
CCOO e UGT pactan con Fraga 
----14 . 

· O governo galega n~gase 
a ordear á indústria audivisual, 

un sector en puxanza. 
------25~~~~~~-

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Domingos Docampo, 
rector de Vigo: 

"A universidade debe 
formarse ao redor da 

biblioteca" 
---9---

O novo capitalismo ruso a piques de esgotar a 
sua credibilidade 

----20·21---
. Para guiarse nas páxinas galeg.as 

da rede 
----31-----
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O PP vota a favor de que documentos notariais, estudos e comparecéncias xudiciais 
/ do Governo se fagan no naso idioma 

I 

Bazán 
en loita 

A empresa pública Bazán re
ducirá 251 7 em,Pregos en to
do o Estado. A factoria de 
Ferrol correspóndelle supri
mir 1230, un tércio do seu 
cadro de persoal e un golpe 
moi duro para a empresa e 
para a comarca. A estas al
turas non é novidade para 
ninguén (non sendo para 
Fraga que deu várias veces 
notícias positivas sobre o as
teleiro) que Galiza sofra re
trasos nos cumprimentos 
positivos (caso autovias, fer
rocarril, etc.) e pague con 
creces en canta reconver
sión e recorte produtivo pla
n ifica o Estado. Xa non se 
t rata .de rein cidir sobre o 
evidente. Hai- simplesmente 
que mobi lizarse, como 
anunciou o comité de em
presa, nada máis coñecer a 
notícia. A mobilización é a 
única árma efectiva que, se 
non elimin a, cando menos 
retrasa e diminue o afán de
predador do l iberalismo 
rampante, de cerio que ho
xe non quedaria nen unha 
vaca de leite, nen unha gra
da de aste le iro en pe, de 
non té rense promovido 
tan tas mobi lizacións como 
se teñen levado a cabo en 
Galiza en todos estes anos. 
(Non é raro que Mayor Ore
ja se asombre de que neste 
país, alcumado de pasivo, se 
celebren 50 manifestacións 
á semana) .+ 

Os papeis da Xunta, en galega 
Poderia ser un paso importante na normalización do idioma en ámbetos nos que a sua preséncia é mínima. O 
pasado 11 de Xuño todos os grupos parlamentários aprobaban unha proposta para que todas as intervencións 
da Xunta, desde os rexistros até as comparecéncias xudiciais, se fagan en galega. Na prática, significaría-que 
notarios, avogados e empresas que traballan para o Governo galego comecen a· utilizar a língua do país. 

RÍOABAIXO 
Luís Bugarín Pereira 

A resistencia dos galegos primitivos 
contra un pobo invasor entronca nesta 
novela cunha loita dos ñosos días 
contra a venda dun monte comunal. 
Unha encantadora novela de aventuras 
na que o presente se funde co pasado. 

g~ ta 

O PSdG·PSOE 
queda sen candidato 
na capital de Galiza 

· en pleno inicio 
das primárias 
O alcalde compostelán Xerardo 
Estévez anunciou, o pasado 
Mércores 17 de Xuño, a sua de
cisión "irrevocábel" de non 
concorrer ás eleicións municipais 
que se celebrarán o 13 de Xuño 
do próximo ano. A decisión de 
Xerardo Estévez fíxose pública 
un dia despois de se aprobaren 
os orzamentos municipais para 
o ano 1998 e fóra de prazo para 
a celebración das primárias en 
curso no seo das restantes cor
poracións locais galegas. (Páx. 4) 

Xosé M. Beiras: 
'Con PNV e CiU 
falamos de constr_uir 
un Estado · 
plurinacional' 

(Páx. 8 e 9). 

ANDRES PANARO 

lnsubmisos: 
no cárcere e 
agredidos por 
neo· nazis 

A Asamblea 
Nacional de 
Obxección de 
Conciencia 
realizou unha 
protesta 
simbólica na 
sede central do 
Partido Popular 
en Compostela 
·para protestar 
contra as 
agresións 
sofridas por 
Elias Rozas e 
Ramiro Paz no 
cárcere de 
Alcalá de 
Henares. 

A UE quere 
responder ao 
España va &ien 
de Aznar retirándolle 
os fondos de coesión 

Alemaña di que se é certo 
que España va bien e se con
firma a baixa de · impostas 

~ anunciada por Aznar, os fon
dos do FEDER deben reducir
se e mesmo suprimirse. O 
chanceler alemán Helmunt 
Kohl quer que a UE atenda 
aos países do Leste coas 
axudas que hoxe r:eceben Ga
liza, Extremadura, Mecklenbur
go (Alemaña) o Sul de ltália, 
Portugal e Grécia, Obxectivos 1 
dos fondos de coesión. (Páx. 16) 

~· . 
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De cumprirse,- pode abrir o camiño á norm~lización lingüística 9e notarias, 
bufetes de a~ogados e técnicos 

O Parlamento aproba que .todos os documentos 
nos que participé a Xunta se fagan en galego 

-<>- P. CASTRO - A. ESTÉVEZ 

O pasado dia 11 os grupos políticos do Parlamento aprobaban, a iniciativa do BNG, instar á 
Xunta a que. os documentos nos que participe -rexistros notarias, escrituras etc- e os que 
ericarregue -proxectos de viabilidade, estudos etc- sexan escritos en galega. Seis dias máis 
tarde, desta vez coa incorporación do PSOE e Grupo Mixto, apresentaban unha proposición 
de lei para que o Governo s~ relacione cos cidadáns e con outras adm.inistraCións en galega. 

Se o Governo áceitara o acordo do Parlamento, todos os documentos que saisen de San Caetano estarian en galego. 

on é a primeira vez que nun pro
ceso xudicial no que un particu
lar ten denunciado á Xunta nun 
proceso de expropiacións ou por 
algun contenci.oso co Sergas, 
que o xuíz ten 

A aprobación o pasado 11 de 
Xuño por parte das formacións 
políticas do Parlamento dunha 
proposta na que se insta á Xun
ta a que use o galega nas ecri-

t u ras notariais 
que chamar a A · 
atención ao letra- Xunta aduce 
do que represen
ta ao Governo 
autonómico por 
ser o único den- · 
tro da sala que 
non utiliza o gale
ga. "Apenas hai 
letrados que re
presentando á 
Xunta, ao Sergas 
ou a algunha 
consellaria fagan 
a exposicón oral 

públicas, nos re
xistros de docu
mentos, nas 
comparecéncias 
xudiciais e nos 
proxectos, ante
proxectos, estu
dos e asisténcias 
técnicas encarre
gadas polo Go
verno poderia, 
de cumprirse, 
cambiar a diná
mica lingüística 

ou os informes 
por escrito, na 
contestación de 

respeito á_ 
liberdade 
intelectual para 
non exixir galega 
nos proxectos que 
encarrega 

actual. Mália es
tar lexislado o 
uso do galega 
como idioma ofi-

demandas, en galega",' sinala 
Alberte Rodríguez Feixóo, avo
gado e parlamentário do BNG. 

cial, a Xunta segue a realizar a 
moitas das suas funcións adm
nist~ativas en .castelán. 

Ainda sen poder cuantificar o 
número total de accións xudi
ciais nas que participa a Xunta a 
através dos distintos departa
mentos, debido á elevada canti-

O fiscal Carlos Varela, na foto, apresen· 
tou, con Bieito Montero, unha ponéncia 
do uso de galego na Xustiza no recente 
Encontro de Fiscais Progesistas. 

A IGLESIAS 

dade de procedimentos civfs e 
contenciosos administrativos 
que se realizan, da avaliación 
global tírase que a preséncia do 
galega é praticamente nula. Le
var á práctica a proposta apro
bada, significaria que os avoga
dos que traballan para a Xunta, 
alomenos por escrito, terian que 
utilizar o galega. 

Contados 
cos dedos das mans 

Coincidindo coa aprobación 
desta proposta, a preséncia da 
língua na xustiza foi debatida 
durante a pasada fin de sema
na no encentro que os fiscais 
progresistas celebraron na illa 
da Toxa. Os galegas Carlos 
Varela e Bieito Montero centra
ron as suas intervencións na 
necesidade de potenciar o uso 
das línguas das nacionalidades 
históricas na Administración de 

Pasa á páxina seguinte 
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Ven da páxina anterior 

Xustiza, xunto ca fiscal xefe de 
Vitória, Alfonso Haya. Varela si
nalou que a lexislación permite 
esa potenciación nos tribunais 
e Montero apontou, indo máis 
alá, na posibel protección penal 
dos cidadáns aos que se vulne
ran os seus direitos lingüísti
cos. 1'Se un funcionário da xus
tiza impide a un cidadán que se 
exprese na sua língua, o que 
ten que facer é denuncialo no 
xulgado", sinala Montero. 

Salienta o fiscal da Audiéncia 
Provincial de Pontevedra a im
portáncia da proposta aprobada 
no Parlamento. "A Xunta persó
nase en moitos casos. Se aten
demos á abriga moral, non fa
rian falla estas proposicións pa
ra que os letrados que traballan 
para o Governo usasen a língua 
própria. O lóxico é que a docu
mentación que sae de San Gae
tano estea en galega", di. 

Está convencido de que a lei am
para ao cidadán, o cal non evita 
que o uso do galega na Adminis
tración de Xustiza fose até agora 
anecdótico. Retírese a artigas do 
Código Penal nos que se castiga 
aos empresários que discriminen 
aos traballadores por razóns de 
língua e o que sinala multas ou 
inabilitacións para autoridades ou 
funcionários que obstaculicen o 
uso da língua própria. "Expuxen 
no encentro de fiscais que estos 
feítos poden constituir delitos. 
Nestes aspectos existe unha di
verxéncia moi grande cos fiscais 
que non pertencen ás nacionali
dades con língua própria, que mi
nimizan o problema. Non se dan 
canta de que o uso do idioma 
próprio é unha maneira de ache
gar á xustiza á xente", di Bieito 
Montero. 

"O ideal seria que ademais tala
sen en galega e que, progresiva
mente, atendendo ao uso doga
lega que fan os cidadáns, os avo
gados tomasen consciéncia. De 
calquer maneira, ainda que lenta
mente, o uso do galego na xusti
za vaise incrementando'', engade 
de xeito optimista. Salienta, con
tando cos dedos da man, que 
dous compañeiros fiscais na Au
diéncia Provincial exerciten o seu 
traballo en galega e que catre 
maxistrados tamén o fagan. "lsto 
significa que centos de sentén
cias están saindo en galega", afir
ma Bieito Montero. 

Liberdade intelectual 

"Non se pode imp.ór o uso do 
galega por respeito á liberdade 
intelectual". Con esta resposta 

denegábase, na pasada lexisla
tura, a solicitude do deputado 
nacionalista Francisco Trigo pa
ra que desde a Xunta s~ fixeran 
as asisténcias técnicas -estudos 
de viabilidade, informes, proxec
tos- en galega. Da mesma ma
neira adiábase a solicitude cur
sada polo mesmo deputado pa
ra que os cadros de prezos da 

.. -~ .. ' .... \. 
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construcción- elaborados ·polo 
Instituto de Vivenda e soló fosen 
publicados en galega. ' A eiva xa 
foi correxida este ano. 

Cando desde a Xunta se apela 
á liberdade intelectual, é en 
referéncia a que non pode im
poñer a, por exemplo, un estu
do de arquitectura que redacte 

un proxecto nun idioma deter
minado. Sen embargo, existen 
gabinetes que utilizan o gale
ga no seu traballo cotiá e, an
te un encarrego administrati
vo, é difícil crer que unha em
presa vai renunciar a el por 
cu.estións idioma' ticas. Sen 
embargo, a simples vontade 
do executivo teria uns "resul-

O cumprimento do acordo dobrigaria aos avogados que traballan para a Xunta a utili:z:ar o galego. A. IGLESIAS 

'Completamente revolucionário' 
Da língua utilizada nas rela
cións da Xu nta con o-u tras 
administracións trata unha 
nova proposta apresentada 
no Parlamento na mañá do 
17 de Xuño. Conxuntamente 
o BNG e A Mesa pota Nor
malización e, por outra parte, 
o PSOE e o Grupo Mixto, en
tregaban unha proposición 
de lei co ánimo de que o Go
verno galega sexa -de feito o 
máximo impulsor do proceso 
de normalización. Trátase de 
regular por lei o uso do gale
ga nas distintas relacións in
ternas como con administra
cións foráneas . Explicítase o 
uso do idioma nas relacións 
cos administrados , en avisos, 
publicacións , rexistros e to
das aquelas actividades que 
estean patrocinadas ou sub
vencionadas p9la Xunta. "Es
tas actividades xa se debe
rían estar realizando en gale
ga. Pero como non é así, de 

aprobarse esta lei seria com
pletamente revolucionário", 
afirma Pilar 

talán traen os seus títulos en 
língua própria a Galiza, como 

Garcia Negro. 

O certo é que, 
por agora, no 
trato con ou
tras adminis
tracións os 
obstáculos pa
ra a língua son 
múltiples. Se 
un licenciado 
galega quer 
apresentarse 
ás oposicións 
en território do 
Ministério de 
Educación, te-
rá que traducir 
os seus títulos 
oficiais -que lle 
dan méritos-

Para apresentarse 
a oposicións fóra 
da Galiza, hai que 
traducir os títulos 
do. gal ego áo 
castelán; para 
apresentarse na 
Galiza, non. 

é léxico, non 
ten que tradu
cilos. Un título 
ofidal é oficial 
esteña no idio
ma en que es
teña. Outro 
exemplo é o 
dos topónimos 
que aparecen 
na Declaración 
da Renda. Má
lia terse apro
bado o envio 
por parte da 
Xunta dun lis-
tado corrixido, 
na versión 
castelá dos 
impresos con
tinuan apare
cendo Boquei-

ªº castelán se están expedi
dos en galega e compulsa
los. Se un andaluz ou un ca-

jón, Me/lid, Puebla del Cara
m;ña/, Tordoya, Valle del Du
bra ou Otero del Rey.• 

~ . 
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tados eficacísimos", segundo 
comenta Pilar Garcia Negro, 
·servindo como motor para que 
nos sectores implicados se 
producise un cámbio a nível 
xe'ral. Os nacionalistas, indo 
máis alá, sinalan que o cum
primento desta iniciativa pro
duciría postas de traballo no 
terreo da filoloxia. 

Non é a primeira 
vez .que o letrado 
da Xunta é o único 
da sala que non 
utiliza o galega 

Rexistros notariais 

Os documentos notaríais nos 
que participa a Xunta, e aos que 
fai referéncia directa a proposta 
aprobada no Parlamento, poden 
ser os q1:1e constituen unha fun
dación, unha sociedade ou mes
mo os que asina cun concello 
para unha cesión de te.rreos. 
"Penso que o galega non ten 
que ser só requerido cando a 
Xunta é unha das partes senón 
sempre. Debería estabelecerse 
como princípio que· a documen
tación notarial fágase en galega 
a non ser qu(a alguén solicite ex
presamente o castelán'', sinala 
Vitorino Gutierrez Aller, notario 
en Lalin e un dos fundadores da 
Asociación Galega de Estudos 
Xurídicos. _Da sua notaria saen 
m·aioritariamente os papeis en 
galega. Sinala que tanto se tra
balla para o concello como para 
outras entidades procura facelo 
en galega. "Antes si era frecuen
te toparse con persoas que, atí
tulo individual, rexeitaban a lín
gua pero agora é cuestión de 
poñelo en prática. Até entidades 
como Caja Madrid traballan con 
nós, que lle tacemos a docu
mentación en galega", di. 

"Non hai' nengun problema ao 
realizar os documentos notariais 
en galega . Pode haber algun 
caso específico cando se trata 
de rexistros que teñan efecto fó
ra de Galiza. E, todo hai que di
cilo, non porque o galega non 
teña validez no resto do Estado, 
senón porque hai inércias entre 
os organismos oficiais, que non 
están preparados para recebir e 
reproducir documentos neutras 
línguas que non sexan o gale
ga", explica Gutierrez Aller. • 

Exixéncia dos cidadáns contra a desídia da Xunta 
Estamos nunha situación tan paradóxica a respeito da 
normalización lingüística que conseguir que se cumpla 
coa lexislación vixente non só é un grande paso 
adiante, senón algo case revolucionário. Solicitar da 
Xunta que emita os documentos en galega semella 
cair de caixón, pero non é tal, como amasa que se 
teña aprobado por unanimidade unha proposta a favor 
desta prática a dezaseis anos do Estatuto de 
Autonomía. En todo caso, é unha iniciativa 
esperanzadora en canto á postura do PP respeito da 
normalización lingüística. Collendo ao pé da letra o 
texto aprobado e confiando que os populares, nunha 
postura inusual, o tomasen en sério, significaria un · 
cámbio de atitude dos avogados que viven e cobran 
da Xunta e que, sen embargo, non teñen pudor á hora 
de exercitar o castelán; significaría a entrada de 
correctores lingüísticos nas notarias né¡.s que, segundo 
recoñecen na própria Xunta, o galega non dá entrado, 
e, sobre todo, significaría que todas as empresas que 
puxan per redactar un ben pagado proxecto da Xunta 
para un coléxio, un museu ou unha estrada teñan que 

ter en mente o galega. Significaría que se lle abrirían 
estas portas aos particulares para usar o seu idioma 
social ao criar todo un tecido burocrático en galega. 

O Governo sabe, ainda que fuxa polos corredores da 
"liberdade intelectual" cando lle peta, que o uso do · 
galego non vai ser unha condición para que un 
gabinete consultivo ou un estudo de estatísticas 
rnnúnci~ a un encarrego. Seria pouco probábel que a 
Xunta, quen paga, non poda sinalar o idioma a unha 
empresa, que cobra. Até agora a dinámica consiste en 

· deixar facer sen exixir. 

Mália a boa vontade amósada polos populares á hora 
de votar a favor da proposición, é necesário relativizar · 
as posíbeis consecuéncias da mesma. Existe unha Lei 
de Normalización Lingüística que define o papel do 
Governo como potenciador do idioma. Tamén existen 
decretos que regulan o uso do galega no ensino. E, 
sen embargo, a realidade dista moito do que está 
escrito no papel. Déixase o galega na escala a critério 

do profesor conculcando a lexislación e non utilizan o 
galega nen a cuarta parte dos traballadores dos 

· gabintes de c0munciación da Xunta. Cor.no está 
amasado en experiéncias neutras nacións, debe haber 
unha implicación total das ,institucións na recuperación 
e normalización da língua. Cos antecedentes deste 
Governo, confiaré o máis difícil. 

Ainda que non se pode deixar este proceso en mans 
da demanda social, está é vital para a normalización. 
A xente, que ainda tala maioritamente galega na 
Galiza, ten que coñecer que existen estes acordes 
para que as distáncias entre xustiza ou avogados -xa 
de por si considerábeis- vaianse acortando ao talar 
todos unha mesma linguaxe. Para poder exixir ao 
letrado da Xunta que utilice o gq.lego. Para chegar ao 
notário e pedir a escritura no mesmo idioma que tala. 
Para que as relacións coa Administración non se 
parezan ás que estabelece o Cibrán co xuíz de A 
esmorga de Blanco Amor.+ 

ANOSA TERRA 
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A decisión surprendeu tanto aos membros do Comité Loca·I como á Executiva Federal 

Xerardo Estévez anúncia ', 

que non concorrerá ás eleicións mu_nicipais do 99 
'*PAULA CASTRO 

O alcalde compostelán Xerar
do Estévez anunciou, o pasa
do Mércores 17 de Xuño, a 
sua decisión "irrevocábel" de 
non concorrer ás eleicións 
municipais que se celebrarán 
o 13 de Xuño do próximo ano. 
A decisión de Estévez fíxose 
públipa un dia despois de se 
aprobaren os orzamentos mu
nicipais para o ano 1998 e fóra 
de prazo para a celebración 
das primárias en curso no seo 
das restantes corporacións lo
cais galegas. Para os respon
sáb~is locais e nacionais do 
.PSdG-PSOE este anúncio, 
alén de surprendente, deixa 
ao grupo socialista composte
lán con escasa marxe de ac
ción para apresentar a un no
vo candidato, respaldalo cun
has primárias e dalo a coñecer 
á cidadania da capital galega." 

Escasas horas despois de ter " 
remitido unha carta ao Comité 
Local socialista, na que facia o 
anúncio oficial de que non se 
volveria a apresentar ás elei
cións municipais como candida
to á alcaldía de Compostela, 
Xerardo Estévez facia pública a 
sua decisión e daba por aberto 
un proceso de primárias. O edil 
compostelán desmentia tamén
as voces dos que consideraban 
que tras da sua renúncia achá
base a intención de preparar o 
camiño para as próximas auto
nómicas especificando que pa
sa a ser un militante máis. 

Segundo Estévez "esta decisión 
está madurada desde hai tempo 
pero foi . necesário agardar para 

· facela pública lago de que, hai 
quince días, coa presencia dos 
Reís na cidade ~se pechara o 
acordo financieiro no Consórcio· 
que asegurara a viabilidade de 
importantes proxe_ctos para 
Compostela até o ano 2003 e 
lago de que se aprobaran os or
z amentos municipais para 
1998''. . O alcalde compostelán 
negaba a existéncia de calquera 
tipo de presións internas, provo
cadas polas diferéncias na vi-

- sión galeguista e social-demó
crata que defendian tanto el co
mo os membros da agrupaGión 
local de Santiago co secretário 
xeral Francisco Vázquez. Mália 
non querer facer referéncias ex
plícitas á xestión do secretário 
xeral, si se albiscou que as dife
réncias entre ambos son máis 
fondas do que a primejra vista 
semellan. 

Proceso de primárias 

Os máis surprendidos pola de
cisión de Estévez parecían ser. 
os seus compañeiros de p_arti
do. O secretário da agrupación 
local de Compostela, Ceferino 
Díaz aseguraba que vai provo
car importantes problemas ata
par a un substituto para as pró
ximas eleicións municipais. Ao 

Xerardo Estévez. 

seu entender "métenos nun 
grande apuro porque nós xa ti
ñamos as primárias feítas, o 

noso candidato era Xerardo Es
tévez. Se a sua decisión é irre
vocábel, que me gastaría que 

non o fose, te
rnos que bus
car ao mellur 
sen el". 
Pola sua ban-

. da, Xabier Lo
sada asegura
ba, amasando 
un claro ma
lestar, que es
te anúncio 
provoca un 
preocupante 
retraso no pro
ceso de primá
rias da capital 
galega. Se
gundo Losada 
"os socialistas 
podian ter eli
xido xa ao seu 
candidato" e, 
pola contra , 
tran-scorri ron 
uns meses 
"preciosos" 
que veñen difi
cultar a ratifi
cación e pro
clamación do 
que sexa elixi
do como subs
tituto para en
.cabezar a lis
ta. 

A este respei
to Estévez 
aseguraba 
que o proce
dimento irre
gular prodú
cese na Coru
ña, onde má
lia ter a alcal
d i a o PSOE 

A. PANARo estase proce-
dendo a reali

zar unhas primárias. "Non se 
pode pensar que estou facen
do algo pasando por riba de 

Só convocarán eleicións en cinco _dos dez concellos previstos 

todo", explicaba, xa que ao 
seu entender, estas primárias 
estanse celebrando nos con
cellos nos que non governa o 
PSOE. Sen embargo, para 
aqueles concellos que teñen 
alcalde socialista, por decisión 
da executiva federal, abrirase 
un novo proceso, contra o mes 
de Decembro se o alcalde de
cide non apresentarse ou se 
hai vários candidatos enfronta
dos . "No primeiro grupo nós 
non encaixabamos", asegura
ba. 

Sen embargo, para a concellei
ra do PP, Maria Xesús Sáinz, a 
renúncia de Estévez a conco
rrer unha vez máis ás eleicións 
municipais "é unha retirada a 
tempo", insinuando que os so
cialistas teñen perdida a alcal
dia e que Estévez non quer ser 
quen perda, en nome dos so
cialtstas as eleicións. 

Pala contra -para a concelleira 
do BNG, Encarna Otero, trátase 
dunha decisión persoal e "o 
BNG sempre respetará este ti
po de decisións". Para a repre
sentante nacionalista agora é o 
PSdG-PSOE quen ten que fa
cer unha "análise política das 
repercusión que terá a retirada 
de Estévez". Os edís naciona
listas tamén se viron surprendi
dos por este anúncio, tendo en 
canta que o Martes 16 de Xuño, 
un dia antes de facer pública a 
sua decisión, aprobaran con
xuntamente os orzamentos mu
nicipais para o ano 1998. Uns 
orzamentos que sairon adiante 
sen o apoio do PP e mesmo 
sen a sua preséncia no pleno 
municipal. "De feíto o PP co
locouse tora das institucións ao 
adoptar esa actitude", indicaba 
Encarna Otero.+ 

As primárias reabren as disputas internas no PSdG·PSOE 
-0- A.E. 

Os sectores críticos do PSdG
PSOE consideran que as elei
cións primárias para nomear 
candidatos ás alcaldias son 
un fracaso pois non hai reno-

-vación e tampouco se crea 
ilusión antre ·a militáncia. O 
aparello oficial, pola sua ban
da, pensa que Galiza non é 
diferente ao resto do Estado, 
culpando a parte da mllitáncia 
por non actuar con valentia. 

O ·efecto Borrell non se vai dar 
nas primárias do PSdG-PSOE. 
Até o candidato socialista rosma 
porque utilicen o seu nome. Dos 
dez · concellos galegas nos que 
o partido socialista tiña previsto 
que ~e celebrasen primárias (o 

19 comezará a campaña e o 27 
será a votación), só se realiza
rán na metade, en cinco. Nen 
en Santiago, onde non houbo 
contrincante, nen en Redondela, 
nen en Marín, Pontevedra e 
Ponteareas os candidatos alter
nativos lograron as firmas sufi
cientes, negándose a executiva 
a dar o placet á presentación. 
Miguel Barros, que non acadou 
as firmas necesárias en Vigo, 
denunciou de novo os vicios 
deste proceso. 

Non é o fracaso das candidatu
ras alternativas o quemáis pre-· 
ocupa a parte do PSdG-PSOE, 
senón a falta de ilusión da mili
táncia e, sobre todo, que non 
serviron para renovar .o partido, 
senón para abrir ainda máis as 

fendas existentes a nivel gale
ga que racharon ainda máis a 
nivel local, moitas veces usan
do a arietes que non estaban 
na desputa, como no caso de 
Vigo a Maria Xosé Porteiro, 
apoiada por históricos que per
deron a sua reputación. Existe 
a singularidade de Ourense on
de António Troitiño e Salgueiro 
Tizón, irreconciliábeis, pactaron 
para que o que tora concelleiro 
de Tráfico con Veiga Pombo, 
fose o candidato oficial, enfron
tándose a Xacobo de Arce. Bo
n ifáci o Borreiros (oficial) terá 
como contrincante no Ferrol a 
Vicente lrisarri e López Orozco 

·a Xosé Luis Díaz en .l.ugo. 
Francisco Vázquez desputará 
a reeleición con Eduardo Toba, 
un borrelista. 

Desdé a dirección afírmase que 
na Galiza pasou máis ou menos 
o que sucedeu no resto do Es
tado, criticando a falta de valen
tía dalguns dos candidatos á 
hora de apresentarse como al
ternativa. A sua análise non se- ' 
mella estar errada xa que tanto 
Joaquín Almúnia como Josep 
Borrell non ocultaron a sua pre
ocupación polo desenvolvimen
to que están a ter estas elei
cións primárias, facendo un 
chamamento para que non elei-
. xan aos candidatos por cues- · 
tións i~:lernas, senón pensa·ndo 
quen vai acadar máis votos nos 
comícios municipais. Tamén se 
laiaron de que este proceso se
xa percibido pala opinión públi
ca como un fenómeno que xere 
conflitos internos.• 
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O congreso do PP é o máis secreto dos últimos anos. A coarenta e oito horas da celebración, só Fraga sabe de que-vai tratar. A. _PANARO 

Mensaxes contraditórias sobre a finalidade da reunión do PP 

Congreso extraordinário 
-0- A. EIRÉ 

Os partidos, cando celebran un 
congreso tratan de lanzarlle 
unha mensaxe nídia á cidada
nia, até o ponto de que, cada 
vez máis, se convirten en actos 
sociais programados en fun
ción dos médios de comunica
ción. O congreso que o PP vai 
~lebrar a próxima fin de sema
na é totalmente extraordinário, 
non só por convocalo tóra dos 
prazos estatutários, senón 
porque ninguén sabe alnda cal 
é o motivo da celebración. A 
militáncia anda a cegas, os dí
rixentes nervudos, os comen
taristas especulan e a socie
dade asiste máis ou menos 
varada a unha proba de poucá 
1adecuación democrática dun 
partido no que deposita maiori
tá ria mente os seus . votos. 

Seica o úryico que sabe o que 
pretende e ~en a solución do que 
vai pasar en Compostela é Fraga 
lribarne. A :el semellan encome
darse todqs os militantes para 
que, tal Papa infalíbel, decida o 
futuro. Non: hai máis que ollar os 
centos de equivocacións históri
cas da lgrexa Católica, se un non 
quer lembrar as de Fraga (tenta 
perpetuar o Franquismo sen 
Franco, opónse á Transición, á 
Constitución, nomea a Vestringe, 
a Hernández Mancha, tenta face
lo con Tocino, dimite, volta, afir
ma que se vai, segue ... ). 

Din que Fraga tenta situar ao 
PP en disposición de pecharlle o 
camiño ao BNG cando el non 
poda ser candidato. Mais non dá 
coesionado o partido. Na execu
tiva o repa~to vai ser de novo, 
así o afirmou, por províncias. A 
sucesión, que tanto lle preocupa -
e_ dá que fachendea que serupre 
soubo resolver, tena encarrilada 
na mente, pero non é capaz oe 

levala á práctica. Agora fala de 
apresentar unha terna, cando 
sexa. Xa non vai, lago, ir prepa
rando ao seu sucesor como veu 
declarando durante anos. 

Desde Madrid, o voceiro do Go
verno central, Miguel Angel Ro
dríguez, non tarda en contestar
lle , afirmando que se Fraga 
apresenta a tres cand idatos, 
Aznar pode apresentar outros 
tres diferentes. Un día antes do 
congreso Fraga irá comer con 
Aznar á Moncloa. Aznar, que 
tenta gañar tempo , pediralle 
que pospoña todo para despois 
das eleicións municipais, e os 
sinais que emita Fraga sobre a 
sua sucesión serán tan difusos 
que as liortas partidárias· conti-

nuarán, .pois todos os bandos 
se oUarán como os sinalados 
polo dedo do patrón. 

Afírmase que o indicador· vai 
estar na ponéncia que está a 
redactar Fraga: Que a sua vi
sión galeguista vai deixar cla
ro na dirección que quer que 
camiñe o partido. E que nesa 
dirección só pode haber unha 
persoa para comandalo: Guiña. 
Pero, ca conflito ~sturiano co
mo pan de fondo, tanto Cascos . 
como Acebes xa o deixaron 
claro: non pode haber vários 
partidos, nen políticas diferen
tes, senón unha supeditación 
total ás estratéxias centrais'. O 
defecto Fraga acapara de novo 
a actualidade. + 

XA'.'l CARBALLA 

O PP contra o.leite 
É ben sabido que un vímbio non fai cesto, pero a estas alturas da 
aplicación das cuotas do leite, o Partido Popula~ xa ten para poñer -
unha cesteiria. O pasado Marres votouse ·no parlame,nto español un, 
ha emenda para esixir ao governo "un roáis estrito e· rigoroso cum, 
primento da normativa comunitária en matéria de aplicación do ré, 
xime da taxa suplerµent~r (supertaxa)". Os deputados galegos da de, 
reita, fieis á disciplina, e e§)quencendo aos seus votantes segueron 
apiolando a decisión de p.cabar cun dos nosos principais sectores 
produtivos. O inimigo na casa. 

Ás portas dun congreso onanista, nos que os militantes acuden sen 
saber nen sequer de que se vai discutir, o PP amosa un férreo control 
do seu aparato de peder, no que non caben.as fisuras-n.en o dereito á 
emenda. Se do que se trata é de evitar o-cfecementd do nacionalis, 
mo, é xustamente con decisións como as adoptadas nas Cortes como 
se vai no camiño contrário. Convencidos de que· a xente só percebe 
aquelo que os meios de comunicaicónlle deixan ver, o PP mantense 
cego á cr:ecente percepción de que o govemo é amig9 dos de sempre 
e que apanden .• os gadeiros coas multas e coa ruina. As portas dunha 
futura desaparición do sistema de cuotas, como teñ m,unciado a Co, 
misión Europea, Fraga apúntase. na sua folla de servíCios: "eu acabei 
coa produción deleite". Vaites cos defensores de GaÜzal • · 

ANOSATERRA 

-EU·EG pasa a denominars~ 
Escjuerda de Galícia 
A sexta Asemblea Nacional de Esquerda Unida-Esquerda 
Galega, celebrada o Sábado 13 de Xuño en Compostela, 
acordou a modificación do seu nome, que pasará a ser Es
querda de Galícia, EdeG. O 
cámbio de nome foi aproba
d o cun 72,5% dos votos 
dos asistentes á asamblea 
e débese á necesidade de 
diferenciarse de Esquerda 
Unida-Izquierda Unida, a 
organización nacida na Ga
l iza despois da ruptura de 
Eü-EG con Izquierda Uni
da. A formación política 
continuárá coa sua relación 
cqn outras forzas· afins co
mo son Iniciativa per Cata-
1 unya ou o Partido Demo
crático de Nueva Izquierda. 
O dirixente de EdeG, Anxo ~º Guerreiro. 

Guerreiro, remarcou o compromiso do seu partido .coa Ga
liza e coa esquerda e anunciou unha campaña informativa 
para. ~ar a coñecer a nova denominación e o anagrama.+ 

O Congreso aproba construir unha ponte 
entre Goián e Vila· Nova da Cerveira 

5 

O Pleno do Congreso do Xoves 11 de Xuño aprobou a 
construción dunha ponte internacional sobre o rio Miño 
para unir ao~ cónéellos de Tomiño {na ·parróquia de 
Goián) e o de Vila Nova da _Cerveira, eliminando o paso 

. do rio por transbordador. Esta obra de infraestrutura xa 
tora acordada nun convénio asinado entre Madrid e Lis-
-boa en Novembro pasado. Os governos español e portu
gués correrán cos gastos de construción a partes iguais 
e para a execución-das obras·poderian recabarse fundos 
europeus.+ 

O fillo de Char1in, condenado a dezaoito 
anos pola Operación Nécora 
O Martes 16 de Xuño, Melchor Charlin Pomares, filio de 
Manuel Charlin Gama, foi condenado pola Audiéncia Na
cional a dezaoito anos de cárcere e unha multa de 200 mi
llóns de pesetas polas ·suas implicacións no narcotráfico 
· descobertas cando a Operación Nécora. Segundo a sen
téncia, Melchor Charlin participou en vários desembarcos 
·de droga, entre os que se cantan catro toneladas de ha
chís e 600 quilos cocaina. No decurso do xuízo o próprio 
condenado recoñeceu ter participado na descarga de tres 
partidas de hachís e na venda de cocaína. Hai catro anos 
o pªi do condenado tora absolto da mesma acusación.+ 

O Congreso aproba ·por unanimidade que 
a RTVE ~speite a toponimia o~cial galega _ 
A Comisión de Control do Congreso dos Deputados 
aprobou o Mércores 17 de Xuño unha proposición non 
de ·1ei do BNG para que a Rádio Televisión Española res
peite a toponími~ oficial da Galiza nos seus programas. e 
servizos informativos. O dia anterior ao pronunciamento, 
os telexornais da TVE comezaron a utilizar na 
información do tempo os topónimos A Coruña e Ouren
se, substituindo as formas deturpadas que empregaban 
anteriorme·nte. A respeito da atitude da RTVE sobre a to
ponimia galega, o seu director ignoraba qué é competén- · 
cja explusiva da Xunta a designación da toponímia oficial 
da-comunidaae autónoma galega en todo o Estado e que 
A Coruña ou Ourense son nomes oficiais non só na Gali
za senón no resto do Estado.-+ 

O concello de Vigo autoriza obras 
no trazado do-cinto de circunvalación 
O segundo cinto de circunvalación de Vigo leva camiño de 
non comezar· a construirse. En 1993 o Plano Xeral de Orde
nación l)rbana reservou chan para un trazado que finalmen
te foi desbotado polo. Ministério de Fomento. Esta última ins
titución. deseñou un novo-trazado, pero o concello non modi
ficou parcialmente· o ordenamento urbanístico vi:<ente, de · 
modo que continuou a outorgar liqéncias de construción en 
lugares onde está previsto que pase o cinto que construa o 
Ministério. Un exemplo ~o coléxio Barreiro, cuxas obras cos
taron 150 millóns de pesetas e están a· piques de rematar. 
Este centro de ensino está situado no novo trazado e terá 
que ser derr.ubado para construir o cinto de circunvalación. 
Por outra banda, o trazado do Ministério afecta a vários nú
cleos rurais, polo que as asociacións de viciños pediron a 
sua modificación. En todo caso, e mália os oferecimentos da 
Caixa Vigo para financiar a construción do cinto, o Ministério 

. ainda non ten consignación orzamentária para ·realizalo. + 
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·ortNIÓN 

-COMERCIO XUSTO, PARA NON. PERDER O SUR 

Ronaldo, o futbolista que lle quería moito 
ó Ban;a, pero se foi para o Milán porque 
lle daban máis millóns, ten un contrato de 
por vida coa· empresa Nike para promocio, 
nar esa marca; contrato polo que cobra 
16,7 millóns de pesetas ó mes. Unha traba, 
lladora indonesia, por coser unhas zapati, 
llas Nike durante máis de 8 horas diarias, 
cobra 7 .800 pts. e n©n ten. ningunha segu, 
ridade no seu emprego. Mentres as multi, 
nacionais dilapidan fuiles de· millóns en 

'publicidade, non pagan nin o mínimo sa.la, 
rio xusto ós seus traballadores. · 

Na rexión de Asam, na India, segundo as 
estatísticas gobernamentais as plantacións 
de té empregan 125 .000 nenos/as, estatísti, 
ca non fiable, pois basease nas declaracións 
das facendas, que ocultan ó 70% da man de 
obra ·infantil, que é ocasional. A discrimi, 
nación por sexo e idade é habitual nestas 
plantacións, nas que traballan máis nenas. 
O 77% dos traballadores destas plantadóns 
viven nunha pobreza extrema, traballando 
á tarefa por prezos de miseria. Os seus míse, · 
ros ingresos contrastan cos beneficios altísi, 
mos das multinacionais do té. 

Eu non merquei na vida unhas zapatillas 
Nike, nin espero facelo. Pero si tomo té e 
café, que chega maiormente 1polas canles 
inxustas da& multinacionais que explotan 
ó T erceiro Mundo. Poucos nos libraremos· 
dalgún pecado coque sermos cómplices da 
inxustiza mundial establecida. Pero hai 
ben anos que teño unha teima ~ilitante: 
non beber Coca,Cola, nin producto algún 
desa multinacional americana, símbolo 
máximo da ideoloxía imperialista ianki. 
Ademais de non beber o "noxento breba, 
xe", que lle chamo u Celso Emilio, son 
apóstolo da causa, aínda que conseguira 
ata agora poucos conversos. 

NON PERDAS o ... SUR. Igual que fomos 
educados desde pequenos co machismo de 
que "os nenos non choraµ" ou co antieco, 
laxista "matar dous paxatos dun tiro", ta, -
mén nos ensinaron a "non perder o Nor, 
te"; pero vai sendo moito hora de que 
cambiemos o compás e empecemos a 
orientalo cara ó Sur. 

Os productos do terceiro Mundo que consu, 
mimos son, en gran parte, froito do abuso 
que sofren os traballadores do Sur. Soldos de 
miseria, pr~zos irrisorios para os productos 
agrícolas e un mercado internacional que be, · 
neficia só ós que o manexan e no que un pe, 
quenísimo grupo de grandes empresas multi, 
nacionais controlan o 70% do comercio. Es, 
tas empresas non 'so conseguen beneficios 

VICTORINO PÉREZ PRIETO 

materiais escandalosos, senón que controlan 
calquera tipo de decisión política dos orga, 
nismos nacionais e internacionais, onde con, 
seguen infiltrar os seus executivüs e espías. 

ordinación de acordos comerciais, campa, 
ñas conxuntas etc. Pouco a pouc_o, algun, 
has destas organizacións fóronse transfor, 
mando en empresas que operan no merca, 
do_, pero subordinando as leis mercantís im, 

horado pola ONG Intermón a finais do Pª' 
sado 1997, e que aparecerá no Anuario 
1998 da Asociación Europea de Comercio 
Xusto (EFTA), .aporta datos esperanzado, 
res, sobre todo da última década. 

lsto é o que están a facer desde hai anos as 
rendas de Comercio 

. perantes a uns 'valores éticos e uns proxec, 

Xusto en todo o mun, 
do, aínda que por estes 
lares sexa aínda cousª 

, moi recente. Facendo • 
algo. de historia, vemos 
que, en realidade, as 

' piiIT\eiras rendas de 
comercio xusto e solí, 
dario naceron haí case 
trinta anos. A primei, 
ra abriuse en 1969 en 
Brenkelen (Holanda), 
e nos comezos dos. 70 
había xa unhas 120 
nese país, estendéndo, 
se de contado por Bél, 
xica, Suíza, Austria, 
Alemaña, Francia e 
ÜFan Bretaña . En 
1989, 40 Organiza, 

· cións de Comercio Al, 
ternativo·s (OCAS) 
crean a Federación-In, 
ternacional de Comer, 

'O ob~ectivo d~ 
comercio xusto rion-é . 

unha carreira para 
conquistar cotas de 
mercado, senón a 

·vontade dun estilo. de 
producir e 'vender que 
_próduia un .·punto de 
inflexión na· cultura 
dos consumidores" 

tos colectivos que po, 
ñen especial fincapé no 
trato xusto cos produc, 
rores e no rol da res, 
ponsabilidade ética do 
consumidor. 

No Estado Español o comercio xusto rnoveu 
en 1990 uns 13 millóns de pesetas, e en 
1997 ·a cifra chegou ós 700 millóns. Indo a 
cifras internacionais, en 1995 o Comercio 
·Xusto facturou no mundo máis de 38.000 
millóns de pesetas, 33 .000 deles foron factu, 
radas desde Europa; estes beneficios chegan 

Nestas empresas, prí- a uns cinco millóns de persoas de países do 
manse-pri vilexiada, Terceiro Mundo. Con todo, o obxectivo 
mente os productos máis importante do comercio xu to non é 
do terceiro Mundo unha carreira para conquistar cotas de mer, 
que están en desvan, cado, senón a vontade dun estilo de pr du, 
taxe económico,so, cir e vender que produza un punto de infle, 
cial, fixando uns pre, xión na cultura dos consumidores, facéndo, 
zos mínimos que poi-:. os consciente da inxu tiza que manteñen 
dan garantir salario - dándolles o eu carto empr a multi, 
dignos para os produc, nacionais que explotan de xeit inxu t e 
rores e cubrir os custes asasino á poboación do T erceiro Mundo. Es, 
de producción e in, tas mesmas empresas fanlle o boicot ó rr°' 
versión. Parte do di, duetos de Comercio Xu to 
ñeiro obtido palas co, 
operativas dos produc, 
tores debe inverterse 
en proxectos para a 
comunidade , nos ám, 

ciG Alter~ativo (IFAT, International Fqir 
Trade Asociation). A _súa oficina central de 
Amsterdam agrupa a productores do Sur e 
a OCAS do Norte, favorecendo e sistema, 
tizando o intercambio de información, co, 

bitas educativo, sanitario ... 

En Galiza, a realidade das rendas de comercio 
xusto aínda é moi pequena: "Panxea" en 
Santiago (Galerías Belén, local 109, R/Ro ª' 
lía de Castro 29,31), "A Cova da terra" en 
Lugo (Galerías Novocentro, R/ San Pedro 
13) e "Augasquentes" en Ouren e (na Casa 
da Xuventude, pero meno fixa que as ante, 
riores). Hai unha Coardenadara Galega de CD' 
mercio Xusto que organiza actividades periodi, 
camente; unha delas foi ultimamente .a ex¡xr 
sición "Tecido con dignidade", para conciefr 
ciar da explotación de que é obxecto o Ter, 
ceiro Mundo por parte das multinacionais do 
téxtil, que trasladaron a meirande parte da 
súa producción dos países do Norte ós do Sur 
buscando meirandes marxe de beneficio a 
base dunha man de obra barata, en gran parte 
dos casos escandalosa e insultantemente ba, 
rata: xomadas de 12 horas e salarios de mise, 
ria; en moitos casos que ven er unha utiliza, 
ción de man de obra pouco menos que en ré, 
xime de escravitude, referida particularmente 
á explotación de nenos e nenas m\;nores de 
14 anos, que deben traballar para cola rar 
na mantenza das súas familias. 

. -

A REALIDADE ACTUAL. Aínda que seme, 
lle que pouco se conseguiu nestes trinta 
anos, en realidade, un recente informe ela, 

Alguén pode dicir que é unha ut pía inútil 
querer loitar contra os xigante que d mi, 
nan mundo, pero comJ're 1 mbrar e d Da, 
vid e non deixarse engaiolar p 1 que din 
que non se poden cambiar a cou a . "¿Co, 
mo é posible que sexa imposible cambia, 
las?" cantaba unha cantiga hai an . • 

V!CTORINO FtREZ PRIETO é escritor e crego 

O LEITE Nº-1 EN GALICIA 
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A orde relixiosa pretende a recalificación dos seus terreos no centro de Vigo para vendelos eJrse ás afóras 

Pequen~s coléxios privados e ~~ntros públicos 
,. .. ~ . . .. 

contra o traslado de Cluny · 
-e> H. VIXANDE 

A pretensión do coléxio reli
xioso vigués San Xosé de 
Cluny de pedir a recalificación 
das suas instalacións no cen
tro da cidade para vendelas e 
trasladarse á Estrada Provin
cial, chocan coa oposición de 
numerosos partidos e colecti
vos sociais. O coléxio, que ten 
un concerto coa Consellaria 
para recibir unha subvención 
coa que impartir os níveis 
abrigados do ensino, co seu 
traslado deixaria o centro sen 
prazas escolares e iria a unha 
nova zona, excedentária en 
postos de ensino. Vários colé
xios desta área maniféstanse 
contra o traslado e o director 
dun centro privado concerta
do afirmou que se favorece 
á grande patronal privada. 

