
Universidade e Museu Arqueolóxico descoñecen 
_ o proxecto para recuperar o castro de Elviña 
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AConsellaria de Meio Ambiente aumentará as 
axudas para o abandono de terras agrícolas 
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Conde Roa: 
11A política que está 

a seguir o PP alónxanos 
dos sectores máis 
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(erran as empresas de dobraxe por falta de 
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língua galega cos cortos das Deputacións 

----33----
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Citroen non conta 
con nengun 
proxecto de 
t 1 I'# 

1nvest1gac1on en 
Galiza, pésie a 
cobrar subvencións 
da Xunta por l+D 
A completa dependéncia tecno
lóxica externa da Cítroen de Vi
go non se modificou en 31 
anos. A fábrica é un centro de 
montaxe no que a invención se
g u e a ser na sua totalidade 
francesa a pesar do aumento 
de facturación desde-20 millóns 
de 1957 á 390.000 de 1997 e o 
crecimento do emprego. (Páx. 13) 

Crise no PP coruñés: 
unha parte dos cargos 
disposta a dimitir 
Unha das medidas de presión 
que están a estudar diversos 
militantes do PP coruñés é a de 
demitir dos seus cargos parti
dários se a província non está 
millar representada na direc
ción. Un trasacordo de Fraga 
na comida a celebrar con Ro
may o 1 O de Xullo, é o único que 
os pode coutar na sua ofensiva 
contra Guiña Crespo. (Páx. 5) 

Franco Grande: 
'AAcadémia 
non pode estar 
ma~exada polo PP' 
óespois de vinte anos, o escri
tor Xosé Luís Franco Grande 

accede u 
ao convite 
feíto por 
Francisco 
Fernández 
del Riego, 
de se in
tegrar na 
Académia 
Galega . É 
o primeiro 
signo dun
h a nova 
política 

aberta despois da demisión de 
Garcia Sabell, e Franco Grande 
asegura que entrou ·"tamén pa
ra evitar que a desnaturaliza
sen e a utilizasen a comenén
cia do Partido Popular". (Páx. 31) 

Cento cincuenta persoas sen família, nen salário, viven da axuda mútua e 
da colaboración dos viciños 

Pobres, enfermos e ... solidários 

Yayo, un ex-militante de 
esquerdas e mestre de 
actore,$-ele teatro, é 

,.....o tnáis dinámico 
dos residentes no 
centro dos 
Misioneiros dos 
Enfermos Pobres. 
Situado no bairro 

~ vigués de Teis o 
lugar dá cabida a máis 
de cento cincuenta 
persoas que viven 
repartíndose as 
labores- de cada 
dia. Na imaxe 
unha viciña 
atende a dous 
internos. 

Tránsfuga o último 
N en Cristina Almeida nen Pilar Rahola estiveron presentes na 
sinatura do pacto contra o transfuguismo, co que lle teria gusta, 
do a elas. Pero non podían po~s criaron dous novas partidos 
(Nueva Izquierda e Partido per l'independencia) cos escanos das 
suas anteriores formacións e, neste acordo, declararon aos tráns, 
fugas "espécie a extinguir". Mariano Rajoy, o ministro que im, 
pulsou este pacto, esqueceu convidar aos seus compañeiros das 
Pontes, Vilariño de Canso, Redcfodela, Parada do Sil, Castro 
Caldelas e Pademe, ou aos de Castroverde e Maceda. Todas eles 
accederon ao cárrego usando esta prática como panca. O de Mace, 
da tampouco foi expulsado do PSOE como prometeran. Porque es, 
te acordo, que pretendían sacar á luz só PP e PSOE no marco do 
Pacto Local, asinado ·agora por 13 organiza,ció~s, entre elas o · 
BNG, non ten nengun valor xurídico. Tampouco ten valor retro, 
activo, polo que ven ser un "pacto de. cabaleiros" moi pouco críbel 
ªº ser promovido por un partido, o pp) que se se distinguiu por al, 
go nos últimos tempos na Galiza foi por facer norma política do 
trasfuguismo, con declaracións públicas como as de Baltar" Pumar 
leyando este método espúreo á categoria de ciéncia política.+ 
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ANXO IGLESIAS 

AIAGARADA 
O DESENGANO DO PRIOIRO 

Ramón Otero Pedrayo 

Nova edición de dous excelentes 
textos teatrais, fundamentais para 
afianzar unha tradición dramática na 
que Otero Pedrayo ocupa un lugar 
sobranceiro. Introducción de 
Manuel F. Vieites e edición 
de Hemique Monteagudo. 
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·ESTA SEMANA 
9 DE XULLO DE 1998 

Cento cincuenta enfermqs pobres logran sobrevivir nun centro de _Misionei_ros de Vigo 
onde comparten o traballo e organizan talleres 

'Na aldea xa .tocaran a morto por min' 
* PAULA BERGANTIÑOS 

Na sá de fumadores, apretados frente ao televisor, moitos residentes enchen as horas até o primeiro tur
no de cea. Na aritiga sá de teatro, celébrase a reunión de /J,lcólicos Anónimos. Ao carón, no novo auditó
rio -ao que lle pintaron de fondo a ~ia de Vigo- outros xogan ao futbolí'n, ao pin-pon e ao dominó des-

. -
pois de terén durmido a sesta nas butacas. Son_ homes acollidos polos lrmáns Misioneiros¡ dos Doentes 
Pobres en Teis. Ás misas, "para os que queiran", súmanse talleres d_e debuxo, informática, teatro, manualida
des e -cando xurde a oportúnidade7 excursións en coches particulares de xerite que se presta a colaborar. 

afael é o encargado de repartir 
entre os residentes refrescos e 
cigarros. Non pasa desapercibi
·da a visita do fotógrafo ·e a xoma-

~ lista, que son convidados a to
mar algo de seguida. Rafa.el non 
é galega .. C~egou de Cidadé Re
al hai cinco anos, agora ten 65. 
"Non podia traballar porque tiven 
duas operacións de paocreas hai 
oito anos -canta-. Da segunda 
vez case non saio. Na aldea xa 
tocaran a morto ·por min". Tres 
anos e médio ·despois retiráronlle 
a pensrón. Da comunidade de Vi-. 
go soubo .palas 

liada'. No taller as escaiolas pinta
das mestúranse con casas e hó
rreos de ca.rpintaria que os resi
dentes venden no Nada! para sa
car cartas e mercar máis material. 
Tarrién están as máscaras e os 
cabezudos do pasado Antroido". 

Polo comedor Torné pasea con 
Carlos. "Necesita moita atención 
-comenta Eduardo-. Ten ambi
Vélléncia de personalidade e gra
ves díficuldades psicomotrices. 
Fixo un bo papel na última obra 
de teatro que representamos". 

Ten 32 anos, pe
enfermeiras que o 
atenderofi · · no 
hospital. "Entrei 
como transeunte 
e enseguida pe
din que me desen 
traballo porque 
senon estaba en
tr et id o volviame 
tolo. Empecei fa
cendo camas". 
Agora ademais 
de atender o "bar" 
ax:uda a !impar. 

Como -cada dia, 
empezan a chegar 
mulleres e homes 

ro parece máis 
novo. Máis novo 
semella - tamén 
Torné que ten 30 
e leva 4 como re
sidente. "Padezo_ 
dos nérvios-. Non 

do bairro. sei se é crónico 

Mariña, unha 
viciña, axuda a 
Eulóxio: "É moi 

ou non. Quedei 
sen nai cando era 
nena e meu pai 
morreu cando ·ti
ña 24. Trouxéron
me ·entre o cura e 
miña irmá. Aqui 
estou indeciso, 
pero no mundo 
tampouco estou 
agusto. Síntome . 
realizado porque 

Actualmente vi
ven aqui 120 resi
dentes e 30 tran
seuntes, persoas 
de paso. Con eles 
5 relixiosos profe
sos e 6 novícios. 

cariñoso, pero 
cando chegou 
escondiase 
da xente". axudo aos enfer

mos, estou no ta
ller, fago teatro", 
canta. 

Os residentes 
chegan ao lugar 
na maior parte 
dos casos acom-
pañados pola ·po-
1 icia ou por asis-
tentes sociais. 
Durmen en cuar-
tos con catre camas e cuarto de 
baño. T eñen taller de manualida
des, unha sá de ordenadores, un 
modesto ximnásio e outra aula 
na que se acomodan os librós 
donados. Tamén hai onha barbe
ria e cuartos especiais para os 
residentes que necesitan cuida
dos duraht-e-á r:ioite. No pazo, no 
que inicialmente se instalaron os 
írmáns con 15 enfermos puñeron 
a' consulta do médico. 

Na entrada Domingo encárgase 
da recepción. "Non é un traballo · 
fácil", aponta un compañeiro. 
Atende o teléfono e ten que estar 
pendente das entradas e saidas 
da xente. Leva dous anos de re
sidente, despois de amputarlle a 
perna por problemas de circu
lación. "Traballei como lavaplatos 
e como camareiro toda a vida 
-di...:.. Despois de separame da 
muller quedei sen nada. Cobro 
unha pensión non contributiva 
porque nunca estiven asegurado. 
Pásanos a moitos dos que vivi
n 1os aquí. Antes estaba no taller e 
ainda sigo facendo algunha trapa-

Na megafonía es
coitase a Domingo 
pedir un voluntário 
para ax:udar a ou
tro residente. Sen-

tado na recepción cun cax:ato está 
Camilo, co seus 86 anos é o máis 
veterano. Ao pé Xosé Pqntevedra 
amañando unha por:ta. E un vici
ño que leva 25· anos achegándo
se até ali para botar un man. Aos 
colaboradores fixos -como San
tos que axuda coas 'manualidades 
e a comida- súmanse persoas 
que acoden esporádicamente pa
ra, entre outras causas, organizar 
excursións. 

Son ás sete e o primeiro turno 
para cear está reservado para 
os eivados físicos. Como cada 
dia, empezan a chegar mulleres. 
e homes do bairro. Escoitase be
rrar a Victor. Nunca quere ir co-

- mer e só se deixa convencer po
lo superior irmán Doanire, que 
hoxe non está. "Vas cear?", per
guntalle Eduardo, "Vou", respos
ta. Onde está Donaire?" engade 
namentras se dirixe ao comedor. 

Mariña, unha das viciñas do bai
rro, axuda a Eulóxio. "E moi ca
riñoso pero cando chegou es
condiase da xente e non talaba. 

Un minusválido válido. Diabético, sen unha perna e conserxe do centro. 

Tivérono máis de vinte anos pe
chado nun cuarto", comenta. Na 
mesa do lado outra muller dalle 
de comer a Raul. É un seguidor 
do Celta que ensina con orgullo 
os cubertos e a biseira co carim
bo do clube. Perto está Isidro. 
"É como un nena, leva un feixe 
qe xoguetes sempre con el". 

Micromundo 
dé enfermidades 

"O importante é converter os luga
res de apartamento en lugares de 
vida :-sinala Eduardo-. Aquí haí 
enfermos psíquicos, que nos psi
quiátricos non aceitan, tetrapléxi
cos, enfermos crónicos que non 
poden traballar e non teñen recur
sos económicos. Pero non son 
personax:es valle inclanescos, te
ñen dignidade, non están soios e 
poden sentirse útiles". Aceitan a 
calquera persoa pero recoñecen 
que os heroinómanos deberian 
estar nun centro moito máis espe
cializado. Chegan e alóxanse co
mo traseuntes, pasan uns dias e 
logo marchan, co tempo voltan. 

En canto aos alcoólicos, Xosé An
tónio de A/coó/ícos Anónimos , cí
fraos nun 60 por cento. Algun dos 
residentes tamén aponta que · 
queren construir un novo edifício. 
"Poderia albergar enfermos de SI
DA terminais", apontan. 

O Jrmáns Mísíoneiros dos Doen
tes Pobres fundouRos en Barce
lona no 1946 Antón Jacome, un 
emigrante da parróquia de Senra 
en Parada de Sil. A sua teima 
era facer unhas vivencias na que 
se puidesen curar enfermos de 
tuberculose. Xuntaron cartas e 
mercaron un solar no que cons
truiron 25. Para os nenas dicapa
citados psíquicos construiu un ta
ller escolar. No 1967 decidiu abrir 
a casa en Galiza. Asentáronse . 
en Vigo, no bairro de Teis nun 
pazo que ainda se conserva e 
que costou cito millóns. Os 15 
enfermos iniciais multiplicábanse 
e construiron o novo edício. Para 
lgnácio, un dos residentes que 
axuda na cociña, "simplemente 
aquí hai moita xente que doutra 
maneira non poderia vivir".+ 
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Vkiños do bairro acuden a atender aos emfermos. Os que poden valerse fan de enfenneiros, xardinei..Os, ek. "0 importante é que 
ninguén se sinta inútil" comenta un dos responsábeis. Cada quen aporta o que pode. Tamén hai momentos para o lecer e xogar ao 
dominó. Abai.xo, Yayo, un histórico da teatro galego e anriga militante de esquerdas, mostra algunhas das carautas que eles mes· 
mos fabrican e empre.gan en representacións teatrais polos bairros. Reportaxe gráfica: ANXO IGLESIAS 

Yayo, un dos residentes, tivo un especial protagonismo no teatro dos setenta 

'Recuperei o soño de levar o teatro á xente' 
Eduardo Hernández Ruas, máis 
coñecido porYayo, reside desde 
hai tempo na comunidade. Foi 
protagonista do mundo teatral 
nos setenta e ao seu lado deron 
os primeiros pasos nos ceários, 
actores e directores como Can
didó Pazó. Despois dunha crise 
persoal topa casa cos lrmáns 
Misioneiros dos Doentes Pro
bres e comprométase de forma 
activa coa aula de teatro, coa de 
cultura e o taller de manualida
des. Cando sae gasta levar de 
levar con el dous ou tres enfer
mos que non posen abandoar o 
centro sos. 

Defraudado pola realidade tea
tral do país , lembra os seus 
anos de militáncia. "Empecei a 

achegarme ao teatro na Coru
ña cando daba clase nunha 
académia mixta . A finais dos 
sesenta os meus alunas inter
pretaron Terror e Misérias do 
111 Reich de Brech na j.Jniversi
dade Nacional da Coruña. Un
ha forma plástica de ensinar o 
que era o fascismo. Non era o 
director pero ensaiban na miña 
casa" . 

Tempo despois, asentado en Vi
go, entra en contacto cun grupo 
de mozos que logo formarían A 
Farándula. "Daquela estaba en 
Bandera Roja é ia facer política. 
O debate máis importante dába
se por asumir o galega". Ade
mais do compromiso co idioma 
outra das suas teimas era o de 

levar o teatro potas vilas e bairros 
do país. E asi foi até os oitenta. 
"Nas primeiras eleicións munici
pais fixemos propaganda contra 
a dereita. O dia de reflexión -ainda 
representabamos en Vilagarcia O 
catecismo do labregd'. 

"O teatro público era a miña ra
zón de ser. Agora perdeuse. ' 
Subvenciónase o Centro Dra
mático Galega e catro compa-
ñ i as que fan un par de repre
sentación en sete cidades. A 
cultura para uns poucos. Con 
este taller recuperei o soño de 
levar o teatro ao povo. Actua
mos en parróquias e coléxios e 
a Federación de Viciños está 
moi interesada en que vaiamos 
polos bairros". + 
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O terceiro mundo na própria casa 
Os paises ricos bccidentais están impoñendo políticas 
neoliberais (asi as denominan eles) aos paises do 
Terceiro Mundo, pero non aceitan para sí estas mesmas 
políticas, por ser demasiado destrutivas. Nembargantes, 
segundo a economia se volta máis global, máis 
internacionalizada, prodúcese o efecto automático de 
que as tendéncias que teñen lugar no Terceiro Mundo, 
acaban instalándose nos chamados paises ricos, 
comezando por aquelas zonas máis pobres ou 
dependentes. Os capitalistas do Primeiro Mundo poden 
ser moi ricos, pero os traballadores teñen que competir 
con povos que perteñecen ao Terceiro Mundo. , 

O efecto que está a ter esta imposición é que, 
paseniñamente, os modelos do Terceiro Mundo vanse 
instalando pouco a pouco nos paises ricos. A primeira 
consecuéncia, segundo afirmacións aparecidas en 
xornais económicos como o Financia/ Times ou o 
Business Week e que "os traballadores europeus van 
ter.que renunciar aos seus luxosos programas 
sociais". 

Pero no Es~ado español, e menos na Galiza, non 

callou sequero chamado Estado do Benestar, e os 
prog(amas sociais non existen por ningures, nen 
luxosos nen arañentos. Si existen centos, miles de 
persoas aos que o Estado e a Xunta non lles cobren 
as máis elementais necesidades vitais. Os enfermos 
crónicos, os incapacitados, son os primeiros en 
receber esa losqueada social de desprezo 
condenándoos non só á indixéncia, ou a morte, senón 
á perda da sua dignidade. E non estamos a falar de 
xente da terceira idade, senón, como se pode 
comprobar na reportaxe realizada nestas mesma 
páxinas, de persoas a cada máis xóvenes ás que se 
lle pecharon case todas as portas, incluso, un dia, a da 
autoestima. 

O desemprego e a perda de esperanza conducen a 
unha ruptura social. Nunha sociedade ben estruturada 
como a galega non hai colapso social porque, dalgun 
xeito, as persoas sempre encontran dentro da sua 
comunidade quen se encargue delas. O 
funcionamento dos lrmáns Misioneiros dos Doentes 
Pobres e os veciños de Teis voluntários son unha 
mostra incontestábel. Pero o despovoamente· do rural, 

a emigración, a perda de valores tradicionais e a 
aparición de auténticos guetos de pobreza, están 
propiciando que as causas muden. Unha pobreza que 
na Galiza ainda non se fai moi evidente por eses 
resortes sociais comunitários que sempre· se poñen en 
marcha tradicionalmente ante as adversidades, que 
foron moitas. Por eso a delincuéncia tampouco se 

· pode comparar con qutras partes do Estado e, xa non 
digamos, dos paises ricos. Esta tranquilidade social 
propícia que o mesmo Estado s·e esqueza, non se 
vexa obrigado a tomar medidas ou, candp as toma, 
sexan unicamente policiais e represivas. Pero· 
desleixa a aqueles mainiños e que non se poden valer 
por si mesmos. 

Que sexan os policias ou as asistentes sociais as 
maiores fornecedoras de p~rsoas aos lrmáns 
Misioneiros dos Doentes Pobres é todo un síntoma 
alarmante da falta de servícios sociais públicos. -A 
existéncia desta instit1 •ción, meritória, ou doutras 
semellantes, non pode, de nengun xéito, suplantar a 
un deber do Estado.• 

· A NOSA .TER.RA 
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Nomeah unha xestora integrada por cito persoas do sector oficialista 

' . 

Un sector do· PSdG·PSOE négase a pactar no próximo congreso 
.ao considerar que o proCeso está 'tutelado por Madrid' 
-0- A. EIRÉ 

O congreso extraordinário 
que no Outono ten que cele
brar o PSdG-PSOE segu'irá 
afondando na. división do par
tido. O sector galeguista non 
vai "entrar en pactos nen 
componendas", preparando 
unha alternativa "desde a ba
se" para despois das munici
pais. A decisión de Madrid de 
seguir a tutelar o proceso, 
nomeando a oito persoas 
para a xestora que foran as 
vencedoras no último congre~ 
so, levounos a esa decisión. 

"Vai ser un Vazquismo sen Váz.
quez coma outras veces. Nen 
Váz.quez nen M(!drid van permitir 
un secretário xeral que teña a mí
nima independéncia política", afir
ma Miguel Barros, un dos socia
listas que teima en lanzar unha 
"alternativa partidária desde a ba
se para despois das eleicións 
municipais, que xa son un foxo 
certo para o partido". Ceferino Dí
az, outro dos integrantes do sec
tor galeguista, critica a tutela que 
exerce a dirección do PSOE en 
Madrid sobre o partido na Galiza 
e considera que "non se pode ta
lar de galeguizar o partido e logo 
facer Un proceso subordinado". Carlas Príncipe, candidato á aicaldia de Vigo, durante as primárias. 

A nominación por parte da ~xecu
tiva federal do -PSOE das seis 
persoas do PSdG elexidas para o 
comité federal no último congre
so, con Abel Caballero membro 
da executiva e Pérez Touriño, vo
ceiro parlamentário, afonda as di
vJsións existentes no partido. Es
te critério "obxectivo" escollido 
por Madrid ven ser, na práctica, 
un referendo da liña vazquista, a 
gañadora no último 9ongreso, ex
cluindo a todos os considerados 
"críticos". Estes nominados foron 
os que pactaron no Congreso da 
Coruña con Francisco Váz.quez: 
Miguel Cortizo (grupo parlamen
tário), Xosé Blanco (Lugo), Car
los Príndpe (Vigo) e Xavier Ca
sares (Ourense), ainda que agora 
pretenden desmarcarse do vciz
quismo e restarlle importáncia á 
composición da executiva 

Con eles forma a xestora, que re
xerá o destino do partido os próxi
mos tres meses, Abel Caballero 
(presidente do RSdG), Mariló Ca
baleiro (principista) e os vazquis
tas Xavier Losada e Fernández 
Moreda. Pérez Touriño tamén é 

· nomeado membro, pero coa 
"afrenta" de ter voz pero non voto. 

A xestora constiuirase, coa pre
séncia de Cipriá Ciscar, sen que 
se teña reunido o comité na
cional do PSdG, o seu máximo 
órgano entre congresos e no 
único que están presentes todos 
os sectores. Ceferino Díaz afir
ma que "aprazar a reunión des
te comité, que ainda non foi in
formado da dimisión .de Váz
quez, é subordinar o partido ain
da máis que nos piares momen
tos de crise". Díaz afirma que 
non se pode pechar unha crise 

poñendo á fronte da reconstru
ci ón do partido "aos mesmos 
que -a crearon, os que perderon 
as últimas eleicións". 

Miguel Barros, pola sua banda, 
califica a nova dirección provisó
ria como "xestora clónica", afir
mando que "un ha auténtica' re- · 
fundación non se pode dar sen 
autonomía fronte a Madrid. E pre
ciso adaptarse ás novas situa
cións políticas". O grupo liderado 
por Barros, que xa tivo un acto na 
Coruña o 2 de Xuño, yai celebrar 
outro en Vigo, no que estarán 

· presentes militantes de toda Gali
za, "para demostrar que non é 
.unha confrontación Norte-Sul". 

Abel Caballero consídera que a 
xestora debe poñerse a disposi: 
ción dos candidatos ás eleicións 
municipais e volcarse ''.no lanza
mento do partido, porque non 
pode perman·ecer estancado du
rante tres meses". O secretário 
xeral do PSOE, Joaquín Almú
nia, despois de pedirlles "xene
rosidade a todos os militantes", 
afirmou que os resultados eleito
r,ais das autonómicas galegas 
son froito "dunha traxectória an
terior que non foi excesivamente 
brillante". · 

Candidatos 
a sesretário xeral 

Son moitos no PSdG-PSOE os 
que critican que agora só se es
teña a falar de candidatos á se
cretaria xeral e non de proxecto 
de partido. Pero desde o sector 
"galeguista" considérase que to
das as ponéncias aprobadas no 
congreso último e na Conferén
cia de San Valentín non serviron 

para nada.- Asi, dentro deste 
sector, hai quen xa dá por perdi
do o próximo congreso, negán
dose a reeditar pactos coma o 
de Ourense e componendas 
partidárias para procurar t,mha 
nova alternativa repartindo pos
tos nos cúmios. Contemplan o 
próximo congreso extraordinário 
como "de transición" e conside
ran que a actual xestora e a di
rección que ·saia dese congre.so 
(que dan por sentado que será 
continuista) "non sé teñen que 
asumir os malos resultados últi
mos, senón o descalabramento 
que irnos sofrer nas municipais", 
en palabras de Miguel Barros. 

Ou_tros, como Ceferino Díaz, 

sempre disposto a ensarillar 
maiorias, non desbotan ainda a 
posibilidade de incidencia real 
no congreso. Xerardo Estévez, 
pola sua banda, afirma que xa 
está retirado, negándose a apa
recer como líder de nengun gru
po e citando a Barros, Ceferino 
e Curiel como "os que teñen 
moito que dicer no partido". 

Mentes tanto, Miguel Cortizo, 
que agardaba un sinal ou que 
alguén o propuxera para suce
der a Vázquez, tivo que ser el 
mesmo quen saise publicamen
te afirmando que pretende diri
xir o partido, fracasado o inten
to de pacto con Touriño. Un 
Touriño que se mostra moito 

A. EIRÉ 

Ao BNG cántanlle as sereas 
Hai só un mes, alguns cronistas realizaban sobrecolledoras análises ~ 
para demostrar· o esfarelame~to iminente no BNG &oito das ten, 
sións internas e das diferentes ideoloxias. Os políticos populares e 
socialistas negábanlle aos nacionalistas toda posibilidade de consti, 
tuirse en forza hexemónica e, no PP, tentaban demostt:ar o imposí, 
bel trasvase de votos entre unha e outra formación. Agora mudaron 
a mensaxe e os mesmos analistas falan abertamente do "imparábel 
ascenso do BNG" e da necesidade de facerlle frente, mesmo unín, 
<lose PSOE e PP, mentres acochan as últimas sondaxes. Foi esta a 
m~nsaxe estrela do congreso de Fraga. O PSdG, PSOE está cada vez 
máis esnaquizado, até o ponto de que os seus dirixentes máis lúcidos 
vaticinan un· estacazo morrocotudo nos próximos comícios munici'. 
país. E no PP non só se debaten xa abertamente cuotas de poder, 
senón o modelo ideolóxico de partido (Conde Roa recoñece que o 
abano ideolóxico do PP é ainda máis amplo que o do BNG). Nesta 
situación, o cámbio de estratéxia é só un xeito de mobilizar ás bases 
militantes española5 contra o nacionalismo galego. + 

A IGLESIAS 

máis cauteloso, mentres incen
tiva os contactos coas diferen
tes agrupacións para avaliar as 
suas posibilidades e recabéla 
apoios. Abel Caballero e Gon
zález Laxe agardan a sua opor
tunidade nos pactos congre
suais. Francisco Vázquez, que 
afirma que non vai influir, xa lle 
deixou ver ao seu próximos a 
sua preferéncia por Fernández 
Moreda. Carlos Príncipe, pela 
sua banda, pretende ser alcal
de de Vigo, pero negociará 
cuotas de poder para os seus 
partidários seguro de que ten a 
chave das maiorias. 

Abandonos en Vigo 

Tres ex concelleiros de Vigo 
déronse de baixa como militan
tes o 7 de Xullo atacando a 
Carlos Príncipe directamente, 
ao que acusan de mercar os 
votos para sair elexido alcaldá
bel. Xunto a María Arán, Xosé 
M. Torea e Francisco Santomé, 
tentan lanzar unha plataforma 
para facer unha lista indepen
dente para as municipais ou
tros dous ex conceleiros con 
Manuel Soto, que xa ma~cha
ron do PSOE hai tempo, Anxel 
Maneiro e Xosé António Sán
chez. Pretenden "convencer" 
precisamente a Soto Ferreiro 
para que encabece a candida
tura (na que eles afirman que 
non participarán) ainda que se 
sospeita que esta plataforma 
está impulsada mesmamente 
polo ex alcalde vigués. Se non 
fose Soto o candidadato afir-

. man ter "outros moitos". Esta 
decisión tómana despois de ter 
apoi~do· a Maria Xosé Porteiro 
nas primárias. • 
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Afronta a sua pior crise desde o golpe de estado de· Barreiro 

Unha parte_ dos cargos do PP da Coruña 
disposta a d¡mitir 
-e> B. LAXE 

Unha das medidas de presión 
que están a estudar diversos 
militantes do PP coruñés é a 
de demitir dos seus cargos 
partidários. se a provincia non 
está millor representada na di
rección. Un trasacordo de Fra
ga na comida a celebrar con 
Romay o 1 O de Xullo, é o úni· 
co que os pode coutar na sua 
ofensiva contra Cuiña Crespo. 

Romay síntense enganado por 
Fraga. Creeu nel, deixouno facer 
no último congreso e atopouse 
que non estaba no comité eleito
ral, que é o organismo que vai 
supervisar as listas nas próximas 
eleicións autonómicas. Os distin
tos representantes do PP coru
ñés deixáronlle facer a Romay e 
tamén se sentiron enganados 
por Fraga. A trampa estaba nos 
estatutos reformados 
onde aparecen como 
membros ·do comité 
eleitoral os presidentes 
das catre deputacións e 
non os presidentes pro
vinciais. Romay queda
ba excluido a favor de 
Lendoiro. 

Por vez primeira fanse 
públicas acusacións 
contra Fraga. No sector 
coruñés pensan que fa
vorece u interesada
mente ao sector cuiñis
ta ~ que, se Romay non 
ten capacidade de deci
sión nas próximas lis
tas, moitos dos actuais 
cárregos van quedar re
legados. 

Fraga lribarne afirma 
que non condenou "a 
nínguén a Sibéria" e 
que non hai volta atrás, 

pero vai cenar o próximo 1 O de 
Xullo, un día antes da celebra
ción do Faro, éon Romay á Co
ruña. Os partidários do ministro 
de Sanidade agarc:ian que haxa 
un trasacordo do presidente da 
Xunta e o comité provincial poda -
ter a última pal.abra nas listas 
desa demarcación. Xa non se 
fían de promesas e están dis
postos a tomar medidas dé pre
sión contundentes. Nos últimos 
dias andan a estudar unha des
tas propostas, a de demitir todos 
os cárregos provinciais do parti
do , pero Romay de momento 
centenos. Ainda así, a celebra
ción do Mnte Faro poderia ser 
_unha boa ocasión para, con 
Cascos presente, facer pública 
a intención. 

Guiña, pola sua banda, no seu 
plano de vencedor, non quer 
guerra. Faille loas a Romay e 

O BNG acusa ·ao PP 

afirma que son amigos.que nun
ca o deftaudou nen o vai defrau
dar. Pero· outro membro do sec
tor ruralista, que andaba con 
Guiña polo Monté Faro, Xosé · 
Luis Saltar, non foi tan diplomá
tico e conminou aos coruñeses 
a convocar "un congreso extra
ordinário se é que teñen forza". 

Persoas próximas a Romay, como 
Conde Roa, afirman que se sou
beran o que ia pasar no· congreso 
extraordinário terian dado batalla 
e, mesmo, votado en contra das 
distintas propostas. Tamén reco
ñecen que o PP vive unha crise 
moi forte e de incalculábeis conse
cuéncias pois, por primeira vez, 
Fraga rachou a neutrálida,de e de
cantouse por unha idea de partido 
que moitos non comparten porque 
pensan que os levará, máis cedo 
que tarde, a perder as eleicións a 
mansdo BNG.+ 

de hipoteCar o Parlamento aos seus intereses 
O BNG pechou o periodo de se
sións apresentándose en calida
d e do único proxecto político 
que defende os intereses do pa
ís e acusando ao PP de hipote
car o funcionamento do Parla
mento aos seus próprios intere
ses como partido de governo. 

A falta de democrácia no órgano 
lexislativo foi máis unha vez de
nunciada polo voceiro naciona
lista Xosé Manuel Beiras que :
fronte a teimuda actitude do pp 
impedindo, e.ntre outras cousas, 
as comparecéncias de Fraga
puxo sobre a mesa o comporta
mento do BNG como primeiro 

. grupo da oposición á hora de ce
der parte da representación nas 
direccións das comisións aos 
demáis g_rupos parlamentares. 

