará. o 
24 de Outubro. + 

· ·Prémian 
as obras literária~ 
dos estudantes 
do Salnés 
Irene Cacabelos resultou ser a ga, 
ñadora do Prémio de Poesía Sete 
naos que convocaba o Instituto 
"Ramón Cabanillas" de Camba, 
dos para todos os·estudantes de . 
secundária da comarca do Salnés. 
O seu poemário títúlase Escolma 
de males, pecados e outros: o titula, 
do Serpes en noite, de Iría Peitea, 
do, mereceu o segundo prémio e 
·os accesit recairon en A miña lín~ 
gua, de Mónica Domínguez, e en 
Letras tristes e letras ledas, de Roi 
Martínez. O xuri estivo formado 
por Bemardino Graña, Anxo 
Anguei41 e Iolanda Castaño e os 
prémi0s entregaranse no marco 
das festas do Albariño. + 

· ·Daver, 
Amparanoia e 

Hamlet 
no 'Felix Rock' 
Apresentan o programa da III 
Edición do "Felix Rock", organi, 
·zado por Planta Babéa Producións 
coa axuda do concello de Vigo 

ANOSA~RRA 

para os dias 1 O e 11 de Agosto no 
campo·de ·futbof das Travesps. Os 
gi:upos que estárl á cabeza SO!) D ~ · 
ver e Undrop seguidos de Ampara, 
noia; Hamlet, Color -Humano, KG, 
Ben, Shock Lend.érs, de Arxentina, 

· Elefantes, de Barcelona e o ~o e 
Arremecághona, entre outros. O 
prezo da entrada para un dia é de 
· i.900 pesetas e o bono para os 
dous custa 3.500. + 

•Reunión 
dos coros galegas 
en Catalunya 
O Sábado 13 de Xuño ten lugar 
na igrexa dos Escolápio de Bar
celona a 2ª Xuntanza de Coros 
Galego de Catalunya, coa orga, 
nización a cargo do Centro Gah 
go de Barcel na e enmarcada n 
eu 7 5 aniversário. O c r que 

participan son'o Coro Universi, 
tario Galego de Barcelona, Cen, 
gallei, de Lleida, Saudade, A Nosa 
Galiza, de Mollet del Vallés, e 
Lonxe da Terra, do Cenrr Gale, 
go de Barcelona. Apreséntase ta, 
mén o Coro de Irmandade de Ca~ 
talunya, que debuta coa obra Ne~ 
gra sombra. No repertório dos CQ; 

ros teñen un especial protagonis, 
mo Martín Códax, Xohán de 
Cangas e Meendiño~ Unha ínter, 
pretación conxunta do himno ga, 
lego é a clausura desta xuntanza, 
que cootdena César del Caño.+ 

Fran Alonso e Uno Braxe participan no 
recital poético de Fene. 

• Poesía e música 
a favor do Sahara 
en Fene 
Dentro das actividades do "Maio 
Solidário" de Fene, inclúese o Do, 
mingo 14 de Xuño un festival en 
solidariedade co povo saharaui pa, 
radar a coñecer a situación que 
está atravesando e recadarfondos· 
para. adquirir unha ambuláncia. A 
xomada tamén coincide co "Dia 
do Patín", no que se convida a to, 
da a xente, sen límite de idades, a 
que ande sobre rodas. Á unha da 
tarde no anfiteatro de San Valen, 
tin actuaran Arela, Paloma S~an, 
ces, Roquementroque e Banda de 
Gaitas ~'Airiños de Fene"; a parte 
poética corre a cargo de Fran 
Alonso, Miro Villar e Lino Braxe. · 
Ao. tempo tamén está instalada a 
Escola de Circo de N arón para 
xogar con nenos e nenas e unha 
exposición sobre as condicións de 
vida· nos·campamentos de refuxia, 
dos.+ 

A 
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A traxédia 
no espello 
Títulos: Contos malvados / Saturno tamén 

é deus .. 

Autores: Xurxo Borrazás / Uxfa Casal. 

Editoriais: Xerais /Galaxia. 

Estamos chegando. Solstício pu
rificador. Arden lumeiras. Con
xúranse esconxuros. Unha ma
neira de desposuir o carpo de to
do o maléfico que agacha. Ying e 
yang. Enerxia po itiva e enerxia 
negativa. O negativo é malo, de
be ficar ó o positivo. Para sabcr
n libr de toda influéncia es .. 
cura, e crer na bondade do ser 
hum o. Cientificamcnte é in
correcto. Homes graves, que gas
tan everamente a vida en cau
sa séria . Eles dino. A enerxia 
n n crea nen e destru . Non 
podem a pirar a erradicar o 
mal. Tan ó tra ~ rmalo. Estar 
do outro lado do espello. En am
bo . Ser vítima e agresor. Liberar 
as negras forzas que nos gover
nan, ou ser sobre quen estoupan. 

O que si somos é inxénuos. E 
desde a no a inxenuidade a mar
te é remate e nada máis, unha 
irreparábel perda. Mentira eufe
mística. Sempre é un mistério. 
Tras dela poden agacharse as 
máis surprendenres razóns e sen
razóns. O que está claro é que 
esta é unha das temáticas prefe
ridas para os leitores. Alén cliso, 
arredor dela constrúense discur
sos polos que non pasa o tempo, 
non perden interese. Y examos 
dous exemplos, dous membros 
mªis neste imaxinário narrativo. 

Cantos malvados e a última entre
ga do empre anovador Xurxo 
B rrazás, e pírito inquedo que 
procura empre cómo retorcer 

NARRATIVA 

Contos 
malvad@s 

unha volta máis. Eis logo que a 
narración comeza polo xeral sen 
estridéncias, pero conforme pa
san o tempo e as follas, vai in 
crescendo porque sabemos que 
vai chegar un desenlace fatal, e 
iso sempre desacouga. Sen em
bargo non vaiamos pensar en 
cantos ao estilo clásico. O narra
dor manda e <leste sabemos que é 
inquedo e gústalle procurar no
vas estruturas á tecedura, e non 
se trata de simples efectismos. E á 
surpresa pode chegarse tamén 
desde aspectos temáticos, por ve
ces formúlanse un tipo de rela
cións pouco habituais, por exem
plo en "Plusvalía". Pero as rela
cións on entre dous e se o leitor 
non sabe quen é realmente o na
rrador, pois xa esta garantido o 
shock final. De tal maneira que 
pouco a pouco se deberá ir des
confiando, deberemos sentir o 

medo no carpo aínda 
que todo vaia moi 
normal, porque esta
mos avisados da tra
xédia ep que culmi
nará. As veces hai 
unha suxerente in
tertextualidade, como 
en "lniciais", ou con
cepcións que se ache
gan premeditadamen
te á reflexión literá
ria, como soporte ou 
estratéxia, e aí están 
"O poeta el" ou "Pala
bras outras". Tende a 
habitar fóra do con
vencionalismo e a 
fragméntación pode 
acadar as cotas de 
"Frío". 

Pero non irnos desve
lar máis. Sinalemos 
que a estrutura do li
bro paréc:ese á dos 
cantos -mellor seria 
chamarlles relatos-. 
Vanse acopando me

llores cousas segundo se vai len
do e algúns cantos ("Yodas de 
ouro", "O mendigo'', "O poeta 
el" ou "Palabras outras") son moi 
interesantes. 

E, no outro lado clo espello está 
Saturno tamén é deus. Borrazás 
ensinounos a traxédia tendendo 
ao ponto de vista de quen a de
sencadea. Uxía Casal decídese 
por estruturas máis clásicas en
volvendo o libro en dous relatos, 
o primeiro e o derradeiro, que se
mellan ser continuación un de 
outro. Aquí é a vítima quen pa
rece centrar a atención e a ten
sión gradúase segundo o seu in- . 
terese. Pero tamén hai lugar para 
o fragmentarismo- de diário de 
"O silencio". E se Borrazás toca
ba o tema do vampirismo, tan 
tradicional el, aquí· atopamos 
desde as metamorfoses, as miste-

NARRATIVA 

Trece contos sobre a morte 

riosas plantas carnívoras ("O pa
tio de Carmiña") ou a preséncia 
desacougante de animais (gatos, 
arañas). Pero se hai algo en co-

, mún neste mangado de relatos, 
iso é a preocupación pola comu
nicación. A incómunicación é 
fo~te de moitos deles, chegando 
a culminar en "O silencio", 
"Monotonía", "O home gris", ou 
"E soaron .ca-
rro bada-
l ad as" gue 
nos presenta Última 
a falsa ilusión entrega do
da palabra, o 
desespero por 
dominar a 
história, unha 
história onde 
o protagonis
ta de "¿ Por 
que non que
ren escoitar
me?" (semella 
o mesmo do 

sempre 
anovador 
Xurxo ' 
Borrazás, 
espírito 
inquedo que 
procura 
sempre 
cómo primeiro can

to) desespéra
se por poder 

retorcer 
unha volta contar e .ten 

que sufrir en máis. 
voces alleas. 
Tamén que-
remos salien-
tar dous con-
tos: "Ela sempre limpa ben" e "O 
soño de don Froilán". 

Para remate. Variedade na cali- · 
dade. Variedade temática, estru
tural, de pontos de vista, narra- -
dores ... Vinteseis cantos, breves, 
trece (curiosa coincidéncia) en 
cada libro. Posibelmente funcio
naran mellor como relatos illa
dos, fóra do contexto emocional 
que. van erguendo os demais. 
Deben lerse sen apuros, f0.esmo . 
é·recomendábel unha pausa en
tre conto e conto, non influir no 
seguihte para gorentafo puro.• 

·xosÉ M. EIRÉ 

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

NA MESMA COLECCIÓN 

CONTOS MALVADOS X ERAIS 

~~ 
~~ 

Xurxo Borrazás 
TÁNATA 

Antón Risco 

EXTINTOS BÁSICOS 
Xosé Manuel G. Trigo 
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canta de libros 

De bullar 
de Martínez Conde 
Ricardo Martínez Conde apresenta·o 
seu libro Debullar en Galaxia no que 
reune reflexións e poemas breves. Divi
dido en sete partes, o autor veiculiza a 
través dos aforismos pinceladas sobre o 
ofício de escreber, sobre a conformación 
da realidade, sobre a filosofia -Martínez 
Conde é doutor en Filosofía 
e Letras- , as 
relacións entre 
homes e mulle
res e, tamén so
bre a linguaxe. 
"O libro cons
trúe a realidade 
humana, sen in
terferir, por isa na 
propia realidade. 
E ambas realida
des conforman un 
rico herdo históri
co do que somos 
debedores". Outros libros do autor son 
Lento esvaece o tempo, Orballo nas came
lias e Os símbof.os de Gal.ida.• 

Literatura africana 
de língua portuguesa 
É pdsfbel atopar nas librarías galegas o 
Diccionário de Autores de Literaturas 
Africanas en Língua Portuguesa, pu
blicada en Caminho e da autoria de Al
dónio Gomes e Fer
nanda Cava
cas. Aproxima
damente l. 700 
nomes aparecen 
neste traballo 
que, segundo os 
autores, confluiu 
de diferentes cir
·Cunstáncias: o 
descoñecemento 
nos cinco países 
luso-africanos das 
literaturas de cada 
un deles, o descoñecemento en Portu
gal e a própria ignoráncia dentro dun 
mesmo país sobre os seus autores.+ 

O Mari.ifesto 
Comunista 
no .seu 150 aniversário 
O rnovemento Primeira Liña apresenta 
durante este mes de Xuño a edición 
que teñen feito do 
Manifesto 
Comunista, de . 
Marx e Engels, 
cando se cumpren 
150 anos da sua 
aparición. Abrente 
Editora é a encarre
gada desta edición 
do "texto político 
máis influínte da 
história da humani
dade". Houbo outras 
traducións, a primeira apareceu hai 
vinte dous anos, pero esta non está 
fe ita directamente do alemán senón · 
da versión realizada por Edi~oes 
Avante en 1975. + 

Unhanovela 
·de Madeleine 
Bourdouxhe 
La mujer de Gilles é o título da nove
la que en 1937 escrebeu a belga Made
leine Bourdouxhe e que agora publica 
T xalaparta. T rátase dunha 
traxedia de amor 
ambientada na 
sociedade obreira , 
protagonizada pa
la parella formada 
por Gilles e Elisa·e 
as suas complexas 
relacións. A tradu
ción desta obra é 
de Maria Luisa 
Guindulain. + 
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Un ollar sobre 
a literatura: 
na distáncia 
dunhamesa 
de ·café 

ntulo: Desde unha Mesa de Café. 

Autor: Paulina Pereiro. 
Editorial: Laiovento. 

Desde unha Mesa de Café é un li, 
bro singular (pois ten pouco que 
ver co que ultimamente apare, 
ceu nos escaparates da librarias 
galegas), extraño (porque non 
saberia en que xénero narrativo 
enmarcá,lo), inquietante (pola ' 
capacidade de suxestión que en, 
cerra), rico, plural, etc. 

E quero comezar por indicar 
que, para min, transparece nes, 
te libro un ar de intimismo re, 
lacionado coa non,acción que 
predomina nos relatos e que xa 
está no próprio título (Desde 
unha mesa de café), suxerindo, 
nos un ambiente recollido, re, 
laxado, de tertúlia distendida 
na que o autor dialoga cos seus 
posíbeis leitores. 

Mas, ao mesmo tempo, os rela, 
tos desta entrega literária de 
Paulina Pereiro adquiren un 
ton confisional, autqbiográfico 
no sentido literário do termo 
que buscan, atrav.és <leste recur, 
so, unha maior implicación 
afectiva do receptor, onde o vo, 
yeurismo que caracteriza a rela, 
ción entre o leitor a. obra e o 
autor, é condicente,, neste caso, 
co voyeurismo que, como estra, 
téxia literária, adopta o autor a 
respeito da realidade. 

E cando falo en autobiografis, 
mo (en xénero autobiográfico, 
se quixermos) non estou a pen, 
sar _na vida persoal de Paulina · 
Martínez Pereiro, nado na Co, 
ruñ~ en 1957, músico, escritor, 
etc.. que non me interesa nen 
interesa o leitor (aspectos, 
aliás, para os que non ternos ba~ 
se textual), mas falo da relación 
liretária que se estabelece entre 
o autor textual (nas suas rela, 
cións co narrador dos relatos), 
e o autor histórico, cuxos dados 
nos son mostrados no discurso 
marxinal da lapela. 

Con efeito, o pacto autobiográ, 
fico de que fala Philipe Lejeune 
·ven estabelecido palas referén, 
cias nalguns textos a elementos 
biográficos do autor histórico 
para podermos identificar (na 
convención da leitura) ·ese au, 
tor co narrador nuns casos, ou 
coa personaxe principal 'nou, 
tros, en relatos como Cuestión 
de Tempo, Unha estraña afee, 
ción, Unha excelente interpre, 
ración ... para non fa lar do tema 
da música (tema e formas de 
composición da arte verbal na 
slia relación conflituosa coa arte 
musical), ou o choscar,de,ollo 
ao leitot (p.e. Maria Joao Pires, 
o meu irmán Paulo, as ruas de 
Ferrol, o seu editor e aluno de 
J11Úsica Francisco Pillado, os ca, 

Paulina Pereiro. 

fés ... ), para non falarmos, ta, 
mén,· nas referéncias aos lugares 
onde os relatos son escritos ... 
_Todo iso, para alén de criar o 
efeito de real (Barthes) conver, 
te,se nunha estratéxia de apro, 
ximación e de implicación afee, 
ti va que leva-a ·que, en boa me, 
dida, se cumpra o pacto autG, 

Rock cerebral 

Tttulo: ¡Cerebrlamente bien! 

Grupo: Could Ground. 

Edita: Disco Trompo. 

Mália que poda despistar o seu nome, 
os Cold Ground son da comarca de 
Arousa e este é o seu primeiro 
ttaballo, gravado entre Agosto e 
Setembro do pasado ano. Bandido, 
Ahmed, Fernando Pradó, Paco G. 
Seignon e Diego Sotelo son os 
compoñehtes desta fonpación que 
sigue os pasos do rock, modelados 
pola produciól). de Paco Trinidad, un 
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biográficd ao que xa fixemos re, 
feréncia. Claro é que o carácter 
fragmentado e fragmentário da 
escrita de Paulino Pereiro con, 
diciona, e por veces nega, esa 
leitura autobiográfica á que, por 
outra parte somos constante, 
mente solicitados nun proceso 
de aproximación / distancia, 

mento que unifica, en boa me, 
dida, o conxunto dos relatos. 

Mas, deixemos un pouco de lado 
esta posibilidade de leitura. 

Do meu ponto de vista o libro 
basea,se nun 
pfoceso de 
reconstru, 
ción da reali, 
dade extre, 
mamen te 
orixinal. Con 
efeito, o xo, 
go de cons, 
trucción 
imaxinario, 
literaria or, 
dena cada un 
dos relatos, 
ou das micro, 
secuéncias 
narrativas en 
que se estru, 
tura o libro, 
que, no seu 
conxunto, 
son outras 
tantas formas 
de criar unha 
realidade que 

O amor, a 
soledad e 
son, ao 
longo de 
todo o libro, 
os temas 
recorren tes: 
a 
imposibilida 
de do amor, 
a sua 
frustración, a 
entrega 
sensual e 
apaixonada ... 

só encontra 
xustificación de ser no 
do próprio texto. 

interior 

Mas, esa (re )construción da re, 
alidade pasa por un lugar pré, 
vio: o do desdobramento do eu. 
Como indica a carta de Fer, 
nando a Amalia, no relato Xo, 
go de cartas: Dicía que iodos te
mas un dobre en algures, alguén 
en todo idéntico a nós, a quen 
nunca atoparemos porque vivi, 
mos en círculos fechados que non 
somos quen de romper. 

E na resposta de Amalia (como 
nun dobre xogo de espellos) pero 
eu non procuraba o dobre de Fer, 
nando. O que pretendía era atopar 
anacos de min mesma reflectidos 
nos homes que coñecía, anacos en 

llJ conta de discos 11-1 - -

nome de sobras coñecido para moitos 
músicos do Estado. Se ben o disco 
pode situarse na onda de grupos 
como Los Enemigos, tanto 
musicalmente como nas motivacións 
dalgunhas letras, o seu son é menos 
suxo e máis melódico. Cancións 
como El rey de los negocios ou La secta 
de la libertad, que, incluso, nos 
transporta ao que foi o rock radical, 
deixan lugar a que a a balanza se 
compense con outros temas como 
Otoño en mi ciudad, cuxa melodía e 
acabado ten un empaque máis 
comercial. A provocación chega con, 
Ego I, un canto ao eu, ou con Heroes 
(del mundo moderno), unha 
autoproclamación fachendosa. Dez 
temas (en castelán) sobre a liberdade 
individual e as dificultades para 
atopar un. lugar nunha sociedade que 
abonda en reis dos negocios.+ 

Festa coa trikitixa 

- Título: Kalanbreak 

Grupo: Gozategui. 