"Nesta zona, se ven Cluny, so
bramos todos os demais colé
xios", afirmou Xosé Tain Taboa
da, director do coléxio privado 
concertado San Fernando, situa
do nas imediacións da Estrada 
Provincial, onde está previsto o 
traslado de Cluny, se o concello 
da o visto bon. Segundo Tain, 
na zona non hai necesidades de 
prazas educativas -o seu centro 
e outros dous precisan usar o 
transporte escolar para captar 
alunado- e a operación "é espe
culación pura e dura". 

Nengun dos directores dos colé
xios da zona á que se vai trasla
dar Cluny discute a liberdade 
para levar adiante un cámbio de 
ubicación, pero si que se empre
g u e o concerto para facer a 
competéncia a centros que se 
atopan despovoados. "Non ten 
sentido que nos fagan a compe
téncia con fundos públicos", afir
mou o director do coléxio Lope 
de Vega, Francisco Cid, referín
dose á subvención que recibe 
polo concerto. Pola sua banda, 
António Pérez, director do colé
xio da Doblada, que tamén está 
nas imediacións, afirmou que 
"os concertos cos coléxios priva
dos fanse para cobrir necesida
des que non cobre a pública e 
non para facerlle competéncia". 

Un dos aspectos máis peculia
res deste traslado é a situación 
na que vai quedar o coléxio pri
vado concertado San Fernando. 
Se Cluny conquire o traslado e 
renova o concerto, San Fernan
do enfrentaríase a sérias dificul
dades para continuar, nun mo
mento no que ven de realizar un 
investimento de 50 millóns para 
se adaptará Loxse. Por esta ra
;zón, o seu director, Xosé Tain, 
afirmou que "dá a impre$ión de 
que se protexe e favorece máis 
aos grandes coléxios privaaos 
que aos pequenos". 

A pretensión das monxas de San 
Xosé de Cluny é, previamente ao 
traslado, acadar a recalificación 
dos terreas --dez mil metros ca
drados na Gran Vía. Co cámbio 
de calificaicón urbanística das 
instalacións do coléxió --deixan-

-do de ser zona· escolar e pasan
do a ampliar notabelmente o seu 

A congregación pretende obter 2.000 millóns de pesetas da venda do edificio. 

volume de edificabilidad~. a ar
de relixiosa procedería a vender 
a parcela por unha cantidade 
que supera os dous mil millóns 
de pesetas. Só entón, a congre
gación adquiriría nuns novos te
rreas na zona da Estrada Provin
cial e comezaria a construción 
das novas instalacións. 

A operación urbanística -tildada 
de especulativa polos sectores 
que se opoñen ao traslado-- foi o 
primeiro argumento para maní ~ 
testarse en contra de que o con
cello proceda a recalíficación dos 
terreas, pero ben lago aparece
ron outras razóns de tipo educati
vas que non tan máis que pór de 
novo de manifesto que o factor 
económico é o motor do traslado. 

Sen ra:zóns educativas 

O coléxio San Xosé de Cluny 
ten un concerto coa Consellaria 
de Educación e na actualidade 
ten 23 unidades de todas as 

etapas educativas . Co novo 
centro pretende ampliar unida
des até 30 e continuar co con
certo para as etapas da Educa
ción Primária e do Ensino Se:
cundário Obrigatório. 

Pero cando se trata dun traslado 
dun centro, no que hai novas 
instalacións e muda a sua con
xuntura, é necesário proceder 
ao asinamento dun novo concer
to. Toda vez c¡ue o asinamento _ 
dun novo concerto non está con
firmado, as organizacións e co
lectivos que se opoñen ao tras-
1 ad o pediron, nas alegacións 
apresentadas contra_ a recalifica
ción dos terreas que ocupa na 
actualidade, que o concello non 
proceda a modificar a califica
ción urbanística porque poderian 
perderse as prazas de ensino 
concertado no centro de Vigo e 
non concederse un concerto na 
nova ubicación. 

As normas de concertos esta-

Reunió ns 

belecen como prioridades que 
O· centro cumpra necesidades 
de escolarización e que atenda 
a povoacións sócio-economica
mente desfavorecidas. Os ca
tro coléxios da zona xa cum
pren estes dous obxeétivos, o 
que faria innecesária a presen
za de Cluny, que ademais non 
cobriria o requisito' de atención 
á povoación desfavorecida por
que, mália a gratuidade da ma
trícula, impón ao alunado gas
tos complementários que son 
moi elevados. Mália estes ar
gumentos, distintos sectores 
expresaron o seu temor a que 
a Xunta pase por riba da lexis
lación e proceda a renovar o 
concerto. 

No centro de Vigo hai caréncias 
de prazas escolares nos ciclos 
obrigatórios do sistema educati
vos; isto é, na Primária e na 
ESO. O principal razonamento 
do Coléxio San Xosé de Cluny 
para trasladarse é a necesidade 
de adaptación á Leí Orgánica 
Xeral do Sistema Educativo. Se
gundo este argumento, os dez 
mil metros cadrados que teñen 
as suas instalacións no centro 
de. Vigo, son insuficientes para 
albergar todas as unidades dos 
ciclos formativos Primários e 
Secundários. 

Porén, _o xurista e mestre da 
CIG, Henfique del Bosque Za
pata, explicou que '.'Cluny cum
príria a Loxse se impartise a Pri
mária e a ESO nas instalacións 
que na actúalidade ten no cen
tro de Vigo". Des te modo, o 
traslado á zona da Estrada Pro
vincial fa.ríase pará ampliar nú
mero de unidades -de 23 que 
ten na actualidade a 30- e non 
para cumprir a legalidade no to
cantes a:o concerto que ten coa 
Consellaria para impartir os trei
tos obrigatórios do en~ino. + 

participantes e protago, 
nistas do que á repercusión 
que poidan ter no PIB. O dia prévio aos 

con ellos da Xun, 
ta é dos de trafego 

de verdade. Os fontaneiros 
do poder, sob o epígrafe 
oficial de secretários 'xerais, 
depuran ardes, decretos e 
resolucións para seren 
aprobadas na sesión do 
executivo. O material vai 
dun lado para outro, pasa 
pola asesoria xurídica, pola 
inspección de servizos, pola 
intervención delegada, po, 
la comisión de persoal, por 
Economía, por Funci.ón 
Pública, polo gabinete de 
prensa e polo informe da 

de interese social 

Cando os xornais infor, 
man das conclusións des, 
tas xuntanzas institucio, 
nais venme á memória 
aquela vez en que~ en tem, 
pos máis estreitos, reunfra, 
monos vinte activistas Pª' 
ra decidirmos sobre a pu, 
blicación, forma e con ti, · 
dos dun voceiro subversi, 
v;. Após catro ,horas de 
profundos debates pediu a 
palabra o compañeiro res, 

asesora nomeada precisa, 
pons_ábel da caixa. Con, 
ch1sión: é imposíbel editar 

mente para emitir o seu parecer nestes ca5os. Ainda , 
fican vários paseos a maos do persoal subalterno e 
suportar centos de fotocopiados coa sua grapas antes 
de rematar encanutillados diante do pupitre do Pre, 
sidente. Apróbanse expropiacións, axudas e nome, 
amentos de libres designacións. Sen contar co relo e 
os pagamentos en espécies, o tinglado semanal debe 
andar peno dos vinte mil pesos por indivíduo 
asistente. De custo inferior son a dúcia· de reunións 
diárias, de rango menor, ·que se celebran na Xunta e 
seria de mal gosto cuantificar o valor monetário das 
cento e pico roldas de prensa mensuais. Son investi, 
mentas a curto prazo e máis ligados ao sustento dos 

a brochura por falta de orzamento. Como xa era tar, 
de, ficamos a xantar para tratarmos ainda uns vários 
que restaban pendemes. En canto o da técnica re, 
contaba os cattos para pagar a escote a conta, un 
dos presentes fixo números: entre a gasolina, o xan, 
tar e as ligazóns telefónicas de aviso , teriamos para 
facermos unha boa tiraxe da publicación non,nata. 

De moita mellar satisfacción eran as células que fa, 
ciamos na carballeira de Santa Susana na primave, 
ra do oitenta e un. Respirábase ar puro e ao rema, 

· tarmos sempre había alguén que convidaba a uns 
viños polo Franco.+ -
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A Deputación 
da Coruña concede 
.axudas sen control 

A Deputación da Coruña 
evita a fiscalización das 
subvencións que concende 
aos concellos da província, 
segundo' denunciou o 
deputad0 provincial do BNG 
Manuel Rodríguez Doval. 

En 1997, nos capítulos de 
cultura, deportes, servizos 
sociais e promoción· 
económica, a Deputación 
coruñesa concedeu 
subvencións ·por valor de 
1.300 millóns de pesetas, 
outorgando 2.000 axudas 
diferentes, pero só o dez por 
cento das subvencións foron 
xustificadas no prazo dado 
pola própria corporación 
provincial. 

Doval afirmou que a 
compl~idade das axudas 
tamén provoca que o proceso 
estexa falto de 
transparéncia. + 

Catorce mil estudantes 
examínanse do selectivo 

Do Mércores 17 de Xuño ao 
Venres 19, catorce mil 
estudantes galegos 
sométense ás probas de 
selectividade para aceso á 
universidade, nun contexto 
no que a meirande parte 
das carreiras teñen 
limitación de prazas e 
están submetidas a 
numerus clausus. 

Os exames terán unha 
duración máxima de catro 
horas e consistirán en 
várias probas distintas. 
Case 20().000 exames serán 
correxidos por 28 
comisións delegadas 
diferentes e nun prazo de 
doce dias terán que estar 
evaluados todos os 
estudantes partic;ipantes. 

Nesta ocasión, o 
expediente académico 
pesará máis que a nota na 
selectividade. + 

O PP marc~ou do pleno. 
de Compostela que 
aprobou o presuposto 

O Martes 16 de Xuño os 
once concelleiros do PP en 
Compostela abandonaron o 
pleno municipal que debatia 
a aprobación dos 
orzamentos. Esta atitude é 
inédita nos 19 anos que leva 
funcionando · 
democraticamente a 
corporación municipal. 
Segundo argumentaron os 
populares, o abandono do 
pleno municipal foi debido á 
precipitación coa que se 
convocou a sua celebración 
e ao feito de non remitir a 
información precisa ao seu 
grupo. 

o. orzamento foi pactado 
polo PSOE e o BNG nun 
proceso que se prolongou 
vários meses e ascende a 
9.793 millóns de pesetas, un 
27% máis que o presuposto 
do .exercício anterior.+ 
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Xosé M. Beiras 
'O empresariado autóctono está conv~ncido de que a alternativa do BNG é vital para as suas empresas' 

*ALFONSO EIRÉ 

XOSÉ MANUEL BEIRAS ANALISA-NESTA ENTREVISTA OS EIXOS DA PRÓXIMA _ASEMBLEA NACIONAL DO 

B.N.G., ASI COMO A ACTUAL SITUACIÓN POLÍTICA, SEN FUXIR DOS TEMAS POLÉMICOS. A RESPEITO 

DAS ELEICIÓNS EUROPEAS, BEIRAS CONSIDERA QUE "É PRECISO EXPLORAR A FONDO TODAS AS PO

SIBILIDADES A FIN DE TOMAR AS DECISIÓNS DO MODO MÁIS RACIONAL E CONGRUENTE POSÍBEL" . 

Cal é o centro de gravidade do social. Dentro dese apartado recen. O BNG é unha organiza- asemblea, moito menores no eido cular agora en que medida isto 
da VIII Asemblea do BNG? hai un claro enunciado de ob- ción que traballa en todas as or- social que na anterior, cando non se traduce en comportamentos 

xectivos a acadar. A alternativa ganizacións sociais, polo que so- estaban clarexadas moitas cou- eleitorais . Pero hai un feito im-
Radica na asunción plena dos re- programática para as eleicións fre un impacto cualitativamente sas ou non madureceran ainda. portante, o ascenso de sete pon-
sultados eleitorais · de Outubro e municipais do BNG conxuga a menor que outras organizacións. tos que nos dá o GIS desde as 
nos efeitos que vai prox~ctar so- resposta aos problemas concre- T entamas darlle a volta ás diná- O máis novidoso é a relación últimas eleicións autonómicas . 
bre a política do BNG. E preciso tos de cada concello coa verte- micas localistas para convertilas do BNG co empresariado. Para logralo é precisa a incorpo-
ter en canta que as eleici_óns, nas bración do país, que permita ter en prácticas de traslación a nivel ración de novas segmentos. lsto 
forzas progresistas e nacionalis- unha política municipal de con- local da estratéxia global do país Esa relación mudou desde as é o que lle preocupa non só a 
tas, adoitan ser só a ponta do ice- xunto e non localista. Ademáis ou, viceversa, en prácticas de co- eleicións autonómicas, por mor Fraga, senón tamén ao PSOE. 
berg sociopolítico. Puxemos por hai un subconxunto de política ñecimento exaustivo da realidade do programa de governo· que 
isa especial coidado en analisar o municipal para as cidades, por- local para que forme parte do de- presentamos e, dentro del,· polo Parlamento, PP e PSOE 
qué representa esta nova situa- que nelas ternos a nosa liña de seña global da política do BNG. apartado de política económica, 
ción; qué supón de reto imediato puxanza e é onde nos xogamos social e laboral que, para min, é Que cambiou desde que son 
en Galiza; qué supón en termos o puxilato co PP. Na ponéncia Que lugar ocupan os move- dos máis madurecidos. Disipou segunda forza? Cara ao exte-
de política de Estado e na concre- están as directrices básicas, pe- mentos sociais na estratéxia suspicácias do empresariado no rior non parece ter habido 
ción de alianzas, ante a proximi- ro non os programas eleitorais do BNG? seu conxunto e, mesmo, a ade- moita variación? 
dade das eleicións europeas. que seguen o m.odelo metodoló- sión de segmentos dese empre-

xico do programa de governo Históricamente o nacionalismo sariado, os máis agredidos polo Os sectores sociais ou colectivos 
Non citou as municipais que elaborado para as autonómicas. sempre estivo cos movimentos gran capital monopolista e esta- onde incide máis directamente a 
están aí perto. Tampouco, sociais. O BNG caracterizouse tal. A trama de relacións, máis ación parlamentar do BNG dan-
ollando as ponéncias, semella Localismo e dinámica social por combinar-esa forte preséncia ou menos estábeis, ca tecido in- se perfecta canta. Este traballo 
que lle adicasen moito espácio. nos movimentos sociais, coa es- termédio do empresariado e con non seria posíbel sen o aumento 

Está aí o perigo dos localis- crupulosa metodoloxia de non institucións deste próprio sector cualitativo de 13 parlamentários 
Si que hai unha análise específi- mos ... manipulalos. O Bloque, como é cualitativamente importante, a 18 e tamén por nos constituir 
ca. Nun dos apartados que an-

É unha fenomenoloxia moi enrai-
frente diverso e articulado, é máis ainda que ten que dar moitos en se~ Jnda forza. Por outra ban-

tes citaba, o que toca ao reto capaz de converterse en expre- pasos. O empresariado autócto- da, o Parlamento está nun pro-
imediato da conquista do poder zada ainda na nasa sociedade, sión poi ítica de toda un ha trama no, sexa cal sexa a magnitude ceso de dete.rioro tan grave que 
na Galiza, entendendo que o po- debido a que o aparato de poder de movimentos sindicais, organi- das empresas, cada vez está dificilmente sé pode imaxinar un-. 
der non radica só na superestru- conservador permenece intacto zacipns cidadáris e c0lectivos di- máis racionalmente convencido ha situación piar. Existe un amor-
tura política, o papel dos conce- desde o franquismo, impedindo a versos. Desta vez percíbese un de que a alternativa política do dazamento pdr parte do Gover-
llos é determinante, porque é a modernización e que as cues- cámbio sustantivo -que consiste BNG é vital para estas empre- ~o, cunha atitude servil por parte 
institución máis próxima ao teci- tións locais teña_n o peso que me- nun salto adiante nos debates da sas, ainda que resulta difícil cal- Pasa á páxina seguinte 
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Ven da páxina anterior 

do grupo parlamentário Popular. 
A situación vese agravada polo 
papel censor que, en conxunto, 
desempeñan os meios de comu
nicación. Na fase preeleitoral se
mellaba que o BNG abrira algun
has regañas, agora un chega a 
perguntarse en qué medida se 
pode dicer que existe o máis ele
mental recoñecemento das re
glas democráticas, plasmadas 
tanto na Constitución como no 
Estatuto, por parte dos meios de 
comunicación. 

Ramón Jáuregui, o responsá- . 
bel socialista de política auto
nómica, afirmaba hai pouco 
que o PSdG-PSOE ainda non 
asume que é terceira forza. 

A direción do PSdG-PSOE non. 
Non estou en condÍcións de dicer 
que pase o mesmo coa militáncia 
no seu conxunto e menos coa 
base. Ao grupo parlamentar, froi
to da direción na confeción das 
listas, tamén lle resulta difícil e 
custoso asumilo. O seu portavoz 
ten manifestado que eles non 
son a terceira forza, porque a ni
vel do Estado son a segunda, o 
que representa unha negación 

da entidade da autonomía galega 
como marco constitucional e de 
xogo político do país. Non sei 
que desenlace terá esta tensión 
dialéctica. A realidade é ese en
caste 1 amen to defensivo do ' 
PSdG-PSOE. O BNG só se ve 
perxudicado na medida en que 
os meios de comunicación trasla
dan non só esta idea, senón que 
impoñen esa dinámica informati
va. Pódese estar enxergarido un
ha disociación crecente entre a 
óptica dos meios e a percepción 
da cidadania, doutro xeito o BNG 
non seguiría en ascenso. 

Relacións con outros 
nacionalismos 

O BNG despregou nestes últi
mos tempos unha forte activi
dade de relacións a nivel de 
Estado. Mudou a perpectiva 
do BNG ou abríronse novas 
posibilidades? 

A nosa preséncia no Congreso, 
pero, sobre todo, o xeito de tra
ballar en Madrid dos dous depu
tados fixo mudar a percepción da 
chamada clase política de todo o 
Estado, desfacendo os tópicos 
que a propaganda nos tiña colo-

'O máis congruente é ir en solitário a Europa, 
·pero non se poden pechar portas' 

O BNG mudou a sua posición 
a respeito de Europa ... 

'-º que hai é unha nova situación 
que permite unha nova política. O 
pasado mes de Marzo participei 
na Escola de Hivern, por convite 
de CDC. Na clausura Jordi Pujo! 
afirmou que "ternos que tacemos 
fortes na casa". lsto foi o que 
sempre practicou o BNG. Nós, 
palas condicións adversas nas 
que nos tivemos que desenvolver 
no anos oitenta, fixemos da nece
si dad e virtude, dedicando as 
enerxias fundamentais a gañar as 
batallas indispensábeis dentro de 
Galiza. lso deu lugar a que cando 
se falaba da importáncia de ter 
unha voz galega en Madrid , o 
BNG dixese: si, é importante, pero 
non é prioritário, porque non po
demos pretender ter unha voz ga
lega en Madrid cando non ternos 
ainda acadada a masa crítica na 
Galiza, pois, ainda que o conse
guísemos, ·por carambola eleito
ral, lago non seria funcionalmente 
eficaz para o proceso. A nasa po
sición a respeito de Europa, des
de 1987, estivo condicionada pala 
nasa visión do proxecto europeu, 
claramente alternativa ... 

En contra ... 

Non, alternativa. Máis vencellada 
ao ideário europeista que o pró
prio ideário sobre o que se está 
a facer a UE. Agora comezan a 
dicer o mesmo ca nós cada vez 
máis responsabeis políticos sig
nificados: lbarretxe, Arzallus, o 
próprio Pujo! (de portas adentro), 
Molíns no debate do Estado; por 
non talar de Jospin ... O out ro 
condicionante é a inserción de 
Galiza nese contexto, que é pro
blemática. Ademáis estaba aí a 
verosimilitude de que poidése
mos obter un escano nos comí
cios europeus. Até o de agora 
esa posibilidade non existia. En
tón á nasa participación nesas 
eleicións tiña que ter o seu cen
tro Gie gravidade na mensaxe de 
esclarecemento ideolóxico, infor-

mación e concienciación da ci
dadania galega. 

Mudou logo á análise do BNG 
a este respeito? 

Non, non mudoi.J a nosa análise 
e o noso diagnóstico sobre Euro
pa, sobre a inserción de Galiza, 
o que si mudou é a funcionalida
de das eleicións para a obten
ción ou non dun escano. Esta úl
tima variábel é a que dá lugar a 
que, na ponéncia política, o BNG 
siga mantendo a postura de que 
o congruente foi facer o que se 
fixo, ir sós; que sigue senda ain
da o máis lóxico, pero que deixa 
unha porta aberta para tomar un
ha decisión, porque está en xogo 
todo un proceso do que antes fa-
1 áb amos e porque, ademais , 
agora, si ten unha importáncia 
decisiva, nalguns aspectos, o 
asegurármonos a preséncia en 
Europa. lmaxinemos que, nas 
próximas eleicións españolas te
ñamos grupo parlamentar, que 
nas próximas eleicións galegas 
o BNG sexa Governo e que o 
BNG non tivese preséncia no 
parlamento europeo. A situación 
é totalmente diferente agora. 
Outra causa é convertir a obten
ción dun escano nun imperativo 
categórico que faga táboa rasa 
dos nasos postulados. Non po
demos dicer agora: o que impor
ta é ter un escano e aliémonos 
co demo se é necesário. Poderí
amos desfacer o labor realizado 
que, a efectos da conciéncia do 
país, é moito máis relevante. 
Pero esa posición de congruén
cia ten unhas marxes e, se den
tro delas se pode encaixar unha 
fórmula que garanta millar a 
consecución dun escano, cal- _ 
quer forza política lúcida debe 
apostar por ela, con indepen
déncia óu non de que se poda 
chegar a un acordo para estas 
eleicións. Pero, en calquer caso .. · 
non será porque non se explora
sen a fondo as posibilidades e 
non se tomase a decisión máis 
coerente e racionaf. + 
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cado. lsto criou unhas relacións 
e deu lugar a un grande respeito 
e, ben ]ogo, a un ha eficácia ' 
maior da que era previsíbel palas 
próprias eivas da dinámíca parla
mentária, incluso na apresenta
ción de iniciativas. Ademais de 
defender os intereses galegas no 
Estado, esta relación criou, en 
moi pouco tempo, unhas condi
ci óns máis favorábeis para· o 
BNG como organización. A forza 
de esquerdas, propriamente tal, 
a nivel de Estado, IU, declara 
que sintoniza co BNG. l~to non é 
impedimento para que forzas po
líticas cataloga<..:as corno conser
vadoras, pero nacionalistas, co
mo PNV e CiU, estabelezan rela
cións con nós. As eleicións auto
nómicas, ao superarmos ao 
PSOE, acabaron de decantar es
ta percepción. 

Que buscan vostedes con es
tas relacións? 

Tomamos a decisión de explo
rar a fondo este diálogo, sen 
nengun prexuizo , pero tamén 
sen nengunha previsión que 
condicione os acordos que poi
dan darse. A relación establéce
se en dous planos: coas forzas 
máis homólogas (EA e ERC) 
pala sua maior compoñente de 
esquerda e con outras máis se
mellantes (PNV e CDC) no rela
tivo ao peso que estas e o BNG 
teñen nas suas respeitivas na
cións. Neste segundo plano, as 
relacións co PNV e CDC deron 
un grande acelerón, xa que non 
se trata dunha relación diplomá
tica senón de traballo, o que 
constitue un salto decisivo. 

As relacións están centradas 
na posibilidade de formar co
alición para as eleicións euro
peas? 

Así é como o presentan os meios 
de comunicación, pero, en rigor, 
non é así en absoluto. Trátase de 
traballar conxuntamente con vis
tas a elaborar acordes de certa 
estabilidade e compromisos polí
ticos a respeito da ¡;>olítica no Es
tado, sobre todo no tocante á es
trutura plurinacional do Estado 
español. Por iso os problemas 
sociais, de máis de esquerdas ou 
dereitas, non están no primeiro 
plano. E non é pragmatismo polí
tico, senón madurez; saber pór 
as causas onde hai que poñelas 
e ir dando os pasos que se po
den dar. Outro dos aspectos tra
tados é o modelo de construción 
europea. Ver que é o que pode
mos conquistar, contando con 
outras forzas de nacións sen Es
tado. Como tema colateral, pero 
que, necesariamente, está rela
cionado, tratamos as eleicións , 
pero sen nengun apriorismo. 
Nengunha das tres forzas ten un
ha idea preestabelecida a respei
to '!'das eleicións europeas, pero 
estamos a traballar xa nas fórmu
las posíbeis de relación institucio
nal nese marco parlamentário, in
cluso ante a posibilidade de 
constituir un grupo nacionalista, 
coas formacións das nacións sen 
Estado, con vistas a abrir unha 
fenda en E~ropa. 

lsto é unha novidade ... 

N'on. Responde á concepción que 
tivo sempre o BNG. Sempre de
fendemos que só as forzas na
cionalistc;ts podian facer masa críti
ca no Estado para pór en mar9ha 
outra dinámica en Europa. E o 
que está a suceder. A form.a de 
concorrer ás eleicións europeas 
está relacionada. con esta dinámi
ca, pero non é unha cuestión pre
estabelecida, nen vai condicionar 
ese marco de relacións estábeis. • 

Unidade . 
da esquerda 
O periódico DE VERDAD, da 
Unificación Comunista de Es
paña (UCE), entende que se 
dan agora as mellores 
condicións para acaéfar a uni
dade da esquerda no Estado. 
"As manifestacióñ da ERC a 
respeito da desconfianza que 
lles produce Josep Borrell, ao 
que acusan de ter renegado das 
suas raices causan abraio. ERC 
sempre xogara ün papel emble
mático nas encrucilladas do 
noso .país. Protagonizara a uni, 
dade das forzas democráticas e 
da esquerda entre 1930 e 1939 
asi como nos días· da transición 
democrática. Non se pc;¿e re
ducir o efecto Borrel ao trt.mfo 
do candidato. Incluso é unha 
apreciación inxusta, porque ?1-
guén que renúncia ás suas rai, 
ceiras, non teria conquistado o 
90% dos votos na sua Lleida 
natal e o 80% nas 
demarcacións de Girona, 
Tarragona e Barcelona. Ao ca
talanismo, que a dirección do 
ERC quer mobilisar, únenlle 
histórica, económica e ideoló, 
xicamente moitos máis vence
llos coa esquerda da península 
que co oportunismo de Pujol. 
ERC está apoiada por un seitor 
importante de traballadores das 
comarcas exteriores ao 
cinturón industrial. Recebe o -
respaldo de pequenos empresá, 
rios e proprietários agrícolas e 
gandeiros que padecen o receso 
das reformas laborais .recentes e 
que ven o futuro negro con 
Maastricht. Ven ceder as suas 
posicións ante a colonización 
dos empórios franceses da ali
mentación. Son de extrema 
fidelidade ás siglas da ERC. É 
urxente definir a fronte Ao ini~ 
migo nen auga¡ . Nen auga para 
o PP nen para o reseso 
nacionalismo de Pujol que o 
sostén. O BNG deu un magní
fico exemplo, pola honrada 
amplitude de miras que demos
trou ao estabelecer como 
obxectivo común e prioritário 
derrubar a Fraga; charnou á 
unidade ao PSOE e á EU, que, 
xordos coma un muro, ben a 
pagaron nas eleccións autonó, 
micas.+ 

A guerra contra 
a coca 
}ORNADA de México na no- · 
tícia da guerra contra a coca 
en Bolívia. "Para erradicar 
os cultivos da coca en 13olí, 
via, o governo de Bánzer vi, 
rou a rexión tropical de 
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Chapare en área de guerra. 
De a pouco, uns 5.000 solda
dos do exército e a policia 
foron transladados á Chapa
re para a represión dos labte, 
gos cocaleiros. Alá arrasaron 
varios lugares coas suas 
vivencias e alboios campone
ses e levaron presas a 36 per, 
soas. Nos últimos dez anos, 
63 habitantes do Chapare 
desapareceron ou foron ato, 
pados mortos. As batidas pa
ra arrasar os campos de coca 
forman parte do plano quin, 
quenal contra os narcóticos 
do Governo boliviano, que 
cDnta CO apoio dos Estados 
Unidos e que ten previsto 
arrasar 33.000 hectáreas de 
coca en cinco anos. Para os 
labregos cocaleiros , a folla 
de coca non ten nada a ver 
coa cocaína. No seu estado 
natural, a coca non pode ser 
considerada como estupefa-

. ciente. Hai miles de anos 
que a coca é para os povos 
indíxenas a folla sagrada e 
ten valores alimentícios, me, 
dicinais, estimulantes e 
incluso de afirmación da cul, 
tura andina. Neste plano, os 
máis afectados resultan os 
consumidores, correos e pe
quenos labregos, antes que 
os narcos e lavadores de di, 
ñeiro que levantan a parte 
grande do negócio co~ máis 
benefício do planeta. Para 
arrancar as plantas de coca, 
o exército recorre á violén
cia e usa produtos defolian, 
tes que deiXan secuelas na 
terra e na poboación". + 

Alfonso Guerra. 

Medo 
·a un vorcallón 
Alfonso Guerra dixo en 
Vigq que "Fraga afronta o 
congreso dos militantes 
galegos do Partido Popular 
coma un xefe de tribo. Fraga 
non quer explicar o temário 
do Congreso por medo a un 
vorcallón". LA Voz DE 
GALICIA recolle tamén nas 
suas páxinas que Guerra 
verqueu acusacións contra o 
sentido da democrácia que ten 
o PP na Galiza e afirmou que 
o pais é hiperbólico no que se 
refire á política porque 
cando un esaxera todo o que 
ten que esaxerar e remata, 
despois sempre está Galiza. 
En relación co po~ibel 
desembarco de Marianó 

- Raxoi dixo que "calquera 
intento de democratización 
do PP na Galiza paréceme 
unha boa cousa, ainda que 
dubido que dean feito". • 
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MEIO AMBIENTE 

As obras suscitaron protestas por parte de coletivos ecoroxi.stas . 

lnaugúrase unha nova galeria ~o Campo de Tiro 
deDoniños 
4* P . CASTRO 

Mália as protestas que desde 
hai anos ven provocando o 
Campo de Tiro de Doniños, 
próximo a Ferrol, ve11 de inau
gurarse unha nova galería 
que incrementa noutros quin
ce postas de tiradores aos 
que xa existían. As obras 
desta nova instalación ainda 
non están rematadas pero o 
acto de inauguración cele
brouse o pasado Venres 12 de 
Xuño, presidido polo almirante 
en xefe Gabriel Portal, quepa-
sa á reserva o vindeiro dia 24. 

O polígono de tiro de Doniños, . 
ubicado frente a unha das 
praias máis concurridas de Fe
rrol e a carón dunl:la lagoa natu
ral, ven de mellar.ar as suas ins
talacións coa construción dunha 
nova galeria de tipo semi-pe
chado con quince novos postas · 
de tiradores de pistolas e fusiles 
CETMES. As obras realizáronse ' 
coa autorización da comisión de 
goberno da comisión de Urba
nismo do concello cos votos a 
favor do PP, Iniciativa por Ferrol 
e PSOE e coa oposición dos re-

presentantes do BNG e IU. 

Esta obra de modernización do 
rednto entra en contradición cos 
acordos plenários acadados no 
concello ferrolán en Decembro 
do ano 1995 segundo os que se 
aprobaba por unanimidade solici
tar o translado do polígono a un
ha zona alonxada dos núcleos 
de povoación e a reversión gra
tuita das instalacións, unha vez 
remataran os usos militares, para 
convertilas en aula da natureza. 

"O feito de que sedera autoriza
ción na vez de proceder a.o pe
che das instalacións afianza o 
campo de tiro na sua ubicq.ción 
actual", s'inala o -c:oncelleiro ·na
cionalista, Xaime Bello; quen 
subliña o impacto ecolóxico des-
ta construcción. · 

Impacto ecolóxico 

obras. Tras da apresentación 
dunha denúncia, a própria de
marcación de costas abriga a 
retirar das dunas os montóns 

· de terra. 

Xaime Bello explica que por 
duas veces, o 23 de Xaneiro e o 
20 de Febreiro deste ano, "a Ar
mada negou a entr~da . de técni
cos municipais no recinto para 
realizar o informe urbanístico e 
de impacto ambiental" através 
dos que se trataba de compro
bar se as obras se axustaban 
ao proxecto apresentado. Pésie 
a esta atitude, tanto a alcaldía 
como o PP e IF mantivéronse á 
marx·e das protestas e o próprio 
concelleiro de Urbanismo, Ce
nalmor Ramos tivo que "intentar 
entrar pola sua conta no recinto 
desmarcándose coa sua actitu
de do grupo de governo munici
pal'', indica Bello. 

O depósito dos cascallos e da O conc~lleiro . nacionalista reite-
terra sobre o cordón dunar da ra que desde o seu grupo sé-
praia fixo que asociacións eco- guese demandando a suspen-
loxistas ·como Adega e grupos ·. - sión dos exercícios de tiro nun-
municipais como o BNG denun- ha zona tan visitada e que se 
ciaran o desatre medioambien- aproveite a revisión do Plano 
tal que estaban a provocar as Xeral para que a instalación mi-

litar pase a ser de dotación co
munitária. Ao tempo, os colecti
vos ecoloxistas teñen remitido 
unha carta ao conselleiro de 
Medioambiente, Carlos. del Ala
m o pedíndolle a paralisación 
das obras ademais de apresen
tar unha denúricia no organismo 
autónomo Augas de Galiza. 

Produto desta xestións, mantive
ron unha reunión na subdireción 
xeral de Medioambiente co dele
gado provincial da Coruña e xe
fe de Servizos, quen se compro
meteu a elaborar un informe so
bre · a situación do entorno do 
campo de tiro e as repercusións 
das obras. O informe foi remitido 
á Dirección Xeral de Montes e a 
resposta que conseguiron estes 
colectivos foi a de que se trataria 
de chegar a un acordo co minis
tério de Defensa para tratar de 
minimizar o impacto ambiental. 
A lagoa de Doniños está protexi
da polo ecosistema natural que 
contén e non se poden realizar 
construccións ao seu carón. Pe
ro os próprios colectivos ecolo
xistas consideran que a estas al
turas "é moi difícil conseguir re
sultados positivos".+ 

A declaración de zona C para o fondo da ria perxudicará os intereses económicos dos mariscadores 

A Marcha contra celulosas exixirá a aprobación 
do proxecto de. lei que conleva o peche de Elnosa 
* P.B. 

A ~Asociación polq__ Defensa da 
Ria (APDR) ten convocado para 
o Domingo 21 de Xuño en Pon
tevedra unha nova Marcha con
tra celulosas. Nesta ocasión · os 
convocantes fan fincapé na 
existéncia dun proxecto de lei 
de proteción da calidade c;Jas 
augas da Ria de Pontedra que, 
de aplicarse, conlevaria o inevi
tábel peche d·a electroquímica 
Elnosa e na declaración por par
te da Xunta do fondo da ria co
mo zona de contaminación, imp
rópria para os cultivos como a 
ameixa e o berberecho. 

- "A xa coñecida como leí da Ria 
imposibilita o funcionamento de 
Elnosa -explica Antón Masa, 
presidente da APDR- O docu
mento, en trámite parlamentário, 
proibe a instalación de indústrias 
que deiten mercúrio e derivados 
na ria. Para as que xa están ins
taladas, fixa o límite á verter en 
0.05 miligramos por litro pero só 
nos casos nos que proceda da 
matéria prima e sexa inevitábel o 
seu arrastre no proceso de pro
ducción. No caso de Elnosa 
-engade- o mercúrio non proce
de da matéria prima, que é sal
moira. Provén do' cátodo que uti
lizan para a_electrolisis". 

Por outra banda a APDR lem
bra que non hai moito o orga
nismo dependente da Xunta, 

Augas de Galicia, sinalou que 
non constaba que o complexo 
Ence-Elnosa tivese licéncia de 
verquido e que a propria indús
tria tamén sinalou que- non es
taba' disposta a modificar tec
noloxia para a fabricación de 
cloro e sosa . "Neste sentido 
-sinala Masa- tacemos un cha
mamento á povoación da bis
barra e de toda Galiza para que 
coa sua. mobilización impidan 
que a Xunta ceda ante as pre
sións da factoría e dos respon
sábeis da Sociedade Estatal de 
Participacións Industria, antigo 
INI, que tentan evitar que a leí 
sexa promulgada nos termos 
que hoxe en dia contén". 

Outro dos aspectos fundamentais 
que desde APDR coidan que po
de· ser definitivo na loita pala re-

- cuperación da Ria de Pontevedra 
, é a recente declaración por parte 

da Xunta· (DOG do 1 O de Marzo 
de 1998) do seu fondo como zo
na C. Esta declaración implica a 
imposibilidade de comercializar 
os bivalvos bentónicos -ameix.a, 
berberecho e mexilón fundamen
talmente- directamente e a obli
gatoriedade de que este marisco 
sexa reinstalado nunha zona lim
pa, noutra ria ou a 300 metros da 
zona contaminada, por un míni
mo de dous meses . "lsto supón 
un forte atranco para os intereses 
ec.onómicos do seitor -explica 

Masa-. Neste sentido, ademais 
de numerosos colectivos de todo 
tipo, tanto a Cofradia de Marisca
dores San Telmo como os bate
eiros da ria sumáronse á convo
catória da mobilización". A APDR 
tamén sinala os factores que pui
deron influir no cámbio de califi
cación da zona da ria. "O nivel de 
contaminación non puido aumen
tar-comenta o seu presidente
polos verquidos urbáns porque 
desde hai un ano hai un maior 
número desles conectados a de
puradora. A única explicación é 
que o cámbio de zona B a zona 
C se debera á continuidade nos 
verquidos industriais". 

Por outra banda Antón Masa 
lembra que os dous expedentes 
abertos pala Xunta a Ence-El
nosa por incumprimento do con
vénio do 94 coa empresa e por 
verquido de mercúrio sen licén
cia están ainda sen resolver. Ta
mén fai fincapé en que a Xunta 
ainda non puxera en marcha o 
Plano de Emerxéncia anunciado 
como resposta ante posíbeis ac
cidentes. "Namentras non se pe
cha o complexo o Plano de 
Emerxéncia é necesário, pero as 
previsións de seguridade non 
poden estar limitadas ao entorno . 
do complexo industrial, cando a 
própria Elnosa recoñeceu no 
1991 que unha nube de cloro 
poderia afectar a milleiros de 
persoas nos concellos de Marin, 
Poio e Pontevedra", engade. + 
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Dores 
Fern.ández Abel 
Secretária Comarcal 
da CIG·Ensino na Mariña 

'A Consellaria 
recoñeceu que 
o ensino privado 
planifica a rede 
públicá de centros' 

Que cámbios cortempla pa
ra Foz a nova Rede de Cen
tros da ESO? 

Na Rede de Centros publica
da en 1996 aparecían 18 uni
dades para o ensino público 
que quedan en 1 O na nova. 
Estas unidades deixan de ad
xudicarse aos institutos públ i
cos e concértanse cos colé
xios privados Martínez Otero 
e Nuestra Señora del Pilar. 

Que explicación dá a Con
sellaria de Educación? 

Nun escrito remitido ao pro
fesorado afectado por estas 
supresións, o Director Xeral 
de Centros e Inspección 
Educativa, Severino Somo
za, xustifica o concerto cos 
coléxios privados explicando 
que non facelo seria discrimi
nalos. Sinala que a decisión 
dos coléxios privados do 
concello de Foz de impartir a 
ESO. obrigou a revisar o nú
mero de unidades programa
das nos institutos públicos . 
Engádese que cando se ela
borou o proxecto de Rede de 
Centros feíto público en Mar
zo de 1996 ainda non se co
ñeci a que centros privados 
ian solicitar e obter autoriza
ción para impartir a ESO e 
que por conseguinte era lóxi
co e necesário revisar con 
posterioridade o volume de 
alunado que teria que ser 
acollido no ensino público. 

Recoñece que as prazas 
nos centros públicos se 
suprimen en función das 
demandas dos centros pri
vados. 

Recoñece. O caso de Foz 
non é o único. En moitas zo
nas do país, dunha ou doutra 
maneira, desaparecen unida
des no ensino público para la
go concertarse no privado . 
Con este escrito a Consellaria 
de Educación confirma o 
sometimento da Administra
ción aos intereses da patronal 
do ensino privado e o intere
se próprio do PP por deterio
r ar o Ensino Público para 
sustuilo polo privado. 

Que mobilizacións houbo? 

Estanse realizando peches 
todas as semanas en colé
xios de Foz e Viveiro, de
mandando que non se supri
man as prazas ofertadas no 
1996.+ 
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Ferrol de novo illado 
.polo peche 
dá Ponte das Pias 

Durante seis dias, do Sábado 
13 de Xuño ao Venres 19, 
Ferrol quedou novamente 
illado polo novo peche da 
Ponte das Pias, que 
desaparecera o 13 de 
Xaneiro arrastrada pala 
plataforma Discoverer 
Enterprise, que estaba a ser 
contruída en Astana· e que 
rachara amarras a causa do 
temporal. Mália que a ponte 
xa foi restaurada, ampliada 
cun carril por cada sentido e 
mesmo reaberta o 1 O de 
Marzo , novas obras de 
acondicionamento abrigaron 
ao peche. Como alternativa, 
os veículos houberon de · 
desviarse pola estrada de 
Castilla, percorrendo os 
concellos de Narón e Fene. • 

Denúnciari a presión 
policial polas protestas 
dos viciños en Vidán 

Á esquerda un peto de ánimas,..á direfta e no recadro, a ponte de Uñares da século XVIII. No centro a escasa corrente dorio e abaixo unha fervenm que viciños e ecoloxistas queren salvar. O Xoves 11 de Xuño axentes 
de policia cargaron 
violentamente ~ontra os · 
viciños do bairro 
cor:npostelán de Vidán que 
protestaban contra das 
obras dunha rotonda que 
vai unir esta zona con A 
Rocha. Os viciños peden 
como alternativa unha 
rotonda de dous niveis que 
evite que s~ forme un caos 
de tráfico. As suas 
reivindicacións uníronse 
tamén os viciños de Laraño, 
que se manifestan pola 
incomunicación que sufriria 
a zona polas obras da 
rotonda, executadas pola 
Xunta e o concello de 
Santiago. Os viciños 
quéixanse da excesiva 
preséncia policial vixiando 
as obras e a concelleira 
nacionalista Encarna Otero 
solicitou a retirada da 
policia.+ 

Quedaria cun caudal de 15 a 18 baldes de auga de uso doméstico 

Os viciños opóñense á construcción 
dunha central eléctrica no rio Oitavén 
* CARME VIDAL 

Os viciños de Xesta pagaron 
o tendido eléctrico para que 
a luz chegase ás suas ca
sas, agora sofren a amenaza 
da construcción dunha mini
central que mermará o cau
dal do seu rio e hipoteca as 
posibilidades de desenvol
vemento turístico da zona. 

A Asociación de Viciños e a Co
m u nidade de Montes da parró
quia de Xesta son duas das enti
dades que encabezan a oposi
ción á construción dunha minicen
tral eléctrica sobre o cauce do rio 
Oitavén. Alegan a destrucción do 
entorno paisaxf stico e- da riqueza 
ecolóxica e fluvial da zona que 
consideran un dos principais re
cursos para o progreso da zona. 
Várias empresas optan á conce
sión do aproveitamento da auga. 

Os viciños lembran que o primei
ro tendido eléctrico tivo que ser 
costeado pola sua iniciativa "para 
que sexa xusto agora, paradoxi-

camente, esta fonte enerxética a 
causa de que se .pretenda arrui
nar o noso entorno natural e pai
saxístico". O presidente da Aso
ciación de Viciños, Amable Amo
rin sinala que a parróquia vive xa 
dez anos baixo a amenaza da 
central hipotecando a sua "con
fianza no turismo para unha zo
na de enorme beleza, cunha pre
ciosa fervenza, e que tivo que 
padecer unha forte emigración 
pola falta de posibilidades de tra
ballo, agora os emigrantes están 
regresando e queren ter unha 
saida na sua aldea". Comenta 
tamén que a esta altura a parró.: 
quia conta co apoio dos viciños 
do concello da Lama e mesmo 
co governo municipal que se ben 
no comezo se mostrou favorábel 
ao proxecto agora apoia á parró
quia na sua oposición. 

Mentras o proxecto está penden
te de obter da Xunta a correspon
dente concesión administrativa, 
os viciños alegan que a altera
ción do caudal do rio mudará o 
ecosistema fluvial, afectando á 

producción de nútrias e os recur- · 
sos pesqueiros do rio. Denúncian 
asimesmo que o caudal do rio -
no que se prevé unha explota
ción de catro a seis meses- pre
visto tras a obra, uns 165 litros 
por segundo equivalente a de 15 
a 18 baldes de uso doméstico se
gundo computan, "resulta ridícu-
lo" e supón xerar danos irrepará
beis no ecosistema da zona, re
coñecida como espácio natural -
protexido formando parte da Se
rra dó Suido e calificada palas 
normas municipais como solo 
non urbanizábel. 