. Beiras sinalou asimesmo que o 
feíto de seren os nacionalistas o 

primeiro grupo da oposición mu
dou o comportamento do grupo 
de governo que se pechou ainda 
máis na sua teima de impedir tra
tar os temas de governo no órga
no de representación popular. A 
negativa rotunda a que Fraga pi
se a tribuna, a auséncia dos .con
selleiros das comisións e a demo
ra no tratamento de multitude de 
iniciativas dan proba, segundo os 
·nacionalistas das graves irregula7 
ridades que marcaron o periodo 
de sesións que agora se pecha. 

Oposición fronte ao PP 

A negativa do partido maioritário 
a tomar en consideración calquer 
das iniciativas apresentadas polo 
primeirO grupo da oposición evi
déncia tamén, ao ver da deputa
da Pilar García Negro, como o 
PP actua á m,aneira dun "muro 
do n~~- ~~~n!~ ~o que bate c~I-

quera proposta". Pero, a pesares 
das críticas verquidas ·sobre o 
funcionamento do órgano lexisla
tivo, os nacionalistas non dubi
dan á hora de mostrar a sua sa
tisfacción polos primeiros seis 
meses nos que exerceron de pri
meira forza da oposición mos
trando o seu proxecto para a Ga
liza fronte á "demolición" do país 
que supón o governo do PP. 

O BNG sinalou asimesmo a ne
cesidade de artellar a oposición 
contra o PP, e falou mesmo da 
posibilidade de establecer con
versas cos distintos grupos da 
oposición co fin de, entre outras 
e.cusas, reclamar que se garan
tan as compareoéncias do presi
dente da Xunta. Beiras apontbu 
que "calquer alternativa de po- . 
der para desprazar ao PP pasa 
por un acordo mínimo das for
zas progresistas". • 

ANOSATERRA 

Apreixan un iate nas Azor~s 
con mil quilos de cocaina 
Na madrugada do Martes cinco de Xullo, o Servizo de Vixi
láncia Alfandegária, SVA, apreixou á altura das lilas Azo
res un iate -o Layórr de bandeira española que transpor
taba un cargamento de mil quifogramos de cocaina proce
dente de Colómbia e con destino ás costas da Galiza. Co
mo consecuéncia da· operación de aprexamento, dirixida 
polo xuiz da Auqiéncia Nacional Baltasar Garzón, resulta
ron detidas trece persoas na Galiza, Mallorca e Madrid. No 
iate só viaxaban tres persoas, os restantes dez detidos fo
ron apreixados en terra. Todos eles son ~úbditos españois 
agás un deles, que é cidadán de Colómbia. As Forzas de 
Seguridade do Estado había un ano que tiveron n0tícias 
acerca .des ta operación de contrabando de drogas e 
neste tempo r.ealizaron un seguimento puntual do barco.• 

Compostela e Vigo . ·· 
'- terán seccións das Audiéncias ProVinciais · 

5 

O Governo central continuará coa tramitación 
parlamentária para criar novas seccións das 
Audiéncias Provinciais nas cidades de Vigo e de 
Compostela, segundo·anunciou a ministra de Xustiza 
Margarita Mariscal de Gante. Para levar adiante a 
criazón destas seccións, previamente hab.erán ·ser 
modificadas várias·leis que ordenan o mapa xudicial 
no Estado español. Se todo marcha segundo as 
previsións do Governo, a finais desta lexislatura xa 
estarán montadas as seccións das Audiéncias 
Provinciais, respondenélo asi a unha vella 
reivindicación .xurdida nas duas vitas. A criazón das 
sección obedece a razóns diferentes en cada caso. En 
Vigo débese ao volume de asuntos xudiciais desta 
cidade que se abordan en Pontevedra e en Compostela 
a que é capital de Comunidade al!tónQma.+ 

O Tribunal Superior 
avala os derrubos na costa do Morrazo 
O Tribunal Superior emitiu unha senténcia na que fallou a 
prol do concello de Cangas no contencioso apresentado 
contra el por unha demolición dunha vivenda construida 
sen licéncia municipal e que non era legalizábel por estar . 
situada .no dominio marítimo terrestre que marca a Leí de 
Costas. Oeste ~eito, p alto tribunal galego recoñece a ac
tuación municipal como de pleno direito. Oespois deste 
fallo presúmese que os outros -contencioso~ interpostos 
por outros proprietários de edificacións ilegais na costa 
terán fallos similares. Oeste modo, este verán poderán 
proseguir os derrubos das obras non legalizábeis. O pro
blema das construcións ilegais -moitas delas choupa
nas- na zona do Hio, en Cangas, xurdiu a consecuéncia 
das edificación realizadas aproveitando o vacío de poder -
que deixou o conflito municipal co daquelas alcalde so
cialista Lois Pena. Os afectados, uns douscentos, agrú
panse na Asociación de Viciños de Hio Residentes e a 
meirande parte deles ten a sua primeira vivenda en Vigo.• 

X Xornadas de verán de Goliza Nova 
en Ogrobe 
Do Venres 17 ao Domingo 19 de Xullo c·elébranse en 
Ogrobe as X Xornadas de verán da Mocidadé Galega. 
Desta volta as charlas centraranse no tratamento dos 
residuos sólidos e .as drogodependénci_as. Tamén · 

· habera roteiros ecolóxicos e-históricos e unha festa de 
solidariedade cos insubmisos galegos presos. Entre as 
actividades do Sábado incluense a visita ao Aquarium 
Galiza, unha i:epresentación teatral na Torre da 
Lanzada e a cea homenaxe conmemorativa do décimo 
aniversário da fundación das mocidades ·do BNG. O 
Domingo está programada unha visita a Cambados, 
que incluirá un 1'otei¡o polo Casco Vello, unha 
homenaxe rio monumento a Ramón Cabanillas e unha 
visita á cooperativ~ vinícola Martín Codax. + -

Os ecoloxistas denúncian a desproteción 
· ambiental do parque da Serra do Xvrés 

A Plataforma Ecoloxista Luso-Galaica solicitou que se me
llare a xestión meioambiental da área transfonteiriza que 
inclue o Parque Natural galego do Xurés e o 'Parque Na
cional portugués de Peneda-Geres. Os ecoloxistas . de
mandan que. as autoridades galegas e portuguesas coor
denen o seu labor e impidan a construción de minicentrais 
hidroeléctricas no ria Castro Leboreiro. Tamén piden que 
se controlen as actividades turísticas da zona e que se in
tensifiquen as medidas para evitar incéndios forestais. + 
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OPtNióN· 

A NECESIDADE DE H·OMOL·OGAR 
AO ESTUDIANTADO ESPAÑOL 

MARIA XosÉ QuEIZÁN 

interés? ¿Como pasar por alto a conquista 
de Granada e demais conquistas e suplan~ 
talas por xestas particulares fracasadas? Par
ticulares por fracasadas, claro está. · · 

Curioso concepto d9 universal. Se Valle 
Inclán, Torrente Ballester ou Cela escribi; 
seD na lingua propia do país pasarían á ca
tegoría de escritorcillos rexionais e xa non 
aeberían figurar nos 
programas de estudios 
españois. ¿Por que os 

cía Resalía, desprecian canto ignor_an. 

Habería que preguntadle por que o estu
diantado galega debe ser máis culto e coñe
cer o propio .e o xeral, ser competente en 
galego e en castelán, ment:'res o alumnado 
da España única descoñece toda esa cultu
ra. Trátase dunha clara discriminación para 
o territorio Mee. Noustante, non é interpre-

tado así. Porque, como 
ben sabemos, non exis
ten as mésroas valora-

Le'mbramos que a proposta ·de Humanida
des da ministra Aguirre fora rexeitada, fun·
damentalmente, pola imposición dunha 
historia e unha literatura españolas que in
cluía e valoraba unicamente os feitos "espa
ñois" e a literatura en castelán, ignorando 
toda a cultura galega, catalana o basca. 
Agora, acaban de chegar a un consenso. de 
aplicación de humanidades no ensino, que 
resumen en 18 conclusións. A nº 6 di que 
debe promoverse o ensino das principais lin
guas europeas. No nº 9" que debe facilitarse a 
aprendiza~e opcional das linguas españolas . . 

¿Como debemos entender isto? ¿Quere di
cir que debe ser 'opcional o estudio do cas
tellano? Ben sabemos que non. En 'real'i.da
de estanse referindo ao galega, catqlán e 

nosos_ feitos 1 heroes, li
teratura, etc., son par
ticulares e os seus uni
versais? Sabemos que 
non se pode responder 
a isto sen utilizar argu
mentos hexemóniCos. 

'Se non se lle pode 
cións para as respecti
vas linguas e culturas. 

. euzquera. Daquela, ¿o castellano non é un
ha lingua española? Ou ¿As linguas españo
las son as outras, as marxinais? 

Sabemos que o que reside detrás desas am
bigüedades é a consideración do 'castellano 
como a lingua xeral e indiscutible e a his~ 
toria imperial de Castela como a única his
toria de España. O resto, son consideradas 
linguas e historias particulares e marxinais. 

Pero, á marxe disto 
que xa coñecemos, o 
que cómpre facerlles 
comprender é que se 
trata xustame'nte do 
contrario. Os particu
lares son· os programas 
españois de ensino 
(do que se chama ~te-
rritorio Mee) e os seus 
coñecementos cult1:1-
rais. Aquí, como en 

negar ao estudiantado 
. español saber qtien foi 
Quevedo ou Rui Díaz 
de Vivar, ta~pouco se 
lles pode negar saber 
quen f oi, Castelao ou 

Roi Xordo" 

Se afirman que en Es
paña existen varias lin
guas e culturas; se esta
blecen a igualdade de 
dtreitos dunha socie
dade democrática, esta 
igualdade é incompati
ble coa subordinación. 
A igualdade, pola con
tra, si é coil,lpatible·coa 
diferencia. A diferen
cia entre as culturas e 
hnguas de España, 
pois, non debería in
cluír a subordinación 
dunhas a outra. 

A postuta desde o centro, coma sempre, 
consiste en acusar de reduccionistas ás re
clam acións de outras culturas e identi
dades. Os que teñen o poder autodenomí
nanse universais e alegan que cómpre esca
par de cantonalismos e particularismos, que 
o estudiantado galega, catalán e basco debe 
coñecer os feítos históricos de España, os . 
grandes heroes e escritores, tanto españois 
como de alcance universal. ¿Como irnos ig
norar a Quevedo ou a Shakespeare e substi
tuílos pm •escritorciños rexionais de escaso 

Cataluña ou Euzcadi, 
coñecemos o propio e 
tamén a historia, os heroes e reís de Cas
tela, cantamos as nasas cancións e tamén 
as outras, lemos e escribimos en galega e 
tamén en castelán. En cambio, os inte
lectuais particularistas españois descañe-

. cen toda a cultura que- nós coñecemos. E 
seguen tan fachendosos porque, como di-

Os adalides de España 
Una din: Idéntica ci

dadanía, idéntica aprendizaxe. To tal menté 
dacordo. Se non se lle pode negar ao estu
diantado español saber quen foi Quevedo 
01.r Rui Díaz de Vivar, tampouco se lles po
de negar saber quen foi Castelao ou Roi 
Xordo. Do que estou falando é de homolo
gar ao estudiantado español. Non é xusto 

Nome · ..................................... Ape.lidós 

Enderezo ..................................... -..................................... .. 

Cod. Postal.~ ........................... Teléfono .......................... . 

Povoación ·'·······················u····· N.l.F. 
Província .... \ .................. : ........ País. 

Suscrébome a A Nosa Terra (incluidos os Cademos de PenS¡3mento e Cultura) 
_por un ano/semestre ao prezo de: · 

Galiza/Estado/Portugal ................................ :. 9.000 pta./ano ..... .. 4.500 pta./semestre 
Europa ........................................ 10.920 

América e resto do mundo ......... 13.080 

a) Subscricións para o Estado espa-
ñol · 

O Talón bancário adxunto 
O Reembolso (máis 130 pta.) 

b) Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 

O XiÍ'o Internacional a nome de 
A NOSA TERRA. Apartado 1371 

Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBAIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de Aforres ........................................................... . 

Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [O 

1 1111111111 

Titular ....................... : ................................................................ . 
.................................. ; ........ ; ......... Nº Sucursal ........... : ............ . 

Povoación ................................... Provincia ................... : ........ . 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os 
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais 
Galegas S.A. (A Nosa Terra). • 

DATA ATENTAMENTE (SINATURA). 

que o de fala castelá teña só coñecementos 
particulares e ignore unhf!. grande riqueza 
cultural, hist?rica e lingüística. · 

De ser España esa democracia da que tanto 
falan, debería existir unha equifonía. (En 
EEUU o español é a segunda lingua do país 
pola maioría inmigrante de hispanos). An
tes de aprender linguas extranxeiras, o 
alumnado español debería ter coñecemen
tos das linguas do seu Estado. E o ·progra
mas de educación deberían ser o resultado 
dun. pacto. Aqueles feíto , figuras, e crito , 
pensamento , etc., o que e considere un 
corpus de humanidades susceptible de ser 
coñecido en toda España, conformarían os 
programas de ensino e pañ L Sería o modo 
de homologar ao estudiantado e pañol e de 
iniciar un concepto de España que non fo
se, como ata agora, unha imposición cultu
ral. O que se difunde como "español" non 
nos permite identificarnos. Se falan de bai
le español nunca se refiren á moiñeira. Se 
collemos unha antoloxía de poesía españo
la só encontramos a poetas castellan@s. Isa 
que chaman España, formouse borrando 
outras identidades, provocando a marxina
ción e o autoodio. 

Os representantes pollticos do nacionalis-
-mo deberían forzar ao goberno español a 
acabar con esta ambivalencia. O acto po
lítico é o único que pode conferir igualda
d_e. Se pensan que é necesario construír 
España, debe facerse desde o pluralismo 
democrático que reclama outras media
cións. Se é verdade que nos tempos ac
tuais son necesarias alianzas, estas deberi 
facerse entre iguais. O resto é porlle unha 
careta democrática ao que continúa senda 
Ünha imposición.• 



G~UZ:A 
9 DE XULLO DE 1998 ANOSATERBA 

Subliña a necesidade de que se dea puplicidade aos informes que emite o -orga~ismo 

Otero Díaz reclama maior independéncia 
pa~ mellorar o traballo do Consello de Cantas 
-0-P.C. 

O presidente do Consello de 
Contas, Carlos Otero Díaz, 
ven de demandar unha 
maior independéncia deste 
organismo para melrorar a 
eficácia do traballo que de
senvolve. Para o máximo 
responsábel da institución, 
o control político que sofre 
o Consello, dificulta a renda
bilidade dos estudos realiza
dos e resta protagonismo a 
unha institución da que se 
dotou a Xunta de Galiza para 
fiscalizar a xestión dos gas
tos realizados pola adminis
tración pública. Otero subli
ña tamén a necesidade de 
que se lle dea publicidade 
aos resultados obtidos tras 
das suas análises, como mé
dio de asegurar a necesária 
transparéncia dos informes 
e dictames que se elaboran. 

O pasado Venres 3 de Xullo, o 
presidente do Consello de 
Cantas, Carlos Otero Díaz, 
apresentaba no Parlamento, o 
libro public_?do polo próprio or
ganismo, Etica Pública e Con
trol Externo Público. No decur
so do acto, Otero manifestaba 
a sua demanda de transparén
cia, independéncia e imparcia
lidade para a institución, unha 
petición que reitera no texto, 
como "requisitos que deben 
percurarse dos comportamen
tos públicos e que, polo tanto, 
configuran unha tarefa indirec
ta pero relevante dos órganos 
de control ". 

Segundo o titular do Consello, 
outro dos requisitos imprescin
dfbeis que deben cumprir os 
organismos públicos é a trans
paréncia que, ao seu entender 
"está en relación co grao de di
fusión dos informes e das in
vestigacións". Para Otero, a in
dependéncia é consubstancial 
cos órganos de fiscalización, 
porque sen ela "serifi imposí
bel garantir a obxectividade e 
a credibilidade das suas pró
prias actuacións". Ademais, 
reitera que no caso dun orga
nismo como o Consello de 
Cantas, que_ ten como fin ava
liar o estado dos gastos e in
gresos públicos, esa indepen
déncia "debe estar tora de to
da sospeita". 

Alén diso, destaca a necesida
de de que entre as funcións 
que desenvolve o Consello de 
Cantas, se sume á de fiscaliza- · 
ción a de "xulgamento", a fin 
de que se poidan determinar 
as "responsabilidades contá
beis". De acadar esta atribu
ción "aumentaria non só a sua 
capacidade de control, senón 
tamén o teito autonómico da 
nosa Comunidade". 

Abrir o debate 

O libro, no que se recollen arti
gas através dos que se analisa 
a história da institución, as acti
vidades que ten realizado até o 
momento e os obxectivos cla
ves, complétase coas interven
ci óns dos distintos ponentes 

nas conferéncias e debates do 
encentro celebrado en Compos
tela o pasado ano e organizado 
polo Consello, baixo o epígrafe 
de Seminário de Economía, efi
cácia, eficiéncia, ética pública e 
control externo público. Através 
deste apartado, téntase poter.
ciar o debate sobre o papel que 
deben xogar os organismos de 
control financieiro e a necesária 
ética que debe presidir o seu 
funcionamento, lonxe das pre
sións políticas procedentes do 
grupo de governo do momento. 

Francis.co Constenla, encarre
gado de elaborar o prólogo des
te apartado, xustifica o necesá
rio debate sobre esa ética públi
ca recorrindo ás palabras de 
Peter Koslowski, para quen "o 
modelo do capitalismo é incom
pleto como teoría social e requi
re o engadido dunha filosofia 
comprensiva e dunha ética so
cial que inclua ao Estado". 

Para Constenla a existéncia de
se código ético é imprescindíbel 
para asegurar a igualdade de 
oportunidades, porque como ten 
sinalado o Comité de Axuda ao 
Desenvolvimento, "a presenza 
de práticas corruptas son dobre
mente danesas xa que impeden 
que os fundos cheguen aos sec
tores máis necesitados". 

A este respeito, segundo os da
dos que se barallan, o estado 
español ocupa o pasto número 
33 nun recente estudo realizado 
en diferentes paises, sobre o ín
dice de perceición de corrupción 
e non acada máis pontoación 
que un 4,31, tomando 10 como 
o índice que indica a auséncia 
de corrupción. Os dados do in
quérito non foron obtidos per
guntando á cidadania, senón 
consultando aos próprios em-
presários. + Carlos Otero Díaz, presidente do Consello sle Caritas, 

o predomínio do hemisfério 
cerebral esquerdo, que pro, 
pícia a aparición de tare, 
fas, máis analíticas, e polo 
tanto o proceso perceptivo 
f aise máis discriminativo. 

Chegando un momento 
. o militante é capaz .de 

analisar os dados, perci, 
bir as diferéncias ou se, 

O s primeiros anos 
de militáncia son 
rudos e sufridos. 

Pegadas de cartaces, levar 
a megafonia no coche, 
quedarse a recoller as pan, 
cartas, ir no servicio de or, 
de, montar a mesa de pro, 
paganda e dormir a noite 
do vintecatro vixiando os 
postos da Festa da Pátria. 
Trátase de traballos sim, 
ples nos que o importante 
é a experiéncia manual e a 
posesión de grandes doses 
de paciéncia para aguantar 
aos compafieiros de viaxe 
que as máis das veces coin, 
ciclen cos que menos se · 
simpatiza ideolóxica e per, 
soalmente. 

· Dogmas, mellanzas entre as po, 
néncias oficiais e as al, 
terna ti vas. Sabe que 
emendas son de trámite, 
de contido formal ou de 
calado político .e organi, 
zativo. Recoñece a sim, 
ple vista aos que gustan 
de figurar, aos dispostos a 

anatemas e outras 
cou·sas de comer 

-Co paso do tempo o militante empeza a percibir as 
cousas dun xeito máis detallado e discrirninativo. 
O proceso de maduración fai dudar de que as ver, 
dades sexan absolutas e a experiéncia mostra que 
entre os bos e os maos as distáncias son moi cortas 
ou mesmo chegan a c'onfundirse. 

Din uns folletos da Consellaria de Sanidade, so, 
breas capacidades e aprendizaxes dos nenos e ne~ 
nas que a partir dunha certa idade: vaise marcando 

dalo todo pola pátria, 
partido,sindicato pero 

sempre cobrando e aos que gustan do adorno ver, 
bal de tono radical para despois cuadrarse ao pri, 
meiro toque de cometa. 

É que co paso dos anos cada vez se fai máis difícil 
encher os autobuses para mu:bir ao Monte do Faro 
e xa non chega con darlle á militáncia unhas ra, 
ció ns de polvo e vitela. Os moi f ode,chinchos que, 
ren opinar e até decidir quen vai ser o sucesor co . 
seu voto.+ 
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Os nenos de Lugo 
seguen a ter problemas 
para escolarizarse na ESO 

As denúncias dos pais dos 
alunas do coléxio das 
Gándaras de Lugo seguen 
poñendo de manifesto os 
problemas para a 
escolarización dos alunas da 
ESO o vindeiro curso. Os 
país non aceitan os 
trastornos que lles vai super 
a escolarización dos 
estudantes -no 1 ristituto 
Politécnico que .é, ·segundo a 
Consellaria, Oilde existe máis 
profesorado. Defenden que 
45 estudantes de segundo 
ciclo da ESQ se 'desplacen 
até o Instituto Sanxiao e que 
os de prim·eiro ciclo quede.n 
no próprio coléxio das 
Gándaras. En ambos os 
dous casos exixen servizo de 
comedor escolar gratuito. 
Segundo os país, Educación 
pretende escolarizar nun só 
instituto aos alunos que 
deberian -repartirse en 
alomenos dous centros.+ 

Retrasos nos pagamentos 
das axudas · 
Q reabilitación 
de vivendas rurais 

Mália estar en marcha un 
segundo plano_ cuatrienal 
para a reabilitación de 
vivendas rurais, cuns 
fundos dedicados 
especialmente para ese fin, 
unha vez' realizadas as 
obras acumúlanse retrasos 
de vários anos no 
pagamento das axudas 
públicas para esta 
actividade, denunicou o 
BNG. Paradoxicamente, 
outras axu~as a vivendas 
si que se pagan con certa 
regularidade. Esta _ 
situación está a provocar ó 
desprestíxio dun tipo de 
subvención que no· seu dia 
estimulou a restauración e 
a conservación dalgunhas 
edificacións tradicionais 
que estaban 
deterioradas.• 

O Consello da Xunta 
acorda subir 
as taxas uniVersitárias 
un 2% 

O Consello da Xunta decidiu 
subir as Jaxas universitárias 
nun 2% para o curso 
académico 1998-99. A 
Consellaria de Educación e 

· Ordenación Universitária 
propuxera unha suba do 3%, 
que foi diminuida finalmente. 
O prezo dos estudos de 
titulación oficial oscilará entre 
as 64.015 pesetas e as 
90.637 de licenciaturas cómo 
Mediciña, Ciéncias do Mar 
ou Balas Artes e 
diplomaturas COl)10 
Fisioterápia ou Optica. O 
decreto do Oonsello recolle 
tamén un aumento do 25% 
no importe cando un 
estudante se matricule tres 
ou mais veces nunha 
maté ria.+ 
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Criticou o neoliberalismo e a socialdemocrácia e apoiou· a normativa oficial da língua 

A FPG renova o ideário comunista 
no 111 · Asemblea e pide a unión contra o PP 
A 111 Asemblea NaciQnal da 
Frente Popular Galega, cele
brada en Vigo o Sábado ca
tro e Domingo cinco de Xu
llo, serviu para esta organi
zación renovar o seu ideário 
comunista e para incidir na 
necesidade da unión das for
zas nacionalistas e de es
querdas contra Fraga. A Di
rección Nacional foi renova
da parcialmente, con aporta
cións procedentes do sindi
calismo e a mocidade. No de
curso do próximo mes será a 
nova Dirección Nacional a 
que decida en que persoa re
caerá ~ secretaria nacional. 

Nesta 111 Asemblea:· a Frente 
Popular Galega renovou o seu 
compromiso para recuperar ·o 
ideário e organización comunis
tas para acadar a liberación so
cial e nacional de Galiza. Na po
néncia ideolóxica denúnciase o 
neoliberalismo e a socialdemo
crácia e apórtase unha visión 
crítica dos procesos vividos nos 
países do chamado socialismo 
real, "pero coa consciéncia de 
que o modelo comunista é a 
única alternativa real". lgual
me.nte, a Asemblea tratou de 
acondicionar o modelo organi
zativo aos obxectivos políticos 
acordados pala militáncia. 

No aspecto lingüístico, a asam
blea aprobou un texto que recolle 
a necesidade de ter unha única 
normativa lingüística porque "a 
confusión de várias normativas 
favorece ao español en detrimen
to do galega". Por esta razón, a 

Mañano Abalo. 

FPG apoia a normativa oficial, 
"independentemente das posí
beis modificacións que se fagan 
no futuro na busca do consenso". 

.No plano eleitoral, a FPG ere 
que hai que recuperar a capaci
dade de resposta comunista e· 
constata a necesidade dunha 
frente patriótica, ainda qúe con
sidera que neste momento non 
se dan as mellares condicións 

"porque o BNG só busca un 
marco eleitoral e a cada renún
cia máis á compoñente de es
querdas". De todos xeitos, o se
cretário xeral, Mariano Abalo, 
estima imprescindíbel unha 
frente comun do nacionalismo e 
da esquerda contra o PP e Fra
ga_, que "representa o fascismo 
e a inviabilidade das liberdades 
democráticas e a loita pola inde
pendéncia nacional".• 

Anunciarase oficialmente o próximo mes con aiversos actos 

Chantada Nova intégrase no BNG 
Máis de 30 persoas que viñan mo desde 197.2) uníronselle 
traballando no colectivo Chanta- membros de EG, PCG e outros 
da Nova integraranse proxima- independentes, conseguindo ne-
mente no BNG, despois de dar sas el~icións a alcaldia para o seu 
por concluidas as conversas que cabeza de lista, Manuel Taboada, 
viñeron mantendo nos últimos que era a opción que defendian 
tempos. Chantada Nova, que como alcaldábel para o BNG. 
governara no concello do mes- -
mo nome a lexislatura pasada e Moitos destes militantes segui-
parte da actual, até que unha ron a facer campaña para o 
moción de censura do PP e un Bloque Nacionalista Galega 
grupo independente os desalo- nas eleicións autonómicas e 
xou da alcaldía, conta na actua- estatais, comezando xa hai ca-
lidade con cinco concelleiros. ·A tro anos as conversas, que non 
integración réalizarase a título · fraguaron, entre outras causas, 
personal (característica da afi- porque Chantada Nova preten-
liación no BNG) e o colectivo di- dia integrarse no BNG pero 
solverase, apresentándose ás apresentarse con este nome e 
próximas eleicións municipais tamén porque o consello co-
baixo o as siglas do Bloque, as- marca! .do BNG púxolle pegas 
pecto que estaba en discusión para entrar na frente aos cinco 
na mesma Chantada Nova ao militantes máis históricos. As 
comezo e que foi refrendado por dificultades. amainaron tamén 
unanimidade nunha asemblea. cando Unidade Galega, forma

Chantada Nova nascera como 
unha escisión do BNG hai oito 
anos, cando se estaban a confe
cionar a lista das municipais. A 
·maior parte dos militantes históri
cos chantadinos, disconformes 
coa candidatura apoiada polo 
Consello Comarcal, decidiron 
abandonar o BNG e apresentar 
unha lista própria. A estes militan
tes do BNG (alguns no nacionalis-
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ción á que pertence o concellei
ro Carlos Varela, decidiu inte- · 
grarse no BNG. 

Tanto desde o BNG como des
de Chantada Nova dáselle unha 
especial importáncia a esta inte
gración, a.o ser Chantada unha 
das principais cabeceiras de co
marca dunha província onde o 
PP obtén os millares resultados 
eleitorais de todo o Estado. Non 

· só manifestan o convencimento 
de que nas próximas municipais_ 
o BNG ten posibilidades de con
seguir a alcaldia, senón de que 
a organización na comarca se 
vai fortalecer e medrar conside
rabel mente. "Non só irnos entrar 
30 militantes, alguns con moita 
experiéncia política no naciona
lismo, senón que as divisións 
existentes nestes anos impedí-

~ ron medrar ao BNG na localida
de e a comarca e tamén ao SLG 
e a CIG, pésie a que Chantada 
é unha das zonas onde o na
cionalismo ten máis potencial. 
Hai njoitas persoas alonxadas 
da política por estas trifulcas 
que van, de novo, comezar a 
militar". Estan séguros tamén de 
que a nova situación vai dinami
zar "toda a zona Sul de Lugo". 

A decisión non se dará ainda a . 
coñecer oficialmente, estando a 
confecionarse unha série de 
actos, na que participarán nu-

. merosas personalidades do na
cionalismo, para apr~sentar de 
novo á sociedade chantadina 
"ao nacionalismo unido, capaz 
de desbancar ao PP". Estes ac
tos finais coincidirán, segura-

. mente, coas festas patronais da 
vila chantadina, a celebrar a 
fins de Agosto.• 

lugoslávia 
en toros 
"No seu propósito de cortar a 
Federación lugoslava en toros, 
os occidentais fixeron do 
direito dos pavos un pandeiro 
-di Catherine Samary nas pá, 
xinas do LE MONDE DIPLO
MATIQUE-. Non protexeron 
as comunidades máis ameaza
das, senon que optaron palas 
alianzas tradicionais: Croácia 
e Slovénia con Alemaña; Sér
bia con Franza. Non aborda
ron as cuestións nacionais im
bricadas neste espaz~ balcáni
co. O direito á auto-determi
nación considerouse nun con
texto históricamente novo, 
non colonial. Os direitos das 
minorías no réxime de Tito 
eran máis avanzados que os 
que establece a Organización 
da Cooperación para a Seguri
dade na Europa, por exemplo. 
Os dirixentes sérbios 
defendían o direito do povo 
sérbio a un Estado pero non 
llo recoñecian aos albaneses; 
o poder croata recusaba aos 
sérbios de Croácia o que que
ria para os croatas de Bósnia i 
Hercegovina; Belgrado recla
maba o modelo xacobino 
francés para suprimir a auto-
. nomia do Kosovo; Zagreb 
aplicou un direito de sangue 
en vigor na Alemaña. As 
grandes poténcias pagan hoxe 
o prezo da sua realpolitik. Espe
raban neutralizar o nacionalis
mo sérbio a base de consolidar 
un nacionalismo croata con 
vara alta para limpar Croácia 
de poboación sérbia, mais 
Milosevic aproveitou para fa, 
cerdo Kosovo un asunto inter
no. Os govemos occidentais 
non apoiaron o plano econo
mico liberal de Ante Marko
vic, do que ninguén se lembra 
hoxe en plena onda de demo
nizacion de ·Milosevic. Os es-
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tados Unidos pagaron a débe
da externa polaca, de 20 , 
billóns de pesetas pero nega, 
ron un plano Marshal a lugos
lávia". + 

O cancro da 
Guerra do Golfo 
Doug Struck trata no 
w ASHINGTON POST das 
secuelas das bombas con uránio 
empobrecido que deitaron os 
norteamericanos rio lrak. "Des
de a guerra de 1991 o número 
de casos de cancro no lrak 
multiplicouse por seis e aumen
tou a incidéncia de tumores. O 
Pentágono insiste en que a 
guerra foi limpa pero desde gru
pos anti-belicistas dos Estados 
Unidos, a partir de informes no 
Congreso sobre soldados afec
tados hai dados que abrigan a 
desconfiar desa limpeza. O Cen
tro de Investigación. Sobre a Gue, 
rra do Golfo di no seu último 
informe que o Pentágono non 
dixo a verdade aos soldados 
aliados sobre a importáncia das 
armas de uránio. Os tanques e 
avións dos Estados Unidos dis
pararon durante a Guerra do 
Golfo máis de 250 toneladas de 
balas e bombas con cargas de 
uránio empobrecido. Este ma
terial é o sub-produto do proce
so de arrequecer o uránio con 
destino ás centrais nucleares, é 
un dos metais máis densos que 
se coñecen e con el armábanse 
as espoletas de bombas 
perforantes que se disparaban 
desde tanques e avións".+ 

A purga 
dos alxerianos 
en Paris 
O conselleiro de Estado fran
cés Mandelkem ven de apre
sentar o informe que lle en
cargara Jospin sobre a matan
za de manifestante alxerianos 
en Outubro de 1961 en Paris. 
Xavier Vinader cóntao en EL 
TEMPS: "O FLN denunciara 
200 morros e 400 desapareci
dos; o informe oficial recoñe
cera dous, mortos e dous poli
cias feridos de bala. Mentres 
o govemo Debré negociaba 
co FLN alxeriano en Evian e 
a OAS (a policia paralela de 
corte feixista) multiplicaba 
os atentados, a represión dos 
alxerianos residentes na 
Franza, principal alicerce fi, 
nanceiro do FLN, chega ao 
paroxismo. Cargas, asoballa
mento e marte de alxerianos 
que o FLN contesta con 
atentados contra policias sig
nificados na represión. Na 
tarde do 1 7 de Outubro 
30.000 mulleres nenos e ho
mes manifestáronse en Ope
ra, a praza da Estrela e o 
Odeón. A policia bateu vio
lentamente contra eles e 
houbera moitos mortos afo
gados no Sena. Detidos en 
masa, 12.000 segundo a poli
cia, foran levados ao pazo dos 
deportes e ao estádio Pierre · 
de Coubertin. Despois de 
tantos anos, aos franceses 
ainda lles custa recuperar a 
memória".+ 
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Vostede aparece como un ho
me de Romay ... 