Edita: Triki-Elkarlanean. 

En Euskadi, a trikitixa é o son da 
identidade e, tamén da festa. 
Gozategui son un trio de músicos que 
en 1995 gravaron o seu prü;neiro 
traballo co m~smo nome que o 

A NOSA TERRA. 

que intentar recoñecerme e cos que 
poder reconstruirme. 

O narrador, através de sucesivos 
momentos narrativos, apresenta, 
nos un eu ora distante, ora pró, 
ximo, ora amargurado, ora exul, 
tante, un eu que por momentos 
está presente, e por momentos 
ausente ... nun xogo de fuxidas e 
de espellos, de encontros e de 
desencontros consigo mesmo e 
co/a outro/a, porque os dous vivi, 
mos o mesmo xogo, os dous viaxa
mos polo mundo: eu inevitabele, 
mente porque quería f acelo para 
poder seguir vivindo e ti descubrín, 
dome noutTos homes reais. 

A realidade é, poi , por defini, 
ción, fragmentária, como refle, 
xo dun eu cindido, e a literatu, 
ra pretende reunir eses frag, 
mento nunha procura b esiva 
polo uno, pola totalidade ina, 
preixábel: o uno como aspira
ción á perfeizón que se itua n 
horizonte do des xo mai fn, 
timos do eu. Ne te sentido, a 
Historia do poeta racional é un 
belísimo relato da reconstru, 
ción xeométrica sobre a base 
da metáfora da relación amaro, 
sa, signo e símbolo da realidade 
procurada. 

Porén, a reconstrución amoro a 
-e entramos nun tema,chave 
obsesivo na maioria dos rela, 
tos- revela,se como metáfora 
da imposibilidade de (re)cons, 
truir a realidade; unha realida, 
de/outra, asente na felicidade 
do eu que, senda imposíbel, 
xustifica a procura constante 
dese desideratm que é, en defini, 
tivo, a procura obsidiante da 
palabra literária. Porque a li , 
teratura nasce dunha imposibi, 
lidade, ela só pode surxir da 
consciéncia das próprias limita, 
cións e, ao mesmo tempo , da 
utopia fermosa da fusión co 
uno, da aproximación do con, 
trários, da unión do disperso. 

E nesa pr cura que é tamén fu, 
xida, e fallar a racionalidade 
do am r ( Falloume a 
matemática), el non poderá ta, 
mén fallar a matemática a lín, 
gua? (0 home pen ou que quizai 
unha combinación de letras/ a-m
o+e / E se tampouco funciona, 
se?); por i o, talvez, tod e re, 
duza a un constante re,invertar 
(vid. o relato A Ponte). 

Cqmo contraponto da frag, 
mentación, está tamén a busca 
'solidária da multiplicación 
(1,2,3,4 Múltiplo) nun ir e vir 
constante do uno ao múltiplo, 
do unido ao disperso: "Xuntan 
as súas soidades e chegan a se 
sentir tres: un, unha e a unión 
deles mesmos. Pero eu ( . . . ) fágo, 
me tres: eu, outro e o recordo de, 
la' có que vivo un momento de 
perfección irrepetíbel." 

Porén, como fai o autor/narra, 
dor para efectivizar ese propósi, 
to? Creo que aqui cumpre facer, 
mos unha referéncia ao estatuto 
de voyeur que o suxeito do 
enunciado adopta: non é só a lo, 
calización espacial da escrita (si, 
tuada paradoxalmente na liña 
difusa do dentro e do fora tex~ 
tual) nos c.afés do Ferrol en que 
se colocan as diferentes situa, 

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

cións, como tamén o distancia, 
mento procurado (por veces fria 
e racional) do suxeito a respeito 
da realidade que literaturiza. 

Afinal, a realidade está dentro 
de nós (vid. o relato O ollo e a 
cámara) e o narrador utiliza a 
metáfora da anulación dos sen, 
tidos (aquilo através do cal to, 
mamos consciéncia da realida, 
de exterior: ollos, mans, olfac, 
to, etc) para se encamiñar a un, 
ha espécie de grau zero da escri, 
ta, en que ecoan as voces do 
mestre Alberto Caeiro, e que 
lle permiten sentenciar: non po, 
do diferenciar os sentidos dos pen; 
samentos. 

O amor, a soledade son, ao lon; 
go de todo o libro, o temas re, 
correntes: a imposibilidade do 
amor, a sua frustración, a entre, 
ga en ual e apaixonada ... a pro, 
cura dun eterno feminino de 
plenitude e a consciéncia das 
próprias limitacións e das barrei, 
ra , por veces inúteis, por veces 
artificio as, que pomos no cami, 
ño para encontrarmo,nos con 
elas e, tal vez, resol ve, las como 
e dun puzzle se tratar. 

E é, con efeito, esa técnica de 
puzzle que caracteriza a escrita 
de Pereiro que consegue a sua 
maior artificiosidade e a sua 
mais apurada eficácia, coa técni, 
ca policial, ou de cirurxián na 
mesa de operacións, en relatos 
como A Carta. 

Ne te libro podemos, podedes, 
encontrar unha profunda e me; 
lancólica ironia que nos abeira 
dos limites da condición humana, 
afinal menos transcendente do 
que pensábamo , e afinal menos 
levadeira do que gostaríamos. 

Escrita en que os soños on mais 
reai do que a própria realidade 
tanxíb l e a realidade que criá, 
m , é m i difícil de u ortar 
d quil ue o carpo e os senri, 
m n e tán di p to a ofrer. 
Ternura, vinganza frustración, 
m lanc li , felicidade, ... ei al, 
guns do entimentos que e de , 
pr nden de tas per naxe , moi, 
ta veces non mais r ais do que 
unha c lchea, moitas veces non 
mai quimérica do que o enti, 
ment de viv r que n escapa. 

Ma afinal, que nos fica a nós 
c mo leitores? Calé o no o grau 
de autonomía na cooperación 
necesária para colaborar na 
construción de sentidos? Como 
podemos intervir na fragmenta, 
ción/reunión da realidade desga, 
rrada (no seu sentido etimolóxi, 
co) <lestes relatos? En que penta, 
grama debuxaremos as notas 
desta sinfonía inacabada? 

No fin -desta leitura, da leitura 
<lestes relatos contados coa hu, 
mildade franciscana do artesán 
da literatura e coa serenidade 
(non exenta da turbulenta pai, 
xón) de quen olla desde un lugar . 
onde agarda o outro lado da vida 
destes relatos vivenciados e es, 
cri tos Desde unha mesa de -café, 
ta.lvez ficaríamos coa frase con 
que a obra remata: Acaso eres que 
es algo mais que un simple lector?• 

F. SALINAS PORTUGAL 

O 98.qúe 
non queren 
lembrar 

Título: Mambi. 
Intérpretes: Carlos Fuentes, Alvaro de Luna. 
Dirección: Teodoro e Santiago Ríos. 

A única longametraxe sobre o 
1898 que se produce no Estado 
español, pasa con pés de lá po; 
las carteleiras, non vaia ser que 
a xente se pergunte pola verda, 
de. A verdade do desastre colo, 
nial que é única, e con matices 
que, de suxerirse, serian todos 
devastadores para a poténcia 
imperialista; ainda que tardase 
ben de anos en ser un éxito para 
os patriotas cubanos, que aínda 
levan décadas reivindicando 
-como base do seu esforzo de li, 
berdade- a independéncia de 
Cuba fronte aos solliletimento 
suce ivo que intentaron os ame, 
ricanos despois da expulsión das 
tropas españolas. 

Mambi é unha producíón con 
capital basicamente canario, 
que reivindica en cerro sentido 
ás vítimas das levas obrigató, 
rias que só levaban ao matadoi, 
ro co Caribe a aqueles que non 
tiñan como pagar a exclusión. 
Con ese atranque ben narrado 
da discriminación (o que ·tiña 
carros Librábase, ou mesmo os 
que tiñan a valentía de se cor, 
tar os dedos da man coa que 
haberian de apretar o gatillo do 
máuser), Mambi fai un petco, 
rrido lineal pola última fase bé
lica da liberación de Cuba, 
cando xa a burguesía comezaba 
a e tar dividida entre os méto, 
dos brutais 
de Weyler (o 
primeiro de, 
eñador dos Mambi 

campos de 
concentra
ción ou alde; 
a stratéxi, 
ca que de , 

prefire 
escoller un 
perfil babeo 
de 

pois en aia, confrontación, 
rian o ame, 
ricnos en 
Vietnam) e o 
intento de 
acadar algun 
acordo cos 
independen, 
tistas lidera, 
dos por Ma, 

que nen así 
pode ser 
asumido 

ceo e Marti, apoiados con forza 
pola povoación. 

A película utiliza unha trama 
clásica con aderezo romántico, 
para eludir algunhas aristas do 
discurso político. Pés_ie a esa 
dose de sucre escenas como a 
preparación da& tropas colo, 
niais (tontamente caracteriza, 
dos alguns personaxes como o 
soldado galego ·e o catalán co 
recurso dun acento esaxerado), 
ou a arenga ·racista do. xeneral 
español aos soldados que parten 
ao campo de batalla, indícanos 

' claramente porque Mambi non 
está rendo a sorte que merece, 
ria. a súa d_ignidade cinemato, 
gráfica. 

A dificuldade de erguer un ci, 
ne bélico,político destas carac, 

GuieirQ,. -
CULTim.At -. ~: 

Ciri.ema 
..., 1¡, 

Tropas españolas en Cuba. 

teristié:as, trillado polo efectis, 
mo masivo dos realizadores 
americanos, non debece o in, 
tento dos directores canarios, 
aos que quizais lles faltou atre, 
vimento formal en moitas fases 
do filme, que rec9rdan dema, 
siado ao espectador que.- esta, . 
IDOS nunha película:-·desde un, 
ha interpretación .desmaiada do 
protagonista, que máis parece 
sair dun ximnásio que estar 
nunha guerra que come de pu, 
ro terror alma e corpo dos sol, 
dados, ao exceso de formalismo 
acartonado de escenas que re, 
querían máis dinamismo e máis 
atrevimento. 

Mesmo con esas caréncias Mam; 
bi fai un retrat;o digno daquel fi ; 
nal,- no que se enraíza, como 
despois na outra etapa de desas, 
tre colonial español en África, 
nas claves que explican o devir 
político do Estado español nesta 

_centúria, incapaz durante déca, 
das de resolver con intelixéncia 
-os problemas que lle plantea un, 
ha articulación mítica da sua re, 
alidade, resumida na frase coa 
que se arenga ás tropas "Cuba . 
será sempre española ... acabare
mos cos separatistas!". 

Mambi prefire escoller un perfil 
baixo de confrontación, que nen 
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así pode ser asum.ido, e válese da 
intervención americana para re; 
baixar o esforzo do patriotismo 
cubano na súa_ liberación. Com, 
préndese por que tampouco sabe 
ben lembrar nestes tempos ao 
grande líder intelectual daquel 
momento, o grande José Marti 
dos versos que poderian facer de 
limiar de Mambí: "O inimigo 
brutal / ponlle lume á nosa casa 
/ o sable as ruas arrasa/ baixo a 
lua tropical./ Poucos sairon ile, 
sos / do sable do español / as 
ruas ao sair do sol / eran un re, 
gueiro de sesos". • 

XAN CARBALLA 
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Semella que boa parte das cla
ves da nosa história contempo
ránea é posíbel recuperalas 
através da leitura da narrativa 
de B.lanco Amor. 

O período que cdbre Blanco 
Ampr na sua .narrativa é.' como 
xa e ben sabido, aproximada, 
mente o da história de Galiza e 
do centralismo nos vinte primei, 
ro~ anos <leste século. Isto vese · 
mis suas catro nove1as, que foron 
as obras que eu analicei. A dis, ' 
táncia histórica e cronolóxica 
con respeito a nós é grande, mais 
o que importa aqt.ii nori é a épo, 
ca en parti,cular senón que un 

~ galego cante a história dende ·o 
seu ponto d~ vista, con pr~scin, 
déncia do parecer da historiogra, 
fia comun que, ou ben era escasa 
ou falsificada dos anos carenta 
aos se.tenta. A memoria de Blan, 
co Amor fixo o prodixio, xunto 
coa súa capacidade para novelar 
un período histórico e máis · uns 
personaxes tamén reais moitos 
deles. Por· iso as figuras que as 
novelas de Otero Pedrayo, Cas, 
te-lao (en Os dous de sempre), as 

1 de· Blancq Arhor e as de tema 
' gal ego de Valle, Inclán son tan 

capitais para reconstruir un uni, 
verso propriamente da pátria. 

:Nese sentido La catedral y el 
niño, finalmente agora reedita
da, vese como un exemplo , on
de as claves autobiográficas 
marcan os. ritmos da narración. 

Eu estou con Blanco Amor 
cando dixo que el tanto podería 
ser o neno, como a nai, co6o 
calquer outro personaxe do rela, 
to, mesmo o vinculeiro. Se rtal, 
gun tempo a psicanálise foi Bªra 
o autor ur xeito de se coñech a 
si mesmc¡, está claro que o nbno 
non foi el, nen ~equer pola von, 
tade de ser un fillo da fidalguia 
galega, da sua arela aristocrati, 
zante, como se ten dito. Porque 
se esa arela existiu foi reempra, 
zada de vellb por un amor inefá, 
bel cara p povo, o que tamén 
aparece hjlarcado na sua primei, 
ra novela! e máis no seu teatro. 

Que lugar ocupa La Catedral 
dentro da literatura en español? 

La Catedral, por terse editado en 
'Bos Aires, e Los Miedos" publica, 
da en Barcelona, aspiran a inte, 
grar Galiza tanto dentro do uni, 
verso da narrativa latinoameri'. 
cana como da novela española 
destas derradeiras décadas. É un, 
ha Galiza complexa, diversifica, 
da en clases sociais e tipos hu, 
máns, a que Blanco Amor dá a 
coñecer a quen quer achegarse 
a unha nación marcada pola 
emigración e pola división inte, 
rior en asimilados e defenS.ores 
qo próprio. Penso que o interese 
P.rimordial de Blanco Amor foi 
o· de amosar de onde tiveron saí, 
dci tantas xentes consideradas 
ignorantes e brutas pola clase 
média dos países onde emigra, 
ron. Foi unha loita contra a in, 
sensibilidade que padeceron os 
galegos traballadores que emi, 
graron ao resto do Estado e aos 
pa,íses americanos de fala espa, 
ñola. A mellor vinganza foi o 
éxito de escreber duas novelas 
denunciando a verdade da colo, 
nización española na Galiza no 
mellor idioma español posíbel. 

Como profesora en universida
des californianas pode facer 
comparanza coa emigración me-

G. uieirQ. 
CULTURAL 

Pilar Rus 
'Blanco Amor fixo unha ruptura definitiva 

co tratamento patri~rcal da inuller e 
os homosexuais na narrativa galega'. 

-0- XAN CARBALLA 

"A mellar vinganza de Blanco Amor foi o éxito de escreber duas novelas denunciando a verda, 
de da colonizadón española na Galiza no mellar idioma español posíbel", afirma a profesora 
Pilar Rus Gasean autora do libro Imaxe do mundo en Blanco_ Amor (Edicións A Nosa Terra). 
Profesora de Literatura na universidade estatal de San Diego (Califórnia) o seu traballo é un 
dos intentos máis importantes para analisar o conxunto da obra narrativa do escritor ourensán 
insistindo na releváncia que 11~ dá aos grupos e individuos afastados da sociedade dominante. 

xicana, . con problemas como a 
integración lingüística e o da 
súa literatura nun contexto que 
co recente referendo california
no faise a cada máis difícil. 

Como nación desangrada pola 
emigración México ten un pro, 
blema serríellante. Xentes que 

teñen sido nos seus estados pro, 
fisionais ou traballadores cunha 
tradición popular, oral, admirá
bel, son ollados nos Estados 
Unidos como delincuen~es. Só 
ven o lado da .falta de integra, 
ción, que é alarmante, sen que, 
rer afondar nas razóns. Mais 
ninguén di ·q~e Sandra Cisneros 

·é a autora máis lida neste país, 
nen que os valores de honestida, 
de e estimación cara o próximo 
serán a fonte da que beban a so, 
bérbia, o individualismo e a. ob, 
sesión polas máquinas dos Esta, 
·dos Unidos. Mesmo tan_ impor'. 
tante como a información arra, 
vés da magnífica literatura chi, 
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cana, é que os mexicanos dan 
aos gringos receptivos un senti
do de amor á família, da acepta, 
ción do ser humán polo que é e 
non polo que ten. 

As personaxes femininas teñen 
unha especial forza no mundo 
de Blanco Amor, mesmo as 
prostitutas ocupan unha pos'i
ción de certa vang(!.rda social. 

Hai moitas personaxes dignas 
masculina na obra blancomo, 
riana -Modesto, Portocarréro, 
Julio El Callado, Amadeo , O 
Castizo; Sus'b, o seu pai, e ou, 
tros secundários- mais son as 
femininas as que resaltan con 
má_is forza. Penso que a razón é 
que a sensibilidade de Blanc 
Amor rexi tou a r alidade tal 
como é, en pa ala pola peneira 
da perspectiva ma culina á que 
e tamo tan habituad en tan, 
to a pectas J.a vida. O ur n, 
án retratou tam 'n a muller s 

r trógradas, igual d reai , cla
ro que en que aparece e nela 
a revancha barata, c mo fan 
alguns home ao non t r dunha 
muller o que e peran n la p r 
direito própio. A mu l ler que 
non é libre na realidade fraca-
a, non ten a complicidade do 

poder que posúen moito ho, 
mes. De ce xeito o mundo lite, 
rário é moi libre á vez qu moi 
concreto. É evidente que a rea, 
lidade é o factor primordial a 
ua in piración, que a ua 

técnica de e critor montaron 
a trama e que a imaxinación 
fixo o edifício de te univer o 
tan completo. 