Defenden tamén os viciños nas 
alegacións a conservación da 
Ponte de Liñares, do século 
XVIII, catalogado como ben de 
interese cultural que veria afecta
do o seu entorno coa construc
ción da central. Anúncian tamén 
tanto desde a Comunidade de 
Montes como desde a Asociación 
de viciños que non pararán a sua 
oposición até que se confirme por 

. parte da Xunta a negativa á cons
trucción da minicentral. • 

Aprovechamientos fluviales de 
Asturias, Hidrofreixa S.L., Manuel 
Garcia Vilela e Hidroeléctrica de 
Cotobade son as empresas . que 
solicitaron a explotación hidrolóxi
ca da zona. Contra o proxecto 
manifestáronse os viciños da pa
rróquia apoiados polos do conce
llo/ ademais dos numerosos emi
grantes da comarca que mostra
ron a sua oposición á construc
ción da minicentral. Nas alega
cións apresentadas ante a Presi
déncia de Augas de Galiza desta
couse a riqueza medioambiental 
da zona que quedaria destruida 
co proxecto tirando asi por terra 
"o único recurso de futuro da na
sa paraxe: a natureza do cauce 
do rio e o seu entorno, fonte im
portantísima para o turismo verde 
do lugar e a calidade de vida dos 
seus habitantes". 

Plano ferroviário, unha esmola en pingas 
O Ministério de Fomento inves
tirá 27 .000 millóns de pesetas 
no ferrocarril galego, o que re
presenta aproximadamente a 
décima parte do reclamado no 
Plano Ferroviário de Galiza 
aprobado por unanimidade no 
parlamento galega en Decem
bro de 1995. O investimento 
agora anunciado será realizado 
ao longo de cinco anos, "a pin
gas" como sinala o BNG, orga-

nización que inquiri1:1 ao minis
tro sobre o proxecto. En con
creto, a cantidade a investir en 
1998 é de 1270 millóns .. 

Dos 27.000 millóns, 13.538, ou 
seña practicamente a metade 
do investimento, serán' desti
nados á conservación e man
tenimento do tendido. Segu.ndo 
a pormenorización oficial estas 
obras consistirán en adecua-

• ción de tramos metálicos e 
vias, supresión de pasos a ni
ve I e dotación de aceso ao 
porto de Marín, actuacións to
das e las calificadas de u rxen
tes. 

O investimento total non con
templa obra algunha de infra
estrutura que conduza a va
riantes notórias, dobre via ou 
electrificación. • 

Axentes municipais 
interrogan a viciños 
do Porriño por participar 
nunha manifestación 

.Tras·a manifestación que se 
celebrou o pasado 6 de Xuño 
palas ruas do Porriño para 
protestar pala revisión do 
Imposto de Bens lnmóbeis, 
axentes da policía municipal 
visitaron nos seus domicílios 
a dous viciños para saber de 
onde procedían os folletos 
que se repartiron durante a 
protesta. A unha desta~ 
persoas, a policia tamén lle 
requeriu a documenfación da 
prop~iedade da vivencia. 
Ainda que o alcalde, o 
popular Xosé Manuel Barros, 
asegura non ter 
coñecemento destes feitos, o 
grupo muncipal do BNG 
sinalou que eran "actos de 
coacción" ordeados desde a 

· ' alcaldia. Para o Sábado '20 
de Xuño está convocada 
unha nova mobilización en 
contra da revisión catastral 
que, tras nove anos sen 
facerse , supuxo unha fortes 
subas nos recibos.• 
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Denúncian que 
a Administración · 
contrata 
ao profesorado dos 
. cursos de galego 
de forma clientelar 

GALIZA 
ANOSATERRA 1 8 DE XUÑO DE 1998 

A Dirección Xeral de Pqlítica Lin
güística negouse a negociar co
as organizacións sindicais un _ 
baremo que sirva como base ob
xectiva e transparente para se
leccionar as persoas que impar
ten os cursos de Iniciación e 
Perfeccion~mento en língua ga
lega, dentro e fóra do país. A ne
gativa da · Administración foi co
municadoo 15 de Maio, pero li
cenciados en galega portugués 
no paro seguen denunciando 
através da CIG que os cursos se 
adxudican de forma clientelar e 

Ante a gravidade dos feitos, os insubmisos ocuParon os locais do PP no Coruña, Vigo e Compostela (nas fotos), ex~indo o traslado a cárceres da Galiza dos antimilitaristas galegas. 

. discriminatória. 

Nunha asemblea de licenciados 
en ·galego portugués no paro . 
-convocada pala central na
cionalista o 19 de Maio- os 
asistentes sinalaron que a Ad
ministración non sempre chama 
ás persoas que están aponta
das na lista para dar estes cur
sos e que namentras o colecti
vo de licenciados en galega 
portugués desempregados in
crementa, hai traballadores en 
aétivo que continuan a imparti
los. Tamén se puxo de manifes
to que nos seminários de for
mación necesários para poder 
das os cursos non admiten a to
dos os interesados e que pesie 
e que non se convocan · en to
das as localidades, nas vilas , 
nas que existen rexeitaban á · 
xente de fóra. 

De.tensa informada de que Ramiro Paz e Elias Rozas son vítimas_da violéncia neo-nazi 

Como exemplo da non existén
cia dun baremo obxectivo para 
selecionar ao profesorado, sina
Jaron que nalguns casos as De
legacións non requiren o currí
culum dos licenciados e nou
tros, ademais dos dados acadé
micos, solicitan unha foto do in
teresado. Do_ mesmo xeito que 
nunca se fixo pública a relación 
das persoas que imparten os 
cursos, tampouco se coñece o 
listado dos coordinadores e as 
funcións que deben desempe
ñar. Os afectados denunciaron 
tamén que as ofertas' para o ex
terior, que foron convocados nó 
DOG sen que aparecera recolli
do nengu11 'baremo, en moitos 
casos son concedidas as mes
mas persoas sen saber cales 
son os critérios que se aplican 
para a selección. 

Neste sentido a CIG apresen
toulle á Administración unha 
proposta de baremo para que 
.fose negociada coas organiza
cións sindicais. ' "O Director Xe
ral de Política Lingüística ne
gouse expresamente a debatilo 
e apresentou un documento 
que non ·dá resposta ás nosas 
demandas. Para exixir a nego
ciación dun baremo público es
tanse recollendo sinaturas entre 
os licenciados parados e dirixiu
se unha carta ao Conselleiro de 
Educación na que tamén se pi
de a publicación da lista de per
soas que impartiron cursos até 
agora. Na asemblea a que con
vocamos aos afectados o 25 ae 
Xuño decidiremos novas medi
das", explica Anxo , Louzao da 
CIG Ensino.+ 

Os inSubmisos galegos xulgan que as agresións 
no cárcere de Alcalá non son casuais 
~H.V. 

Despois de tres agresións contra os insubmisos aos cuar
teis presos no cárcere militar d~ Alcalá de Henares """.ª pri
merra o Mércóres _1 O de Xuño, a segunda o Xoves 11 e a ter
ceira o Venres 12-, o Ministério de Defensa, que está infor
mado dos acontecimentos pero que non foi quén de detelos, 
segue a afirmar que a petición de Elias Rozas e Ramiro Paz
de retirar ~nha máquina expen_dedora de tabaco motivou o~ ac
tos violentos, cando ambos presos son fumadores. A Asembleia 
Nacional de Obxeczón de Consciéncia ere, contra o que Cifir
.ma a dirección da prisión, que as agresións ' ~on son casuais. 

·Ante as agresións que están a 
ser obxecto os insubmisós nos 
cuarteis Elias Rozas e Ramiro 
Paz, xunto con outros dous paci
fistas, un deles madrileño e o ou
tro do País Valenciá, encaréera
dos tamén na prisión militar de 
Alcalá de Henares, a Asembleia 
Nacional de Obxeczón de 

, Conséiéncia, ANOC, acordou pe
dir o traslado á Galiza dos dous 
anti-m.ilitaristas aproveitando a 
aplicación do terceiro grao peni
tenciário, ao que acedérian proxi-

mamente por ter cumprido unha 
parte importante da condena. 

O achegamento serviría para 
evitar as agresións , toda vez 
que nen a dirección do cárcere 
nen o Ministério de Defensa son 
quen de impedir estas accións 
violentas. Para apoiar esta peti
ción, a ANOC emprendeu 1.mha 
campaña cuxos primeiros actos, 
celebrados na Coruña,. Vigo e 

· Compostela o Martes 16 de Xu
ño, consistiron na ocupación das 

sedes do PP. As ocupacións re
mataron con intervencións poli
ciais. Para o Xoves 18 hai pre
vistas concentracións en todas 
as cidades galegas e par.a o Sá
bado ·20 unha reunión de insub
misos para tratar os incidentes. 

Os agresores dos pacifistas en
carcerados son os reclusos An
drés Camacho, António Lucas 
de Andreu e Raúl Fernández 
Fernández, estes dous últimos 
delincuentes comuns condena- · 

. dos mentres faciañ a míli e que 
forman parte dunha banda neo
nazi. Actuan instigados por un 
celador civil próximo ao grupo ul
tradireitista Bases Autónomas e 
pala política penitenciária de. cul
par aos insubmisos do peche de 
várias seccións de uso comun. 

lllamento dos agresores 

O Xoves 11 o director da pri 
sión, Jesus Ranera Alás, garan-

tiu ao deputado do BNG Fran
cisco Rodríguez que illaria aos 
agresores, pero ao permitir que 
estes transiten polos espazos 
de uso comun, conquiriu o con
trário: illar aos insubmisos gale
gas, que teñen que recluirse 
nas suas celas para evitar o fus
tigamento ultradireitista. 

Proba do celo no illamento dos 
agresores é que o Venres 12 o 
celador ultradireitista que instiga 
aos neo-nazis, sob a excusa de 
entregar nunha nota na sección 
deste colectivo, deixou a porta 
aberta e os neo-nazis aproveita
ron a oportunidade parn agredir 
riovamente aos insubmisos. 

De todos xeitos, o Martes 16 o di
rector da prisión confirmou ao de
putado do BNG Francisco Rodrí
guez que os presos agresores 
serán trasladados a prisións civis. 
Destas, Jesús Ranera Alós si re
coñeceu a gravidade dos feítos. • 

A candidatura progresista impulsada_polas entidades nacio~alistas conseguiu o respaldo maioritário da Asemblea 

Novas ·Xeracións perde 
o control do Consello da Xuventude de Galiza 
As asociacións membras do 
Consello da Xuventude escolle
ron o pasado Sábado 23 de 
Maio unha nova directiva da que 
non forma parte -Novas Xera
cións e que encabeza Xosé Ra
món Rei Couselo da asociación 
estudiantil AFEE. A "candidatura 

· progresista" -pola que desde o 
mes de Xaneiro apostaban vá
íi_as entidades nacionalistas
puido materializarse despois de 
que Xuventudes Socialistas, 
UGT, CCOO e USO decidiran 
non apresentarse coas mocida
des do' PP. Antes de integrarse 
na candidatura que conseguiu o 
respaldo da Asemblea Xeral, es-

tas asociacións e NN XX impul
saran sen éxito unha lista que 
deixaba sen representación aos 
nacionalistas. 

AFEE, Ga/iza Nova, USO, UGT, 
CAF, CCOO, CAE, 'Mulleres Xó
venes Area, Xuventudes Socia
listas, AGE e o Consello da Xu
ventude de Vigo son as organi
zacións que formarán parte do 
novo Comité Permanente. Pre
tenden abrir unha nova etapa 
dentro do CXG e sinalaron co
mo compromisos prévios reabili
tar o Consello como un organis
mo transparente e participativo, 
que teña en canta as diferentes 

sensibilidades ideolóxicas que 
integran o asociacionismo xuve
nil. Neste sentido a periodicida
de nas reuni6ns das Comisións 
de traballo sectorial, do Comité 
Permanente, do Consello de En
tidades e da própria Asemblea 
Xeral é un dos pontos á normali
zar. 

Un dos primeiros problemas cos 
que se atopará a nova directiva 
é que o anterior Comité Perma
nente, presidido por Xosé Antó- · 

. nio Constela, non elabórou o 
programa de actividades para 
este ano, tampouco asinou o 
convénio coa Conselleria para 

financialas e nen sequer rema
tou de xustificar as do ano ante
rior. Neste sentido a apresenta
ción na asemblea da autodeno
minada "candidatura progresis
ta" acompañouse coa informa
ción sobre o plano de traballo 
que tentarán materializar. Unha 
das navidades ammciadas é a 
da posta en funcionamento do , 
auditor interno. Con esta figura 
a xestión económica, ademais 
de estar fiscalizada a través das 
auditorias externas, controlarase 
nun órgano constituido por tres 
representantes de asociacións 
que non formen parte do Comité 
Permanente.+ 
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D.urante a campaña invitou a 
todos os grupos á participar, 
sobre que o.bxectivos? 

A Universidade defínese pola 
criación, conservación, transmi
sión e transferéncia de coñe.ce
mento. Criar coñecemento é algo 
máis ca publicar. Para iso ternos 
que pór énfase nas infraestruc
turas de investigación, nas equi- . 
pas novas, e nas actividades de 
cooperación internacional, porque 
é dificil aportar algo se non é meti
do nas grandes liñas de traballo. 
A universidade ten que ser un si
tio no que haxa gasto polo estu
do. Ternos que conseguir que as 
nasas bibliotecas sexan centros 
de estudo atractivos. En canto a 
transmisión: estamos no remate 
dunha época de expansión e coi-

. do que pasaremos a outra na que 
haberá que pór enfase na calida
de, na formacións dos profesores, 
na criación de programas de estu
do ao dia. O da transferéncia de 
coñecemento é un aspecto vital: 
ternos unha sociedade e unha 
empresa arredor da universidade. 
A sociedade busca na universida
de ideas para construir o futuro, 
para sermos máis competitivos e 
para artellar mellar a sociedade. 
Desde o ponto de vista da norma
lización cultural e da lingua gale
ga esperamos da universidade 
unha actitude clara de liderazgo e 
non de seguidismo. Con eses ca
tre pontos claves, ,sae un progra
ma de governo. A universidade 
pódeselle aplicar un papel de gar
deiria, sen mais. Habendo menos 
oportunidades de emprego, hai 
quen prefire que lle teñan canta 
da mocidade por un tempo alá 
dentro. Diferentes governos des
de os anos 70 déranlle un pulo á 
universidade e hai un certo cami
ño andado, pero sucesivos minis
tros de Educación envíanos asun
tos para discutir e, unha vez de
batidos, volven a remoelos. Se
mella que preferisen ter entretidos 
a ese millón e meio de estudantes 
e aos profesores, que son cantei
ra de política e de opinión na so
ciedade. 

Outras universidades valoran 
sobre todo a biblioteca. Aqui 
o importante son as aulas. 

Aquí o centro da docéncia é a 
clase maxistral e arredor dela 
constrúese toda a actividade. Se, 
aparte, os alumnos fan un traba
llo, iso xa é a maiores. O modelo 
do que fala é o anglosaxón, no 
que o centro da Universidade é a 
biblioteca e a relación dase entre 
entre titor e aluno. Tamén é certo 
que ese modelo é dun volume de 
estudantes moito menor. Cando 
en Norteamérica as universidade 
pasan de dez mil estudantes, son 
mastodónticas. Con 27.000, co
ma nós, estariamos a talar dunha 
universidade pública xigantesca 
nun Estado que teria dez veces 
máis titulacións e máis edifícios. 
Tamén é un problema de diñeiro, 
de asignación de recursos, e da 
vaioración que lle dá a sociedade 
ao tempo que os alunas pasan 
na universidade. Para ese mode
ld o importante non é tanto ir as 
clases, tomar apuntes e despois 
examinarte, senon querer saber, 
dispar dun degrao de elección do 
estudantado moito maior dentro 
do seu currículo. Na biblioteca, e 
non nas aulas, bota o aluno a 
metade do seu tempo. Non se 
trata de ir a un exame a demos
trar o que asimilaches senon de 
saber o que avanzaches na .in
vestigaciqn e na discusión dunha 
matéria. E un ideal que nos inte
resa como referente: Penso co
mo vários memlJros da miña 
equipa que ternos que ir cara ai, 
pero atoparemos resisténcias 

''".., 
.·. GAltZA 

ANOSATERRA 

Domingo Docampo, 
reitor da Universidade de Vigo , 

'A equipa reitoral ·ten que abandei~ar a causa do galega' 
-0.G. LUCA 

O seu ideal de universidade acae co modelo aberto, de iniciativa e investigación persoal, coa bibliote
ca como eixo, pero terá que dirixir un centro constituido arredor das aulas e da clase maxistral. Do
mingo Docampo prefire talar en nome da equipa reitoral, ur grupo constituido por afinidade progresis
ta cando a discusió,n dos Estatutos de 1990. É catedrático de Teoria Lineal e das Comunicacións en Vigo. 

dunha parte do profesorado, que 
está afeito a ter os libros dentro 
da sua parcela, e do alunado que 
non quer moverse do seu centro. 
As condicións climáticas do cam
pus non son as mellares. Para 
comezar ternos unha orografía de 
subir e baixar e chove arreo todo · 
o ano. Queremos instálar un ser
vizo circular e gratuito de autobu
ses. Teremos que vencer as re
sisténcias dos centros para levar 
material bibliográfico á biblioteca 
xeral. Antes abriremos un debate 
entre usuários, investigadores, 
alunas, persoal próprio de biblio
tecas de directores de departa
mentos por ver se hai unha acti
tude de contribuir a que a biblio
teca poida xogar ese papel. Todo 
o que sexa facer taifas bibliotecá
rias en cada departamento é un
ha dirección regr9siva. 

Como se poderá r-0mper a 
dependenza anual dos orza-

mentes autonómicos? 

Cun Governo.galego coma o que 
houbera .no 90, que decidise 
pensar a oito ou dez anos vista e 
comprometer finanzamento; 
Oeste xeito poderiamos facer 
programación plurianual. Hoxe é 
un atrevimento. O único que po
demos é dicer cais son as nasas 
necesidades e establecer unha 
orde de prioridades. Este labor 
de xerarquizar as prioridades é 

·ben difícil porque non se sabe se 
o que perde vai gañar o dia de 
mañá. Cos reiteres de A Coruña 
e Santiago pensamos que a 
Consellaria debe facer un esfor
zo e definir cal vai ser.a sua polí
tica universitária. En recursos in
vestidos anualmente por aluno, 
non estamos ainda con cifras ho
rnologábe.is con España e moito 
menos co resto de Europa. Apar
te diso ternos problemas infraes
tructurais graves porque aqui te-

mos tres campus, en A Coruña 
hai dous e despois estan Santia-

. go e Lugo. Non podemos estar 
con subidas cada dous anos nen 
discutir por fóra do finanzamento 
a subida de taxas que ao únic.o 
que chama é á protesta social. 

Un plano plurianual é sinóni
mo de autonomia e de cesión 
de poder, conceitos que non 
lle acaen a este Governo. 

. Os reiteres ternos que defender a 
autonomía universitária. Non sei 
se os atrancos para acadala obe
decen a unha actitude moi pen
sada por parte dos que hoxe go
vernan o pais ou ·a unha asigna
ción de prioridades a outro tipo 
de compromisos, como poden 
ser a infraestructuras de comuni
cación. O que si vex0 é que a 
Universidade non está nunha po
sición preminente na axenda polí
tica da Galiza, Digo o de Dearing: 

' . 
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"A cidadania vaise dando canta 
de que a educación é un arma 
cargada de futuro". Eu espero 
que actuemos conxuntamente as 
tres universidades para reclamar 
os meios que precisamos. Seria 
tristísimo que nos conformara
mos con esta política de reparto 
anual e de todos a pelexar por 
ver quen arrecada máis. 

Cal vai ser a relación cos 
campus de Pontevedra e Ou
rense? 

Desde o p<;mto de vista da econo
mia real, Pontevedra e Ourense 
dependen de Vigo. Boa parte da 
poboación de Vigo ven de Ouren
se, o que indica que nesta área 
hai máis posibilidades. Son feítos 
que non se poden discutir. Ocre
cemento· poboacioflal non só se 
da en Vigo senon nas vilas darre
dor. Se talamos da Universidade, 
a de Vigo ten ben enfiada a for
mulacións dos tres campus. Pon
tevedra é un campus comple
mentar do de-Lagoas-Marcosen
de e ambosdous vanse beneficiar 
da mellara das comunicacións 
que está en marcha. Está ben ar
tellado nas titulacións, con ofertas 
diferentes das doutros campus. 
Ourense ten máis problemas. No 
momento en que falou de espe
cializar os campus, Ourense non 
o fixo. Falamos de 1988-89. Lugo 
ten a oferta ·global de todo o sei
to r agro-alimentar. En Ourense 
ternos neses campo Ciéncia e 
Teconoloxia de Alimentos. Coido 
que ternos que construir arredor 
desa_ titulación porque é a que 

- está r:náis integrada co que é a 
industria potente de Ourense. Hai 
r ticéncia por parte dos profeso
res de ciéncias porque isto impli
ca reciclarse. 

Comunicación Audiovisual po
deria completar o campus de 
Pontevedra pero tamén a rei- · 
vindican Sántiago e A Coruña. 

En A Coruña seria por aquilo de 
que eu tamén quera ter, non?. 

Como complemento dun gru
po privado de comunicación. 

E como teñen empresas de tele
comunicación ali e en Santiago, 
tamén teriamos que levar alá 
esa facultade. Lago no campus 
de Vigo pediríamos Medicina ... 
Se entramos por ese · camíño 
non sei ónde pararemos. Se 
esas expectativas son de razón 
eu tamén quera ter enx_eñeria ci
vil porque no sul de Galiza fanse 
moitas obras. Eu coido que Co
municación Audiovisual enche 
dous proxectos: o de Xornalismo 
en Santiago e Ciéncias Sociais e 
Publicidade en Pontevedra. Po
demos atapar fórmulas para que 
estea nas duas. Ternos que pen
sar en Galiza porque se pensa
mos en cada universidade, por 
que non ter de todo? lsto non é 
Holanda nen Dinamarca: 

A galeguización da universida- -
de sempre foi coma un postizo 
para as campañas eleitorais. 

Sobre isto espero que en pouco 
tempo se poda constatar que 
aqui se fixeron causas. Non es
tou polos pronunciamentos nen 
pela grandielocuéncia porque 
teño oido moitos. Pola via do 
traballo cotián , irnos facer .que o 
galega pase de ser algo litú~xico 
a algo que impregne a vida da 
Universidade. O equipo reitoral 
ten que facer de abandeirado 
desta causa e promover a inte
gracón en diversas estructuras 

· que xa están funcionando no 
país a pral da cultura e língua. 
Coido .que se vai notar.+ 
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Renovación· 
MANUELCAO 

Próximame~te, o nacionalismo galego organizado no BNG te, 
rá o~asión de próceder a actualización do seu discurso político 
e á reorganización da súa estrutura in terna na Asemblea Na, 
cional que se celebrará en Ourense. Sería, tamén, esta unha 
boa ocasión para promover a renovac"ión dalgúns cargos e diri, 
xentes políticos que levan anos e anos adicados a acción po lí, 
tica pechando o paso a unha gran cantidade de persoas que es~ 
tán. tanto ou máis capacitadas para desempeñar unha laboura 
política e de interlocución coa sociedade galega con mellares 
resultados para o avance do nacionalismo. Xa se sabe que a re, 
novación dos cargos públicos é a asignatu'ra pendente de todos 
os grupos políticos. Quizáis sexa Julio A nguita o exemplo máis 
acabado de deturpación e hipocresia política ao reclamar de, 

A X_ u·nta ped· ira' cre'ditos para subvenc· _1·on_ar a's empresas ·mocrácia e renovación nos outros partidos mentras se mantén 
desde 1979 como politico profesional, abarcando todos e cada 

------------ un dos principais cargos organizativos e institucionais dos or, 

Fra.: ga ·as1'na con ccoo· _e. u· GT u~ ' . ~ ganismos que lidera. Inmuneªº sistemático fracaso político, _ . · · . - -Anguita sempre ten c1ªro que erran e sobran os demais . 

· - É ben certo que o avance eleitoral do nacionalismo galega co, 

Pr~/ a· cordo _p' arc1'al de _e· r1'ac1'01 n de·. em~ prego loca a esta opción política nas antípodas do que é a dinámica 
dunha forza corroída por dentro como IU, máis iso non impide 
ver os efectos positivos derivados da renovación dalgúns cargo 
dando paso a outras persoas capaces e formadas para respostar 

* M.V. 

As centrais estatais, CCOO ·e 
UGT, :eBcadaron a pasada se .. 
mana un preacordo párcial 
sobre emprego_ coa Xunta ele 
Galiza, ao que tamén ,se suma 
a Confederación de Empresá
rios. O pacto formúlase den.: 
tro das negociacións da Mesa 
de Emprego que viña reunín
dose desde hai-vários meses. 

Nun comunicado dado a co-ñecer 
por CCÓO o pasado dia 9 afír
mase que "unha vez que nori foi 
posíbel lograr q1,1e a Xunt_a de 
Galiza se aviñera a acordar un 
plano global de emprego, CCOO · 
trata de conseguir acordes simi
lares ao acadado hoxe,. de forma 
que poidamos ir conformando
unha série de medidas parciais 
pero positivas para o crecemento 
económico e do emprego". 

11Vontade de in·centivar" 

O texto literal do acorde mani
festa a "vontade de incentivar a 
criacióri de emprego neto". A 
Xunta insta aos interlocutores 
sociais a abrir negociacións a tal 
fin e aterece un prazo de .dous 
meses para elevar unha propos
ta consensuada. . 

Un dos eixos do acordo é o esJa
blecemento de. "subvencións á 
contratación" de parados, sempre 
que deriven da redución do tem
po de traballo ou do establece-

mento de xornada parcial. Os in
centivos afectarán tamén as con
tratacións indefinidas "que supo
ñan criación de emprego". En to
do caso, o proceso queda sorne- · 
tido á ''voluntariedade dás partes" 
en cada caso. As subvencións ás 
empresas, polos motivos. mericio- . 
nadas irán a cargo ·de créditos 
previstos nos orzam~11tos anuais · 
da Gomunid?de. 

O preacordo enmarcase no 
. cumprimento da directriz ema
nada do pasado Cúmio de Lu
xemburgo que ob,rigé!ba_ aos go
vernos a establece ( nego
ciacións sobre emprego cos in
ter1ocutores sociais. 

De feito, a~ referéncia a esta· di
, rectriz qp~rece no preª-mbulo do 
pacto~ agora anun?iadC?. ~ 

'Esas. medidas xa estaban p~blitadas-
no Diário Oficia V, si na la a CIG : 
O acorde entre as centrais esta
tais e a Xunta "non inclu_e metas 
concretas de c~iación de empre
go~ nen atende_ o problema dó~ 
parados que xa esgotaron as 
prestacións", sinala ·nunha nota 
a Confederación lntersindical 
Galega que -considera taméri 

· que estes resultados "danlle a 
razón. á CIG cando decidiu reti
rarse das negociacións". 

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

A central nacionalista lembra 
adeníais que o acorde "non 
compromete á Xunta a investir 
unha porcéntaxe concreta do 
PIB galega en criación de em-

, prego". Fernando Acuña, o seu 
· secretário xeral, aponta que 

"non hai nengunha no_vidade", 
pos~o que ao final "a Xunta non 
cedeu nada, n·on se recolleu 
nengun dos pontos básicos 

gue pranteara a plataforma 
sindical". -

O responsábel da CIG engade 
que todas as medidas aproba
das de fomento do emprego e 
da estabilidade laboral "están 
publicadas desde hai témpo no 
Diário ·Oficial de Galiza". En 
matéri~ de formación profisio
nal, ·o obxectivo de chegar ao 
20% dos desempregados "é 
cativos, pois agorá mesmo es
tase moi perta desa cifra". 

A criación do Consello Galego 
de Formación Profisional é, pa
ra Acuña, "unha novidade apa
rente e a criación do Instituto 
Gal.ego de Cualificación consti
tue apenas a aplicación técni
ca .do que xa está acordado a 
nivel estatal" .• 

PRESENTACION EN VIGO . 

·Sindicalistas e Rebeldes 
de Dionisia l?ereira 

COA INTERVENCION DE: 
MANuEL MERA, PRESIDENTE-DA CIG.-XERARDO ABRALDES, 

SECRETARIO COMARCAL DA CIG. 
LOIS PÉREZ LEIRA, COORDENADOR NACIONAL DE CIG-EM!GRACION 

DIONISIO ~REIRA, , 
_ AUTOR 

·VEN.RES 19 DE XUÑO ÁS 12 HORAS 
NA SALA DE PRENSA DA CIG, GREGORlO EsPINO 4 7. 

a 
EDICIÓ N $ 
.&-.&DllBA 

aos retos do nacionalismo galega no vindeiro século. Para qué 
enganarnos, o nacionalismo galega medrou en boa parte a pe, 
sar dalgúns dos seus dirixentes que con certa frecuéncia erra, 
ron·nos diagnósticos e nas estratéxias. O tirón eleitoral deriva 
da demanda social, da desfeita doutras estruturas partidárias e 
dos cárnbios operados na praxe política do líder do BNG que é, 
hoxe por hoxe, case o único activo real do nacionalismo. Non 
podía ser doutro xeito nun país no que o nacionalismo hi tóri
co foi eliminado por exílio, ostracismo ou asasinato. A penas 
se deu a continuidade entre os dirixentes históricos nacionalis,, 
ta5 e as formulacións modernas . Velaí a razón de que un parti
do comunista hexemonice o nacionalismo nun país de peque
nos proprietários sen a penas proletariado, que un ministro 
franquista se faga pasar por galeguista, que un nacionalista his, 
tÓrico como Valentin Paz Andrade fose marxinado na transi
ción polo "nacionalismo" galego, etc. Graves anomalías que 
requiren reaxustes e cámbios políticos xa moi demorados. 

'O nacionalismo ·galego medrou 
en boa parte a pesar dalgúns 

dos seus dirixentes" 

· Un exemplo valeranos para ilustrar o que dicimos. Non hai 
moito diuse en ANT unha forte polémica re speito do esmore
cemento da povoación en Galiza ·e o desnorte do nacionalismo 
ao respeito. A case permanente dirixen.te do BNG, Pilar Gar, 
cía Negro defendeu con dureza as súas posicións mentras pro, 
seguía -e prosegue- inexorábel a caída da povoación. Pasado 
pouco tempo, o BNG xa admitía medidas para aumentar a na, 
talidade. Pois ben, en aras da credibilidade política e da res, 
ponsabilidade polos flagrantes érros cometidos tal -vez sería 
interesante que dirixentes <leste tipo deixasen algún dos seus 
postos ou algunha das súas responsabilidades a persoas tan na, 
cionalistas e ~an entendidas como esta.+ 
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Xúlio Gaioso, Director Xeral de Caixavigo. A. IGLESIAS 

A plataforma financieira inédita na Galiza ten vocación de actuar en Portugal 

Caixavigo logra unha preséncia equilibrada na Galiza 
ao mercar o 50% do Banco Gallego 
~A. EIRÉ 

Caixavigo acentua a sua posi
ción de liderazgo nas calxas do 
Sul, equilibrando a sua presén
cia no conxunto de Galiza, ao 
mercar o 50% das accións do 
Banco Gallego, por un Importe 
de 15.000 millóns de pesetas 
mediante unha ampliación de 
capital. Nace, deste xeito, un
ha plataforma financieira iné
dita na Galiza que pode servir 
de elemento dinamizador do 
sistema financieiro e que ten 
vocación de actuar en Portu
gal. En Caixavigo afirman que 
non van pechar nengunha das 
151 sucursais do Banco Ga
llego nen as 11 do Banco 21. 

Na fusión das Caixas de Vigo, 
Ourense e Pontevedra estaoo 
sobre todo en discusión o tipo de 
xestión que se ia impor na nova 
entidade, cuestión que marcará 
o liderazgo. As rátios de Caixavi
go, pésie a ser millores que os 
das outras duas entidades, non 
tiñan o suficiente peso para im
poñerse. Pola sua banda, Caixa 
Ga/icia. mostraba a sua posición 
prepoderante, cun tipo de xestión 
diferente, para reclamar non só o 
liderazgo galega, senón tamén a 
conveniéncia de ir a unha única 
eaixa na nosa nación. Aparente
mente, ambos proxetos era irre
conciliábeis, non só porque tanto 
o PP como o PSdG-PSOE olla
rian con receo unha "supremacía 
coruñesa" senón porque teria 
que realizarse coa sumisión do 
proxecto de Caixavigo, que non 
estaba en posición de impoñer o 
seu modelo. 

Coa merca do 50% do Banco 
Gallego por Caixavigo, a dinámi
ca do mercado financieiro galega 
muda sustancialmente. Caixavigo 
impón o seu modelo de xestión, 
pala forza da práctica, a Caixa 
Ourense e Caixa Pontevedra, ca
ra unha inevitábel fusión. Por ou
tra banda, situase máis perto de 
Caixa Galicia, non só en termos 
contábeis .de activos, pasivos e 

cantas de resultados, senón de 
implantación a nivel territorial. A 
caixa dirixida por Xulio Gaioso, 
que~ na vez de retirarse seguirá 
outros cinco anos á fronte para 
rematar a estratéxia, aséntase 
nas províncias de Lugo e Ouren
se, onde tiña moi poca implanta
ción no rural. Neste eido é onde 
se situan principalmente as 151 
sucursais do Banco Gallego, con 
ampla tradición na nosa nación, 
por ser o continuador do histórico 
Banco do Noroeste. Ademáis, co
mo ben recoñecen todos no mun
do bancário, o nome é un dos 
seus máis importantes activos. 

Non pechará sucursais 

Agora os planos de Xúlio Gaío
so, coa bendición de parte do 
Govefno galega_ e os remorsos 
do Governo central, sitúanse a 
médio prazo. Semella non querer 
precipitar as situacións e que a 
léxica do mercado se vaia impo
ñendo, sobre todo nas fusións. A 
materialización da compra do 
Banco Gallego realízase através 
dunha ampliación de capital por 
importe de 15.000 millóns de pe-. 
setas, convertíndose no primeiro 
accionista. Con ca~ácter, o Ban-

co 21 e o Banco Gallego acorda
ron levar un proceso de ''fusión 
por absorción", polo que o Banco· 
Gallego se integra no Banco 21, 
pero conservando o neme de 
B~nco Gallego. · · 

O Banco Gallego convértese, 
deste xeito no segundo maior 
banco da comunidade, despois 
do Pastor. Ao mesmo tempo, 
Caixavigo logra que os accionis
tas do Banco Gallegb, os Cuque
jo, Campos, Toxeiro e Amáncío 
Ortega, xunto cos accionistas fo
ráneos, os Ugorti e Entrecanales, 
permanezan no banco. Na estra
téxia está sacar o Banco Gallego 
á bolsa. Sábese que algúns des
fes empresários pretenden ven
der as suas accións. Desde Cai
xavigo, que logrou que no acorde 
cada unha das partes sacase o 
15% das accións cando decidi
sen sair á bolsa, pénsase que "un· 
recorrido de vivéncias canxuntas" 
vai levar a que estes empresários 
se queden coas accións e, mes
mo que entren na operación al
g uns outros, pódendose evitar 
mesmo a saida ao mercado de 
valores. Pero o certo é que al- . 
guns-destes empresários negá
bansE: á operación e outros xa 

ivl. \'rn;A 

Por que se foi .Alic'ia 
Alicia Koplowitz abandona Fomento de Construcciones y Contratas pa
ra romper a irqaxe que daba a empresa de vinculada de. máis ao ante
rior governo. E a mesma razón que levou a Miguel Boyer, o que fora 
ministro_ de economía de Felipe González, a perder peso executivo na 
direción. Alicia Koplowitz quixo poñer de presidente a Osear Fanjul, 
que ocupara o mesmo pasto en Repsol. A proposta non foi aceitada 
pola cúpula de FCC co seguinte argumento: "para unha empresa que 
basea unha grande parte dos seus ingresos na licitación pública non é 
moi adecuada unha persoa que estivo tan ligada ao PSOE". 

. isto de que unha grande empre'sa privada teí'.ia necesidade de amol
dar o seu perfil ao governo de tumo non causa ledícia, pero cuestio
na a teoria, demasiado determinista, de que o poder executivo fai o 
que ditaminan as empresas e de que, se vote por quen se vote, o go
verno eleito carecerá de marxe de manobra.• 

hai tempo ·que tentaban vender 
por non o.llar rendabilidade no 
banco e necesitar liquidez para 
os seus r-iegócios. A dinámica vai 
mudar se agora o Banco Gallego 
ou Caixavigo son capaces de · 
proporcionarlles o diñeiro deman
dado para a expansión dos negó
ciós aos accionistas principais, 
tendo ese capital como garantia. 

Desde Caixavigo afirman que lle 
van inculcar ao Banco Gallego 
non-só os seus métodos, "senón 
moit_os dos nasos produtos", 
apostando polo mantenimento 

·-de todas as sucursais do Banco 
Gallego e de Caixavigo "men
tres sexan rendíbeis, pois que
remos que sexan complementá
rias nos negócios bancáríos". As 
distintas seccións sindicais mos
traron, pela sua banda, o apoio 
á operación. 

Outra das vocacións d~ Caixavi
go é a de actuación en Portugal. 
Xulio Gaioso anunciou o 16 de · 
Xuño en Lisboa, no acto de aper
tura da sucursal na capital e ante 
200 empresários e politices ga
legas e portugueses, que· a sua 
entidade vai_ abrir outras quince 
sucursais a instalar. sobre todo 
nas principafs vilas do Norte. 
Cai·xavigo e a Caixa Geral de 
Depósitos mantiveran conversas 
para mercar a médi(ls o Banco 
Gallego, pero non chegaron a un 

' acorde por mor· da imposición 
estatutária da caixa portuguesa 
de facerse co 50% das accións 
de cálquera adquisición bancá
ria. Ainda así, por máis que as 
fontes oficiais descartan a posibi-
1 idade de momento, podía ser 
posíbel unha actuación conxunta 
de ambas cai-xas no futuro, fa
cendo bascular parte do peso 
bancário que rec¡:ie agora sobre 
o Mediterráneo peninsular e o 
centro mesetário cara o Atl.ánti
co. Proba desta colaboración 
son os 5.000 millóns de títulos en 
escudos que Caixavigo sacou ao 
mercado portugués e que foron 
abalados pela Caixa Geral de 
Depós{!os.+ 
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1 Encontro de Centrais 
Sindicais Nacionalistas 
en· Santiago 

O sindicato ELA, maioritário 
no País Basco, a .central LAB, 
da mesma comunidade, a ln
tersindical Can~ria e a CIG re
únanse os dias 17 e 18 en 
Santiago no I Ercontro de 
Gentrais Sif}dicfiS Nacionalis
tas. O obxetivo ~o mesmo é 
aprobar un doc~mento unitário 
titulado: "Políticf sindical de 
criación de em[ego e 
establecement dunha renta 
básica para per oas sen 
ingresos" (o ch~mado salário 
social). Pésie ª.~ctuar en mar
cos territoriais d~stintos, as 
principais centr is nacionalis
tas do Estado p etenden · 
iniciar un camiñp de coordena
ción e de accións conxuntas. + 

O sindicalismo estatal 
frea o marco galego 
de negociació~ 

A unidade de apción de UGT 
e CCOO boicotea sistemati
camente o maao galego de 
negociación, o serva a CIG 
no seu primeir balanzo da 
negociación ectiva deste 
ano. A central nacionalista 
xulga tamé·n qUe "naqueles 
convénios ond' se racha cos 
convénios esta is lógranse 
maiores subas e salário". 
Ese seria o cas da madeira, 
onde se acada n incremen
to do 3o/ó no co vénio 
provincial de P ntevedra, 
fronte ao 2, 1 % o convénio 
estatal. Igual s cedeu nos ra
mos de pintura da Coruña e 
da lousa. A co ecución dun 
convénio galeg frustrouse 
no metal, pota ráctica "de 
CCOO e UGT q~e establecen 
un ritmo distintp en cada me
sa provincial", egundo An
tolín Alcántara a CIG. Xesús 
Pastoriza, seer tário do ramo 
do transporte d mesma cen
tral, resalta sen embargo que 
no convénio de te último 
sector "inclues unha cláu
sul~ na que a pf,ronal do 
transporte de v xeiros por 
estrada. se com romete a ne
gociar un convenio galego 
para o 99".+ 

' 
'Non vai habet 

pero ogallá a , oubese', 
afirm~ o ministro 

O mrnistro de In ústria, Josep 
Piqué, afirmou, perguntas 
dun deputado_d BNG, que 
descoñece a exi téncia -de 
nengun proxecto privatizado¡· 
de Astano asoci do a nengun
ha entioade fina ceira galega, 
pero "ogallá o ho bese, pois 
seria o sinal de q e xa tiñamos 
saneado a empr sa e 9e que . 
teriamos acadad _o obxetivo -
de facela campe tiva". O par
lamentário nacio alista galega 
Francisco Rodríg ez conside
rou que "a viabili ade do aste
leiró pasa neces riamente pola 
su~ permanénci no sector pú-
· blico e polo seu r tornoªº 
mercado da. con rución naval'~. 
Rodríguez pergu touse tamén: 
qúe rendabilidad pode ter un 
asteleiro ao que ~on se lle per
miten construir barcos?+ 
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Alemaña quer que a UE destine os cartas dos obxetivos 1 a Europa do Leste 

Kohl di qUe se España vai ben xa non -precisa os fondos de coesión 
-0- G. LUCA 

·Alemaña di que se é certo 
que España va bien e se con
firma á baixa de impostes 
anunciada por Aznar, os fon
dos do FEDER deben redu
cirse e mesmo suprimirse. 
Kohl quer que a UE atenda 
aos paises do Leste coas 
axudas que hoxe receben Ga
l iza, Extremadura, Mecklen
burgo (Alemaña) o Sul de ltá
lia, Portugal e Grécia, obxecti
vos 1 dos fondos de coesión. 

O chanceler alemán ten dous 
graves problemas de coesión 
desde o remate de 1989, a pe
nas agravados agora pola 
campaña eleitoral. O primeiro 
é o da integración da Alemáña 
do Leste, unha enorme recon
versi6n industrial disfrazada 
baixo un plano urxente de in
fraestructuras, que iguala as 
autovías d·e Castela e Galiza 
coa excelente rede de aµto-es
tradas da vella_ ROA. O segun
do é a nec·esidade de investir 
·er:i Polónla, Ucraina, os paises 
Bálticos, Chéquia, Eslováquia, 
Eslovénia, Croácia e Albánia, 
xa situadas dentro da econo
m ia alemá. Alemaña perdera 
en 1977 400.000 postas de tra
ballo pero as empresas xerma
nas criaron 500.000 empregos 
no Leste. . -
O que anúncia Alemaña en Car-
d iff non é novo porque Kohl 
ameaza desde o cúmio do 94 
con recortar o fondos de coe
sión. O que lle confire releváncia 
á posición de Kohl nesta hora é 
que Franceses e Británicos ta
mén están polo recorte ainda 
que Aznar pretenda o contrárió. 
O xefe de governo español só 

Khol e Blair dialogan durante o cúmio de Cardiff. 

conseguiu polo de agora un 
aprazamento da reunión na que 
se tratará de rematar co FEDER. 

O apoio francés á iniciativa ale
má tradúcese na proposta de 
reducir a capacidade da Comi
sión que na versión máis opti- · 
mista (a Española) non é se-

non un parón á construcción 
da UE. As manifestacións de 
Blair, Kohl e·Chirac parecen as 
dun grupo de disidentes, unha 
postura ben máis doada de re
presentar cando as reformas 
estructur.ais dos paises do Sul 
están· avanzadas e o euro apa-
rece por portas. · 

O 0,4% do PIB' 

O Partido Democrático dos Po
vos de Europa, o sucesor do 
Grupo Arco da vella, no que ac
túan representantes das nacións 
seri Estado, celebrou asemblea 
en Cardiff o dia 13, con asisten
cia de Encarna Otero e Mário 

t,.ópez Rico, concelleiros na
cionalistas en Compostela e A 
Coruña. O POPE coincide con 
Kohl na crenza de que os orza
mentos comunitários non acele
ran a coesión, só que por distin
ton motivos. Khol di que a UE 
paga máis do que debe. Os par
lamentário do PDPE coidan que 
o orzg.mento actual non pode 
desempeñar unha función rele
vante de distribución, tanto pola 
sua própria natureza como polo 
carácter limitado dos seus recur
sos. Os fondos estructurais só 
representan aproximadamente o 
0,4% do PIB da UE, menos dun
ha décima parte do volume de 
tranferéncias que se rexistran 
nos Estados de estrutura federal 
do mundo industrializado. 

No Congreso dos Deputados, 
Guillerme Vázquez criticou ao 
presidente do Governo central 
por non ter feito unha valoración 
política dos resultados do cúmio 
de Cardiff. "O executivo non pa
rece ter clara cal é a sua posi
ción perante a reforma da Políti
ca Agrária Común ou perante os 
cámbios institucionais na UE. O 
único que parece ter claro é que 
os traballadores deben gañar a 
cada menos para que os empre
sários gañen máis e así , preten
samente, teñan a ben investir o 
gaño en novas postas de traba
llo . Esta é unha vella fórmula 
ensaiada a cotío no pasado e xa 
sabemos os resultados nulos 
que produce a sua aplicación". 

O deputado do BNG transladou 
ao Congreso unha prqposta da 
asemblea do POPE en Cardiff : 
incentivar os seitores produtivos 
e que non se consuman os orza
mentos no fomento da non pro
dución, asunto clave para Galiza 
á que non se lle permiten des
pregar todas as suas capacida
des en sectores claves da sua 
economia coma a producción de 
leite, o naval ou a pesca. 

O discurso de Kohl , asentido 
polotsilenzo de británicos e fran
ceses, indica que a UE vai facer 
unha política que agrave a as 
consecuéncias do GATT e da 
Ronda Uruguai. Para os paises 
do Sul , e especialmente para os 
que dispuñan das magras com
pensacións do FEDER, agora 
no beiral , o borizonte da compe
téncia non mellara senon que se 
pecha co interese dos paises 
fundadores polo Leste. 