- Non son de Romay. Non estou 
vencellado a Romay ·polo feito 
de que sexa amigo meu ou da 
mesma província en que de
senvolvo a miña actividade polí
tica. Trátase dunha afinidade 
ideolóxica e cultural. .. Síntome 
máis perto da liña de Romay 
que doutras que pudera haber 
dentro do partido. 

A pertenéncia ao Opus Dei até 
que ponto marca as fidelidades 
e o xeito de facer política? 

Non influe na vida pública. Non 
recibin nengunha instrución, nen 
a aceitaría, de como teño que 
facer política ou de con quen 
me teño que alinear. lnflue no 
xeito de estar honradamente na 
vida pública, de estar suxeito a 
critérios éticos ... Non facer da 
política un espácio de confronta
ción ou de loita personal, senón 
un espácio de servício público. 
Son critérios iguais aos de cal
quer outro católico que esteña 
na vida pública. Eu non son un 
católico oficial. 

Falaba de non entender a polí
tica como confrontación. Ten 
fama de ser moi crencho ... 

A vida está chea de luces e 
sombras. lso forma parte das 
sombras. Non me sinto orgullo
so da miña confrontación parla
mentar con algun político como 
Xosé Manuel Beiras. 

Por que tenta agora aceder á 
alcaldia? 

Ser alcalde de Compostela é do 
máis importante que se pode ser 
na vida política galega. Son un 
namorado da vida municipal. Pen
so que podo aportar algo, pero 
quen ten que decidir é o partido. 

Poda que Estéve:r: 
non se retire 

A decisión tomouna antes de 
que Xerardo Estévez anuncia
se que non se voltaba a pre
sentar. 

Para min non foi un factor deter
minante. Xa comezara a traballar 
na miña candidatura antes do seu 
anúncio. Por outra banda, non te
ño moi claro que non se volte a 
presentar. Estamos cansos de es
coitar fun e volvo. Un pouco como 
os toureiros que se retiran non sei 
cantas veces e voltan outras 
tantas. O máis importante non é 
gañar en función de que o adver
sário sexa máis ou menos espabi
lado, senón convencer aos eleito
res cun programa sério. 

Vostede podia encaixar no per
fil da renovación que pretende 
Aznar, mentres que Fraga, vos
tede teno afirmado, está obse
sionado coa sua persoa. 

Dentro do PP, como partido 
grande que é, existen diferen
tes sensibilidades. Hai xentes 
desde a dereita-dereita á 
·socialdemocrácia descafeina
da. Non se pode pretender que 
todos os que estamos dentro 
dese espácio político pense
mos o mesmo en todas as 
cuestións. Penso que a solu
ción que poda vir de relevo do 
hoxe, e por moitos anos, Pre
sidente da Xunta ten que na
cer e crearse na Galiza. Non 
acredito nq,s paracaidistas en 

-porítica nen tampouco que un 
teña qu·e ter. nacido nun am
biente en concreto para ter un 
dereito preferente en acceder 

ANOSATERRA 

Xerardo Conde Roa 
'A situación do PP é precupante1 

'* ALFONSÓ EIRÉ 
. . ' -~ ... 

OLIERE ·SER O CAÑDIDATO DO PP A ALCALÉIA DE ·COMPOSTELA E FAINO c·RITICANDO ABERTAMENTE A POLÍTI-- /. . 

CA QUE ESTÁ A LEVAR O SEU PARTIDO .. XERARDO CONDE .ROA AVOGA POR UN·CÁMBIO IDEOLÓXICO NO PP PA-
• - - ...,.,, º ;' 

RA IMPEDIR QUE O BNG GAÑE AS PRÓXIMAS_REICIÓNS, "PORQUE os· ÍNOÜ-ÉR,ITOS MOSTRAN QUE A SITUA

CIÓN É PREOCUPANTE". AFIRMA QUE-~CUIÑA" V~CEÜ NO -ÚLTIMO CONGRESO •. ·~~ERO AS COUSAS AINDA PO

DER MUDAR", EXPLICANDO QUE AS VOTACIÓNS·-.ÚNÁNlf,tEs-SE DEBERON Á CONFfANZ~ DE ROMAY EN FRAGA QUE, 

NON SE SABE POR QUE, MUDOU DE OPINIÓN. ' CANO-O auiXERON REACCIONAR,- ~'XA ERA DEMASIADO .TARDE". 

a cargos. políticos. A persoa 
que releve a Fraga .ten que ser 
unha persoa que esteña e teña 
estado dedicada á vida pública 
na Galiza. Que sexa un ou ou
tro teno que decidir o partido. 
O que sí está claro é que o úl
timo congreso inclinou a ba
lanza claramente cara un sec
tor. Pero, en polí~ica xa se sa
be, unhas veces estás arriba e 
outras abaixo. As cousas' po
den mudar ainda .. 

O engano de ~raga 
a Roinay 

Com9 expHca que existindo 
xa malestar no· Congreso e 
agora fortes críticas á compo
sición da dirección, non vota
se ninguén en contra? . 

Houbo como unh9- espécie de 
confianza en fer\tenza: as bases 
confian nos líderes locais, estes 
no presidente provincial e este, á 

sua vez, no p'residente rexion.al 
(Fraga). Hai un momento no que · 
esa confianza ~reba por factores 
que non coñecemos.- Nós non 
estábamos preparados para esa 
cuestión e fonios ao congreso 
con absoluta confianza. Por ou~ 
t'ra banda, a figura de Fraga pe
sa moitísimo. 'Nun congreso con 
4.000 persoas, a última hora dar 
marcha atrás e votar en contra 
dunha candidatura que encabe
za o Presidente da Xunta é un 
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POl1CO complicado. Se non hou~ 
bo posibilidade con anteriorida
de de ter coñecimento de cal ía 
ser a composición da dirección, 
no momento é moi difícil que se 
producise unha reacción. A nasa 
xente non está afeita. Votar en 
contra seria votar · en · contrá do 
Presidente da Xu~ta. 

Unha vez que se analizan os re
sultados do congreso e a situa
ción particular da .Províñcia da 
Coruña, evidentemente, atópa
se un ton que existe on déficit 
de representación nos órganos 
políticos decisórios._ Por iso ·se 
produce a reacción ·das bas~s. 

Calificou a -políticª de Cuiña e 
Cacharro .como -_••caciquil e 
clientelar". Hái .d;oús PP na 
Gal iza? 

Non falaria de -dous PP senón 
de duas sensíbilfdad.es políti
cas distintas. Ho~e. dentro do 
partido_ prima _'unha. delas._ Se
c"adra porque é -o xeito de· facer 
política caract~rística de deter
minadas sociedades como Lu
go ou Ourense.· .Nós pretend~
mcis . l?cer política dón xeito to
tálmente dilerenté. Non sei se será bó 'ou mÁlÓ'.:'-Pero a mio ·o 
que -me din ós 1ncfuéritos é que 
estamos a perder. o voto· xuve
nil e o voto de-sectores n:iáis 
pro,fisionais. Po_qenios_ter o Vo
to da -ancianidade, pero; se te
m_os en conta ó problema da 
renovación _da, pgvop.ción , irnos 
ter. proble-mas éf,éritró de ·moi 
P,ouco_. ~-~n~<?- _qye _o ~eito de 
facer polJt1ca e.n ~ogo ·e Ouren
se n.on é bó para o partido. - _ . .,,... .. ;;; . . ) _.. . 

Cuiña ~i~d~'°Pode- perder 

Unha das ideas forza do últi- . 
1110 congreso ~o ~P foi a de 
renovación. Como a entende 
vostede? --

O primeiro· xejto é mudando .o 
estilo. Se a política que estamos 
a seguir nos alonxa dos sectores 
máis dinámicos da sociedade 
galega·, non e_stamos seguindo 

·-unha liña de renovación. Reno-:.. 
varse significa renovar a mensa
xe de _cara ás próximas eleicións. 
Non. estou dividíndo á socieaade 
galega entre· -listos e menos lis
tos, entre xente do campo e da 
cidade, senón _que hai que saber 
ohde están· as bolsas de votos 
máis importantes (Vigo ten -ñiais 
.votos que á províricia dé Ouren
se). Cando falamos dos -se~tores 
máis dinámic_os queremo~ decir 
que as novas tendéncias cultu
rais, sociai~ ; políticas. :., veñen 
poi. xeral das. estruturas r:náis ur
banasJ. p~rqut:f.primeiro teñen 
condicións para -~cceder a elas. 
Se perde.mos_ e?a-vangarda ·de 
eleitores que vai dos 18 aos 40 
anos e os ·s~ctores máis profisio
nais e empresariais, que son os 
que t~ran dlintia sociedade,·estés 
vañ arramblar" tamén do outro 
voto (non vái ser ao revés) e 
quedaremos sen· el. Se ese tras
vase de 'votos sé produce a ü nha 
formación que cada vez emerxe 
con máis' forza, o 8NG, a situa
ció!1 é .prE?Óc~pante. -

. O cámtiio hai que facelo ·á vista 
dos dados que está a dar a so
ciedade ga:lega. No PP non se 
produciu .r1engunha renovacfón . 
i.deolóxica, s_~guimos na mesma 
situación, que antes do congre
so. ·Tamén ten que haber unha 
renovaci9n persoal, pero non é 
cuestión de idade, senón de 
mentalidade. Hai moitas perso
as novas máis imobilistas que 
as de sesenta anos. A renova
ción ten que ·vir en fUnción ·de 
critérios ideolóxicos. • 

) 
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PATRIMÓNIO. 

Universidade, Museu Arqueolóxico da Coruña ou DepJtación descoñecen o plano 

Anúnciase -~n 
1

misterioso prox~cto . · - .... 
de 1.600 mdlons para recuperar o Castro.de Elv1na 
* PAULA CASTRO 

O Castro de Elviña, ameaza
do polo imparábel medre do 
proceso de urbanización da · 
cidade da Coruña, abandona
do desde hai anos á sua sor-

. te, cuberto polos toxos e ata
cado polas raices dos euca
liptos, volve estar de actuali
dade logo de anunciarse un 
proceso de recuperación, es
cavación e musealización do 
conxunto, que acadaria un 
custe aproximado de 1.600 
millóns de pesetas. O inform~ 
publicado non fai mención al
gunha das torreta$ de Fenosa 
que seguen presidindo o . cú
mio do xacimento e sobre as 
que pesa a senténcia de erra
dicación desde 0- ano 1965. 

O anteproxecto do plano direitor 
para a revalorización do Castro 
de Elviña facíase público o pasa
do 13 de Xuño provocando o es
tupor en diversos sectores do 
mundo da arqueoloxia, tanto do 
ámbito universitário como de or
ganismos públicos. Entrado o 
mes de Xullo e sen recuperarse 
ainda pola surpresa deste anún
cio, segue sen coñecerse o. plano 
de forma oficial, mália terse co
mezado xa o proceso de expro
piación do entorno do castro. 

Segundo o plano direitor, o ante
proxecto prevé ~ncetar 14 estu
dos parciais, Através deles, trata
ranse de avaliar os posíbeis mé
dios de financiamento e analisar 
o estado no que se atopa o xaci
mento castrexo para logo realizar 
as investigacións pertinentes, en
cetar a recl!peración e amplia
ción da superfície escavada, ela
borar os planos de protección e 
consolidación, realizar o estudo 
forestal da zona e proceder á 
musealización dos a9hádegos. 

Castro de Elviña. 

O plano pretende a criación dun 
grande parque arqueolóxico, 
que estaria en marcha a princí
pios do ano 2000. Séguese co
mo modelo o parque ubicado na 
localidade inglesa de Hamshire, 
a Buster Ancient Farm. Un xaci
mento da ldade de Ferro no que 
confluen investigación e divulga
ción científica nun conxunto ar
queolóxico que obtén importan
tes fontes de financiamento dos 
seus atractivos turísticos e da 
venda dos produtos da tenda. -

Elaboración do proxecto 

Segundo se recolle no antepro
xecto, alén das fontes de autofi
nanciamento, pre~ese a sinatura 

dun convénio entre·a Universida
de e o concello da Coruña, logo 
do que comezarian as actua
cións sobre o conxunto. Mália 
descoñecer o· departamento de 
História 1, nomeadamente a sec
ción de arqueoloxia, o plano pro-

. pasto, este teria sido elaborado 
polo Grupo de Investigación en 
Arqueoloxia da Paisaxe do Insti
tuto de lnvestigacións Tecnolóxi
cas da Universidade de Santia
go, dirixido por Felipe Criado Bo
ado, profesor titular, en colabora
ción. ca concelleiro Salvador Fer
nández Moreda, o director Xesús 
Arsénio e o arqueólogo Xoán 
Vázquez, da concelleria de Urba
nismo da Coruña. Nen os cate
dráticos de Arqueoloxia da facul-

ENSINO 

A Comisión formada por 1 O historiadores criouse a iniciativa da AS-PG 

Elaboran unha alternativa 

dade de História da Universidade 
de Santiago, nen a concelleria de 
Cultura da Coruña foron consul
tados á hora de elaborar o pro
xecto e tampouco se ten coñeci
m ento oficial da sua existéncia 
no departamento de Cultura da 
Deputación da Coruña. · 

Os arqueólogos consultados con
sideran que o pr.oxecto debería 
ter sido apresentado a concurso, 
para que se puideran comparar 
diferentes propostas de parque 
temático. O director do Museu Ar
queolóxico da Coruña e arqueó
logo municipal , dependente da 
concelleria de Cultura, Xosé Ma
ria Bello, sinala que para levar a 
cabo os labores de expropriación 
e delimitación dos terreos é a 
concelleria de Urbanismo a que 
ten que tomar as decisións, tal e 
como está recollido na Lei de So
lo. "Paréceme anómalo que que
de á marxe o Museu, que non te
ña un maior protagonismo, senda 
como é o máis implicado". 

Pola sua banda, Felipe Senén, 
responsábel de Cu!tura na Depu
tación e o último dos arqueólogos 
que dirixiu intervencións no xaci
mento castrexo, amósase contra
riado polo contido do proxecto. 
Ao seu entender, as primeiras ac
tuacións sobre o conxunto debe
rían dirixirse a delimita( o períme
tro real do xacimento e non só a 
acrópole da parte superior, para 
proceder de inmediato á expro
priación das terras afectadas e á 
deforestación, a fin de evitar que 
os eucaliptos sigan minando os 
ciméntos das construccións. La
go destas primeiras actuacións e 
para manter nos mínimos impres
cindíbeis o xacimento, potenciarí
ase a limpeza e consolidación. 
Todo isto, completado coa muse
alización dos achádegos para fo
mentar a sua divulgación.+ 

á nová· reforma de Humanidades deseñada no Estado 
A iniciativa da Asociación Socío
pedagóxica Galega, un grupo de 
1 O profesores de Universidade e 
de Ensino Secundário elaborou 
un documento alternativo ao dic
tame sobre o ensino das Huma
nidades impulsado polo Governo 
central. Esta comisión estatal 
criouse hai catro meses, lago de 
que a polémica proposta da mi
nistra de Educación, Esperanza 
Aguirre, tora rexeitada nas Cor
tes. O documento ·apresentado 
por esta comisión, que recolle 18 
conclusións, segue a ser critica
do polos especialistas galegas. 

A comisión alternativa criada no 
país sinala que .o ditame apre
sentado "implica unha solución 
de compromiso, basicamente 
político, que, se ben apare~te-

mente deixa abertas todas as 
opcións, resposta no fondo ao 
mesmo espíritu inicial". lsto dé
bese segundo os historiadores 
galegas, a que a própria reforma 
das l::lumanidades, non respon
·de a necesidades educativas se
nón a motivacións ideolóxicas de 
reatirmaéión do españolismo. 

Califican o texto de "intrínseca
mente contraditório" . Segundo 
sinalan formúlanse "uns princí
pios e obxectivos xerais que son 
os mesmos que se usaron no 
seu dia para para xustificar o que 
agora se quere cambiar, princí
pios cosque ten que estar dacor- . 
do calquera cunha mentalidade 
YJinimamente aberta e democrá-

tica". Nembargantes "as orienta
cións concretas que- aparecen no 

texto son totalmente incongruen
tes con estes princípios e alenta 
nelas a mesma arela de reafir
mación nacionalista española". 

"Por outra banda -sinalan- certas 
concesións á preséncia de bas
cas e cataláns no Grupo de Tra
ballo non abondan para compen
sar a preséncia exclusiva e ex
cluinte do termo España" e enga
den que nas conclusións reco
méndase volver ao cronoloxismo 
e á memorización de datos bási
cos. Outra das críticas é que "o 
pretendido ur.iiversalismo fica re
ducido na prática a un euroc;:en
trismo radical". ""As críticas reitera
das ao localismo e ao particula
rismo -Bngaden- procuran, ainda 
que con linguaxe máis moderada 
que na versión primeira, descali-

ficar de entrada a substantiviade 
histórica de calquer realidade pe
ninsular que non sexa reductíbel 
ao Estado unitário". Perante esta 
situación a comisión galega que 
demanda "unha formación crítica 
e non sectária" preparou unha al
ternativa concreta. 

O grupo de traballo redactor da 
proposta está constituido polo ca
tedrático de universidade Justo 
Beramendi, os profesores titula
res Pegerto Saavedra, Carlos Ve
lasco e Lourenzo Fernández 
Prieto, o catedrático de Bachere
lato e profesor da UNED Ansel
mo López Carreira e os profeso
res de Ensino Secundário Alberte 
Ansede -presidente da AS-PG-, 
Bieito Alonso, Lois Obelleiro, Xan 
Fraga e Xan Fernández. • 
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Antón Sánchez 
Rivero, concelleiro 
do BNG en Ourense 

'É un despilfarro 
pagar a viaxe da 
corporación á Expo' 

Seica hai un viaxe institu
cional de balde á Expo. 

O Martes sete de Xullo un 
grupo de concelleiros e depu
tados pqwinciais do PP e do 
PSOE marcharon para a Ex
posición Mundial de Lisboa 
cos gastos pagos, sufragados 
polo concello e a deputación, 
para botar ali unha semana. 

Cantas persoas foron? 

Na deputación de Ourense hai 
25 deputados e no concello 27 
concelleiros, pero compre ter 
en canta que os concelleiros e 
deputados do BNG, que su
mamos nove persoas -tres 
deputados e seis concelleiros 
e concelleiras-, rexeitamos 
acudir, asi que non sei exacta
mente cantas persoas foron. 
'O que sei é que na invitación 
figuraba que tamén podia ir a 
compañeira ou o compañeiro. 
Neste último caso, as persoas 
acompañantes debian pagar, 
pero unha parte mínima, por
que as institucións corrian co 
resto dos gastos. 

Por que razón realizan esta 
vi axe? 

Esta é a Semana de Galiza na 
Expo e ese é o argumento usa
do para ir aló. Para nós é un 
acto festivo ao que non hai ne
cesid ade de ir pero, en todo 
caso, se entramos nesa diná
mica de acudir a ese tipo de 
eventos, mellar que o faga un
ha representación formada po
lo presidente ou o alcalde e co
mo moito duas persoas máis. 

Que opina da viaxe? 

Parécenos un despilfarro pa
gar a viaxe e a estadia duran
te unha semana de toda a 
corporación provincial e mu
nicipal de Ourense. Non se 
poden usar cartas públicos 
para mandar aos represen
tantes políticos a actos que 
unicamente son festivos. 

É a primeira vez que acorre? 

Non: xa pasou na Expo de Se
v i 11 a en 1992. Daquelas o 
PSOE tamén foi. En realidade 
a viaxe tora organizada polo 
. PSOE, xa que naquel ehtón o 
alcalde era dese partido.+ 

'1 
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C~MARCAS 

Tamén pediu préstamos para mercar accións do campo de golf e outros para pagar os intereses derivados 

Denúncia contra o alcalde do PP 
de Rois por impedir exercer direitos -democráticos 
-0-P.C. 

O pasado mes de Xuño, o con
celleiro do BNG de Rois, Xosé 
Manuel Penas Patiño, apresen
taba unha denúncia na fiscalía 
de Santiago contra o alcalde do 
PP, Enrique Toxo Blanco, por 
impedirlle exercer os seus direi
tos democráticos como repre
sentante eleito. O alcalde tenlle 
denegado o direito a votar, a to
mar a palabra ou a incorporar 
escritos en diferentes plenos 
celebrados no presente ano. O 
representante nacionalista ven 
de denunciar tamén a "caótica" 
situación económica na que se 
atopa o concello e que xa ten 
provocado unha senténcia do 
Tribunal Supremo, a solicitude 
de actuación do Consello de 
Cantas e mesmo a demanda, 
por parte da Consellaria de 
Economía e Facenda, de que 
se apresente un plano de sane
amento económico e financeiro. 

Nas actas das distintas sesións 

municipais queda recollido co
mo o alcalde do PP de Rois, 
Enrique Toxo Blanco, denegou 
ao concelleiro nacionalista o di
reito a dar unha explicación de 
voto no decurso do pleno do 11 
de Maio de 1998, e mesmo o 
direito a votar, ao igual que xa 
tiña acontecido no pleno cele
brado o 29 de Maio do mesmo 
ano. Ao entender de Penas Pa
tiño, con esta actitude, o alcalde 
popular trata de imposibilitar a 
intervención da oposición nos 
asuntos municipais , para evitar 
que se lle fagan perguntas que 
"poñan en cuestión a sua xes
tión ". Desde o BNG xa se for
mulara con anterioridade unha 
denúncia provocada polos reite
rados retrasos na convocatória 
dos plenos ordinários. 

Ao déficit democrático denun
ciado polo representante na
cionalista engádeselle a situa
ción de endebedamento que 
padece o concello. A falta de 
transparéncia na xestión impo-

sibilita coñecer cal é a situación 
real na que se atopan as finan
zas municipais. "As cantas non 
as vimos nen nós nen os parti
dos da oposición" , di Penas, 
"porque están blindadas", ase- . 
gura. Ás perguntas realizadas 
ao respeito só se obtiveron res
postas por parte do alcalde do 
tipo de "agora non me acorde" 
ou "xa lle contestarei no próxi
mo pleno", tal e como consta 
nas actas. 

Unha senténcia do Tribunal Su
premo, dictada no ano 1989, 
abriga ao concello a investir os 
cartas derivados da venda das 
masas comuns en obras munici
pais. Transcorridos case que 1 O 
anos desde que se emitiu o dic
tame do alto tribunal, ainda non 
se executou o mandado. 

A própria Consell9.ria de Econo
m ia e Facenda ten demandado 
a apresentación dun plano de 
saneamento económico e finan
ceiro, á vista da situación na que 

Po[o reino de (j_a{iza 

o/ ários autores 

se atopa a facenda municipal. 

O Campo de Golf construido no 
concello é unha das orix.es do 
endebedamento. Rois canta 
cuns orzamentos municipais que 
non superan os 180 millóns de 
pesetas anuais. Pésie esta can
tidade, ,no ano 1994, o concello 
solicitou dous empréstimos ban
cários por valor de 140 millóns 
de pesetas para adquirir accións 
na Sociedade Campos de Golf 
Compostela S.A .. que nen se
quer se fixeron constar nos pre
su pcistos aprobados para ese 
ano. Ao tempo, solicitou un novo 
empréstimo para poder pagar os 
intereses deses empréstimos 
concedidos, co que o seu nível 
de débeda acadou o 41 ,36%. 

Pola contra, o concello non dis- · 
pón de cartas dabondo para ad
quirir du;:¡.s parcelas que permi
tan a construcción dun edifíco 
que albergue o instituto da ESO 
que teria que comezar a funcio
nar no próximo curso.+ 

1.ln percorriáo po{o tempo social pofítico e liistórico no que 
se ;r__estou a Círica medieval galega. 
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O Venres dez 
rematan cis obras 
-da ponte das Piás 

O asfaltado do vial e a 
colocación dos báculos de 
alumeado público son as 
obras que restan para a 
conclusión da reconstrución 
e o desdobramento da ponte 
das Pías, no Ferrol, que 
entra en funcionamento o 
Venres dez de Xullo. A partir . 
de agora, a ponte terá dous 
viais por cada sentido, que 
poderán absorver sen 
dificuldade un tránsito diário 
de entre 25.000 e 35.000 
veícul9s. A ponte das Pías 
fara destruida no decurso 
dun temporal cando o vento 
arrastrou até a ponte á 
plataforma Discoverer 
Entreprise. A reparación e 
ampliación da ponte costou 
900 millóns de pesetas.+ 

Trasladados 
os internos á nova prisión 
da Lama 

O Martes sete de Xullo 
comezou o traslado dos 
internos da prisión de Vigo 
para o novo cárcere da 
Lama, que ten unha 
capacidade para 1.008 
persoas pero que pode 
desdobrarse incluido unha 
cama máis por cela no 
caso de aumentar a 
povoación reclusa. Grazas 
á inauguración deste novo 
centro penintenciário 
moitos presos galegos 
internados en cadeas de 
fóra de Galiza poderán 
cumprir a pena na terra. A 
nova prisión vai ter unha 
dotación de 500 
funcionátios (moi poucos 
deles dedicados a labores 
de inserción social dos 
delincL1entes) e 200 Gardas 
Civis. O cárcere de Vigo 
quedará como centro de 
cumprimento de fin de 
semana e para os reclusos 
en .. réxime de terceiro grao 
penitenciário. + 

O vertedoiro de Sogama 
en Cerceda a piques 
-de sobardar 

O presidente de Sogama 
declarou que o vertedoiro 
provisional que ten a 
sociedade en Areosa, no 
concello de Cerceda, vai 
esgotar a sua capacidade de 

. forma inmediata. Xa no mes 
de Abril cifraba a vida da 
esterqueira en seis meses, e 
na actual i_dade, segundo os 
cálculos ao BNG, a 
capacidade non excede os 
tres meses. Por outra banda, 
Sogama pretende a 
ampliación urxente do 
vertedoiro, para o que , 
precisa de permiso muñicipal 
e de autorización meio 
ambiental. Pésie estas 
necesidades, Sogama non 
·indicou cando deixará de 
necesitar usar este 
vertedoiro nen cando estará 
en funcionamento do plano 
de resíduos sqlidos 
urbanos. • 
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O alcalde ameaza con recurrir ao exércíto para ac.abar coa folga da reeollid~ 

Dous traballadores 
do lixo. d~ Redondela despedidos 
'por facer declaracións á prensa' 
9* M.V. 

A empresa Urbaser, perten
cente áo g~upo Dragado§, e 
concesionária do servizo de 
lixo en Redondela, decidiu 
despedir a dous traballado
res en folga coa acusación 
de "ter realizado declaracións 
á prensa con mala fé e provo
cando o deterioro da imaxe 
da empresa". A recollida 'es
tá paralizada na localidade 
desd~ o pasado 22 de Xuño. 

Un portavoz dos empregados si
nala que as informacións ás que 
semella referirse a empresa te
ñen como fonte a plataforma ve
ci ñal que saiu en defensa dos 
traballadores. "De todos os xei- -
tos ..:..afirma-, ainda que fose
mos nós os autores das decla
racións. non lles asistiria razón 
para nós.despedir. A actitude da 
empresa atenta contra o direito 
á folga e contra a liberdade de 
expresión". 

As negociacións para a sinatu
ra do convénio veñen adiándo
se desde o mes de Febreiro do 
pasado ano. Agora o conflito 
estala.u. Os traballadores decla
ráronse en folga o pasado dia 
22 e ao peche desta edición a 
situación na localidade parece 
insostíbel, cos recolledoiros de 
lixo desbordados. Os traballa
dores teñen recebido amplos 
mostras de solidariedade por 
parte da maioria dos sectores 
sociais que demandan a resci
sión do contrato con Urbasa e 
a municipalización do servizo. 
Tamén hai coincidéncia en pe
dir a intervención do concello 
qúe até agora se mantivo pasi
vo a respeito do conflito. Esta 

actitude está dando lugar a que 
as críticas se dirixan agora con
tra o alcalde, o conservador 
Amado Ricón que poderia ver 
mesmo danada a sua estabili
dade á frente do concello. 

Urbaser conseguira a conce-· 
sión do ser.vizo prometendo a 
asunción dun plus de nocturni
dade aos traballadores, así co
mo unha subidá salarial e o 
c;;umprimento do prego de con
dicións co concello. De todo iso 
existe constáncia escrita, pero 
a filial . de Dragados negouse a 
cumprir os tres pontos, o que 
suscitou as discrepáncias cos 
empregados. 

Os traballadores cantan co 
apoio da Plataforma Veéiñal de 
Redondela que agrupa a máis 
de vinte entidades eco dos par
tidos da oposicíón (PSOE e 
BNG) que presentaron mocións . 
sobre o tema no concello. O ·al
calde afirmou, pela sua parte, 
que descoñecia que se ia decla
rar folga até dous días antes de 
iniciarse a mesma, mália existir 
constáncia de entrada no rexis
tro da documentación de aviso. 
Amado Ricón sinalou a este res
peito que: "desde o rexistro non 
me subiron os papeis". 

Piden a municipalización 
do servi:zo 

Tanto a plataforma veciñal, co
mo a .oposición e os emprega
dos do lixo xulgan que a mellar 
alternativa seria a municipali
zación, porque as mellaras 
anunciadas pola empresa con
cesionária "fanse a costa dos 
traballadores e na práctica nun
ca chegan a verse". Neste senti-

do os traballadores encargáron
se de denunciar tamén o incum
p rime nto do prego de condi
cións entre Urbaser e o concello 
en boa parte dos seus pontos, 
entre os que enumeran os se
guintes: auséncia de oficina na 
vila, carecer de camión de refor
zo os Luns e de camión grua 
para a recollida de enseres. A 
própria empresa recoñeceu o 
non ter realizado a campaña pu
bl i citária de educación cívica 
prevista, argumentando que o 
concello lle debia cartas. 

Os traballadores denúncian ta
mén que a masa salarial paga
da na actualidade por Urbaser 
para a recollida do lixo repre
sente a mesma cantidade que 
en 1995 e lembran que un tra
ballador adscrito teoricamente 
ao servizo é, en realidade, ó 
encargado dunha contrata do 
concello de Vigq, o que levant¡:¡ 
a sospeita de que Vrbaser se 
está a apropriar dun dos dous 
salários. 