Cando Blanco Amor <licia que 
os home e a mullere da ua 
narrativa teñen "bragueta e te, 
ta " era porque, efectivamente, 
e tán vivo nunha ociedade 
que naquela época n ve de cada 
dez homes coñecian o ex atra-

és dunha pro tituta. Ela n, á 
sua vez, moi variopinta , r i 
vemo de de a que utilizan o 
eu traball coma rn 'di para a

ír adiante por i me mas ex r, 
cer logo a mell r caridade, que é 
o ca ·o da Pelana, até o exemplo 
da Raxada, pre cupada porqu 

la, eu h me eu n n 
rompan circo ali nant <la 
prob za e l v n unh~a N'ida n r, 
nal , finalrn nte, te 
da Nono, afi g da n u mund 
d de humanización, qu ae 
con boa do de ale l. 

A homosexualidade Blanco 
Amor, e a fordia aberta de tra, 
tala nas suas novelas foi unha 
realidade non asumidada polo 
círculo qo galeguismo máis 
piadoso? 

Xa sinalou Antón Capelán que 
no panorama conservador e pa, 
cato da narrativa galega na pos
guerra, as novelas de Blanco 
Amor foron os textos máis ub
versivos e innovadores. Blanco 
Amor fixo unha ruptura defini, 
tiv:a co tratamento patriarcal ca, 
ra a muller liberada, a quen hai 
que unir ao homosexual,' pois 
que non hai expresión do un sen 
a outra. Blanco Amor soubo re, 
saltar conduta,s sociais que hoxe 
son máis asurriíbeis e, como dixo 
Francisco Rqdríguez, a Blanco · 
Amor en vid# uns non puideron 
tratalo ·por dkmasiado xóvenes e 
outros pola · imposibilidade de 
asumir ,naque la altura o seu ca, 
rácter polifacético e a sua forma, 
ción multicultÚral. • 
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1\ castelanización da TVG no vértice 
da cri~e P?l9 ca~o Xosé Antón Pórto 
A direción ignora 
aos ling~istas e discri¡ina aos actores 

i 
4* M.V. 

Actores e lingüistas da TVG ve, 
ñen de aparecer enfrentados Pº' 

lo caso de non ·contrataciónt;º' 
mo presentador de televisió , de 
Xosé Antón Porto. A polé 'ca 
realza un problema máis gu, 
do, o deterioro e retroceso no 
uso do galego na cadea púb,ica. 

A decisión da produtora san, 
tiaguesa CTV de non contratar 
ao actor Xo é Antón Porto pa, 
ra pr entar o concur o Tod s a 
bordo, provocou un dos debates 
lingüí tico máis ~ rte dos úl, 
tim an na relevi ión. cTV 
é unha da empr a de realiza, 
ción á qu a TVG ad ita a 
ubcontratar o seus programas. 

Un ca o aparentemente de tlan, 
go menor, como a decisión de 
non contratar a un traballador 
por parte da produtora privada, 
volveuse polémico ao argu, 
mentar o actor amparado polas 
Asociación de Actores e 
Guioni ta de Galiza, que o re, 
xeitamento fora debido a un 
informe interno da comisión 
de lingüi ta da TVG que teria 
ob ervado "dificultades" no uso 
do galega por parte de Xosé 
Antón Porto. Portavoces da 
A ociación de Actores aponta, 
ron en rolda de prensa qué os 
informes lingüí rico da TVG 
eran u ado de modo arbitrário 
para contratar di criminada, 
mente a un actores frenr~ a 
outro . Na !boca de todo o do, 
lectivo de actores está o exem, 

lo de Alberte C me aña, pre, 
entad r dun programa que e 

e · tá a emitir na actualidade e 
cux gal g re ulta a toda lu, 
e de i i nte. 

O galego en crise 
naTVG 

"A pesar da abrigada promoción 
e difusión da língua galega, o gale, 
go non goza na TVG e na RTG 
da boa saúde que seria desexá, 
bel", sinalaba Xosé Antón Gar, 
cia Ferreiro, xomalista e delega, 
do sindical de CCOO na TVG, 
mm informe dado a coñecer xa 
en Febreiro de 1993. A situa, 
· ción non parete ter mellorado, 
senón que deu en cor:istituir un 
dos problemas máis sérios do or, 
ganismo público, segundo de, 

núncias realizadas en várias oca, 
ión no próprio parlamento ao 

longo dos dou últimos anos. 
García Ferreiro inala "o e caso 
u o ue do galega e fai nos co, 
rredor da TVG e da RTG, es, 
p cialmente cntr colectivos co, 
m d redación ou locución" 
e engade que "o labor dos lin, 
güi ta é ca tan inten o e ne, 
cesário agora coma nos primei, 
ro momentos <lestes meios". 
García Ferreiro matiza, sen em, 
bargo, que "unha situación <leste 
tipo só é po íbel coa toleráncia 
das sucesivas direcións que, na 
maior parte dos casos, usan o 
castelán entre eles e nas suas re, 
lacións cos traballadores". 

Nesta mesma liña, a CIG chegou 
a denunciar o caso do xefe de 
programas da RTG que deu ins, 
trucións aos locutores para que se 
expresasen en castelán coas per, 
soas que falen neste idioma, ain, 
da que entendan o galega". 

García Ferreiro certificaba que 
"desde a chegada das privadas, 
a porcentaxe de galega nos no, 
sos meios descendeu". Membros 
do 'Consello de Administración 
da Compañia da R TVG e par, 
lamentários de diversos grupos 
da oposición teñen, por outra 
parte, criticado en reiteradas 
ocasións a presenza case maiori, 
tária de publicidade en caste, 
lán, a emisión de programas di, 
versos onde o castelán é a lín, 

gua veicular ou a predominan, 
te e a programación de ciclos 
de películas en castelán, como 
os de Cantinflas ou Lina Mor, 
gan. A emisión de programas 
onde o galega ocupa un lugar 
secundário ou é empregado de 
maneira moi deficiente fa¡ 
patente o desprezo que en moi, 
tos casos manifesta a direción 
polos informes da equipa lin.; 
güística e é o espello das arbi,_ 
trariedades denunciadas pola 
Asociación de Actores.• 
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Gema e Pavel 
'A Sting ninguen 
lle chama cantautor inglés' 

4* ÓSCA R LOSA DA 

T eñen xa vários discos no mer, 
cado e gostan mesturar os sons 
tradicionais cubanos con outros 
ritmos cos que conseguen a sua 
particular música. -Debutaron 
na discográfica Nubenegra co 
traballo Trampas del Tiempo 
no que deron conta dtinha inte
resante liña artística. Gem¡i pu, 
xo a v oz a un disco de Uxia e 
os dous admiran a música que 
se está a facer na Galiza, en es, 
pedal mentan ás pandereteiras. 

"Cando chegamos viviamos 
nun piso sen auga quente nen 
calefacción e decidimos bus, 
camas a vida por toda a xeo, 
grafia estatal, a fins do 93 fixe, 
mas coros nun traballo de J ª' 
vier Ruibal e un dia que toca, 
mos en Libertad 8 coñecimos a 
Martírio, a partir dai comeza, 
mos a ter novos contactos" asi 
comentan Gema e Pável os 
seus inícios no mundo comer, 
cial da música. Agora tamén 
están a ter moito predicamen, 
to en Cuba, "ali sempre houbo 
grandes músicos, o que sucede 
é que só Silvia e Pablo sairon a 
actuar fóra do país" comenta 

Gema mentras Pável engade 
que "foron como un símbolo, a 
xente ollaba a Cuba como un 
exemplo, como a alternativa, 
pero axudaron a divulgar a 
música cubana. O fenómeno 
de Silvia e Pablo case fixeron 
esquecerse de salseiros e jazzis, 
tas fantásticos". 

Recollen na sua música as raices 
folclóricas afrocubanas tradicio, 
nais pero aseguran contar "con 
influéncias musicais de todo ti, 
po, incluidos ;ilvio e Pablo" 
ainda que rexei an o estereotipo 
d ', . 1 e cantautores e cunoso que a 
Sting ninguen lle chame can, 
tautor inglés" concluen. 

Gema colaborou coa sua voz 
nun dos últimos traballos de 
Uxia. "Somos moi boas amigas, 
Uxia e Júlio Pereira pensaron 
que ~eria bonit~ que metera un, 
has voces e vímonos metidos no 
proxecto. Coñecemos tamén a 
Leilia, Dhais e Na Lua. Gastamos 
en especial das pandereteiras 
porque teñen moita forza e ener, 
xia. Estes timbties de voces tan 
punzantes son · fortes coma o 
rock, cunha onda gutural de 
enorm:-e poderío".+ 
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:::..~1r: c:-:\...til-t ':' 
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Subversivas, revolucionárias, axitadoras 
Enriqueta Otero e Hildegart, duas galegasnq Dicionário Ir:compleio .de Mulheres Rebeldes 

* CARME VIDAL 

Feministas, comprometidas 
nas loitas- sociais, liberadas. 
Asi son as biografias das mu
lleres recollidas no Dicionário 
Incompleto de Mulheres Re- · 
beldes que yen de ser publica
do en Portugal (Antígona). A 
sua autora, a xornalista e es
critora mozambicana Ana Ba
rradas escollen unha particu
lar "galeria .de rebeldes", aque
las que loitaron por se emanci
par e continuan a se implicar 
nas máis diversas loitas sen por 
iso ser protagonistas da histó
ria. As galegas Enriqueta Otero 
e Hildegart están entre ela·s. 

A frase recollida na contratapa -
<liante dunha imaxe na que as 
militantes sufraxistas incendian 
unha igrexa en Inglaterra no' 
1913- pon á vista o obxectivo 
do libro e, por extensión, dos es
tudos feítos sobre as mulleres, 
asinados case sempre por nemes 
femininos: "A história de todos 
os tempos, e a de hoje especial
mente, ensina que as mulheres 
serao esquecidas se se esquece
rem de pensar en si próprias". 

O programa de Ana Barradas 
cúmprese ao apresentar unha 
manchea de nomes, na maior 
parte infelizmente descoñecidos, 
que responden ao apelo da rebel
día. A autora prescindiu de "im
peratrizes, cortesas, sábias ou fi
guras de há muito consagradas 
como grandes rnulheres ou como 
as mais famosas" para se centrar 
naquelas outras que artellaron as 
suas biografías · arredor das máis 
variadas causas -todas contra o 
poder- entre elas e de maneira 
significativa, a da liberación das 
mulleres. Sufraxistas, feministas, 
antiesclavistas1 independentistas, 
revolucionárias ... os seus perfis 
pegan ben co siléncio que se te
ceu sobre a sua h istória. Barradas 
denúncia a dificuldade da inves
tigación e fai públicos un sinfin 
de nomes, moitos deles incom
prensíbelmente descoñecidos. 
T amén anúncia que se trata dun
ha visión particular das histórias, 
con critérios subxectivos qlJe res
ponden aos seus intereses e a to
das aquelas mulleres que se cruza-

- Enriqueta Ote ro. BRAIS í Arqu;vo ANT 

ron con ela, que lle fixeran sinal. 

O critério a seguir foi retratár a 
aquelas que, de múltiples manei
ras, representaron "o d~sejo de 
revolta, o espírito pioneiro, os 
feítos inéditos e criativos , a 
dinamica subversiva, a fuga a 
norma". O desigual tratamento 
dos múltiples nomes explícase 
asi tanto polo distinto acceso ás 
fontes informativas como polo 
grao de interese despertado na 
autora que deixa ver as sÚas máis 
persoais queréncias. As dificul
dades para ter dados de mulleres 
·de paises en desenvolvemento 
queda á vista no desenvolve
mento da obra, marxinadas to
das, fóra da história e do discurso 
dominante, os problemas agrá
vanse ainda máis cando 'prove
ñen de paises que padecen á mi
séria e a dominación. O critério 
personal prima tamén á hora de 
s.eleccionar ás que apárecen -non 
quer ser exaustiyo- , tiradas moi
tas delas da coluna "Histórias de 
Mulheres" publicadas pola auto
ra na revista Política Operária. 

Ordenados. alfabeticamente se
guindQ GS -seus nomes próprios , 
cada unha .das biografías desco
bren histórias que sorprenden pe
la sua intensidade e capacidade _ 
de revolta, desde Alexandra Ko- · 
llontai até E~lie du Chatelet pa
sando por Larissa Reisner, Mary 
Wolltoneci;aft, Nianda do Zim
babwe, · alg~ ·Benário, Rigoberta 
Menchu, Tillie Olsen, Rosa Lu-

_:emburg. ou Hebe de Bonafini. 

Hildegart e ~miqueta 

Entre ·das aparecen duas galegas: 
.Hildegart Rodríguez e Enriqueta 
Otero. De -Hildegart escrebe Ba
rradas que tiña unha "precocida
de in vulgar", conclusión ben ti
rada de dados como o de comezar 
a dar .cQ.cleréncias sobre igualda
de xurídica~ e sexual das mulleres 
con 14 anos ou licenciarse en Dí
rei to a esa .altura con só 17. Dá 
conra' tamén da sua múlt ip le 
obra e numerosas traducións ade
máis do seu pronunciamento so
bre numerosos temas desde a es
querda, entre eles o antímilitaris-

mo que a levou a afirmar que o 
exército era un "asasinato colec
tivo e fracticida". Anota tarnén 
Barradas o asasinato de Hildegart
pola sua nai, a que a instruiu co 
fin de convertela en "redentora 
da humanidade", cando intuía 
que a filla ia levar a vida pola sua 
con ta. 

A brutal h istória de Hildegart 
foi en numerosas ocasións leva
da a libro e mesmo a cine. Ao 
relato de Rosa Cal, A mi no me 
doblega nadie, (Edición do Ca -
tro) súmanse numerosas obras 
que relatan a vida de Hildegart 
e a sua nai Aurora. O libro da 
xomalista Rosa Montero, Histo
rias de Mujeres narraba tamén a 
biografias da nai e da filla de en
tre os quince relato se lecci na
das. Distinto é o caso de Enri
queta Otero que, sen embargo, 
encontra maior espazo no dic
cionário de Barradas. 

De Enriqueta retrata Barradas o 
seu perfil de miliciana, de mu
ller que entraba en combate a 

pesar da oposición de moitos 
homes do seu mesmo bando . 
Mudou as aulas pola acción di
recta nos campos de batalla, en 
especial na función de alfabeti
zadora creando hospitais-escolas 
para fer~dos na contenda. Optou 
Enriqueta pala resisténcia cando 
todo estaba perdido e desde Ma
drid fuxiu par se refuxiar n a casa 
dun crego en Lugo de onde ta
mén teria que e capar ao ser 
acorralada. "As im com c;.ou a 
percorrer lugare e aldeia , ten
tando co rdenar a re i tencia 
galega con tra o gov rno fa ci -
ta" apon t n infcio d eu 
ano com gu rrilleira. 

Na a lt ura d 1946, Enriqueta 
Otero fo¡ encontrada p la Gar
d a Civil d poi d pa r et 
anos na clande tinida . Ana 
Barradas recen true o relat trá
xico da ua det nciÓn: 'Resistiu 
durante tres horas, de armas na 
mao, na ca a onde a cercaram. 
Conseguiu evadir- e e di ran
ciar-se un quilómetro , di pa
rando tiro e lanc;ando granadas 
de mao . Caiu-lhe na mao 
quando urna rajada de metralha
dora a atingiu na pernas' . Vi
rian despois os brutai interroga
tório e o careo diante de com
pañeiro que erian a asinados 
nese dias. Enriqueta obreviviu 
pero a pegada da tortmas foi 
tan forre que tivo que er trata
da no hospital e enxe ada en 
practicamente todo o eu corpo. 
Foron os próprios médico o 
que daquela a protexeran da po
licia. Quedarialle ainda unha 
longa e dura traxectória por di -
tintas cadeas até o ano 1965 no 
que foi liberada. 
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· Mª do Carme Kruckenberg 
'Preparo un libro de poesia--protesta provocado 

pola leitura dos xornais~ 

-0. CARME VIDAL 

Leva cincuenta e cinco anos escribindo e vintedous libros publicados. Maria do Carme Kruckenberg respon; 
deulle neste ano coma unha amante aos trovadores da ria de Vigo. Tomou deles as formas poéticas "porque son 
do povo. Vou sempre á cantiga popular porque me leva, lévame o son, a forma poética, a repetición dos pró; 
prios pensamento" anota. Optou pola edición de autora porque entende que a sua obra non pode depender dos • 
critérios de outros e publica os seus libros para deixar constáncia da vixéncia da sua poesía. Agora véñenlle de 
conceder unha medalla da Xunta pero ela non é "moito de prémios, non significa ningunha capa nova". 

Forma parte das primeiras 
mulleres que escreben despois 
do 36. 

Era moi curioso porque fumos 
catro e cada unha dunha pro; 
víncia, Pura Vázquez en Ouren, 
se, Luz Pozo en Lugo, Xohana 
Torres na Coruña e eu en Pon; 
tevedra. Que Galiza dera neses 
anos esas catro mulleres é singu; 
lar. Daquelas todas seguimos es, 
cribindo e co mesmo ritmo. Eu 
mes~a teño agora un ritmo máis 

"· 

vivo que hai dez ~os. 

T amén as catro están na anto
loxia de mulleres Daquelas que 
cantan, homenaxe .a Rosalia de 
Castro que saiu no pasado ano, 
era para vostedes un referente 
necesário? 

Cando cornecei a ler en galego, 
os primeiros libros ~ran os que 
tiña meu pai ria· ta~a, Rosalia, . 
Pondal, Curros!,' ~· l'en especial · ' 
Castelao que foi1 o primeiro que · 1 

lin foi. Se falo galego débollo ao 
meu pai, porque tiñamos un ca, 
seiro na finca que falaba galego 
e cando era cativa pergunteille 
ao meu pai que falaba e contes, 
toume que era a lingua da miña 
terra e que a tiña que aprender. 
Claro si.ue Rosalia é un referen; 
te, unha muller cunha poesía 
fonda lonxe da imaxe que dela 
se quere dar. A mágoa é que na 
Casa de Galiza en Madrid, que 
. en teoría ·é a nosa embaixada 
.non se coñece o Íibro. 

Como entra en contacto coas 
cantigas que logo recrea na sua 
obra? 

Ese é talvez o referente roáis 
importante da miña vida poéti, 
ca. Esas cantigas Jóronme ex, 
plicadas por vez primeira na es, 
cola alemá a través dun profe, 
sor que era un estupendo me, 
dievalista. Ali comezou a miña 
afeccion á lírica galego,portu, 
guesa dos séculos XII a XIV. 
Nos anos cincuenta o poeta Jo, 
sé Bergamín pediume uhha an, 
toloxia ao meu xeito da poesía 
medieval que logo nunca se PU' 
blicou. Lin na· Biblioteca Na, 
cional os. canci,oneiros e logo 
completei a ipvestigación eh 
Lisboa. Pedin permiso para 
transcribir as cantigas e fixen 
unha antoloxia personal. Da, 
quela eran descoñecidos por un 
povo que sen sabelo estaban se, 
guindo a mesma liña que os 
cancioneiros nas cantigas po, 
pulares. 