O POPE reclamou oportuna
mente en Cardiff o fin dunha vi
sión limitativa e uniformizada da 
política rexional da UE. A medi
da qu~ aumenta a postura críti
ca con Maastricht dos parla
mentários das nacións sen Es
tado, e se procuran novas fór
mulas de intervención nas insti
tucións comunitárias, salienta a 
excepción de España como úni
C() Estado con circunscripción 
eleitoral única para o Parlamen
to de Estrasburgo. Franza, o 
país centralista de referéncia 
para a política anti-nacionalista 
do PSOE e do PP, acelera nes
ta hora a institución de sete de
marcación s eleitorais para o 
Parlamento da UE. Escoceses, 
Sardos, Galeses, Flamengos e 
Frisios, entre outros, teñen des
de hai tempo represe.ntación 
parlamentária .. + 

/ 
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Hierro e Zubizarreta, a fonda, nun entrenamento da selecci6n. 

Senón aos fallos coma o de Zubizarreta ante Nixéria 

O. porteiro non lle ten medo ao penalti 
-0- PUCHEIRO 

Hai frases que se fan famo
sas e que deixan pegada en 
toda unha xeneración. O ale
mán Peter Handke escolleu 
para unha sua novela un títu
lo con impacto, que pouco ti
ña que ver coa trama novela
da, unicamente que o prota
gonista era un porteiro: "O 
medo do porteiro ante o pe
nalti". A idea callou e, agora, 
todo o mundo escribe sobre a 
angúria que o porteiro ten 
cando se enfronta coa falta 
máxima. Unha afirmación to
talmente errada, o porteiro, 
que no penalti non ten nada 
que perder e moito que gañar, 
ao que lle ten medo é aos fa
llos parbos, coma o cometido 
por Zubizarreta contra Nixéria. 

O penalti é a glória persoal do 
porteiro. El só, ente singular na 
equipa, cargando nas suas cos
tas toda a responsabilidade, 
acaparando todos os ollares, fa
cendo posíbel o imposíbel, atra
endo a fama coma un imán. 
Non ten nada que perder e si to
do que gañar. O porteiro nunca 
falla no penalti ainda que, como 
fai a maioria, se tire á bartola e 
o chute pase polo médio da es
cadra mansiñamente mentres el 
regaña os dentes e remela os 
olios desde o chan, ao outro la
do, xunto ao poste. Quen leva a 
afronta de marrar unha falta má
xima é o lanzador. Por iso o por
teiro está xangal e o dianteiro 
está afusquinado. 

' O porteiro o que lle ten medo é 
á macada, ao fallo abouxante, 
á cantada, perda ou non perda 
o partido, ainda que sexa no 
treinamento. E son os grandes 
porteiros, os máis seguros de si 
mesmos, os que tan as gran'
des cantadas. lasine, Banks, 
Mayer, lribar, Arcónada, Buyo, 
Zubizarreta... Por non talar xa 
dos sudamericanos, a grande 
maiqria uns especialistas en 
excentricidades. Velaí onde ra
dica o medo do porteiro. Todo r 

rido de trio, suando nos miolos 
para estar concentrado men
tres segue a xogada, cada pa
se, cada corte, cada caneo, ca
da despexe; imaxinando sem
pre se muda o xogo e o balón 
se volta contra tua, calculando 
as distintas posibilidades, por 
onde che vai vir, se tes que sair 
á beira da área, se tes que es
tar polo lado esquerdo ou polo 
dereito, se te arrimas máis ao 
pau ou lle deixas o ángulo 
aberto, se pode centrar ou chu
tar, se saes despexar ou que
das debaixo do longueiro ... O 
que non podes e facer a está
tua ou o indeciso. E o balón 
que non chega, que anda polo 
outro campo e ti curricando dun 
lado para outro, imaxinando po
sibilidades, en teoria sen xogar, 
e aparece por alí un balon, de
ses tontos, e márcancho. O pa
veiro que che berra: "non te ti
res que hai cristais ... " 

DA 
TERRA 
AStBAL.LtADA 

O sixiloso 
recorte 
da seguridade 
social 

Fernando C. sentiu unha dor 
no lqmbo. Despois de coller un 
moble quedou dobrado en arco 
sen se poder mover. Tiveron 
que metelo na cama e darlle de 

Pero un porteiro é moito máis 
que un xogador que para os ba
lóns coas mans. Un porteiro non 
é só o cancerbeiro que pecha a 
porta, senón quen lla abre á sua 
equipa para que comece a xo
gar. A sua distribución do xogo, 
co man, co pé, longo, curto, rá
pido, lento, a modiño, forte, mar
ca o xeito de xogar de toda a 
equipa. Cando Buyo era Buyo, 
máis do 35% dos goles do Ma
drid comezaban nas suas mans. 
Pero o porteiro, -Zubi~arreta, por 
exemplo, é tamén o estado de 
ánimo, a medida dos seus corn
pañeiros. Non garda só a porte
ria senón as eséncias do xogo. 
El dá o tempero. E non fai falta 
sequer que mande moito, que 
coloque as defensas, que distri
bua as posicións, que toque se
quer o balón. A sua posición no 
campo, o seu estar, influe en to_
da a posición da equipa. Hai 
porteiros que paran pouco e xo-

comer. O médico de · cabeceira 
recetoulle pastillas e inxecións 
que lle suprimiron as dores. Por 
volta dunha semana, Fernando 
C., que anda no linde dos coa
renta anos, puido volver a tra
ba llar. ''Non sei o que teño . 
Tamén me resinto dunha per
na, pero o médico dixo que das 
vértebras non era. Coido que é 
muscular. En realidade el sabe 
o mesmo ca min", confesa. Pa
ra o médico poder realizar unha 
diágnose axeitada teria q.ue 
darlle un volante para o espe
cialista e este realizar as probas 
necesárias. Sen probas non hái 

· máis que medicina de intui
ción. "Hoxe -comenta Carlos, 
médico da seguridade social
hai ordes para que os médicos 
de' cabeceira se habiliten como 
poidan e só manden aos enfer
mos para arriba cando non 
queda outra. lso aforra moitos 
cartos e reduce as listas de es
pera, claro que a cqsta de que 
os enfermos esteñan pior trata- . 

gan moito, hai porteiros que pa
ran moito e non xogan nada. 

Zubizarreta-é un grande portei
ro. Clemente, .que se equivoca 
a miudo por cacholán, que go
za levándolle á contrária aos 
xornalistas, pois quere ser o 
centro da pomada por persona
lidade e ·necesidade' da conxun
to, sabe que a selección espa
ñola sen Zubizarreta non seria 
a mesma. Se España gaña 
par:tidos e segue na competi
ción será grácias a Zubizarreta, 
ainda que se perda algun pola 
sua culpa como pasou na Copa 
de Europa de Fráncia ' con Ar- · 
conada. Inventarse banderias a 
respeito da equipa é un xeito 
de manter a atención dos afei
zoados, darlles a posibilidade 
de discusión, imprescindíbel 
para fixar a atención no cam
pionato, moi moma até que se 
acadan as fases finais. • 

dos. Moitas veces pónselle -re
médio momentáneo, pero non 
·se procuran as causas do mal e. 
este repítese con facilidade": 

Amparo AlÓnso, recente pré
mio de investigación.da Unes
co, por un programa de inteli
xéncia artificial aplicado a pro
bas médicas desenvolvidas du
rante o embarazo, incide na 
mesma liña: "Antes facianse 
probas sobre o estado do feto, 
pero a saturación hospitalária 
levou a que non se aplicara en 
todos os casos e se selecionasen 
só os de alto risco. Co tempo 
viuse que se· foron incremen
tando os problem·as por non ha-· 
ber o control suficiente". 

Os exemplos mostran o recorte 
que está a sofrer a seguridade so
cial. Un desmantelamento pase
niño que vai en direción contrá
ria do que debería suceder nun
ha sociedade a cada máis desen
volvida. + 

un partido sen tocar balón, ate- · L-_ ____________________________________ ___. 
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O Valedór do Povo 
investiga unha denúncia 
de racismo en Ourense 

Xosé Cora, Valedor do Povo, 
iniciou unha investigación de 
ofício para aclarar se houbo 
trato discriminatório por parte 
dun hosteleiro de Ourense ca
ra a un cidadán cubano. José 
António Guerra denunciou o 
Venres 12 de Xuño na 
comisaria que o ~erente do 
Hotel Río Miño cambim.ille a 
habitación asignada nun 
primeiro momento por tratarse 
dunha persoa negra. Guerra, 
quen se atopaba na cidade 
para participar como árbitro . 
nunha competición deportiva, 
sinalou que o xerente dirixíuse 
a un empregado dicíndolle 
"que sexa a última vez que 
metes a un negro nunha plan
ta reservada para brancas e 

. loiros, porque os negros 
deben estar cos .negros". 

O Valedor, que sinala que es
tes casos son pouco frecuen
tes no país, dirixíuse á conse
llaria de Cultura, 
Comunicación e Turismo para 
saber se comezara algunha 
investigación.+ 

Entregan .13.000 
autoinculpacións 
de eutanasia 

Membros da asociación po
lo Direito a Morrer 
Dignamente entregaron no 
xulgado número 2 de Ribei
ra, onde ·está aberto o 
sumário pola morte do -
tetrapléxico Ramón Sampe
dro, 13.000 sinaturas reco
llidas en todo o Estado e 
nalguns paises de Latoino
américa e Europa. 

O acto simbólico quer amo
sar que hai moitas persoas 
·dispostas a autoinculparse 
pola morte do tetrapléxico 
galego, ao tempo que 
evitar que ninguén sexa -
xulgado por ter axudado a " 
Sampedro a morrer. As si
naturas foron recollidas en 
todos os ámbetos sociais, 
entre os que destacan a 
Universidade, as ONGs e o-
mundo do arte.+ 

Asemblea constituinte 
da Federáción de 
Asociacións de Familiáres 
de Enfermos 
de Alzheimer 

O pasado Sábado 13 de Xuño _ 
celebrouse en Compostela a 
asemblea constituinte da Fe- -
deración .de Asociacións Ga
leg·as de Familiares de Enfer
mos de Alzheimer (FAGAL), e 
que está integrada polas 
organización~ Agadea, Afaga, 
Ataco e Afaor. No acto apro
bouse por unanimidade asu
mir como programa da entida-

. de dez pontos que serian o 
motor para facer realidade un 
Plano Galega de Alzheimer. 

Ademais desta decisión, foi 
elexida a xunta directiva, que 
vai estar presidida por un pe
riodo de dous anos por M-et
cedes Vidal Baamonde.+ 
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O xuízo dos GAL deixa en entredito a situación da Xustiza durante a transición 

As declaracións de Marey e Santamaria explican a 
fraxilidade democrática na década posterior a Franco 
-«>- x.c. 

Vinteun anos e un dia despois 
das primeiras eleicións demo
cráticas (15 de Xuño de 1977), 
subia Segundo Marey á tarima 
do Tribunal Supremo. Marey 
foi un home sometido ao tor
mento dunha detención-se
cuestro arbitrária durante no-

. ve días de 1983, levárano ce
g o e semiespido, descalzo 
por montes e regatos, non lle 
diron máis que unha vez de 
comer e el, convencido de 
que non volveria nunca a ca
sa, desexou que o mataran 
dunha vez. Os policias que o 
·custodiaban nunha choupana 
cántabra tratan de buscar es
capatóri~ na sinistra "obe
diencia debida" e recoñecen 
que nese tempo non era de 
todo extraño trasladar a un 
detido fóra das comisarias. 

Naqueles dez dias de excepción 
xudicial que permitian as leis an
tite rro ristas, implantadas en 
Agosto de 1975 e ainda vixentes 
case sen matices até os anos 
80, a policia podia levar a alguén 
preso e aplicarlle a crudeza de
sas leis baixo as que se ampara
ba a tortura. Segundo o xeneral 
Saenz de Santamaria no Minis
terio de Interior habia duas liñas 
nese primeiro periodo do PSOE: 
a "dura" encabezaríaa Sancristo
bal e a "legal" Vera. Santamaría 
que pilotou a policia desde o ano 
da morte de Franco, deu fé de 
que desde o tempo da UCD a 
guerra suxa era unha constante 
cunhas ou outras siglas. Mesmo 
dixo que formaban parte dos 
seus comandos "policias fran
quistas e incontrolados", nun tá.:: 
. cito recoñecemento de ser parte 
da estratéxia global contra ET A. 
Santamaria chegou a declarar 
ante o Supremo que, tarde ou 
cedo, haberia que negociar con 
ETA "porque non se sabe de 
nengunha guerra que se resol
vese doutro xeito". 

Despois de tres semanas o 
"xuizo Marey" pasou a unha se
gunda liña informativa, apesar 
de que nel se dilucida todo un 
periodo histórico e resulta unha 
verdadeira proba de forza para 
a estabilidade do estado. De 
entre os dimes e diretes sobre a 
prescripción ou as responsabili
dades políticas e xudiciais, 
emerxe sen dúbida para os ci
dadáns a imaxe dun aparello de 
estado que aplasta como un ro
dillo as liberdades se considera 
en perig_o alguns dos seus fun
damentos. 

Segundo Marey tardou case 
quince anos en poder toparse 
fronte por. fronte coas persoas 
que o secuestraron. Resultaron 
ser policias, que neses tres lus
tros seguiron actuando como ta
les, segundo ese fatal concepto 
de autoridade que o mesmo dia 

·que el subia a declarar abrigaba 
a un tribunal basco a "absolver 
a tres policias acusados de vio
lar a unha ·detida en comisaria. 
A violación produciuse -engadiu 
a senténcia-, pero non pode
mos discriminar cal dos tres foi 
o autor" 

Segundo Marey esperou quince anos antes de poder ver o seu caso xulgado. 

O percorrido do horror 

A declaración de Marey foi meri
diana. "Era á noitiña, estaba la-. 
vando as mans e petaron na 
porta. Como non ouvia á miña 
muller, sain a ver que pasaba. 
Colléronme polo brazo e o pes
cozo, botáronme un espray pa
ralizante, e metéronme nun co
che. Por máis que pedia unha 
explicación o único que cense- · 
guia é que me trataran con máis 
dureza. Puxéronme unha venda 
nos olios e no pescozo e case 
non podia alentar. la mal vesti
do, comp se está na casa des
cansando, e no camiño perdin 
as zapatillas, as gafas rom
péronmas e tapáronme a cabe
za cun xersei. Fixéronme andar 
por camiños e cruzar un regato 
xelado, só cos calcetíns. Tiña 
un trio .enorme. Sempre pensei 

que me ian matár. Cando me in
terrogaban e eu negaba que ti
vese que ver con ET A só apun
tillaban «todos din o mesmo,,. 
Sempre pensei que me mata
rian e cheguei a desexar que o 
fixeran. Cando me soltaron un 
deles dicia cchabia que matalo» 
ao que o outro policia engadia 
«Xa ve sr. Marey, en todos lados 
hai sanguinários»". 

Marey foi a vítima, inocente 
sempre. O único que se dilucida 
estes dias é a culpabilidade ou 
inocéncia dbs que o secuestra
ron. Pésie a que os policias que 
o-custodiaron acercáronse a pe
dir perdón, agora que están cun 
pé no cárcere, os avogados pre
tenderon luxar a imaxe de ino
céncia de Marey "acaso non tiña 
relación con Sokoa [unha coo
perativa que se vinculou a 

X. CARBALLA 

'Marqués, di.-mite!' 'Mi te' 
Sergio Marqués chegou de carambola á presidéncia do Principado 
de Asturias. Unha maioria social e eleitoral de esquerdas f.icaba sen 
o poder porque IU e PSOE non chegan a un acordo. Prodúcese un 
g,ovemo en minoría nunha autono~ia simbólica. Pasan os anos e 
Alvarez Cascos enfróntase sen piedade ao seu ex amigo. O que pode 
haber detrás ninguén é capaz de explícalo, pero o "princípio de au~ 
toridade" semella ser o único que é capaz de argumentar o secretário 
xeral do PP, que certamente se xoga o p~sto no envite. 

En Galiza, aló polo 1985, houbo un antecedente, resolto de maneira 
diferente. Unha maioria de parlamentários e conselleiros do Gover~ 
no Albor (con Barreiro, Portomeñe, Suáre Vencez .... e Cuiña) pé, 
denlle ao· presidente que se vaia para conformar un novo govemo 
que dé un novo impulso político á dereita. A operación conta co 
plácet de Madrid, onde Fraga mandaba. Pero a negativa do médico a 
sair, apesar de que non contaba co apoio politico do PP (daquela 
AP) galego nen confianza do seu grupo parlamentário, fixo que 
conflito se enquistase, e os apoios de Madrid se volvesen lanzas con~ 
tra os conxurados. Alguns lavaron as mans e dixe.ron que non esta, 
ban na operación, outros (\lillanueva Cendón, por exemplo), fixé~ 
ronse campeóns da traición. Finalmente Albor seguiu, con Rajoy 
(que "ia a Raxoi a una Junta de la Xunta" como retratou brillante~ 
mente Xosé Lois) e unha tista de vellos camisas azuis no Govemo 
que se sostivo até que se conformou o tripartito. Daquela, como ago~ 
ra Marqués, o partido dicialle ao presidente "Di~mite!" e este con~ 
testaba, encastelado ou parbo, "Mire!".• 

ETA]?", "non coñecia a Lujua [a 
persoa coa que presuntamente 
foi confundido Marey]?". No fon
do tratábase de asentar na opi
nión pública a confusión sobre a 
realidade do sucedido, criminali
zar ao inocente para exculpar 
unha miga aos criminais. 

Todo un estilo 

As actas do xuízo son un mode
lo da pirámide do Estado. Nos 
anos de chumbo (antes e des
pois do 23 de Febreiro), a xusti
za supeditábase case por com
pleto ao executivo -léase poli
cia. A ameaza implícita de que 
"se fala Vera máis dun xuiz terá 
que calar", súmase ás declar~
cións en tribunal de que "os per
misos xudiclais para as deten
cións e o esgotamento dos pra
zos de dez dias de detención 
eran unha rutina naque! tempo". 
Só hai que lembrar que proce
sos contra a tortura, denunciada 
un ano tras outro por Amnistia 
Internacional, foron burlados por 
sistema. A xuiz Elisabeth Huerta 
foi tratada pouco menos que de 
filo-abertzale, igual que agora 
unha Margarita Robles que se 
amasa proclive a unha nego
ciación que dé fin á violéncia. 

Eran anos que só agora come
zan a ser documentados mercé 
a un xuizo que pésie ao final 
que teña servirá para deixar tes
temuña dun tempo e dun xeito 
de funcionar. Tómese de exem
plo a soberbia coa ' que o tenen
te xeneral Manglano se apre
sentou ante o tribunal. Despre
zando aos avogados, · decindo 
que non tiña por que repetir as 
respostas, e fachendeando do 

· seu poder ante un tribunal que , 
só cando un avogado pediu am
paro se atreveu a decirlle que 
se moderase. ~si dialogaba coa 
avogado Kepa Landa: "Sr, Man
glano ... "; "Chámome Alonso 
Manglano!"; "Sr. Emilio Alonso 
Manglano ... "; "O de Emilio non 
fai falta!"; "A nota do 6 de Xuñño 
de 1983 ... " "Sexa máis respei
tuoso coa miña memoria!". Só aí 
cortou, tímidamente, o presiden-
te do tribunal.+ 
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Re~rendum sobre 
a despenalización total 
do aborto en Portugal 

O vindeiro Domingo 28 de 
Xuño celébrase en Portugal 
un referendum para a 
despenalización do aborto 
por decisión voluntária da 
muller, nas primeiras dez 
semanas de xestación e nun 
centro de saude legalmente 
autorizado. A consulta 
pública modifica unha 
anterior leido aborto, que 
unicamente ·recoñecia tres 
supostos -os mesmos que 
son legais no Estado 
español-, que son a 
violación, o risco para a vida 
da nai e a malfor.mación do 
feto. Os partidos de 
esquerda apoian a 
despenalización total do 
aborto, a direita está en 
contra e os social
demócratas teñen dividida a 
sua opinión.+ 

Escape radioactivo 
en Alx.eciras 

A asociación ecoloxista 
Aedenat denunciou o Luns 
15 de Xuño que un escape 
de Césio-13.7 da factoría de 
Acerinox de Alxeciras 
puido ser a causa dunha 
nube radioactiva que se 
detectou a primeiros de 
mes na Franza, Italia e 
Suiza. O escape tiña lugar 
a finais de Maio, dias 
despois de que o 
Organismo Internacional 
sobre Enerxia Atómica 
loara a seguridade das 
instalacións nucleares 
españolas. Os ecoloxistas 
denúncian o ocultamente 
do accidente até que foi 
detectado polos 
laboratórios. A ferrancha 
radioactiva chega a esta 
aceiria de Alxeciras levada 
por Enresa. Aedenat 
denúncia a inseguridade 
do tratamento de resíduos 
nucleares mália o control 
que propugna o Consello 
Xeral de Segurídade 
Nuclear.+ 

Tarragona, cuarto ponto 
de atraque para 
os buques nucleares 
estadounidenses 

Até agora, os buques 
nucleares da Mariña de 
Estados Unidos podian 
atracar, dentro do Estado 
español, en Rota, Cartaxena 
e Palma de Mallorca. A partir 
de agora, e segundo 
anunciou o ministro Eduardo 
Serra o Martes 16 de Xuño 
ainda sen ser unha decisión 
oficial, tamén poderán facelo 
en Tarragona. A embaixada 
estadounidense fixera esta 
solicitude en Abril contando 
co visto bon do alcalde da 
cidade e aducindo a sua 
preferéncia por partos civis 
para proporcionar máis 
diversións aos militares. O 
ministro Serra argumentou 
que habia máis ávantaxes 
que inconvintes, mentres que 
os deputados de 1 U no 
Congreso opuxéronse á 
medida.+ 
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Duas imaxes da manifestación comemorativa da revolucihn o 7 de Novembra en Moscova. Na foto pequena, un vendedor de lotaria oferece os billetes valéndose dun altoparlante. 

"' A dez anos da perestroika, nada garante a estabilidade 

Rusia: entre a nostálxia do socialismo e a esperanza 
de que o governo cumpra ainda as suas promesas 
*REBECA QUINTÁNS 

No parlamento e na rua a opo
sición rusa está cada dia máis 
inqueda. A presentación dun
ha moción de censura contra 
leltsin ten poucas probabilida
des de prosperar, pero é un 
síntoma máis e representa 
un xesto, poi: parte do Parti
do Comunista, para achegarse 
ás reivindicacións dun povo 
no q.ue ·o descontento é ho
xe unha bomba de reloxeria. 

Rúsia non vai ben .. Dino os millei
ros de funcionários, militares e 
mineiros que non cobran o seu 
xornal desde hai tempo de máis, 
e que, comezando pola periféria 
siberiana, están agora _a amosar 
con contundéncia a súa radical 
disconformidade coa situación·. 
Pésie ás informacións que se 
distribueil a Ocidente de calma e 
até entusiasmo cos que o povo 
ruso estaría a acoller os cám
bios, a tensión, mesmo en cida
des como Moscova ou a ex Le
ning rado, é moi alta. A prensa 
ocidental transmutou a cifra ofi
cial de 500.000 participantes na 
pasada manifestación do 7 de 
Novembro da praza Vermella en 
3.000 e, nunca informa das liortas 
que provocan a retirada de cada 
unha das estátuas dos herois so
viéticos das principais avenidas. 
Os comunistas representa unha 
moi numerosa forza política e un 
perigo real para a estabilidade do 
novo sistema económico, que 
pouco a pouco vai amasando, 
mesmo aos máis crédulos, a súa 
cara menos grata. 

Polo momento, na mirada dos ci
dadáns da antiga Unión Soviética 
hai certa pasividade expectante e 
só unha minoria, ainda que se 

cante por millóns, se decide pola 
protesta ·activa. A realidade co
tián nas cidades como Moscova 
e San Petersburgo vai transfor
mándose ao mesmo ritmo impa
rábel dos grandes cámbios políti
cos, coa parsimónia dunha man
cha de aceite que s-e expande, 
pero tamén medra a inquietude 
polo que aínda fica por vir. As 
protestas e manifestación dos co
munistas nostálxicos do socialis
mo conviven coa espera ante a 
promesa dunha bonanza econó
mica que para a xente do común 
non se amosou máis que na in
vasión de publicidade nas rúas. 

Ao mesmo· tempo e nos mesmos 
escenários que as insígnias do 
PCUS se venden ao quilo xunto 
con gorros de pel artificial do 
exército e as famosas "matrios
kas", as c9nsignas tornan a ocu
par un espácio privilexiado. 

Na praza da Ditadura do Prole
tariado; na hoxe San Petersbur
go, unha pancarta di: "Neste pa
ís non se respectan os dereitos 
do home: dereito a unha viven
cia, a un ·traballo digno, a ali
mentos ... ". Exíbense denúncias 
dos últimos dez anos de casos 
concretos de de$pedimentos, 

xunto a centos de firmas e car
tas enviadas para reclamar a 
demisión de leltsin e o gover
no_ Por outro lado, a praza de 
Kazán na mesma povoación , 
un lugar tradicional para as 
manifestacións dende os tem
pos da revolución, tense con
vertido en ponto de encontro 
todas as semanas para dúcias 
de cidadáns que exixen o man
temento do nome soviético de 
Leningrado. Sita nun recodo da 
Avenida Nevski , o principal ei 
xe comercial da cidade, convi 
ve co rebumbio das tendas de 
firmas estranxeiras que se te-

ñen feito cos mellares locais . 

A nova e a vella Arbat 

Noutras zonas de vendas das 
máis tradicionais de toda Rusia, 
como a rúa Nova Arbat e os 
grandes almacéns GUM en 
Moscova (en plena praza Roxa) , 
xa é practicamente imposíbel 
atopar produtos rusos. Grandes 
marcas de cosméticos e de mo
da da Europa Ocidental ocupa
ron o seu lugar. A xente, que pe
se ás baíxas temperaturas do in
verno ateiga as rúas a calquera 
hora do día, pasea arriba e abai-

En.San Petersburgo, o camiño de entrada a ·un recinto relixioso sérvelle a estos mulleres para pedir esmola. En Moscova, na Praza Vermella, un home sen fogar. 
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xo e amorease ante os escapa
rates. Pero só algúns privilexia
dos teñen a oportunidade de 
converterse en consumidores. 

Na Vella Arbat e nos mercados 
improvisados en calquera re
cuncho do antigo Leningrado o 
panorama é ben distinto. A arte
sanía habitual mestúrase ces 
produtos de primeira necesida
d e (froita, pan, calcetíns de 
la ... ). Nalgúns pastos a penas 
cantan cunha decena de arti
gas. Tráenos dos mercados 
centrais ao centro , por unha 
marxe de benefícios mínima 
que lle servirá ao vendedor pa
ra cobrir con xusteza as súas 
necesidades diárias. A cotio trá
tase sínxelamente dunha muller 
parada no médio da rúa cunha 
saqueta na man. Máis ruidosos 
que ninguén, os vendedores de 
lotería vocean cos seus altofa
lantes portáteis por toda a cida
de un soño de riqueza inmedia
ta do que eles mesmos non son 
nen un lonxano exemplo. 

Todo ficou suspendido no silén
cio festivo do 80 aniversário da 
revolución. O presidente leltsin 
dirixírase ao país nunha men
saxe oficial retransmitida por 
televisión, con chamadas á non 
participación nas manifesta
cións que desde hai poucos 
anos substitu íron aes desfiles 
militares. Sen dúbida apontaria
se como un éxito o descenso 
do número de participantes 
(uns 500 .000 na convocatória 
da Praza Vermella de Moscova 
segundo cifras oficiais , fronte 
ao máis dun millón que chega
ban a xuntarse nos primeiros 
anos de perestroika). 

Sen embargo os síntomas políti
cos en Rúsia non teñen a mes
ma leitura que en Ocic;jente. Moí
tos militantes do Partido Comu
nista explican a súa resisténcia 
actual a acodir a estes actos pala 
frustración que supón afervoarse 
na catarse colectiva, para lago 
acabar en nada: "Berrar, aínda 
que sexa berrar moito e moi for
te: Marx, Lenin, socialismo!, non 
serve de nada'', explica un mem
bro desta forza que este ano non 
acudiu aos· actos convocados . 
Dez anos de democrácia non fo
ron dabondo para adaptarse ao 
qínibio para as manifestacións 
de estilo occidental, ao xeito de 

marcha simbólica que non ha re
matar necesariamente na toma 
do Pazo de Inverno. 

Un contraditório xeneral 

leltsin sabe que hai descontento 
e que as mobilizacións poderian 
tomar outro rumo. De~de a opo- . 
sición entendeuse como un aga
sallo seu aos comunistas a des
titución de Boris Berezovski do 
seu pesto no Consello de Segu
ridade, dous días antes da cele- · 
bración do 7 de ·Novembro. Os 
máis radicais , nembargantes, 
seguen a-pedir a súa cabeza, 
verdadeiro leitmotiv das mani
festacións desde o Outono. O 
surprendente da inércia rusa re
vélase en que aínda entre os fa
vorábeis ao governo destacan 
personaxes como o xeneral Roj
lín, quen recentemente rexeitou 
o honor dunha condecoración do 
seu presidente e preferiu sumar
se ás masas, ante a antíga sé 
da KGB, para arengar aos pre
sentes cun discurso explosivo . 

O tema fundamental da protes
ta foi o aumento enorme nos úl
timos anos da pobreza, que fi
x o á súa aparición nas rúas 
xunto coas pizzas e os casinos . 
Alcólicos e esmolantes fixéron-
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se desde aquelas cun lugar nas 
esquinas, ás portas das igrexas 
e no metro. Parte do problema 
dos sen -teito arrinca da liberali.
zación do se·ctor inmobiliário. 
Os máis afeizoados ao vodka, 
hoxe desempregados, o.btive
ron. permiso par:a poder vender 
as súas vivendas, alltes ·-en 
concesión oficial como ben non 
enaxenábel. Moitos deles té
ñense literalmente bebido as 
.súas casas e ág9ra sofren a in
tempérre do cru inverno. Esten
d en a man acompañando o 
xesto de argumentos relixiosos 
ou ben cun ton algo máis so
lemne, apelando á conciéncia 
política dos seus antigos tova
rish (camaradas), unha palabra 
que retumba nos -seus ouvidos 
como un mal conxuro. 

Máis prostitutas e menos 
estátuas 

Os noves ricos pasean o seu 
mal gusto por casinos e caba
rés, e dan saída ao novo merca
do de hamburguesas e perfu
mes. Pero o luxo auténtico do 
ballet Bolshoi, os concertos e a 
ópera segue polo momento con 
pátios de butacas cheos de xen
te sinxela, dun dos pavos máis 
cultos do mundo, que paga en-

XAN CARBALLA 

Os cadáveres do Atlántico . . 

chaman a Videla 
V idela está outravolta preso. Pode que nsm seña durante moito 
tempo, mesmo pode ser unha manobra dun xuiz, Marquevich, Pª' 
ra obstaculizar a verdadeira rede que estabelece desde hai anos o 
xuiz Bagnasco, que de aqui a fin de ano vai chamar a declarar co, 
mo imputados amáis de 30 cargos militares. Desde Galtieiri a ou, 
tros distintos oficiais que dirixian, nunha duplicidade monstruosa, 
paritórios e sás de tortura, organizando unha rede de reparto de 
bebés que só 'a teima das Aboas de Praza de Maid e os -organismos 
de dereitos humanos, conseguiron descobrir a base de teima e in, 
vestigación. As detidas embarazadas eran levadas encarapuchadas 
á mesa de partos, ás veces despois de ser torturadas·.ou senóh para 
unha vez deran a luz ser embacardas e guindadas desde un avión 
no meio do océano. Vid~la comungapa dia si,dia non, e agás ex, 
cepcións honestísimas, contaba coa benzón da Igrexa arxentina. 
Mesmo agora que o ditador ingresou nunha cela, -a primeira que 
coñece que se achega á realidade dun cárcere, as imaxes quemáis 
se ollar:i. da sua sinistra figura son as da ledícia do mundial de fut, 
bol que en 1978 apagaba.os berros dos martirizados , xunto coas da 
.sua escuálida figura recibindo a comunión.+ 
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tracias a un prezo irrisório (so 
para rusos) de 150 pesetas. 

Nos hoteis máis céntricos, como- · 
o Jntourist de Moscova, a prosti
tución faise visíbel primeiro . no 
exterior e lago nos distintos re-

- cunchos do interior. -Na rúa, ra
paces fanfurriñe!ros con-aspe.eta -
lambido e abrigos de coiro pre
to, pasean día e noite. Desde a 
boca do metro ou dun pequeno 
autobús.. privad_o, grupos de-mu
lleres con médias de cristal des
filan sen pestanexar, como un . 
grupo de turistas ou unha excur
sión escolar, co proxeneta á ca
beza. Sitúanse ao lado da cal
zada, e o "xefe" aborda a vian
dantes e condutores de coches 
estranxeiros para oferecerlles o 
seu curral. A impunidade é com
pleta. E aínda máis no interior 
dos hoteis, onde os controis de 
seguridade para identificar a to
dos os que entrán e san non pq
recen afectarlles. Aburridas, as -
mulleres matan o tempo paro
lando cos gardas e traban ami
zade coas encargadas da limpe
za dos servizos públicos que 
lles serven de gardarroupa. 

No mar de contradicións en que 
viven, a delincuéncia mesturase 
coa cultura. Burdeis e casinos 
multiplícanse case ao mesmo 
ritmo en que se vai privatizando 
todo aquelo antes subvenciona
do e controlado polo governo 
(moitas veces para desaparecer 
a continuación nunha operación 
de especulación inmobiliária): 
desde -os cines aos mercados 
estatais. Os noves ricos frore
.cen á par que renace outra cla
se social: a dos pobres. Todo 
son contrastes nunha Rúsia 
descoñecida. 

Mentres en San Petersburgo .se 
rénovan fachadas e monumen
tós•da etapa zarista, en Mosco
va continúa a lenta retirada de 
estátu51s. O turismo interior sau
doso aproveita os días de festa 
(aínda soviéticosrpara visitar os 
templos do pasado. O mausoleo 
de Le-nin é un deles. O cadáver 
do líder contémplase con res
peito e sobriedade e non faltan 

·visitantes ante o rumor incesan
te de que será trasladado _en 
calquera momento .. Como con
trapartida, na antiga Leningrado 
prepáranse para recibir os res
tos de Ni_colás 11, o último zar.+ 
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A OTAN intervén 
en lugoslávia con maior 
decisión q~e en Bósnia 

A pacificación do.s conflitos 
entre os eslavos do Sul non 
sempre é obxecto do mesmo 
_estarzo por parte da OTAN. 
Se no caso do estado musul
mán de Bósnia a intervención 
demorouse e os bósnios sai
ron mal parados por mor das 
accións sérbias e· croatas, no 
conflito da independéncia de 
Kosovo non hai meias trntas . 
O Luns 15 de Xuño níáis de 
80 avións da OTAN sobrevoa
ron o Norte de Albánia e Ma
cedónia nunhas maniobras 
aéreas que tiñan conio obxec-_ 
tivo intir:_n1dar a lug9slávia e -~ 
que este pais permita a inde- -
pendéncia de Kosovo. Rúsia, 
poLa ·sua banda, non aprobou 
a intervención militar aérea.• 

Timor Leste reclama 
a independéncia 

U11ha manifestación de timo-
- renses volveu reclamar, o 
Sábado 13 de Xuño, a inde
pendéncia da parte Leste da 
illa, que fora invadida e ane
xionada por lndonésia en 
1975. As manifestacións pro
dúcense nun momento no 
que mudou o governo de Xa
karta tras cair o xeneral 
Suharto nunha revolta 
provocada pola cris~ finan
ceira do Suleste de Asia. Un
ha das primeiras medidas to
madas· polo novó executivo 
foi a liberación de vários pre
sos políticos de Timor, pero 
entre os líderes liberados 
non está o dirixente indepen
dentista Xanana Gusmao. • 

Nelson Mandela. 

A Suláfrica racista tentou
mermar as fáculdades 
mentais de Mandela 

O réxime racista de Suláfri9a 
tentou mermar as faculdades 
mentais do presidente do 
Congreso Nacional Africano e 
hoxe presidente da República, 
Nelson Mandela, mentres es
taba encarcerado na prisión 
da illa de Robben. Un plano 
médico queria envelenar pau
latinamente a Mandela ante a 
eventualidade de ter que libe
ralo, como finalmente 
sucedeu. O réxime renunciou 
a matalo e preferiu mermar as 
suas faculdades mentais por 
temor a unha revolución. Por 
outra banda, o ex presidente 

· do apartheid Peter Botha foi 
xulgado pala sua negativa a 
comparecer diante da 
Comisión da Verdade e a Re
conciliación , que quería 
interrogalo sobre a estratéxia 
militar do apartheid.• 
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Bos tempos para o 
panfleto: O bucle 

.1 
melancólico (anti-
nacionalista), O 1 

1 libro negro do 
1 comunismo. Un - 1 estilo eficaz, 
1 simple e 1 
1 demagóxico. Maos 

'"'· 
1 tempos para a 

lírica. 

Non hai que 
esaxerar a relación 
entre .seleción de 
fútbol e 
españolismo. 
Quitado cando se 
ve o anúncio de 
alístatate a las 
Fuerzas Armadas, 

1 cun fondo de 
tanques e 
balompé. 

Despois de _ 
proclamarse os 
favoritos, 
rectificaron e 
escreberon 1que xa 
se vian os 
síntomas. A 
frustración clásica 
da España inflada 
do xenera1 
Silvestre. 

1 

... Os cronistas 
coñecen mesmo os 

'~ gastos culinár~os 
de cada xogador. 
Non senda dos 
nixerianos, aos que 
non lle saben _nen o 
nome. Hai que 
ouvir: "o xogador 
africano 
aproxímase a área, 
centra sobre o seu 
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As formas dialectais 
. do galego .. -portugués 
em Asturias 
Urna par.te do -que na adrninis-
trac;áo territorial dó estado se 
chama As!urias tampouco se liv-
ra das actividades do projecto 

- lingüístico espanhol. 

Também a Galiza, País Valen-
ciá, Baleares, etc., estáo sujeitas 
desde há tempo a barbárie da 
planificac;áo idiomática do impé-
ria. Antigamente fazia-no a cara 
descuberta dando machetazos 
nas escalas e nos espagos públi-
cos. lmponhiam o Jatifundio lin-
güístico de norte a sul e de leste 
a Oeste. Tuda era castelhano. 
Portugal aparecia nos mapas co-
mo um lugar obscuro onde nin-
guém savia o que havia lá. Tu-
dos. os que eles chamavam va-
riantes regionais, eram dialectos 
do. castelhano .. T enho urna enci-
clopedia editada em Valencia por 
Lopez Mezquida (1958) onde na 
página 11.0 de lengua espanhola 
aparece um mapa que titulam 
"Zonas dialectales" e dividem a 
zona conquistada assim: .Galle- -
go, Bable, Vascuence, Leonés, 
Murciano, Andaluz, Aragonés, 
Valenciano, Mallorquin, Catalan, 
etc. Agora actuam no sentido in-
verso, a calada chamando idio-
ma a 1üdo cáo e gato, duma far-
ma que fáo passar por demócra-
ta, de deixar que fale o povo, de-
pois de que este ja foi inoculado 
por eles mesmos. A estratégia e 
desquartizar os corpus básicos 
das culturas ibéricas em mini-
idiomas, _para assí deixar que se 
deteriorem lentamente e morram 
pela falta de expectativas. 

A reacgáo do grupo Xeira e dos 
alcaides da zona entre Eo e Na-

· via (Artigo· da redacgáo da Voz de 
Ribadeo do 21-05-1998 intitulado 
"Ni Gallego ni Bable" onde se re-
chaza a iniciativa de Francisco 
Rodríguez, deputado do BNG) e 
exactamente igual a reagáo dos 
que no país Valenciá, e nas Bale-
ares dim que o que eles falam na-
da tem que ver com o Cataláo, e 
na Galiza o que se fala e urna cei-
sa e o Portugués e outra. Sáo os 
agentes do sistema que reafir-
mando-se no seu minifundismo, o 
que estáo é- reforzando a planifi .. 
cagáo lingüística castelhana e de-
bilitando as culturas básicas que 
lembrandd as palavras do profes-
sor Ricardo CaNalho Galero sáo 
tres: Románico Occidental (Gale-
ge-Portugués), Románico Oriental 
(Cataláo), e Románico Central ou 
mesetário (Castelhano). 

A zona de entre Eo e Navia des-
de sempre, náo só de língua se 
náo também de cultura, e exacta 
e afim a Galiza. Ou alguém en-
contra diferencia de estar em Tra-
vada, A Ponte-nova ou Grandas 
de Salime ou Boal? Que ali se fa-
la castelhano? Também se tála 
castelhano em Verim ou em Re-
dondela. E;ssa náo e a questáo. 

Quando se celebrou a 1 ª Assem-
bleia constituinte do ·MDGA (Movi-
mento em defesa do ~alego de 
Asturias) tivem a oportunidade de 
assistir pessoalmente. Foi no con-
celho de S. Tirso de Abres. Agora 
náo lembro exactamente a data 
pero foi a finais da década dos 
80, ou principios da do 90. Tudas 
os Asturianos alí presentes, por 
unanimidade certificarom que a 
tala dos concelhos limítrofes com 
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a Galiza, de Boal, Taramundi, Ti
neo, Vegadeo, O_scos, Pesoz, 
etc., era a Galega. Dessa unani
midade lingüística, urna boa par
te, ademais declarava-se também 
de Nagáo, e desejariam unirse te
rritorialmente a Galiza. Outra par
te da unanimi-
dade lingüísti-
ca respondiam 
que só o eram li d 
de lingua, pero U OS OS 
de nac;áo As- asturianos ali 
turiana. Com 
toda a legitimi
dade. Náo fal
taria mais. 
Ninguém lhe 
vai prohibir a 
nenhum Astu
riano perten
cer a nagáo 
que eles quei
ra m; agora 
ben senhores 
de Xeira, con
fundir limites 
territoriais com 
limites lingüís-

presentes, por 
tmanimidade 
certificarom que 
afalados 
concelhos 
limítrofes com a 
Galizaeraa 
galega. 

ticos, e de urna ignorancia tal, que 
náo tem disculpa. Seria bem que 
consultaram o livro titulado Nova 
gramatica do portugués contem
poraneo de Celso Gunha de Lind
ley Cintra, editado pela editorial 
Joáo Sá da Costa (Lisboa-1984), 
auténtico travalhÓ riguroso, feito 
por profissionais. Pois bem, se ol
ham o mapa lingüístico incluido na 
citada obra notaráo que os limites 
do Galega-Portugués em Asturias 
sobrepassam o rio Navia. E no 
mesmo mapa e dentro dos mes
mos limites estáo por suposto a 
Galiza, os concelhos de tala gale
ga no Bergo, Zamora, Valverde do 
Fresno, S. Martim de Trevelho, 
Eilhas, estes n¡:i provincia de Cá
ceres e a Olivenga em Badajoz. 
Tuda isso conforma o Galega-Por
tugués na peninsula Ibérica, com 
Portugal por suposto. 

Os talares dum idioma comum 
podem ser múltiples e variados, 
sem que por isso diverjam do seu 
núcleo no substancial. Aparente
mente há diferencias entre eles, 
pero náo chegam a ser: tanto que 
se poida afirmar que todos e ca
da um deles formam um idioma 
independente. O Status de Idio
ma ou Lingua, dasel-lhe a aquele 
que sae de recolher o melhor de 
cada um desses talares, e assím 
formar o Idioma comum, que por 

DO CmJGRSGo 
SGCRSBllJA Su. SGTÁ BAl)CO 

A CLJGTÓDIA DS DIZ GLJSDSG. 
F'SRo )CA t..t..SG PoDo ADIAIJT AR 

aus PSPS CLJl,jA \/Al GSR o 
CAIJDIDATO PoPut..AR NO F'RÓ)CIMO 

CoiJCLJRGo DS RSDACCIÓIJ 
DS COCA-COL.A 

suposto será o mais·pulido. E 
obra de especialistas. E urna coi
sa muito parecida a do vinhateiro. 
Chega a vendima e ele com mau 
artesáo, recolhe as uvas de tudas 
as fincas distintas entre si por 
factores geográficos, e urna vez 
todas reunidas fai-se a decan
tagáo, e surge o estracto mais re
finado e mais selecto. O Idioma 
comum é exactamente igual. Es
te nas maus do pavo corroe-se e 
desaparece. 

Desde há tempo há urna ofensi
va de mau fé desde o Principa
do com a intenc;áo .de querer in
corporar o Galega-Portugués da 
zona limítrofe com a Galiza na 
forma dialectal do Bable. Como 
disse ao principio sáo ofensivas 
orquestadas por agentes espan
holeiros, que aparentemente de
fensoras dum idioma inesistente 
e imaginário, o que estáo real
mente a fazer, é apuntalando 
ainda mais o espanhol. 

Quera desde aquí enviar ao 
Dtor. Benigno Granha presidente 
do MDGA e aos seus compan
heiros, a mimha mais sincera ad
m i ragáo pelo travalho heroico 
que estáo a realizar naquela zo
na em defesa da lingua común 
que nos identifica. Resistide. Se
de fortes. A razáo e vossa. + 

Suso DE LOIRA 
· (FEAS,CARINHO) 

Os lindes da Galiza 
Ao coñecer-se a proposta de 
Francisco Rodríguez -deputado 
do BNG no Congreso- para que 
o galega sexa cooficial na comar
ca do Eo-Návia, xurdiu desde al
gunha asociación "cultural" -:-CO

mo por exemplo Xeira (por certo 
neme ben galega)- ou algun al
calde da zona o total rexeitamen
to da emenda á lei do "bable". 