Ate agora foron infrutuosos os 
labores de mediación ante a de
legación de Traballo e outro tan
to sucedeu nas reunións triparti
tas entre traballadores, empresa 
e concello. Tanto o alcalde, co
mo o antigo transfuga Francisco 
Puch, actualmente membfo do 
governo municipal, insisten en 
que "o contrato con Urbaser non 
periga" e mostráronse decididos 
a recurrir ao exército para retirar 
o lixo das ruas se os emprega
dos non depoñén a folga nos 
próximos dias. Os traballadores 
pola sua parte anunciaron xa a 
realización dun peche no conce
llo se o alcalde non presiona á 
empresa para que negócie. + 

MANUELCAO 

Segundo un recente inquérito do ClS só un 39% dos espa
ñois se interesa persoalmente polas novas relacionadas coa 
Unión Europea. O 61 % restante manifestábase desinteresa
do por cuestións que, en realidade, van ter moita máis in
fluéncia na súa existéncia totiá e no seu futuro que outras ás 
que adica tempo, enerxias e recursos para informarse. Pois 
ben, en cumprimento do calendário previsto para a unión 
económica e monetária europea o 30 de Xuño de 1998 cele
bróuse en Francfort o nacemento do Banco Central Euro
peo (BCE) despois da súa constitución o 1 de Xuño de 
1998. Este organismo, presidido polo holandés Wim Oui
senberg, será o encargado de deseñar en poñer en práctica a 
política monetária da Unión Europea cun alto grao de inde
pendéncia respeito das institucións políticas e sociais. 

Das primeiras decisións tomadas podemos destacar o nome
amento polo Comité Executivo do BCE do alemán Otmar 
Issing como economista xefe, o mesmo cargo que desempe
ñaba no Bundesbank. Tamén se dicidiu a aportación de cada 
lin dos estados ao capital inicial do BCE, a recomendación 
para que se nomee o primeiro auditor externo e a polftica de 
prezos nos pagos transfronteirizos do sistema T ARGET. Pa
rece evidente que o BCE trata de converter e en herdeir di, 
recto do Bundesbank e velaí as liortas entre Fráncia e Al , 
maña (sede, presidente, economista xefe, plan de estabilida
de, etc.) case sempre saldadas co apoio á posición alemana. 

'A relación euro/dólar 
será crucial 

por un longo tempo" 

O obxectivo básico do BCE é garantir a estabilidad de 
prezos no ámbito europeo nun nivel razonábel. Para tal 
cometido quedan por definir as estratéxias fundamentai 
da política monetária, en particular, a eleición dun agre, 
gado monetário ou un obxectivo directo de inflación. Está 
excluída, en princípio, a consideración do tipo de cámbio 
como variábel obxectivo da política monetária tanto por 
razóns de tamaño da UE como do baixo grao de apertura 
<liante do resto .das economías -a parte consideracións de 
tipo político. Non obstante, a relación euro/dólar será 
crucial por un longo tempo mentras se consolida como 

. nova . moeda e tamén pola influéncia que teria sobre a 
economía mundial unha inestabilidade cambiária. A elei
ciórí da estratéxia da política monetária en base a un agre
gado monetário ou un índice de prezos directo será unha 
decisión na que influirán vários factores relacion.ados coa 
diversidade estrutural das economías da UE, cos mecanis
mos seguidos até agora polos bancos centrais de cada país, 
co grao de transparéncia esixido a unha institución que 
vai xestionar unha moeda que os cidadáns han de consi
derar como própria, coa responsabilidade que se lle vai 
·atribuír ao euro en problemas de crecemento e emprego, 
etc. Aínda que o modelo seguido polo Bundesbank é o 
control do agregado M3 parece que neste caso optarase 
polo seguemento dun índice de prezos directo, sen desbo
tar o seguemento dos diversos agregados utilizados en cada 
economia. En realidade, tratarase de ir organizando a in
formación estatística das diversas economias para poder 
formular no futuro unha estratéxia mixta de política mo
netária. Máis, quedan outros moitos asuntos por decidir: 
intervención, coeficientes, diñeiro negro, etc.• 
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A. IGLESIAS 

A empresa recebe subvencións da Xunta por l+D, pero toda.a tecnoloxia é francesa 

En 31 anos, Citroin nori criou 
negún departamento de investigación en Vigo 

*G.L. 

A completa dependéncia tec
nolóxica externa da Citroen de 
Vigo non se modificou en 31 
anos. A fábrica é un centro de 
montaxe no que a invención 
segue a ser na sua totalidade 
francesa a pesar do aumento 
de facturación desde 20 mi
llóns de 1957 á 390.000 de 1997 
e o crecimento do emprego. 

A responsabilidade dos estu
dos técnicos recae no centro 
de investigación do grupo ma
triz francés PSA, dentro do que 
Citroen perdera o ano 197 4 a 
sua condición de compañia 
independente. A aparente au
tonomía das estratéxrcts comer
ciais de Citroen e Peugeot non 
se corresponde coa dependén
c i a común que ambasduas 
marcas teñen do mesmo cen
tro de tecnoloxia. En Capital 
Extranxeiro e Industrialización 
en Galicia, X. Fernandez 'Lei
ceaga sinala que até o estádio 
do prototipo, a responsabilida
de de. Citroen e Peugeot recae 
nun centro común ao grupo co 
resultado de obter economías 
de escala na .concepción e, 
parcialmente, no deseño do 
produto ao tempo que se man
tén a diversidade na apariéncia 
externa. 

A Consellaria de Industria pa
trocina programas concretos 
de investigación para a indus
tria auxiliar do automóbil, como 
parte da. estratéxia de especia-

: lizar a comarca de Vigo na au
tomoción e reducir o carácter 
provisório e campamental da 
produción externa de Citroen. 

Pero é obvio que 
non se pode 
comparar a enor
me escala dos 
proxectos de in
ve stig ación do 
grupo PSA na 
Franza coa sub
vención para a 
compra de tres 
ordenadores e 
programas infor
máticos para mo-
dernizar un gru-
po de talleres ex-
ternos. As sub-
vencións direc-
tas da Xu nta e 

A Fundación 
Empresa
Universidade 
non ten nengún 
programa 
con Citroen. 

consellaria de ln
d ústria non alte
ran en nada nen 
o control que ten 
a matriz sobre a 
planta de monta
x e periférica a 
traveso da tecno-
1 o xi a, nen a 
transferéncia ao 
exterior do valor 
xerado interna-
mente baixo o 
pagamento de 
asisténcia técni
ca. A Fundación 
Empresa-Univer
sidade non ten 

os programas concretos da nengún programa con Citroen. 

M. V EIGA 

Segunda prioridade: 
a bolsa única 

A Europa integrada na UE non é a Europa dos povos que non foron 
recoñecidos, nen a dos indivíduos que votan para elexir un P?rla, 
mento éon escasas competéncias. Pero tampouco é a Europa dos Es, 
tados, porque os Estados. son entes políticos e esta é unha unión 
económica, a que lle acae, mellar que outro calquera, o vello nome 
de Mercado Común. Pero tamén non se trata dunha concertación 
de empresas, porque a maioria delas: as pequenas e as de mediano 
tamaño, a penas cantan en Bruxelas. Nen sequera é, de forma prin, 
cipal, unha Europa das empresas produtivas máis poderosas, ainda 
que si seña algo delas . .A Unión Europe.a resulto~ ser, por riba de 
calquera outra opción pos1bel, unha zona franca financeira, como 
desvean cada dia as prioridades dos seus mandatários. Primeiro a 
monetária, agora a de instaurar unha bolsa única. Pero tampouco é 
esta unha unión xeralizada aos que cotizan en bolsa, porque a maio~ 
ria dos valores pouco interesan a Frankf~rt e a Londres. Esta é unha 
Unión Europea só para os mastodontes financeiros, para os grandes 
prestamistas. Para unha minoria cada vez máis reducida.+ 

Técnicos de fóra 

Desde a concepcion da fábrica 
' de montaxe até a última peza 
están deseñadas na Franza _que 

· tamén se reserva a montaxe 
dos VE;iiculos de gama alta. Os 
técnicos médios e superiores 
empregados na fábrica de Vigo 
proceden de distintas universi
dade españolas. Entre os enxe
ñeiros da Citroen é un feíto asu
mido que nas seleccións de téc
nicos posteriores ao ano 72, a 
empresa considera negativa
mente aos técnicos procedentes 
da área de influéncia da fábrica 
para evitar que as relacións 
afectivas, familiares ou de orixe 
común contaminen as correntes 
xerárquicas. 

A fábrica de montaxe de Vigo é 
a de máis alta rendabilidade de 
todo o grupo PSA, o que lle ser
ve á dirección francesa como 
argumento de referéncia pra for
zar á alza as cadéncias de pro
ducción dos outros centros. 

A Xunta non só considera positi
vamente a excepción da pranta 
de Vigo senón que ven actuando 
coma un grupo de presión institu
cional para calificar de modélico 
o caso de Citroen. Tanto o ante
rior director lves Jouchoux como 

. o actual Xavier Karcher hoube
ran de protagonizar ceremónias 

. diversas de imposición·de meda
llas do país, dun doutorado ho
norífico na Universidad de Vigo 
(que non participa en nengún 
programa da compañia francesa) 
ou da entrega da medallla de Vi
go na festa da lndependéncia lo
cal, que comemora a derrota do 
exército francés.• 
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Os daneses votan 
en referendum o tratado 
de Amsterdam, mentres 
no Estado español se 
imporá por Lei Orgánica 

O pasado 28 de Maio tivo lu
gar en Dinamarca un ref~ren
aum_sobre o Tratado de Ams
terdam, asinado o 2 de Outu
bro do ano pasado e que mo
difica o Tratado da UE e os 
Tratados constitutivos das Co
munidades Europeas. Existían 
dúbidas sobre o resultado, to
da vez que os daneses vota
ran non á U E en 1992. Nesta 
ocasión o resultado foi afirma
tivo e non fixo preciso realizar 
outro referendum, como suce
dera na ocasión anterior. éon 
todo, a vitória do si non foi moi 
ampla (55, 1 %), mentres o non 
acadou o 44,9%. Os que máis 
se opoñen á U E son as mulle
res e a mocidade. 

O. procedemenfo seguido no 
Estado español para aprobar o 
tratado de Amsterdam foi ben 
diferente. O Consello de Minis- , 
tros decidiu o 14 de Maio remi
tir ás Cortes Xerais do P·roxec
to de Leí Orgánica que autori
za a ratificación por España do 
Tratado de Amsterdam. O 
Congreso dos Deputados 
aprobou xa definitivamente o 
.proxecto o 18 de Xuño. + 

A Comisión Europea 
considera aos nenos e 
aos xóvenes como o 
sector máis apropriado 
para difundir . 
a propaganda sobre a UE 

Para fomentar a educación 
sobre o euro, a Sociedade 
Estatal de Transición ao 
Euro, en colaboración coa 
Asociación Española de Fa
bricantes de xoguetes, con
vocou un concurso coa pre
tensión de seleción xoguetes 
ou xogos orixinais que difun
dan a idea da moeda única. 
Esta actuación vai na liña do 
informe difundido por un gru
po de expertos da Comisión 
Europea que destacaba a im
portáncia da educación á ho
ra de transmitir os valores da 
moeda e do Tratado de Uni
dade. No mesmo informe 
ponse de manifesto que o 
sistema educativo é ideal pa
ra aceder a un grande núme
ro de persoas e o compañei
ro ideal da propaganda difun
dida atraveso dos méios de 
comunicación. Case un 20% 
da povoación europea ten 
idades comprendidas entre 
os 5 e os 20 anos. Este seg
mente presenta, segundo a 
UE, un grande potencial de 
asimilación e ademais ten 
unha grande capacidade de 
transmitir información ao en
torno familiar, particularmen
te no rango comprendido en
tre os 5 e os 11 anos. No in
forme ínstase a que o próxi
mo curso comecen a impar
tirse programas nos centros 
educativos, auspiciados pola 
UE e os Estados membros, 
dentro do tempo regular de 
cla,se, de forma que non se
ñan relacionados cunha acti
vidade ·non esencial.• 
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_ As mobilizacións foron simultáneas nas sete principais cidades galegas 

. Centos de persoas do Colectivo de Parados· da CIG 
maniféstanse nas sedes do INEM 

Concentración en Santiago. A. PANARO 

ULO OS SAL-ARIOS MÉDIOS? 
XESUS REDONDO .ABUIN 

Onde están, que non se ven, os salários médios que 
só de cando en vez nos enteiramos de que existen -
pola prensa? Comunmente os ingresos verdadeiros 
están máis do dobre por baixo das 207 .560 e dás 
175.450 que di o INE que son as médias salaríais res, 
peitivas en España e en Galiza. Pode que ao mellar · 
un teña tendéncia a coller as causas espidas de prosa 
e que a realtdade pura e .dura esixa un chisco de vir, 
tualid?-de metafísica. Pode que si. Pero o total líqui, 
do a percibir, na maioria das nóminas do contorno 

· onde un reside, teñen un díxito menos que as cifras 
- que aponta o Instituto de Estadística. Os altos cargos 

que fabrican os datos (ou mandan que se fabriquen) 

NOVIDADES 

ben saben que es-es salários son unha abstr?ción de 
papel, unha falsedade intrínseca adobada de amagos 
verosímeis. 

Cáritas dá datos, cifras, puñaladas de árduo realismo: 
12 millons de almas que non teñen cubertas as nece, 
sidades mínimas, 8 millóns e médio con ingresos in, 
feriares a 44 mil pesetas ao mes, ao pé de dous mi, . 
llóns que nen sequera chegan ás trece mil. -E quen 
sabe cantos_ que non constan nen nas estadísticas. 
Un non nega, por outra parte,_ que unha miga de 
mentira pía teña un pase. Antes ao contrário. Pero 
os altos cargos do _Estado minten igual que alentan .• 

A - NOS A TER RA 

Vigo na historia. 
de Basilio Cegarra 

Ola, antes de nada voume presentar: Son a cidade de Vigo. 
De-certo que xa me coñecedes, pero 4,eivos confesar que, 
ás veces, paréceme que se sabe ben pouco do que foi a . 
miña axitada vida. Levó aquí moito máis tempo do que r 

calquera poida imaxinar e teño_ visto incontables 
aconteceres. Vou vella, rezoñézoo, mais iso no meu caso 
non ten importancia, pois ando a renovarme seguido. 
De feito, despois de 5.000 anos, pódese dicir que aínda 
estou medrando. 

-~ 
EDICIÓNS 
A..a.'DIB.A 

-0-P.C. 

_O pasado Xoves 2 de Xullo, 
as oficinas do INEM das sete 
princ_ipais cidades galegas 
foron cenário dunha mobili
zación convocada polo Co
lectivo de Desempregados da 
C_IG. Os actos de protesta, de 
car"cter simultáneo, remata
ron coa ocupación da maior 
parte das sedes, que por es
pazo dunha hora, se conver
teron en lugar de reivindlca
ción dunha política efeitiva 
que faga frente ao desempre
go. Os manifestantes exp·re
safon a sua oposición ás po
líticas laborais da Xunta de 
Galiza e ao plano que o go
verno está a piques de asinar 
co beneplácito da patronal e 
dos sindicatos CCOO e UGT. 

"A máis importante reivindica
ción que como desempregados 
facemós, é a demanda de que 
e.xista u-n salário social equiva
·1 ente ao salário 

salários e recortar ao tempo a 
xornada a 35 horas", sinala An
xo Noceda, secretário comarcal 
de Compostela. 

Na liña de criar novas postes de 
traballo, exíxese que o Servizo -
Galego de Emprego desenvolva 
o labor para o que foi concebi
do. Até o de agora, e segundo 
se denúncia desde o sindicato 
nacionalista, serviu unicamente 
como banco de dados, mesmo 
facilitando o funcionamento das 
Empresas de Traballo Tempo
ral, que recurren aos servizos 
da administración para conse
guir os informes dos demandan
tes de emprego. A lexislación ao 
respeito, limita o número de cu
rriculums que se poden remitir a 
estas empresas a un total de 
tres por oferta de emprego. Sen 
embargo, asegúrase que o ele
vado número dos que se poñen 
a disposición das ETTs, está 
fornecendo e facilitando a cria
ción de bancos den dados pró-

prios, sen o coñe
cimento dos intemínimo interpro

fesional que cu
bra a toda a po
voación en paro", 
apontaba un dos 
integrantes do 
Coleitivo de De
s empre g ad os 
que asistia á mo
b i l i z ación de 
Compostela. Vi
go, Coruña, Fe-

A reivindicación 
máis importante 
é que exista 

resados , supe
rándose con moi
to este número. 

Outra das eivas 
que a CIG entan
de que debe ser 
solventada é a 
falta de segui
mento dos con-

un salário social 
para os parados. 

rrol, Pontevedra, 
Ourense e Lugo 
foron as outras 
cidades nas que 
de forma simultá-
neá ·se levaba a 
cabo esta reivin-
dicación, que po-
lo . de agora só 
asume como 
prioritária a cen-
tral nacionalista. 

Desde a CIG en
téndese que non 
se pode deixar a 
ninguén sen re-
cursos e que está habendo in
versións en formación e axudas 
e bonificacións para a contrata
ción que benefician fundamen
talmente ás empresas. Logo de 
ter aproximado a contia total 
destas subvencións, máis das 

.que se prevén incorporar unha 
vez asinado o pacto acadado 
na Mesa galega polo Emprego, 
considérase que serian cartos 
dabondo para manter os gastos 
derivados de aplicar este salá
rio. 

Outra das demandas que se re
alizan desde este colectivo, é a 
redución da xornada laboral a 
35 horas semanais, sen que ·js-

- to leve aparellado unha perda 
de poder adquisitivo para os 
traballadores, posibilidade que 
se ven sinalando desde o sec
tor empresarial. Segundo os 
dados dos últimos anos, os be
nefícios empresariais téñense 
incrementado notabelmente, 
sen por iso repercutir nun incre- . 
mento dos salários dos traba
lladores na mesma medida. "Uri 
reparto máis equitativo destes 
beneficios permitiría manter os 

tratos realizados . 
Cando desde un
h a empresa se 
demanda un tra
ballador, desde o 
Servizo galego 
de Emprego , la
go de facer unha 
selección , remí
tanse tres posí
beis candidatos . 
Presuponse que 
cando menos, un 
deles é contrata
do , pero non se 
compraba se de 
feíto se ten efeiti
vizad o a contra-

tación, pésie aoque a adminis
tración o contabiliza como un 
posta cuberto por este organis
mo. Na mesma liña, demánda
se un seguimento do tipo de 
contratos que se realizan, á vis
ta de que tampouco se compra
ba se as condicións laborais se 
corresponden co perfil do posta 
ofertado. 

Desde o Coleitivo de Desempre
gados sublíñase a necesidade 
de que os desempregad.os to
men consciéncia da sua situa
ción e se organicen e mobilicen. 
Alén destas reivindicacións, nas 
distintas comarcas nas que se 
ten artellado, danse especifici
dades. Engádese a solicitude de 
que o servizo de buses sexa 

· gratuito, ao igual que os servi
zos de garderias, de comedores 
escolares, de libros e, sobre to
do, que se exima do pagamento 
das taxas de matrícula para as 
oposicións nas administracións 
públicas. Todo isto, entendido 
como unha ampliación da co
bertura social, a un coleitivo que 
atravesa por claras dificultades 
económicas.• 
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A arde de Medidas Forestais na Agricultura acelera a amortización de terra cultivada_ 
. . . . 

Meio Ambiente mellora os incentivos 
para cambiar terras de labor por árbores· de crecime_nto rápido 
-0-G.L. 

Cambiar a terra de labor por 
plantacións de espécies ma
derabeis e o fin dun novo ré
xime de axudas establecidos 
pola consellaria de Meio Am
biente. A Orde de 15 de Xuño 
do 98 promove a extensión de 
árbores de crecemento rápido 
en terreos de alta calidade, 
dacordo cos intereses da Po
lítica Agrária Comunitária. 
Comuneiros de montes vici
ñai s entenden que a Xunta 
quer con esta orde e coas 
complementárias de ordena
mento e conservación de bos
ques de frondosas adiantar 
na privatización dos montes. 

A Xunta invoca o regulamento 
CEE 2080/92, destinado á utiliza
ción alternativa de terras agrárias 
a traveso da forestación e ao de
se n vol veme n to de actividades 
forestais en explotacións agrá
rias e advirte que en moitos ca
sos as actividades de forestación 
de terras agrárias "poden ser re
alizadas por particulares que non 
sexan titulares de explotacions 
agrárias e que convén tomar me-. 
didas destinadas a incentivalos 
para o que· se debe establecer 
unha prima por hectárea"_ A ou
tra via de promocion de activida
des forestais en terras de labor é 
a das autoridades locais. 

Representantes de comunida
des de montes sinalan que a 
consellaria de Meio Ambiente 
procura que os beneficiários 
desta orde e das de conserva-

A terra produtiva perde svperfície fronte o eucalipto 

ción e ordenamento de bosques 
(tamén de 15 de Xuño pasado) 
poidan ser empresas privadas 
coma Silvanus, Tracsa, Eulen, 
ou a própria Asociación Forestal. 

As vias aberta~ pola Consellaria 

para facer negócio forestal de 
terras adicadas a cultivo son 
moito máis francas e de cumpri
mento máis doado que as que 
regulan a mellara e conserva
cion dos Bosque sde frondosas, 
a xuizo dos comuneiros. Para a 

PESCA 

Orde de medidas forestais na 
agricultura, son terras agrárias 
aquélas que sendo obxecto dal
gún a:proveitamentG agrário re
gular antes de 31 de Xullo do · 
92, contribúan á formación da 
renda do titular da explotación. 
De feito, toda terra pode consi
derarse agrária dacordo coa ex
tensa -clasificación da Xunta que 
inclúe as ocupadas por cultivos 
herbáceos, os barbeitos e terras 
non ocupadas, as hartas familia
res, as terras ocupadas por cul
tiuvos leñosos, os prados natu
rais, os pasteiros, os montes de 
sobreiras, o monte berto e os 
souto~ e o ermo a pastos. 

Coníferas e eucaliptos 

A Orde estalece unha série de li
mitacións para plantación de 
eucalipto, que desde os sectores 
críticos coa proliferación desta 
espécie non serán efectivas. Por 
exemplo,· as primas de mante
mento negadas ás quendas infe
riores a 15 anos e concedidas 
ás superiores a este turno ou a 
previsión de completar a planta
ción de eucalipto con coníferas 
ou frondosas ao 50%. Advirten 
que durante os últimos 40 anos, 
a combinación dunha espécie in
c~ndiária con outra pirófita resul
tou un desastre para o monte. 

As primas compensatórias por 
cambiar a renda agrárias pola 
planta de árbores de crecemen
to rápido poderán ter unha dura
ción de 20 anos. Galiza que xa 
produce o 19% do eucalipto da 
UE confirmará con estas sub-

vencións a sua especialización 
produtiva en árbores de ciclo 
curto mentres a Política Agrária 
Comunitária asegura a rendabi
lidades xeral dos cultivos agrá
rios neutros Estados. O critério 
xeral de manter a poboación 
agrícola no seu território, de ob
servación universal neutros pai
ses da UE, cámbiase. aqui pola 
renúncia do agricultor e a cesión 
dos pasteiros a unha empresa 
privada de xestión foresta'- As 
rendas que se poden esperar en 
p~azo médio da clase de bos
ques que promove a Consella
ria, dependerán, en todo caso, 
do éxito das plantacións priva
das de ·espécies de crecemento 
rápido que empresas galegas 
da madeira promoven en Chile, 
Uruguai,. Brasil e Arxentina. 

Unha previsión de carácter or
namental chama a atención na 
orde, ao excluir en trinta metros 
nas beiras dos · rios o eucalipto 
para admitir no seu· lugar a plan
ta de Chopo Me.uro ou ·bidueiro, 
tamén de crecemento rápido. 
Boa parte das ribeiras, e en es
pecial a do Miño, foran invádi
das nestes anos polo eucalipto. 

As ardes para o ordenamento 
dos bosques e a mellara e con
servación de masas de frondosas 
son criticadas polos comuneiros 
por ser ben máis restrictivas que 
as de cámbio de uso de terras de 
18.bor. Unha das opcións previs
tas para superar estas dificulda
des é de ceder o monte en man 
común á empresas privadas de 
xestión forestal.• 

Non discute a sua necesidade pero solicita poder recoller as nasas os Sábados cando vai mal tempo os Venres 

·A frotá artesanal exixe flexibil~dade nos paros de fin de semana 
O conflito na frota artesanal que 
vai á pesca do polbo na Mariña 
estalou o primeiro de Xullo, pero 
permanecía latente desde 1993, 
cando o decreto 424/93 da Con
sellaria regulou a pesca de bai 
xura en todo o país. Daquela, 
estabelecéronse vedas e des
cansos de fin de semana, pero 
a sua aplicación non foi rigoro
sa. O problema xurdiu cando, 
despois do periodo de veda do 
mes de Xuño, a Consellaria pre
tendeu aplicar o decreto sen fle-
xibilidade. · 

A folga indefinida iniciada o un 
de Xullo quedou suspendida o 
sete de Xullo, a raiz do compro
miso do conselleiro de Pesca; 
Amáncio Landin, de estabelecer 
algun tipo de diálogo e estudar 
as propostas. que fixesen os im
plicados: De todos xeitos, na me
sa do conselleiro hai tempo que 
se amoreai1 propostas que até o 
de agora non recibiron a aten
ción do titular <;Jo departamento. 
Previamente ao conselleiro acei
tar o diálogo, Viveiro e Buréla co-

ñeceran várias manifestacións e 
asembleas, a®mais da folga in
definida do sector. 

A maioria dos traballadores do 
mar da Mariña atópanse afecta
dos polo decreto, xa que a frota 
artesanal é a que máis mariñei
ros ocupa. Por mor c::lo paro re
xistáronse ·pardas diárias que 
obscilaron entre os 30 e os 40 
millóns de pesetas. 

O fundo do conflito é a inflexibili
dade no estabelecimento, através 
do decreto 424/93, de vedas e 
paros de fin de semana no mar. 
As condicións climáticas nas Rias 
Baixas non son comparábeis á 
Mariña e en xeral ao Norte. No 
Sul embarcacións cativas poden 
sair ao mar 320 dias ao ano, 
mentres que no Norte ci número 
de días rebáixase até os 170. A 
maiores está a falta de axudas 
para a renovadón da frota para 
que esta poda pescar sen perigo, 
xa que está nunhas cond!cións 
moi precárias porque os barcos . 
teñen un tamaño non axeitado. -

Cunhas condicións climáticas 
desfavorábeis e cunha frota an
ticuada, a proibición de ter artes 
na mar durante o fin de semana, 
que regula o decreto de 1993, 
engade unha dificuldade case 
insavábel para a frota artesanal. 
A consellaria abriga a notificar a 
imposibilidade de recoller as ar
tes o Venres cando o tempo non 
acompaña, pero impide facelo o 
Sábado, co que as nasas que
dan no mar até o Luns e os re- · 
cursos estráganse no interior 
das redes e as mallas s·ofren 
desperfectos. pala acción das 
augas. O que solicitan os mari
ñeiros é flexibilidade por parte 
da Administración e poder reco
ller as nasas os Sábados se o 
Venres non é posíbel. 

Clientelismo político 

No sector non se discute a ne-
. cesidade de ·regular a pesca 
meiante yedas e proibicións de 
fin de semana, pero acondio
nándoas ás condicións climáti
cas e de pesca de .cada zona. 

A maiores a CIG Mar fixo finca
pé· na necesidade da elabora
ción dun Plano Xeral de Explo
tación en base a planos zonais 
que recoñezan as peculiarida
des de cada porto e dos recur
sos que se pescan. Oeste xeito 
evitariase unha regulación, co
mo a actual, de carácter tan 
-xenérico qúe só permite a re
novación da frota con axudas 
comunitárias ou fundos gale
gas prévio paso por interme-. 
diários políticos vencellados ao 
Partido Popular. 

Máis que a política da Consella
ria, o sector P.esqueiro na Gali
za, e máis en concreto a baixu
ra, está regulado polos rntere~ 
ses de determinados baróns do 
PP, que se enfrentan entre eles. 
A recente demisión do portavoz 
do PP no Parlamento en maté
ria pesqueira, Xosé Manuel Vil.a 
Pérez, pon de manifesto o en
frentamento. Vila Pérez, como 
secretário da Contraria de Mal
pica, encabeza un dos sectores 
do PP no mundo do mar; é un 

dos principais intermediários 
nas renovacións das frotas e, 
desque Amáncio Landin foi de
signado conselleiro de Pesca, 
mantén un pulso con el. En rea-
1 idade, Vila Pérez comezou o 
seu enfrenta111ento con Landin 
nos momentos prévios á consti
tución do Governo da Xunta, xa 
que aspiraba a ser titular da 
Consellaria. 

Amáncio Lahdin, pala sua ban
da, está a ter un dos mandados 
máis polémicos dos consellei
ros de Pesca. A falta de recur
sos para'áfrontar un paro bioló
xico na sardiña provocou unha 
severa redución das capturas 
pola falta de existéncias no mar 
e está a comprometer a econo
mía de tres mil famílias. O caci
quismo en lugares como Ribei
ra , Boiro ou a Pobra e a falta. 
de democratización destas con
fr arias representa un grave 
conflito. Por último, o furtivismo 
en toda a ri-a de Arousa é a 
cuarta frente que na actualida
de ten aberta Landin. • 
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MEIOS DE COMUNICACIÓN 

Xornalistas de sana falan, por primeira vez, ·de manipulación 

. Crer· na obxetividade da prensa é ·como· crer nos contos de fadas 
-0- .M. VEIGA. En Febreiro de 1992, )_e Monde 

Diplomatique editaba un suple-. 
mento baixo o· nome -de Médios, 
mentiras e democrácia que daba 
comezo cun artigo de Ramonet ti
tulado A era da sospeita. Desde 

está en máns das plataformas afincado en Madrid non dl!bidou Máis informaci6n 
sobre o conde Lecquio 
que sobre o paro 

· dixitais, sentenciando que "o en sinal~r que "<1> que me dá me-
que marida é o que pasa por do é descoñecer quen ·controla Se unha"década atrás eran 

con_tados os intelectuais e os 
xomalistas que cuestiona
ban o papel dos meios de ~o
municación, os últimos tem
pos semellan proclives a 
desmitificar a · obxetividade 
da prensa. Xornalistas vincu-
1 ado s a meios poderosos 
coincidiron nos últimos dias 
en calificar a prensa ·e televi
sión de: ruidosas, manipula
das, frívolas, causantes de 
que a xente non pense e mes
mo responsábeis efe que o te
rrorismo de ETA non decreza. 

caixa". A respeito dos revolucio- este poder", porque o que si é 
nários cámbios tecnolóxicos que _ . certo é que "cada vez o fan me-
se viven, o xornalista lugués nos persoas". Pola sua parte, o recentemente 

eleito Decano da Facul
tada de Ciéncias da In
formación de Madrid, 
Javier Davara Rodrí-

Os grandes meios de comunica
ción de masas coñeceron, desde 
o seu nacementoí a acusación 
de ser os máximos manipulado
res da opinión pública, sustitutos 
modernos do púlpito e do .mono
pó l io informativo da lgrexa. 
Abonda para demostralo con 
lembrar o histórico filme de Or
son Welles Cidadán Kane ou as 
críticas dos filósofos filomarxistas 
da Escola de Frankfurt que, co
mo Jurgen Haberma$, encontra
ban nos grandes. méios unha das 
orixes da alienación que sofrian 
as clases populares mesmo nun
ha democrácia. Pero esas eran 
críticas dos anos sesenta. Nas 
duas décadas seguintes só Ar-
mand Mattelart, un antigo asesor 
da Unidade Populw de Salvador 
Allende, e en certa medida o nor
teamericano Noam Chomski, 
mantiveron en alto o estandarte 
do escepticismo. As suas teses 
nunca pasaron, sen embargo, de 
influir sobre sectores moi reduci
dos da povoación. Mesmo al
guns dos máis teimudos críticos 
da televisión voltáronse teleadi
tos da noite á maña.n. Para pro
fesores, xornalistas e teóricos, o 
interese en analizar os meios 
(desde o ponto de vista da sua 
propriedade, c_ontidos, etc.) con
verteuse nunha ocupación inne
cesária e pasada dé moda. O 
que comezou a importar en ex
clusiva foi a revolución tecnolóxi
ca, c.ertamente espectacular, pe.: 
ro que en moitos casos ocultaba 
unha preocupante tend~ncia ao 
monopólio e á desaparición de 

. méios inde1tendentes.·· ~ 

O feíto de que alguns xornais 
chegasen a converter o seu libro 
de estilo nun verdadeiro manual 
de uso de ordénadores non im
pediu con todo que surxisen vo
ces, como a de lgnácio Ramonet, 
que comezaron a cuestionar de 
novo o papel social dos meios. 

uns poucos méios co- -
mezou á haber críticas 
para a grande mentira 
mediática das "matan-
zas" de Timisoara. (Rü
mania) e para a grande 
posta en cena da gue
rra do Golfo. No Estado · 
español alguns xornáis, 
publicados ao abrigo 
das ideas· nacionalis
tas, conseguian man
terse nos quiosques, 
desafiar o pensamento 
único e mesmo usar as 
novas tecnoloxias en 
favor das ideas minori
zadas. 