Por que se incUna por utilizar 
esas formas poéHcas? 

Comecei facen~o cantigas Pº' 
p.ulares que se· podían cantar 
con calquera d~s músicas, como 
por exemplo a muiñeira. Ese 
primeiro libro chámase Canti, 

· gas do vento, que foi selecciona, 
do por Alberti. Foi a primeira 
vez que mandei un libro a un 
prémio, no Ce¡fitro CJ!alego de 
Bos Aires e dérpnlle o prémio a 
un libro escrito en castelán. Pa, 
receume irn:lusto e decidin que 
nunca me ia presentar a roáis 
nada. Desde os anos· corenta 
utilizo esas formas, até agora 
mesmo que, no ano dos tres 
trovadores da Ria de Vigo, 
contestei aos tres poetas corno 
se eu fose a amante. Utilizo esas 
formas porque son do pavo. 
Vou sempre á cantiga popular 
porque me leva, lévame o son, 
a forma poética, a repeticiól) 
dos próprios pensamentos. E 
coma esa C8.!ltiga que vai sem; 
pre detrás. E a cantiga simple 
que entende a xente. O poema 
intelectual é para minorías pero 
estes enténdenos cada quen, e 
sinteo cadaquén porque é o po, 
ema que calquer poderia facer. 

Tense que preocupar o poeta 
de ser entendido? 

Non escrebo un libro para que o 
lean os traballadores de Barreras 
pero si escribo para que o enten, 
dan porque se escrebo para dez 
intelectuais son unha poeta fra, 
casada. Se non se fai entender 
os sentirnentos ao povo, para 
que escreber? 

O seu interese nos recitais e 
mesmQ en grabar discos con 
poesía vai nese camiño? 

Na via de levar a poesía á xente. 
Fíxeno de sempre e gosto tamén 
de recitar a poetas da miña xera;. 
ción como pasou o pasado ano 
en Madrid. En cada recital en, 
contra o calor da xente. Gosto 
de darlle un ramallo de voces 
poéticas, en especial o que cha, 
man os poetas dos anos corenta 
e c_incuenta, poetas de transi, 
ción. lnterésame recítalos ta; 
mén porque foron malentendí; 
dos, malinterpretados, pensaba, 
se que os que comezaron a escri, 
bir daquela eran escritores de 
Franco cando era ao contrário . 
Todos os poetas que escrebia, 

ANOSA~ , . 

mos nos corenta buscabamos 
unha progresión das condicións 
humanas e por iso difícilmente 
podíamos estar co dictador. 
N ingun deles foi partidário de 
Franco, queríamos unha Galiza 
máis libre. 

Cre entón que a poesía· non pe; 
ga co fascismo? 

A poesía, a cultura, sempre esti, 
vo fóra de Franco. Se habia al, 
gun e_staria agachado. Era difícil 
vivir naquela altura pola falta de 
liberdades. As lecturas e da cul, 
tura que estaba restrinxida e 
non te podías mover. 

O cámbio político levou unha 
forma distinta de facer poesía? 

Moito, a poesia,protesta deixou 
de existir pero eu creo que hai 
moito polo que protestar agora. 
Facer poemas de amor sempre é 
bonito pero teño pensado escre; 
ber un libro de protesta porque 
só con coller os xomais xa se ve 

· que é preciso revelarse contra 
moitas cousas. Non só se pode 
falar do amor, porque falar do 
amor é tamén re.ivindicar cousas. 

É a poesia un meio óptimo para 
protestar? 

Claro que é, o que acontece é 
que apenas se le poesía. Boa par..: 
te da culpa téñena os ensinantes 
que ás veces fan aprender poe; 
mas do Século de Ouro de me, 
mória sen que se entendan~ A ' 
poesia hai que aprendela enten, 
dendo, desfrutando dela. Nunca • 
se debe iniciar a un nena cunha · 
poesía histórica sen dar antes 
unha poesía do seu tempo. Asi 
faise odiar a poesía porque non 
ten nada que ver coa tua vida. É 
un ensino nefasto para os rapa, 
ces na poesía. 

Por que recorre tan a miudo á 
edición de autora- para publicar 
os seus libros? 

Porque estou farta das editoriais. 
Unha fártase de moitas causas, 
tanto dos prémios como das edi; 
toriais. Teño entregados libros 
que non saen e entón decidin 
editar eu mesma. A rniña obra 
non pode estar a expensas de 
que lles apetez.a, teñan tempo, 
gañas, gústelles ou non ... non es, 
tou tampouco na capeliña que 
está no norte nen na do sul e en, 

. tón eu teña' a miña capeliña pró, 
pria e fago as miñas edicións. 
Implica valentía e carros proque 
eu pago a edición. Estou á marxe 
de todos eses corros. Acepto o 
que eles fan, a sua liña, hai cer, 
tos valores que están a influir, 
están máis interesados en xente 
nova, en levantar novas semen, 
tes e a min paréceme fenomenal. 
Hai grandes dificuldades para 
publicar e eu son unha delas. En 
cámbio, estamos nun momento 
de ouro da poesía, a nasa é a me; 
llor lírica que se está a facer na 
Península. T emos un grupo de 
poetas de primeira clase. 

Que quere demonstrar con iso? 

Que continuo facendo obra, que 
sigo vixente e facendo obra. As 
críticas que recebo son boas pe; 
ro teño . dificuldades para distri, 
buir os libros. Non pedo nada, ' 
pero quero que a xente saiba 
que estou aquí. Que sigo traba, 
llando to mesmo entusiasmo de 
cando tiña vinte anos.• .... 

.. 
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Alexandra Koss, 
filóloga da universidade de Leningrado 

'Rusos e galegas parecémonos no ~entid(_) do humor' 

-0- G. LUCA 

A filóloga da universidade de Leningrad6 Alexandra Koss dirixeu 
a traducción da escolma do conto ruso do XIX que ven de editar 
Ir Indo, sobre textos de Puxquin, Gógol, Lértnontov, T urguénev, 
Dostoievski e Tolstoi. Hai anos Alexandra Koss .levara narrativa 

Os seis grandes autores 
da literatura nacional 
rusa xa están en galego. 

Quen primeiro me pro, 
puxera esa ide a fora 
Gonzalo Navaza, en no, 
me da editorial Ir lft.do. -
Gonzalo viña de lditar 
unha escolma de contos , 
europeus do XIX. A 
idea era que os alumnos 
dos institutos coñecesen 
a literatura clásica do 
século pasado e que per, 
desen os pi:exuizos. que 
descalifican estes textos 
como vellouqueiros. 
Propuxéranmme facer 
unha escolma de contos 
fantásticos rusos .do 
XIX. Para iso contei coa 
colabqracion de duas 
alunas exce lentes, que 
agora son licenciadas, 
da faculdade de Traduc
ción de Vigo: Célia 
Mendez Rodriguez e 
N úria Bernárdez Arau, 
xo, xunto con duas pro, 
fesoras que estaban a re, 
matar o doutoramento 
Irina Gorbátikova e 
Ana Maria Fernandez 
Santos. A axuda senllei, 
ra foi a de Gonzalo Na ... 
vaza que rev isou todos 
os textos en galego e fi ... 
xo unhas observacions 
moi finas. Todo o ·de, 
partamento de Galego 
axudounos moitisimo. 

1 

Que particulariedades 
ten a traducción do ru ... · -
so ao galega? 

Como traductora profi ... 
sional sei que as duas · 
linguas a de ori.xe e a 
de entrada: son dous sis-' 
temas sémkos que te ... 
ñen en común o·'de to ... 
das as linguas. Traducir 
é un proceso complicado e bas, ~·- Non'· hai afinidades no mundo · 
tante sinxelo: o traductor ten .labrego? 
que entender a idea, a inten, ·· 
ción do autor e o conxunto in, · As i referéncias; culturais sen .dis ... .. , 
separábel de · estilo e contidos, tintas, nun clima e nunha ·agri ... 
O ruso é urt· idioma Eslavo con cultura que en :case nada se pa, 
catego.r ias m~rfolóxicas q:ué' recen. No conto-0 Prado Biézhin 
non existen n galego, de onxe ·. de Turgénev, traducido por fr¡ ... 
románico. En so non ternos o na Gorbátikova e Nuria Bemár ... 
artigo, que é n portador moi dez, os rapaces falan un dialeG:to 
forte de contiClos, de info'rma... camp0nés. Era imposibel que na 
cións e de intencións. En gale... versión galega aparecese esta 
go existe o infinitivo .persóal e particulaiiedade·. N unha nota 
moitos sistemas verbais. En ru, expliquei isto e as duas rapazas-
so hai só tres tempos verbais fixeron o imposibel para trasla:-
mais para cada verbo hai dous ciaren esta matización tan fina, 
infiniti.vos que denotan o as, no dialecto rico e fermoso de 
pecto perfectivo e imperfectivo Chiernski, o país de Turgénev. 
o que da unha grande cantida... Para dar unha idea das afinida, 
de de formas. As referéncias des e as diverxéncias repare no 
culturais son distintas, por iso nome ruso Fiodor, apocorístico 
puxéramos tantas notas. de T eodor que úsase tamén cos 

de Cunqueiro ·ao ruso, nunha edición que se esgotou decontado. 
· Tamén participou nas antoloxias da literatura galega editadas 
·polo Centro :de Estudos Galegos da Universidade de Leningra, 
do. O leito~ ruso tamén celebrou as suas versións de Valle Inclán. 

sufixos dim.inutivo.s, ·as veces 
despectivos: Os. n0ines rusos pa, 
recen por ácasa_exóticos-e extra, 
ños .. Pável,. I).O m:.es.¡¡no conto e 
Paulo, e Pavlilxaé a .forma dimí ... . 

. nutiva agarim0sa. ·. 

A eséolma:.comeza con Pux ... 
quin, o autor que chegou á 
universalldade ao• .. apostar pola 
lingua própria. 

Para nós Puschkin é unha perso, 
nalidade senlleira e ,moi dificil 
de traducir. A sua escrita é sim; 
ples pero ten moita arte, moitos 
níveis de h~itma posibeis. Lém ... 
brame a A.ntónio Machado que 
enon ~en nada de exostismo pe ... 
ro que ·lle da a unha mesma pa, 
labra tantos niveis de leitura e 
tal).tas realizacións que o mesmo 

poema pódese ler de várias 
maneiras. Como exernplo 
galego eu pofieria a canti, 
ga de Meendinho. O estilo 
de Puxquin é dificil de 
tra ladar pola ua inxele, 
za. Estou dacordo co meu 
colega de Barcelona Ricar, 
do Sanz que di que a poe, 
sia de ·Pu chquin é a ua 
obra hterária. 

Cunqueiro en ruso, con 
traduccións suas, fora un 
grande éxito. 

Na escolma, editada en 
Moscova, eu traducira Es ... 
cola de Menciñeiros e Xen ... 
te de Aqui e de Acolá. O li, 
bro esgotouse e é hoxe un, 
ha rareza moi buscada. A 
edición non incluia os po ... 
emas de Cunqueiro. O 
éxito foi moi grande. En 
que coincidmos rusos e ga ... 
legos? Nun sentido do hu, 
mor moi especial, fino, hu, 
mano e unhas fantasias as 
veces desbordantes mais 
sempre con acento huma, 
no e garimoso. Son un de, 
sastre como mecanógrafa e 
teño que confiar en alguén 
que me corrixa os texto . 
Esta persoa quedou encan ... 
tada cos conto de Cun ... 
queiro e dixome que rira 
con eles. 

T amén participou na an ... 
toloxia en galego e ruso 
do Cancioneiro. 

Que tamén tivo unha boa 
recepción. Primeiro ten un 
mérito, que é bilingüe. Hai 
moito xente nova entre os 
tradutores, alumnos da 
Universidade e do Centro 
de Estudos Galegas. A co ... 
ordenadora desta edición 
foi Elena Zernova que fi, 
xera un grande labor e que 

ten unha grande afección pola 
literatura galega desde O seu 
tempo de estudante. O deseo, 
bremento de Galiza e a sua li ... 
teratura e a sua poesía foi de 
moito interese. para a universi ... 
dade e para os leitores. 

Cal é o momento das relacións 
entre universidades rusas e ga ... 
legas? 

Eu coido que continuarán os es ... 
tudos de ruso en Vigo e estou se, 
gura de que en Petersburgo con ... 
tinuarán os de galego. A inicia ... 
tiva de Elena Zernova, ten unha 
proxección en Moscova onde 
falan de comezar os estudos de 
galego. Tamén a _Universidade 
pedagóxica de Herzen está inte, 
resada na literatura galega. + 

ANOSA TERRA 

0 COQdeL 

Grial . 
N" 137. Xaneiro, Febreiro, Marzo 1988. 1.350 pta. 

Director: Carlos Casares. 
Edita: Galaxia. 

O artigo de Carlos Casares que abre o nú
mero da revista analisa a repercusión dos 
acontecementos do 98 na Galiza a través de 
documentos dos escritores daquel tempo. 
Apresenta tamén esta publicación o ensaio 
de Ulrich Ammon "Alguns efectos do pre

dominio do inglés co
mo lingua 
internacional da 
ciencia sobre outras 
linguas e os seus fa
lante ". Baixo o epí
grafe "O abandon 
da lingua", Beatriz 
García T umes fai 
un percorrido pola 
situación do gal go 
entre 1875 e L916 

concluin<lo en que "as 
lase baixas das cidade -e as medias 

tamén, seguir nas a lcas no abandono da 
lingua, nun intento de apropiación imbóli
ca do pre tíxio e do poder <lestas". A traduc
ción é utro t ma de reflexión, aborda<lo 
por M. Tere a Caneda e Franck Mcyer. 
Xunto a unha entrevista con Jean-Loui 
Frandrin, a revi ta analisa a pr éncia de 
Rilke no pais, a aude do pensamenco de 
Rof Carballo e o debate Vattimo-Foucault. 
Publícase ramén unha cana inédita de Par
do Bazán a Maria Cristina de Habsburgo · 
ademais das habiruai seccións de crítica. • 

Cadernos 
de Psicoloxía 
N" 23. 1988. l.500 pea. 
Director: Ellxio A. Domarco Alvarez. 
Edita: Coléxio Oficial de P icólogos de Galicia. 

As intervencións dos p icólogos no ámbito 
xurfdico é o tema monográfico deste núme
ro no que e analisa o proce<lemento das 
roldas de identificación, investigación so

bre a delincuéncia, 
avaliación da compe
téncia dos xurados, 
p icol xia forense 
diante do nov Códi
go penal, papel d 
p icólogo foren · no 
XUIZOS de famflm, o 
profisional na · ins- • 
lituci6ns peniten
ciárias ou a educa
ción para a at1d 

no centr penitenciários. Para fa; 
lar do tema cntrevísta · a Fiscal do Tribu, 
nal Superior de Xusciza Je Vixiancia Peni
tenciária de Galiza, X ·é R. Piñ l. 
Recóllen e tamén d us artigos e.le tem 
educativo , o de Raquel Blanco titulac.lo 
"Que educación?, Para qu ci dad ?, ul-
tura, educación sociedad " o c 1 ctiv 
"A intervención psicoeducativa no ámbiLo 
sociocomunitário do concello de M nd -
ñedo".t 

. Irimia 
N2 532. Do l ao 15 de Xuño. 1988. 125 pta. 

Directorc;i: Carme Puente. 
Edita: Empresa Periodísticá A. lrlmia. 

Novo formato para esta publicación que xa 
· ten pasado os cincocentos números e que 

quere "lembrar hoxe con optimismo" os 
acontecementos do 
"Maio do 68 cóma re, 
volutión e a década 
prodixiosa como ber
ce". A corrente inter
nacional de renova
ción "Somos lgrexa" 
lanza un novo docu
mento -no que apos
ta por unha lgrexa 
"solidária e testemu

ñalmente pobre" e 
"participativa e democrática", entre curras 
causas- que Victorino Pérez Prieto recolle. 
Reflexiónase sobre os "curiosos paralelismos 
entre o galego e as Linguas maias" a raiz da 
visita de Rigoberta Menchu ao pais e clase 
canta da festa da filloa en Muimenta. Na 
sección "ás furtadelas" denúnciase a purga de 

. xomalistas de "El Mundo" para facer un xor
~--·-----------------------------------------------------------i nal máis favorábel á Xunta. t 
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'AS BRIGADAS EN DEFENSA DO. PATRIMONIO ·cHAIREGO cor, 
DAN INADMISIBEL QUE A ADMINISTRACION NON TOME"EN SÉ, 
RIO A NECESIDADE DE FACER UN CENTRO DE ESTUDOS MEDIE, 

VAIS, ONDE SE POIDAN EMPRENDER INVESTIGACIONS DUNHA 
ETAPA QUE "SEN LUGAR A DUBIDAS, ESTA A MARCAR O NOSO 
PRESENTE". 'UNHA PEZA CLÁVE É FERNAN PÉREZ DE ANDRADE. 

PÉREZ DE ANDRADE O BOO 
Falar da casa dos Andrade, unha das máis -ilustres 
da Galiza no periodo feudal, é falar, como dicia 
Murguía, dunha família "cuias orixes se perden · 
nas néboas dos tempós e cuias raíces penetraron 
tan profundamente no chan da pátria, que non 
se trabucaria moito que dixese que era por aquel" 
entón a máis xenuina representante das antigas 
dinastías c~ltas, é, polo tanto, nacionais". 

FERNÁN 

LóPEZ ~LV AREZ 

Posibelmente a orixe dos Andrade procede da 
casa de Traba que estivo, en várias ocasións, 
emparentada con reís e emperadores. ·lntervifie, 
ron, con certa frecuéncia, no govemo de Portu, 
gal. O máis destacado embro da família Pedro 
Froilaz de Traba educou a Afonso VII en Caldas 
de Reís. A mesma orde dos TemJ?lários supon,se 
traída a Galiza pola casa de Traba, non esqueza, 
mosque Bermudo Pérez de Traba acompañou a 
Femando por duas veces a T erra Santa. Coido 
que é merecenre de estudo a posíbel influéncia 
dos Templários en Fernán Pérez de Andrade. 