Esgrimiron que ao parecer a sua 
língua nen é galeg·o nen é asturia
no, senón que é a "tala" (sic). Es
tes argumentos son radicalmente 
falsos, xa que non hai quen -lin
güistas ou non- que ache que a 
língua própria talada entre o Eo e 
o Návia non é outra que o galega 
(correspondente a variedade dia
lectal nor-oriental). Mais, o "pro
blema" tanto na comarca do Eo-

Návia como nas comarcas do 
Bierzo e As Portelas-Sanábria vai 
máis alá do estritamente lingüísti
co, xa que no fundo hai un proble
ma cultural e até de identidade. 
Se alguén estuda con detenimen
to a história da Galiza achará co
mo estes tres enclaves da cha
mada Galiza irredenta non son 
outra causa que Galiza (sen cair 
en tentacións que algúns "pro
gres" chaman imperialistas para 
con estes enclaves; por isa cha
mo ao nacionalismo galego a ata
llar este problema -até o momen
to unha gran eiva política- da Ga
liza irredenta. O camiño non é do
ado, comezando porque non está 
moi claro o posicionamento 
maioritário dos galegas desas co
marcas a reintegrar-se politica
mente na Galiza. A priori hai tres 
posturas contrastadas: duas mi
noritárias -e enfrontadas-, que 
serian uns encentra de todo o que 
soe a galega e a Galiza; e outros 
a favor de unir-se a Galiza; e por 
último a postura maioritária da po
voación que máis ou menos é pa
siva ao respeito e que non se po
siciona de maneira clara a favor 
da unidade con Galiza, afnda que 
moitos deles estén interesados en 
potenciar a cultura galega -a 
sua- como ben cultural e patrimo
nial. Seria sobre este segmento 
da povoación onde haberia que 
facer unha la-
bor de 
concienciación 
nacionalista. o raro seria que 
Os meios de o colonizador lle 
comunicación 
-tanto galegas 
como asturia
nos- e os par
tid os da zona 
-tanto ~spa
ñolistas como 
rexionalistas-
está claro que 

recoñecese 
unhacerta 
unidadeao 
colonizado. 

queren di.ficultar-nos a labor de 
concienciación nacionalista ne
ses enclaves, poñendo como 
exemplo: a cobertura que os mé
dios lle deron a un comunicado 
anti-galega de Xeira, ou mesmo 
as declaracións de Fraga dicen
do que as afirmación·s da gale
guidade do Bierzo -válido tamén 
para o Eo-Návia ou As Pórtelas
Sanábria- eran causas dunha 
minoria radicalizada (sic). 

O nacionalismo debe afrontar es-
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Prefire que gañe o mundial a selección ou a liga a sua equipa? 

Daniel Xosé Anxo Xabier Gonzalo Xosé Maria 

Albanel Parado Repoñedor Estudante Hosteleiro 
... 

Q ue gañe a selección e , Son do Compostela pero É máis importante que a Son do Barcelona e do Prefiro que gañe a equipa 
pañola o mundial porque gostaria que a se lección selección española gañe Campos, pero neste caso galega a liga, por suposto. 
para min e para o e tado española gañ ara o mun, o mundial porque en ten, .prefiro que a selección ga, Unha porque son galega e 
español con tituiria todo dial. Desde logo tamén se, do que España nos repre- ñe o mundial, sobre todo outra porque ademais un-
un éxito. A miñas equi- ria m i importante que o sen ta a todos no exte- porque repercu tiria máis ha equipa galega é moi di-
p preferida son e, Compostela non xa gaña, rior. Por iso estou máis no futbol o trunfo da se, fícil que gañe. Non lem-
portivo primeiro e logo o ra a liga senón que subise interesado en que gañe a lección . A nivel mundial bro nengunha ocasión na 
Madrid. Ainda que lle dou a primeira. Coido que me, selección que o meu clu- quedaría en mellor lugar que eso pasara e para min 
moita importáncia a que rece estar en primeira ain- be a liga. Iso só nos re, España, coñeceríase máis significarla moitísimo, se-
gañe calquer dos dous a li- da que para iso, a povoa- presentaria aos qu e o e serviría para dar unha ria un orgullo. Sentiríame 
ga, e é o Deportivo me, ción de Santiago o tiña apo iamos a nível local, mellar imaxe do noso fut, moito máis representado 
llor, por uposto, coido que apoiar máis do que o pero no caso do mundial, bo l que se quedara o ao ver que unha equipa 
que erian causas ben dife- apoia. O Campos, alá on- coa selección española es, Compostela de campeón das nosas chega o máis 
rentes. O do Depor é para de fora íanos representar a tariamos todos presentes de liga porque ainda que lonxe posíbel que pola se-
a cidade per a selección é todos galegas máis que o en todo o estado. T émola nos alegrase moito só o lección española gañando 
para todo o estado. • Deportivo ou o Celta.• que apoiar en Franza. • saberiamos nós. • un mundial.• 

ta situación -até agora de indefi- carácter fatalista diste povo, amo- ción, habendo non só máis caci- Igual que a Leí é a garantía qo 
nición-, e comezar o seu traballo sa a unha xente afeita, por exem- ques eneal do provincial, senón débil , a memória é onde se en-
nestes enclaves, con audácia e plo, a que se saiba que na casa que por baixo están o cacique lo- costa o futuro. Dí con razón Díaz 
valentia, non por un afán coloni- do lado vive un coñecido traficante cal e o de parróquia, e o do tra- Pardo que só ter as raiceiras ne-
zador como din algúns "benpen- e proxeneta; a que Fulano co- ballo e o de bairro e tamén os sa história ha permitir a Galiza fu-
santes" anti-galegas, senón para locou a seu tillo no Concello grá- que hai en cada família. O Cas- xir da intrascendéncia. E a histó-
oferecer-lles aos galegas e ga- cías a tratarse con Mengano; a trón Capado non é só quen todos ria non é sementes a que fan ca-
legas deses enclaves a posibili- que un tramo da Muralla acolla un imaxinamos senón que, lembran- tro "bandullos oficialistas", cómpli-
dade de elexer unha alternativa dantesco centro de explotación de do ao Risco que nos quedaba, en ces diste presente, senón que o é 
nacionalista. O nacionalismo de- mulleres; ou mesmo a que o xeri- As metamorfoses de Proteo, até calquer documento que permita 
be saber tamén que este non é falte local se exiba diante dos sus ao can se espalla a práctica caci- no futuro imbuirse da situación 
un "problema" só da Galiza -o súbditos coa mesma desfachatez quil. Máis aínda, se cadra todos actual. ,O tratamento da figura do 
da territorialidade- xa que tamén que os xardíns do Pazo Provincial ternos o naso lado déspota, o no- Cacique recollido en Monólogos 
afecta a outras nacións sen esta- lacen impudorosos ás aliadas de so anceio de poder sobre os de- do espello, Tres sombras góticas 
do de Europa ou do próprio Esta- calquera paseante da Muralla. máis; que só pode tornarse ven- e unha rosa e Henriqueta na ga-
do español. O raro seria que o cendo "na guerra coas entranas". feria compón unha triloxia (á que 
colonizador lle recoñecese unha Situacións perante as que nou- eu engadería A canción do vaga-
certa unidade ao colonizado, xa tro lugar, ou mesmo cunha pelí- O Cacique non é un, son moitos, mundo) que non é só literatura 
que lago, aceitar os lindes que o cula ou cun libro, me tería rebe- unha província enteira,' todos os (facer sentir), senón tamén histó-
Estado español lle impuxo a Ga- lado, tentando colaborar ao seu escravos conformes co Amo e ria, dun tempo e dun lugar que 
liza seria igoal que aceítar as te- cámbio ; mais en Lugo a com- boa parte dos alporizados, nos existe e que ogall_á cambie axiña. 
ses do colonizador.+ pracéncia xeral míngua isas que subxace 

arelas, ripando a carraxe e en- sen que o sai- Deica chegue isa liberdade tan 
CARLOS X. COUTO CARREIRO gulíndome no acougo. ban a mesma agardada cómpreno·s manter a 

teima, xa que Cómprenos capacidade de abraio diante do 

Lois Diéguez: a 
Pouco tempo me foi dabondo pa- viria senda un 

mantera 
mal, de que nos siga xurdindo o 

ra que leituras e experiéncias me maniqueísmo noxa perante a inxustiza, repa-

vinganza da palabra 
espilisen cavilando en que non dabondo bur- capacidade de sando a realidade nas palabras 
era eu a trabucada, senón que, do coidar que de Lois Diéguez, impresas co 
na marxe e en soidade, levaba na realidade abraio diante cusp,e da acusación e da xenrei-

"A xente vingou asi os abusos que con máis razón que todo o rabaño ci- están, por un- do mal. ra. E isa unha vinganza _coas 
eles cometía ( ... ), pois os pobres dadán. Batín dise xeito coa re- ha banda, os palabras, coa história, coas cla-
non tiñan moitas máis armas". beldía madura, aséntando o que Don Celidonia ves precisas para que no futuro 
Henriqueta na ga/eria, páx. 83. de adolescente só chegara a al- e os Pedriño, se poida lembrar unha realidade 

biscar. Convencinme a·e que e pala outra os D0utor Alveiros e que non se debe arremedar. 
· A última novela de Lois Diéguez, "afacerse a aturar o mal" é a me- os Rañolas. Claves que todos ternos que 

publicada recentemente en Edi- dicina que debece por espallar o \ completar, coa nasa experiéncia 
cións do Cúmio, vense a engadir Poderoso e que a miña abriga Un dos xeitos de conxurar <;>pre- persoal, ao engadirlles os no-
-a anteriores obras súas nas que era rexeitar, aínda sabendó da sente, iste presente enguedella- mes e apelidos de todos os que, 
o caciquismo é o tema de fondo inutilidade do feito, ise xarope. ·do e noxento, é prepararse para cómplJces ·do Cacique, o ergue-
permanente nas narracións, ubi- cando se troque a situación, ron e o apuntalan, para que tras 
cándoo no tempo contemporá- Escollín un xeito pacífico para ir ollando e correxindo os feítos e o cámbio vindeiro non se acobi-
neo e na cidade de Lugo. vivindo nun ambiente que coida- as ideas despreciábeis, forne- !len no esquecemento, buscan-

ba rachado facia anos, séculas cendo ao futuro da realidade que do quedar enxoitos do pasado. 
Unha das causas máis chamati- en moitas causas. Mán de ferro foi para non bater de novo con 
vas para o que coñece Lugo por en luva de s~da, que dín. Porque ela. A história e a reflexión é on- Só así, cu.n tempo novo enceta~, 

vez primeira ou para o que, coma por dentro todo seguía igual, de se asenta o verdadeiro pro- do na sanción á grande parte 
no meu caso, vqlta lago dunha abraiándome coa mesma inxe- greso, sabendo ben historiado- dun pavo culpábel, sen revancha 
longa auséhcia, é a xeral e acou- nuidade e xurdindo en mín o res e pensadores que cac:lansúa pero sí con vinganza de palabras 
gada aceptación dos lugueses mesmo noxa que de nova. Pre- laboura ven, ao cabo, a facer haberá xustiza para Galiza. Con-
diante de calquera da_s caras do tender facer algo máis era e é, xustiza, colocando a persoas, viría, entón, rescatar a anécdota 
mal, acollendo así a inxustiza, a ademáis de estúpido, inútil; de- ideas e feítos no lugar no que se da Alemaña hitleriana, na que se 
corrupción, a pobreza, a marte, masiado doado seria que ao de- debe. Diste xeito, e mália o risco atribúe a un xerarca nazi, no in-
coma se fosen algo semellante á rrocar ao Cacique todo se solu- evidente de manipulación, atópa- tre de ceibar a varios xudeus dun 
choiva cotián. Isa indiferéncia ou cionase. E é que. veñen senda se o máis eficaz contraveleno carnpo de extermínio, a arde de 
resignación, trasunto se cadra do 

• ~.. ·~ ' l 4 ,.J 

moitos ~? ~ue terman da situa- para o xarope do Poder. que: "Ao que se lembre do eiquí 
' ; ...... . ~ ! ..., .. t .... / • 
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compañeiro que 
está á esquerda ... ". 

A Plataforma de 
lndependentes de 
Económicas, 
organización 
estudantil que 
concurriu ás 
pasadas eleicións 
do claustro 
santiagués, tiña 
como 
reinvidicación a de 
ampliar o 
aparcadoiro de 
automóbeis. Hai 
tri nta anos do 
sesenta e oito e 
daquela consigna: 
O fil/o do obreiro, á 
universidade. 

Milleiros de 
persoas na 
manifestación de 
Pontevedra. Acto 
histórico. Nen 
imaxe, nen 
palabra, nen 
segundo, mereceu 
na Televisión de 
Gal iza. 

Concédense un 
12o/o menos de 
bolsas a 
estudantes que hai 
dous anos. No 
curso 95/96 
autorgáranse 
19.075. Este ano 
só 16.715. Hai 
politólogos, ben 
pagos, que 
explican en cámbio 
que xa non hai 
esquerdas, nen 
de re itas. 

O Domingo, dia 
7, o presidente 
catalán, J6rdi 
Pujol, foi ao cine 
en Barcelona. Tiña 
175 películas para 
escoll~r, pero só 

( 



l. 

1 unha era en 
1 catalán. Recordou 
1 isto nunha rolda de 1 
1 prensa, talando da 
1 le-i do catalán. Pero 
1 en Madrid ·din que 
1 
1 hai mergullamento 
1 lingüístico, cantan 

-1 histórias terríbeis. 
1 
1 
1 

. 1 
1 Haidous 
1 directores 
1 norteamericanos 1 
1 con control 
1 absoluto sobre as 
1 suas películas: 
1 Woody Allen e 1 
1 Scorsese. Só dous. 
1 Poden escoller o 
1 final, enfatizar m~is 
1 
1 ou menos a 
l . maldade do mao 
1 ou mesmo decidir 
1 que todos os 
1 persoaxes teñen 1 
1 algo de bondade e 
1 algo de perversión. 
1 No país da 
1 liberdade só eles 1 
1 dous son· libres. ·+ 

l:i_ 1 
1 
1 .. ~. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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~ucedido, que lle quiten un olio". · 
E un dos xudeus, polo baixo, en
gadiu: "E ao que o esqueza, qt:Je 
lle quiten os dous". • ·· 

MAR SÁNCHEZ PINHO 

En Chantada, 
en castellano 
Hai días conmemorou-se moi 
pomposamente ~,{diferentes 
actos o dia das letras galegas. 
Pero digamos a verdade: a úni
ca língua de Galiza e de Chan
tada debe ser o castellano. 

Pero por agora. lamentablemente 
_ non é así. Se non talas galego na 

rosa vila estás perdido, ninguén 
te entende e respeta e trátante 
coma a un paleto. A clase impor
tante do pavo tala galega e, se 
un non o tala, sinálano pala rua e 
din que é un separatista español. 

Todos os documentos do naso 
concello, do xulgado, do lnem, 
son .en galega e xente coma un 
servidor non o entendemos. Nos 

· centros escolares de Chantada 
abrigan aos rapaces a· cursar to
das as matérias en galega (ex
cepto castellano), aínda que moi
tos sexan castellano-talantes, iso 
é impoñer! Os meios de comuni
c~ción da vila (prensa e rádio) só 
empregan o 
galega e o úrii-
co espazo pa-

. ra o castellano No noso 
son secións 
folklóricas ou xulgado os 
espazos de 
opinión coma 
este. · 

No naso xulga
d o os xuizos 
son en galega 
e non autori
zan a chama
da dun tradutor 
d.e castellano, 
aínda que un 

xuizos son en 
galegoenon 
autorizan a 
chamadadun 
tradutorde 
castellano. 

humilde castellano-talante de to
da a vida non entenda-o galego. 
Nos bancos e tendas só atenden 
en galega, cando paseas pala rua 
_ou ves en coche de tora de Galiza 
só tes os topónimos en galega e 
non o entendes e perdes-te: San 
Xorxe de Asma, Santa Uxía .. ·. As 
tendas máis elemmtes-, os avoga
dos e médicos de prestíxio, usan 
o galego con orgullo e miran mal 
a un se fatas castellano. Os que 
somos católicos estamos surpren
dioos porque todas as misas e re
zos son só en galega, todos os 
carteis, os rótulos dos comércios, 
no dichoso idioma ese! 

Sinceramente estou tarta. de ver 
tanto galega por aí, teño o derei
to a que se me atenda en caste
llano, para iso estamos en Espa
ña! Non é este un Estado bilin
güe? Non poden impoñer-nos 
unha língua (o galega) que todos 
os_ leitores saben que veu impos
ta de tora (de Portugal) polos 
Reis Católicos e a colonización 
lingüística, social e política fixo o 
resto~co paso dos séculas. 

Castellanicia (non Galizá), até 
cambiaron o nome desta rexión. 
Todos os chantadinos 'temos un 
castellano-talante dentro pero 
os séculas de persecución e 
prexuízos tan que os pais caste
llano-talantes eduquen e falen 
aos seus tillos en galega, triste. 

O sociolingüista francés Calvet 
e outros veñen a dizer que o 
castellano sufre un xenocídio en 
Galiza e a colonización chega a 
ser mental xa non económica. 

/ 

ANOSATERRA 

Óscar Moreira 

Se a xente non se conciéncia 
nun futuro ;-:20 anos, o castella
no desaparec~rá. Pero grácias 
a deus que aínda nos queda 
Paco Vázquez e_ Luar como de
fensas do idioma próprio de Ga
liza: o c.astellano.Teñamos ·es
peranza. Un saudo cordial.+ 

XosÉ CARLOS GARCIA 
(CHANTADA) 

A bibliotecaria 
de Narón, 
en agradecemento 
Cando che toca emprender un 
traballo que reclama totalmente a 
túa atención. Cando, ademais, é 
este un traballo que te absorbe e 
enamora ao ponto de centrar nel 
todos os sentidos, é tal o enfras
camento que apenas che queda 
tempo para levantar a cabeza, 
mirar ao teu redor e tentar de 
descubrir se realmente isto que 
estás a facer serve para algo, 
moito menos se aquilo aoque le
vas adicando tantas horas, días 
e anos ten a capacidade de aca
dar unha certa trascendéncia so
ciaL Sen embargo, no máis fon-

}ó' de ~í f!lesmo, sab.es que sí, 
que quizats non a mo1 curto pra
zo, pero sí ao cabo dos anos esa 
semente pode empezar a dar os 
seus froitos. Non esperas máis, 
caídas que isto é suficiente. 

Mais un día unha série de acon
tecementos concatenados ve
ñen desembocar nunha situa
ción absurda, un total sensenti
do, unha desagradábel ameaza 
de despido con forma de "expe
dente disciplinário". 

O desconcerto é total, o descen
tramento xa resulta moi difícil de 
explicar, esta vez sí, xa non che 
queda máis remédio que levan
tar a cabeza-e mirar ao teu re
dor. A sensación de desvali
mento é inmensa, despois so'e
dade, indefensión, case angúria. 

Pero non tardan en xurdir voces, 
cartas, comunicados, notas de 
prensa, un sinfín de palabras 
amigas que, desde as máis diver
sas procedéncias (Bibliotecárias
os, ColeQtivos vários, usuárias e 
usuários da biblioteca, autoras-

'es, ilustradoras-es, editoras-es, 
mesmo persoas que nunca pisa
ran a nasa Biblioteca, mais que 
sabían do que alí se estaba a fa
cer ... ) estaban manifestándome 
en alto a súa solidariedade. 

Coñecia o significado desa pala
bra porque eu mesma me vira 
pendurada dela en máis dunha 
ocasión, xamais para recibila, por 
pasiva, en própria pel. E xuro que 
é emocionante. A sensación de 
descubrir que non estás soa, que 
hai unha série de persoas que 
están aí, apoiándote e recoñe
cendo o teu labor, aínda que rara 
vez o manifesten en alto, é tan 
forte e emotiva que mesmo faltan 
as palabras para poder definila. 

E isa exactamente foi o que me 
pasou nun princípio: enmudecín, 
quedei literal e físicamente sen 
voz, non fun quen de poder arti
cular a máis mínima palabra de 
agradecemento. Pero non me pa
recía xusto dei-
x ar pasar o 
tempo e per-
manecer en si
léncio como se 
nada tivera pa
sado. 

Pasou, e moi
to, pasou moi
tísimo máis 
que unha sé
rie de voces 
se alzaran 

Exuro queé 
emocionante. 
A sensación de 
descubrir que 
non estás soa. 

protestando contra unha situa
ción que coidaban inxusta, pa
sou que esas voces se elavaron 
a prol xa non só dunha bibliote
caria en particular, senón en 
apoio e recoñecemento dunha 
profe.sión , dunhas bibliotecas 
públicas que merecen o máximo 
dos soportes e respaldo da na
sa sociedade. 

Ocorreu que, dunha vez por to
das, quedou de manifesto a im
portáncia que a nosa xente está 
xa a dar ás Bibliotecas Públicas 
como lugares de encentro, fo
mento e transmisión da cultura 
con niaiúsculas, que haberá de 
partir sempre daquela que nos é 
máis próxima. 

No nome da nosá profesión, no 
nome das nasas Bibliotecas Pú
blicas e, por suposto, no meu 
próprio nome. Moitísimas gracias 
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a todas e todos, o voso apoio se~ 
rá, está séridoo xa, un forte estí
mulo para continuar adiante. • 

CARMEN BA.R CENDON 

Lealistas en Galiza 
É un día pala semana, de ma
drugada, sete ou oito compañei
ros chegan a un bar, nunha vila 
viciña da sua parróquia, están 
festexando a inauguración dun
ha peña futbolística, vencellada 
a unha equipa galega. A xente 
que hai no. bar naquel intre, sim
patiza co Real Madrid, os dous 
grupos beben e talan, afastados. 

Pasan as horas, a beberaxe e 
maila eufória fan que suba o vo-
1 ume das conversas, un mozo 
duns vintecinco anos que vén de 
misturar-se cos madridistas, be
rra a prol da equipa española, 
un dos outros berra a prol da 
sua, a situación estoupa e nuns 
segundos hai tres discusións si 
multáneas con 
risco de pele-
x a , hai algo 
detrás daquil No noso país, 
enfrontamento 
que non agro- hai quen se sinte 
mara até da- e se amosa 
quela mais se 
cadra foi o de
tonante ocul 
to, os da equi

"lealista", a un 
poder que 
tentou esmagar pa galega son 

nacionalistas, aos seus 
coñecidos a 
nível local , os devanceiros. 
outros non 
son nada 
-mais nunca 
se decataron- e o rapaz duns 
vintecinco anos resulta ser gar
da civil. 

Impera a razón e mata-se o lume 
da discórdia, os dous grupos vol
ven ao seu, o garda civil non pa
ra de repetir-lle a outro dos ma
dridistas, con voz alta dabondo: 
"Son nacionalistas, son naciona
listas .. . ". Os pro-galegas -en to
dos os sensos- deciden marchar 
de alí, cando entran no coche, un 
comenta: "lsto é un Ulster, Galiza 
é un Ulster", outro compañeiro 
da-lle a razón e aperta-lle a man. 

lsto, non vos equivoquedes, non 
é un canto de futebol , isto vai 
alén do deporte e das simpatías 
en col del. No hoso país, hai 
quen se sinte e se amasa "lealis
ta", a un poder que tentou esma
gar aos seus devanceiros , 
paparlle a suor a el/a e converter 
á sua descendéncia en froito e 
semente de desnacionalización. 

Outros, manteñen a cabeza fria 
e os pés no chan , no chan de 
sempre, no seu, no que herda
ron e procuran legar, polo que 
loitaron os seus -ás veces en 
chans alleos-, coido que o ver
dadeiro lealismo é ese, aos ou
tros, aos que non son nada 
-sen sabelo- a quen veneran a 
quen os nega, a quen defenden 
a quen os ignora; adxectivare
mo-l~s "renegados". . 

Ainda pretendo tirar outra refle-
- xión, ogallá calle! E esta si que 
trata do futebol. Dos nasos loca
lismos absurdos, das nasas "in
testinidades" e dos nasos fana
tismos · baratos, quen ha tirar 
proveito han ser os "lealistas" ao 
foráneo, é dicer, os renegados. 

Da nasa unidade, a beneficiária 
será Galiza e o seu pavo, e isa 
é moito miña xente. • . 

L. v. 
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Representantes da in8ústtja audiovisual 
demandan cübertura legal 
para un sector que consideran 'estratéxiCo' 
O PP rexeitou o proxecto de-lei do BNG anunciando, 
como hai dous anos, que apr_esentará a sua própria-proposta . 

'* PAULA BERGANTIÑOS 

Diferentes representantes do 
audioviual botan en falta a 
existéncia dunha regulación 
marco para o sector. O seu 
recoñecemento administra ti, 
vo como sector extrátexico ou 
a criación dun centro que 
vertebre a política audiovisual 
on dou do a pectos que se 

apontan como prioritários. 

"O que é fundamental -explica 
Manuel González, director da fa, 
cola de Imaxe e Son (EIS) da Co
ruña- é que exista unha lei que 
marque as reglas de xogo dentro 
do audiovisual. Debería darse un 
debate público sobre o tema e a 
Xunta te_ria que contar co profe
sionais. E intomático que exista 
un debate no Parlamento e nen 
sequer trascenda aos meios de 
comunicación". Ao igual que ou, 
tros implicados no sector fai fin
capé na necesidade de considerar 
esta indú tria en crecimento CD' 

mo un " ector extratéxico" e de 
crear un organismo que vertebre 
a política do audiovisual e que 
po ibilite a aplicación da lei. 

"Estamo falando dunha indú -

"O sector está en ebullición, 
madurando organizándo e por 
si mcsm e non como re ultado 
do que leva feíto a Xunta -des, 
taca-. O incremento de técni, 
cos da EIS requeridos por em, 
presas e asociacións foi notábel. 
Se a Administración tivese ini, 
dativa, o sector poderia refor, 
zarse moito". Neste sentido 
Pancho Casal, presidente da 
Asociación Galega de Prbdutoras 
Independentes (AGAPI) afirma 
que "nun prazo breve de tempo 
Galiza pod·eria convertirse, des, 
pois de Madrid e Cataluña, no 
terceiro centro en volume de 
produción audiovisual da pe, 
nínsula". Casal sinala, que ain
da que a maior parte do persoal 

. esta traballando con contrato 
de obra, o número de emprega, 

O PP levo dous onos retrasondo o suo proposto de lei poro o oudiovisuol. 

do fixo nas produtoras que for, 
man parte de AGAPI triplicou, 
e do ano 1997 ao 1998. A estes 

dado engade que a facturación 
das empresas vaise multiplican, 
do a cada ano por dous. 

O presidente de AGAPI tamén 
comenta a necesidade de dar 
cobertura legal ao sector e sina, 
la que para a sua asociación 
existen tres pontos fundamen, 
tais que debeiran estar fixados 
por lei. "O audiovisual debe ser 
recoñecido como sector extraté, 
xico e ten que crearse un ente 
autónomo que poida concentrar 
todas as axudas públicas e priva
das -explica-. O terceiro ponto, 
que é o que a Xunta parece non 
estar disposta a integrar no seu 
documento, é o de abrigar a to, 
dos os operadores das telecomu
nicacións a que aporten unha 
porcentaxe da sua cifra de negó, 
cio para investir na produción 
cinematográfica da sua zona de 
actuación". . 

Para Mabel Rivera, presidenta 
da Asociación de Actores, Direc, 
tores e Técnicos de Escena, a Ad, 
ministración vai a remolque da 
realidade do sector. "Existe un, 
ha actividade moi importante 
que fai necesário elaborar un 
marco legal ao que acollerse", 
comenta ao tempo que sinala ""¡, 
gun aspecto que debería estar re, 
guiado. "Cando falamos de sub
vencións á produción, teria· que 
estar garantizad~ a participación 
de persoal galega. Agora mesmo 
non é asi e pode darse o caso de 
que exista unha produción con 
cabezas de cartel de Madrid pa
gada con cartas da Xunta". 

O guionista Miguel Anxo Mura
do, partidário tamén de facer un, 
ha leí sobre o audiovisual, alerta 
sobre o' "afogamento progresivo 
ao que está sometido o CGAI" e 

- denúncia que as dotacións para 
o desenvolvimento de proxectos 
por parte da Xunta son cada vez 
má_is baixas. "Os guionistas p~d¡, 

mos cousis moi simples - sinala-. 
Cumpriria que este tipo de sub, 
vención para a escrita do guións 
se entregasen directamente ao 
autor e non . a ptodutora. De to, 
das formas a petición fundamen;. 
tal é que se dote de axudas de, 
centes ao audiovisual". 

A norma ti va catalana, 
a anos luz de Galiza 

A-Generalitat de Cataluña ve~ 
de aprobar un decreto que obri, 
ga aos distribuidores de cinema 
a ofereceren como mínimo o 
mesmo número de cópias en ca, 
talán que en castelán nos filmes 
con maior afluéncia de especfa, 
dores. A normativa catalana 
contrasta coa desregulación que 
existe no país onde o galego está 
ausente das salas comerciais. 

Pésie as demandas do sector, o 
Govemo nega a posibilidade de 
abrir o debate no Parlamento. 
Como aconteceu hai dous anos, 
o Martes 9 de Xuño rechazaba o 
proxecto de lei do audiovisual 
apresentado polo BNG e prome, 
tia a sua própria proposta. "O 
problema é que o· Govemo nen 
sequer:.. admitira a trámite o tex
to apresentado pola formación 
nacionalista -apunta Mabel Ri, 
vera-. Desbótano alegando que 
antes do 30 de Xuño farán pú, 
blica a sua própria lei, pero sos
peitamos que, do mesmo xeito 
que aconteceu hai dous anos, 
non teñan nada preparado" . 
Neste sentido coñécese un bo, 
rrador que -segundo sinalou a 
deputada Pilar García Negro...:. 
"non ten a menor concreción". 

O 'proxecto apresentado polo 
BNG non é orixinal. Está basea, 
do na lexislación europea e esta, 
tal, moi proteccionista fronte a 
invasión cinematográfica norte, 
americana. Na xustificación da 
lei destácase a importáncia eco, 
nómica, cultural e industrial que' 
ten adquirido na nosa sociedade 
o sector • audiovisual. Ponse de 
manifesto que "mentres o cine, 
ma e o audiovisual europeu e es, 
pañol gozan de leis de protec, 
ción _que aspiran á autodefensa 
apte o monopólio norteamerica
no, Galiza ainda non impulsou 
nen a~parou, na medida en que 
o merecen, a produciófl própria". 
O obxectivo seria construir unha 
indústria audiovimal de seu, e 
contar cun veículo de arte e in, 
formación crucial para o desen, 
volvimento pleno da cultura. Na 
i:egulamqi.tación do sector, un 
dos aspectos fundamentais seria 
o de dar un impulso normaliza, 
dor ao idioma e sinalar o papel 
que debe xogar a CRTVG.+ 

Fenómenos 
da literatura 

~ LOIS DIÉGUEZ 

..Kn caoe dúbida ~e que Cela 
non vai fusilar a nin~én. · 
Normalmente a que~ se fusila é, 
precisamente, aos gail;, e el conta 
-sempre contou- cos que teñen a 
arma asasina. De noni ser asi, Lorca 
estaria hoxe vivo, e Cela, -
gloriosamnte morto . f riste época 
esta en que un prémi<Jl Nóbel utiliza 
o pensar máis reacciopário para 
sentar na poltrona e sentenciar a 
bufonada do dia, obs~sionado el con 
seguir na onda, pois d si.léncio, 
mata,o. Con el non se vende. 

~e a falar, o. bert m~tido, do -
noso idioma co despr~_zo próprio da 
mentalidade práctica :e soberba de 
quen valora aquilo q~e non é 

_ poderoso como refug<j.llo. Non 
necesitamos máis probas de 
colonizado - non pensaría asi, 
seguramenteJ de ter n1:1.do nunha 
nación que non fose Oaliza- a 
respeito do seu idioma próprio, que 
a de afirmar con fant4 soberba que a 
sua língua orixinária {oí o inglés 
-aquí, na Galiza?- , p~ro que asua 
ferramenta literária é o español, e 
que o galego falaba,o tle neno ou 
mociño cos amigos da aldea. Asi 
funciona o intelectual da barriga, 
superficial e, ademais~ mentiroso. A 
fronteira social comda e acaba nel 
m_esmo. Ou -seguiu bµfoneando
que Rosalia escrebia moi mal en 
galega, .con moitos es¡pañolismos, 
así de <loado, brután el ignorante o 
prémio Nóbel, esquec~ndo a grande 
valentia - nunca el, p<!>is, poderá 
ente.nde, ló- dunha pqeta ao 
resgatar o idioma vive¡, pero 
desprezado palo pode~, da agonía a 
que homes da mentalijdade do . 
Nóbel o submeteran:. Rosalia é 
coñecida hoxe no mundo como 
unha grandísima poet~. El, a pesar 
do tan recordado e reijterado _ 
obséquio literário eurqpeu, non lle 
c~ega nen ao xoenllo. 

9ow xa sa~emos ~; e o 
fenómeno sempre c tou a mesma 
canción e que de bru alidade en 
brutalidade, medra. r iso non 
nos estraña a sua perrpanente 
comédia. Mais o que ~i nos puxo 
os pelos direitos foi v~r á sua beira, 
mentres asi "platicabf', ao 
Presidente do ConseUo da Cultura 
Galega imutábel e sil~ncio.so como 
un espantallo. Quiza es sexa este o 
papel reservado polos políticos 
españois afincaos na ~aliza a tal
Presidente, e polo que se ve, vai 
cumprindo. Son as clásicas 
operacións dos pumi~adores cos 
·seus súbditos, para que quede claro 
que hai unha literatura superior e 
outra inferior, e xent~s dunha e 

· outra parte que asi as representan . 
Por iso é necesário agora, moi 
necesário, neste deserto de silenzo 
e .cobardía intelectual, deixaren 
patente a protesta máis firme 
contra un presidente do Conse1lo 
da Cultura Galega que non sabe · 
represe·nta,la. E o máis digno pola 
sua parte. seria recoñece, lo e 
actuar en consecuéncia. + 
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• Celébrase a 3ª Festa Folk 'Herba e Son' en Limens 

No Frendoal, frente á praia de _ 
Limens, celébrase a 3ª edición 
do Festival de Folk "Herba e 
son" o Sábado 2 7 de Xuñ"ó, or, 

: ganizado pola asociación de vi, 
• . ciños coa colaboración da con ... 

celleria de Cultura de Cangas, 
N ordesia Produccións e A N osa 
T erra. Desta vez co lema "O 

vento frescq do Norte" preténse . 
darlle un pulo déinitivo para · 
que o evento se convirta nunha 
referéncia no panorama de festi, 
vais de folk: Na noite do 2 7 té, 
rán lugar as áctuacións de Kepa 
J unkern, que ap~esenta o seu 
traballo "Bilbao 00:00'', ·no que 
colaboran entre outros Carlos 

Núñez e- Pedro Gueita; os astu -" 
rianos de Llan-._de Cubel; un dos 
grupos de folk con rriáis· traxéc, 
tória dentro' do Estado, e parti, 
c'iparán, desde a viciña vila de 
Moqña,, Violia, que ve:í)en de 
edi~ar o seu primeiro CD, acom, 
pañados polas pandereteiras de 

· "S:a;itigas e Agadmos". + # . . . . . ........................................................................................................... 

•En Ferrol 
celebran o 98 
con cinema 
cubano 
O departamento de Cultura do 
concello de Ferro! organiza un 
ciclo de cinema cubano para 
conr:nemorar o centenário do 
98. Comezou o 4 de Xuño e 
continua o Xoves 18 coa fita 
Memorias del subdesarrollo, de 
Tomás Gutiérrez Alea, o Venres 
19 segue con Retrato de Teresa, 
de Pastor Vega, Guantanamera 
proxéctase o Xoves 25 de Xuño 
e, na xornada seguinte, repítese 
fita. As pro.xeccións teñen lugar 
ás oito e media da tarde no Tea, 
tro Jofre. Acompaña as proxet, 
cións un libro con textos do crí, 
tico de Ferrol Marcial Cantero, 
que fai unha breve história do 
cinema na illa do Caribe. + 

··Verán de 
actuacións para o 
gaiteiro Budiño 
Ademais de ver reeditado o seu 
disco Paralaia, a finais <leste mes 
o gaiteiro Xosé Manuei Budiño 
vai participar no festival de 

,Rennes, na Bretaña,.xunto a 
Jacky Molard, Soig Siberil e 

. Mercedes Peón. Ao longo de 
Xuño, Budiño tamén participou 
como convidado nos concertos 
de.Kepa Junkera en Sevilla, Al, 
bacete, Pamplona e Cáceres. 
Agosto traerá a participación 
no festival de Zas, en Vilagarcia 
e no festival das cavas navarra.S 
de Zugarranurdi. Por último, pa, 
ra Setembro ten confirmados 
concertos ~n Ponferrada e Mon, 
forte.+ 

• Cálifican-
de 'despHfarro' 
os 100 millóns 
das Festas 
da Peregriná 
O grupb municipal do BNG de 
Pontevedra votou en contra do 
orzamento do concello para as 
festas da Peregrina por conside, 
ralo un "despilfarro" destinado 
"a financiar unha programación 
rutinária e carente de ideas ano, 
vadoras". Ao orzamento oficial 
de ~o millóns de pesetas, súman, 
se dez millóns máis aportadas' pa, 

1 ra outras actividades como a ro, 

maria internacional, noites de 
pop,rock, a regata "Príndpe de 

·Asturias" ou o certame de músi, 
ca folk, qlJe organiza a consella, 

·ria de Familia. Os nacionalistas 
consideran que se gasta moitd 
diñeiro tendo en· canta o qÚe 
destinan outros concellos: 
Ourense, 73 millóns de pesetas, 
Lugo, 55, Ferrol, 63, e Santiago, 
70. Engaden que colectivos co, 
mo a mocidade e os nenos que, 
dan excluídos dunhas festas de 
verán nas que predorriin_a "unha 
concepción provinciana que va, 
lora en exceso o que procede de 
fóra e ignora a riqueza e diversi, 
dade do panorama cultural pon, 
tevedrés e galega". Sinalan que 
cos nove millóns de pesetas que 
se conceden a unha empresa 
promotora de corridas de tauros 
poderíase levar a cabo un plano 
de animación sócio,cultural en 
bairros e parróquias. + 

·· • O cantautor 
Urbano Cabrera 
actua en Lisboa 
Os días 26 e 2 7 de Xuño o can, 
tautor Urbano Cabrera ofrecerá 

• Ho~ena~~ en Lousame 
ao cura de Fruime 
En .1977 colocouse unha placa no coléxio público da Silva, en Lousame, 
lembrando ao cura de Fruime. O pasado Venres 12 de Xuño, vinteun 
anos despois, o conceilo de Lousame rendeulle unha homenaxe a Diego 
Cernadas de Castro, na que se descobriu un busto coincidindo co tercei, 
ro centenário do seu nacemento. Nesta ho[J1enaxe pediuse ademais que 
se lle adique un Dia das Letras Gálegas. _Popularmente coñecido como o 
cura de Fruime, Diego Cernadas foi unha das figuras sobranceiras do 
século XVIII, xu.nto ao Padre Sarmiento, nunha etaJ!a escura para a 
supervivéncia do galega na escrita. Nos se°:S te~tos en .galego ,escre, 
beu cartas, poemas e pezas de teatro, reivindicaba a dignidade do país 
frente as inxustizas. O acto do pasado Venres contou c©a participación 
da banda municipal de música, de escolares que recitáron obras do cu, 
ra de fruime e a actuación do grupo de baile Zernadas e Castro.+ 

dous concertos ao ar libre nunha 
praza lisboeta dentro dunha sé, 
ríe de actividades culturais 
patrocinadas na capital 
portuguesa por un grupo de mar, -

. cas comerciais. No ciclo de acti, 
vidades~ que incluen os concer, 
tos de fins de semana sobre mú, 
sicas de distintas cultúras, está 
prevista tamén a preséncia de 
Ernílio Cao. Urbano Cabrera le, 
vará a Lisboa ~e posibelmente 
logo de xira por Portugal, segun, 
do pretenden os organizadores
boa parte do seu repertório habi, 
tual, en especial do traballo 
discográfico Tarantela ~unto con 
temas de nova c;riación que o · 
cantautor prepara para unha fu, 
tura gravación. Autor de letra e 
música ademáis de intérprete, 
Urbano Cabrera recolle nas suas 
composicións as máis variadas 
tendéncias, desde o blues ao rock 
pasando polo folk ou o · 
country. + 

• Apresentación 
de Sindicalistas e 
Rebeldes en Vigo 
As histórias dos líderes do mo
vemen to libertário da primeira 
metade do século incluídas no 
libro Sindicalistas e Rebeldes (Edi, 
cións A ·Nosa Terra) serán apre, 
sentadas nos locais da CIG en 
Vigo o Venres 19 de Xuño á do, 
ce da mañán. No acto están pre, 
sentes o autor do libro, Dionisia 
Pereira, o presidente da CIG, 
Manuel Mera, e o responsábel 
da CIG,Jnmigración, Lois Pérez 
Leira.+ 

•Fallan os 
prémios de poesia 
'Maria Soliño' 
Entregáronse o 12 de Xuño os 
prémios do XIV Certame de Po, 
esia "Maria So liño", que organi, 
za o instituto de mesmo nome 
de Cangas. Un xuri formado por 
Iris Cachón, fi-nxo Angueira e 
Emílio Xosé Insua outorgoulle o 
primeiro prémio da categoria A 
a Lucia López Pérez, do instituto 
"A Sangriña" da Guarda, e na 
categoría B a Xermán Labrador 
Méndez, do instituto ''Valle, fo , 
clán" de Pontevedra. + 

• Compostel~, 
En pé de pedra 
Despois de que o ano pasado 
non se puidese celebrar por · 
atrancos administrativos, o cer, 
tame En pé de pedra volve de no, 
vo na sua terceira edición ás 
ruas de Santiago. Nesta ocasión 
7 compañías de danza e teatro 
actuarán ao ar libre en diferen, 
tes espazos da cidade os dias 26, 
27 e 28 de Xuño. Organizado 
polo Teatro Galán., as xornadas 
contarán con catorce actuacións 
das que tres son estreas, entre 
elas o espectáculo 
"Prescindibles" de Carpo Tran, 
sitório, compañia brasileiro,chi, 
lena. Ademáis doutros grupos de 
teatro e danza de Barcelona, Ju, 
goesla~ia e Madrid, os campos, 
teláns Matarile Teatro ,promo, 

ANOSA TERRA 

tares do even to, porán en ese , 
na a mon taxe "Stranger in the 
n ight". A lguns do e cenário 
da mostra van ser as Praza da 
Q uintana, Prateria e Toral, o 
Paseo da Alameda, Bonabal, a 
Acibecheria, San Martiño Pina, 
ria ou o Centro Galega de A rte 
Contero porán ea. + 

•Música 
arredor do 98 
Sobre a música que se facia en 
Galiza e América nas décadas fi, 
nais do pasado século ·xira o cur, 
so "Galiza e América: música, 
cultura e sociedade arredor do 
98", dirixido por Pilar Alén 
dentro da programación de ve, 
rán da Universidade de Santia, 
go de Compostela . Ilustrados 
con recitais que profundizan no 
coñecemen to da música da épo, 
ca, d iferen tes con ferenc iantes 
tratarán a sociedade e a cultura 
da época a través do teatro lfri, 
co, o co tumbrismo e rex ionali , 
mo nas artes, as masas corais ou 
a preséncia do mú ic galega 
na emigración . Participan entre 
outros, o director d con rv tó, 
r io uperior de Vigo, R b rt 

Relava, a oprano T ere a 
N ovoa, o catedrático de Hi t 
ria Xosé Ramón Barreiro, o mu, 
sicólogo ?<oan M. Carreira e a 
profesora de História Pilar 
Cagiao. O custe da matrícula 
xeral é de 17 .000 pesetas e redu, 
cicla de 9 .000. Máis información 
na Casa da Balconada de 
Santiago.+ 

Pilar ~én, directora da curso. 
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Os novas cans · 
protectores 

Título: Les nouveaux chíens de garde. 
Autor: Serge Halimi. 
Edita: Li ber,Raison d'Agir. 

Raison d'Agir (razón para actuar) 
é un grupo de intelectuais fran, 
ceses que sob a éxida de Pierre 
Bordieu intenta "apresentar o 
estado máis avanzado da investi, 
gación sobre os problemas polf, 
ticos e sociais de actualidade". 
Investigación que presen tan en 
volumes "concibidos e realizados 
por invest igadores en ciéncias 
sociais, sociólogos, historiadores, 
economistas, mais tamén eser[, 
rores e artistas , todos animados 
pola von tade militan te de di, 
fundir o saber indispensábel pa, 
ra a reflexión e a acción políti, 
cas nunha de mocrác ia, estas 
obriñas densas e ben documen, 
tada , deberian constituír unha 
espécie de enciclopédia popular 
in ternacional". 