A·crítiea 
dos meios deixa 
de ser exclusiva · 
de minorias 

A novidade é que a 
crítica aós méios em
p eza a escoitarse 
agora da boca de per
s o as provintes du n 
abano máis extenso e 
os críticos de antes 
comezan a ver am
pliado o seu auditório. 
Ram9net, por exem
plo, foi convidado a 
impartir unha confe
réncia o pasado Sába
do, 4 de ·Xullo, no Clu- . 
be Financ.eiro de Vigo, 
baixo un título que,pa
recia esquecido: Etica . 
e sociedade da infor
mación. Rarnonet, que 
é natural da· vila de 
Redondela, afirmoü 
que . "hoxe o aumento 
da información non 
produce máis iiberda
de porque a nosa ca
pacidade de absorción 
está saturada". 

No mesmo foro, orga
nizado por Airtel, Fer
nando Onega, sinala
ba que "a independén
c i a dos xornalistas 
acabqu por estar cin
g u id a ás empresas 
proprietárias". Segun
do Onega, no xornalis
mo tradicional eran os 
leitores e o público 
quen mandaba, pero 
na actualidade o poder 

o. redactor do diário La 
Vanguardia e aufor do 
libro Terror i · 
negligencia. Hipercor i 
la construcció 
periodística d'ETA, 
Antoni Batista, e o ex
di rector da cadea de 
televisión basca ETB e 
xefe do Gabinete da 
Presidéncia do País 
Basco, Luis Alberto 
Aranberri, coincidiron 
~n sinalar que o 
tratamento que os 
·meios dan á violéncia 

Os meios favorécen a ETA 

contribue ao seu . 
recrudecemento". 

Segundo Batista, "o 
xornalismo trata o tema 
de ET A desde a 
posición de quen toma 
parte no ·conflito". 

Ambos xornalistas 
participaron ~ pasado 
dia 2 en Bilbao.nun 
sem'inário titulado 
Información e 
propa -randa ante o 
conflito basco, -

_ organizado pola 

Fundación Sabino 
Arana. Segundo o 
redactor do xornal 
barcelonés "é un erro 
situar a violéncia de 
ET A no terreo da 
violéncia común, 
desvinculándoa da 
política". Esta actitude 
'non fixo, na sua opinión, 
máis que contribuir "á 

· dramática prolongación 
da violéncia". Antoni 
Batista basea as suas 

teses nun estudo 
pormenorizadÓ dun total 
de 960 notícias de 
prensa diária que o 
levaron á conclusión de 
que o conflito basco 
debería ser visto polos 
méios "con máis 
equidistáncia", dado. 
que falta "unha 
distinción entre os 
feítos e as opinións, non 
se contrastan as 
notícias e só se 

consulta un tipo de 
fontes". 

Pola sua parte, Luis 
Alberto Aranberri 
comparou a situación de 
Euskadi coa do Norte de 
Irlanda para afirmar que 
no caso irlandés "habia . 
máis interese por 
entender as causas do 
conflito e non tanto en 
realizar unha contínua e 
reiterada apelación á 

guez, afirma que "os te
lexornais en España pa
récense aos programas 
de entretenimento, dado 
que teñen publicidade e 
presentan a información 
da mesma maneira". 
Davara lembra que cal
quera pode saber o nú
mero de fillos de Ales
sandro Lecquio, pero é 
moito máis difícil chegar 
a enteirarse da taxa de 
paro de Extremadura. 

Desde outro ángulo, e 
coíncidindo nesta roda 
·de críticas aos méios, o 
presidente da seción de 
meios de comunicación 
e saude mental da Aso
ciación Mundial de Psi
quiatria, Miguel Angel 
Materazzi, comentara, 
durante un encentro in
ternacional realizado o 
pasado mes de Xaneiro 
en Santiago que "o re
bú m bio de mensay,,es 
que difunden os méios, 
hipnotiza aos indiví
duos" . Para este psi
quiatra arxentino, "os 
poderes económicos es
tán interesados en que a 
xénte non pense". Mate
razzi engadiu que "a ve-
1 ocidade coa que talan 
os informadores na rádio 
e na televisión impide, a 
quen escoita e ve esas 
mensaxes, asimilalas 
criticamente e dixerilas, 
porque constituen un au
téntico bombardeo". 

Entre as principais víti
mas das empresas de 
comunicación estarian, 
segundo este mesmo 
analista, os xóvenes 
que sofren "a manipula
ción por parte dos pode
res establecidos, nome
adamente o económico, 
atraveso dos méios". 
Materazzi resaltou a im
portáncia de criar con 
urxéncia espácios para 
o pensamento e a refle
xión, ainda que seña de 
grupos pequenos. + 

condea e á 
criminalización". 

O ex-director de ETB 
sinalou que a actitude 
en España, no canto de 
mellorar, estaba a 
padecer unha involución 
e ·destacoLi o papel de 
profesores 
universitários que 
interveñen na polémica 
como tertulianos, o 
ideoloxismo por riba da 
distáncia profisional e o 
comentário pontoal 
abandoando as reglas 
de xogo.+ 
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A selección xa non ten ilusións que vende(· 

Clemente, cuestión de peseta 
-0- PUCHEIRO 

Os intentos de cesar a Javier Clemente como seleccionador 
español de futbol non so-n unicamente de índole deportivo, 
nen sequer de competéncia mediática, senón económicos. 
As principais empresas patrocinadoras da selección, con 
contrato en vigor algunhas até o 2004, séntense prexudica
das pois xa non teñen ilusións que vender nos próximos 
anos. O grande negócio fíxoo a Xunta que, con perto de 150 
millóns de pesetas investidos, tivo dous dias de publicidade. 

Xosé Luis Foxo, director da ban
da de gaitas da Deputación de 
Ourense, é un deses vampiros 
da actualidade que tanto lle incha 
o fol ás infantas, como lle toca o 
pandeiro ao Papa, móllalle a pa
lleta a Fraga, abouxa cos Premier 
a Fidel Castro ou axúdalle a Ja
vier Clemente a impoñerlles mar
cial idade aos seleccionados . 
Cando andaban xa mal as cau
sas, alá se foi Foxo e os seus á 
concentración española para, fa
cendo vinte veces máis rebúmbio 
que o Manolo do Bombo, levan
tarlle a moral aes xogadores. Non 
foi nada, para a selección claro, 
pois Foxo estrear estreou unha 
obra, saiu sobre todo na TVG, e 
agora esa mesma música está a 
aparecer nalguns anúncios: cada 
vez que aparece, cobra. 

A Galícia Calidade non lle foi tan 
ben. Andaron mal e arrastro. 
Despois de sair reportaxes e re
po rtaxes falando dos alimentos 
que ía consumir o seleccionado 
español , cando xa tiñan dous 
partidos perdidos, alguén debeu 
de pensar que a solución era dar
lles manduca galega. Pertrecha
ron un grande camión con carne, 
peixe, queixos, viña, patacas ... 
Quen deseñou a campaña publi
citária debia ter moita moral pero 
pouco idea de futbol. Xogouse to
da á carta de que a selección es
pañola pasase á seguinte ronda. 
Saíulle mal. E ser non foi por cul
pa dos alimentos galegas, que ti
veron un efecto que nen a quei
mada máxica de Merlin. A selec
ción española arrasou con Bulgá
ria, pero. __ , como o organizador 
da Xunta non sabia de futbol, non 
se lembrou de mandarlle tamén 
alguns alimentos aos Nixerianos, 
e perderon con Paraguai deixan
do eliminados aes españois. To
tal 136 millóns de pesetas para 
dous días de fotos publicitárias. 

Piar lle vai a TVE á que lle retira
ron un total de 22 campañas pu
bl ic itá r i as, perdendo máis de 
3.000 millóns de pesetas. Tamén 
lle descendeu a audiéncia futbo
lística nun tércio. Por se fose pou
co, TVE apórtalle á Federación 
Española de Fútbol 1.500 millóns 
de pesetas polos direitos de tele
visar os partidos da selección. ¡; 
ten contrato até o ano 2004. E 
preciso tamén incluir nestas par
das da TVE propiciadas pala pre
matura eliminación do selecciona
do de Clemente as novas emi
sións, non previstas, que tivo que 
programar a televisión estatal. 

Oito marcas en apuros 

Non lle foi moito millar a Adidas. 
Esta marca deportiva tamén ten 
cqntrato de patrocinio coa selec
ción de fútbol até o ano 2004. 

- Caja Madrid, Airtel e Santa Mó
nica rematan o patrocínio no ano 
2000. Seat, Cepsa e Lauki finalí-

zano este mesmo ano. En total 
outros 1.000 millóns de pesetas 
que deberon que pagar, co mun
dial como principal eixo publicitá
rio. Moitas das suas campañas 
víronse na abriga de ser retira
das e, as que permanecen, per
deron grande parte da sua eficá
cia. O seu negócio foi ruinoso. 

DA 
TERRA 
AstBAldaADA 

Coléxios e 
institutos 
abandonados 
pola 
Administración 
A situación de abandono dos 
centros de ensino público por 
parte da Administración de
nunciouse repetidamente. Os 
directores dos coléxios e insti
tutos cansan de demandar ma
teriais e reformas que nunca 
chegan ou que quedan a mé
dias durante anos. 

Pero piar quedan cara o futuro. 
Que van vender agora se xa ta
ñen vendido todo?: era· a "millar 
selección que España nunca ti
vo", ''.xogadores escepcioliais, os 
millares dunha era", "favorita para 
quedar campiona ... " Vento marei
ro, compañeiro! Cando en Se
tembro volten as competicións da 
selección cos partidos da fase de 
clasificación para a Eurocopa, 
que van vender xa? Os rivais non 
son os acaidos para que os mé
dios de comunicación se inventen 
unha épica que poda voltar a si
tuar á selección nos índices de 
audiéncia acadados con anteriori
dade. Chipre, Israel, San Marino 
e Austria. E, ademáis, queda a 
decepción. Como se lle explicará 

A falta de medidas de segurida
de convertiu aos coléxios e ins
titutos nun bocado apetecido 
para os cacos. Un exemplo é o 
Instituto de Formación Profüio
nal número seis de Vigo, ao que 
valeiraron a sala de música. 

Para pór fin aos roubos na sala 
de música deste centro a Con
sellaria de Educación o pasado 
ano real izou unha ·reforma que 
o próprio instituto exixira con 
obstinación. Os técnicos da 
Administración idearon un sis
tema para imposibilitar o aceso 
dos ladróns: deixaron sen fies
tras a aula de música plástica e 
instalaron un sistema de venti
lación por aire aspirado. Pero o 
sistema non funcionou e os ra
paces case abafan máis dunha 
vez. Por esa razón este ano hou
beron de realizarse novas obras 
para abrir duas fiestras. 

Este non é o único problema 
que ten ~ste instituto vigués. O 
organismo público encargado 
de facer obras, a Sociedade Pú
blica de lnvestimentos, está 
~áis preocupada polas, estradas 
que polos coléxios. 'As veces 
cumpre, pero cun critério dis
cutíbel. Por ex'emplo, o salón 
de actos do Instituto de F.P. 

á audiéncia que, dentro de dous 
arios, na fase final, tamén se po
de ser campións? Quen o vai cre-
· er? Os consumidores á hora de 
mercar non son tan siareiros co
mo á hora de berrar. 

Asi que, Javier Clemente, non só 
ten contra sua á maioria dos mé-· 
dios de comunicación aes que 
lles chafou o negócio deste verán 
e, polo menos, dous anos máis 
-só José María García queda de 
defensor irredutíbel. Os dous 
bandos existentes semella que 
se puxeron de acorde para impul
sar o cámbio de Ctemente. As 
empresas comerciais con contra
to en vigor coa Federación tamén 
están pala labor. Necesitan ven
der nova ílusión e, sobre todo, un 
adestrador que non lle peña pe
xas aos ·médios, que lles deixe 
sacar os anagramas, lucir as pu
chas cos no mes ... O enfronta
mento de Clemente ces médios 
só pode ser rendíbel cando gaña, 
pois prodúcese un tour de force 
informativo que situa constante
mente á selección na actualida-. 
de. Sen Clemente pasaria moito 
máis desapercibida porque non 
existe, no Estado españor, un sia
reiro da setección, polos motivos 
xa comentados nestas páxinas 
ao comezo do Mundial. Clemen
te, agora, até é malo para a pró
pria Federación que en 1998 reci
biu a mitade dos 7.000 millóns de 
ingresos por mor da selección. 
Até Manolo o do Bombo terá que 
pedir un pasto na Banda de Gai
tas da Deputación de Ourense, 
pero, secadra, fáltalle marcialida-. 
de. Clemente só toca o saxofón. 
Poda que forme parella con Chi
quito de la Calzada; chamarase o 
Duo Cabezón.• 

número seis foi reformado, pero 
a SEPI non instalou as 273 bu
tacas que ten de aforo, de mo
do que está valeiro. A direc
ción leva solicitando as butacas 
desde o 13 de Maio de 1997, 
pero a dia de ho_xe ainda non 
chegaron. 

Unha esp~cie de mistura entr_e 
o gosto pola chafallada e a dei
xadez mal intencionada por 
parte da Administración ten 
aos centro públicos nunha si
tuación moi precária e en con
dicións ás veces absurdas. Unha 

. mostra é o que sucedeu no colé
xio Xosefa Alonso de Matamá, 
eh Vigo. Ali solicitaron unha 
máquina de escribir. Ao cabo 
do tempo, a Delegación de 
Educación enviou, como pri
mei.ra entrega, un carriño pata 
a máquina. Meses despois ch~
gou a máquiná, pero posterio
mente rexistouse un roubo no 
centro e os cacos marcharon 
coa ~áquina, deixando o carri
ño sen uso. De modo que a di
rección houbo de solicitar outra 
máquina. A Delegación respos
tou dicindo que carecía de orza
mentos, pero que, de momento, 
enviaba un carriÍi.o para a má
quina. Con isto, o coléxio fíxo
se con dous carriños orfos. • 
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Congreso disidente 
da SIDA 

Unha organización francesa, 
outra española e o Forum ln-

L ternacional para a Acesibilida
de da Ciéncia convocaron o 
Congreso Ponte-Alternativo, 
disidente da versión oficial da 
Sír.idrome de lnmuno-Deficién
cia Adquirida, SIDA. O 
Congreso discorreu do 28 de 
Xuño ao 3 de Xullo na vita sui
za de Xenebra, 'onde parella
ménte, do 26 de Xuño até b 
catre de Xul!o, celebrabase a 
XII Conferéncia Internacional 
da SIDA, de carácter oficial. 
No Congreso alternativo reali
zouse unha folga de fame pa- · 
ra pedir as probas científicas 
que demonstreñ a existéncia 
do vírus da inmunodeficiéncia 
humana. íodas as tentativas 
de facer escoitar as ve.ces di
sidentes diante da Conferén
cia oficial foron inútiles.• 

Pecha en Vigo 
a campaña 'En galego, 
a pedir de boca' 

A campaña "En galego, a _ 
pedir de boca", organizada 
pola Mesa pola 
Normalización Lingüística e 
o Concello de Vigo conque
riu que se sumasen 111 res
taurantes e ho~eis, que a 
partir de agora disporán de 
menus en galego. A campa
ña iniciarase no pasado mes 
de Novembro e contou co 
apoio da Federación Provin
cial de Hostelaria de- Ponte
vedra, da Asociación 
Empresarial de Hospedaxe e 
de Adega das Eiras. O 
peche da campaña consistiu 
nunha celebración no Pazo 
de Castrelos na que foron 
entregados diplomas acredi
tativos aos restaurantes que 
se sumaron á iniciativa.• 

Malvar a prol da 
legalización das drogas 

Xa hai dous anos que nos Es
tados Unidos que está aberto o 
debate de legalización das dro
gas -foron os republicanos 
quen _deron pulo ao debate li
beralizador-,. pero ao naso pa
ís chega de forma oficial dous 
anos tarde e da man do fiscal 
chefe do Tribunal Superior, Ra
món Garcia Malvar, que tamén 
se pronunciou pala-venda legal 
da droga ante a ineficácia da 
represión policial. Quen non se 
enteirou f oi o delegado do Go
verno, Xan Miguel Diz Guedes, 
que se manifestou en contra e 
afirmou que "a acción policial é 
a fórmula que se amosou máis 
eficaz, en tanto en canto o nar- · 
cotráfego sexa ilegal".+ 
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Renfe aposta polo AVE 
entre Madrid e Barcelona 

Non hai cartos para as 
infraestruturas ferroviárias ga
legas, pero si para un tren de 
alta velocidade entre Madrid e 
Barcelona. Segundo os 
planos da Renfe, en poucos 
meses convocarase un 
concurso de case 100.000 mi
llóns de pesetas para adquirir 
mate.ria! rodante. Cos novas 
convoios e as obras que se 
realizan na actualidade, no 
ario 2004 un tren partirá cada 
quince minutos dunha das 
duas cidades éon dirección á 
outra para cubrir o traxecto 
nun espazo de duas horas e 
meia. Segundo o proxecto de 
Rente, a finais do 2001 ou a 
princípios do 2002 estará re
matada a liña de Madrid a Za
ragoza. O treito até Barcelona 
estará listo no 2004. • 

Comezan os preparativos 
de dous novos referendos 

Concentración en Vigo repudiando o asesinato.de Miguel Ángel Blanco. A. 1GLEs1As en Portugal 

-Un sondeo de Interior e outro.do governo basco mostran o apoio popular ao diálogo con ETA 
1 

A un ano do asesinato de Miguel Angel Blanco a maioria 
dos cidadáns discrepa da · política antiterrorista 
-e>- M.V. 

Cando se cumpre o primeiro 
aniversário do asesinato do 
concelleiro basco Miguel Ángel 
Blanco·, feito que deu pé á 
constitución do chamado Foro 
de Ermua, a maioria da povoa
ción ven de mostrar a sua pos
tu_ra favorábel . ao diálogo con 
ETA. A maioria tamén, consi
dera que o problema da violén
cia é esencialmente político. 

O impacto emocioñal do asesi
nato do concelleiro do PP en Er
mua (Vizcaia), ao que seguiron 
vários máis ao longo do ano, non 
volcou a opinión maioritária no 
sentido que agar-
daban os estrate-
gas de Interior. A o 

730
,
10 unidade dos par- ic 

de homenaxes e sobre todo pro
gramas de rádio e televisión que 
recordan os acontecementos. O 
recordatório ven sen embargo a 
coincidir coa publicación do re
sultado de dous inquéritos que 
poñen en cuestión a opinión até 
agora difundida polo governo. 

Orixe política. da violéncia 

Un ·sondeo encargado polo Mi
nistério do Interior revela que o 
Ei5% dos españois .e o 77% dos 
bascas consideran que o pro
blema da violéncia é. máis políti
co que policial, o que contradi a -
liña até agora trazada por Mayor 
Oreja. O ministro non aceita ou-

t ra perspectiva 
de futuro que a 
"vitória p'olicial". 
-

tidos contra ET A 
sofrera o primeiro 
golpe no festival 
de homenaxe a 
Blanco celebrado 
er:i Madrid, cando 
un numeroso gru-: 
po de militantes 
do PP comezou a 
apupar ao can-

dos bascas 
A política de dis-
persión dos pre
sos dá lugar a apoiaria. opinións diferen

un proceso 
de paz como 
o de f rlanda. 

ciadas, segundo 
os interrogados 
señan bascas ou · 
do resto do Esta
do. Entre os pri
mei ros, o 70% 

tante Raimon por 
interpretar unha 
canción en cata-
lán. Desde aque-
l a o espíritu de 
Epnua comezou 
a identificarse 
máis coas siglas 
do partido con-
servador que co-
as· do conxunto das -forzas políti
cas democráticas. · · 

As consignas do CESID (Pilar 
Urbano deu a coñec.er nun libro 
que o lema ETA si; bascos non 
fara ideado polos servizos se
cretos) que tan boa acollida ti
veran naque! momento entre a 
opinión pública reverdecen nes
te primeiro aniversário, através 

desaproba o en
c arce r amento 
dos presos a dis
táncias que moi
tas veces supe
ran os ~il quiló
metros da sua 
orixe, o que pe
naliza sobre todo 
ás fam ílias e en-

gade un castigo guvernativo ao 
prescrito pola xustiza nas suas 
senténcias. Nen saquera os 
eleitores oascos dos partidos 
estatais aproban con Claridade a 
dispersión. Entre as persoa's 
que votaron PSOE .en Euskadi 
só o 38% é favorábel a ela. En
tre os eleitores do PP . esta por
centaxe tampouco acacia a 
maioria e quédase no 42%. 

Onde parece que a estratéxia 
do Ministério do Interior tive 
máis éxito foi entre os cida
dáns do resto do Estado, pois 
o 57,8% apoia a dispersión, 
ainda que algo menos da me
tade, o 48,3% considera que 
resultou eficaz. 

Os bascos polo diálogo 

.o governo basco deu a coñe
cer tamén un inquérito sobre a 
violéncia de ET A. Através do 
mesmo pódese coñecer un da
do contundente: o 94% dos ci
dadáns residentes en Euskadi 
opina que o conflito só pode 
ter un fin -dialogado e un 73% 

/ 

apoiaria un proceso similar ao 
de Irlanda. Cómpre lembrar 
que a similitude entre a expe
riéncia irlandesa e a basca foi 
amplamente denostada polos 
líderes dos principais partidos 
estatais. · 

O inquérito do governo basco 
mostra tamén que o 66% dos 
entrevistados é expresamente 
favorábel ao plano de paz do 
lehendakari Ardanza, .rexeita
do hai poucos meses por PP e 
PSOE é o 60% é partidário de 
iniciar o diálogo entre todos os 
partidos, incluido HB, se este 
é acompañado dunha trégua 
de ETA.+ 

XA:"\ CAHBALLA 

Prescripción 
Está escrebéndose no Supremo o colofón do primeiro xuízo dos 
GAL. En boa lei debería haber moitos outros, quizais non chegando 
até o 2025 como augurciu Garzón, pero vaia. Entre outras cousas 
porque Amedo declara que ou resulta satisfeita a sua peculiar con, 
cepción de xustiza -"eu cairei, pero outros veñen detrás comigo"
ou empeza a sacar máis cousas, co que se está preparando o terreo 
para un deses misteriosos accidentes dos que están cheos os aconte, 
ceres <los sumidoiros do Estado. 

A senténcia cairá nun período político de baixa intensidade, pero a 
bon seguro incendiará o periodo preeleitoral do País Basco. Polas re, 
accións dos distintos entornos deplegados nesta batalla xudicial,me, 
diática, todo parece indicar que a prescripción ou senténcias de bai, 
xo nível pode ser a saída que menos debilite a posición do Estado. A 
ninguén. se lle p.ode escapar que o xuízo a Barrionuevo implica toda 
a polídca antiterrqrista <lestes vinte anos, pactada sempre entre os 
dous grandes par~idos estataís PP (outrora UCD) e PSOE. Até. agora 
o PP, sobretodo Alvarez Cascos, manexouse ben nas augas turbulen, 
tas da acusación, pero a sua posición actual, e o temor a que as vela, 
das adverténcias de levantar veUas complicidades os afecten grave, 
mente, parecen indicar que se darian por contentos coa prescripción 
-usarian o formulismo de que non comentan as decisións xudiciais
e deixarian que-despachasen toda a artilleria os meios de comunica, 
cións afins. Xa se· poden preparar os da Sá Segunda do Supremo.• 

O Governo socialista e a 
oposición social-demócrata 
de Portugal iniciaron os pre
parativos para a convocató
ria de dous novos 
referendos. Trátase da 
regionaliza~o e da integra
ción en Europa. Previsibel-
mente as duas consultas 
celebraranse a finais de Ou
tubro e de forma 
simultánea. Mália os prepa-
rativos, algunhas fontes so
cialistas manifestáronse en 
contra da celebración das 
duas consultas populares 
despois do fracaso do 
recente referendo para a 
despenalización total do 
aborto, cuxa participación 
non acadou o 30% do censo 
polo boicote do primeiro mi
nistro António Guterres. • 

Francisco Álvarez Coseos. 

Alvarez Cascos perpetua 
a crise en Astúrias 

Mália que nalguns actos 
oficiais participan o presidente 
9e Astúrias, Sergio Marqués, 
e o vicepresidente do ~aver
no central, Francisco Alvarez 
Cascos, este último coas suas 
intervencións segue a perpe
tuar a crise política nesa 
comunidade. O PP asturiano 
non se decide a apresentar 
unha moción de censura con
tra o presidente, pero Álvarez 
Cascos a cada acude con 
máis insisténcia a Astúrias en 
busca de apoios. Neste senti
do, o último aceno do vicepre
sidente para desestabilizar o 
governo autonómico consistiu 
en anunciar que pretende 
continuar en Astúrias a sua vi
da política. • 
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Adolfo Carbón 
'O problema do español en Céllifórnia é similar ao do galega' 

"Se atendemos aos aspectos lin
güísticos e educativos non hai 
dúbida de que un ensino total
mente en galega teria bos resul
tados tanto nas áreas rurais có
mo nas urbanas. Nas cidades 
estariamos a falar en moitos ca
sos dunha verdadeira inmersión 
dada a desgaleguización dos ra
paces no mE?io urbano. Unha es
cala en galega dirixida a estes 
nenos, que e11 moitos casos non 
están instalados no idioma, pero 
que o escoitan cada dia aos 
pais, aos él' · ',s ou na TVG, seria 
un ·éxito st:.guro; un proxecto asi 
seria pedagoxicamente efectivo. 
A situación na· q1.;1e hoxe está o 
ensino na Galiza, confinando o 

* CARME VIDA~ 

O pasado 2 de Maio a maioria da pobo
ación de Califórnia votaba contra o en
sino en inglés e español. Os nenos his
panos terán que escolarizarse só en in
glés, a pesares de que a história tala 

dos altos índices de fracaso nos que 
pasan da casa á escota mudando para 
unha lingua máis prestixiada. Durante 
tres anos, Adolfo Carbón -natural de 
Vig·o que agora ·dá clases en Catalun-

ya- foi profesor de español n9 Distrito 
Escolar Unificado de Los Angeles. 
Compara a situación dos hispanos en 
Califórnia coa do$ nenos galego talan-

- tes que son escolarizados en español. 

Arredor dun ~O % da poboación 
de East Los Angeles é mexicana 
ainda que tamén hai salvadore
ños, guatemaltecos e algun ni
caraguano e hondureño. "O que 
máis me sorprendeu é escoitar
me a min mesmo defendendo os 
mesmos argumentos no claustro 
para o español que aqui utiliza
ba para o galega. Os pais dician 
que tiñan que aprender inglés 
que era o que talaba a xente de 
cartas", sinala Carbón. Os resul
tados dos programas nos que 
participou Carbón talan de fraca
so cando os nenos se escolari
zan nunha lingua de maior pres
tíxio que a sua pero, pola contra, 
os resultados son satisfactórios 
cando aos pequenos se lles en
s in a nunha lingua de inferior 
consideración social. 

Até metade dos anos 70 os ne
nas eran escolarizados en inglés 
a meio dun sistema denominado 
"sink or swim", nada ou afoga. 
"Os nenas dun nivel social acep
tábel con boa imaxe e autoestima 
tiñan posibilidade de nadar. O 
fracaso estaba asegurado nos de 
nivel baixo. Este era o grupo 
maioritário e por isa se abando
nou o proceso, porque afundian 
demasiados", aponta o profesor 
indicando tamén que o uso da lin
gua dos rapaces no ensino levou 
a que .descender·a a porcentaxe 
de abandono da escala. "Hai un 
par de meses aprobouse en re
ferendo unha proposición de lei 
que pode rematar cos programas 
de educación bilingüe. Estabanse 
aplicando de maneira deficiente, 
en boa parte pala falta de profe
sorado competente en español. 
En Beverly Hills, onde non hai 
programa bilingüe, os resultados 
académicos son bastante mella
res que en East Los Angeles", di 
Adolfo Carbón para quen o resuJ
tado desta medida será de novo 
o fracaso e abrigará nun futuro a 

impartir "programas de educación 
compensatória con atención a lin
gua materna". 

A falta de profesores que impar
tan aulas na lingua do cativo 
convértese para Carbón nun 
proceso viciado .que responde a 
que "ascender no sistema edu
cativo e obter un título universi
tário comportou inevitábelmente 
unha certa integración na cutura 
da lingua dominante e un afas
tamento da própria". 

A análise da situación dos inmi- 
grantes mexicanos lévao a primar 
a idea da necesidade "de facer 
ver que hai unha lingua falada po
los sectores máis desfavorecidos 
da sociedade, pero que non é a 
lingua a que os mantén nesa si
tuación. Os negros monolingües 
en inglés tampouco conseguen 
sair da marxinación". O mesmo 
acontece, ao seu ver, ca prestíxio 
do castelán na Galiza como lin
gua de profisionais, "os pais en
tenden que é un signo do éxito e 
que co galega non se vai a parte 
algunha, como co español en Ca
lifórnia, non fai falta siquera nas 
oposicións da administración pú
blica. Haberia que lles dicer que 
para se facer arquitecto canta ta
mén ter os cartas para poder pa
gar os custos da carreira". 

Mellores resutados 
do inglés ao español 

Na cidade de Culver City, un dis
trito independente pero integrado 
IJª área metropolitana de Los 
Angeles aplicouse o programa in
verso, tratábase de ver como os 
nenas instalados no inglés res
pondian ao ser escolarizados en 
español. "Os resultadas académi
cos e os niveis de satisfacción de 
pais e alumnos foron excelentes. 
Cando se fai unha inmersión par
tindo dunha lingua de éxito, como 

neste caso o inglés, cara outra de 
préstíxio parella o inferior, como o 
español , os resultados acostu
man ser positivos -comenta ·o 
profesor- Asi ·o demostran tamén 
as experiéncias para nenas cas
telán-falantes en Catalunya e as 
que se fixeron en ·canadá de ne
nas anglo-falantes en programas 
de francés, que sempre teñen 
máis éxito que as de franco-ta
lantes en inglés". O proceso e os 
resultados mudan para piar can
do da lingua familiar de baixo 

prestíxio se pasá a outra de me
llar consrderación social: "os alun
nos teñen grandes posibilidades 
de fracasar, os nenas atribuenlle 
as dificuldades á inferioridade da 
sua cultüra e parécelles imposí
bel superar os atrancos, se por ri
ba veñen de grupos de nivel so
ciocultural baixo os índices de 
fracaso dispáranse". 