Hai que se decatar de que os Andrade escolleron 
o xabalí como símbolo da família, o que lembra a 
tese de Costa que na sua Mitoloxía e Literatura 
celta, considera a este, animal sagrado para os cel, 
tas. Polo tanto, non seria desatinado pensar que a 
adopción <leste símbolo pola família Andrade, 
non fo¡ casual, senón que obedecia á tradición da 
nosa nación ou cecais á sabiduría popular. Foi 
precisamente coa terríbel ocupación de Castela 
na nosa pátria, cando a família Andrade perde 
protagonismo ''ben pronto -escrebe Murguía- de, 

'Estamos 
ante un home 
con grandes 

dotes de valor e 
xenerosidade, 

intelixéncia viva 
e cultivada, · 

continuador dos 
trobadores da 

Gahza do século 
XIII" 

ertaron do vello fogar abandonando para sempre 
o chan sagrado no que botaron raíces durante 
longas xeracións. Ben pronto tamén, á maneira 
daqueles abondosos rios que ao entrar no mar per, 
den caudal e nome, ao buscar maior teatro ás suas 
fazañas, perderon os Andrade o seu glorioso apeU, 
do e a sua pecsonalldade doutros tempos". T rabu, 
ca,se António Couceiro Freixomil cando di que a 
Casa de Andrade non adquire verdadeira notorie, 
dade até que Henrique II de T rastamara doa aos 
señorios de Ferrol e Pontedeume, e todas as suas 
xurisdición, o 19 de Decembro de 1371 e o tér, 
mino de Vilalba o 3 de Agosto de 1373. Non ha 
mái que lembrar as doazóns de Pedro a Femán 
Pérez: no 12 de Abril de 1358 e no 1 de Maio de 
1364 polos "mucho , buenos et leales Servicios 
que me haberles fecho et facedes cada dia". Hai 
que lembrar que Femán Pérez de Andrade acom, 
pañou ~o Rei Pedro na sua expedición a Aragón. 

Femán Pérez, chamado o Bao porque o seu pai, 
ao ollar que o seu fillo marchaba na compaña de 
Henrique II, dixo,lle: "Se bóo, que bóo campa, 
ñeiro levas". Este parágrafo serviu de lema para 
que nos Xogos Frorais do 2 de Xullo de 1877 fora 
premiado un romace histórico de Vitorino Novo, 
titulado "Andrade el bueno". O alcume do Boo é 
discutido por César Vaamo~de, que no seu "fe, 
rrol e Pontedeume" fala da relación de Fetnán 
cos frailes, sempre tensa, como soia acontecer. 
Era filio de Rui Freire e Inés de Soutomaior, tiña 
como irmáns a Nuño Freire, Xoan Freire, Lopo,,:_ . 
Núñez, Marian Pelaei e Sancha Núñ~z. 

Femán Pérez foi contemporáneo de Afonso XI, • 
Pedro 1 e Henrique II. Era dono qun vasto señO' 
rio. Así no, lo di o célebre capelán Femán Martís, 
que polo seu mandato -o de Andrade- e para o 
seu uso próprio copiou ao gal~go a crónica Troia, · 
na de Benoit de Saint More: "E sabede que este 
Fema era o mellor hom que avía entonce e galiza 
dos conces ou rrico hommes afora. Et sabede que 
aeste tempo era hom de dozetos homes de cavalo 
armado a todo punto. Et era Señor da vila da · 
Curña, Beta~os et da Pont Deum, et FerÍol, Neda 
et de <;edeira, et de Sta. Marta ate Viveiro et de 
Vilalba et Ta bem das terras chaas". 

O posicionamento de Femán Pérez de Andrade a· 
favor ·de Heni-ique, o Bastardo, segue a ser, na mi, 
ña opinión, un. dos pontos máis escuras da bio, 

grafía do noso protagonista e que haberia que es, 
tudar .. O mesmo Murguia ~crebia: "unha verda,· 
cleira historia da Casa de Andrade millor tódavia 
que a de Lemos, ·a pesar de ser tan interesante, 

· explicaiia muitos pontos escur.os da -nósa histo, . 
ria ... " e continúa: "Si houbere luz posibel que ilu, 
minase os seús limbos, si polo momento se fixe, 
sen patentes os seus gloriosos anales, as néboas 
que esconden os antigos como os primeiros e cl<;Y -
rosos séculas da reconquista 
do país galega · se. disiparían~~ 

Di,se que foi Femán Pérez, 
non o aventureiro Bretón 
Du.Guesdim, qtie achandose 
Pedro luitando con Henri, · 
qué na traxédia de Montiel, 
correu en auxílio <leste últi, 
mo, pronunciando aqtielas 
palabras ''Non quito nen po, 
ño rei, pero axudo áo tneu 
.señor". Ainda que António 
Coucei.rQ di· que es,ta frase é 
maiS própria durí galego co, 
mo Femán e non dun ambí~ 
cioso ·mercenário Britón. Es=
ta afirmación é mui discutí, 
da; incluso da participación 
de Andrade na batalla de 
Montiel-o 23 d~ Marzo de 
1369. Queda.claro que as cir, 
custáncias c:la época facian 
trocar de señor pensando, . 
mais que nada, en._p.<::recentar os domínios de seu. 
Teña,se en conta o dado de que até o sécufo·XVI 
non ha nada referente a este tema. Que a primei, 
ra mención facia,se en 1550 polo licenciado }.,fo, -

lina na Descripción do Reino da Galiza. cómo é sa, -
bido este' cronista era oficiallsta: "Este linaje de 
los Andrade es de los más ilustres deste reino, y 
entre ellos ovo aquel buen caballero que llamaron 
Femán Pérez de Andrade el Bueno, el cual, sien, 
do muy privado del rey Don Enrriq4e el B;:istardo, 
en una batalla y desafío que persona por persona 
ovo este rey Don Enrrique con el rey Don Pedro . 
sobre él, ya para le mat~, se halló allí este Femán 
Pérez, el cual. diciendo: "Yo no quito rey ni pongo 
rey, · mas ayudo a mi señor", tomó el brazo al Don 
Enrrique, el cual, dando la vuelta sobre su enemi, 
go y hermano el rey Don Pedr9, le mató; ·y por es, 
te tan buen hecho le dio el rey Don Enrrique las 
villas de Puentes Dey.me y Ferrol y otras muchas . 
tierras <leste reino". E de resaltar. que senda aba, ~ 
talla no ano 1369, pasaron dous séculQs até que se 
menciona a participacíón do noso protagoniSta. 
António Couceiro argumenta na Historia de 
Puentedeume que Malina se trabuca C0nsciente, 
mente e dá unha série de dados que P.a q~e té: en 
conta: escrebe-da lixeireza dos cronistas, mencio, · 
nando a un autor anónimo catalán, contemporá, 
neo dos acontecementos, que afirmaba: "El viz, 
conde de Rocaberti dio un golpe de la daga al rey -
Don Pedro, y le trastornó de la otra parte, y el rey 

·· Don Enrrique estubo sobre él y le mató". Semella, 
segundo Couceiro, que Beltrán Du Guesdin foi o 
autor do asasinato. Beltrán era mercenário .e fran, 
cés, e noh -esquezamos· que Henrique tma relación 
con Franza e os seus soldados eran todos a soldo. 
A r~compensa do francés foi de 240.000 doblas: 

No que respeita ás empresas guerreiras-nas que 
interveu o · noso prótagonista son muitas, unha 
das destacadas foi.a de 1366, ante as murallas de 
Lugo, servindo a Henrique o Bas.tardo. Este epi, 
sódio inspirou ao poeta Aureliano J. Pereira co, 

. mo argumento para un romance histórico; ·fo¡ 
premiado no certame da Asociación de escrito~ 

· res/as e artistas en 189l·na cidade de Lugo: 

Estamos, sen lugar a dúbidas ante un home con 
grandes dotes de valor · e xenerosidade, inteli, 
xéncia viva e cultivada, continuador dos troba, 
dores da Galiza do século XIII, irmán das letr.as, 
ªTI?-ante da poesía e posui~or dunha grand~ bi, 

' 
, 

blioteca: ·Crónica Galega, traducción ao galega 
do Pseudo Tµ.rpino e do · Fuero Juzgo, entre qu, 
tros. Gozóu de estimación en Portugal especial-
mente do infante Xuan, que lle enviou. como 
agasallo un alano. Está boa relación con Portu, 
gal contribuiu á circt.instáncia· de ter ao seu ir'. 
mán Nuño Freire de Andrade e ao seu sobriño 

· _ Rei Freire de Andrade desempeñando -altos car, 
gos da armaaa IUsitana. 

. : No prólogo da ;.Crónica Troyana fai,se fincapé 
do·priviléxio d~ acuñar moedas de coiro que lle 
deu Henrique II. Este feíto, de grande impor, 

. táncia, tamén se rela,ta nun. manuscrito do últi, 
mo ·tércio .do se~ulo XVII recollido por Martí, 
nez ·santiso. O mesmo Vicetto, no tomo V da __ 
sua Historia_ de Galicia ratifíca este ponto, base, 
ando,se nunha cópia de finais do século XVIII 
que pertenceu a José Corí)ide. V asco da Ponte, 
transcrebe,o na Relación dalgunhas casas e lina, 
xes da Galiza. Manuel V ázc;iuez Seixas, no Bole, 
tín, da Real Académia, nun traballo titulado 

. Moedas de coiro, relata ql}e un vici.{ío de Gulfar, 
no lugar de T arres (Monfero) átopou unha. ola 
con moedas, duas delas ·de coiro; esta acuña, 
ción circulou na Galiza desde o século XII até 
o XV. En troques, ~artínez Salazar que no nú, 
mero 1' do Boletín da Académia Galega datado. 
o 20 de maio.de 1906, apresenta un. interesante 
traballo titulado As doblas de Femán Pérez no· 
que argumen-ta que ese direito non pudo ser 
concedido e ·"descartamos as rídiculas moedas 

· de coiro, inuteis para quen podía a~uñalas de 
ouro". Un viciño da Coruña, José Yáñez, mos, 
trou a .. Manuel Murguia,~ Éugénio Carré .e T et-: 
tamaricy unha moeda ·declarada por Murguia · 
como lexítima e das fabricadas por Fernán Pé, 
r~z., César Yaamop.de asegurou sempre que o 
señor de Andrade acuñou moeda. . 

A sua aportación ás ?eras públicas é incluso, 
curiosa: sete igrexas, sete mosteiros, sete pontes 
e sete hospitais. Femán Pérez carece4 de des~ 
cendentes, deixou como herdeiro ao seu sobriño 
Pedro Fernández de. Andrade, fillo do ·seu iI> 
mán, Xoan Freire de Andrade. Enterrou,se, lle 

; na igrexa de San Francisco de Betanzos nun fer, 
moso sepulcro que ainda se conserva. Femán 
Pérei morreu a finais ·de Xullo do 1397. 

Murguia trabuca,se cando di que a esposa de 
Femán Pérez é María Pardo de Figueroa, cando 
a este só se lle 'coñece a Sancha Rodríguez e 
Constanza. Da prime.ira cabe destacar que era 
filla do cabaleiro Ares Pardo, e da segunda a 
única reforéncia que atopamos recolle,a César 
Vaamonde nun traballo titulado "Quen é o 
Ares Pardo que está sepultado na igrexa de S. 
Feo. de Betanzos,,. • 

'·' FERNA~ LOPEZ ÁLVAREZ é Responsábel do Boletín Terra Cha 

t . 

·' 
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A fa'.talidáde do guanchi_ fatal .. . 

Alto alcipr8 que moras no 
camposanto, ti que· carallo:. 
fas?, preguntaba. 

-Preguntaba, h~i sesenta ·anos, 
certo rapaz monfortino, peliroxo 

· de pel e bermello pala súa mili~ 
tanda. Militaba con nós, na ar, 
tillería da III División que cu, 
bría o sector do Escorial, denan, 
tes da Batalla de Brunete. Mais, · 
xa escoinenzara is ta, o 6 de Xu, 
ño de 1937, cando na mañanci, 
ña, a XI División de Líster, ata, 
cándoa polas c~stas, tomou a vi, 
lá que daría nome á batalla. 

rumos no día seguinte, dende 
o Escorial, de .escursión a 
Brunete; para sentir o gozo 

de ver a primeira -e casi única- · 
vila tomada polo Exército Po, 
pular. E de volta, paramos en 
Villanueva de la Cañada, pe, 
quena praza fortificada que re, 
sistira ata a noite os a~aques 
dunha brigada de carabineiros e 
a explosión de miles de grana, 
das. Caira; por fin, moitas . ho, 
ras despois ca Brunete ,, malia 
que estaba máis á retagarda._ 

Percorrimos as recén tomadas 
trincheiras, mentras o noso -va, 
lente comandante Adot, ametra, 
llábanas coa súa cámara fotográ, 
fü:a, subido aos parapetos, para 

· Don Mariuel Murguía, 
adiantado en tantas 
causas, facendo terto 
riel o de ser un pé de. 
millo :nunha rara, ta, 
méh foi o primeiro que 
tratou de aclarar un · te, 
ma fundamental na 
historia da agricultura .
galega: a data na que o 
millo gordo ou o maín, 
zo entrou a matar a fa, 
me neste país. E faino 
desde un artigo publi, 
cado no número 22 do 
Boletín da Real Acade, 
µiia Galega, con grande 
profusión de datos, pe, 
rn advertindo que, de, 
bido a que o Mijo- -ou "o 
paínzo tamén ·se · chaina 

, millo en galega e pode 
confundirse co Maíz, 
igualmente millo entre 
nós, só naqueles escri, 
tos nqs que se difer..en, 

· cia chamándolle ao prim.eiro 
millo miúdo e gordo ao .que 
veu das am~icas se pode ter a 
certeza de cal é cat · 

D. e todos os. xeitos, o Pa, 
triarca., nese artigo, vai 
debullando as súas pes, 

quisas e os seus dados, das fo, 
Has .dos arquivos que manexa, 
para acabar dando noticias tan. 
curios.as como que don . Paio 
Gómez de Soutomaior, puido 
ser o primeiro galega que co, 
ñeceu o .maínzo con motivo 
. dunh31 embaixada a Persia. 

retratamos xunto cos carabinei, . 
ros superoivientes do combate. Á 
miña beira ría, contentísimo, Ra, 
món Marracci, o guanchi fatal., da 
Universidade de Verao, de San, 
tander, qu~ seguía compartindo. 
toda a nosa baril andaina:Aínda 
resoaba a súa gozosa expresión de 
xúbilo, cando apareceron de ~~; 
peto· no ceo ·tres espantosas pavas 
qe avfación teutonas, tres maldi, 
tos junkers ·que descargaron. sobre 
nós a súa metrci.lla infernal. 

Acababa de ouvirse o click da 
máquina de Pedro Adot, e de aí 
que quedara no carrete, cheo in, 
da de vida e de ledicia," o sorrinte 
rostro do guanchi fatal, rnorto na, 
quil mesmo fatídico intre. 

Poidemqs meter o seu carpo 
queimado pola bomba nazi, 
nunha ambulancia que se 

prestou a levalo ao cemiterio es, 
curialense. Démolle escolta nese 
espeluznante vehículo Celso e 
máis eu; pero afogábanos o fume 
da humán combustión e, para 
respirar, tivemos ·que viaxar nos 
estribos. Celso García de la Riega 
e Álvarez Lj.meses (¿sónalle iste 
nome· e os apelicl.os?), meu cons, 
tante conmilitóñ, tampouco es, 
quencerá aquela ~ica viaxe po, 
[as bombardeadas pistas das estri, 
bacións da Serra de Guadarrama. 

Quedou o cadavre de noso com, 
pañéiro canariQ no depósito. Xa 
nunca máis saberían dil na Gran 
Canaria ou en T enerife Nlinca 
souperon alí que á mañá seguin, 
te fumos enterrar naquil cemite, 
rio a Ramón Marracci Cambre=-
1 eng, brilante bolseiro da UBi,. 
versidade da Laguna na Interna, 
cional de Santander. Que foi 
comigo un dos derrg.deiros resi, 

· dentes da célebre Residel).cia ·de 
EstÜdantes, do Pinar; e· que se 
alistou tamén no Batallón Félix 
Barzana, o da FETE. Loitando 
asimesmo na ártillería da 1 Bri, 
gada Internacional, ·ara que -Pª' 
samos á III División. 

Aquela triste mañá acompañá, 
ronnos outros artilleiros da nosa 
Agrupación. Entre eles1 estreme, 
ciclo de dór, Augusto uárez Mar
tínez, ~ quen polo seu prodixioso 
talento musical, anque tocaba de 

. ouvido, alcumábano Beethoven; si 
ben il prefería chamarse Augusto 
Chopin de Chautebriarí.d, porqu_e 

_ semellaba máis romántico nas ar, 
tes e naS letras, para as que estaba 
fan maravillosamente dotado, fa, 
landa e escñbindo. . 

º
ocurrente inxenio de 
Be~thoven, a súa precoz 
xenialidade, auguruban 

unha persoalidade sensacional 

··O pé de millo 

Sen emba~go, a data do seu· 
· cultivo sitúaa eneal do ano 

1634, por ser cando aparece 
, citado entre os cereais pagados 

en renda ao mosteiró de So~ 
brado. 

Será Bóuza Brey quen dá, con 
maior precisión, como data da 
súa chegada a Galicia a de 
16Q4, traído desde Florida po, 
lo Almirante don Gonzalo "de 
Castro, en dúas arc·as, unha de 
castaño e outra de cedro, das 
que se conserva a .primeira na 
casa deste mariño ·en ·cas~rie, 

go (oeste de Astu, 
rias), casado con dona 
Magdalepa de Luaces, 
natural de Mondoñe, 
dq, plantárono, cada 
un -nos· seus respecti, 
vos ·lugares, e ·desde aí 
foise estendendo, pou, 
co a ,poüco, por todas 
as bisbarras do país. 

C_ando fose que o millo 
gordo· ou o maínzo ven 
de. poboar es éampos 
galegas, cumpi:iu unha 
función fundamental 
entr~ a poboación, re, 
mediando as pobres co, 
lleitas e malos rende, 
mentas que os produc, 
tos· ara aquela cultiva, 
dos non eran capaces 
de superar. E aínda que 
só fose _por iso, c_:onver, 
·teusena dourada divin' · 
dade dos nosos campos. 