Entre os membros de Raison 
d' Agir -a esquerda da esquerda, 
segundo Le Monde- cóntanse 
ca e todos os co laboradores da 
revista dirixida por Bordieu Ac, 
tes de la recherche en sciencies so, 
ciales e o eu uplemento Liber. 
Precisamente Liber,Raison 
d' Agir chámase a editora na que 
publican os devanditos volu, 
mes. Até o de agora, levan pu, 
blicados cinco, nun formato de 
llxl7,5 cm ., un máximo de 
120 p. e un prezo de JO francos 
france es (non chega á 800 
ptas .). O títulos, Sur la télévi, 
sión de Bordieu, un bet, eller, 
primeiro tomo da "~nciclopé, 
dia" popular, que publicado en 
decembro de 1996 levaba nun 

Luís Alberto Sanmartín 
- Helena Lago Canzobre 

ano 7 edicións. Con todo, o fo
lleto dt¡ Bordieu é -un libro fallir 
do ( véxase a miña reseña ne 
Grial 137). En 1997 apareceron 
dous volumes roáis: Quelques 
diagnostics et remedes urgents 
pour une université en péril, do 
colectivo Association de Réfle
xion sur les Enseignements Su, 
périers et la Recherche; e Les 
nouveaux chiens de garde, de 
Se rge H ali, 
mi . H ogano 
levan dous : 
Le "décem, Periodistas 

que muitos 
consideran 
de esquerdas, 
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das intervencíóns 
das "vedett-es" do 
periodismo francés , 
demostra como es, 
tes son os novas 
"cans defensore s" 
do neo- liberalismo. 
Como defenden, en 
xornais e rev istas, 
na telev isión e na 
rádio , aos proprie
tários dos meios de 
comunicación. Co
mo adaptan os seus 
comentários de ma
ne ira que todo o 
que acontece políti, 
ca, ou economica, 
mente, apareza co, 
mo xa o profetizado 
por eles. 

Nas páxinas do li
bro vemos · aparecer 

bre" des int€'
l l ec tu e l s 
fran{:ai s, dun 
co lectivo de 
cinco in ves, 
t igadores e 
Contre,feux, 
recolla de ar
tigos publica
d os en x& r, 
nais e rev is
tas, de Pierre 
Bord ieu. T º' 
dos con bos 
índices d e 
venda, ainda 

e que 
escreben 
en ElPaí e 
El Mundo, 
non deixan 
de ser os 

MANIERE DE VOIR-LE-MONDE DIPLOMATIQUE. a Jacques Julliard, 
editorialista de Le 

que os que se 

novos cans 
de garda. 

levan a palma son o xa citado 
de Bordieu sobre a televisión 
(traducido xa ao español e o ca
talán) e Les nouveaux chiens de 
garde, de Halimi que publicado 
en novembro do 97 levaba en 
abril <leste ano 13 edicións. 

Les chiens de garde (os cans de, 
fensores, ou protectores) é o tí
tulo de Paul Nizan, filósofo e 
novelista, compañeiro de estu, 
dios de Sartre, militante do PCF 
até o pacto xermano,soviético, 
crítico literário de L' Humanité 
durante muitos anos, morro en 
1940 e difamado polo PCF nos 
anos 40, o que levou a unha sé
rie de intelectuais, entre eles 
Sartre, Camu , Merleau, Ponty, 
Breton, etc., a tomar posición 

perante a difamación que acusa, 
ba a Nizan de confidente da po
licía, pun manifesto á opinión 
publica en 194 7. A campaña 
anti-Nizan levou a un enfronta
mento directo entre Sartre e 
Aragon que acabou en nada, .de, 
bido ao comezo da guerra fria. 
Nos anos setenta, a revista do 
PCF La Nouvelle Critique recla
mábase de N izan - xa non lem, 
braba que era un "traidor", pala, 
bras de Thorez- e de Roger Vai, 
lland , que abandonara o partido 
err1:956 .. . O libro de Nizan ~o 
que existe versión española, Ed. 
Fundamentos- era un ataque 
aos filósofos que consideraba 
cans protectores do capitalismo. 
Pór exemplo, "Kant é un explo, 
tador", "Aristóteles é un explo
tador", Leibniz "can protector 
do conformismo cristiano", etc. 
Todo isto ten mu1ta gráéia vin, 
do dun "marxista", xa que Marx 
admiraba tanto a Aristóteles co-

mo a Leibniz, e ·lendo calquera 
biografía do autor de O Capital 
acaba sabéndose que este garda, 
ba na casa pn fra~ento dun ta
piz que pertencera a e~te filóso, 
fo, do qu€ recopiara roáis de 160 
fragmentos 1en latín e francés 
cando a sua estadía en Berlín en 
1840. Pero isto son "anédotas" 
sen interese. Para Nizan os filó
sofos eran 'os defe~ores dos ban, 
queiros, ponto e a parte. Serge 
Halimi , periodista colaborador 
de~onde,Dip~matique reto
ma o titulo ·de Nizan para falar 
dos- novos "cans protectores/de
fensores" do capitalismo, do po, 
-der: os periodista5. 

En cen apretadas páxinas, Hali
mi dá un repaso aos periodistas 
franceses, da prensa escrita, da 
televisión e da rádio. Non é un 
libro teórico, é un libro empíri
co. De algunha 'maneira, un li, 
bro denúncia. A base de datos e 

Unha guía dirixida a todas as ·persoas 

que buscan un achegamento á natureza 

e que gustan de visitar en calquera época dp ano 

--

praias, cantís, dunas e esteiros para observar 
I 

e recoñecer a vexetación, cun sinxelo sistema -

de clasificación por ·cores, e as mudanzas 

que se prodúcen ó longo das estacións . 

XERAIS 

. / N ouvel Observateur, 
unha revista considerada de es, 
querdas, e Halimi pergúntase 
por qué . Alain Mine, Alain 
Duhamel, Alain T ouraine, to
dos eles membros da asociación 
Saint,Simon, verdadeiros teóri , 

- cos da "modemidade" do neo
liberalismo económico e políti
co, difusores e defensores do 
pensamento único. Serge July, 
patrón de Libération, o periódi
co fundado por Jean,Paul Sar, 
tre que-acabou senda, segundo 
un redactor do mesmo, "o ins, 
trumento da victoria do capitafü, 
mo na esquerda". Christiné Oc
kert, vedette dos informativos 
televisivos, ex-xefa d~ redac
ción de L' Express . Michel 
Field, que foi da extrema es, 
querda ao centro,esquerda me-

. diático, Jean,Marie Cavada, es, 
trela televisiva, os "filosofas" 
Bernard-Henri Lévy e André 
Glucksmann, Alain Peyrefitte, 
que há anos, nun libro que es, 
crebeu sobre China, puxo como 
epígrafe, "Cando China desper
te, o mundo tremará", atribuin
do a frase a Napole'ón, cando 
todo o mundo sabe que a pro
núncia Charlton Heston en 55 
dias en Pekin de Nicholas Raye 
guión, se mal no lembro, de 
Ben Hecht (o dato douno. eu). 
Todas aparecen en todas par
tes. Son colaboradores de Libé, 
r~tion, de Le Point, de L'Express, 
de Le Fígaro, de Le Monde, de 
diversas emisoras de rádio e de 
várias cadenas televisivas, mes, 
mo algún escrebe á :vez en Le 
Fígaro e en L'Humanité: Alain 
Duhamel. Todos aceptaron 
Maastricht sen chistar., todos 
apoiaron a guerra do Golfo, to, 
dos aceptaron o plan Juppé que 
rebelou en decembro de 1995 á 
millóns de franceses, todos loa
ban o valor. de Juppé que mo, 
dernizaba ( chimpando ao paro 
a centenares de miles de traba, 
lladores, arruinando e privati, 
zando a seguridade social, eli, 
minando servicios sociais, etc.) 
a sociedade francesa dunha vez 
por todas. Pero sobre todos loa, 
ban o plan Juppé porque era a 
"única política posíbel". 

Mais non só estes novas protec, 
tares/defensores do neo,liberalis, 
mo loan as exceléncias deste, 
Halimi, no último capítulo, "Un 
universo de conivéncias", demos-

(Pasa á páxina seguinte) 
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canta de libros 

A guerra dos mundos 
Cando se cumpre o centenário da sua 
publicación, Xerais edita en galega A 
guerra dos mundos, de H.G.Wells, 

nunha traducción 
de Gonzalo Cons
tela e Esther Sán
chez. A novela 
narra a invasión 
da Terra por par
te dos marcianos 
e as suas conse-
cuéncias nunha 
zona do Sul de 
Inglaterra. Ne
la o narrador é 
vítima e teste-

muña. Alguns crí
ticos da obra interpretárona como a 
dramatización dos ingleses ante unha 
invas ión extranxeira e, ademais, como 
o sentimento de culpa dun sistema co
lonial. Wells é o autor tamén de O ho
me invisíbel, A illa do Dr. Moreau e A 
visita marabillosa. • 

Relacións entre 
Galiza e Granada 
Galicia e Granada: dous cabos dun ei- -
xo espiritual é un lib;o de Andrés Poci

ña que recolle vinte 
relatos como "re- · 
sultado lóxico de 
ter a alma partida 
entre dous lugares 
dabondo afastados 
no espacio, pero 
máis ach.egados 
no espírito de 
canto se poidese 
sospeitar". Os 
artigas recollen 
aspectos como 
a paixión de 

García Larca pala poesia galega, 
da sua relación con Blanco Amor, do 
paso de Luis Pimentel por Granada ou 
dos cantos de Carvalh.o Calero á cidade 
andaluza. En Edicións do Castro. t 

Un berro 
de Xavier Olariaga 
Desde Noia, escrebe Xabier A : Olaria
ga, catedrático de Economia en Com
postela, O berro, definido como un li
bro de poemas e pensamentos de Vida, 

Amor e. Marte. 
Inmerso na aven
tura de publicar . 
sen coñecer o 
destino dos seus 
versos, o autor, 
coa inspiración 
dunha viaxe de 
Cuba ao fundo, 
pronúnciase, 
sen exce,Pción 
algunha a pro! 
da vida e ofe
·rece as suas 

notas sobre a patria, a nada, o 
vacio, a intelixéncia ou a liberdade. 
Editado en Toxosoutos. t 

Pezas de Peter Weiss 
segundo Sastre 
O dramaturgo Alfonso Sastre escrebe 
versións literárias das duas pezas de Pe
ter Weiss Mockinpott y Noche de 
huéspedes acompañadas de reflexións 

teóricas na Edito
rial lru. A p+imeíra 
peza canta como 
señor Mockinpott, 
un pequeno bur
gués, conseguiu 
liberarse dos seus 
padecimentos e 
entronca ca tea
tro de axitación 
de 1968. Ante-

»', rior a esta, de 
1963, é Noche 
de Huéspedes, 

escenário de pulsións, e 
na que ao autor ainda recurre ao discur
so surrealista. • 

(\!en '!a páxina anterior) · 
tra como uns· apoian a outros. 
Como Philippe Labro, director 
de R TL é loado como novelista 
-novelista indispensábel- nos 
programas da sua emisora. Como 
Alain Duhamel cada vez que pu
blica un libro é loado polos_seus 
co-tertulianos nas diferentes ter
túlias e programas de rádio e te
levisión en que participa. Como 
todos, amigos entre eles, falan 
dos seus libros, sempre excelen
tes, sempre maravillosos, sempre 
indispensábeis, sempre o "rien va 
plus". (Un libro de Alain Peyref
fite merece u até ¡ 1 7 ! reseñas en 
Le Figaro onde é colaborador). 
Halimi narra unha anécdota. Je
an-Marie Cavada no seu progra
ma La Marche du siecle, convida 
ao entón secretario xeral do PSF, 
Lionel Jospin. Outro invitado é 
un <lestes "cans defensores', como 
Cavada: Alain Gerard-Slama: 
"Cavada, parodiándose sen esfor
zo virase cara a Jospin, e como 
un marqués recebindo a súa me
sa: Non lle presento a Alain-Gé-· 
rard Slama. Imaxino que o le. ~ 
Pero Lionel.Jospin non era perio
dista. O seu ollar dubitativo su-
xeria todo o contrario". -

Les nouveaux chiens de garde non 
é un libro teórico, é a denúncia 
dun grupo de periodistas onipre
sentes que impón a sua defini
ción da información como mer
cadoria a toda unha profesión 
que en Franza, como no estado 
español, cada vez, máis precari
zada polo temor ao paro. Unha 
série de periodistas que se "en
frontan" entre eles, en debates 
nos que representan os dous 
"pólos" cando, como demostra 
Halim·i son o mesmo pólo. Un 
grupo de periodistas que se dis
tribuen os favores entre si. Un 
grupo de periodistas que reve
réncia o poder, o neo-liber.alis
mo. Un grupo de periodistas que 
son os novos cans defensores do 
naso sistema económico. ¿Para 
cando un mesmo sobre os novos 
cans defensores/protectores no 
Estado Español? 

Seria interesante ver como unha 
serie de periodistas que muitos 
consideran de esquerdas, e que 
escreben en El País e El Mundo 
non deixan de ser os novos cans 
de garda. (Por non falar dos que 
escreben nos periódicos galegos, 
pero calemos, non queremos ca
brear a ninguén). Un libro, un 
folleto, onde se nos expliquen as 
funcións desempeñadas, por 
exemploJ por un Manuel Campo 
Vídal, do PSUC ao neo-libe
ralismo, dun Pedro Schwarz· -o 
gran defensor das privatizacións 
a cobrar soldos de empresas pú
blicas-, dun Fernando· Onega, 
defensor de Polanco cando este 
pactou con Asensio, portavoz do 
PP unha vez este conseguiu, por 
meio de Telefónica (empresa 
ex-pública) dominar Antena 3, 
etc. Un folleto coll).o o presente 
no que se nos explique quen e 
con que carros se dominan os 
meios de información no Estado 
español -esta información sobre 
Franza áchase neste interesante 
e indispensábel libriño de Serge 
Halimi, que nunca será traduci
do porque é tan particular, que é 
universal.• 
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Fábula non 
tan inocente 
Título: A compañia clandestina de conrra

publicidade. 
Autora: Marilar A leixandre. 

Edita: Xerais. 

É o primeiro que se me ven á ca
beza e faríaseme ben difícil expli
car a novela sen a referéncia da 
fábula. Sen embargo axiña cóm
pre engadir que non utilizamos a 
concepción clásica de fábula, esa 
_onde os prota-
gonistas son 
animais que 
levan a cabo 
accións pró
prias de ho
mes sempre 
con finalidade 
aleccionadora 
ou moralista. 
A pesares de 
que si hai afán 
aleccionador, 
seria excesivo, 
empezando 
porque aquí as 
person axes 
son humanas. 

O toné sen 
dúbida o 
aspecto máis 
salientábel, 
o discurso 
vive grácias 
a el e 
trascende o 
anecdótico. 

Mais o ton amábel no que se de
senvo lve o discurso inevi tabel
mente nos leva a pensar así. Tal 
amabilidade no ton mantense pá
xina tras páxina e fai que a nove
la teña unha leitura agradábel. Xa 
de inicio é difícil que alguén poi
da imaxinar brusquidades: a ac
ción ten princípio na aparición 
duns cartazes de contrapubli.cida
de (publicidade negativa) e a par
tir de aí comezan unha série de 
investigacións coa fin de descu
brir a sua autoría. E consta ben 
claramente que o leitor sintoniza
rá, así como os investigadores, 
coa devandita contrapublicidade. 
A sintonía estabelécese desde o 
ponto de vista emotivo e racio
nal. A contrapublicidade non é 
senón infonii.ación veraz que pre
tende contrarrestar esa morea de 
publicidade que nos meten polos 
ollos e que tantas veces é só un 
lavado de cara para que se:icamos 
optimistas e non nos fagamos 
perguntas molestas. Compañías 
de electricidade, bancos, telefo
nía, trens ... van sen do sucesivos 
albos da Kompañía Klandestina 
nun inocente xogo de destruc
ción do mito consumista que axi-

ña nos gaña as simpatías porque a 
Kompañía é realmente o heroe. 
Pero desde o momento en que se 
inícia un proceso detectivesco 
debemos andar coa mosca detrás 
da orella porque ese proceso esixe 
un clímax e no abonda con des
velar quen son os autores' da con
trapublicidade. 

O ton é sen_ dúbida o aspecto 
máis salientábel, o discurso vive 
grácias a el e tra.Scende o anecdó
tico. Mesmo a pesar de haber 
martes ou atentados, estas traxé
dias non o escurecen nunca. Nen 
sequera a fundamental preséncia 
do mundo do terror logra tal pro
pósito. E habemo~ de telo en 
conta á hora de formarnos un 
xuízo do discurso. Que estean tan 
presentes as referéncia a Fran-

- kenste in, e sobre todo a Lon 
Chaney, non é recurso fácil e ten 
obxectivo claro. E é que o terror, 
o pánico, non é responsabilidade 
do monstro -da criatura- senón 
que moitas veces omos nó quen 
os tomamos como e cu a e imo 
facendo de eles o que non son. 
Exemplos hai abondos. Aquí é a 
Kompañía Klandestina de Kontra
publicidade, ela debera ser axente 
do · caos e produce o efecto con
trário, empatiza. Precisamente es
tamos falando do ponto máis fra
co da novela, debera ser máis 
transparente a ambivalente fun
ción dese mundo e ficar máis per
ceptíbel o antedito -cousa que 
axudaria tamén a que a incidén
cia social do discurso fora máis 
clara-. Sempre hai o risco de que 
algún leitor vexa só simples eru
dicción ou pouco elaborado xogo 
literário. E en realidade estamos a 
falar de algo crucial, aquí é onde 
se vai desvelando a intencionali
dade da trama, avísasenos de que 
non todo é cor de rosa. 

. Esta curiosa história merecente 
do IV Premio Álvaro Cunqueiro, 
esta lúdica reflexión está cons
truícÍa tamén desde a intertex
tualidade. Ademais da contrapu
blicidade, en várias ocasións te
rnos textos xomalísticos, outras 
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sqn cancións, poesías ou contos. 
E apreséntanos un mundo escin
dido entre habitantes das tebras, 
da escuridade, os sencasa e os 
que moran na superficie. Premo
nición de futuro? De momento, 
metro non ternos ... E tanto Me
lania, o Rei dos Ratos ou o Ma
reante teñen moito que ver con 
Seoane, Guti ou os Saavedra; 
son mundos interdependentes, 
non paralelqs e alleos entre si. 

Facendo un reconto atopamos 
que comezamos falando de fábu
la, novela detectivesca, terror ... e 
con Melania e as suas histórias 
volcamos á fábula. Pero a unha 
fábula do real. O meirande perigo 
de A compañia clandestina de con
r:rapublicidcule está en considerala 
unha leitura amena pero intras
cendente. A amenidad é obvia e 
a intrascendéncia fal a en canto 
parte de unha análi e ocial éria 
por mái que par za in cente, pe
ro é que o xogo mái in cente 
pode agochar aut 'ntica maqui
nacións. N n e trata de literatu
ra infantil-xuvenil fóra do t to. 

Así as cousas, o único que xoga á 
contra da amenidade e amabili
dade da leitura, é confusión pro
nominal. Polo demai - esta un
ha curiosa reflexión lúdica, de as 
que enganchan, vulgo dixit. • 

XOSÉ M . EIRÉ 

O trosquista 
sometido 

Título: Enrique Femández Sendón. Memo

ria e antolox.fa dun republicano galego. 
Edición e estudo: X.L Axeitos / Uxio Bobillo. 

Edita: O Casao. 

Os autores do volume déixan 
claro. É a hi toria dunha fru tra
ción, dunha derrota, a vida dun 
perdedor. A me ma en aci n 
que transmitía Luís eoane can-

(Pa a á páxina eguinte) 

Manuel e Enrique Femández Sendón. As duas caras do trosquismo galego nos anos 30. 

Al 
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(Ven da páxina anterior) 
do informaba -desde as páxinas 
de Galicia Emigrante como 

· tantas outras veces- da defun
ción de Enrique Femández Sen
dón. O que fota un dos máis 

- preparados dirixentes da esquer
da revolucionaria española e o 
que, co 
sornetemento 
franquista, 
convértese 
na postguerra . 
en cronista 
pesqueiro nas 
revistas de 
Paz Andrade 
á vez que -un 
rnáis- escra
vo vilego do 
alcooL 

A morte foi 
en Ribeira en 
Novembro 
de 1954. Fa-

Fersen pasou 
de ser o máis 
trosquista da 
elite da ICE 
a propagar 
en poucos 
meses o 
entrismo no 
PSOE 

1 ceu nunha ditadura e noutra, a 
de Primo de Rivera, escrebia en 
galega a Manuel Antonio mi i
vas nunha correspondéncia in
zada de chi co ao galegui mo 
cultural. Daquela era o próprio 
Fernández Sendón quen anima
ba ao poeta de Rianxo a que fi
xera irner ión no debate intelec
tual que animaban o homes da 
re i ta Nós. Algo ben distinto 
do que predicaría poucos ano 
de pois. 

O Madrid que aco aba á ditadura 
deslumbrouno e o eu im1án Ma
nuel foi quen de subsidiar unha 
estancia chea de tertúlias e intri
gas políticas. Aparecen cedo --co 
alcume político e literário de Fer
sen- o eus primeiro e criros pa
ra a páx ina da revi ta Nueva 
España e ben rápido convértese 
en pluma de vangarda na reví ta 
Comunismo. Ornen al teórico da 
expre ión organizada da e querda 
comuni ta pañ la. 

terrado en Alma Ata, T rots
qui comeza a rganización trans
naci nal da ua tendencia nunha 
operación que terá os seus primei
ros froitos logo da súa expulsión 
da URSS. Concibe desde T urquia 
un ecretariado político no que 
está presente o catalán Andreu 
Nin. Aquel antigo nacionalista 
republicano e despois dirixente-na 
CNT, que logo dunha estadía en 
Moscova confluiu desde 1930 cos 
desencantados da submisión me
cánica dos comunistas españois á 
política da IlI Internacional. Caso 
semellante ao de Joaquín Maurín, · 
expulsado á sua vez do PCE con · 
roda a Federación Catalana Bale
ar ou os de Juan Andrade ou o 
mesmo Fersen. 

Oirixentes capaces de estender o 
debate crítico e criar núcleos de 
organización en todo o Estado _a 
través dos sindicatos da CNT. Un 
deles situáríase na localidade ex-

tremeña de Llerena ao cargo de 
Luis Rastrallo: Militante comunis
ta que se translada á Galiza para 
conseguir agrupar a unha série de 
compactos militantes obreiros coa 
etiqueta do marxismo revolucio
nário. Deles, Manuel Femández 
Sendón, piloto da mariña e irmán 
de Fersen, converteriase co tempo 
xunto ao mesmo Rastrallo, na re
feréncia da primeira recepción 
-como ten estudado Oionísio Pe
reira- do trosquismo no noso país. 

Boa parte desta incidéncia débese 
ao labor propagandístico de Fer
sen a meio de xiras e mitins e o 
seu preponderartte papel teórico 
desde as revistas Comunismo e El 
soviet. Traballo militante que nos 
intres máis críticos da ll Repúbli
ca condúceno ao cárcere na com
paña da plana rnaior da Izquierda 
Comunista de España e o Bloc 
Obrer e Camperol. Duas organi
zacións que, ainda representando 
o reflexo organizado do trosquis
mo estatal, mantivéronse dividi
da e enfrentadas por cuestións 
tácticas e estratéxicas ás que o 
problema nacional non era alleo. 

Fersen non compredeu en nen
gun momento o esforzo dun líder 
corno Maurin capaz de imaxinar o 
Bloc nunha táctica -cada vez 
mái afastado de T rotsqui- que 
achegou a ectores do campesiña
do e da intelectualidad.e catalana 
aos obreiros de vangarda organiza
dos nos sindicatos de oposición á 
C~T. Tampouco soubo com
prender na sua totalidade a visión 
de Maurín sobre os nacionalismos 
entendidos por este e Andreu Nin 
como un aspecto capital da revo
lución democrática. Mesmo ao 
analisar o nacionalismos ibéricos 
Fersen non concedía viabilidade 
ao galegui mo mália o e forzos 
que o escasos militantes galegos 
realizaron en tal entido. 

Fer en p ou de er o mái tros
qui ta da elite da ICE a propagar 
en p uco me e o entri mo nun 

E r dicalizado de de a revo
lu ión d A turia . A abertura 
d páxina de Leviatán a coñe
cido tro quistas por man de 
Lu i Araqui tain non foi enón 
un e radio inrermédio.que apro
v it u Fer en para, ao contrário 
do us máis significados corn
pañeiro , de ligar e da constitu
ción en 1935 do Partido Obrero 
de Unificación Marxista. Unha 
unificación da i;:squerda comu
nista estatal liderada desde Ca
talunya por Nin e Maurin e na 
que entrou igualmente o groso 
da organización galega. 

A derrota da opción por el de
fendida entrégao nas mans do 
PSOE. Queda dilufdo na asa ra- -
dical largocaballerista e sen pro
tagonismo nengun fora do apor
tado a través dos seus artigos en 
Leviatán. Foro que aproveitou 
para encauzar a sua vida intelec
tual ao mesmo tempo_ que retor
naba á órbita galeg0; por medio 
de P.A.N., a revista madrileña 
onde se reencontra con. Manuel 
Antonio e antigos compañeiros 
como Rafael e Eduardo Oieste 
ou Otero Espasandfn. 

Con dificuldades económicq.s e 
rastrexando colaboracións en 
xornais e diários chega o alza
mento militar e unha guerra civil 
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que colle a Maurín en Galiza e, 
meses máis tarde, ao seu antigo 
camarada Nin desaparecido -asa
sin a do- polos servizos secretos 
stalinistas. Unha· etapa béli~a, 
que na retagarda galega. sabe do 
fusilamento do seu irmán Ma
nvel e Luis Rastrallo, e que para 
Fersen é un período escuro que· 
remata en 1939 no sinistro cam
pa- de concentración de Alacant. 

O home que volta a Ribeira xa 
non era o Fersen da etapa ma-

Entre a música 
tradicional e a clásica 
Titulo: Charabisca. 

Grupo: Charabisca. 

Edición: Própria. 

O trio Charabisca, da comarca de Fe- -
rrol, está nestes dias a dar concertos en 
Santander, Xixón, Cáceres e Madrid, 
ao ter sido seleccionados para-partici
par nos circuítos musicais do Instituto 
da Xuventude no apartado de "ourras 
músicas". Emilio Mesias, Simón Gar
cia e Anxel Faraldo son tres músicos, 
formados nn conservatório, que se 
xuntaron hai dous anos para fundir o 
aprendido nunha formación clásica 

. con aspecto da música tradióonal ga
lega e acadar o que eles denominan 

drileña. Máis que derrotado 
Axeitos descrebe un home ex·
poliado de sentimentos políticos 
e até famfliares que se entregou 
á conmiseración dos ámigos pa
ra regar penas co consumo esce
sivo de alcool. Toda unha perda 
de perspectiva social que o leva 
a afirmar -en carta a Antonio 
Baltar datada en 1950 rp.entres a 
guerrilla mantiña a loita nos 
mcmtes e centenares de sindica
listas ainda purgaban penas de 
prisión- que a vida en Galicia 
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era "bastante boa no que afecta 
a seguridades e libertades de mo
vimentos e de expresión". 

Opinión desnortada que o intro
duce nun pasadizo que el imaxi
naba só transitado polos an:ar
qui.Stas, a quen consideraba quin
ce anos antes en Leviatán as ratas 
máis imundas da política, aven
tureiros de todo xén~ro, capaces 
de cairen nas piares lameiras. • 

X.E.A. 

11 canta de discos¡ .. ¡---------
"música atlántica". Sen lerr_as, o acor
deón, frauta, contrabaixo e guitarra 
percuran tamén ourros ritmos máis 
contemporáneos como o jazz ou os rit
mos latinoamericanos, mestura que se 
percibe con máis intensidade no útli
mo dos catro temas da maqueta que 
ve_ñen de gravar: A qama Azul. Tanto 
esta como as outras pezas, A Perda da 
Paixón, Aquela Boa Moza e O Desper
tar da Inocencia, son compostas polos 
tres mozos, que xa gañaran o segundo 
prémio do certame de música folk que 
convoca a consellaria de Xuventude. + 

Facendo história do 
pop basca 
Título: Barzen. 

Grupo: Beti Mugan. 

Edita: Esan Ozenki. · 

Cando a finais dos anos oitenta, o 
pop-rock distorsionado vivia o seu 
momento de auxe gracias a grupos co
mo Sonic Youth, Pixies e Fugazi coas 
suas mensaxes contestatárias en letras 
e guitarras, xurdia no Bidasoa o grupo 
Beti Mugan que, recollendo a semente 
deste rnovemento, construíron o seu 
traballo que se espallou en carro dis
c~s- Nos noventa separáronse sen aca-

dar o entendimento do público. A 
compañia Esan Ozenki bota unha 
ollada arras e, considerando a elegán
ciae enriquecemento da música do 
grupo, selecciona vinte dous temas no 
CD Batzen. Fundamentalmente en 
euskera -ainda que mesturan a sua lín
gua co inglés nalgun tema-os Beti Mu
gan, refirense ao Norte como a algo 
máis que unha ubicación xeográfica, 
escupen o seu noxo pola realidade dos 
meios de comunicación escollendo a 
distorsión, e superan as limitacións pa·
ra ollar cara adiante. Moi recomedábel 
para coñecer algo máis do pop-rock en 
Euskadi. Inclúese unha versión do te
ma "Jane says" de]ane's Adiction.+ 

.. 
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Skornabois apresentan 
o seu primeiro disco tras catro anos facendo música 
Producidos por Segundo Grandio, os de Lourenzá mesturan rock e rap 

A combinación de rock, hard
core e rap é a base do primeiro 
disco dos Skornabois, o grupo 
de Vilanova de Lourenzá, que 
leva o mesmo nome do grupo. 
Este disco continua o xa semen
tado na maqueta O venne homi
cida, con letras contundentes 
nas que fan referéncia tanto á 
necesidade de militar no comba
te social como aos .riscos da in
solidariedade e do pesimismo. 
Todo' a ritmo de rap. O Venres , 
12 de Xuño fixero~ a apresen
tadón do seu primeiro disco nos 
estudos Area Master de Vigo, ' 
onde gravaron coa produción 
do sinl.estro Segundo Grandio . 
e baixo o selo de "Chorima". ' 

\. 

A incorporación do baixista 1 ván 
Laxe o pasado ano completou a 
formación coa que comezaron 
Emílio López, á voz, Xoán Villar~ . 
da, á bateria, e Xermán Viluba, á 
guitarra, en 1994. Laxe encarré
gase dos ritmos programados aos 
que os Skornabois colleron que
réncia e percíbeie nun disco que 
sen renunciar ao rock tampouco 
prescinde de ser pinchado nas 
discotecas. No disco incluen un
h:nersión de Avaria de Os Resen
tidos -grupo que significa moito 
para os de Lourenzá- que conta 

coa· participación de Antón Rei
xa, quen tamén apoioÚ-aos Skor
nabois no acto de apresentación 
de disco. Á sua beira, Manuel 
Seixas, escritor e membro do gru
po Korosi Dansas, tamén acudiu á 
chamada do grupo de Lourenzá. 

;,,· 

A _discográfica "Chorima" ta
mén confia na boa recepción do 
disco para o que . puxo todos os 
meios técnicos posíbeis á sua 
disposicióh. "Chorima" é unha 
división dos estudos de grava
ción Area Master que, desde 

meses atrás, cantan con novas 
instalacións. Da maqueta grava
da po lo grupo h a i dous anos 
vendéronse perto de duas mil 
copias , o cal surp rendeu aos 
próprios Skornabois, q ue non 

. contaban que unha casete sen 

Rock mexicano facturado na Galiza 
O grupo Vantroi grava o seu segundo disco nun estúdio de Vigo 

*A. ESTÉVEZ 

Formáronse hai seis anos mis colo
nias de México Distrito Federal e 
actualmente grav.an nos estudios 
Fussion de Vigo o 'seu segundo 
disco, coa producción de .BKT, 
unha iniciativa do grupo Boikot 
para dar posibilidades aos grupos 
independentes. Estiveron dando 
concertos por Galiza co seu pri
meiro disco No nos moverán. e es
peran ter a finais de ano o ~egun-

. do xa nas tendas. "A primeira vez 
que vimos a dar concertos polo . 
Estado español, entre 1994 e 
1995, tivemos que vender todos 
os instrumentos en México para ' 
levar a cabo a viaxe. Desde aque
la, sempre mantivemos o contac
to até que vimos que na Galiza 
dábannos unha oportunidade pa
ra gravar un segundo disco'\ eon
ta Barrabás, baixo do grupo, refe
ríndose tanto a Boikot como a Xa
vier Abreu, o produtor que: desde 
Vigo amáñalles o disco. Aqemais 
de el, Olímpia, á guitarra, Ha
tuey, á batería, e Gerardo, :guita-
rra e voz, forman o grupo. · · 

A traxectória de Vantroi non 
ten que ver coa doutro grupo 
mexicano, Molotov, que está su
bindo nas listas de éxito dás ra
dio formulas facendo hip hop e 
mesturando o castelán co in
giés. "Son un .grupo dirixido , · I 
cunha multinacional detrás e 

moita· promoción. O rock está 
tendo moito auxe en México, 
sobre todo o rock en español ou 
en línguas indíxenas. Ha,i un 
co'nsigna de entendernos, co~ 
municar os nosos problemas .. 
pero non existe apoio dos meios 
de comunicación. Ternos que 
aturar toda a merda que nos 
chega dos Estados Unidos. Son 
poucas emisoras as que apoian 
este movemento", conta Gerar
do . "Nas emisoras comerciais 
están empezando a · fa lar inglés 

até entre os locutores", engade 
Olimpia. Vantroi adícase a facer 
unha música que se adapta me
llar á liña de Barricada, Rosen
do ou de rock radical, da que es
peran sacar máis partido con es
ta segunda producción. 

Debutaron nos escenários nun 
encontro "anú V Centenário" 
que se celebrou en México ·en 
1992 e no que participaron tá
mén grupos europeos , Despois 
gravaron unha maqueta co títu-

lo Hemos dicho 
basta, Fichou-

. nos a multina
cional Wamer 
e gravaron o 
se u primeiro 
d isco. Tiñan 
un contrato 
para tres t ra
ba llos pero a 
relación rema
to u an tes. "O 
acordo ao que 
che garam os 
sinalaba unha 
tiraxe para o 
primeiro disco 
de dez mil có
p i as. Non 
chegaron a 
tres mil. Tiña
mos que ir nós 
polas tendas 
de discos e ver 
si estaba á 

venda. Houbo unha casa disco
gráfica interesada en editalo 
noutros paises americanos e nen 
sequera puido mercar discos por
que non había. Ao final, deixa
mos Warner", canta Barrabás. 
Todos participan na composi
ción de temas. "Nós ternos un 
ponto de vista, tampouco quere
mos indicarlle á xente que nos 
escoita o que ten que facer. Fa
lamos dos problemas que ternos 
ao redor, con moitas reivindica
cións, pero tamén nos gostan as 

practicamente promoción ven
derase tan ben a través dos con
certos ou do correo. T amén é 
importante para o grupo de 
Louren zá contar co apoi o n a 
producción d~ Segundo Gran
dio, membro de Siniestro T atal e 
xa experimentado no traballo 
con outros grupos. "Contar con 
alguén que esco ita o teu traba
llo máis alá do que ti mesmo o 
fas é importan te. E nóta e a ex
periéncia de egundo, cuxas in
d icacións on sempre para me
llorar", con tan os músicos. 

Durante o verán apr entan 
eu traballo en directo. Un do 

primeiros concertos será o que 
abra o vindeiro 7 de Xullo a Fei
ra das Mentiras, que e vai cele
brar durante cinco dia en San
tiago. Este eguidore de grupos 
como o desaparecido Negu Go
rriak - aos que seguen en boa 
maneira á hora de tomar unha 
atitude combativa e anovadora 
no escenário- confian en que o 
disco sexa un paso máis para ir 
abrindo portas ao rock galega. 
De concerto non e queixan. 
Para eles é unha orte poder to
car en directo e sinalan que o 
pasado ano tiveron ao redor de 
sesenta actuación . + 

Cando rematen d gravar, v lt -
rán a Méxic , ncle, c mo n á
seque rod mundo, alas de 
rock non gozan de boa saude. 
"Os concerto na rua, ond em
pezamos a tocar, están proibid . 
Hai media dúcia de salas de con
certos na capital, ainda que cons
tantemente ameazadas de pech . 
Cada bairro da cidade, que pode 
superar o millón de habitantes, 
ten o seu grupo de rock. A me
llar oportunidade para tocar ago
ra son os concertos solidários nos 
que a xenter paga o equivalente 
a duascentas pesetas para a entra
da. Pódese pagar pois con un qui
lo de arroz ou frijoles Son colecti
vos sociais os que organizan, to
can quince ou vinte grupos e 
xúntanse dez mil persoas. Nalgun 
deles incluso ternos que dar unha 
axuda económica para pagar os 
equipos de música, pero non im
porta porque é a oportunidade de 
ter moito público. Fóra de Méxi
co só é posíbel tocar en cidadeE 
como Guadalajara, Guanaj~ato, 
Querétaro ou Tijuana, unlí.a ruta 
polo Norte. No Sul xa cambian 
as condicións económicas e so
ciais", conta Gerardo. + 

l 
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Sociedad e A N osa Galiza 
-;.;;;. ~y9ai;-o-r9/o8i ;;;9/¡~d;~ .hi;,,-

O Centro Galego de Xenebra 
oferece unha conexion coa sua 
revista, información so bre o 
centro, ligazóns, unha escolma 
dos libros da sua biblioteca e in, 
formación arredor dos estudos 
sobre a emigración. 

.. · -~ MUSEOS . '« 

Mu e do Povo Galego 
- . http) /~.;~s;~d-;pcli~-:;;¡. -

Curiosamente o Centro Galego 
d Arte Contemporánea non 
ten páxina web (está en prepa, 
ración), pero i o museu etno, 
gráfico galego por exceléncia: o 
Museu do Povo Galego. Na pá, 
xina oferecése unha comple.ta 
guia do museu, información so, 
breo próprio centro, sobre as sa, 
las permanentes, os servizos mu, 
seísti"cos e as exposicións. 

M SICA 

Música 
~~;b;,:~.;~~-.zo·i;;·~;k"~9a-,~~7 

A mellor información sobre a mú, 
sica fo& e tradicional da Galiza. 
T amén inclue dados sobre grupos 
noveis, insnumentos, bibliografia, 
ligazóns, concertos e noticias. 

BANDA DESEÍÍADA 

Anamarciana 
~:;~~~-;-c·i~~~~~/En.ch~~~df:~~ 

rest/ 6209 /indexa na. html 

Páxina d dicada á banda dese, 
ñada n cuxa portada prométen, 

av ntura da per onaxe favo, 
rita d s nenos d toda Galiza, a 
extraterrestre máis hiperespa, 
cial. É Anamarciana. 

UlllVERSIDADES 

~ IBl1VERSIDADEDE Be'""'.,da 
~ SANTIAGODECOMPOSTEL-\ : •::.".:::::: 

~ ...__._ 
· 1n11~ 

'lllllM.lilr.r~ ............. 
ii!'m..Wttl'.U. 

~~' llm12 '~ 
~~111.*iW. 
-~ llllau.6nlM 

".,¡. r 1 - r ·,+ ti' rrh 
·:;~ ............,_ 
¡:¡-

!}~~ ~~~~ª-~ª~ -~~ ?.2~~-ªg2 . 
www.usc.es/ 

A máis vella das universidades 
galegas tamén é das máis moder, 

. nas. Na sua páxina oferece infor, 
mación sobre a institución, sobr~ 
~s seu órganos qe govemo, as pro, 

., ... 

1 ... '· 

Galiza na rede 
· Escolma dalgunhas das páxinas web máis .representativas 

bas de acceso e o ingreso, as ma, 
trículas, as titulacións e as bolsas. 

Universidade da Coruña 
-·-·---~~~c1:~¡-·-·-·-

Infor~ación, sistemas de acceso, 
faculdades e departamentos, 
cursos e ·congresos, masters e 
cursos de postgrao, a universida
de en internet, a Fundación ... 
todo isto e máis na páxina da 
Universidade da Coruña. 

LITERATURA 

O Ximnáxio de Academo 
~.~~ :;;;ü'sER5/~;~~7h~·;-

htm 

A revista literária dixital que di, 
rixe o escritor Manuel Forcadela 
é unha das pioneiras. Oferece 
textos, crítica, debates, infor
mes . .. e unha ligazón coa páxi, 
na de Rosalia. 

EDITORIAIS 

X erais 
www .xerais.es 

Unha das máis grandes edito, 
riais galegas pon a disposición 
dos cibernautas información so, 
bre os seus servizos, as novida, 
des, os prémios, as c0leccións e 
os seus autores. Tamén inclue 
un servizo online. 

INSTITUCl6NS 

Desenvolvimento 
Comarcal 

-·-·---~~pdc:~¡-·-·-·-

O Plano de De envolvimento 
Comarcal da Galiza oferece in, 
~ rmación da planificación e o 
de envolvimento comarcal, un 
mapa comarcal, dados sobre os 
centros de exposición e sobre 
o recur o comarcais. Tamén 
informa sobre os cursos de de, 
senvolvimento que realiza. 

Xunta de Galiza 
- . - " - " -~~ ~~;~~~¡" - " - --

A Xunta oferece unha completa 
páxina de información sobre as 
suas actividades e servizos, má, 
goa que non coñeza case actuali, 
zacións. A modo de anécdota, 
cabe dicer que inclue unha bio, 
grafía maquillada do presidente 
na que Manuel Fraga carece de 
pasado político no franquismo e 
case parece un demócrata. · 

MOL 
;~~b;r~~;;-~~;~¡Vn9~~/i~dex. 

htm 

O Movimento de Defessa da 
Língua informa sobre quen son, 
como escrebem, que campañas 
desenvolven. T amén oferece li, 
gazóns, enderezos, información 
sobre a Comunidade de Países 

Fraga poderla presidir o Afeo Atlántico 
O 'presidenie da Xunia Man""l Pi:aga, vioxa hoxe a Lisboa paza 

participor :na .. embloados represontorm• do Arto Atlántico en • 
que se ratiíu:ará, con 10da probabilidalle, a súa candida1Uia 
como Jíder deste Oit81Ú3JJJO ewapeo . O Aleo ... tlántiro é wtha 

comisión da dmrnti da:: Remw , inégra.da poloo e31ados de 
Ponugal, España,,IrlaÍida, Reino Unido e Pmreia, que !En 
como obxectivo po1encia¡- o desenvolvemento ecoromlco dos 
~11Í1Drio• b!IÍÍallo• polo Océano Atlántico . Pro¡¡a suO.itui!á ro 
corgo a .lean Pierre Roffarin, im•iden1e do Con,,eIJo Rer.iOnaI 
de Poitou-Clw1m1es. 

Novas iniciativas para cohesionar a 

Vi e iros 

Esta. s'mua desU.~tJD.os u:itre as 
vnltsq'll.tnxisuum.iis 
utividadt: 

-G:iliu.lfonD;t.E~ión 
- Escola Ofi.chlQ. lliom.~ . A 

Conúia. 
-~.i.eir,.LAn.bú 

Revisa W iü)ti.cias. qu Com.os 
pv.blkan.4.o110anut\l.fdt 
Vlt.iros. 

Últimt.t!ició~: 

Cousas 74 

------~------- - - - ----·-:.:--·-- - - - - - - ----- - -
Vieiros.com/ . 

Sen Vieiras, Galiza non teria unha presenza diferenciada na : 
rede. Unha proba é que através de Vieiras pódese ligar con to-
das as páxinas qu_e aparecen _reseñadas nesta información: O 
bairro galego en intemet é un centro de recursos qu.e proxecta 
todas as -páxinas web galegas ou que falan da Galtza. Naceu 
como nexo de unión entre a Galiza exterior e a iriterior apro; : , 
veitando as posibilidades da _rede. Hoxe, ademais inclue dia, • 
riamente notícias. Este meio de comnicación, nado hai máis 
de dous anos, coincidindo coa popularización da intemet, prepa, 
r~ unha ampliación, con novas seccións e máis información.• 

. . : ....................... ~.·~······································· 

de Língua Portuguesa e novas de 
actualidad e. 

e.-.. ......-,.. ........... ... "'"·---;u 
-JllCIDRll . ~tlDCDb1*11•mkl4•oWID ,,:ir 

A Mesa 
~.i;;i~b~k~~t/ ~~~cti~;-¡ ;-~e-

sanl/inicio. html 

A Mesa pola Normalización 
Lingüística informa sobre as suas 
actividades e sobre a organiza, 
ción. Tamén inclue notícias, in, 
formación sobre os sócios, as 
suas campañas, a mocidade e so, 
bre os seus locais. 

TURISMO 

Pontevedra 
~~-.ri~sb~i;~~~~iht~Vg~/Ü)i~ 

dex.shtml 

As rutas, os concellos, o aloxa, 
mento, a gastronomia, as festas, 
a ecoloxia, o lecer e a cultura da 
província de Pontevedra apare, 
ce escolmada na páxina .do Pa, 
droado de· Turismo desa Depu, 
tación. 

h moitos, moitos, anos 
existiu unha princesa 

máis bonita 
cás flores na primavera. 

ViVía preto da lúa, 
na montaña máis alta e afastada, 
nun castelo de pedr(l e palabras. 
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Costa da Morte 
www.finisterrae.com/ 

Información sobre os concellos, 
as praias, a natureza, as posibili, 
dades de lecer, os contos popu, 
lares e a economía da Costa da 
Morte. T amén hai a posibilida, 
de de comércio electrónico. 

CRTVG - · - · - · -~~~~~9.-;sr-- · - · -

Toda a información sobre a Rá, 
dio e a Televisión da Galiza, a 

. programación e as notícias. 
Mesmo cabe a posibilidade de 
escoitar a rádio o ver a tele atra, 
vés da rede . 

A Nasa Terra 
- · - ~~~;a-kTs:~¡ ~~rtlp~F. -

A Nosa Terra hai tempo que es, 
tá na rede , ainda que de mo, 
mento só ten unha edición en 
probas. Inclue información re, 
collida do semanário, o catálogo 
de publicacións, humor, a histó, 
ria do xornal e un boletín de 
subscripcións. 

SlllDICAJOS 

CIG 
- . - " -~ ~~li~~¡g.-~;-~¡ ·- " -

A Confederación Intersindical 
Galega é nova na rede, pero ofe, 
rece unha coi;npleta páxina con 
información sobre a organización, 
a sua estrutura ~ obxectivos, servi, 
zas, novas e publicacións. 