- 'As conclusións que tira da sua 
experiéncia en Califórnia vérteas 
na análise da situación galega: 

· gal ego a un ha maté ria ou , no 
caso de cuniprir ·a normativa, a 
un par de áreas máis é un cami
ño irreversíbel cara ao monolin
güismo en castelán". 

Explica o distinto comportamento 
da administraGión .californiana e 
a galega por responder a uns di
ferentes obxecfivos políticos. A 
introducción do,español n0 baifro 
lat.ino de Los _Angeles non .viña 
dado por un intereses do gover-

. no de conservar a identidade dos 
seus habitantés. "Púxos'e ·en 
marcha para reducir as altísimas 
cifras de fracaso e abandono es
colar da comunidade mexicana, 
que estaban a crear problemas 

· de delincuéncia e exclusión so-
- -cial. Tratábase Eie poñ_er bafxo 

COAtrol a dinámita socia/,, como 
lle chama Robert Dittmar, e de 
satisfacer a demanda de traballa
dores miniínamente "Cualificados 
qué ten a··socreaade·· industrial". 

Da mesma maneira, a política 
lingüística desenvolvida pola 
Xunta é parella aos intereses 
defendidos polo PP, segunde;> 
Adolfo Carbón "a lingua é un 
fáctor de -identificación e coida 
que isa f-avÓrece a proxectos 
nacionalistas. Norí pode 1am
pouco asumir 6 custe político de 
ir contra o ·galega. Declárase así 
bilirigüisfa harmónico empre
gando os orzamentos dunha Di
rección Xeral, en ·apariéncia 
criada para pro_mocionar a lin
gua, en causas completamente 
inofensivas como vistosos con
gresos en universidades lonxa
nas ou refraneiros da vaca".• 

NOVIDADES DE A NO SA TE RRA 

O que fixeron en Galicia. 
1936 
A grande asignatura pendente da nosa historia 
contemporánea é sen lugar a dúbidas o estudo da represión 
desatada en Galicia desde Xullo de 1936. Circunstancia que 
ten a súa orixe e responsabilidade no abandono desta 
crucial etapa por parte do segmento de historiadores 
académicos que frustraron de xeito deliberado liñas de 
investigación sobre a acción represiva franquista. 
Unha eiva que obriga á recuperación das primeirizas 
crónicas do terror publicadas colectiva e anohimame·nte
desde o exilio arxentino por un solvente e activo grupo 
de intelectuais antifascitas galegos -Luís Seoane, -
Arturo Cuadrado, Maruxa Mallo, Federico Ribas, 
Eduardo Blanco Amor, Xosé Suárez, Emilio Pita ... -
baixo o título de .O que fixer.on en Galicia. 

COLECCIÓN · 

O FARóEL DA MEM~ R1A 

M! 
EDICIÓNS 
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As eleicións do 7 de Xullo coincidiron con accións do Exército Popular Revolucionario 

O PRI mexicano perde en Zacatecas, 
pero logra tambalear · 
a credibilidade da oposi~ión 
-0-- MARIOLA LOPEZ 

O pasado 5 de Xullo dábase a 
coñecer a morte de dous po-
1 icias en Guerrero, ao sur do 
território mexicano, durante 
unha emboscada da guerrilla 
denominada Ejército Popula~ 
Revoluc ionario (EPR). O 
mesmo dia, ao norte do país, 
realizábanse eleicións rexio
nais nos estados de Duran
go, Chihuahua e Zacatecas. 
O 7 d e Xullo_ coñeciase o 
trunfo do PRI (Partido Re
volucionário Institucional} 
en Durango e Chihuahua e 
a vitória do e·squerdista 
Partido da Revolución Dem
crática (PRO) en Zacatecas. 

Os resultaaos das eleicións son 
desafortunados para a oposi
ción. En Durango o PRI demos
trou que ten asegurado un voto 
incondicional en grandes re
xións de México. O labrego de 
Durango é o que vota polo PRI 
en agradecemento aos favores 
recibidos, por costume, ignorán
cia, medo ou adesión aos caci
ques locais. En Chihuahua a si
tuación foi aínda máis lamentá
bel, pois o PRI recuperou , por 
primeira vez na sua história un
ha governación que xa lle per
tencía á .oposición. Neste esta
do, o partido político do mundo 
con meirande tempo no poder, 
dono da presidéncia de México -
desde 1929, demostrou que non 
se está debilitando, senón todo 
o contráf'io. 

Por último, en Zacatecas, o 
trunfo sorpresivo e esperanza
dor para quen entandan algo de 

lndíxena en Chihuahua na xornada eleitoral. , 

política mexicana ficou algo ve
lado. Ricardo Monreal, o candi
dato do-PRO que gañou a elei
ción, foi deputado do PRI até 
Febreiro, despois renunciou ao 
partido oficial cando lle negaron 
encabezar a lista, e agora anún
cia un "acercamento" ao presi
dente da República, Ernesto Ze
dilla, polo que di ter "un grande 
recoñecemento", advertindo que · 
non desexa "confrontación" se
nón •[reconciliación". 

O PRO que tr.unfa en Zacatecas 
amosa xa a coexisténcia interna 
de verdadeiros opositores cun:.. 
ha nova caste de oportunistas, e _ 
sen embago é polo de agora a 
única opción eleitoral en condi
cións de derrocar ao PRI desde 

a esquerda no ano-2000. 

Ao tempo a coincidéncia de elei
c i ó ns e actos de violéncia 
constata unha realidad.e que si
tua a México nun brete difícil. 
Cómo garantir a paz cun siste
ma eleitoral que convive coa 
compra de votos, a ·cen-sura de 
medios informativos, o desvio 
ao partido oficial dos recursos _ 
do estado, as ameazas aos vo
tantes, o voto cautivo dos sindi
catos ou o poder político dos ca
ciques. A dificuldade de erguer 
unha alternativa opositora nese 
caldo de cultivo óllase na inca
pacidade do PRO de Cárdenas 
para evitar aderéncias que tiran 
credibilidade ao seu proxecto de 
cámbio.+ 

NOVIDADES DE A NO SA TE RRA 

As tecedeiras do fume. 
Historia da Fábrica de Tabacos da Coruña 
de Luís Alonso Álvarez 

A historia do maior dos estabJecementos industriais 
de Galicia ata a Guerra civil. O autor refunde a 

. interpretación clásica do movemento obreiro coas últimas 
tendencias historiográficas. Así, cobran protagonismo non 
só as condicións de traballo e as actitudes sociais e 
sindicais das cigarreiras, senón tamén as estratexias 
empresariais e a evolución dos espacios industriais, a 
propia historia urbana, as decisións do goberno central e o 
contexto internacional. 

COLECCIÓN CAMPUS 
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9 DE XULLO DE 1998 

Andrés Pastrana durante un mitin. 

A eleición de Andrés Pastrana abre nova perspectiva 

A guerrilla colombiana do ELN 
t I 

negoc1~ra co governo e convoca 
unha convención nacional pola paz 

-0-- DAVID PAVON 

Ainda que anunciaron a sua 
disposición a negociar a paz co 
presidente eleito Andrés Pas
trana, o colombiano Exército 
de Liberación Nacional (ELN) 
tamén se propuxo por en mar
cha un proceso de diálogo pa
ralelo , atípico, sen governo, no 
que se escolleu á sociedade ci
vil como novo interlocutor. Re
centemente déronse os primei
ros pasos neste sentido e na 
primeira semana de Xullo, en 
Alemaña, a organización gue
rrilleira eo Consello Nacional 
pala Paz acordaron preparar a 
celebración da Convención Na-

- cional, na que se valoran as 
condicións que poidan facer 
posíbel un desarme a longo 
prazo. 

Desta volta será a sociedade 
colombiana directamente e sen 
mediar nengunha representa
ción guvernamental, a que dis
cutirá sobre a paz cos guerrilei
ros. O ELN de Colómbia, como 
o EZLN en México hai máis de 
tres anos, optou por achegarse 
á sociedade perante o evidente 
desgaste do diálogo co gover
no. "Non hai mellar interlocutor 
que o mesmo povo", advirte 
Francisco Galán, portavoz do 
grupo guerrileiro. 

Desgraciadamente, o povo, 
que pouco a pouco, por vonta
de da guerrilla empeza a ocu 
par un lugar protagonista na 
política colombiana, ao mesmo 
tempo segue sendo masacrado 
polos grupos paramilitares. O 
22 de Xuño, unha incursión en 
Carmen del Cuco deixou como 
saído_ un morto e 62 famílias 
desprazadas. O 26 atopáronse 
os cadaleitos de cinco civis 
asesinados por paramilitares 
cerca do município de Carmen 
de Bolívar. Ese mesmo dia, no 
departamento de César, foron 

tamén parami li tares os que 
mataron a outras 8 persoas. 

Paramilitares 
baixo control do Exército 

Os paramilitares colombianos , 
que aparentemente actuan por 
separado uns de outros e con 
independéncia do governo, en 
realidade están case que todos 
coordenados nas denominadas 
Autodefensas Unidas de Colóm
bia (AUC), lideradas por Carlos 
Castaño. Unha das suas tarefas 
principais, é a de "acabar cos 
subversivos'', é a mesma das 
forzas armadas oficiais e unha 
das funcións centrais do gover
no colombiano. E por iso que 
non debe sorprendernos que os 
paramilitares usen uniformes 
dos militares e que nuncan se
xan tan combativos como os 
guerrilleiros. 

O que si resulta incomprensí
bel é que nesta guerra a maior 
parte das vítimas pertenzan ás 
filas da sociedade civil, e que 
os vitimários sexan case sem
pre os paramilitares. En defini
tiva o enfrontamento entre o 
Governo' e a guerrilla exten 
deuse a un enfrontamento en
tre os paramilitares e as clases 
baixas da sociedade. O enfron
tamento é o mesmo. Os acto
res están vinculqdos entre si. A 
estreita relación do governo 
con moitos paramilitares é tan 
clara como o apoio de moitos 
pobres á guerrilla. 

Como poden negociar a paz a 
guerrilla e a sociedade civil? 
Non é indispensábel a inter
vención da outra parte , do go
verno e as suas novas forzas 
armadas , paramilitares, as Au
todefensas Unidas de Colóm
bia?. Se unha parte queda ex
cluida do diálogo pola paz, tar
de ou cedo esa parte encarga
rase de quebrantar a paz.+ 
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A creba do sistema de solidariedade federal influiria na UE 

Os dous Estados máis ricos de Alemaña 
queren rebaixar as a~udas aos ICinder máis ·pobres 
-0-G.L. 

Bavária e Baden Württem
berg, os dous Estados máis 
ricos de Alemaña, queren re
baixar considerabelmente as 
axudas aos lander de renda 
máis baixa e reclaman a mo
dificación dos actuais meca
nismos de compensación 
que son o orgullo da federa
ción. A reforma anúncia un 
cámbio de importáncia para 
a UE porque o Sul opulento 
quer no interior de Alemaña o 
mesmo que o Estado federal 
para os quince: unha revisión 
á baixa das constríbucíóns 
ao orzamento comunitário. 

Os dous Estados protestantes 
resolveron dirimir no Tribunal 
Constitucional as suas obxec
cións ao sistema polo que o Go
verno federal redistribue impos
tas procedentes dos 16 Jander 
para corrixir desequilfbrios eco
nómicos. Bavária e Baden Würt
temberg representan un tércio do 
território pero concentran unha 
parte fundamental da indústria 
alemá con Daimler Benz, BMW, 
Bosch, IBM, SEL ou Porsche, as 
empresas de informática, as refi
nerías de Mannhein, a canea fa
bril de Karlsruhe ou as grandes 
compañia de seguros e servizos. 

O debate sobre as transferén
cias de recursos comezou o 
mesmo día do Tratado da Unifi
cación, asinado o 31 de Agosto 
de 1990 que previa un enorme 
orzamento extraordinário, logo 
rebordado pola realidade, para 
a conversión do Leste á econo
mia capitalista. Ao Governo fe
deral comprácelle comparar a 
importáncia do Plano Marshall 
norteamericano para a recupe
ración de Alemaña, que reparti
ra 800 marcos por habitante en 
cinco anos, co plano da unifica
ción :.que eX¡ced~y o~ 2Q.D-O,P 

marcos por cidadán dos novas 
lander. Oous de cada cinco mar
cos do orzamento federal desti
náronse á asimiliación económi
ca dos Estados do Leste. 

Alemaña, obxectivo 1 

Mediante o Acordo de So/íeda
riedade, os novas estados fede
rados incorporáronse en plenitu
de legal ao sistema de compen
sación financeira ínter-territorial. 
As primeiras axudas ao Leste 
pagáronse á conta do fondo Uni
dade Alemá concertado entre a 
federación e os lander na prime
vera de 1993. Outra parte impor
tante da conversión capitalista do 
Leste pagouse con fondos do 
Feder, despois do Governo fede
ral forzar a inclusión da anterga 
República Oemocrátrca Alemá 
dentro dos obxectivos 1 , con Ga
l iza, Portugal, Grécia e o Mezzo-

giorno. Unha intensa campaña 
publicitária pintou con tintas ne
gras o atraso da que tora Alema
ña socialista que contaba na rea
lidade cunha excelente rede de 
estradas e auto-estradas e tiña 
unha indústria que competia coa 
da. RFA. Os estaleiros de Mec
klenburgo foron excluidos do lí
mite de investimento de 12% es
tablecido para a indústria naval 
de toda a UE, incluida a galega. 

Sigrid Keler, ministra de facenda 
do lander de Mecklenburgo, na 
ex-ROA protestou contra os pla
nos dos Estados ricos do Sul e 
dixo que se a reclamación de 
Bavária e Württemberg prospe
raba no Constitucional, todos os 
Estados do leste experimenta
rían un enorme retraso no pro
xectó de homologación capita
lista. Andree Trautvetter, minis
tro de facenda do estado ,de Tu-

G. LUCA 

. ringia, que tamén formara parte 
da ROA, reclamou un debate 
político sobre os mecanismos 
de compensación financeira que 
os Estados do Sul queren dirimir 
no Constitucional. 

A revisión do modelo de com
pensación de rendas alemán, 
planea sobre o esquema de 
aportaciqns comunitárias que 
Rodrigo Rato discutía a segun
da feira pasada en Bruxelas. 
Madrid propón que Alemaña 
aporte 650.000 millóns de pese
tas a maiores ao peto comunitá-_ 
rio mediante un esquema no 
que o Estado español aforraría 
210.000 millóns da sua contribu
ción. Edmund Stoiber, xefe de 
governo de Bavária, do CSU, 
reclama capacidade de decisión 
para as rexións económicas 
fronte as resolucións da Comi
sión Europea.+ 

Londres contra o seli Frankestein 
O discurso no que Gerry Adams recomenda aos 
nacionalistas irlandeses votar por David T rimble 
para tirar o máximo partido dos acordos de paz é 
unha peza que pasará á his.toria da política. O líder 
do Sinn Fein parecia o rei dos xitanos pedindo o 
voto para a Guardia Civil. No entanto Trimble, 
que non leva tricórnio porque en Belfast o que 
compre é un pasamontañas, insultaba o que podia 
aos que loitan contra a partición armada de Irlan
da e procuraba contentar aos da procesión do Im
pério Británico. 

Adams convenceu aos seus porque os nacionalistas 
dos Seis Condados son de seguro a cidadania con 
máis conciencia politica do Continente, gañada a 
golpe de interrogatÓrios en bañeira, picana, cadea, 
casas queimadas, francotiradores e lei de fugas. De
licadezas da coroa de San Xaime. Caricaturizados 
pola prensa inglesa coma unha grea de fanáticos 
papistas que non se lavan, son quen de votar ao 

- ,, ~- . , - ' \ .'- r ,. ' 

canalla de Trimble· porque saben que ao dia se
guinte, como presidente da autonomia recén cons
tituida, terá que chamar ao exército para frear a 
procesión do Ku Klux Klan polo bairro nacionalis
ta de Portdown. E o que lle espera. 

Este caneo do Sinn Fein para .gañar, perdendo a 
primeira votación democrática en moitos anos, co
loca ao Governo de Londres na situación de ter 
que encadear ao seu próprio Frankestein: unha co
lónia trasplantada a Irlanda, cebada con millóns 
de libras para asoballar aos irlandeses e facerlles 
sentir yergoña do seu própio berce. A operación 
fracasou como ben demostra a boa saúde do Sinn 
Fein, Londres xa non ten libras para pagar o seu 
enorme GAL con bombín e estandartes laranxa, e 
os inquéritos indican que ;;t mocidade do SDLP e 
do próprio partido de Trimble apostan pola vitali
dade, o valor, a credibilidade democrática e o pro
xecto de nación dos republicanos.• 
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Catro atentados da Frente 
de Liberación Corsa 

Oespois da solución dos 
enfrentamentos no Ulster, o de 
Euskadi non é o único conflito 
que queda en Europa, ainda 
que si é o máis intenso. En 
Córcega tamén subsiste un en
frentamento armado para a li
beralización nacional desa co
lónia da Franza. O pasado 
dous de Xullo, o principal movi
mento clandestino da illa, a 
Frente Nacional de Liberación 
Corsa reclamou a autoria de 
catre atentados que non causa
ron vítimas mortais. Tres das 
accións reivindicadas tiveron 
lugar en Córcega e ·a cuarta su
cedeu en Marsella. As forzas 
policiais e unha estafeta de co
rreos foron os obxectivos dos 
atentados.+ 

Israel planea anexionar 
os bairros árabes 
de· Xerusalem 

Un proxecto do Governo de 
Benjamin Netanyahu preten
de ampliar Xerusalem aos 
bairros árabes através da 
constitución do chamado 
Grande Xerusalem. A 
pretensión de xudeizar esta 
área atopou a resposta de 
vários líderes árabes, que 
advertiron a Israel que non 
xogue coa cidade. lgualmen
te,-os dirixentes árabes 
reclamaron o fin da politica 
de colonización dos territó
rios oéupados por parte de 
comunas xudeas. Estas exi
xéncias e adverténcias foron 
formuladas nun mini-cúmio 
árabe celebrado no Cai ro e 
no que participaron o rei 
Hussein de Xordánia, o pre
sidente de Exipto, Hosni Mu
barak, e o presidente da Au
toridaqe Nacional Palestina, 
laser Arafat. + 

J~rge Rafael Videla. 

O xuiz rexeita 
que os roubos de nenos 
de Videla $exan 
cousa xulgada 

O xuiz instrutor do caso contra 
o ex ditador arxentino Rafael 
Videla rexeitou os argumentos 
da defensa que pretendían 
considerar o caso do roubo de 
nenas como causa xulgada no 
proceso levado contra el en 
1985 e polo que fara destituido 
como integrante das Forzas Ar
madas. Oespois desta resolu
ción, Videla haberá de perma
necer no cárcere. Segundo o 
xuiz instrutor, o fallo do xuízo 
de 1985 non afecta á actualida
de porque os feítos polos que 
está encausado Videla non 
erari coñecidos naquel momen
to. As avoas da praza de Maio 
amasaron a sua satisfacción 
pala decisión xudicial. + 

-.. 
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~A. ./b;v-¿a;< Sobre 

Aute, o cantautor, 
di nunha entrevista 
que. xa nqn canta 
Al alba., porque· tora . 
escrita para 
homenaxear aos 
fusilados do 75 e_ 
agora, en 
realic;f a9e, qúen 
merecen unha 
cand9n $On_,os 
garda-·Civis que . 
marren no País 
BascQ. Non 
explicou, sen 
embar.go} ·que 

o Panteón Real 
No xomal A Nosa Terrada se
mana pasada aparecía unha re
portaxe que se titulaba "Os Reís 
de Galiza a tumba pechada. O 
Panteón Real da dinast[a gale
ga abandonado na Cate.dral de 
Santiago'~ · 

Quero sinalar ao respeito desa ·_ 
información que o devandito 
Panteón, coñecido hoxe como 
"Capela .das 
reliquias", non 

. se atopa neri 
pectiade nen · 
abandonado, 
senón que es
tá afectado 
polas num.ero

OdevandJtº 
Panteón está 
afectado polas 

sas obras de numerosas 
restauración obras de 
que se. están 
a realizar na restauración da 
Catedral de catedral. 
Santiago. Por 
mor destas 
obras foi ne-
cesário retirar 
.moitas_ pezas que estab~n nos 
lugares rriáis afectado_s polos 
traballos de restauración, para 
evitar o seu deterioro. 

remédio··existe 
para ca.tÍdo estás · 
na ducha ou na· 

Algunhas foron deposita<;las, de. 
' xeito provisional e dada ª· urxén-

cta desta situación, na CapeJa · 
,. das Relíquias. Nun~a situ~ción 

semellante se atopan_ outi:as ca-, 
pelas .e lugares .. da ~átedral. Un~ 
ha vez que rematen as obras, -

cama sen ·.dormir e " 
se 'che v'en á 
cabeza 'o de 
Presiento que tras 
la noche ... 

Din, repiten~ 
volveñ -recordar, os 
noticieiros· que o 
aeródromo de 
Barajas · está 
saturado: Un 
problemá sério. 
Cada vez viaxa 
máis xe.nte eri 
avión~ A alárma 

-
propágase:· qüe 
pasa coas m·aletas 
Samsonite?Un 
exec.uttvo · ~on pudo 
asinar un ·contrato 
en Fran kf u rt 
porque non -chegou 
a tempo á . -

as pezas voltarán ~o. seu lugar 
de orixe e esta cap~lá abrjrase 
de n9vo ao público.• -

ÁNGEL SICART GIMÉNEZ 
_ (DIRECTOR XERAL DE 

P ATRIMONJO CuLTURAL DA 
CONSELLAJ\IA DE CuL TURA) 

Cao, 
caravanas e críticas 
Lin o artigo de Manuel Cao so-
brn-a -renovación das persoas 
que dirixen o BNG e surpren-
deume desagradabelmente a· 
alusión directa descalificatfüia 
de Pilar García Negro, tomando 
como motivo a súa crítica da 
"Caravana de Mulleres" orgar1i-
zada polo-CoAcello de Samas. 
Eu honestamente penso que 
non se -pode -centrar a renova-
ción da cúpula dirixente do BNG 
nunha_-das persoas qúe máis le-
van traballado, con tesón, inteli-
xéncia e .Probada capacidade a 
pral da nación galega. Tamén 
fago extensiva esta,. valoración 
ao conxunto dos homes e mulle-
res q'ue ·dirixiron e dirixen o pro-
xecto político nacionali'sta que 
encarna o BNG e .reflexiono que 
se o BNG é hoxe un refereRte 
alternativo · para conducir este 

·combinación'. Na país polo rumo da autodetermi-

cafeteria sana un nación, situándose xa como cla-
ra alternativa de poder fronte ao 

coro de PP é porque os órganos rec-

man contras· 
tores do BNG non se deberon 
equivocar moito, e os erras, que 

anguriados .. As tamén os houbo, faltaria máis 
que fósemos perfectos, en todo 

·americanas caso haberá que situalos no 

•• comezan a proceso dialéctico inerente a 
calquera indivíduo ou corpo s~-

1 despre.nder mal cial vivo e actuante na realida- · 
1 olor. O iatuzz·i coa 

de, de seu sempre ·complexa. 

1 
1 auga morna Dito isto, penso que o debate e 

a crítica son sempre necesários 
1 esperando no nunha organización de esquer-
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das é pluralista onde hai distin
tas sensibilidades e cosmovi
sións, mantendo o respeito e a 
toleráncia palas posicións que 
non concordan, nen teñen por
que concordar necesariamente 
coas nasas. No nacionalismo 
non hai verdades revaladas nen . 
dogmas de fe, nen sobre tácti
cas, princípios ideolóxicos, pro
postas culturais, económicas, 
feminismo; ecoloxia ... nen sobre 
calquer· ambito da realidade ~a
cial sobre~ que actúa o BNG. 

Particularmente penso que o fe~-:
minismo globalmente ,é un mqvi"
mento social cunha carga trans _ 
formadora da sociedade enorme 
e cunba lexitimidade fora de toda 
dúblda, e f odos ternos que apoiar 
decididamente a loita Cias mulle
res por unha ·sociedade máis 
igualitária. Con todo hai valora
cións que fai o movimento femi
nista coas que 
non concordo, 
e admito de 
entrada que 
podo estar 
errado. 

Eu non creo 
que Manuel 
Cao, cando 
criticaba a 
oposición do 
BNG á organi
zación da "Ca
ravaná de Mu-
11 e res", de
fendese a "ex
plotación, a 
venda, a poxa 
de mulleres" 
como afirma 
Goretti San
martín; senón 
que o que in-
troducía no 
debate é a 

.Non creo que 
Cao,cando 
criticaba a 
oposición do 
BNGá 
organización da 
"Caravana de 
Mulleres", 
defendesea 
"explotación, a 
venda, a poxa de · 
mulleres". 

crua realidade de homes do ru
ral galega que -non teñeh posibi~ 
lidades reais de satisfacer os na
tu rai s e lexítimos desexos se
xuais e afectivos-, tan lexítitnos 
como para as mulleres o son o 
dereito a súa dignidade e a ron 
seren tratadas como meros ob
xectos de pracer por parte do 
home, (por certo, pode ser un 
home tamén mero obxecto de 
pracer para unha muller?) rela
cionando isto co problema de- _ 
mográfico da Galiza. A resposta 
a esta situación persoal e social 
pode ser diversa, e desde logo 
non ·debe atentar contra a digni
dade da muller, pero tampouco 
se pode _ ignorar esta realidade 
finxindo que non existe. Non es
tou seguro de qüe a maneira 
ideada polo Concello de Samas 

Daniel 

para solventar ese problema se
x a a idónea, pero tampouco 
penso que os problemas se so
lucionan pensando qué simples
mente non existen.• 

VICENTE REBOLEIRO 
(A CORUÑA) 

As mulleres 
e ·a natalidade 
i 9 de-Xuño. Chego á casa e pa
ño a rádio. Están a talar do con
greso do PP e escoito unhas ma
nifestacións de~-Fraga nas que di 
que o BNG ten que renovar aos 
seus líderes. Dame a risa vindo 
de quen vén. Despois de comer 
póñome a ler ANT que coma ca
da Venres acabo de recoller no 
buzón. Cando chego á páxina 14 
surp-réndeme o título "Renova
ción" que encab~za a coluna de 
Manuel Cao. Prodúceme desa
cougo e aínda raiba a casual 
coincidéncia co que escoitara an
tes a aquel señor. Tanto un coma 
outro seméllanme un deus calde
roniano repartindo papeis nos que 
a certo personaxe lle di '1i sen na
cer morrerás". Eu considero que 
nen Anguita, nen os cargos púbri
cos ou dirixentes do BNG aínda 
non tiveron a súa oportunidade 
como para defenestralos, sen em
bargo, estes últimos foron quen 
de sementar ilusión na cidadanía 
como para que ésta, a pesares 
dos atrancos contextuais, se deci
dise a apoialos incluso cos votos. 
Non me creo esa teoría do señor 
Cao de que o nacionalismo cre
cente no noso país se deba a un
ha demanda social que como er
ba vizosa se dera en medrar por 
xeración espontánea. Tampouco 
me creo o fenómeno flautista de 
Hamelin, algo asi como que todo 
un povo desilusionado vaise tras 
dun só home. Cando xa me che
gou un certo tufiño talibanesco foi 
cando o señor Cao aponta a Pilar 
García Negro como persoa que 
cómpre ser sustituida, e ·precisa
mente polo seu posicionamento 
respeito da natalidade. Quererá 
Manuel Cao que sobre este tema, 
como en case tpdos, só opinen os 
homes? Se algo falla no BNG é 
precisamente a escasa partici
pación das mulleres nos cargos 
púbricos e nos cadros dirixentes e 
esa auséncia débese, aparte da 
mentalidade de moitos homes 
que non consenten én deixarlles 
os "seus" postas, á situación en 
que a sociedade en xeral e a fa
m ília en particu!ar pon á maioría 
das mulleres. E case imposíbel 
para unha muller que ten filias 
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participar na política e na socieda
de en igualdade que os homes e 
esta situación tan inxusta é o ver
dadeiro problema. A solución só a 
podemos dar as mulleres antepo
ñendo a vida pública sobre a pri
vada até acadar o equilíbrio de 
xéneros, daquela estaremos en 
condicións de discutir en pé de 
igualdade so-
bre a procrea-
ción. Case nin
guén se pran
tea hoxe o 
enorme sacrifí
c i o daquelas 
mulleres que 
por contribuir á 
merlora social 
ou política te
ñen que pagar 
o alto prezo de 
renunciar á fa
mília ou sofrer 
o sentimento 
de culpabilida
de que lle pro-
duce a contí-

Écase 
imposíbel para 
unha muller que 
ten fillos 
participar na 
política e na 
sociedade en 
igualdade que 
os homes. 

nua queixa dos tillos ou do home 
do pouco tempo que lles adica. 
Neste aspecto pouco se ten avan
zado desde que as mulleres al
canzamos certos dereitos, derei
tos recoñecidos pero que poucas 
veces podemos exercer. En can
to ao medre do nacionalismo: 
quen pode dicer se a maioria dos 
votos é masculina ou feminina? 
Ternos as mulleres lexitimidade 
moral para seguir votando listas 
nas que escasamente estamos 
representadas e sempre en pas
tos secundários? lsto só contri
búe a que nada cámbie e taínos 
cómplices da nasa inxusta situa
ción. Volvendo ao asunto da na
talidade sempre observei que os 
governantes autoritários sempre 
tuveron a teima do aumento de 
povoación para teren máis en 
quen mandar e incluso dispoñer 
das súas vidas según lles viñese 
ben , en guerras ou en repre
sións, e nunca se viu que a digni
dade dun povo dependese do 
maior ou menor número de habi
tantes. Incluso coñecin un na
cionalista que tiña a seguridade 
de q·ue o nacionalismo habia 
converterse na forza maioritária 
por vía de procreación, como se 
as ideas se transmitisen nos xe
nes. Por moito que lle preocupe 
ao señor Cao ou ao señor Fraga 
hoxe por hoxe o problema non é 
se en Galiza nacen menos ne
nos, senón se os nenas que na
cen tanto aquí como no mundo 
enteiro poden medrar en condi
cións dignas.• 

ESPERANZA GARCIA 
(VILAGARCIA DE AROUSA) 
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Onde vai ir de· vacacións? 