, 

Este novo deus substituí u ao 
paínzo ·c.:omo alimento de 
persoas e· animais; pala súa 

bondade e dozura usouse en 
ofrenda para ás ánimas do pur, 

• gatorio, e palas prestacións de 
toda a planta, as follas en re, 
che9 de colchóns, as canas en 
forraxe é as barbas en cebo ge 
pesca. Asemade, ~ cultivo do 
millo deu lugar a novos usos e 
·oficios, tal o da esfollc¡.da, du, , 
ra~te a quen non · faltaban 
xentes que contasen ·e reme, 
mo~as~n lendas ou promoCio, 

que axiña se malograría .(na ca, 
dea de Ourense) . Mais, aquila 
mañá, nunca repiteu con maior 

· razón a súa frase predilecta: · 

-Alto alciprés que móras no 
camposanto, ti que caralla fas? 

Interr.ogaba Augusto Chopin 
de Chautebriand, neorr.omán, 
tko pelirroxo e tangaleirón, 

ao-alciprés máis lanzal daquel.a 
sepulcral arboreda. Sin obter 
ningunha resposta; pois non 
era quén o alciprés p~ra .deter 
a sega que A Morte, coa súa 

· fouce, estaba a facer no campo 
de batalla de Brunete. Ence, 
tando por Villanueva de la 
Cañada, onde segara xa ao 
guanchi fatal, o noso inesquen, 
'cible compañeiro. 

¡V'ilanova da Cañada! onde 
agora se anuncia que vai fun
darse unha universidade pri, 
vada que levará o nome de 

· Camilo José Ce1a. Pois ben, a 
súa faculdade de Dereito po
dería denominarse Marrncci 
Cambreleng en memoria do 
universitario canario morto 
tan. preto dil, vai facer sesenta 
e un anos. O tempo no que eu 
o lembrei cada día, e tardei en 
evocalo coa miña tan pouco 
saudosa pluma.• · 

FRANCISCO A. VIDAL 

· nasen xogos de adiviñas e pi, 
car.días ata que, ao remate, á 
vista das farturentas cestas 
cheas do dourado pan, se fací, 
an pandereitadas e bailes. 

No folclore, .as cantigas deron 
conta da súa importáncia e 
aprecio polos J?aisanos, rela, 
cionando o seli 1abor coas suas 
teimas:. 

"As escouchiñas ·do millo/non 
lle fan ben a ninguén/mandei 
á muller por elas/esfolláronma 
tamén". 

Ou as novas precaucións que o 
seu cultivo impoñía. 

"Déixarrie pasat que vou/ao mi, 
lleiral a regar/mañá e día san, 
~o/ternos tempo de falar" . 

Qu aqueloutra comparación 
·entre a proveitosa planta e as 
mozas~ 

"Casaime, meu pai, casaime/ 
namentres son rapariga/ que o 
millo sachado tarde/non dá 
péngó~ nin espiga". 

.,Easí, polas súas benefactoras 
~ virtudes eprestacións, os pés 

de millo ipcorporáronse ao -
folclore e,á simboloxía como mi, 
to da fertilidade, do gran que se, 
mentado se multiplica en vários 
centos, colocado como símbqlo 
de fartura no pinche <leste hó, 
rreo do· concello d~ Rianxo. • • 

Eduardo Estévez 

'Hai moitos libros 
de xente nova que 
paga a pena ler' 

Esrou lendo unha novela de Juan 
José Sá r, un escritor arxentino 
que gañou o prémio Nadal hai dez 
anos que se chama La Ocasión e 
veño de rematar o Abecedário da 
Desolación de Miro V illar. 

Que recomendarías ler? 

O Abecedário da desolación. Paréce, 
me o mellar que se ten escrito na 
poesía galega, do que eu reño lido 
de hai moitos anos ou Fado de Pa, 
co Souto, un libro fantástico. En 
todo caso coido que ultimamente 
hai moitos libros de xente nova. 
que paga a pena ler. 

Ven de apresentar Só paxaros sai, 
ron desta boca, Accésit de Poesia 
do prémio-Miguel González Garcés 
e só levas na Galiza desde o ano 
1995, que representa este prémio? 

Resulta surprendente no meu caso, 
sobre todo porque abriu a posibili, 
dade de publicar un libro que pare, 
cia non interesar a ninguén. Man, 
dárao a todas a editoriai que pu, 
blican poesía ne te país e d volvé
ranmo sempre. De úpeto, un dia, 
consegue un prémi cand xa n n 
esperaba nada del. 

En tres a s inseriuse nunha cul, 
tura nova, a renden a língua, e , 
crebe poe ia en galego, publica li, 
bros e gaña prémio , foi por nece, 
sidade ou por consciéncia? 

O problema lingü í tico 'n n fi i tal, 
púx nme a h gar e apr ndín. 
problema expresiv foi maior per 
penso que a estas altura tráta d 
escreber e facer cadrar a cou a . 
Fundamentalmente é cue tión de 
traballo e de ter os ollas abertos. 
Elliot <licia que os pov.os que teñen 
línguas reprimidas seguen manten, 
do produción poética nesa língua. 
Hai un artigo no que parece que 
estaba pensando na Galiza . . Pero 
alén de ser unha expresión de sen, 
timen.tos, q poesia é ficción como 
a prosa. Unha ficción que se apre, 
senta .dun ponto de vista menos 
narrativo e máis psicolóxico. A 
língua non foi un obstáculo pero si 
supuxo moito traballo. Paradoxi, 
camente, agora estou tentando 
traducir as ·últjmas causas que es, 

· cribin para mandarllas aos_ amigos 
e hai casos nos que non dou atopa~ 

. do a palabra axeitada, pero sairá 
· tamén con traballo. • · 

Buenos Aites ( 1969). 

Obras: Catedrales de perfil , 1990; Ya tan des 

habitadó, 1994; Só paxaros saíron, 1998. 
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Continua no 
Museu de 

Befas Artes 
da CORUÑA 
.ª exposición 

de 
fotografias 

da colección 
Cualladó

lvam. 
Á direita, 

Oempalao 
de Juan 

Dolcet. 

A fundación 
&arrié 

mostra, na 
Coruña, as 

obras de 
Manuel 

Abelenda. 

• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 

O Trinque 
Curros 
Polo San Antón Paduano co

meza a forza dos curros. A 

próxima fin de semana teñen 
lugar os de Mougas e A Ca-

tian os rodeos americanos, xa 

babia a rapa das besta~, co 
marcado, derribo e demai"s 
traballos que era abrigado re-

pela. Cando ainda non exis- alizar cada ano.+ 
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Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

ÜUBIÑA 

O Auditório do Concello 
acolle durante estes dias a 
mostra de fotografía de Jo
se Luis Oubiña, 45 foto
grafias de diferentes perso
naxes de Arousa. 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

RETRINCO DE CUBA 

É o títudo da mostra de fo
tografía de Xico Peña que 
se pode olla no bar Karachi. 

•MÚSICA 

NEUROMANTE 

O Venres 19, ás 23 h., terá 
lugar na discoteca Clip a 
actuación do grupo Neu.ro
mante. 

Carballo 
•MÚSICA 

ZENZAR, TúZAROS E 
QUE PERROS 

Dan un concerto conxun
to o Sábado 13 no pub 
Brea ás 11 da noite. 

A Coruña 
•CINEMA 

CGAI 

O Centro Galega de Artes 
da lmaxe ten prevista a 
proxección para o Xov 
I 1 Venr s 12, no ciclo 
Malos no cine, d Henry, 
portrait of a serial killer 
de John McNaughton (Es
tad Unidos, 1990); X -
ve 18, Fú-manchú y el 
beso de la muerte de Je us 
Franco (E paña-Estado 
Unid -Alemaña-Gran 
Bretaña, 1968. O Mart s 
16, n ciclo Brasileiros no 
cine, O Home nu de Hugo 
Carvana (Brasil, 1995); o 
Mércores 1 7, Stelinha de 
Miguel Faria (Brasil, 
1995). Todos os pases son 
ás 20,15 h. e o prezo da en
nada é de 200 pta. por se
sión. Hai un abono para 10 
sesións por 1.500 pta. 

• EXPOSICIÓNS 

DONNA FERRA TO 

No Kiosko Afonso abre a 
mostra da fotógrafa ameri
cana Donna Ferrato. Vivin
do co inimigo é o título da 
mostra que comprende 70 
fotografías en branca e pre
to que tratan de mostrar o 
sufrimento das mulleres 
maltratadas pola violencia 
dos homes. De Luns a Sá
bado de 12 a 14 h . e de 18 
a 21 h; Domingos de 12 a 
14 h. Até o 21 de Xuño. 

M. ABELENDA ZAPATA 

Abre na Fundación Barrié a 
mostra antolóxica do pin
tor coruñés Manuel Abe
lenda Zapata (1889-1957), 

contribuidor da definición 
de escala galega a través 
dos temas tratados e moi 
especialmente da paisaxe. 
Máis de cento cincuenta 
obras, que van desde 1909 
até o seu pasamento. 

COLECCIÓN ÜABRlEL 
CuALLADé>-l V AM 

Escolma de 130 fotografías 
das 660 que compoñen a 
colección deste fotógrafo re
collidas ao longo de máis de 
cóarenta anos e que na ac
tualidade están despositadas 
no Institut Valencia d'Art 
Modern. Diversas tendén
cias e fotógrafos estrutura
dos en distintos apartados: 
Dos inícios aos anos 30; a 
sociedade da década dos 30 
en Norteamerica¡ as escenas 
da guerra civil española cap
tadas co obxectivo de Agus
tín Centelles; Gabriel Cua
lladó e o fotógrafo espa
ñoi da ua x ración; e ain
da, Mirar o Mundo, articu
lada á sua vez en seis aparta
d s e onde conviven os clá-
icos e os actuais até un to

tal de oitenta fotógrafos. 
Museu de Belas Artes da 

ruña até o 5 de Xullo. 

ÜARCIA TRILLO 

No Pazo Municipal abre, 
até o 5 de Xullo, a mostra 
de pintura de Beatriz Gar
cía Trillo. 

ÜLGA MARTÍNEZ 

A Biblioteca Pública Mi
guel González Garcés, aco
lle durante esta semana ·a 
mostra de pintura de Olga 
Martínez. 

•MÚSICA 

FESTIVAL MOZART 

Celébrase no teano Rosalia 
Castro durante os dias 7, 
14 e 2.1 deste mes, é dicer 
os tres primeiros Domingos, 
ás 12 h. e ao prezo de 1.000 
pta. Neste Domingo 14 pó
dese asistir á actuación do 
Cuarteto Lindsay. O se
guinte concerto será a car
go da Orquestra de Cáma
ra da Sinfónica da Galiza . 

•TEATRO 

Ü CARTEIRO 
DE NERUDA 

O Venres 19 ás 2-1 h. e o 
Sábado 20 ás 20 e ás 23 h, 
o grupo de teatro Maska
ra.da, apresenta O Carteiro 
de Neruda, dirixe Carlos 
Panera. 

Ferrol 
• CONFERÉNCIAS 

NACIONALISMO E 
ANARQUISMO 

O Yenres 19, ás 20 h., terá 
lugar no Ateneo unha con
feréncia-debate na que fa
larán Alberte de Esteban e 
Alfredo Ferreiro. 

• EXPOSICIÓNS 

ANARQUISMO E 
ANARQUISTAS 

Durante todo este mes está 
aberta no Ateneo a mostra 
de fotografías e documen-

·~PRIMARY COLORS. 
Oovemador do Sul, ·bon 

·polítíco pero aloucado (o mesmo 
perfil que Bill Clil;lton), apresén
tase ás eleicións primáriaS roen

. tres os seus asesores eliminan as 
probas dos seus lios de saias. B9a 
factura e pouco anovadora. . 

~ ESPIRITUDE BRO-
- OKYN. Filme 4ue.. trata 
de refrexar o cámbio de oostu- · 
mes nesta anttga cidade, fomw.;·· 
da por inmigrantes europeos, 'e 
, hoxe ip.tegrada en Novalorqµe. 
O tema da fita seria tachado de 
aldeano seno!l estivese t.uberi:o .· 
?'a patena qnglo .Previsíbel. · ,, · 

.. . .-·.·--

, lkW:MAMBI. Históri~ o/í .. :Q1-
.· .. ·. ti.q:la fase da .giJerra .~e ,ifl( . 
. dependéncia cub~mai <l~sdf;.;'::a., 
:Pierstie~tiva dun s.ó1tladQ ·.esp~. 
ñbl Un tema próximo= .e!: d~i:F 
ñ.ecido que ·xuStifica á nebésida:.. 
.de de ver esta pelicula~ Gtli(lii 
·ben levadp~ pei:o-alguns d9s ct~ 

. fogós son óbvi.os e ªº p:iotagO..: 
rosta nótanselle máis ~ llocis-de · 
ximnásio que as de draroatci:t:xia:· 

~O FARO DO SUL. 
Eduardo Mtgnone, au

tor de O sol de Outono, trae· 
agora tin drama baseado na re
lación de duas irmáns orfas. 
Os diálogos entre as d~as pro
.tagon"istas son moi plásti.cos e 
B fita confirma a madµrez do 
cine arxent:ino. 

lfj¡f',A SUA MAXEsTADE ' 
MRS. BRQWN. Hi.stó

ria da ascendéncia que sobre a 
raiña Vitótiia de Inglaterra tivo 
o seu asistep~e John. Brown. 

~A cAIXA~ 'CHlNA
~. Panor~miq¡. de Jeremy 

Irons, Gong l-Le ·Hong Kong, 
n;es ·indiscutíbeis bélezas. A 
desc-01onización 'd:a d<lade é 

·· viSi:a metaforieam€n'.te atfaveso 
· da relación de duas PW-el1as . de 
amantes. A ni;iS,i:ábúí)mperial 
non chega a, ser a~f~t~.; '.< · 

·:::- .... · ..• · 

SEM1NÁRIO DE 
ESTUOOS GALEGOS . 

Mos 

~ HO'ME DA MASCA". 
RA; DE FERRO. Os tres 

mosqueteiros maquil)an un pla
no pai;a sµ.bstlroir ao tiránico rei 
Luís XIV polo ~u irman xémeo, . 
que permanece oculto aos oUos 
da Frarua. Fita de aventuras que 
chega a aburrir. 

~ MEIA NOITE NO 
XARDIN DO BEN E 

DO MAL. Un crime paixoal 
entre dous hoínosexuais acon
teddo nunha cidade do Sul 
norte-americano esperta o in
terese dun xoven escritor. 
Con alguns tópicos e un chis
co de humor. 

~ U..S. 'MARSHALS. 
. Nova entrega do Fuxitivo, 

pero sen Hanison ForcL P¡:¡ra le
va.i;.flO<::Qs de míllo. 

fEF, · é) INDOMÁBEL 
WILL . .HUNTING. 

· ~· · r\1?~:VO J? ~ AL 0-
. GUER. Comedra de en-

. redo na que o título .di todo.+ 

tación histórica, Anarquis
mo e anarquistas na Galiza. 
De Martes a Venres de 19 
a 21 h. Na galería Sargadelos abre a 

mostra sobre o Seminário de 
Escudos Galegas, tema da 
primeira exposición da ga
lería aberta en Maio do 78. 

• MÚSICA E DANZA 

•MÚSICA 

PACO CAMPOS E 
CHAIRA 

Paco Campos e Chaira 
apresentan o seu último 
traballo, Laura ollos de 
auga, o Sábado 13, ás 22,30 
h, no pub Grand.ola. 

A Guarda 
•MÚSICA 

MANDRÁGORAS 

O cuarteto coruñés, mestu
ra de gara~e, wetspcoast e 
psidodélia, van estar o Sá
bado 13 na sala Aquelarre 
ás 24 horas. Entrada 200 
pta., consumición aparte. 

• ~POSICIÓNS 

MANUEL CARREIRA 

No Clube Social Boliche 
abre unha mostra pictórica 
de Manuel Carreira. 

Mª TERESA VIOR 

No pub Dvorak está aberta 
a mostra de óleos e acuare
las de Maria Teresa Vior. 

EUGENIA L. PRADO 

A sala Acuarela acolle du
rante estes días a mostra de 
pintura de Maria Eugenia 

- López Prado. 

ARQUITECfURA 
TRADIC10NAL 

A Asociación Cantigas e 
Frores organiza a mostra 
colectiva de fotografia so
bre a arquitectura tradi
cional galega que abre na 
sala de esposicións do Edi
ficio de Administración 
da Xunta. · 

• EXPOSICIÓNS 

ÜTECIOO 
- CON DIGNIDADE 

É o título da exposición 
que acolle durante estes 
dias o Ateneo Santa Ceci
lia. A mostra pretende ser 
un berro de denúncia pa
las situacións inxustas que 
se viven no chamado Sul e 
nos países pobres. Para a 
sua elaboración, o Ateneo 
contou coa colaboración 
de Setem. 

FOLC 

O Sábado 13, a partir das 
21 h., terá lugar no Centro 
Cultural S. de Herville (Al
.to de San Cosme) o festival 
de música e danza Fok:, que 
contará cos grupos de danza 
Vir:xe das Neves, Fiadeiro e 
Frares Mareliñas e cos gru
pos de música Os Carun
chos ~ Muxicas que apre
sentan os seus novas traba
Hos ¡Ala, que vai! e Natural
mente respeitivamente. 

Noia 
• EXPOSICIÓNS 

MIRADAS ARREDOR 
DA ARTE 

A mostra itinerante produ
cuida polo CGAC vai per-

Muxicas, na 
fotografia, 
vai estar no 
festival folc 
deMOS. 
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A galería 
~argadelos 

de OURENSE 
acolle unha 

mostra 
sobre Larca. 

Na 
ilustración, 
un deseño 
do próprio 

Federico 
datado no 

ano 32. 

manecer na Casa da Cultu
ra até o día 22. De caracter 
didáctico, quer ser unha 

, aproximación ~ arte con
temporánea. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

MIGUEL CARBALLO 

. A Auriense acolle durante 
estes dias a mostra do artis
ta Miguel Carballo. O vin
deiro 16 de Xuño imaugu
rarase na Agrupación a ex
posición Galiza Nova 1 Oº 
aniversário. 

ENRIQUE ÜRTIZ 

A galeria Visol acolle até o 
dia 26 a exposición de Mi
guel Carballo. Pódese con
templar de Luns a Sábados 
de 19 a 21,20 h. 

(1. ... ~ b·- ~.:'~ 
1. '\./, 

LORCA NA ÜALIZA 
/ 

Na galeria Sargadelos en-
cóntrase a mostra Federico 
García Larca na Galiza. 
Pódese ollar de Luns a 
Venres de 10 a 13,30 h. e 
de 16,30 a 20 h. Sábados 
de 10 a 13,30 h. 