- CURIOSIDADES -

Web da pataca galega 
-·~:fi;;iste~~~~º;¡¡;-c;;t;-¿~· -

A pataca galegq. tamén ten o seu 
espazo na rede. Receitas, feiras, 
festas ... Todo o que sempre qui
xo saber da pataca galega pero 
non se atrevía a perguntar. • 

NA- NOSA LINGUA 

1• 
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.HISTORIA DA 
LITERATURA 

/ 

• / 
/ . 

A história da literat~ra galega en 5 omos 
con 

Antes do 30 de xuño 

63.000 ptas. 
(con posibilidade de fraccionar 

o pagamento en seis 
mensualidade.s sen re.cargo}. 

Despois do 30 de xuño 

72.000 ptas. 
(con posibilidade de fraccionar o 

pa~amento en cinco mensualidades). 

Rúa de ~r1;1cha, ~ -t>aixo • 1t;;01Q A CQr1,1ña 
Tel./fax: 981 278 259 

... .. 
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ANOSA TERRA 

Un pobo, un'1a terra, un'1a fala, 
vinte anos de Saraibas 
-0- V. PÉREZ PRIETO 

"Unha terra, un pobo, unha fala". Este é o título da primeira 
producción discográfica de Saraibas, que viu a luz en 1980. Pe
ro o grupo xurdira dous anos antes, na primavera de 1978. Ví, 
ñanse xuntando para . cantar nas celebracións relixiosas parro, 
quiais e en festas discretas, mais ben privadas; pero foi na festa 
de Somozas, preto da sua vila natal, San Sadurniño, cando se deron 
a coñecer nun concurso ó que se presentaron co nome de Chorima, 
que ó pouco mudarían polo de Saraibas. Foron anos de criativida, 
de nos que estaban a nacer moitas das formacións musicais ben 
logo con~olidadas, caso tamén de Milladoiro ou do grupo A Roda. 

A formación orixinaria de Sarai, 
bas, na que co tempo habían 
cambiar algúns compoñentes, es, 
taba formada polos irmáns Mar, 
tín e Miguel Sanxurxo, composi, 
tores ou arranxis~as da letra e a 
música da meirande parte das 
candóns do grupo , A velino e 
Rexina Cinza, Enma Calvo e Eli, 
sa Garcia. Pretendían facer músi, 
ca folk galega e, evidentemente, 
en galego, con _base tradicional, 
pero non pechadá nas melodías e 
lc;tras tradicionais, senón abert~ a 
novas tendencias e arranxos. 

Na súa primeira xira promocio, 
nal, xa c'ompartiron cartel con 
outro grupo musical que acababa 
de empezar, Milladoiro, e cun gru, 

· po de danza que tiña máis soleira, 
o Ballet Galego Rei de Vidna. Por 
Venezuela seica lles preguntaron 
estrañados en máis dunha oca, 
sión onde tiñan o "traje regio, 
nal"; e o seu "escandaloso" "Re, 
bola,bola" tivo problemas máis 
dunha vez. Logo virían xiras ga, 
legas, numerosas festas populares 
en cidades e aldeas do país, pero 
tamén o festival de Lorient, e ac, 
tuacións en Laussanne, Zúrich, 
Xenebra, París~ Amberes, Bruxe, 
las e o mesmo Londres. 

Con Fuxan os Ventos e Milladoiro 
formaron o triángulo cabeceira da 
casa discográfica galega Ruada ata 
o seu peche. Precisamente por 
"facer país", até rexeitaron unha 
oferta da todopoderosa Philips. 

"Un pobo, unha terra, unha fa, 
la" tiña unha intención eviden
te, manifestada no mesmo título 
do disco: defender a realidade 

nacional galega, particularmen, 
te manifestada na lingua como 
símbolo máis esencial. Non en 
van o título do tema central do 
disco era ''Nación", e o seu re, 
trouso cantaba esas tres emble, 
mátfcas palabras que manifesta, 
ban a identidade de Galiza. Pero 
T amén "Galicia nai" de Cabani, 
Has e "Galego na escola". 

De 'Rebola,bola' a 
'¿Careca?' 

Ó ano seguinte do seu primeiro 
disco veu "Xa non podemos ca, 
lar" (1981), tamén con evidente 
intencionalidade política, maní, 
festada non so na cantiga que da 
título ó disco, e outras como "¡Ai 
galeguiños!" ou "Os aproveitados 
da fala", senón tamén noutras nas 
que musicaron magníficos poe
mas de Xosé Antón Miguélez, co, 
mo: "Por se chega a primavera á 
nosa T ~rra". Noves compoñentes 
se forón incorporando pouco a 
pouco con máis ou menos estabi, 
lidade: Manuel Alonso, Óscar 
Sanxurxo, Rosa Ces, Amparo 
Calvo: Vicente Bermúdez, Anxe, 
la Loureiro e a última incorpora, 
ción Juanjo Porta, que foi guita, 
rrista de Gwendal. O terceiro dis, 
co "¿Careca ?", saíu cinco anos 
despois ( 1986), pois xa andaban 
cun novo proxecto que lles había 
roubar moitas enerxías, Cantareli, 
ña. O cuarto traballo discográfico 
foi "Camiño longo" (1992), que 
tivo menos difusión; isto, sumado 
a que se prodigaron menos nas 
actuacións públicas e non entra, 
ron gostosos no xogo dos chous 
televisivos, levou a que nos últi, 

mos anos algúns pensaran que de, 
saparecera Saraibas. Pero aínda 
sacarían un quinto traballo en 
1996: "Cancións", en colabora, 
ción coa ferrolá Ánxela Loureiro. 

Cantareliña, unha aposta 
polos nenos galegas 

Saraibas non se entende sen 
Cantareliña, como tampouco sen 
o empuxe espiritual e material 
do que foi o seu mentor, Ramón 
Díaz Raña, moito ano cura de 
San Sadumiño, preto de Ferrol, 
e hoxe por outros derroteiros 
distintos dos da clerecía. Sobre 
todo da man de Ramón Raña, 
Martín e Miguel Sanxurxo 
Cantareliña constituiu un mara
billo o proxecto que foi adiante 
a forza de inxenio e xener ida, 
de, moitas veces non recoñ ci, 
dos e, p la contra, mái n con 
atrancos, en máis dunha ca ión 
causados polos "anan " que 
mandan nó pafs. O eu re ulta
dos fixeron historia e falan a be, 
rros de quen os fixo p ibles. 

Entre 1983 e 1991, o fe rival in
fantil de Cantareliña c n guiu 
reunir un numeroso grupo de ne
nos e nenas de distintos centros 
escolares e asociacións de toda 
Galiza co lema "Mentres canten 
os meniños, Galiza será inmo, 
rrente". Mentres canten ... na lin
gua do seu pobo, cousa que non 
está moito á orde do día. Por iso é 
motivo de esperanza o feíto de 
que convocara ó longo dos seus 
anos centos de nenas; pero ta, 
mén que producira <lucias de can, 
tigas, pois a producción musical 
infantil que foron acumulando as 
súas sete edicións foi enorme e ri, 
quísima, aparecendo numerosas 
cantigas orixinais de gran calida, 
de. Foi pena que non perdurara 
máis esta fermosa experiencia; 
con todo, outras posteriores como 
"Xabarin Club" beberon daql\ela. 

Saraibas segue vivo, e facendo o 
que sempre fixo, cantar e compor 
cantigas. Oxalá nos próximos 
,vinte anos nos dea outro tanto.• 
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ANOSA TERRA G~~O 

Marta ·Dacosta 
'Buscaba na-memória das mulléres_ e apareceu a figura da miña nai' 

Que supón Sete~bro na sua 
traxectória? 

. Cando comecei a escreber o li
bro a fins do 94, despo\s de re
matar Pel de ameixa tiña como 
material inicial dous textos que 
falaban, de distinta forma, de 
mulleres. Pensei niso: tanto que 
se fala de poesia de muller que . 
me gustaría escreber un libro 
no que a muller fose a protago
nista. Asi saiu Secembro, cun 
protagonismo case absoluto das 
mulleres e mesmo con textos 
que se poden considerar reivin
dicativo . Aconteceu algo que 
non foi meditado: apareceu a 
figura da miña nai. De repente 
estou a falar da muller e atópo
mo con p emas nos que se in
tr duce a miña nai, cun re
fer nt ao que acudo para ra
char o qu é a tónica dominan
te. Entronca cunha temática 
que é a recuperación das de
vanceiras, liña evidentemente 
cultivada por mulleres coa pre
ten ión de recobrar a memória 
das que no precederon. Sem
pre que falamos de história fa
cémolo en ma culino. 

Outras poetas como Chus Pato 
están na mesma liña, considera 
que é un dos sinais da poesia 
feita por mulleres? 

É c rto, é un labor que están de
senvol vendo tamén outras poe,. 
tas nese camiño de introducir 
temáticas novas. De feito, o li
bro leva duas citas iniciais, unha 
da própria Chus Pato, de 
Urania, que di falando de cortar 
as xudias "con ese pánico co que 
me cortaría o dedos" e outra de 
Gioconda Belli na que se le "po
lo que me levanto todas as ma
ñá e reivindic o meu ex ". 
Tiña que citar a Chu que reco
lle de maneira dar( ima e ta te
mática en A ponte das poldras, e 
en erembro hai influén ia no 

u é a t ma d po ici n. O 
t xt n can á forma n n n 
nen ma culino nen femenino , 

n texto poéticos e p nto, o 
que é di tinta é a temática e as 

que apare~en. 

É preci o facer este discurso 
diferenciador? 

Dalgunha maneira é. Ás veces é 
necesário marcar o que se escre
be en feminino. Está a aconte
cer en todos os ámbitos, pasa na 
história onde queremos recupe
rar a participación das mulleres 
e tamén na narrativa, que esté 
presente en todos os espazos. 

A dlferéncia está entón, ao seu 
ver, ·nos cámbios temáticos? 

As mulleres teñen intenciona
lidade en marcar esa diferéncia 
e iso faise precisamente intro
duc indo determinados temas. · 
A recuperación das devancei
ras é un deles. Tamén se están 
a levar á poesía temas ou moti-
vos que son só femininos, por 
exemplo a mestruación da que 
fala Sandra Cisneros e hai ou
tras galegas que algun dia ta
mén nos sorprenderán. Non ti-

-<>- CARME VIDAL 

A POETA MARTA DACOSTA FAINO SEU ÚLTIMO LIBRO UN ALE
GATO PARA A RECUPERACIÓN DA MEMÓRIA DE TODAS AS MU
LLERES QUE A PRECEDERON, NO CAMIÑO INTENCIONADO -QUE 
COMPARTE CON OUTRAS POETAS- DE INTRODUCIR NOVOS TE
MAS QUE ESTABAN AFASTADOS DA ESCRITA CON SETEMBRO 
VEN DE GAÑAR O PRÉMIO MARTIN CÓDAX DE J_=>OESIA, CON AN
TERIORIDADE FORA GALAROOADA CO GRELO POR CREAR O MAR 
EN COMPOSTELA E O GONZÁLEZ GARCÉS PO~ PEL DE AMEIXA. 

1 

ña que ser anormal, os homes 
falan de todo o que lles pasa. 
Cando se comezou a falar de 
poesia de muller houbo que ou- · 
vir de todo. Mes-

A. PANARO 

A presenza do erotismo está 
nesa liña? 

mo se chegaron a 
definir diversas 
liñas poéticas e 
nós 'SÓ entrabc:t
mos na chamaoa 
"poesia de mu
ller", mentras os 
homes estaban 
en todas as de
mais. Poetas que 
non tiñan esa in
t en c ion ali dad e 
da que falaba pa
saban tamén a 
formar parte dese 
grupo definido só 
polo sexo. Houbo 
moito revoltallo 

Ás veces mesmo de xeit6 rei

En calquer 
consello 
editorial poden 
comprobar 
que chegan 

: ben máis libros . 
: escritos 
~ por homes que. 
: por mulleres. 

vindicativo, pu
lando pala apari
ción do erotismo 
feminino dentro 
da poesia con ca
sos claros como 
os de ~ Yolanda 
Castaño ou · O.lga 
Novo. 

Alguns críticos 
sinalan que a en, 
trada normal das 
mulleres é unha 
das caracterís, 
ticas desta x~ra
ción. 

e pouca reflexión sobre o que 
estaba pasando. 

Non estou moi 
de acordo con isa· .. Non é algo 
que caracterice á poesia, senón 

ao mundo no que estamos a vi
vir no que as mulleres están 
procurando entrar en todos os 
ámbitos. Non creo que isa mar
que a nosa xeración prque hai 
moitos máis homes escribindo, 
moitísimos máis que mutreres, 
ao mellor se nos puxesemos a 
ver dados estatísticos estamos 
igual que hai un século; non o 
sei pero teño a miña descon
fianza. En calquer consello edi
torial poden comprobar que 
chegan ben máis libros escritos 
por homes que por mulleres. É 
cuestión de proporciÓJl. 

Ten dito que lle gustaria facer 
poesia reivindicativa. 

Quero que a miña poesia teña 
mensaxe, que comunique. En 
Setembro hai alg.un texto que 
quixen facer claramente reivin
dicativo pero non sei se o con
seguin. Parto da base de que a 
min gustariame escreber nese 
sentido pero entendo a dificul
dade de. facer un texto á vez 
reivindicativo e poético. Sei 
que a revolución non se vai fa
cer por escrito pero busco que 
os textos digan algo, que non 
queden en meros exercícios po
éticos que se poden facer bo- . 
tanda man dunhas pautas. 
Cando leo un libro de poesía 
non lle pido que sexa perfecto, 
quera que me diga algo, que me 
faga mover do sillón, que me 
convide a pensar. 

A comunicación é unha cons, 
tante nos poetas do seu tempo? 

Poderia ser, é patente que se 
rachou co barroquismo nas for
mas, a profusión de palabras 
que facian textos moi ador~ 
nadas. Oepurouse o poema en 
aras da comunicación. Non se 
trata dunha crítica ao que se 
facia antes, senón constatar 
que hai distintas formas de fa
cer poesía e distintos poetas es
cribindo en cada tempo. De to
das maneiras, os lindes para 
marcar as xeracións son moi di
fíciles. 

A publicación da obra recóllese 
na base do concurso, continua 
sendo esta a maneira de publi, 
car poesia? 

Desta vez a forma de publicar 
Setembro é ter concurrido a este 
prémio porque continúa haben
do dificuldades para publicar. 
Desta vez intentei publicar nun
ha editorial pero os resultados 
foron negativos. Mándase o li
bro e ás veces nen hai contesta
ción. A colección Letras de cal 
naceu por algo, por perceber o 
que estabá a pasar. Que 18 poe
tas se metan nese proxecto algo 
quererá dicer, pode haber máis 
colecións de poesia, pero o pa
norama segue a ser obscuro. 

O momento pasa entón pola di
namización a meio de recitais? 

Son parte importante da poesía 
e contribl)e a achegala á xente; a 
facela a ler. Non hai que mudar 
a poesía, hai que popularizala. • 
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Ü COQdeL 

O Correo da Unesco 
A arte dos comezos 

Maio 1988. 620 pta Telf. 981 564 705 

Director: Adel Rifaat. 
Responsábel edición galega: Xavier Senin. 

A arte rupestre é o tema central do último 
número publicado da revista da Unesco qae 
apresenta unha ampla análise e un intere~ 
sante coiuc.unto fotográfico da obra dos pri

meiros artistas. Robert 
G. Bednarik estuda as 
orixes da arte rupestre 
como fonte de infor
mación dos comezos 
culrurais da humani
dade, Emmanuel 
Anati considera que 
as iniciais pinturas e 
gravados son un dos 
antecedentes das 
primei.J;as escrituras 

nun informe que se completa co ar
tigo de Denis Vialou "Arte das tebras, arte 
da luz. Pinturas e gravados da Prehistoria'', 
o de Jean Clottes sobre "Arte rupestre e xa
manismo" ademais dunha entrevista con 
tres aborixes australianos. Franr;:ois Soleil- ·. 
havoup alerta sobre o perigo de extinción , 
da arte rupestre nun número no que tarnén · 
se percorre o.altiplano do Messak como 
museo ao ar libre e unha guia da arte subsa
hariana. Xunto ás habituais seccións da re
vista apresémase unha entrevista co escri
tor bosnio Izet Sarajli' c.+ 

AXanefa 
Revista cultural das Mariñas 

N2 5. Primavera 1988. 

Coordenado..! Xesus Torres. 

Edita: A. C. Eira Bella. Apdo 107. Betanzos 15300. 

Unha dúcia de colaboradores participan na 
sección "Criación" da revista que recolle 
aportacións de Víctor Tizón, Manuel Álva
rez T omeiro, Olga Patiño, Olaia, Xulio Ro
zados, Emma Pedreira, Maria Lema, Maxi 

Rey, Mara Espiñeira, 
Xabier López, Xavier 
Vázquez e Germarn 
Hermidéf. No aparta
do "Letras de Portu
gal" apreséntase un 
poema de Idalécio 
Car;:ao mentras que 
en canto ao estudo 
do património Xosé 
Maria Veiga Ferrei
ra achégase a San 

Tirso de Ambroa. A coidada publica
ción engade ainda un artigo sobre o estado 
dos ríos escrito por Antón Fafián, e un pe
queno ensaio de Luz Pozo titulado "O ero
tismo encuberto nas Cantigas de Amigo". 
O acordeón en Galicia, as pegadas de Lorca 
no pais r~collidas por Luis Seoane, o artigo _ 
de Xulio Cuns "Adetis, Tío Lelé!" e unha 
reflexión arredor da donación son outros 
dos contidos que se poden atopar nesta re
vista betanceira. + 

-Galicia Atlética 
Revista da Federación Galega 
de Atletismo 

N2 8. Abril 1988. 400 pta. 

Director: Benito Martín Bécares. 
Edita: Federación G. Atletismo. Telf. 981 291 683. 

fu novas do atletismo, desde carreiras popu- _ 
. lares a campionatos oficiais pasando polas 

principais marcas apa
recen recollidas neste • 
número que dá conta 
dos principais resulta
dos obtidos polos de
portistas galegos, os 
máis importantes me
dalleiros e as axendas 
das competicións. Os 
extraordinarios pos
tos obtidos polos ga
legos na marathón 

son tamén resaltados na revista 
que fai gala das medallas obtidas no Carnpio-

, nato de España de Marcha Ourense-98. 
Ademais unha entrevista co deportista cuba
no Xabier Sotomayor que hai pouco visitou 
Galiza. No oitavo capítulo da "Historia do 
Atletismo de Galicia" elaborada por Alfonso 
Posada estúdase ope~iodo 1960-1964. t 

..,., 
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Manue Chao é o promotor da Feiro e -Mercedes Peón, unha das coordenadoras da "Aldea terremoto". 

A-Feira da Mentiras, 
un circo co folcklore de todo o mundo 
Manu Chao e unha manchea de artistas· galegas 
organizan este evento en Santiago do 7 ao 12 de Xullo 

Coincidindo cos días decisivos para o desenlace do Muñdial de Fran, 
za, celébrase en Santiago A Feira das Mentiras, un evento cultural 
que vai reunir actividades circenses, música, deporte, teatro e artesa, 
nia no mercado de Salgueiriños de Santiago. O futbol estará presente 
a través das retransmisións do mundial e do campionato de futbolin. 
Detras da Feira das Mentiras está Manu Chao, artífice de Mano Ne, 
gra, e unha manchea de personaxes do país que .contribuen a unha 
concepción diferente de macrofestival de verán baseada na ilusión. . 
Durante- os días 7, 8, 10, 11 e 12 
de Xullo ten lugar esta feira iti
nerante cuxo ponto de partida é 
Compostela. En colaboración co 
colectivo "Caravane des Quar
tiers", organizador dun evento se
mellante na Franza, Manu Chao 
aposta por un concepto de festa 
popular e de ~pectáculo das cul
turas do mundo. -Carpas e esce
nários danlle á Feira das- Mentiras 
a cor dun circo ao que chegan ar
tistas de todo o mundo. A grande 
carpa chámase "Pulpo Fiction" e 
nela se transmitirán en directo os 
partidos. da Copa do Mundo coa 
colaboración de xornalistas que 
comentarán e opinarán sobre os 
encontros. Nos descansos, cónta-

se coa animación de siareiros, 
murgas e mariachis. O dia 7 de 
Xullo ás oito da tarde, inaugu
rarase a festa coa actuación dun 
grupo "bravú". · 

A Banda Jojó, que acostuma a 
participar nos festivais da "Cara
vane des Quartiers"' ttae o es
pectáculo circense con cabalas e 

. música. No programa inclúense 
concertos a partires da unha e 
media da madrugada dese dia 
cun revoltallo de estilos: rock 
_latino, tex mex, ragga mufin, re
gae, cumbias, rancheras, can
ción melódica, ská e punk. 

A "Feira, feira", nó céntral do 

ev·ento, ubicase na rua principal 
do mercado de Salgueiriños. Ali 
será posíbel cortar o pelo, xogar 
ao tute, facerse unha tatuaxe ou 
comer polbo. Todo estará ame
nizado pola "Corte Milagreira", 
un grupo de amigos e artistas 
que participan no proxecto. Un
ha pequena praza servirá de es, 
cenário para as actuacións rnusi
cais e teatrais. Como en toda 
boa feira, o visitante poderá 
mercar artesanía -nunha mostra 

. montada pola Asociación Profe, 
sional Galega de Artesáns. Faci, 
litaiase a chegada dos máis cati, 
vos á Feira. A eles vai dirixido 
un taller de trapécio e outro de 
construcción de xoguetes a par
tir de resíduos dirixido polo gru, 
pode educadores "Ecoimaxina". 

Aldea terremota 

Conta Xurxo Souto que ao visitar 
unha parróquia galega, unha mu, 
ller, describindo a situación de 
atraso, sinalou qu~ aquilo era "un-

ha aldeaterremota". Ese é o norne 
do proxecto dun espácio desta 
Feira das Mentiras. Ademais de 
polo cantante dos diplomáticos, 
está coordenado por Mercedes 
Peón e Femando Cruz. Ese é o lu, 
gar destinado para o folklore e on
de o Sábado 11 de Xullo, a partí, 
res das oito da tarde, chegarán os 
regueifeiros cos seus desafios en 
versos. Contan coa colaboración 
do centro viciñal de Valadares, en 
Vigo, encarregados durante os úl
timos anos de recuperar este com, 
bate dialéctico no que gañan es
pontaneidade e axilidade verbal. 

Ainda quedan máis surpresas, co
mo achegada de Lili desde Co
lombia para desenvolver o con, 
curso "Privilexio" ou a I Copa do 
Mundo "Fisterre" de Futbolin. O 
próprio Alexandre Fisterre, in, 
ventor do futbolin, vai ser o pa, 
driño deste campionato no que os 
seleccionados para participar te, 
rán acceso gratuito ao recinto du
rante os dias da competición.• 

ANOSA TERRA 

.Basílio Losada 
. 

e o piropo 
literário 

No actual sistema literário de 
mercado, o piropo e a crítica ami, 
ga xogan un papel primordial. Pe, 
ro en Galiza, en concreto, un ten 
a sensación de que o mellor piro, 
peador literário é, hoxé por hoxe, 
Basflio Losada. O profesor galega, · 
afincando desde hai anos en Bar
celona, semella un auténtico rnes
tre na arte de gabar. Na cuberta 
que Ediciones B lle proporcionou á 
celebrada novela de Su o de Toro 
Tic, Tac destacaba por riba de todo 
unha cita de Lo ada que, ad mai 
de resultar unha novidade gráfica 
polo feíto de ir na portada, decía 
a i: "A novela máis r volucioná
ria, mái ambiciosa, máis inteli, 
xente de cantas en Galiza e levan 
feito ne tas últimas décadas, e poi, 
da que a máis impresionante escri
ta nunca na nosa língua". 

Nunhas declaracións a Faro de y¡, 
go, publicadas o pasado 28 de 
Maio, despois de ser declarado 
"galego egréxio", Basilio Losada 
decía de Pilar Pallarés: "Espero 
dela unha obra que pode chegar 
ao nivel de Rosalia de Castro". 
Sobre outro poeta, Álvarez T or
neiro, o catedrático e crítico bar
celonés verteu unha gabanza case 
poética: "Gostariame viver cen 
anos máis para comprobar como a 
crítica valora a obra de Torneiro". 

Claro que a Losada estanlle a sair 
alumnos aventaxados que pode 
que en breve prazo o superen. No 
número 812 de A Nosa Terra, Xo
sé Manuel Eiré comparaba Xogo 
de apócrifos co Quixote e, corno 
colofón á sua crítica, entenciaba: 
"A obra de Caneiro é superior á 
cervantina". 

Un, con todo, ten certa no talxa 
daquelas re peituosa frases coa 
que hai ano e comentaba a obra 
dos poetas frustrado . "Ver m i 
sentido , o de fulano", oliase di, 
cer, de mod qu a encartad e 
lle daba unha patente de inceri
dade que o deixaba ati feíto, pe, 
ro que a nada comprometía litera, 
riamente, e o leitor tiraba en 
problema as suas conclusións. • 
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A NOSA 'I'ERRA 

Avelino Cachafeiro 'o Gaiteiro de-Soutelo', 
cen anos de prestíxin para a gaita 

'* CARME VIDAL 

Castelao debuxouno pegado a un, 
ha gaita cun fol no que se adivi, 
ñaba o perfil de Rosalia. "Eu en, 
trei con todos na casa do gaiteiro · 
e sentin que tamén me tocaba 
parte do trunfo porque o arrufio 
da emoción corriame polas cos, 
tas" escrebiu despois de que Ave, 
lino fose proclamado en Compos, 
tela o mellor gaiteiro da Galiza. 
Cúmprense agora cen anos do na, 
cemento do Gaiteiro de Soutelo de 
Montes, o poeta que tocou por to, 
das as festas e viaxou por todo o 
mundo para prestixiar a gaita. 

"E como nas paisaxes tamén ou, 
tonizas da ialma nace unha toca, 
ta de gaita varil e tema, melan, 
cólica e agasalleira, no montes e 
nas parreiras. Poi na vo da gaita 
cantan, como en ningures, a 
lcmbranza e a delor, os abrentes 
latexante da espranza e as longas 
delores da aldea e a soedade en, 
volveitas no íntemos, nas adis, 
pacione adeuses da serán" des, 
crebia Otero Pedraio no limiar 
ao poemas de A velino Cache, 
feiro recollido no libro Voando 
cas aas da vida no que deitou to, 
dos os eu sentimento cando de 
súpeto, o mellor gaiteiro da Gali, 
za decidiu deixar de tocar. 

Cada ano, en Soutelo, celébrase a festa do Gaiteiro, en memória de Cachafeiro, á 
esquerda na imaxe. 

Nacera Avelino Cachafeiro en 

1898 na parróquia de Soutelo de 
Montes, no concello de Forcarei. 
O avó tocaba e tamén o pai que 
foi quen lle regalou as primeiras 
gaitas a Avelino. Xunta el e cos 
irmáns montou o grupo dos "Gai, 
teiros de Soutelo". Comezaron a 

NARRATIVA 

Manuel Rivas 

percorrer festas con grande éxito 
que se acrescentaria cando no 
mes de Xullo de 1924 conseguiu 
en Compostela o título do mellor 
gaiteiro. Virian despois a graba, 
ción de discos e o paso a América 
,como logo a Madrid, Barcelona, . 

O lapis do carpinteiro 

Galicia, 1936: 

cando todo se derrubaba, 
protexeunos o am9r. 

O lapis d9 carpinteiro, 
unha grande 'historia 
de amor, melancolía 
e liberdade. 

XERAIS 

Berlín ou Paris, onde os éxitos se, 
guiron aumentando. A apresema, 
ción alén mar foi no Teatro Ave, 
nida de Bos Aires nó 1930. O Sel! 

. biógrafó Xosé Manuel Rivas des, 
laca asi o aéontecemento: "Os de, 
corados que levabán pra tan espe, 
ciál_ocasión eran obra de Castelao 
,sempre incondicioat e de Cami, 
lo. Díaz Baliño, o gran pintor ~ue 
tanto fixo por Gálicia. Tanto un. 
coma o outro eran grandes i\ltér, 
pretes da .·ialma das xentes e da- · 
psicoloxía das nasas paisaxes. O 
tño era dGs bós: Castelao, Camilo 
Dí~ e o Gaiteiro de Soutelo. Ga, 
licia non podía deixamos en mi, 
llores mans". A gaita entraba nos 
teatros con escenário de luxo. 

Cando a sua figura se.estaba a 
converter en lenda, Avelino Ca
chafeiro deixa de tGcar, despois 

. de ter acontecido o levantamen, 
to militar que tantas voces fixo 
calar. Rivas T roitiño dá duas ra, 
zóns para o silén.eio, unha foi o 
éxito das orquestras nas festas que 
afastou aos músicos tradicionais, 
a oui:ra, e .defoütiva, a el)Íermida, 
de e morte da sua compañeira. 
"A sua musa pasaba da cama á si, 
lla, e o seu home da festa á door, 
da ledicia á tristura. Unha. fonda 
depresión foise adonando de~ día · 
a dia. Xa non era o gaii:eiro de 
antes que facia esquencer as pe, 
nas e as <loores. Era o home tris, 
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te" anota o biógrafo. Silenciada a 
gaita, os sentimentos_ de Cacha, 
feiro comezaron a deixar pégada 
nun feixe de poemas que deron 
en Voando cas aas da vida un libro 
sementado cos topónimos de 
quen tiña . percorrido o pais coa 
sua música. Tamén Otero Pe, 
draio interpretou a poesía de Ca,· 
chafeiro como resposta contra o 
siléncio. "Home calado fai anos, 
.como cala- unha serra do seu hou, 
ri'zonte, esql,J.~ncida da voce das 
augas, dos páxaros e os ventos. 
Porque outra fonda voce non es, 
cuitada impúxolle silencio. Non ' 
ternos dereito a esculcar os moti, 
vos de ter calado a gaita, aquila 
fonte de alegría, aquila paxarada 
pausada nos gromos e nos ramos 
do esprito ... Ben se doeron as al, 
deas, rebuldeiras na festa e señar" 

' escrebe no sentido prólogo Otero 
no que apela a Cachafeiro como 
"o grande fidalgo" . 

Hai mesmo quen pensa que o 
gaiteiro de Soutelo -nunca exis, 
tiu . Lémbrao o seu afillado 
.Avelino Senra no epílogo da 
sua biografía cando di tamén 
que "el foi o único gaiteirn que 
era áutor, direutor e intérprete 
das suas propias obras; puido 
haber gaiteiros tan bós cóma el, 

· pero mellares somentes os an, 
xos do ceo, que eu supoño hoxe 
a tocar para el". • 
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A .agarimosa coña de Don Miguel 
Faiando de Camilo Bargiela, o 
bohemio do 98, hai uns días, na 
Casa de Galicia, d·e Madrid, 
dentro do ciclo Galicia e o 98, 
mencionei de pasada o prólogo 
que escribiu D. Miguel de Una, 
muno, pra un libro, que ainda 
permaneza inédito, do si_ngular 
escritor tudense, constituído por 
catro .relatos e un curioso diálo, 
go de Don Quixote con Don 
Xoán, na Hostería do Loureiro. 

a rólogo ·de Una·muno 
tampouco ata agora· pu, 
licado- pode servir pra 

desvirtuar a idea, de que o inmor, 
tal Rector de Salamanca carecía. 
do mínimo sent ido do htJ.mor. 
Idea exposta polo finado e inxel 
Celestino Fernández de la Vega, 
no seu excelente libro sobre O se, 
greda do humor, e fundamentada 
exclnsivamente no ensaio do sa, 
bio filólogo alemán, E.R. Curtius, 
encol da unamunesca· Vida de 
Don Quijote y Sancho. 

Basta encetar a lectura do incom, 
pleto e inédito prólogo pra perci, 
bir a agarimosa coña de D. Mi, 
guel ao analizar as ideas, un tanto 
paradóxicas do seu bo amigo ga, 
lego. E xa de entrada, ao comen, 

O gato debe ser o ahimal no 
que máis se deixan notar as vir, 
tudes da beleza e a fidelidade, 
mesturadas coa traizón e a fere
za desapiada. 

El, que se acolle á quentura dun 
leito ou d~n regazo agarimoso 
con mansa e delicada tenrura, 
transfórmase en desapiadado ~ª' 
sino diante dun ratiño despista-_ 
do, -un paxariño indefenso ou un 
peixe esquecido sobre o· prato de 
quen lle dá acubillo. El, que pode 
permanecer impasible como se·o 
seu destino na vida só fose deixar 
que lle acariñen o doñ.do do car
po e o suave pelo, ataca .con un, 
llas e dentes, como un malvado, . 
cando non comparte o bon hu, 
mor dos que o rodean. Quizabes 
por iso, esa amorosa fera, que se 
mete na placidez do fogar e com, 
parte as dozuras do lar, conver, 
·reuse en exemplo-comparativo 
da muller fatal; pois en ambos se 
unen a ·sensualidade permanente 
e a vingadoura gadoupa. 

TI I un trasno malévolo e 
raidor, o gato chega a fa, 
erse o adormecido diante 

de todos, para saltar sobre os 
chourizos cando se encontra só. 

Os seus olios, que brillan na 
noite como dous luceiros emer, 
xendo na escuridade,. avivan o 
misterio das tebras. E cando nas 
noites de xaneiro perguese a es
curidade baixo o luar que non 
lle deixa acoug_ar," as súas mia
ñaduras rompen a paz nocturna, 
e á mente dos fregreses acoden 

tar o relato de Bargiela titulado 
La hermosura del silogismo, apa, 
renta Unamuno unha doctoral 
seriedade, mofándose, no fondón 
da alma, de canto semella louvar. 

Así sinala o xenial prologuista 
que hai algunhas causas "que 
nin de broma deben tomarse 
de broma. Burlarse da análise e 
do siloxiSIJlO, verbigracia, co, 
mo Bargiéla fai, é pasarse de 
burlador ... Nen mesmo en · 
chanzas cabe decir cerras cosas, . 

· como esa de que a fil<)sofía é 
asentido común en estado · 
gaseoso". E tras rebater leda, 
mente ao inefábel bohemio 
metido .a ensaista, utilizando 
algúns dos argumentos de D. 
Fulgencio -Entrambosmares, · en 
Amor y. Pedagogía, explíéase D. 
Miguel que incurrira "e·n tan 
garrafais equivocacións un .ho
me (o · noso Camilo) a quen o 
epiquerema non o consola". 

'causa triste - engade 
Unamuno- é que en 

. La hermosura del ~ilogis, 
mo pretenda o Sr. Bargiela pór 
en solfa unha das máis puras 
fontes do cónsu l Unamuno . 
¡Ah, señor Ba~giela, señor Bar-

giela! ¡Que cómodo é burlarse 
daquelo que se nos resiste! Por
que non me cabe dúbida que a 
filosofía se lle resiste ao sr. Bar
_giéla si é que o sr. Bargiela non • 
se resiste á filosofía ou se resis, 
ten un ao outro''.. 

Apela ironicamente D. Mi"
guel ao testimonio do ?Cª 
difunto Fray Zeferino Gon, 

zález, filósofo de-moda n·a Res
tauración, quen aseguraba que 
"a illlportanci_?-_ e utilidade da 
Filosofía é unha yerdade prática 
de senti'do común". Dando" á 

-continuación Unamuno u·n 
plúmbeo ex~mplo do pensa, 
mento daquil filósofo episcopal 
e, ao· concluilo, pregunta ao seu 
prologado amigo: "E, ¿se atreve, 
rá o Sr. Bargiela a chamartle a 
isto sentido común en estado 
gaseoso? Non, é estado común 
en estado ultra,sólido, inelásti'. 
co, incomprimible, en estado de 
perfecta e absoluta continuida
de material". Pois, efectivmen, 
te, a filosofía de Fray Zef erina 
era 'tan pesada coma o ch~mbo. 

Iste ton humorístico unamu
nesco corresponde · ao propio 
título do (Prólogo al libro del S?" 

-

Gatos e diaños_ 
eses laios recordan
do os praceres e 
deleites dunha ve; 
lada con acertada 
compañía. 

·rnnto contraste 
. entre o bo e o 

malo , lembra 
os enganos do 
mundÓ, e_ as set e 
vidas que o vulgo 
lle outorga séme·, 

· llll_n os sete pecados 
capitais que nel se 
encerran : a saber, 

·bia de quen non 
sendo impre~cindi, 
ble se sente o máis 
mimado, a avaricia 
de quen non com, 
parte o que lle foi 
dado, a luxuriá de 
quen persegue cada 
noite o sexo que lle 
complementa, a ira 
do que non soporta -
un aloumiño mal 
feito, a gula do que 
devora o seu prato 
e nunca se sente farro, a envexa, 
cando contempla de mal humor 
o bo trato a ouros moradores do 
fogar e a preguiza de que fai gala 
cando se encontrá ben mantido 
e acubillado. 

Un animal a5í, tiña que entrar a 
formar parte <leste capital no 
que se resumen os pecados que 
axexan ó home, para advertilo· 
de como detrás da beleza e da 
placidez se pÓde agochar a ruin, 
dade máis endiañada. · 

Por algo será que, cando 
cerro C1Jrandeiro foi cha, 
mado para esconxurar un, 

ha casa atacada polo infortunio, 
despois de percorrer cada cuarto 
cos seus ensalmos, asegurou que 
o demo vestido de gafo estaba 
detrás de cada unha das malda
des alí acontecidas. 

- O curandeiro , mentres perca, 
· rría cada comecho perseguindo 
ó diaño con ensalmos e voz 
atronadora, seguido dos mem, 

Bargiela) como coa súa propia 
letra subtitulaba D. Miguel, 
entre parénteses. Ise título é El 

' Humorismo. Tema pouco fre
cuente nise tempo no que Pío 
Baraja _se laiaba de que parecía 
"mentira de que se saiban 
tantas causas de _astronomía, 
que son lonxanas, e non saiba
mos que é o humorismo". Can, 
do o único libro español 'que 
trataba explícitamente do hu
mor era La caverna del humoris, 
mo do propio don Pío. 

f oi unha pena que Celestino 
Femández de la Vega -o su, 
til e desvent urado escritor 

lugués da c~nstelación de Gala, 
xia-, autor do Segredo do humor 
(que leva como lema a citada 
frase baroxiana), non chegase a 
ler iste precioso prólogo una, 
munesco que quizaves lle fixese 
variar o seu errado concepto 
sobre o humor de Don Miguel; 
aparte de poder abrirlle aínda 
máis os olios, respecto aos fun, 
<lamentos filosóficos do humo
rismo, as consideracións do pro
loguista -de Bargiela, apropósito 
das ideas de Fechner e de 
Kierkkegaard acerca dista ¿hu, 
moristica? cuestión.• 

FRANCISCO A. VIDAL 

bros da familia, a cada 
responso os paisanos 
respond ianlle cun 
"Amén" unísono. 

De súpeto , o san teiro 
comezou a norríear ca, 
da unha das trasnadas 
sufridas por aquela fa
milia: 

-Polos garavan zos 
que criaron o verme 
cando se estaban co, 
cendo. 

E cando os apisanos 
ían dar o seu "Amén" 
ritual, sentiuse un 
maiar queixoso. 

Eseguiu. Pola caída 
do rapaz máis vello 
que rompeu unha 

perna. E outra vez o 
gato miañento. Polos 
piollos que a rapaza · 
trouxo da· escola. Ou, 

· tro miar, e outro, así 
ata o derradeiro: Pola 

prancha esquecida sobre a ca, 
misa do Pepe. 

E como desta vez a mia.ñadura 
se prolongou máis do normal, o 
curandeiro rematou esconxu, 
randa: 

-Fuxe e non valvas demo de 
Satanás. 

E pola fiestra da: cociña, diante 
dos arrebolados ollos toda a fa, 

. milia fuxiu un gato negro.• 

Paulina· 

Vázquez 

ANOSA TERRA 

'Quixen facer unha 
homenaxe á 
literatura, á que 
tanto lle debo' 

Estou a ler Ser e diálogo de Felipe 
Marzoa e, en consecuéncia, toda a 
obra deste autor que é necesário 
porque está ao outro lado do d iálo, 
go . Volvo t amén aos tex tos de 
sempre , Pound , Eliot, Yeats e 
Méndez Ferrin. 

Que recomenda ler? 

Bastante Eliot, moito Shakespeare 
e sempre a Steme, en galega indi, 
caria a obra de Enma Couceiro , 
Oiga Novo, Chus .Pato e Martin 
Veiga. Recomendaria non ler a 
nova filosofía (sic) francesa. 

A experiencia inglesa é unha h°' 
menaxe á cultura de lingua inglesa? 

Non poderia ser doutra maneira, 
eses textos non os elexin eu senón 
que me elexiron a min, é unha 
atracción fundacional, forma parte 
da rri iña tradición . Considero que 
non hai hteratura estranxeira, o fe¡, 
to literário traspasa fronteiras, sínto, 
me máis próximo á cultura de lingua 
inglesa que á española ou a franc a. 

Esa queréncia non é habitual na 
nosa literatura. 

Rosalia ten r laci n c prerr , 
mánticos ingleses pero ás veces ese 
diálogo non se fai explícito. A r
gunta ten que ser máis ben p r que 
non se fai ese diálogo. Quixen fa, 
cer unha homenaxe á literatura á 
que lle debo moito. A literatura é 
sempre reflexión sobre si própria e 
a mellor literatura do mundo me, 
recia unha ho~enaxe. 

A sua poesia ten sido calificada 
de culturalista. 

A división é falsa, é unha falácia. 
Existe a tendéncia a presentar todo 
de forma dual facendo unha divi
sión que no9 ten nada que ver coa 
realidade . E pura superstición e 
non ter c;le que falar. A cuestión é 
se hai poesia ou non e nada máis, 
non responde a ningun tipo de de, 
terminación que non sexa ela mes, 
rna. Xustificar Q poesía é un recurso 
cómodo por isb entendo que ·non 
se pode falar de poesía social.+ 

Vilanova dos Infantes (1962). · 

Obras:· Perdendo o tempo que fuxe como Xoán 
Sebastian Bach; Seixo de desfacer entre os dedos, 
Ac¡uí podían ser os pés de arxilÜ .. 
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• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCÁ • 

O Trinque 

Na noite de San Xoán cúranse 
moitos meigallos, sempre e cando 
se beba de sete fontes. Déixase a 
auga ao relente con herbas e a fror 
de San Xoán para sanar males da 
pel e, sobre todo, o mal do espíri
tu. Aos animais cómpre botalos 

fóra para que collan o orballo. De
cia Otero Pedraio: "Na noite de 
San Xoán os galegos rencóntranse 
co lume e a auga que son os dous 
elementos fundamentais da vida". 
O refraneiro lembra que por San 
Xoán a sardiña pinga no pan.• 

............................ ~ ........................................ ~ .... . 
Duas 

exposicións 
fotográficas 

na CORUÑA: 
a de Donna 

ferrato, 
sobre o 

maltrato a 
mulleres e 

meniños; e 
a colección 

de Cualladó· 
lvam que 
recolle o 

traballo de 
. diversos 

fotógrafos e 
da que 

vemos unha 
instantánea 

de Joan 
Fontcuberta. 

Caldas de R. 
•MÚSICA 

CuL TURA QUENTE 

O 3 e o 4 de Xullo terá lu
gar o festival Cultura 
quente organizado polo 
concello. Participarán, o 
Venres 3, Berrogüetto, O 
caiman do río Tea, 
Atahide, Joglars e Sen
glars, Quinta feira e Ca
taventos. O Sábado 4 ac
tuarán Hamlet, Buenas 
Noches Rose, Saratoga, 
Brutal Distración, Man
dragoras, La gripe, Riff
raff e Disfasia. Entrada e 
acampada de balde. 

A Coruña 

•CINEMA 

CGAI 

avat (Aki Kaurismaki, 
1996). Todas os pases se
rán ás 20, 15 h, e a entrada 
custa 200 pta. por sesión. 
Hai un abono para 10 se
sións por 1.500 pta. 

Cangas 
• EXPOSICIÓN$ 

RETRINCOS DE CuBA 

Asi titula Xico Peña a 
mostra fotográfica adica da 
á illa caribeña gue abre no 
bar Karachi . 

•MÚSICA 

NEUROMANTE 

A discoteca Cahip acolle, 
o Venres 19 ás 23 h., a ac
tuación do grupo Neuro
mante. 

O Centro Galego de Artes 
da lmaxe ten prevista a 
proxección, para o Xoves 
18 no ciclo galegas no cine, 
El origen del problema de 
Alber Ponte (España, 
1997), con entrada de bal
de. O Venres 19, dentro do 
ciclo malos no cine, Fú
manchú y el beso de la 
muerte de Jesus Franco 
(España-Estados nidos
Alemaña-Gran Bretaña, 
1968) . O Manes 23 Das 
l~ben ist eine baustelle 
deWolfgang Backer (Ale
maña, 1996). O Mércores 
24 novamente Das leben 
ist eine baustelle, e o Xo
ves 24 Kauas pilvet karka-

• EXPOSICIÓN$ 

DONNA FERRATO 

O Domingo 21 de X uño 
clausurarase a exposición 
de fotografía da americana 
Donna Ferrato. Pódese 
ollar no Kiosko Afonso de 
Luns a Sábado de .12 a 14 
h. e de 18 a 21 h, e Domin
gos de 12 a 14 h. 

ABELENDA ZAPATA 

A Furu:lación Barrié acolle a 
mostra antolóxica do pin
tor coruñés Manuel Abe
lenda Zapata (1889-1'157), 
contribuidor da definición 

Carteleira 

llE_ OITO CABEZAS. Co-
média de humor negro 

arredor d problemas dun mozo 
que confunde a ua maleta e ca
lle unha na que hai oit cabezas 
humanas propriedade da máfia. 