Manuel Maria Xosé Sandra Gabriel Carme 

Obreiro Profesora Estudante Profesor de música · Ama de casa 

A Monforte de Lemos 
porque son dali e porque 
prefiro ~quilo antes que a 
praia. A praia xa fun o 
outr dia e queimeime. 
Ao estranxeiro ou ás Ca, 
nárias tampouco quero ir 
porque non me gosta vía, 
xar; vou para o campo. 
Diñeiro para ir de vaca, 
cións non haberá moito, 
pero podíase ir. • 

Tiña pensado Roma e ltá, 
lia e facer unha x~ra pero 
non o se i fi xo . E unha 
cuestión de cartas, quero 
facer reformas na casa e 
esas cousas. Normalmen, 
te podo ir de vacacións, 
somos profesores os dous 
e coa paga extra . .. as 
ca usas serán axustadas , 
pero para ir de vacacións 
sempre ternos.• 

Vou a Vigo. Estou estu, 
dando veterinária en Lu, 
go, paso ali todo o ano e 
nas vacacións vou a Vigo 
e a Tui, que é onde ~stá a 
miña aldea. Non saio fo, 
ra da Galiza por estudar e 
tamén por razóns econó, 
micas , ainda que meus 
pais marchan. En Setem, 
bro teño exames e en 
Agosto hei de estudar. • 

A ningures, porque teño 
que traballar todo o mes 
de Xullo e todo Agosto. 
Outros anos si tiven va, 
cacións. Fun a Mallorca 
e Menorca os dous últi, 
mas anos. Este ano non 
ti ven nen vou ter, ainda 
que ·estou pasando alguns 
dias na praia, pero non 
teño nen sequer vinte 
dias de descanso. + 

A Vigo. En todos os sen, 
ti.dos, polas praias, pola 
comodidade, porque é bo, 
nito, por todas as razóns. 
Hai razóns económicas en 
parte, porque cando non 
pagas hotel aforras, pero 
tamén .porque é onde me 
gasta. Coñezo todo o Sul 
de España e toda a costa e 
vacacións como en Vigo 
non hai.+ 

Expropriación 
lingüística 
O outro día vin nun xomal galego 
un anúncio dun Ministério de non 
sei qué. O anúncio era deses que 
ocupan moitas páxinas, nos que 
informan aos veciños dunha pa
rróquia de que lles quitan as te
rras para facer autoestradas e to
das estas cousas tan necesárias. 

A província na que estaban esas 
leiras era "La Coruña". Díxome o 
meu curmán, que é moi estudia
do, que esa província está aló 
por Madrid, nos despachos, pe
ro qu e eiqu í 
no país non 
existe. Eu non 

A província na 
que estaban 
esas leiras era 

lles entando 
moito de des
pachos e pa
peis de Ma
drid, pero 
nunca ouvín "La Coruña" e 
falar das pa
rróquias onde 
dicia o xornal 
que estaban 
as terras que 
precisaba o 
ministério 
("Boqueijón" e 
"El Pino"), así 
que ha ter ra
zón o meu 
curmán e se-

as parróquias, 
segundo dicia o 
anúnciodo 
Ministério, 
"Boqueijón" e 
"El Pino". 

guro que son parróquias deses 
despachos da capital. 

O que non acabo de entender é 
por que poñen anúncios nos 
xornais galegos para informar 
sobre parróquias que teñen nos 
seus despachos. Pero eso son
lle causas dos ministros, ·e eu 
deso non lles sei nen chisca. 
Seica-os poñen eri todos os xor
nais de España para que vexa
mos que non só nos quitan a te
rra a nós, que tamén lla quitan 
aos de Madrid. 

O que' máis grácia me fixo foi 
que había un home, un deses -

. pobrijl.Q.s que viven nos caixóns 
dos despachos do ministério, ao 

'-
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que lle quitaban as leiras, que ti
ña o mesmo nome ca min, e: 
vaia casualidade! Vivía nunha 
rúa que se chamaba como a rúa 
na que teño eu unha casiña 
cunhas fincas en Boqueixón, ató 
na Coruña. 

E despois din os nacionalistas 
que o naso país non é o mesmo 
que o dos señores de Madrid. 
Se saben destas semellanzas 
seguro que cámbian de 
parecer.• 

MARCOS FE-RREIRA AMOEDO 
(VIGO) 

Os diplomaticos 
doBNG 
Con case vinte anos que leva
mos de democrácia, nunca o ne
me de Galiza foi tan soado no 
Congreso dos Deputados coma 
nesta lexislatura. Pois os vinte
cinco deputados que esta comu
nidade tiña en Madrid, perten
cian o PSOE e PP respeitiva
mente, polo que o carecer dun
ha forza nacionalista, Galiza ia 
ser marxinada. Pois só se sabia 
nde estaba polo mapa, xa que. 

carecía de todo tipo de comuni
cacións (estradas, camiños de 
ferro, teléfonos, etc.). Pero ia ser 
a partires de Marzo do 96, can
do en Galiza se ia acadar unha 
verdadeira revolución, pois por 
primeira vez, unha forza política 
nacionalista como o BNG aca
dou dous deputados en Madrid, 
que nos serviron para que Gali
za escomenzase a ser recoñeci
da como nacionalidade histórica, 
con un idioma e unha cultura 
propria; como a basca e a cata
lana, sen olvidar que Galiza tivo 
un reino que chegou a ser capi
tal de España, algo que o gover
no non quer ver nen ouvir, pero 
o mesmo tempo estanse a dar 
conta de como o partido de es
tes dous gu~rreiros se está a 
consolidar na Galiza, como alter
nativa ao PP, pois o impacto da:s 
autonómicas, _tivo máis repercu -: 

sións fora ca dentro de Galiza, 
pois xa empezan a ver como o 
BNG se está a consolidar tamén 
en Madrid. Como alternativa de 
poder, igual 
ca CIL:J e PNV 
converténdo-
se para eles 
nunha séria 
ameaza, xa 
que perxudica 
ao seu partí ~ 
do, 

lsto debémos
llo ao grande 
papel que du
rante estes 
dous anos e 
pico levan de
sem pe ñ ando 
Francisoo Ro
drígue.z e Gui-
1 llerm e· Váz-
quez, ambos 

Debémosllo ao 
grande papel 
que durante 
estes dous anos 
e pico levan 
desempeñando 
Francisco 
Rodríguez e 
Guillenne 
Vázquez .. 

deputados desta formaci:ón, que 
non cansaban de pedirlle ao go
verno que incluise nos orzamen
tos a mullta da supertasa; ou que 
non se vendese Barreras, algo · 
ao que o governo se opuxo, pe
ro os galegas xa escomenzaron 
a darse confa da realidade; pois 
ao grande daranlle subvencións 
para axudalo, mentras que ao 
pequeno terminarán por afundi
lo, pois todos sabemos que as 
pequenas empresas, son as que 
mais postos de traballo xeran, 

. pero debido ao~ impostas que 
lle poñen, non lles queda máis 
remédio que pechar.• 

MANUEL SIÑEIRO MARTÍNEZ 
( ÜRIXA, MUXIA) 

Informar 
sobre AMI 
Son un leitor. asiduo de A Nosa 
Terra desde que me intereso 
pola política. Son nacionalista e 
interésame todo o que neste 
ámeto se mova, así que merco 
a revista para informarme desde 
esta perspectiva, da Galiza e do 
mundo. leño que recoñecer 
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que para informarme do mundo 
boto man de outras de máis am
plitud e, é isto non vos debe 
ofender, máis para informarme 
da Galiza, a pesares de que hai 
outras revistas decídome por A 
Nosa Terra porque presume e 
lle presumo unha maior serieda
de informativa: . 

Mais observo unha perturba
ción. Desde hai tempo, bastan
tes anos, A Nosa Terra ven dan
do pequenas notícias dunha or
ganización política, a AMI, sen 
que até o momento apareza un 
artigo de fondo ou unha-entre
vista, coma a que lle adican a 
persoas case nen galeguistas 
ou a organizacións de menor 
calado polítioo, que dé canta da 
trascendéncia que esta organi
zación peida ter, e equilibre o 
feito de ser suxeito pmdutor de 
notícias, mais non suxeito de in
terese informativo, o que produ
ce inevitabel-
m ente ru ido 
nas súas in-
formacións. 

Outros meios 
informativos 
véñense ocu 
pando da AMI 
con profusión; 
abondantes 
fotos e texto e 
boas páxinas, 
mais fanno 
cunha inten
ción criminali 
z adora. Así 
que cabería 
agardar que a 
súa revista', 

Até o momento 
non apareceu un 
artigo de fondo 
ou unha , 
entrevista sobre 
a AMI, coma a 
que lle adican a 
persoas case 
nen galeguistas. 

coma é costume, tratase o tema 
· coa seriedade que a caracteri

za, penso eu, e digoo coa espe
ranza de que cando menos se 
manteña na revista unha liña li
beral e que non se oriente na 
deriva da práctica política co
munitarista, tan de moda-no no
so país, e da súa conseguinte 
ameaza totalitária. • 

Luís GONZÁLEZ p ARADELO 
(ÜURENSE) 

hotel. A puta paga 
e desperdiciada. 
(~on todos os que 

1 
1 
1 
1 
1 viaxan en avión 
1 son ricos. Non. 
1 Pero a 
1 incomodidade dos 1 
1 pobres nunca seria 
1 notícia). · 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tele 5 ilustra unha 
información sobre 
.o trab~llo infantil 
con imaxes de 
nenas levarido a 
pacer as vacas en 
Galiza. Suxiren 
que . alguén debe ria 
sancionar aos pais 
por explotar aos 
tillos e se cadra 
tamén por ter 
vacas. 

Alexandre 
Finisterre, o 
inventor do 

1 futbolín, estará 
presente na Feira 
das Mentiras que 
se celebra en 
Santiago a fin de 
semana. Hai dez. 
anos entrevistouno 
A Nosa Terra. Ao 
cerre desta edición 
a sua voz sae pala 
Ser, respondendo 
ás perguntas de 
lñaki Gabilondo. 
Finisterre lembra 
que inventou o 
xogo en Barcelona, 
en 1937; para 
alegrar aos nenas 
mutilados polos 
bombardeos 
franquistas que 
non podiar xóg.ar 
ao fútbol como os 

1 
1 

. _demais ·e miraban· 
o campo grande 
con ollas de 
envexa. 

: Hai q.uen non 
1 gasta de verá 
1 família de Miguel 
1 Angel Blanco 
: peregrinando á 
1 Monclo_a, · 
1 fotograf_iándose do 

r 

-· 



1 
1 
1 

ganchete de Aznar 
e Ana Botella. O 
albanel embutido 
en traxe caro. Elas 
apret~ndo as 
carnes entre as 
sedas. "Trátanos 

.. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. como a parviños. 
1 Están sendo 
·: .· utilizados", din.· 

1 
1 
1 · O fiscal Malvar, 
1 do Tribunal 
1 ·Superior de Galiza, 

súmase aos que 
piden a 
legalización das 
drogas. Un apoio 
notório, porque 
Malvar 
ideoloxicamente 
estaría á direita de 
José António, se 
vivise. De feíto, Diz 
Guedes, o 
delegado do 

1 Governo central en 
Galiza, salta a 
responderlle, 
poñendo os pontos 
sobre os ies . e 
lembrando que os 
cárceres recén 
inaugurados están 
para usar. A La Voz 
de Ga/icia vaiselle 
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A feira 
dos · pensamen_tos . 

Está de moda adxectivar o pen
samento por ver de definir un es
tado de cousas, unha corrente 
política ou unha escala filosófica. 
Trunfou o pensamento débil, 
trunfa 9 pensamento ·(h) único e 
trunfará o que algúns xa ·chaman 
o pensamento sen pensamento. 
A realidade non para de producir 
modelos de pensamento. Abre 
un a xanela ao día e onde me-
nos s'e perisa salta un pensa
mento. Só ternos que· sinalalos e 
deixalos correr .ceibes . .Berré · 
verdade que hai peñsamentos 
que actúan de apéndi.Ge ou coro-
l ~ri o doutro pensamento máis· 
global. Galiza non é untia excep
ción, .tamén produce pensamen
tos ·a fartar. Eu ás _veces gosto 
de fixarme en certos .pensamen: 
tos vertidos no fío.dunha anédota 
ou no decorrer dunha dedara
ción, ag_achados no relanzo dun
ha frase ou expostos nun lugar 
destacado da imprensa diária. 
Retallos de p~nsamento espalla
dos por todos os recantos da no
sa xeografia impresa e que rexei
tamos sen paliativos. Vexamos. 

'Transportado ata o óutro lado 
do Atlántico polo. vendaval furio
so da guerra c!vil", f!O artigo dun 
xornalista de La Voz de Galicia. 
É un lugar: común que a qhama
da guerra civil foi antes un levan
tamento militar fascista contra o 
povo, .etc. Chamarlle "vendaval 
furioso", loucura fratricida ou fer
vedoiro de baixas paixóns·, por 
exemplo, é botarlle literatura e · 
non querer precisar o feíto real 
da agresión franquista. Falar de 
"vendaval furioso" é ·transmitir a 
impresión equívoca dun vento 
tolo e funesto que· se apoderou 
por igual de todos os "españois" 
e os· levou. a cometer atr.ocida-

a man e, entre as des desde todas as bandas. o 
desventaxas de "vendaval furioso", que arrasou 

con todo e trouxo a ditadura, tiña 
legalizar a droga, nome e apelidos. Un golpe tas-

i situa esta: "Falta cista é unha causa moi séria co-
mo para buscarlle outras pala-

de alternativas bras e rodealo de nebulosa. Xa 
sabemos que o proprietário qes-

econó micas reais ta escrita "extremadamente cui-
naquelas rexións dadosa" é un santo e que o or-

onde O tra, fi'co denador portátil no que escreve 
ten forma de corazón. Xa sabe-

supón unha mosque todos ternos as nasas 
misérias e que non paga a pena 

importante fonte de furgar nas feridas. Xa sabemos 
ingresos".+ · todo iso. Pero tamén sabemos 

· que a linguaxe non é inocente e 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO 

que o xornalismo pode ser un 
espello no camiño e que hai 
causas que non admiten un tra: 
tamento ecuánime ou evasivo. E 
este un pensa.mento que fuxe de 
si mesmo, que non quer enzou-
farse na lama política dos días, 
que procura manter un equilíl;>rio 
inestável, que aparenta neutrali
dade sen ser neutral, que norí 
quer que se saiba a sua identi
dade pero sábese, que non quer 
ofender pero ofende. 

Veñen de estrear unha páxina 
galega de información en El 
Mundo de Catalunya e no artigo 
de presentación fálase dos gale
gas que polo feito de teren que 
deixar a terra deixaron tamén a 
língua e--dinse causas como es
ta: "Ouvindo aos cataláns cairon 
na canta de que ter unha"língua 
é unha honra e comenzaron a fa
lalo outra vegada e a ensinalo 
aos seus tillos e istos aos seus". 

· Polo visto, os galegas non ternos 
remédio . Non sei como é que 
sempre aparecemos nun segun
qo plano, incapaces de · sermos 
nós mesmos e necesitados do 
exemplo dos demais para recu-
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perarmos a nosa língua. É certo 
que todo axuda -os cataláns a 
nós talando na sua língua, e nós 
a eles talando na nasa; ou eles a 
nós falando na nosa língua, ~e 
nós a eles talando na sua-, pero 
eu non vexo eses sectores gale
gas en Catalunya, e se os hai 
son pequenos, que recuperaran 
a língua polo efecto benéfico de 
ouvir aos cataláns falar na suá 

. En todo caso, o proceso de recu
peración ou conservación da na
sa língua ten a ver coa nosa pró
pia resisténcia como pavo e a 

·das -nos;:i.s f0rzas políticas e cµI-
. turais. O galega que leva ar-raiza

da a língUa, fala galega airid~·· 
cando non o fala; non .necesita ·a 
ax1:.1da de ninguén para falalo de 
pór si .' Calquer que coñeza un 
pouco a emigración galega sabe 
que isto é asi : Hai que ver as vol
tas que dá o complexo de inferio
ridade. A ·quen se quer compra
cer dicindo es-
tas causas? 
Xa ao final do 
artigo: "Para A¡· · 
que a causa mguaxe non e 
vaia ben, hai inocente e hai 

cousas que non 
admiten un 
tratamento 

que fuxir da 
política como 
fuxe ·o demo 
da auga benta 
ou o gato es
caldado da ecuánime ou 
auga quente". evasivo. 
Por qué razón 
hai que fuxir 
da política? 
Acaso somos 
demos ou gatos para fuxir da po
lítica? Da política benta, de acor
de~ da política quente, nen falar. 
Ou se explica de que tipo de po
lítica hai que fuxir ou podemos 
pensar mal. Eu ;- por exemplo, 
procuro fuxir da política que go
verna dun xeíto despótico contra 
os intereses do povo e se aferra 
á cadeira con febre de poder e 
até o último alento. E de quen di 
estas causas en nome da ciéncia 
e do botafumeiro. Eis o pensa
mento de conveniencia, que 
cheira a autodesprezo e renega 
-da política (tamén da do governo 
da Xunta que pon o seu anagra
ma ná páxina de El Mundo?). 

Sábado noite. Dou cos meus 
osos núnha festa galega. En 
pleno baile, paran a orquestra e 
suben ao palco uns señores. O 
primeiro fala en nome do PP e 
cando salta o do "cruxol de Es
paña" sinto un noxo profundo. 
Logo talan o representante de 
CiU e o alcalde de Barcelona en 
español coma- se fosemos uns 
bichos raros e non entendése
mos o catalán. O representante 
da comunidade galega falar non 
fala nada, pero anda en todos 
os palcos e zóupalle á masa 
festeira que como se sabe é 
parva. O representante naciona
lista galego non fala como de 
costume porque eses non exis
ten. Déronme gañas de acanta
zalos a todos, ao do cruxol o pri
meiro. Velaí o pensamento ser
vil, excluínte, fervoroso do caci
quismo de sempre, que fai boas 
as palabras de Fraga: "O na
cionalismo, con ideas separatis
tas ou pintorescas que non r~s
ponden á realidade do noso 
tempo". Por iso non existen, non 
os convidan, por separatistas e 
pintorescos. Fraga tala como o 
Caudillo das Espa:ñas. Ten o re
lóxi9 do pensamento parado e 
non o sabe. Sabe que ten 
101.000 afiliados en Galiza e 
unha voracidade afiliadora sen 
límites. Ao final, todos os gale
gas afiliados-súbditos do gran 
cacique da dobre pe, todos gai
teiros en posición de firmes. 
Causas de ditador no lusco-fus
co do pensamento. 

Así, pois, pensamentos hainos a 
mareas. Citaremos algúns . sen 

. ánimo malicioso. Alfredo Conde é 
o pensamento ambulante e inte
resado; Ilustrísima o pensamento 
recollido nun rosário de anédotas 
a cada cal mellar, saídas directa
.merite do corazón e que non pre
tenden facerlle mal a ninguén e 
onde a paparota é o centro de 
gravidade; García-Sabell os gra
mos do pensamento sobre a· tras
cendéncia e outras extraordina
rieces con citas de autores no 
seu idioma or-ixinal que rara vez é 

. o galega; Guiña o pensamento 
populista que viaxa en moto de 
alta cilindrada polos circuitos ca
ciquís do rexionalismo considera
do como conceito modélico e 
montefareiro; Saltar o pensamen
to das famílias prominentes e da 
Real Banda de Gaitas; Cacharro 
o pensamento servido en cacha
rros herdados da época medieval 
e que recordan a vasalaxe debi- . 
da ao señor omnipotente ; Diz 
Góedes o pensamento estudado 
nos grosos volumes da história 
universal do fascismo e que des
preza e-"despraza" con autorita
rismo doutrinal todo pensamento 
discrepante do seu; e Fraga o 
pensamento que xa rien pensa~ 
mento é, ou se queredes, o non 
pensaniento en estado puro, por 
moito que digan que leva un es
tado na cabeza: un estado vacío 
de pensamento, claro está 

E agora un pouco de brincadeira 
co pensamento de fondo. Afía 
tanto os pensamentos que os 
deixa miudiños de todo. Di que 
se lle apareceu a Santa Compa
ña dos pensamentos. Férvelle a 
qabeza de maus pensamentos. 
E de 1an bon facer que non se lle 
ocorren mais que bons pensa
mentos. Os ricos non se rebai
xan a ter pensamentos en bran
ca e negro. Déixovos os meus 
pensamentos para que non me 
esquezades, foron as suas de
rradeiras palabras. Chéiranlle 
tanto os pensamentos que non 
hai quen se arrime a aquel ho
me. Un día nun bar perdeu o tino 
e pediu unha ración de pensa
·mentos. Nunha floristería, xa 
mais atinado, pediu un ramo de 
pensamentos. Pois a min o que 
me gastan son os pensamentos 
de Padrón, outro ao que se lle foi 
a língua nunha conversa gastro
nómica. Deulle por pensar e afo
gouse en pensamentos. Deixou
no abafado de tanto pensamento 
que lle botou . Subiu ao alto da 
torre e botouse por un pensa
mento abaixo. Contemplou as fo
tos do álbum familiar e recuperou 
o pensamento das lembranzas. 
Non me veñas con pensamentos 
de palla, díxolle un pensador a 
outro no fragor dun debate. Era 
tan descrido que mesmo renega-

ba do seu pensamento de des
crenz-a. Nen pensamento ético 
nen estético, pensamento heréti
co, acostuma dicer un que é me
dio herexe. O crepÚ?culo dopen
samento, un bon título para o li
bro do fil,ósofo que queira facer 
carreira. Galiza é un proxecto de 
pensamento próprio que non dei
xan coallar os que odian propia
mente o pensamento. E que vos 

· parece se deixamos o pensa
mento para outro día? 

Eu, que xa estou farto de prati
car o pensamento adoecido e 
atravesado, voume informar a. 
ver que é fso do pensamento 
sen pensamento e como as 
condicións económicas sexan 
boas estou disposto a conver
terme nun eruzado remunerado 
da causa sen causa. Xa teño 
idade para colocarme, non vou 
andar toda a vida co pensamen
to a velas vir. Acabáronse os 
biosbardos, xa é hora de ter un 
pensamento de verdade.+ 

EMILIO Cm 
(BARCELONA) 

Astúrias, furtada, 
dominada, vítima 
Desde Právia, a miña vila, enví
anme un recorte de periódico no 
que consta que Gustavo Bueno, 
rioxano, catedrático da Universi
dade de Oviedo, emite a frase 
de contido colonizador seguinte: 
Se nos impoñen o Bable, sería
mos a aldea perdida. 

Sarcasmos da vida; ternos que 
recoñecer que precisamente, 
Asturias é hoxe a aldea perdida. 
País en ruina anímica e econó
mica; sen intenso estímulo dos 
valores autóctonos, carente de 
devoción ao máis preciado ben 
dos orixes de todo povo, o idio
ma; con abandono da personali
dade, vulgarizado; falto de de
fensa do seu queda reducido a 
simple zoa castelán. Continuan
do Astúrias escurecida, cándi
damente aceitando o infame sis
tema de séculos de desprestíxio 
empregado 
por ingratos 
-descarados 
casteláns so- Resulta inútil a 
bremaneira
e paralela
mente, pade
cendo políti
cos desfavo
rábeis -men-
talizados con-
tra o próprio 

autonomia, o 
destrozoé 
incalculábel. 

da sua comunidade aderidos a 
aquela antiga España irrespe
tuosa de culturas e línguas peri
féricas- resulta inútil a autono
mía, o destrozo é incalculábel e 

está aberta ás vosas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 

Agora tamén pode dirixir 

os envios para esta sección 

- non recupera a sua identidade, 
non ten redención. Extendido o 
desánimo, diluido o empuxe ci
dadán debido a tales desviados 
indivíduos con esas atitudes 
maléficas, lodos que obstruen o 
manantial de coesión e estímulo 
do vigor social, non se construe, 
non se fabrica. Vergoñosa e do
rosamente, Astúrias é hoxe a al
dea perdida e fundida. 

polo correo electrónico: 

antpcg@arrkis.es 

Envíos a: 
A ALDEA GLdBAL 

ANOSA TERRA 
, 
Apart: 1.371 36200 Vigo 

ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 

Puelu que nun ama, 
escarniez o marxina 
la so llingoa, la so co/tura, 
isi puelu diz al riestu del mundiu 
que espotrexa Ju sencia/, 
que desvero'I so camin, 
que guey ye xostru, 
que tresmanó la so dinida. 

ÜXENU A. FLOREZ-QUENO, 
, ÑEMBRU DE X. A. 

(COMPOSTELA) 

; ' 
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Só se proXectou un filme~ dobrado :'ao galego 
en 15 anos de Lei de N ormalizaci~n Lingüística · 
A nula vontade política atranca á normalización do audiovisual 

* BEL.tN REGUEIRA 

Só unha _película foi exibida 
en salas comel'ciais do noso 
país nos quince anos de vixén, 
cía da Leí de Normalización 
Lingüística Mentres na Galiza 
non existe ningunha iniciativa 
institucional para apoiar a do, 
braxe das estreas cinematográ, 
ficas á nosa língua, a Gener:a, 
litat obrigará por decreto a 
que alomenos a metade das có, 
pias dos filmes máis taquillei, 
ros sexan distribuídas en catalán. 

A normativa da Generalitat de-
envolve a lei do catalán no eido 

audiovisual e pretende normali
zar a língua nun ámeto novo e 
de prestíxio no que a sua presén- . 
cía está moi restrinxida. O de, 
creta abrigará ás distribuidoras 
dos filmes con máis espectadores 
a oferecer a metade das cópias 
en catalán. Ademáis impoñera
Lles cuo11as lingüísticas de panta
lla ás salas, que ºdeberán exibir 
películas dobradas ou con lenda
xe en catalán un de cada cinco 
dias á semana. A proposta preve Os profisionais da dobraxe apoian a exibición de fitas en versión galega. . A. IGLESIAS 

sancións económicas e mesmo a 
clausura de salas e foi recibida 
con receo pola indústria cinema
tográfica catalana. Xúlio Fernán
dez, galego afincado en Barcelo
na e presidente da distribuidora 
Filmax, considera que o governo 
catalán debería ter consensuado 
as medidas cos empresários do 
ector "para non prexudicar a in

dústria" e para "que exan efecti, 
vas de cara ao público''. 

A ituaci n na Galiza é ben di -
tinta. Ainda ue o artigo 20 da 
Lei d N rmalizaci n Lingüí tica 

briga a in ritución aut n mi
cas a fi m ntar a pr ución, a d -
braxe, a subtitulación e a exibi
ci n de filme en lfngua galega, 
no quince ano de vixéncia da lei 
só e proxectou unha película do
brada a galega, O pico das viúvas, 
no 1994. Filmax encarregouse da 
ua di tribución e egundo Xúlio 

Femández, "todo o pagamos nós, 
a dobraxe e o lanza.mento, sen 
ningún apoio institucional". 

Filmax pretendía "iniciar un 
proceso no que se involucrase 
máis xente para normalizar o ga
lega no audiovisual". A iniciati
va non seguiu adiante "porque 
non houbo vontade por parte de 
ninguén". A distribuidora que 
preside Fernández mantén con
versas coa TVG para galeguizar 
as pantallas galegas pero a Xun
ta de Galiza nunca se puxo en_ 
contacto con ela. 

A Oireción Xeral de PoÍítica 
Lingüística recoñece que non ten 
ningunha partida orzamentária 
dedicada a promocionar a dobra
xe de filmes ao galega e atribue 
esas competéncias á Consellaria 
de Cultura. O departamento que 

- dirixe Xesús Pérez Varela anun
ciou en Fevereiro que ia investir 

210 millóns de pesetas en pro
mover a proxeción de filmes na 
nosa lmgua. A iniciativa consis
tía en organizar un Dia. do Cine, 
ma en Gal.ego cada mes nas salas 
comerciais das sete principais ci
dades galegas. Non se volveu sa
ber mais nada do proxecto. 

Leí do Audiovisual 

Mentre , segue sen aprobarse 
unha leí do audiovisual que re
gulamente tamén as axudas á 
dobraxe. O BNG apresen~ou en 
Abril do 1996 e en Xuño <leste 
ano enllos proxectos de lei que 
reclamaban reforzar "a exibición 
qas películas dobradas ou subti
tuladas no noso idioma". As 
duas propostas foron rexeitadas 
polo Parlamento galega, co pre
texto de que o Partido Popular 
estaba elaborando un proxecto 
de lei que ainda se ha de debater 
despois das vacacións de verán. 

Todo o volume de producións do
bradas en galega é absorbido pala 
Televisión de Galiza que, segundo 
Francisco Campos, o seu director 
xeral, inviste cada ano uns mil 
~illóns de pesetas neste aspecto. 
En opinión de Carlos Callón, da 
Mocidade pola Normalización 
Lingüística, o investimento en 
dobraxe da TVG debería ser ren
dabilizado para que os filmes <la
brados en galego estean presentes 
"agora nas salas comerciais, logo 
nos vídeoclubes e nuns anos poi
dan ser emitidos na TVG". 

A Mesa pola Normalización Lin
güística leva case un ano desen
volvendo campañas ert apo.io á · 
dobraxe de filmes· ao galega. Con
s<!gui u· apresentar nove mil ins
táncias solicitando á Dirección · 
Xeral de Política Lingüística que 

patrocinase a distribución de có
pias en galego das grandes produ, 
cións cinematográficas. Entre os 
asinantes habia profesionais do 
mundo da dobtaxe e xerentes de 
empresas do sector. A Mesa con
seguira previamente o visto e p19-
ce de Buenavista, a distribuidora 
dos filmes de Oisney, para exibir 
as suas películas en galego. Segun
do ~arles Callón, 
as conversas con 

do lugar no que se proxec~en. 

Crise no sector 

O sector da dobraxe sofre en to, 
do o Estado unha crise que xa 
dura tres anos , motivada pola 
política de reposicións das can
les te'levisivas e polo aumento 
<li prndución própria .. Na Galiza 

· vários estúdios se 

Buenavista preten
d ian demostrar a 
actitude positiva 
das multinacionais 
que, "ante todo 
non queren prexu
d icar a sua imaxe" 
e buscar un camiño 
para prestixiar a 
língua diante da 
xeración que me
nos a fala, os máis 

Das once 

viron abrigados a 
pechar no 1997, 
afogados pelas 
débedas. Dás on
ce empresas de 
dobraxe que che
garon a funcionar 
no país menos da
me t ad e seguen 
traballando regu
larmente e o con
vénio laboral asi
nado hai tres 
anos case non é 
respeitado por 

: empresas . 
~de dobraxe 

novos. 

Carlos .Callón 
cualifica a situa
ción actual de 
"piar imposíbel" .e 
propón comezar 

~ que chegaron 
a funcionar, 
menos da 
.metade seguen 
traballando ninguén. 

regularmente. Os profesionais 
suliñan que a do
braxe de filmes ao 
galega contribui
ría a darlle estabi
lidade ao sector ·e · 
facilitaría a incor-

exibindo nas salas 
unha pelícúla do-
brad a ao galega 
por mes. Miguel 
Anxo Fernández, crítico de ci
nema, aposta por comezar" exi
bindo curtametraxes galegas e 
en galega acompañando a ou
tras producións para que o pú
blico "se afaga a escoitar a nosa 
língua nas salas". Esta iniciativa 
perm itiria ao mesmo tempo 
promocionar as producións au
diovisuais realizadas na Galiza. 
Xúlio Femández é partidário de 
que se emitan os filmes en ver
sión orixinal e qu~ exista a posi
bilidade de velos con lendaxe 
en español ou na língua própria 

poración de novas voces. Un do
brador sinala que o prindpal 

. atranco é "a falla de apoio institu
cional" e a nula iniciativa dos 
empresários "que actuan como 
tendeiros, sen comprender que 
eles tamén se verían beneficia-
dos". 

En todo caso, o exemplo catalán 
amasa que con vontade ·política 

. é posíbel introducir o idioma en 
ámetos novos e que consigan 
dar un novo pulo ao proceso de 
normalización.+ 

Regueiro 98 

~ XAN CARBALLA 

. Á Xunta v.en dé culminar, da . 
man do seu responsábe.l de Política 
Lingüística, Manuel· Regueiro Ten
reiro, un ridículo monumental. Da
quela, con toda seguridade, vai reé:i
bir as felicitacións de todo o seu 
escalafón: Currás,-Péfez'varela ~ -
Fraga. A sua espectacular xestión, 
plena de dinamismo ··e atención aos 
sectores sociais de vangarda, con
queriron, por fi!l, que o arquifamoso 
sistema operativo Windows 98, saia 
ao mercado en castelán, vasco e 
catalán. Brav,o, por Regueiro! 