PEDRO CALAPEZ 

Escenas Domésticas é o título 
da mostra de pintura de Pe-
dro Calapez que se encontra 
na galería Marisa Marimón. 
Até o 21 de Xuño. 

X. ÜTERO, Y GLESIAS 

Abre no Ateneo a exposi-
ción itinerante de pintura 
de Xesus Otero-Y glesias. 
Aberta até o Mércores 16. 

• LEITURAS 

MANIFESTO 
COMUNISTA · 

Dentro da campaña que 
leva o grupo Movimento 

e t ,.. ~ 

.. on.voca ~or1as 

PRÉMIO Erxo ATLÁNTICO 

O Eixo Atlántico do Noroeste, o Clube 
de Editores e a Asociación Galega de 
Editores convocan a segunda edición 
do prémio Eixo Atlántico de Narrativa 
Galega e Portuguesa Carlos Blanco, dota
do con 9.000 euros. Poderán concorrer 
todos aqueles autores de calquer na
cionalidade que apresenten os seus ori
xina is en portugués ou galego, pola 
normativa vixente. De cada orixinal 
apresentaranse 8 copias mecanografa
das a duplo espazo, antes do _31 de Xu
llo de 1998 nos locais sociais da Aso
ciación Galega de Editores (Joaquín 
Yáñez, 6, 36.202. Vigo). Ademais do 
orixinal apresentarase nun sobre pecho, 
o nome completo, enderezo e teléfono 
do autor, asi como o título da obra, in
dicando no sobre: para o prémio Eixo 
Atlántico de Narrativa Galega { Portu
guesa Carlos Blanco. O xuri emitiÍá o 
seu fallo odia 15 de Setembro de 1998. 
A obra premiada publicarase en galego 
e portugués polo Clube de .Editores e a 
Asociación Galega de Editores. 

PRÉMIO DE ENSAIO 
MANUEL MURGUIA 

A Deputación da Coil-!ña convoca o 
·primeiro prémio de ensaio Manuel 
Murguia. Poderán optar ao mesmo au
tores de calquer nacionalidade, que 
presenten ensaios de caracter históri
co, referidos á província da Coruña, 
inéditos e non premiados con anterio
ridade. Estabelécese un único prémio 
de 1.000.000 pta. Os traballos farán re
feréncia a calquer aspecto da província 

-da Coruña, desde a prehistóri~ até a 
actualidade. A extensión dos textos se-

de Liberación Nacional •MÚSICA 

rá libre e enviaranse por quintuplica
do, en exemplares separados, mecano
grafados a duplo espazo, grampados ou 
encademados. Os orixinais apresenta
ranse baixo título e lema, achegados de 
plica na que conste o título e o lema 
no seu exterior e contendo no interior 
o nome, apelidos do autor e os dados 
persoais. O prazo de admisión dos ori
xinais remata o 15 de Xuño de-1998 e 
deberán 'enviarse á Deputación da Co
ruña, Avd. Alférez Provisional s/n, 
15.006 A Coruña, indicando no sobre 
Premio ~ Ensaio Manuel Murguia. 

CONCURSO DE CONTOS 
BREOGÁN 

O Centro Galega de füzkaia en Bara
kaldo convoca o XXXI Concurso de can
tos Breogán. Poderán participar ne! to
dos os autores de calquer nacionalidade 
que presenten unha ou várias obras es
critas en galego. Os traballos, inéditos, 
non terán unha extensión inferior aos 
n:es fólios nen superior aos seis. O con
curso está dotado cun primeiro prémio 
de 150.000 pta. e un segundo de 
50.000. Os prémios poderan ser declara
dos desertas, en cuxo caso engadi.ríanse 
aos do seguinte ano. Os rraballos e cin
co copias máis, mecanografadas a duplo 
espazo e escritas por Únha só cara envi
ranse ao Centro Galego de Bizkaia en 
Barakaldo (Galiza, 3, 48.902 Barakaldo. 
Bizkaia). En sobre adxunro indicarase o 
lema escolleito para a obra e o nome e 
enderezo do autor. O prazo de admisión 
dos traballos remata o 30 de Xuño. O 
fallo darase a coñecer o 25 de Xullo. As 
obras premiadas publicaranse na revista 
do Centro O Xistral. Máis información 
no teléfono 944 903 429. 

Primeira Liña, "Significado 
e vixéncia do Manifesto ÁNDRÉS CALAMARO 
Comuñista", apreséntase a 
tradución ao galega, por 
Abrente Editora, do Mani-
festa elaborado por Karl 
Marx e Friederich Engels 
en 1890. 

•TEATRO 

MOSTRA 
INTERNACIONAL DE 
TEATRO DE RUA 

Dó 9 ao 11 celébrase na~ 
ruas da cidade a 11 Mostra 
de teatro de rua. Nesta se-
mana pódese asistir á ac-
tuación do grupo de teatro 
Mago o (España), que 
apresenta, no Casco Vello, 

O· Venres 12, dentro do 
programa das festas do 
Corpus, terá lugar no Pa
villón Municipal dos Reme
dios a actuación en solitá
rio do cantante de Los Ro
driguez, Andrés Calamaro. 
Será ás 23 h. e a entrada 
val 500 pta. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

ROSALIA PAZO 

Santiago 
• CONFERÉNCIAS 

NACIONALISMO E 
ANARQUISMO 

ÜAITEIRÓ DE SOUTELO 

A Secretaria de Relacións coas Comu
nidades Galegas convoca o prémio Gai
teiro de Soutelo. Os prémios do concurso 
consistirán na asisténcia e participación, 
gastos de desprazamento e estáncia pa
gos, ao Concurso Bellón· que organiza o 
Ateneo Ferrolán o 31 de Agosto na ci
dade de Ferrol. Poderán participar todos 
os gaiteiros que o desexen. As gaitas po
derán ser grileiras redondas ou tumbais. 
Os participantes deberán enviar ao Ate
neo Ferrolán (Magdalena, 202-1 º 
15.402 Ferrol) uriha fita de áud!o grava
da coa peza chairega de Xesus Alvarez e 
a partitura orixinal dunha peza inédita 
composta expresamente para este con
curso. Os concursantes deberán enviar 
nun sobre pecho, identificado co seuno
me, as partituras, o orixinal e o tradicio
nal, asi como os dados persoais ao Ate
neo Ferrolán. Maior información no te
léfono (981) 35 79 70. · 

PRÉMIO INTERNACIONAL 
DE ILUSTRACIÓN 

A Fundación Santa Maria convoca o X 
Prémio Internacional de Ilustración. Po
derán optar todas as obras ilustradas e 
inéditas dirixidas ao público infantil me
nor de 8 anos. A ilustración non será ac
cesória, senon que ha de ter tanta im
portáncia coma o texto. As obras pode
ranse apresentar en calquer das lfnguas 
do Estado español. Poderanse presentar 
unha s6 persoa, aurora do texto e ilustra
ción, ou duas persoas, autora da ilustra
ción e outra do texto. Estabelecerase un 
único prémio de 1.000.000 pta. O prazo 
de admisión dos orixinais comeza o 1 de 
Xaneiro de 1999 e conclue o 15 de Fe-

breiro do mesmo ano. A extensión da 
obra será de 24 páxinas entre o texto e a 
ilustración, rendo en coma que o texto 
non supere os dous fólios mecanografa
dos a duplo espazo. Os orixinais axusta
ranse proporcionalmente ao formato 
20,5 x 27 cm, sen sobrepasar os 45 cm. 
en nengunha das medidas. Os orixinais 
roáis 5 copias remitiranse á Fundación 
Santa María (Doctor Esquerdo, 125; 
28.007 Madrid. Maior información no 
teléfono 91 573 02 99 ou 91 409 28 72. 

A PROBLEMÁTICA DOS OCÉANOS 

Con motivo da celebración do Ano 
Internacional dos Oceános, o Centro 
Cultural Caixavigo convoca o concur
so de redacción A problemática dos oce
ános, dirixido a todos os escolares da 
Galiza, con idades comprendidas entre 
os 12 e 15 anos. Os traballos apresen
tados clasificaranse en dous grupos de 
idades; 12-13 e 14-15. Otorgaranse 
dous prémios para cada grupo, que 
consistirá, cada un deles, nun bono de 
viaxe de 100.000 pta, para a Expo '98 
de Lisboa, ademais premiaráse o cen
tro ao que pertenza o gañador con un 
lote de libros. O concurso consiste en 
apresenrar un traballo no qu se r ca
llan ideas e propostas qu axuden a so
lucionar a problemática medioam
biental dos oceános. O prazo de admi
sión dos traballos finaliza o 15 de Xu
ño de 1998. Os rraballos pódense en
viar ou enrregar persoalmente en cal
quer das oficinas Caixavigo, nun so
bre, co lema Concurso de artículos: Os 
Oceános e o home. No interior do sobre 
deberán constar os dados persoais do 
autor. Maior información en calquer 
sucursal Caixavigo. • 

Martes a Sábado, de 11 a 20 Cuba a Fundación Granell 
·h., e Domigos de 11 a 14 h. abre no Pazo da Bendaña 

(Praza do Toral) a mostra de 
LOUZA PICKMAN arte ritual afrocubano Tiem-

bla Tierra. A Fundación or-
O Museu do Pavo Galega ganiza, durante este mes un-
acolle até Xullo, a mostra ha série de actividades para-
Pickman, completa selección lelas á exposición. Todos os 
da produción louzeira espa- Mércores e Venres ás 20 h, 
ñola do século pasado, que até o 22 de Xuño represen- Marcela 

se desenvolveu amplamente tarase a danza ritual La jun- Santorun 

seguindo modelos foráneos. gla. O Luns 8 terá lugar a ocupa a 

conferénci.a de José Millet. galería 

MARCELA SANTORUN O seguinte Luns, tamén Jo- Citania de 

sé Millet, falará sobre a téc- SANTIAGO. 

Na galetia Citania abre a ex- nica do Vodú, e o Luns 22 
posición de Marcela Santo- finalizarán as conferéncias 
run na que se recolle unha con A rexión Yorubá, con 
escolma de óleos e debuxos. Vicente Portuondo e Abe-
De Luns a Venres de 18,30 lardo l.arduet. 
a 21,30 h, até o 30 de Xuño. 

•MÚSICA 
150 ANOS 

DAOODADÁ ás 12 h., o espectá,culo 
Maxia sobre rodas. As 19 

O venres 12 terá lugar, na 
sala de arte de Caja de Ma
drid, a inauguración da ex
posición de Rosalia Pazo 
Maside, unha das artistas 
máis subxetivas do pano
rama plástico actual na 
Galiza. Comprende unha 
escolma de obras, debuxos 
e esculturas, criazón dos 
últimos anos. Até o vin
deiro dia 28. 

O Venres 19, ás 20 h., terá 
DE PREPARADORES 

h., a compañia Hilando 
Títeres apresenta Aladin 
e a lampada marabillosa 
no parque infantil. Á mes-
ma hora o grupo Magoo 
representará novamente 
Máxia sobre rodas. 

lugar no Ateneo unha con- O Salón Artesonado de No clube de jazz Dado Da-
feréncia-debate, na que fa- Fonseca acolle durante estes dá, pódese asistir durante 
laran Alberte de Esteban e dias a exposición 150 anos esta semana oas seguintes 
Alfredo Ferreiro. de preparadores ( 1848-1998) Goncertos: o Xoves 11 e 

• EXPOSICIÓNS 
no Museu de Hist6ria Natural Venres 12, ás 23 h., actua-
da Universidade de Santiago. rá a cantautora Amaral. O 

RUTH M. ANDERSON 
Mércores 17 terá lugar, ás 

Xuuo p ARDIÑAS 23 h., a actuación de Sara 
Olleros e o sexteto de sa-

ROSA VELOSO 
A Igrexa da Universidade N'A Mouga está aberra, até xos Leganés. O Xoves 18 
acolle a exposición de foto- o 30 de Xuño, a mostra de ás 23 h. actuará o grupo de 

O escudo da Galiza 
deseñado por Castelao 

Na galería Anexo está 
, aberra a mostra de foto

grafía da xove viguesa Ro
sa Veloso, que leva apor 
título Heridas próprias e 
extrañas. Aberra até o 13 
de Xuño en horário, d·e 
Luns a Venres, de 18 a 21 
h, Sábados 12 a 14 h, 
(Martes pecha). 

grafias que a estadounidense 
norteamericana Ruth M. An-
derson tO!JlOU na Galiza nos 
anos 20. Até o 30 de Xullo 

rallas de madeira do galega jazz Algo más. 
Xulio Pardiñas. Aberro de 
10 a 14 e de 16 a 21. h. VIOLA 

VIRA O Sábado 13 ás 23 h., a sala 

en insígnia ou cha 

Insignia: 

Chaveiro: 
Prezo 590 pta + 250 pta 

de gastos de envio 

Prezo 200 pla + 250 gastos envio 
Pagamento o meio de seles de 

correos (máximo de 100 pto :) 
ou ingreso no cenia de 

Coixo Golicio 
2091 0501 

683040001024 
Soliciloos oo 
Apdo. 1371, 

36200 de Vigo. 

.. J#.~S..."% 

·o Pord.ño 
•MÚSICA 

RAINDOGS 

Rock'n'roll na tradición 
dos Stones pero coa forza 
das bandas punk do ano 
77. O cuarteto Raindogs, 
de Vigo, tocarán este Do
mingo dia 14 na sala 
D'Relax ás 21,30 con en
trada de balde. 

EsTEBAN VICENTE 

O Sábado 13, ás 13,30 h., 
terá lugar no Auditório da 
Galiza a inauguración da ex-
posición anrolóxica de Este" 
han Vicente, 1950-1998. 

20 ANOS 
DE SARGADELOS 

A galería Sargadelos mostra 
a exposición comemorativa 
dos vinte anos da sua an-
daina. 

ADOLFO SCHLOSSER 

Está aberta no Centro Gale- " 
go de Arte Contemporánea a 
exposición de Adolfo Sch-
losser que se pode visitar, de 

Nasa acollerá a actuación 
No pub Sá do penal abre a do grupo de folk Viola. O 
mostta de pintura de Vira . prezo da entrada é de 700 
Permanecerá aberra até fi- pta, 500 pta. para sócios. 
nais de mes. 

•VÍDEO 
XESlJS CORREDOYRA 

ROBERT WILSON 
A Casa da Parra acolle a 
mostra de Xesus Corredoy- . A sala Galán proxectará o 
ra. Encadrada dentro dos ac- 10 e 11 de Xuño ás 22h, coa 
tos comemorativos do cen- colaboración de TESEC, 
tenário do 98, comprende dous programas diferentes 
unhas trinta obras, cartas, en vídeo sobre a obra do di-
debuxos e documentos, asi rector de .escena norteame-
como textos críticos orixi- ricano Robert Wilson. 
nais escr¡tos para a ocasión. 

•TEATRO 
TREME TERRA 

DETRITUS CORAZÓN 
Coa colaboración da Casa 
do Caribe de Santiago de A compaftia Teatro Bruto 



Estación 
Ciéncia 

estará na 
praia de 

Samil, VIGO, 
até o 5 de 

Xullo. 

ANOSATERRA ........................................ -............ ·-· ........... -......... ~ ... . 
Anúncios de bald:e 
• Leitores incansábeis, mais es
quecidos do Euro, en paro e sen 
parentes nas diversas consellarias e 
editaríais, agradecerían recebar, de 
balde -evidentemente- fundos_literá
rios e didácticos, desclasificados e/ou 
clasificados de calquer fundación, 
editorial, consellaria, ente publicador 
ou persoa antes que os manden ao li
xo ou a reciclar. Joel Bem Ramos e 
David Fernández: A Rosa, 25 7Q H 
15701 Compostela. 

• Escritor en língua galega busca 
editores para as suas obras. Oferezo 
tres novelas perfectamente corrixidas e 
listas para publicar, ademais dun libro 
de relatos. Produción constante: xa vou 
pola metade da cuarta. Perfecto domí
nio do galega normativo, con opción a 
escribir en mínimos ou reintegrado, 
ademais poderia asistir ás miñas adap
tacións ao portugués e facer as miñas 
traducións ao español polo papo. Ta
mén traballaria para revistas ou periódi
cos, e se para empezar me aterecen 
ser o negro dunha firma famosa estaria 
disposto a consideralo. Ademais, gus
taría de que autores na miña mesma si
tuación me escribisen para contarlles 
por que non hai xeito de facer bon de 
algunha xente. Escribide a: SBM. Ap
do. de Correos 457 15.080 Ferro!. 

• Véndese Vespino máis extras a 
bon prezo . Perguntar por Diego no 
teléfono 930 265 974. 

• Vendense mastins dos Pirineos 
con pedigree. Teléfono 986 305 164. 

• Xa está na rua o Abrente n! 8, con 
artigas que abordan a situazón social 
do movimento obreiro galega e as ta
retas que deve orientar o traballo sin
dical e colaboracións como as de Xus
to González Beramendi, lgor Lugris ou 
Carlos Taibo. Ruado Home Santo nQ 
29 42 A. Apdo. 760 Compostela. 

•No seu 150 aniversário , se desexa 
recebar o Manifesto Comunista en 
portugués, traducido da sua edición 
orixinal, así como textos de Marx, En
gels ou Lenin, diríxase a Distribuidora 
Arume. Apdo. 122. Montarte. 

•Firma de cosmético natural deman
da representantes con posibilidades 
de formar equipa de vendas. Tamén 
vendedores. Mónica Martínez Rial. 
Rua Xens, n2 4 15.984 Araño-Rianxo. 
A Coruña. Teléfono 981 860 255. 

•Se queres recebar de balde un par 

de autocolantes contra a incinerado
ra de Cercada, envía o teu enderezo e 
un selo de sete pesos ao Obradoiro da 
História, Apdo n2 42 15.680- Orde.s. 

• Vendo chalet de 2 prantas, garaxe 
e 2.520 m2 de terreo, nas Rías Baixas. 
Ideal para construir unha residencia da 
terceira idade. Alugo chalet con xar
din por meses ou quincenas, en Asa
dos-Rianxo. Teléfono 923, 267 657. 

• Já está em internet a página do 
Movimento Defensa da Língua. O 
seu enderego é mdl.home.ml.org. 

• Mestre busca traballo relaciona
do coa cultura da Galiza: publica
zóns , editoriais , librarías ... Manolo 
981695682. 

• Alúgase casa de tres dormitórios, 
con finca, durante a tempada de ve
rán en Moaña. 986 312 136. 