~ FUNNY GAME (Xo-
gos ivertidos). Un ma· 

trun6mo e o u fill 
a· ua vaca 1 n, pero na ua 
casa atopan a d u moz s qu 
re ultan ser un a a ino . Ben 
realizada, pero cun par d chi • 
cos ao público innece ário . 

~A SEÑORA DALLO-
W A Y. A decadéncia d 

império inglés, vi ta atravé de 
dous momento na vida dunha 
muller. Cadro vitoriano do ma
chismo, a hipocrc ia s cial e a 
liviandade humana. Baseada na 
novela de Virginia Wolf. 

~PRIMARY COLORS. 
Govemador do Sul, bon 

político pero aloucado (o mesmo 
pe1fil que Bill Clinton), apresén
tase ás eleicións primárias men
tres os seus asesores eliminan as 
probas dos seus lios de saias. Boa 
factura e pouco anovadora. · 

~ O ESPlRITU DE 
BROOKYN. Filme que 

trata de reftexar o cámbio de 
costumes nesta antiga cidade, 
formada por inmigrantes euro-

Lagos son óbvios e ao protago
nista nótanselle roáis as horas de 
ximnás10 que as de dramatúrxia. 

~ O GRANDE LE-
BOWSKI. Cruxol deli

rante n que se reflexan case to
das as minorías norteamericanas, 
con paródia incluida ao Tio 
Sam. O ponto de vista é o dun 
hippie qu segue vivindo igual 
que n sesenta. Comédia de bri
llante de cripci6ns dos persoa
xcs e o perfecionismo da imaxe 
característicos dos irmán Co
hen, ainda que esta non seña un 
das suas mellares obras. 

lfi!r, O FARO DO SUL. 
Eduardo Mignone, autor 

de O sol de Outono, trae agora 
un drama baseado na relación 
de duas irmáns orfas. Os diálo
gos entte as duas protagonistas 
son moi plásticos e a füa con· 
füma a madurez do cine arx~n
tino. 

IElf',A SUA MAXESTADE 
MRS. BROWN. Histó~ · 

ria da ascendéncia que. sobre a 
raiña Vitória de Inglaterra tivo 
o seu asistente Johh 'Brown. 

' ~A CAIXA CHINA. 
~~l. História da úl- , ~- Panorán_1 ica de J eremy . 

tuna fase da guerra de in- , lrons, .Gong Lt e Horig Kong, . 
dependénciá cubana, desde a -, : tres 'indiscutíbeis belezas. A ·· 

~MERCURY RISING. 
Un póli do FBI salva a un 

neno dun intento de asasinato 
perpetrado polo Estado para 
protexer un código secreto. 

~HOME DA MÁSCA-
RA DE FERRO. Os tres 

mosqueteiros maquinan un plano 
para ubsrituir ao tiránico reí Luís 
XIV polo seu irman xémeo, que 
permanece oculto aos ollos da 
Franza. Fita de aventuras que 
chega a aburrir. 

~ MEIA NOITE NO 
XARDIN DO BEN E 

DO MAL. Un crtme paixoal 
entre dous homosexuais ac-onte.. 
ciclo nunha cidade do Su! nor
te-americ~o e~erta o interese 
dun xoven escritQt. Con alguns 
tópicos e un chisco de humor. 

~ U.S. MARSHALS. 
Nova entrega do FttxitiVQ, 

peto sen HarrisOn,·Ford.~Para le- ·~ 
var flacos de millO. ,, 

de escala galega a través 
dos temas, moi especial
mente a paisaxe. A mostra 
comprende 162 obras, que 
van desde 1909 até o seu 
falecemento. 

COLECCIÓN GABRIEL 
GuALLADÓ~lvAM 

No Museu de Belas Artes 
está aberta a mostra da Co
lección Gabriel Gualladó
Ivam. Cento trinta fotogra
fias, de diversos fotografos, 
das 660 que compoñen a 
colección recollidas ao 
longo de máis de cuarenta 
anos e que na actualidade 
están depositadas no Insti
tut Valencia dÁrte Modern. 
A berta até o _5 de Xullo. 

Ü PORTO E A CIDADE 

Na Estaeión Marítima está 
abertá' até o 26 de xiillo a 
mostra O porto .e a cidade. 

A ESTELA DOS DIAS 

Na galeria Pardo Bazán está 
aberta a mostra conxunta 
A estela dos dias, na que 
participan Mar Caldas, 
Silvia Martí Marí e Pilar 
Beltrán Lahoz. Aberta até 
o 4 de Xullo. 

GARCIA TRILLO 

Beatriz Garcia Trillo exíbe 
a sua pintura no Pazo Mu
nicipal. Até o 5 de Xullo. 

•MÚSICA 

FESTIVAL MOZART 

Vense celebrando no tea
tro Rosalia Castro durante 
os dias 7, 14 e 21 de Xuño, 
os tres primeiro~ Domingos 
do mes, todos as 12 h. e ao 
prezo de 1.000 pta. O pasa
do- Domingo actuou o 
Cuarteto Lindsay. Este Do
mingo 21 farao a Orques~ 
tra de Cámara da Sinfóni, 
ca da Galiza. -

ENKUEROS & 
Bio BorroM BAND 

O Sábado 20 de Xuño ás 
22 h, terá lugar no Bar 
Egeo, a actuación dos En
kueros e a Big Bottom Band. 
A entrada val 600 pta. 

SOCIEDADE 
FILARMÓNICA 

O Martes 23 ás 20,30 h, a 
Sociedade Filarmónica ofe
rece un concerto no teatro 
Rosalia Castro. O Mércores 
25 actuarán, tamén no Ro
salia Castro a Escola de 
Música Solennis. E o Xo
ves 25 ás 21 h., farao a Es
cala de danza Danzart. 

•TEATRO 

ÜCARTEIRO 
DE NERUDA 

O Venres 19 ás 21 h. e o Sá
bado 20 ás 20 e ás 23 h., o 
grupo de teatro Maskarada, 
apresenta O Caneiro de Ne
ruda, dirixe Carlos Panera. 

•FESTAS 

ALEXANDRE BÓVEDA 

No café Feudo, da rua Pana
deiras 53, a Agrupación Cul
tural Alexarulre Bóveda orga
niza unha grande festa o Xo
ves 18 a partires das 21 horas. 

Ferrol 
• CONFERÉNCIAS 

NACIONALISMO E 
ANARQUISMO 

O Venres 19 ás 20 h., terá 
lugar no Ateneo unha con· 

Jeréncia-debate, na que fa
laran Alberte de Esteban e 
Alfredo Ferreiro. 

• EXPOSICIÓNS 

ANARQUISMO E 
ANARQUlST AS 

Escolma de fotografias e 
documentación histórica 
referente ao anarquismo e a 
anarquia na Galiza. Pódese 
ollar durante todo o mes no 
Ateneo, de Martes a Venres 
de 19 a 21 h. Todos os • 
Venres celebraranse xoma
das sobre o anarquismo. 

• LEITURAS 

MANIFESTO 
COMUNISTA 

MARIA TERESA VIOR 

No pub Dvorak exíbese a 
mostra de óleos e acuarelas 
de Maria Teresa Vior. 

EsTATUTÓ 
DE AUTONOMIA 

Na galeria Sargadelos, abre 
a mostra de cartaces e do-_ 
cumentación que recrea o 
movimento social do 36, · 
que impulsou o triunfo do 
Estatuto da Au.tonomia. 

ARQUITECTURA 
TRADICIONAL GALEGA 

A Asociación Cantigas e 
Frores organiza a mostra 
colectiva de fotografia so
bre a arquitectura tradicio
nal galega que abre na sala 
de esposicións do Edificio 
de Administración da Xunta. 

M.adn. 
• EXPOSICIÓNS 

Ü TECIDO 
CON DIGNIDADE 

O Ateneo Santa Cecilia e 
Setem organizan a exposi
ción O tecido da dignidade, 
mostra que pretende de
nunciar as situacións in
~stas que se viven nq cha
mado terceiro mundo · 

• EXPOSICIÓNS 

ARREDOR DA ARTE 

~té o 22 de Xuño penuane
cerá aberta a mostra itine- · 
rante Miradas arred.or da arte, 
producida polo CGAC. De 
caracter didá~tico, abre na 
Casa da Cultura. 

Ourense 

O Movimento de Libera
ción Nacional Primeira Li
ña, a_presenta a tradudón 
ao galego,' do Manifesto -
elaborado por Karl Marx e 
Friederich Engels en 1890. 
Será o Xoves 25 ás 20 h., 
na galeria Sargadelo~. O 
acto contará coa presenza 
de Paulo Rico, lgór Lugris 
e Carlos Morais. 

. • EXPOSICIÓNS 

GALIZA NOVA 
1-09 ANIVERSARIO 

Lug'--º----'---
• EXPOSICIÓNS 

MIGUEL CARBALLO 

Na Biblioteca Pública Pro
vincial está aberta a mostra 
de pintura de Miguel Car
ballo. 

MANUEL CARREIRA 

O Clube Social Boliche 
acolle a mostra pictórica de 
Manuel Carreira. 

Está aberta na Auriense a 
exposición Galiza Nova 1O 2 

aniversário na que se ilustra 
actividade da organizqción 
no último decénio. · 

lNQUEDANZAS 

No Ateneo está aberta a 
mostra conxuntá, Inquedan
zas; na que participan Sabas 
Anxo, Berta Ares, Marga 
Conde, Natalia Pérez, Pan
cho Rodiño e Lola Solla. 

ENRIQUE ÜRTIZ 

Na galería Viso!, até o 26 
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de Xuño, exposición de 
Enrique Ortiz. De Luns a 
Sábados de 19 a 21,20 h. 

LORCA NA ÜALIZ1 

A galería Sargadelos exibe a 
mostra Federico García Lor
ca na Galíza. 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 

O Domingo p clausurar~
se, na galería Marisn Mari
món, a mostra de pintura 
de Pedro Calapez, que Leva 
por título E~cenas Domésti
cas. 

•TEATRO 

SEMANA DE TEATRO 

O Estudio de Artes Escéni
cas organiza a Semana de 
teatro, que se desenvolverá 
do 17 ao 21 no Teatro 
Principal. O Xoves 18 re
presentarase Teatro Xuve
nil; o Venres 19, Unha soa 
Voz; o Sábado 20 El T ar
tufo e o Domingo 21 A in
portancia de chamarse Er
nesto. As representacións 
son ás 20,30. 

Poi o 
•MÚSICA 

JI CONCERTO DE 
MúSICA TRADICIONAL 

O Martes 23 celebrase o 11 
Concerto de Música Tradi
cional coa actuación de 
V:iol;a, Xistra de Coruxo e 
os Carunchos . Será ás 22 
horas na explanada a carón 
do campo de futbol. Orga
niza a comisión de festas de 
San Xoán que tamén ofere
ce unha sardiñada popular 
ao pé da fogueira. O do
mingo ás catro e meia cele- · 
brarase a III Baixada de Ca
rrilanas, organizada pola 
asociación Bourecente, des
de Castrove até o recinto 
das feiras. 

Ponteved.ra 
• EXPOSICIÓNS 

R. PAZO MASIDE 

Na sala de arte de Caja de 
Madrid, está aberra a expo
sici.ón de Rosalia Pazo Ma
side, unh~ das artistas máis 
subxetivas do. panorama 
plástico actual da Galiza. 
Comprende unha escolma 
de obras, debuxos e escul
turas dos últimos anos. Até 
o vindeiro 28 de Xuño. 

Convoeab)rias 
PRÉMIOS MERLIN 

Edicióms Xerais convoca a xm edición 
do Premio Merlín de literaturá infantil, 
dotado con 1.000.000 pta. Poderán 
participar todos aqueles autores de cal-
· quer nacionalidade que presenten os 
seus orixinais en língua galega, confor
me a normativa vixente. De cada orixi
nal apresent.aranse 6 copias en papel ' 
tamaño folio ou holandesa:; mecanogra
fados a duplo espazo, antes do día 1 de 
Setembro do 1998 no local de Edicións 
Xerais de Galiza, S. A, (D. Marañón, 
12 36.211 Vigo). Co orixinal, que de
berá ser apresentado baixo lema, ad
xuñtarase, baixo plica, o nome comple
to, enderezo e teléfono do autor, asi co
mo o título do libro, indicando no so
bre: para o Premio Merlín. Edición Xe
rais tamén convoca a XV edición do 
Premio Xerais de Novela, dotado con 
2.000.000 pta. Poderán concorrer todos 
os autores, de calquer nacionalidade 
que apresenten os orixinais escritos en 
língua galega, conforme á normativa 
vixente. Esta convocatória seguirá as 
bases do anterior prémio. Máis infor
mación no teléfono 986 214 888. 

RAlÑALUPA 

A Deputación Provincial da Coruña 
crea o prémio de literatura infantil Rai
ña Lupa. Poderán optar a el todas as 
persoas de calquera nacionalidade, que 
presenten contos adicados ao público. 
infantil, inéditos e non premiados con 
amerioridade. Outorgarase un prémio 
único e indivisíbel de 1.000.000 pta. A 
Depuración publicará a obra premiada 
reservandose durante 18 meses os di
reitos de edición. As obras serán de te
_ma e extensión libres, observando as 
características próprias .Po conto infan
til, podendo incluir ilustracións. As 
obras apresentaranse por duplicado, 

" mecanografados a .duplo espazo, en ta
maño DIN A-4, por unha só cara nu
merados e grampados ou encadema
dos. Apresentaranse baixo un título e 
un lema, achegados de plica na que se 
fará constar o título e o lema no seu 
exterior e que conteña no seu interior 
os dados persoais do autor. O prazo de 
admisión dos traballos remata o 1 de 

Xullo de 1998, e enviaranse á Depura
ción Provincil da Coruña, avenida Al
férez Provisional, s/n A Coruña, indi
cando no sobre Prémio de Literatura 
infantil Raíña Lupa. Máis información 
no BOP do 11 de Maio de 1998. 

SITUACIÓN SÓCIOLABORAL DOS 
EMPREGADAS DO FOGAR 

O Consello de Galego de Relacións 
Laborais .. organiza a xomada sobre a si
tuación sociolaboral das empregadas 
de fogar, que terá lugar o Venres 26 de 
Xuño na Escala Galega de Adminis
tración Pública de Santiago. A xoma
da desenvolverase a xeito de charlas e 
mesas redondas arredor dos diferentes 
temas que atinxen á situac_ión sociola
boral das empregadas do fogar. Maior 
información e inscripcións no 981 541 
612 (contactar con Marco Cobo). 

SAFARI FOTOGRÁFICO 

A Asociación Cultural Alexandre Bó
veda anuncia o seu próximo safari fo
tográfico, que terá lugar o Domingo 5 
de Xu1lo coa viaxe á rapa das bestas de 
Sabucedo. Maior información e reser
~as de praza, no celéfono 981 244 35?. 

PRÉMIO MANUEL MARIA 

A l::ibraria Casalderrey de Marin convo
ca a II edición do Prémio de Poesia Ma
nuel' Maria. Está dotado con 50.000 
pta. e escultura comemortiva, tamén se 
concederan duas mencións especiais 
aos poemas escritos polos alunos matri
culados nos coléxios de Marin, de EXB 
até COU. O Certame está aberto á par
ticipación en língua galega, con obras 
orixinais e ió.éditas, con ou sen rima. A 
extensión dos poemas comprenderá en-

- tre seis e sesenta versos mecanografados 
a duplo espazo con temática e composi
ción libres, admitindo un poema por 
participante. Os orixinais enviaranse a: 
Libraría Casalderrey (Jaime Janer, 7 
36.900-Marin (Pontevedra)), por tri
plicado; coa indicación no sobre de Se
gundaa édición Prémio de poesia Manuel 
Maria, ou ben apresentar os traballos 
na própriá libraría. O prazo de admi
sión remata o 13 de Setembro de 1998. 

Santiago 
•CINEMA 

xico ás 19 h. O Xoves 18 tó
calle a L'immortal de Joam 
Pueyo, e o Xoves 25 Sopa 
básica de Jordi Teixidó. 

VÍDEO DE CREACIÓN 
CATALÁN 

A IX Mostra de vídeo de cre
ación, producida polo depar
tamento de Cultura da Ge
neral ita t de Catalunya, 
aglur~na oi~o obras de: Ju
lian Alvarez, Pedro Balles
teros, Xavier Hurtado, Su
si Marqués, Joan -Lendre, 
J oan Pueyo, T oni Serra e 
Jordi Teixidó. Os visiona
dos son os Xoves de Xuño 
no Taller do Servizo Pedagó-

• CONFERÉNCIAS 

NACIONALISMO E 
ANARQUISMO 

O Venres 19 ás 20 h., terá 
lugar no Ateneo unha con
feréncia-debate, na que fa
laran Alberte de Esteban e 
Alfredo Ferreiro. 

•DANZA 

EN PÉ DE PEDRA 

Os poemas deberán concorrer baixo le
ma, indicando tamén o título corres
pondente. Nun sobre pecho a parte, in
cluirase nota cos dados persoais, men
cionando no exterior o lema aplicado 
ao poema. A determinación dos poe
mas gañadores e a entrega dos prémios 
terá lugar en Acordarse. Para máis in
formación na libraria Casalderrey. 

PASO DA RAIA 

A Vocalia de Cine-grupo de Estudos 
FIA e o Ateneo Ferrolán convoca o I 
Certame Bienal de Video Paso da Raia, 
co fin de promocionar, a través da arte 
audiovisual, a confluéncia e o encentro 
da mocidade da Galiza e o Norte de 
Portugal. Poderán participar todos os 
autores non profesionais con idades 
comprendidas entre os 16 e os 25 anos. 
Os traballos, inéditos e orixinais, pode
rán versar sobre calquer tipo de argu
mento sempre que garde relación co 
tránsito adolescente e coa iniciación da 
vida adulta. O formato requerido é 
VHS ou SVHS, cunha duración non 
superior aos 20 minutos, en galega ou 
portugués, individuais ou colectivos. O 
xuri conc~derá un primeiro prémio de 
150.000 pta. e un segundo de 75.000. 
Os traballos deberán apresenrarse no 
Rexisto do Ateneo Ferrolán antes do 30 
de Setembro de 1998, remitindo dous 
sobres. O primeiro deles, co vídeo, leva
rá na cuberta 1 Certame Bienal Paso da 
Raia e o título da obra ou seudónimo do 
autor. Na cuberta do segundo figurará o 
título da obra ou o seudónimo do autor 
e no interior os dados persoais. Certame 
Vídeo, Ateneo Ferrolán, Magdalena 
202 12 15.404 Ferro!. Máis información 
no 981 357 970. 

ARTELIXO 98 

O Colectivo ]osefá, organiza o Aneli
xo, evento lixo-cultural da vila de Re
dondeta, que este verao chega a sua N 
edición. A <leste ano realizarase en 
Agosro entre o 7 e o 23 e ademáis das 
esculturas haberá, _entre outra cousas, 
cine-lixo, lixo-rock, parnalixo (poesia
lixo). Coas esculturas apresentadas rea
lizarase un catálago, polo que a organi
zación precisa contar cos deseños antes 

do 30 de Xuño '. Maior información no 
teléfono 986 400 418 ou 986 402 609. 

CERTAME XORNALÍSTICO 

A Asociación Neira e O Correo Gale
go convocan o III Certame Xomalfsti
co sobre as lendas da Costa da Morte. 
Poderán participar cantas persoas o de
sexen, estabelecéndose duas categorias, 
unha absoluta e outra para estudantes. 
A extensión máxima dos traballos será 
de 3 follas mecanografadas a dobre es
pazo e escritos por unha só cara. Na 
categoria absóluta haberá un primeiro 
prémio de 100.000 pta, diploma e esta
tuiña comemorativa. Na categoria es
colar haberá diploma, estatuiña e lotes 
de libros a costa da morte. A data lími
te para a entrega de traballos é o 30 de 
Setembro de 1998. Remitiranse por 
triplicado e polo sistema de plica ao 
Correo Galego, delegación da Costa da 
Marte. Eduardo Pondal, 6-1 2 D, 
15.124 Muxia A Coruña. Mai r infor
mación no 981 706 028. 

PRÉMLO TORRENTE BALLESTER 

A Depuración da Coruña convo a o X 
prémio de narrativa Torrente Ballester. 
Podcrán optar ao m smo todas a pcr
soa que o desexen, que pre ent n 
obra inédita e non pr miadas c n 
anterioridade. Outorgarase un prémio 
único e indivisíbel dotado con tres mi
llóns de pe etas. As obras erán de re
ma e extensión libres, podendo 
apresentarse novelas, relatos, conxun
tos de relatos, por duplicado e en 
exemplares separados, mecanografados 
a duplo espazo, en tamaño DIN A4, 
numerados, grampados ou encadema
dos. Os orixinais apresentaranse baixo 
un título ou un lema, achegados de 
plica na que se fará constar o título e o 
lema no seu exterior, e que conteña 
no seu interior o nome e apelidos do 
autor, domicilio, nacionalidade e telé
fono. O prazo de admisión remarará o 
dia 1 de Xullo de 1998 e enviaranse á 
Depuración da Coruña, Avda. Alférez 
Provisional, s/n, 15.006 A Coruña, in
dicando no sobre X prémio de narrati
va Torrente Ballester. Maior informa
ción no 981 183 302. t 

20 ANOS DE 
SARGADELOS 

Na galeria Sargadelos está 
aberra a mostra comemora
tiva dos vinte anos da sua 
andaina. 

produción louz ira espafiola 
do século pasado, que se de
senvolveu seguindo mod los · 
foráneos. Permanecerá aber
ra no Museu do Povo Gale
ga até Xullo. 

MARCELA SANTORUN 

ADOLFO SCHLOSSER 

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

É o título da t~rceira edi
ción de danza e teatro para 
paseantes, organizada pola 
sala Galán, que se desen
volverá os dias 26, 27 e 28. 
O Venres 26 actuará ás 18 
h, en San Martiño Pinário, 
Cuerpo transitorio (Brasil
Chile); ás 20 h., na Acibe
charia, actuará o grupo 
iguslavo Dah teatar; ás 22 
h, Matarile teatro, actuará 
na Praza das Praterias; e ás 
22 h, no paseo central da 
Alameda, terá lugar a ac
tuación de Mariantonia 
Oliver (Barcel6na). O Sá
bado 27 actuará ás 13 h, 
na Praza da Quintana, o 
grupo de danza Provisional 
danza (Madrid) ; ás 18 h , 
acturán de novo Dah 
teatar, na Acibecharia; ás 
20 h, en Bonaval, actuará 
10&10 Danza (Madrid); 
ás 22 h, Andrés Corchero 
e Rosa Muñoz (Barcelo
na), actuarán· na Praza do 
Toral; e ás 24 h, novamen
te Mariantonia Oliver no 

Paseo central da Alameda. 
O Domingo 28 ás 13 h, en 
Bonaval 10&10 Danza; ás 
18 h, en San Martiño Pi
nario Cuerpo transitorio; 
ás 20 h, no CGAC, An· 
drés Corchero e Rosa Mu
ñoz; ás 22 h, Mataríle tea
tro, na Praza das Praterias; 
e ás . 24 h, na Praza da 
Quintana Provisional 
danza. 

• EXPOSICIÓNS 

EsTEBAN VICENTE 

Está aberra no Centro Ga
lega de Arte Contemporá
nea a exposición de Adolfo 
Schlosser. Pódese visitar de 
Martes a Sábado de 11 a 
20h, e Domigos de 11 a 14. 

LOUZA PICKMAN 

Na galería Citania encóntra
se a exposición de Marcela 
Santorun que se recolle un· 
ha escolma de óleos e debu
xos. De Luns a Venres de 
18,30 a 21,30 h, até o 30 de 
Xuño. 

150 ANOS DE 
PREPARADORES 

111 edición 
de En Pé de 
Pedraen 
SANTIAGO, 
mostra de 
danza e 
teatro polas 
ruas da 
cidade. Na 
imaxe, 
Teatro del 
Norte. 

Insignia: 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta + 250 pta 

de gastos de envio 

Prezo 200 pta + 250 gastos envio 
Pagamento a meio de selos de 

correos (máximo de l 00 pta .) 
ou ingreso na conta de 

Caixa Galicio 
2091 0501 

683040001024 
Solicitaos ao 
Apdo. 1371, 

36200 de Vigo. 

Abre no Auditório da Ga
liza a exposición antolóxi
ca de Esteban Vicente 
1950-1998. 

A mostra Pickman recolle 
imha completa selección da O Salón Artesonado de 

Fonseca acolle a exposi
ción 150 anos de prepara
dores (1848-1998) no Mu
seu de História Natural da 
Universidade de Santiago. 

VIRA 

No pub Sá do' penal está 
aberra a mostra de pintura 
de Vira. Até finais de mes. 

XESUS CORREDOYRA 

A Casa da Parra acolle a 
mostra de Xesús Corredoy-

Mostra 
de vídeo 
catalán en 
Compostela. 
Á esquerda, 
imaxe de 
You·re 
dead, 
man ••• 
de Julián 
Álvarez. 



Recala en 
Vigo, no 
xlro de 

presenklcíón 
do último 

traballo 
discográfico, 
Luis Eduardo 

Aute. 

Fia na Roca 
apresenta o 

seu último 
traballo en 

VIGO. 

ANOSATERRA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

An.úncios de balde 
• Véndese estudo céntrico en 
Vigo. Tlf. 986 471 985 

• Maquetador gráfico busca traba
llo. Ampla experiéncia en traballo 
editorial (libros, revistas, periodicos , 
folletos ... ) Mclntosh, programas 
QuarkxPress e Photoshop. Dixitaliza
ción de imaxes. Perguntar por Carlos 
no 986 301 248. 

• Se queres contactar co Movimento 
de Defesa da Língua, para participar 
na descida polo río Minho em defe
sa da língua, ponte en contacto co 
M.D.L. no teléfone 919 419 338. 

• Esquerda Nacionalista-mocidade pu
blicou o número 4 da sua publica
ción estábel Manesquerda. Nel trata
mos, entre outros temas: Canal ella de 
via dixital; taxas e financiamento univer
sitário; Hackers: o nascimento dunha 
nova ideoloxia?; contra os herois ... In
teresados enviar 200 pta. en selos ao 
apdo. 384. 15.780 Compostela. 

• Necesito contactar con persoa 
residente en Buenos, Aires, xa que 
preciso consultar un par de publica
zóns editadas na Arxentina. Manuel 
Apartado 42, 15.680 Ordes (Galiza) 

• Próxima contrución dunha urba
nización localizada en Vigo, vistas á 
ria e facil acceso á cidade. Boas con
dicións, máis información no teléfono 
929 884 097. 

• Alugase apartamento na zona de 
Aguete (Mariín), no mes de Xullo . 
Chamar ao teléfono 986 703 146 per
guntar por Rosa 

• Leitores incansábeis, mais esque
cidos do Euro, en paro e sen parentes 
nas diversas consellarias e editoriais, 
agradecerían receber, de balde -evi
dentemente- fundos literários e didácti
cos, desclasificados e/ou clasificados 
de calquer fundación, editorial, consella
ria, ente publicador ou persoa antes que 
os manden ao lixo ou a reciclar. Joel 
Bem Ramos e David Femández: A Ro
sa, 25 ?2 H 15701 Compostela. 

• Escritor en língua galega busca 
editores para as suas obras. Oferezo 
tres novelas perfectamente corrixidas 
e listas para publicar, ademais dun li
bro de relatos. Produción constante: 
xa vou pola metade da cuarta. Per
fecto domínio do galego normativo, 
con opción a escribir en mínimos ou 
reintegrado, ademais podena asistir 

•DANZA 

ás mjñas adaptacións ao portugués e 
facer as miñas traducións ao españcl 
polo papo. Tamén traballaria para re
vistas ou periódicos, e se para empe
zar me oferecen ser o negro dunha 
firma famosa estaría disposto a con
side ralo. Ademais, gustaria de que 
autores na miña mesma situación me 
escribisen para contarlles por que 
non hai xeito de facer bon de algunha 
xente. Escribide a: SBM. Apdo . 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 nn 8, con 
artigos que abordan a situazón social 
do movimento obreiro galego e as ta
refas que deve orientar o traballo sin
dical e colaboracións como as de Xus
to González Beramendi, lgor Lugris ou 
Carlos Taibo. Rua-do Home Santo n2 

29 42 A. Apdo. 760 Compostela. 

•No seu 150 aniversário, se desexa 
receber 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. Monforte. 

• 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 receber de balde un par 
de autocolantes contra a incinerado
ra de Cerceda, envía o teu enderezo e 
un selo de sete pesos ao Obradoiro da 
História, Apdo n2 42 15.680- Ordes. 

• Vendo chalet de 2 prantas , gara
xe e 2.520 m2 de terreo, nas Rías 
Baixas. Ideal para construir unha re
sidencia da· terceira idade. Alugo 
chalet con xardin por meses ou 
quincenas, en Asados-Rianxo. Telé
fono 923 267 657. 

• Já está em internet a página do 
Movimento Defensa da ·ungua. O 
seu endere<to é mdl.home.ml.org . 

• Mestre busca traballo relaciona
do coa cultura da Galiza : publica
zóns, editoriais , librarías ... Manolo 
981695682. 

ra, dentro dos actos come
m ora ti vos do centenário 
do 98. Cartas debuxo e 
d cumento , asi c mo tex
t crítico orixinais e cri
to · para a casión. 

DANATÜAN A 

Xuu P ARDIÑA 

O X ve 18 á 21 h, terá 
lugar, no Caixavigo, a ac
tuaci n do grupo de danza 
Danat e eu e pectáculo A 
xaponesa ou a imposíbd 
chegada a Dédalo, espec
táculo para ete bailarines 
e unha tuba. Entradas a 
venda no 986 238 051. 

• Alúgáse casa de tres dormitórios, 
con finca, durante a tempada de ve
rán en Moaña. 986 312136. 

• A web do sindicato Estudantes 
Independentistas, na que ademais 
poderedes atopar liga<(Óns as webs 
da AMI e do MOL, mudou o seu en
dere<{o na rede passando a ser: 
members.xoom.com/ei 

• Alúgase apartamento en Camo
ta, a carón da praia, vistas ao mar, 
equipado. 1 ª quincena de Xullo 
55.000 pta. 2ª quincena 65.000 pta. 
19 quincena de Agosto 80.000 pta. 
2ª quincena 75.000 pta.Teléfono 981 
761 144. 

• Os Ateneos Libertários da Coru-
. ña, Compostela e Ferrol teñen a le
dicia de informar que xa está á ven
da o primeiro número da revista 
titulada Anarquista. Destacan os 
artigos sobre a penetración do Opus 
Dei na Universidade da Coruña, ou
tro sobre a literatura medieval gale
ga e o da entrega do prémio Tonto 
do Ano 1997, que reca~ 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 981 761 144. 

• Aluga-se apartamento-estudo, 
com calefac<{om e agua quente, ban
ho com banheira, soleado, ideal para 
estudante. Gastos de cornunidade 
incluidos: 37.000 pta. Rua Esperanto, 
2-1º D. Teléfono 986 415136. 

• Grupo de amigos que gostaria de 
contactar con jovens galegos de 
todas as idades que gostem da 
Parapsicologia, Astrologia, Celtis
mo, Tradic;óes, Costumes e Reli
gióes , etc . Escrevam para: Egum , 
apdo. 228 4.703 Braga Codex Por
tugal. 

• Mestre de auto-escola oferézome· 
para traballar. Jose Manuel, teléfono 
913 760 723. 

• 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.• 

MARIA SACRISTÁN E 
ARTURO FUENTES 

Até o 8 de Xullo pennane
cerá aberta na galeria Arte
facto a mostra conxunta dos 
artistas Arturo Fuentes Cid 
e María Sancri~tán García. 

300 HORAS 
NA HABANA 

N'A Mouga tá aberta, até 
o 30 d Xuño, a mostra d 
tallas d madeira do galega 
Xulio Pardiña . Aberro de 
10 a l4ed 16 a2 lh. 

•MÚSICA 
• EXPOSICIÓNS 

VICTOR V A ARELY 

até o 23 de Xuñ.o. E na sala 
temática abre a mostra o 
futbol na solapa . 

No café bar Universal abre 
até o 30 <leste mes, a mos-' 
tra de fotografia de Ricar
do Bará. Pódese ollar de 
Luns a Venres de 16 a 2,30 
h . Sábados de 19 a 2,30 he 
Domingos de 18 a 2,30 h. 

No clube Dado Dadá, terá 
lugar, o Xoves 18 ás 23 h, a 
actuación do grupo de jazz 
Algo más. O Sábado 20 ás 
23 h, actuará o grupo Baldo 
Martínez. E o Xoves 25 ás 
23, farao o grupo de Albert 
Sanz y J. L. Gámez quartet. 

•TEATRO 

COWBOIO 

O grupo de teatrQ portu
gués, Trigo limpo, apresen
ta na sala Nasa o seu último 
traballo Cowboio, durante 
os dias 17, 18 , 19 e 20 de 
Xuño, todos os dias ás 23 h. 

Vigo 
•CINÉMA 

ClNE CLUBE LUMIERE 

Pódese ollar, o Luns 22, O 
Tren das sombras de José 
Luis Guerín (España, 
1997, 81 min), ás 20,30 h. 
no auditório de Caixavigo. 

O Domingo 21 clausurara
se a exposición, no Caixa
v igo, do húngaro Victor 
Vasarely . Máis de 60 ca
dros nos que se pode apre
ciar o seu labor desde 
1932. Na Nova Sala de ex
pos icións do Centro está 
aberra a mostra de L. Frei
re e a de Diego de Girál
dez. Na Sala de Arte (Poli
carpo Sanz, 24. Galerias) 
abre a mostra de óleos de 
Pilar Díaz Monterroso, 
que permanecerá aberta 

Eurno IGLESIAS 

Eligio Iglesias exibe a sua 
pintura na sala de exposi
cións do Clube Nautico. A 
mostra permanecerá aberta 
até o 30 de Xuño. 

REALISMO NAS 

Na Nova sala de Exposi
cións do Caixavigo abre, 
até o 23 de Xuño, a mostra 
de pinturas e debuxos de 
Diego Giráldez. De Luns a 
Sábados de 18 a 21,30 h. 

•MÚSICA · 

FIA NA ROCA 

O Venres 19 ás 22,30 h, o 
Caixavigo acollerá a actua
ción de Fía na roca, que 
apresentan o último traballo 
Agardando que pase algo. 

Lurs EDUARDO Aurn 

Presenta o seu úttimo traba
llo Aire invisible no Caixavigo 
o Xoves 25 ás 21 h. Entradas 
a venda no 986 238 051. 

•TEATRO 

Ü BARBElRO 
DE SEVILLA 

O grupo de teatro Produc
cións Librescena, apresen
ta no Caixavigo, baixo a di
rección de Xose M. Ra
bón, O barbeiro de Sevilla de 
Beaumarchais. O dia 20, ás 
22,30 h, e o n ás 20 h .• 

Encru.ciUado XOAN COSTA 
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Horizontais 

l. Presente do Indicativo de namorar. Nubes moi baixas 2. 
Existían. Forma parte dunha expresión que significa "por 
tanto", "en consecuencia" 3. En números romanos, centQ un. 
Pise de calquera voz con respecto a outra da mesma asonan
cia 4. Indignación, irritación, furia. Lazo que ao tirar se apre
ta máis -5. Un dos cinco sentidos. Proxecto educativo de ce
entro. Substancia branca que se usa para conservar alimentos 
6. Embarcación grande. Canto popular. Sentimento de pena, 
compaixon. 7. O mesmo que eixo. Demostrativo que expresa 
prox.imidade a respecto de quen fala 8. Proxecto Curricular 
de Centro. Pase para dentro. [niciais de Galiza 9. Máis alá. 
Sinto os sons. Paz en latín 10. O niesmo que ril. Adverbio de 
afirmación 11. Contracción de amáis o. Aquel que nada 12. 
Resultado dunha adición. Furia ou cólera, nci plural. 

Verticais 

l. Comunidade humana que vive nun territorio e posúe 
historia, lingua e cultura propias. Deixar de andar 2. No me 
de muller. Un modelo de coche 3. Pronome persoal. Caen 
doentes, enferman 4. Fala en alto a un público para o con
vencer de algo. Que non ten roupa 5. Tecido liso, brillante 
e suave. Trate mal de palabra para humillar. Abreviatura 
de familiar 6. Parte fmal do intestino. Total, absoluto. En
trega a alguén 7. Un tipo de cereal. Vasilla grande de pedra 
ou doutra substancia 8. Conxunción copulativa. Conjunto 
das persoas con ordens sacras dedicadas ao culto divino. 
Expresa con palabras 9. O que ten existencia real e indivi
dual. Coza sen auga nin aceite. Utilízase diante do nome 
dalgunhas monxas 10. Abreviado, vostede. Batraquio moi 
frecuente en pozas, lagoas e regos 11. Escolta. Cachas 12. 
Forma verbal en Latín que significa "non quero". Que se 
move con facilidade .• 

Caldo de letras 
L R P L A V T D X K C Q 

Y A R J P I P Y U H E D 

O X W U I Y Z G E G X X 

B G M N K L W G P P W Y 

O N A D N E B D S B O M 

Q W O M M U P P G R X G 
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O alcalde de Ponteareas levara a coral do Centro Artístico á Zarzuela noutro·momento de apuro 
I . - I . 

Xose.Castro mata·un·pregon ~on outro 
~ G. LUCA 

Non se debe desmentir un 
pregoeiro. Dá mellor resul
tado facerlle a contra con 
outro pregón. Castro sabe 
que o princípio homeopáti
co de Cravo quita cravo 
aplicado á publicidade po
de librar de grandes males. 

A publicidade cúrase con publi
cidade. A lista de asinantes que 
reclaman o indulto de Castro po-
la senténcia do Tribunal Supre
mo que o condena por falsidade 
en documento publico, xa chega 
ao Brasil e Arxentina. Hai anos, 
aproveitando unha viaxe a Sao 
Paulo, un viciño de Ponteareas 
levou un recado de Castro máis 
arriba de Sáo José do Rio Preto, 
no mesmo Estado. Tratábase de 
asegurar o voto dun facendeiro 
emigrante. De reg~eso, contaba -
a aventura: "Fun levantar un vo-
to para Castro no médio da sel
va¡". Votos coma éste, traballa
dos a golpe de machete na ma
nigua salvaron a alcaldia de 
Castro nas últimas eleccións. 
Foi como unha pedrea de Amé
rica na parroquia de Moreira, on
de entraban os votos por correo, 
que mereceu unha felicitación 
directa de Fraga. As réplicas da 
imaxe da virxe dos Remédios 
viaxan ás comunidades emi
grantes de Ponteareas en Brasil 
e Arxentina; despois volven os 
recados para Fraga que trans
portará o valedor Castro. 

O bálsamo da culebra 

Castro ere na publicidade como 
no bálsamo da culebra que hai 
anos vendia o Macumba na feira 
de Ponteareas e que todo cura. 
No 83 acusárano de cobrar die
tas como deputado provincial e 
como alcalde por unha mesma 
viaxe_ Reclamábanlle, ao mes
mo tempo, as cantidades cobra
das como funcionário do INSS 
por incapacidade laboral, can.do 
a sua actividade política como 
alcalde e deputado merecia con
tinuas mencións nos diários_ Un 
médico, irmán do bispo Guerra 
Campos certificara 110 seu dia a 

perda de visión do alcalde nun 
ollo. A administración do PSOE 
levantou o expedenté e o sema
nário lnterviu contou a história 
do alcalde que era ªº mesmo 
tempo· diminuido físico e cargo 
público hiperactivo en tres nómi
nas da administración. 

Castro non retrocedeu por estas. 
Alugou .un autobús e marcbou 
ao pazo da Zarzuela en Madrid, 
xunto coa coral polifónica do 
Centro Artístico Sportivo de Pon
teareas. Ainda vivo o eco do 
golpe do 23 de Febreiro, cantan 

. que a garda da residéncia real 
rodeou alarmada a expedición. 
Q Alcalde contaba cunha reco- . 
mendación do xuiz militar Antó
nio Troncoso de Castro, ponente 
do Xuizo de Burgos, para Sabino 
Fernández Campos, xefe da Ca-

sa real, pero unha confusión nas 
. datas estiyo a piques de volvelo 
atrás. Os teléfonos interiores da 
Zarzuela subiron de temperatu
ra. "Que están aqui los de Puen
teáreas¡", berraban os da chou
pana da garda. "Puenteareas, 
sin acento", rectificaba Castro 
que mira moito pala norma orto
gráfica. 

Por fin baixo as ponlas verdes 
dos pradairos da entraaa, a co
ral do Centro Artístico cantou 
para Juan Carlos 1 que chegou 
a correr con camiseta de pelo
tari e unha toalla na man. Ta
mén apareceu Sofia e por fin 
houbera foto. Castro; afervoado 
polo trunfo e animado polo esti
lo paraqüedista do monarca, 
botoulle un brazo polo hombrei
ro, xusto un segundo antes de 

que un axudante lle turrara da 
manga con enerxia. Ao dia se
guinte, vários periodicos de Ma
drid e case todos os de Galiza 

. daban canta do concerto no pa
zo real. Canda os reís estaban 
Castro, a sua dona e Sabino 
Fernandez Campo. Oespois do 
golpe do 23 de Febreiro, os 
concelleiros da Oposición pedi
ran a Castro repetidamente que 
felicitase a Juan Carlos 1 pala 

- sua actuación na noite do Con
greso secuestrado. Castro, fa
lanxista consecuente, negouse_ 

As hemerotecas gardan outras 
actuacións estelares do alcalde 
eterno de Ponteareas que bus
ca5an a compensación dalgún 
tempo escuro. Por exemplo no 
73, cando moveu unha gavela 
de viciñas para facerlle unha al
fómbra de froles a Franco, na 
sua derradeira visita a Ponteve
dra. Ou coma cando o alcalde 
de Vigo Rafael Portanet o de
nunciara polo proceso de su
basta dos terreos da Freixa a 
benefício 'do cuñado de Castro, 
Rafael Reig, e o cacique ponta
reano multiplicaba as inaugura
cións de pistas e supresións de 
curvas da Deputación, con fita 
cortada e foto. 

Xénio e figura. No último pregón 
do Corpus de Ponteareas, im
·preso polo Concello despois de 
publicada a senténcia do Supre
mo que condea ao Alcalde por 
negación de direito a un cidadán 
e por falsidade en documento 
público, aparecen tres fotogra
fías a toda cor en sucesión: a de 
Juan Carlos 1, con adicatória 
sentida; a de Fraga, solidário e 
garimoso co seu activísimo re
cadador de votos, e a de Xosé 
Castro. Pero non só de pregóns 
vive o alcalde. A recollida de asi
naturas para o indulto proxécta
se a distintas nacionalidades. 
Moitos portugueses da ponte do 
dia 13 de Xuño foron invitados a 
riscar por unha boa causa e tra
tados con máis amabilidade que 
unha viciña de Ponteareas que 
non quixo ver o seu nome na lis
ta e foi recriminada cun: "Atente 
ás consecuéncias". + 
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O alcalde e a 
presentadora 

MARCOS V ALCÁRCEL 

·opas_ado venres, 12 de 
xuno, tocounos pre, 
senciar, a golpe de 

mando a distancia, un auténti, 
co espectáculo televisivo. Ne, 
sa hora en que todo se predis, 
pón para o bostezo reparador, 
o espectador inocente puido 
asistir a toda unha defensa en, 
fervori zada do réxime fran, 
quista desdé a Televisión Ga, 
lega, canle pública seica. Os 
protagonistas foron Ana Kird, 
conductora dun programa "d~ 
variedades" ou algo así, e o al, 
calde de Beade, Senén Pou a, 
que estivo media hora despa, 
chándose a gusto a defender a 
Franco e aos seus gobernantes, 
aqueles que non e metían en 
política, en con trarréplica p , 
síbe l. An tes de cambiar d 
canle , puiden e coitar a ga, 
banza da eñora Ana Kir : "é 
vostede moi valentc, m i va, 
lente" e ata unha pequena lec, 
c ión de fi losofía p lítica da 
pop ular presentadora e can, 
tante: "o alcalde debe er al, 
calde e non po lítico" . Claro 
que i, a poder er franqui ta 
ademais. 

Ana Kiro ten o mal costume 
de, máis que pre entar, entar 
cátedra, orientar as opinións 
dos seu convidado e rematar 
todas as intervencións de tes 
cunha máxima do estilo das 
indicadas. Non sempre é tan 
xenerosa co tempo, claro: hai 
unhas semana convidou aos 
comunistas Pepín Alemañy e 
Honesta Fem ández, homena, 
xeados naqueles días en Ou, 
rense, e cortoulle de contado 
a palabra, porque daquela non 
había tempo, cou as da televi, 
sión , xa e sabe. Pero o venre 
pasado a nosa Anita de pa, 
chou e a gu to. Eu cambiei de 
can le porque na Segunda ha, 
bía un bo documental bre 
Noruega; 6 re mate d t o 
mando, r aqui l do m rb , 
vo lveu á galega onde falaba 
Francisco Zapata (un eñor xa 
de idade), d m cr ta, en to, 
no moi crítico cara Franc e 
denunciand a repre ión d 
franq uismo. De nov int rvén 
Ana Kir : "pero n n viñ m 
aqui a f?lar hox de Fran ". 
Senén Pausa xa n n d bfa ter 
nada que dicir. + 

VOLVER AO REGO 

D.iz Guedes, noutra das 
suas patadas ao aire, fe, 
licitou á policía de Vi, 

go por deter a un indivíduo 
que xa se entregara e sobre o 
que había abundante docu, 
mentación na comisaria. Pou, 
co despois, e pola sua orde, a 
policía batia a vários insubmi, 
sos, esquecendo que xa hai 
xuices que se negan a condea, 
los "porq~e vai encontra da 
opinión social imperante". 
Todo a gesto do seu patrón, 
Manuel Fraga, quen hai agora · 
trinta anos calificaba ós ~uce, 
sos estudantis de París como 
"orxia de nihilismo, de anar, 
quismo e de desobediéncia". • 