• A web do sindicato Estudantes 
Independentistas, na que ademais 
poderedes atapar ligagóns as webs 
da AMI e do MOL, mudou o seu en
dere90 na rede passando a ser : 
members.xoom.com/ei 

• Alúgase apartamento en Camota, 
a carón da praia, vistas ao mar, equi
pado. 1 ~ quincena de Xullo 55.000 
pta, 2ª quincena 65.000 pta, 1 ª quin
cena de Agosto 80.000 pta. 2i! quince
na 75.000 pta.Teléfono 981 761 144. 

• Os Ateneos Libertários da Coruña, 
Compostela e Ferro! leñen a ledicia de 
informar que xa está á venda o pri· 
meiro número da revista titulada 
Anarquista. Destacan os artigas sobre 
a penetración do Opus Dei na Universi
dade da Coruña, outro sobre a literatu
ra medieval galega e o da entrega 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 
986 375 575. 

• En Camota, apartamento a carón 
da praia, terraza e vistas ao mar. Com
pletamente equipado 981 761144. 

• Aluga-se apartamento-estudo, 
com calefacgom e agua quente, ban
ho com banheira, soleado, ideal para 
estudante. Gastos de comunidade 
incluidos: 37.000 pta. Rua Esperanto, 
2-1g D. Teléfono 986 415136. 

• Grupo de amigos que gostaria de 
contactar con jovens galegos de to· 
das as idades que gosjem 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-escola oferézome 
para fraballar. Jase Manuel, teléfono 
913 l60 723.' 

• Merco selos 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 boletín literário PolpA, edita
do polo colectivo poético Humilla
doiro , chega nestes días ao segun
do -número , corres.pondente á prima
vera 98. Colaboran nel Oiga Novo , 
Beltza, Lucia Novas Garrido, etc. Se 
queres recibilo ou aportar colabora
cións ponte en contacto con nós e 
envía un selo de 35 pta. ao Colecti
vo Humilladoiro. Apdo 816. 15.080 
A Coruña. · 

• Aluga-se piso sem mól;>eis em 
Bouzas, Vigo. Telf. 986 292 879. 

• Compraria 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 
m2 • Acondicionado . Zona Praza da 
Miñoca (zona Avd. Florida) en Vigo. 
Prezo a convir. Teléfono 986 20 67 
20. A partir das duas da tarde. 

• Traspaso locutório-quiosque e 
tenda de lambonadas, funcionando 
en Santiago . Teléfono 981 557 241. 

• Ven-se de publicar o nº 6 do 
Mocidade, revista que edita Galiza 
Nova a nivel nacional. Agora con 
máis páxinas, nova maquetación e 
novas seccións onde poderás atapar 
artigas sobre a política municipal e 
mocidade, entrevistas a Pilar García 
Negro e a Elias e Ramiro, crónica 
das tractoradas, a vixéncia de Cas
telao, cinema en galega, actividade 
de Galiza Nova, etc. Se o desexas, 
podes-te subscreber de balde en
viando os teus ciados ao local na
cional de Galliza Nova (Santiago de 
Chile, 28-ent. dta. 15.706 Composte
la-Galiza) ou chamando ao 981 553 
526 polas tardes .+ 

apresenta, no Teatro Princi
pal, a obra de Xavier Pica
llo Detritus Corazón, o Xo
ves 11 ás 21 h. 

• EXPOSICIONS 

VICTOR VASARELY 

tan rexidos por leis f(sicas. 
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 14 h. e de 
1 7 a 21 h. Sábados Domin
gos de 1 O a 14 h. e de 1 7 a 
21 h. Entrada de balde. 

•MOSICA 

MANDRÁGORAS 

Tui 

• EXPOSICIÓNS 

A galeria Trisquel e Medu.lio 
acolle, até Xullo, unha 
mostra conxunta do pintor 
Qu ssada e o escultor Acis
clo. Pódese contemplar de 
Luns a Sábado de 10,30 a 
13,30 he de 17 a 21 h. 

Vigo 
•CINÉMA 

CINE CLUBE LUMIERE 

Dentro da programación do 
Cine Clube Lumiere para o 
mes de Xuño pódese ollar o 
Luns 15, Doce poTvir de 
Atom Egoyan (Canadá, 
1997, 112 min.), ás 20,30 
no Auditório do Caixavigo. 

•DANZA 

ÜANAT ÜANSA 

O Xoves 18, ás 21 h., terá 
· lugar no Caixavigo a actua

ción do grupo de danza Da
nat co seu espectáculo A 
xaponesa ou a imposibel 
chegada a DéPalo, un tra
ballo para sete bailarines e 
unha tuba. Entradas á ven
da no telf. 986 238 05 l. 

No Caixavigo, abre durante 
estes dias, a retrospectiva do 
húngaro Víctor Vasarely. A 
mostra comprende máis de 
60 cadros nos que se pode 
apreciar a sua labor criadora 
desde 1932. Por outra parte, 
na nova sala de exposicións 
do Centro está aberta a 
mostra de L. Freire e a de 
Diego de Giráldez. E na Sa
la de Arte (Policarpo Sanz, 
24. Galerías) abre a mostra 
de óleos de Pilar Díaz Mon
terroso, que permanecerá 
aberta até o 23 de Xuño. 

EsT ACIÓN CIÉNCIA 

Exposición itinerante que 
permite comprender como 
os fenómenos naturais es-

MARIA SACRISTÁN E 
ARTl)RO FUENTES 

Até o 8 de Xullo permane
cerá aberra na galería Arte
facto a mostra conxunta dos 
artistas Arturo Fuentes Cid 
e Mª Sancristán García. 

• LEITURAS 

MANIFESTO 
COMUNISTA 

Co gallo do 150 aniversário 
da primeira 
edición do 
manifesto 
comunista de 
Marx e En
gels, Abrente 
Editóra apre
sen ta, na li
braria A Caixa 
de P andora, a 
tradución ao 
galega da obra 
do filósofo 
alemán o Xo
ves 11 ás 20 h. 

O acto conta; 
rá coa presen
cia de · Xan 
Lois Cabrei
ra, lgor Lu
gris e Carlos 
Morais. 

A mestura de garaxe, 
wets'pcoast e psidodélia, 
<leste grupo coruñés vai es
tar o Venres 12 no Hanoi 
Bar ás 21,30 horas. Entra
da a 500 pta. 

FIANAROCA 

O Venres 19 ás 22,30 h, o 
Caixavigo acollerá a actua
ci<;ín do grupo Fia na roca. 

BANDA DE CANDEÁN 

O Domingo 14 ás 12,30 h. 
terá lugar na praza da 

' Constitución a actuación 
da Banda Escala de música 
de Candeán. 

•TEATRO 

NANO 

O 11 e 12, Xoves e Venres, 
Teatro do Adro, dirixido 
por Candido Pazó, repre
sentará no Caixavigo Nano, 
monologo criado a partir 
dos textos de Tic-Tac de 
Suso de Toro. 

Vilalha 
•MÚSICA 

FlA NA ROCA 

Na noite do Venres 12 terá 
lugar no Audit6rio a actua
ción do grupo de folk Fia 
na Roca.+ 

E-ncrucillado XOAN COSTA 

Horizontais 

1. Do fogo ou con algunha das súas cualidades 5. Puxo 
limpo e amañado 9 . Aumenta, elévase 11. Nota musical 
13. Agros, leiras 14. Matrícula de Huesca 15. Desta ma
neira. 17. Ao revés, río de Hungría que leva as augas do 
lago Balatón ao Danubio. 18. Forma parte dunha expre
sión que significa "ás cegas". 19. Palabra con que desig
namos as persoas, causas, obxectos, etc. 21. Abreviado, 
pronominal 22. Conxunto de dous obxectos da mesma 
especie 23 . Ao revés, muller acusada dun delicto 24. Un
ha cor 26. Que ten propiedades magnéticas 28. Marcha
de, saíde 29. Ao revés, entrada do mar na terra pola de
sembocadura dun río 31. Terminación de participio femi
nino 32. Denominación de Buda na China 33. Especie 
de anguía 35. Ao revés, símbolo do sodio 36. Individuo 

- pertencente ao pobo de Israel 38. Minoría selecta 39. Ex
travagantes de xenio ou conduta. 

Verticais 

l. Filio do mesmo pai e da mesma nai 2. Símbolo do sodio 
3. Demostrativo 4- Conxunto de bagos que colgan todos 
do mesmo talo 5. Espacio de doce meses, no plural 6 . . 
Abreviado, vóstedes 7. Vocais 8. Habitual 10. Cada un 
dos membros dunha corporación local 12. Que ten todas 
as patas iguais ou semellantes 14. Que ten honra 16. Figu
ra, representación, semellanza 18. O sinal gráfico .. 20. Pa
recía 21. Proxenitor 24. Unha especie de fusil 25. Varian
te de eira 27. Canto para adormentar crianz¡:y; 29. Gas' que 
envolve a Terra 30. Triturar cos dentes 33. E, en latín 34. 
Deus do islamismo 36. En números romanos, dous 37. 
Desprazarse ata o sitio. • 

Ca~do de letras 
e o N T R A p I e A D o 
o Q K Ñ F K M L I G R H 

p R I M E I R I s I M o 
M A c . E T y F K H Ñ e e 
A L I I N L T p K X Q I 

e; N Ñ e A u Q R s T s M 
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O governo local de Viveiro transl.ada o seu monumento ante a oposición viciñal 

O retiro forzoso de Nicomedes Pastor Díaz 
* CARME VIDAL 

No 1891 inaugurábase · no 
centro da Praza Maior de Vi
vei ro un monumento ao es
critor Nicomedes Pastor Diaz. 
O dia foi de grande festa cun 
importante eco na prensa da 
época, a iniciativa partira de 
Manuel Murguia e tora apoia
da por colecta popular cunha 
importante axuda ·dos vivei
renses da emi.gración. Ao 
pouco convertiuse en sinal 
de identidade da vila. Agora 
ven de ser retirada do seu 
histórico lugar por orde do 
governo local, desouvindo 
todas as voces que se levan
taron contra o seu translado. 

Xa hai máis de dez anos que a 
amenaza movilizara un milleiro 
de persoas que se opuñan ao 
cámbio do monumento: De ma
neira velada, permaneceu entre 
o pavo até que a nova remode
lación da praza -para a que se 
presupostaron 44 millóns solici
tados a lnd.ústria sobre a base · 
da reforma do mercado de froi
tas e verduras- anunciou que o 
levantamento da estátua se ia 
facer efectivo. No tempo que 
transcorriu entre a sospeita e a 
definitiva retirada -efectuada á 
brava o Luns 25· de Maio.- en 
Viveiro organizouse unha opo
sición viciñal que buscaba con
servar a sua memória histórica. 

O xornal local Heraldo de Viveiro 
foi, xunto ca Seminário de Estu
dos T erra de Viveiro, un dos pro
tagonistas do estado de opinión 
creado na vila. Desde as suas 
páxinas editorializouse contra o 
translado e obrigouse a que os 
representantes das principais 
asociacións e organizacións lo
cais tomase postura sobre o te
ma. O feito de que os arquitectos 
madrileños encargados da remo
delación -Feduchi Benlliure e Fe
duchi Canosa- sexan familiares 
da editora, Viuva de Canosa, e 
da muller de Rodrigo Rato provo
cou máis dun pulso ao rotativo. 

Cando a polémfca ia xa adianta
da, os dous arquitectos sairon 
na defensa do seu plano, argu-

mentando que o cámbio daria 
maior visibilidade ao monumen
to. Mentras, as sinaturas conti
nuaban pasando polo xornal lo
cal; aos numerosos artigas dos 
membros do Seminário Terra de 
Viveiro -en especial Emílio ln
sua, Fausto Gald0, Carlos Nue
vo e Xoán · Neira, -, sumábanse 
outros asinados por Adolfo de 
Abel Vilela ou Manuel Maria. 

No meio da polémica, o Heraldo 
publica en portada unha "Carta 
aberta" do próprio Pastor Diaz. 
"Vin crecer a centos de rapaces 
e incluso presenciei o paso dos 
enterros . . Qs dias de mercado 
compartin o bulício campesiño 
de queixos e repolos, de peras 
do país e productos da terra ( ... ) 
Comentaba un Pastor Diaz revi
vido para a ocasión que se re
mexia asi na sua tumba denun
ciando que no seu povo querian 
"reabilitar o cadalso para .darme 
garrote yil, ou no mellor dos ca- · 
sos aplicarme a pena de deste
rro e levarme a unha beira, para 
que non moleste e asi arrur:nado 
pasar desapercibido". 

Tamén o promotor, impresor, ad-
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ministrador e cofundador do ·He
raldo, Luis Neira invocou a fins 
de Xaneiro -:apenas duas sema
nas de que o xornal titulase na 
primeira "¡Atención. coa estátua!" 
despois de que comezasen as 
obras na praza- ao fundador do 
xornal, Ramón Canosa para ase
gurar que, de vivir, "avergoñaiia
se vendo como un arquitecto, do 
seu sangue, pode manifestar 
que, no seu proxecto, é "casi im
posíbel conservar a actual ubica
ción de Pastor Diaz", ferindo os 
sentimentos de todo un povo que 
el amou sempre". As espadas · 
estaban ·en alto, cubertas ade
máis por unha oferta de compra 
do xornal fundado en Viveiro en 
i 912. No-número seguinte, a edi-

- tora arremete contra Neira, acu
sándoo de ter "vulnerado a liña 

.editorial". Tras o pulso de forza, o 
xornal continuou na liña marcada 
por f':Jeira, na oposición ao trans
lado do monumento. · 

O siléncio seguia senda o esta
do escollido para manter á mar
xe a movilización contra o pro
xecto. Desde que o pleno do 7 
de Agosto aprobara .-coa única 
oposición do BNG- a remodela-

ción da pra
za, todo fo
ran especu
lacións so
bre o seu es
tado sen que 
os viciños ti
vesen coñe
cemento do 
futuro da sua 
praza. O 
cámbio con
tradecia o 
PEPRI e as 
indicacións 
de Patrimó
nio. Mesmo 

· asi, a fins de 
Maio unha 
brigada de 
obreiros axu
d ad 0$ por 
unha grua 
levantaba no 
ar o monu
mento de 
Pastor Diaz 
ante o estu-

PEPE INSUA por e o ma-
lestar dos viciños, moitos deles 
desendentes daqueles outros 
que tiñan levantado a estátua 
ca seu estarzo. Dias despois, o 
Seminário Terra de Viveiro con
vocou unha concentración na 
praza. Unhas cincocentas per
soas, que deixaron o seu ma
lestar escrito nun amplo panel, 
responderon á convocatória. 
Na memória estaban os acon
tecementos de 1856 nos que 
os vivarienses evitaron o derru
bamento da Porta do Castelo 
da Ponte. 

O Seminário de Estudos Terra 
de Viveiro -que tiña solicitado 
un referendo na vila- anunciou 
novas iniciativas para restituir o 
aspecto da praza. Várias vias 
continuan abertas, entre elas as 
alegacións no concello, o infor
me do valedor, e o estudo da 
posíbel ilegalidade da obra. O 
alcalde do PP, César Aja apre
surouse a sinalar que "se á fin 
non gusta, tampouco seria tan 
difícil movela de novo". Non fal
tou quen lle replicou dicindo que 
os monumentos debian ter rodi
ñas para responder aos antollos 
dos mandatários locais. + 
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·Canon 
de pobreza 

XOSÉ A. ·GACIÑO 

Entre o Campeonato Mun
dial de Fútbol, que esta vez 
esperta moitas ilusións en

tre os siareiros españois máis fa
náticos, e o xuízo polo sucuestro 
de Segundo Marey, unha mostra 
de terrorismo de Estado que nes
ta ocasión leva aos tribunais a al
tos responsábeis políticos da loita 
antiterrorista (ainda que sexa no 
contexto de operacións manipu
ladoras con outros obxectivos 
menos confesábeis), a maquina
ria de exaltación mediática ape
nas deixa un resquicio exótico e 
minoritario para recoller o últi
mo informe Foessa sobre a p bre
za en España. 

Cando o goberno e pañol anda 
a t stexar as cifra macro e nó
mics que 11 permiten integrar ' 
no club privilexiado do euro, 
non estaría de mái qu rcfl xio
nar sobre e ta utra cara <la 
moeda, na que Estado esp. ñol, 
con oito millón e m i J 
bres, segue a estar na e h (d ,_ 
trás ó quedan Portugal Gr -
cia) da prosp rida le europea. 
T rátase dunha importante mi
noría que vai quedando Je l
gada, literalmente á m. rxc da 
supo ta sociedade de ben tar. 

Hai novidade., ademais: m Jra a 
porcentaxe do qu e ttuan no 
nivel de extrema pobreza (e rea 
de dous millóns de persoas ,·iven 
con ·meno de 13.000 pes tas ao 
mes) e o perfil do pobre' meto" 
vat cambiando d vello rural e 
hai anos ao mozo urbano de 
hoxe, dúas tendencias que mar
can un porvir desolador. 

O promotore do infom1e, a or
ganización católica Canta 
(nada ospeit a de radtccili m 
político), en aden unha conclu
sión definitiva para a refl xi n 
de te gobernante tan ·an ·~ i
ros: este pr bl mn poJc lucin
nar e e n 700.000 millóns de 
pe eta , unha canuJad infi ·ri1 >r 
á débeda acumula a por TVE 
nos últim · seis ' 1 . A alguén 
pod ría e rrérscllc e tablee r 
un canon, non para v ·r a tclc,·i
sión estatal, s nón para on -
guir que e ir mill n mcio 
de vcciñ s pod n v r o u futu
ro cunha mínima d de e pc
ranza. (Desd log , stou on
vencido de qu n n farfa falta 
canon. Todo é cu ti, n d re
distribución da riqueza).• 

VoLVER Ao REGO 

Pergunta: porque .s~ _afirma 
con tanta convtcton que 
PNV e CiU son de direitas 

(mesmo reaccionários), en canto 
ao PSOE se lle aceita o apelativo 
de esquerdas (incluso o de socia
lista e obreiro)? Ibarretxe, o su
cesor de Ardantza, defende coas 
unllas o tecido produtivo basca; 
Pujol apoia Seat con cartas, pre
sións políticas e viaxes a Alema
ña, a Generalitat elaborou o pla
no de reactivación de Taurus, 
contra a opinión e as presións de 
várias multinacionais europeas 
de electrodomésticos. Que dados 
hai para afirmar que a sensibili
·dade social dos governos basca e 
catalán é menor que a da esquer~ _ 
da liberal espafi.ola cando estaba 
no poder?+ 