~egueiro é un deses funcioná
rios inasequíbeis, que o mesmo po
ñen a Fraga a cair dun burro cando 
est<Í!\ no tripartito de González Laxe, 
que pasan a virar de posición e for, 
mar parte da Corte de Vilalba, in
ventándolle conceitos cosque seguir 
mareando a perdiz, como o bilinguís, 
mo harinónicó. Tan harmónico, tan 
igualado, que tres anos despois de 
chegar tarde á galeguización do 
Windows 95, conseguiu que se vol
vese a completar marca, e lonxe de 
negociar coa Microsoft, consegue 
que entremos no século XXI cunha 
man -diante e outra detrás en matéria 
de galega na inform~tica. 

~nada valeu que se abandeirase 
por todos os usuários informáticos a 
necesidade de galeguizar o sistema 
operativo que máis se extendeu no 
planeta, de nada valeu unha intensa 
campaña de todas as plataformas 
desde as Ciberirmandades da Fala á 
Mesa de Normalización Lingüística, 
de Vieiras á manchea de criadores. 
de páxinas web galegas. Tres an9~ 
non chegaron ao fuxidio Regueiro 
para correxir o que xa naque 1995 
se recoñeceu como un erro total. 

~ boca cheo de conceitcis de · 
modemidade, autqpistas da informa
ción ou informática de catálogo ba
rato, os Regueiro e Pérez Varela de 
turno non deron un pao á auga. Que 
fixeron neste tempo en matéria de 
galego na informática? Nada. Por
que o ·corrector lingüístico tardou 
anbs en chegar e desenvolveullo un 
organismo (o ILG) ao que a Xunta 
puxo proa desque creou o milmillo
nário Centro Ramón Piñeiro. 

~ier Alcalá pergúntase en alto 
se non será tirar baixo a reivindica
ción do_ Windows 98 en galego, e _ 
non haberá que pensar por elevación 
e pedir que os novos sistemas de re
coñecemento de voz, con grande fu
turo a bon seguro, sexan quen de en
tender tamén o gal.ego. Ben seguro 
que si, pero npn se pode topar unha 
perna coa outra. O usuário preme o 
botan do computador e construe o 
mundo virtual nunha lfugua allea. 
Podes baixar o navegador do Brasil 
ou mercar o sistema operativo en 
Portugal, pero todos sabemos que 
esas son disculpas que distraen a res
ponsabilidade dunha dirección de 
política lingüística que demostrou 
inutilidade e incompeténcia. O usuá
rio galega compra o Windows 98 na 
Coruña, Vigo, Ourense e Pontevedra 
e alí só llo teñen en español. Outro 
tanto a apuntar na Era Fraga.+ 

.• 
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• 'Letras de Cal' 
apresenta a Poesía 

.Novana Vella 
Compostela 
Unha _manchea de poetas da no~ 
va fornada participarán no segun
do ciclo de recitais, Poesia Nova 
na Vella Compostela que organiza 
a colección de poesía Letras de 
Cal, promovida Asociación Cul
tural Amaia. Cada martes duran
te os meses de Xullo. e Agosto tres 
poetas recitarán en dous locais 
compostelanos (ás 22:00 horas no 
Cafe Rua Nova e no Pub Tarasca 
alternativamente, a comezar polo · 
primeiro). O martes dia 7 recita
rán Abel Mendes, Alexandre 
Nerium e Modesto Fraga, a sema
na seguinte tocaralle o tumo a 
Miro Villar, Marta Dacosta e 
Carlos Negro, para odia 21 serán 
os poetas Fran Alonso, Paco Sou
to e Emílio X. lnsua quen . 
apresentarán a sua obra e, para o 
último martes de Xullo estarán 
convidados Xavier Dorigues, Mó
nica Góñez e Olga Novo. Os re
citais do mes de Agosto están 
ainda sen concretar pero espérase 
a participación de Maria Lado, 
Igor Lugris, Y o landa Castfilío, Se
chu Sen de, Emma Couceiro, T áti 
Mancebo, Alfredo Ferreiro, 
Pedro Milhám Casteleiro e Rafa 
Villar.t 

• O surrealista 
Philip West na 
Fundación Granell 
A obra do surrealista Philip W est 
está exposta na fundación Euxe
nio Granell de Compostela des
pois de que o artista a donara a 
esta entidade antes da.sua marte. 
A mostra está comisariada por 
Antonio Garrido e canta con 
obras realizadas desde 1972 até o 
1997, ano do pasamen:to do artis
ta. Aobra ao pintor inglés 
expense organizada en catro sa
las, as tres primeitas recollen ób 
os das distintas et~pas cronolóxi
cas do artista mentras que a cuar
ta mostra debuxos, grabados e un
ha selección bibliográfica, xa que 
W est donou tamén a sua biblio
teca á fundación. El..lxenio 
Granell -con quen o artista com
partia unha profunda amistade
sinalou a "xenerosidade" de West 
á hora de ceder a sua obra para a 
colección de arte surrealista com
postelana.+ 

• Rok e.folk 
no IX Festival 
de Cerceda 
Os dias 11 e 12 de Xullo celébra
se a IX edición do Festival de 
Cerceda. O Y emes é o dia adica
do á música rok e a partir das dez 
actuarán MiUcianos de Madrid, os 
galegas Fame Negrha, Poetas do 
C~ de Ribadávia e Shangri-la. O 
Sábado o convidado é o folk che
gado da man-de Os Carunchos, 
que apresentarán o seu novo dis
co, Pandeiromos, Raigañas, Casna
loba e grupo catalán-francés de 
pachanga Dusminguet. Pola tarde, 
xogos . radic~onais e talleres de ba-

GufeirQ 
CULTURAL 

• 'Do}¡re Xiro Danza' leva o ·medo . 
.á -escea co espectáculo O 2 Otres 
A compañia Dobre Xiro Danza leva á escena o sábado dia 11 de Xullo 
no Auditório Caixavigo o seu espectáculo 02 Otres no que, a meio de 
movemento, música, texto, parlabra e interpretación, falan da expe
riéncia física do medo. O texto poético de C. Drumond do que tiran o 
fragmento " ... existe apensa o medo, nosso pai, nosso companheiro" 
serve de telóR de fondo para esta reflexión na que ·as partiCipantes en
tenden o espazo como "unha fiestra imaxinária desde a que o público 
poderá observar diferentes cores ou aspectos da mesma sensación. Esta 
fiestra· rómpese coa introducción do elemento teatral que fará de pon
te_ sobre a que o público se introducirá na escena". Cantan -para iso 
coa participación teatral.de Cristina Domínguez de Factaria Teatro.+ 

rro. T amén haberá degustación 
de papas de millo e de arroz e a 

· entrada e de balde. + 

• O maxistrado 
Garcia Ramos 
homenaxeado 
.na Baña 
O concello da .Baña rendiulle un
ha homenaxe o pasado domingo 
dia 5 de Xullo ao que fora ao ma
xistrado Daniel García Ramos 
que nacera nesa localidade e ago
ra fo¡ nomeado fillo predilecto a 
título póstumo. O primeiro 
fnaxistrado que dictou unh:;i. sen~ . 
téncia en galega e que traballou · 
durante toda a vida na defensa da 
nosa lingua -en especial no ámbi
to xudicial- ten agora un busto na 
praza principal da Baña e unha 
placa na sua casa natal que lem
bran o seu compromiso co país. 
No acto organizado pola 

Asociación de Funcionários pola 
Nórmalización Lingüística 
(AFLNJ e a Fundación Castelao, 
rendéuselle homenaxe ao maxis
trado coa intervenció~ de diver
sas pel'Soas, ·entre elas o presiden
te dá Fundación Lois Peña Novo, 
Luis Fontán, o da Fundación 
Castel¡m, Avelino Pausa Antelo 
ou Pablo Sande, maxistrado e 
membro da AFLN, ademais da 
sua curmá Mª do Carme Vázquez 
que falou en nome da família. No 
acto tamén estiveron presentes 
entre outros o alcalde de Sctntia-

. go, Xerardo Estévez, o portavoz 

do BNG, Xosé Manuel Beiras e o 
xornalista Raimundo Garla Do
mínguez, Barobó. + 

• Prémios Ourense 
de Banda 
Deseñada 1998 
A Casa da Xuventude de 
Ourense e a Concellaria de Cul
tura veñen de convocar a XVIII 
edición dos Prémios de Banda 
Deseñada. Teñen como obxecto 
promocionar e estimular a edi
ción de comics e concédense en 
duas categorias, na de xove au
tor e na de mellar iniciativa ou 
personalidade do mundo da 
banda deseñada. Como cada 
ano, outorgaranse na inaugura
ción das Xomadas de Banda De
señada que se celebrarán do 2 ao 
1 O de Outubro. Estos prémios 
non están dotados economica
mente, pero cantan con senllas 
estatuillas realiiadas 
expresamente para cada edición 
polo artista plástico Manolo Fil-

• gueiras. O programa das xorna
das inclurirá, como é habitual, 
unha série de exposicións e acti
vidades relativas ao cómic, pro
xeccións cinematográficas, en-
contros e presentacións. • 

•Vídeo 
latinoamericano 
noCGAC 
Durante seis xoves consecutivos 
do 9 de Xullo ao 13 de Agosto 
prográmase no Centro Galega de 
Arte Contemporánea un ciclo de 
vídeo de criación latinoamerica
no. Cada xornada adicarase ás 
produccións dun pais, a comezar 
por Arxentina para seguir con 
Brasil, Chile, Colómbia, México 
e Venezuela: A entrada será libre 
e as proxeccións faranse ás 12:00 
e 18:00 horas. A comisária do ci
clo, Menene Gras Balaguer sina
la que estas produccións se con
verten "inicialmente na princi- · 
pal arma rítica contra a TV, cun
ha proxección bastante similar á 
que desempeñaran o cine experi
mental no seu apoxeo".t 

A. IGLESIAS 

• Milkuloiro e Santana no 75 aniversário do Celta 
• O ~~do 4 de Xullo á noitiña, no Es~io d~ Balaido~, .º Real Clube Celta de Vigo celebrou o seu 75 aniversáño cun concerto no que 
partíc1~ron o grupo galego de fulk M1llado1ro e o musico de salsa norte-americano de orbce latina Carlos Santana. Ao acto asistiron 
doce mil persoas e no seu decurso procedeuse á gravación do hino do Cel!a na que participaron, ademais dó público pres~nte, Milladoi
ro, o grupo de rock Astarot de Cangas e a Coral Rueiro de Caia. Milladoiro tamén estreou a "Suite Celta", encargada polo clube cele~. 

ANOSA TERRA 

A poesia 
catalana 
perde a 
Merce Mar~al 

Foi correspondente 
de A Nasa Terra 

Nos seus versos agrama o ponto 
de vista da muller que escrebe 
desde o seu xénero. A poeta ca
talana Merce Man;al morreu en 
Barcelona con 45 ano e foi en
terrada o Luns dia 6 de Xullo 
en lvars d'Urgell, localidade le
ridana onde pasou a sua infán
cia. Xomalista, poeta, tradutora 
e profesora, Merce Marc;al tíña
se destacado tamén pola sua 
militáncia independentista en 
várias organiiacións políticas 
catalanas e pola defensa da cul
tura e a normalización lingüís
tica do seu país. Durante vários 
anos foi correspondente en 
Barcelona de A Nasa Terra, 
tempo no que a poeta achegaba 
á Galiza as novas culturais e 
políticas do país catalán. 

Man;al adicouse na criación li
terária en especial no campo 
poético, no entanto, foi a sua 
única novela, La passió segons 
Renée Vivien a que lle propor
cionaría un maior recoñece
mento como autora, en especial 
ao gañar o prémio Calemanu n 
1994. A poeta finada tiña parti
cipado na fundación de Llibres 
del Mall , a ·colección literária 
que promoveu toda unha nova 
xeración de poetas cataláns. 
Cau de LLunes, obra pola que 
lle outorgaron o prémio Cades 
Riba no 1976 foi a sua entrada 
na poesía. Pespois virian Buixa 
de dol, Sal Oberta, Terra de Mai 
ou La germana, l 'estrangera . 
Desde sempre Merce Mar\'.al le
vou a sua obra toda unha sorte 
de simboloxia feminina que a 
revoltaban contra o estatismo e 
o convencionalismo dunha so
ciedade m~rcadamente sexista. 
Mentras Llengua abolida foi a 
primeira recompilación da sua 
obra poética até 1988, Desglaf -
que viu a luz o pasado ano- su
pón agora o seu testamento lite
rário. Merce Mar\'.al era tamén 
profesora de lingua e literatura 
catalanas nun instituto barcelo
nés e traductora de obras de 
Colette, Margueritte Y ourcenar 
e Leonor Fini. + · 



ANOSA TERRA 

Que non che 
dean garrafón 

Título: Historia dun crime. O caso do metílico. 
Autor: Femando Méndez. 

Editorial: Galaxia. 

G~~O 

De entre as múltiples fórmulas · 
narrativas hai unha que se situa 
na metade do camiño entre vá, 
rias: nen é ensaio, nen tratado 
de história, nen novela. E, sen 
embargo ten algo das tres. Mais 
non estamos a falar da tópica 
fronteira xenérica topicamente 
indefinida; é algo máiS. O acon, 
tecer diário está cheo de casos 
dos que o seu relato pode ser 
con idcrado como tratado histó, 
rico en tanto que é reflexión so, 
bre algo que erá/foi história; 
senda reflexión é ben lóxico que 

Armacén de Roxélio Aguior no bairro da Ponte de Ourense en 1963. 

e no a emelle ao en aio, mai 
e tá libre de toda a sua carga 
erudita; e, na medida en que es, 
tea ben contado p derá ser lido 
mesmo como asunto novelesco. 
Os xomalistas, os bons xomalis
tas, oen saber conxugar ben es
tas tres facetas no momento en 
que centran a pescuda nalgun 
tema concreto e se ven libres 
das ataduras que impón a actua, 
lidade. Mesmo hai auténticos 
especialistas en pillar temas que 
ocialmente espertarán interese 

e poñerse ao labor: en poucos 
meses o leitor terá oportunidade 
de saciar o seu morbo en centos 
e centos de páxinas que logo se
rán xulgadas severamente cando 
sexa posfbel a análise fria e desa, 
paixonada. Pero, afortunada, 
mente, entre artistas, banquei
ros, políticos, etc., que venden o 
que exa, está tamén a figura do 
xornalista sério, ese que non 
pretende outra cousa que non 
exa a descrición pura do feitos 

e a sua anáhse obxectiva. Cando 
nos atopamos con algun de estes 
últimos, ternos nas mans pala, 
bras que trascenden a vanalida, 
de e axudan a formarnos como 
persoas permitindo que coñeza~ 
mos mellar a nosa história, 
aquel suceso espectacular, aquel 
outro que estremeceu á opinión 
pública ... 

É este o caso de Fernando Mén, 
dez e História dun crime. O caso 
do metílico. Hai quen di que a 
h!stória se repite, outros asegu
ran que ·o home é o único ani
mal que tropeza duas veces na 
mesma pedra. Sexa como sexa, 
mentres un non se manque e ti
re proveito ... Recente ternos o 
asunto do aceite de colza, a alar-

-ma social que produciu e a le
xión de afectados; hoxe mesmo 
asistimos perplexos e preocupa
dos á profusión do "mal das va
cas tolas". E sempre polo mes
mo, a culpa téñena os malditos 
cartas, a anormal e enfermiza 
cobiza de amasar billetes ao pre
zo que sexa: que hai que enga
ñar, pois engáñase; que do enga-

NARRATIVA 

Manuel Rivas 
O lapis do carpinteiro 

Galicia, 1936: 
cando todo se derrubaba, 
protexeunos o amor. 

ño resultan mortos, pois qué pe
na. E qué pena que os governos 
sexan tan re-
na rtes, espe-
cialistas en 
lavado de 
mans, en bo
tar balóns fó-
ra, en nunca 
asumir a res
ponsabilidade 
que lles co
rresponde. 

Profusamente 
documen
tado, é fácil 
de ler, ás 
veces parece 
un chisco 
redundante, 

Pero antes de 
todos eses ca- - pero son -
sos houbo ou- tantos-os 
tro, tamén datos que 
relacionado 
coa inxesta. 
Foi "o caso 
do metílico". 
Un alcol in
dustrial, non 
vínico nen 

tampouco 
está mal que 
no los 
lembren. 

apto "p~ra _ 
uso de boca", é empregado por 
un adegueiro ourensán para ca
muflalo como vínico. A causa: e 
moitísimo máis barato. A conse
cuéncia: ou morres ... ou, se tés 

~ lapis do carpinteiro, 
unha grande historia 
de amor, melancolía · 

e liberdade. 

sorte, ficas cego de por vida: 51 
foron as vítimas "oficiais". Real
mente resulta difícil cuari.tifica
las; co metílico elaboráronse au- · 
gardente, ron, licor café ... e .á 
xente nunca lle gustou que se 
soubese que un familiar seu mo
rreu por culpa da bebida, social
mente es_tá mal visto; e a isto 
hai que engaqir a enraizada tra
dición -de almorzar con a.ugar
derrte e galletq.s; esas 51 vítimas 
só constatan o crime, pero só 
son a punta do iceberg que en 
aquel 1963 abalou a opinión
conciéncia públ.ica. O feíto de 
que o metílico chegue a precisar 
cinco dias para ser eliminado 
polo carpo, fai del un auténtico 
veleno que actua-con tanta rapi
dez (de unha a doce hpras) que 
a sintomatoloxia (dor de cabeza, 
dores abdominais, respiración 
alterada, face morada, ·confusión 
mental, apnea, cegueira) evolua 
con tanta premura que cando 
chega o médico .resulta que tiña 
que vir o cura. Menos mal que 
unha farmacéutica interina co
mezou a sospeitar, en Canárias, 
de tanta marte rara e con sinto
mato lox ia semellante. Maria 
Elisa Álvarez é quen "descobre" 
o asunto, facendo análises e 
análises e contrastándoos cos da 
Inspección Provincial de Farmá
cia e da Xefatura das Palmas de 
Gran Canária. Posteriormente 
será o fiscal Fernando Seoane 
-segundo o autor, cunha brillan
te investigación, elaboración e 
exposición- quen continue o la
bor legal ,- iso si, a Administra-

. ción de Arias Salgado nen sabe 
nen contesta- contra Rogélio 
Aguiar e todos aqueles que se
cundaron a sua ousadia. 

Profusamente documentado, o li
bro é fácil de ler, ás veces parece 
un chisco redundante, pero son 

(Pasa á páxina seguinte) 
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Contos de toupiñas e 
ladróns de voces 
A editorial Kalandraka apresent¡:i novos 
títulos para os leitores cativos, cunha 
apresentación chea de cor e nos que as 
ilustracións son parte fundamental dos 
libros. O ladrón de voces é unha histó
ria de Rafael Femández ilustrada por Lo
reto Blanco que narra o que acontece 
nun mundo no que as voces poden desa
parecer. Para máis cativiños,' editan O 
rei ra, adaptado por Alicia Suarez en ba
se a un canto dos Grimm, en verso. Por 
último, Franck Meyer traduc~ .un con to 
alemán que se titula A toupiña que 
queria saber quén. lle fixera aquilo na 
cabeza, no que o pobre animal esperta 
cunha especie de chourizo na _cabeza .• 

Homenaxe ao 
romanticismo inglés 
O escritor Paulina Vázquez quer ren
der unha homenaxe á literatura asi co
rno amasar a sua admiración pala es-

- crita inglesa. A experiencia inglesa é 
un poemário, editado polo próprio au
tor, no que recolle o 
agradecemento 
á tradición 
literária in
glesa e, en es
pecial, ao ro
manticismo. 
''V elade por 
este que füm 
unha grande 
fortuna/por 
aquel que pere
ceu/polos erran
tes, libertinos 
irreverentes 
altivos/( onde un Buckhurst, en outros 
Dorset aínda brillan)/poetas ingleses 
que conforman a nosa emoción.Nela
de pala alma romática é o soño". t 

Poemas ácratas 
de Carlos Penelas 
"Poucos somos os que resistimos/ a mi
seria, o desamparo, a Clemencia/Nen a 
turba nen os xentís_/Os restos huma
nos que vemos nas 
mas/alaban o me-

. xo, a ttaxédia mes
quina/que protexe 
o bafo da 
destrución". A An
tología ácrata de 
Carlos Penelas reco
Ue os poemas deste 
fillo de emigrantes 
galegas na Arxentina, 
admirador do 
anarquismo e da sua 
terra de orixe. Non é ca-
sual para Penelas que o libro saia trinta 
anos despois de Maio do 68. lnclue un 
te~to de Osvaldo Bayer. Publica a ar
xentina Ediciones del Valle.+ . 

· A flora do litoral 
Luis Alberto Sanmartin e Helen~ Lago 
son os autores da Guia da flora do li
toral galego, editada por Xe~ 
rais. Re-xistran per
ta de cincocentas 
espécies vexetais 
que medran na cos
ta e inclue fichas 
descriptivas e foto
grafias que permiten 
coñecer en profundi
dade o habitar perto 
do mar.+ · 

• 
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(Ven da páxina anterior) 

tantos os datos que tampouco es
tá mal que nolos lembren. E a 
história ten un desenvolvemento 
rectilíneo: primeiros casos, fonte 
<lesas mortes, investigacións so
bre Aguiar e quen con el comer
ciou, o xuízo . Sémprn vén ben 
intercalar unha leitura reflexiva, 
atenta, entre os mundos da fabu
lación; como tantas veces se di: a 
realidade supera á ficción .• 

XOSÉ M. EIRÉ 

A -palabra 
de' Medos 

Romero: 
. ,, 

emoc1on e 
verdad e 

Título: Rendeome no tempo: 

Autora: Medos Romero. 

Edición: Da autora. 

Velaqui unha muller abs'oluta
mente descoñecida no eido das 
letras, unha escritora que exerce 
a profesión de enfermeira e que 
carece de formación académica 
relacionada co estudo das lín
guas e das literaturas, unha poe
ta que non escrebe desde o ofí- · 
cio de crear, senón desde a ne
cesidade vital 
de parir, e 
que, ademais, 
comezou a Non estamos 
facer poesia ante nengún 
con trinta e 
sete anos xogo formal 
'cumpridos, 
rendo xa nes-
te momento, 
cando ainda 
non hai dous 
outonos que 
escrebe, dous 
libros de poe
mas, un, iné
dito, próxi
mo a sair en 
Espiral Maiar:, 
e outro, o 

nen ante uns 
textos 
elaborados 
cunha 
simple 
finalidad e 
estética 

que aqu-i irnos comentar, publi
cado recentemente nunha moi 
coidada e fermosa edición reali
zada pola própria autora. E deci
mos todo isto polo que ten de 
singular, non por outras razóns. 
Abofé que é bastante excepcio
nal atoparnos hóxe nas letras 
galegas alguén que se dedique á 
literatura· e que non sexa profe
sor ou profesora de profesión, 
igual que é surprendente que sen , 
ofício e en poucos meses se poi
da crear un importante corpus 
poético con poemas tan re 
dondos como o que segue: 

Serei a rosa apodrecida 
no breve tempo, 
a grima do !óstrego azulado, 
o cadullo onde prende a mala herba, 
a mala hora que atrae ós morcegos, 
a besta ladria que salta valados. 
T amén serei o can en ouveo 
presaxiando espantos. 

Rendeo~e no tempo é o primeiro 
libro que publica Medos Romero 

e o segundo que escrebe. T ráta
se dun poemário que ten como 
eixo temático o tempo, un tem-

. po que rnorreu ou está a morrer, 
un tempo que se foi e á vez per
manece, un tempo que se parou 
na tea de araña durmida, na ca
ravilla enferruxada ou nas hor
ténsias azuis dun muro esbroado, 
un tempo que vive no corazón e 
na memória da xente, un tempo 
que fala das raíces e das vivén
cias, das pedras do carburo e das 
milicroquias, do algodón das flo
res e dos finGs fios en rosetas de 
algodón. Mundo rural e nature
za, sofrimento e gozo expresado 
desde a condición de muller, a · 
te~ra ollada e vivida con senti
mento e emoción, o tesouro da 
língua recollido na lareira, no 
traballo do campo e nas encruci
lladas dos camiños, memória de 
si e de nós, arte e verdad e, ·todo 
isto hai nestes espléndidos poe
mas de Medos Romero. 

Funme co luar do verán 
escop-entando morcegos, 
empuleirada no bico 
dunha estrela 
co meusoño, 
acarreirando coas bonecas de pelo roxo, 
medando a noite · 
co vento, os grilos 
e o silenzo das avelaiñas. 
Funme esfarelando pouco a pouco, 
sumíndome -
neses récordos. 

O paisaxismo 
de Manuel 
Abelenda -

Exposición: Manuel Abelenda Zapata. 

Lugar: Fundación Barrié. A Coruña. 

Data: Xullo. 

A Fundación Pedro Barrié de -la 
Maza, apresenta na súa sede de A 
Coruña, durante os meses de Xu
ño e Xullo, unha exposición an
talóxica do pintor coruñés Ma
nuel Abelenda Zapata (A Coru
ña 1889-0leiros 1957). Cómpre. 
felicitar á Fundación por estas 
significativas antolóxicas que 
tanto axudan ao coñecemento da 
História da Arte Galega. 

Abelenda forma parte dunha 
xeración que se atopa atrapada, 
entre aqueles mozos que augu
rando un rexurdir da pintura ga
lega marren novas - polo que se 
coñecen como xeración doente
e aqueles outros que conscientes 
da sua pertenza a G8:liza, como 
realidade distinta, ·buscan unha 
pintura nova, allea ao tipismo e 
ao ruralismo arcádico que se fa- -
cía. Son os Renovadores. 

Abelenda, de formación acade
m i ca, é dunha ·xeración que 
con ta con fl.guras da piri tura co
mo lmeldo Corral (1889-1976), 
Bello Piñeiro (1886-1952), to
dos os tres adicados a cultivar o 
paisaxismo, xunto co costum
brismo da típica estampa galega, 
tan do gasto da burguesía que 
comenzaba a mercar pin.tura. Na 
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O paso do tempo nos rostros da · 
paisaxe, dos seres humanos e 
das causas, a vivéncia da terra, 
o território da infáncia como 
algo seguto e certo, a autentici
dade, a forza expresiva, o verso 
telúrico, a riqueza verbal e un 
toµo esencialmente lírico e 
emotivo const:ituen os elemen
tos básicos - temáticos e for
rnais- da creación poética .de 
Medos Romero. É ben palpábel 
que a sua poesia non é literatu-

Galiza houbo verdadeiros artis
tas que se adicaron a pintar a 
paisaxe galega, polo que por un 
lado, eran louyados polos gale
guistas que· vían neles a encar
nación da pintura galega, que 
daquela comenzaba, e por outro, 
eran apreciados por aquel sector 
da sociedade galega que buscaba 
unha Galiza idílica, lonxe dos 
problemas que se xeneraban na 
sociedade. De ahí que os SÓto
mayor, Llorens, Imeldo Corral, 
Abelenda, fixeran a pintura que 
a esa clase soci~l lle gastaba. 

Úe familia humilde, Abelenda 
consigue axudas e bolsas para 
estudar non só en Madrid, se
nón tamén en Roma. Expuxo 
en varios países de Europa, o 
que non lle serviu para conse
guir unha evolución na súa téc
nica, pois aferrouse a un xeito 

ra de laboratório. Non estamos 
ante nengún xogo formal nen 
ante uns textos elaborados cun
ha simple finalidade estética. 
Os versos e as palabras desta 
muller nacen do sentimento, da 
vida, da terra. A poeta escrebe 
desde dentro de si, desde a sua 
experiéncia persoal. desde un 
mundo próprio, cunha entrega 
total, escrebe arrastrada por ese 
seu rio interior que condiciona 
a forma e fondo do poema. To-

neoimpresionista de tratar a 
obra e non coñeceu outro xeito 
senón foi unha pincelada pasto
sa para nos ofrecer un realismo, 
como alternativa ao seu neoim
presionismo. 

De Llorens, ou de Abelenda, 
cando se escribe, clise que foron 
uns grandes paisaxistas, que o 
foron, pero ninguén os critica 
por terse parado e non avanzar 
nunha época na que a arte expe
rimentaba todas as vangardas. 
Non se critican porque a sua ar
te representaba o pensamento 

· ofic.ialista. Só se critica a aque
les outros artistas, que polo mes
mo tempo, consideran que a ar
te debe ser verdadeira e honesta, 
polo que cómpre facer unha pin
tura galega. A estes se lles pon o 
sambenito de utilizar a arte para 
outros fins que non s0n os esté-

Luz de inverno. Óleo sobre tea. Manuel Abelenda Zapata. 
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do é pureza e verdade. Hai ta
mén ritmo e harmonia, un fluir 
constante de imaxes, sinxeleza 
e contención expresiva e multi
plicidade de visións. 

Só unha persoa que posúa unha 
grande capacidade para sentir, 
vivéncias profundas, unha lín
gua aprendida na nenez e un ex
traordinário talento creativo po
de escreber unha obra como 
Rendeome no tempo. Para quen 
ame a palabra é unha maravilla 
atapar un libro como este. A 
emoción que produce a leitura 
dos versos de Medos Romero e a 
beleza que hai no seu verbo in
vítanos a ler e a reler unha e ou
tra vez o poemário, a rendeamos 
na palabra, a empapamos de po
e ia. E pésie a que a autora re
memora de de primeiro ao úl
timo poemá o tempo ido, o tem
po que xa morreu, e ta ' , curio-
amente, unha literatura viva, 

que e vive cando lee e qu , 
ademai , no abre á vida. Litera
tura, en urna, para gozar da lei
tura e para no enriquecer, para 
regresar á emoción e á beleza, 
para sentir na carne a forza e o 
prodíxio da poesía. 

Velaqui unha voz singular e pro
metedora, un libro que non de
frauda.+ 

AURORA PIÑEIRO 

ticos e que o pouco que avanzou 
a pintura galega, foi gracias ás 
bolsas das Diputación . Pois ei
qu í ternos un argumento para 
ver como a arte non só é cues
tión de viaxes, senón de algo 
mái . A arte como medio de ex
presión está sempre directa ou 
subliminalmente a comunicar 
algo. E na medida en que é ver
dadeira, é arte. 

De todo o xeito , anque A e
lenda apareza 
como pintor 
do típico, 
ninguén po- Anque 
derá negarlle Abelenda 
o seu gran 
valor como 
colorista, de
bido a sua 
formación 
con pin to res 
españoles do 
modernismo. 
Non formará 
parte da pin
tura galega 
como rompe
dor, pero al
gún dos seus 
cadros, pinta-

apareza 
como pintor 
do típico, 
ninguén 
poderá ' 
negarlle o 
seu gran 
valor como 
colorista 

dos nunha estética xa facía tem; 
po caducada, amósanos un do
mínio da cor e da luz, que fan de 
Abelenda, xunto con Llorens, 
lmeldo Corral e Bello Piñeiro 
un dos grandes paisaxistas gale
gas. As brumas, as luces do 'atar
decer, o reflexo da luz nas rías, a 
variedade de verdes, os azuis e 
vermellos, fan que algunhas das 
suas obras, deleiten a nosa .vista 
porque a fin de cantas un cadro 
de pintura é cor.• 

XESUS A. LÓPEZ PIÑEIRO 
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OPtNIÓN 

ENTRE A FRUSTACIÓN E.A MEGALOMANÍA 

Escribimos sobre o leigado dos fracasos e logros dos 
que escribiron antes, sen esa acumulación orixina, 
ria de literatura non poderiamos escribir o que ho, 
xe escribimos e do modo no que o facemos. facri, 
bimos no noso idioma despois dos poemas fera·, 
mente modernos de "Follas novas", das traduccións 
de Holderlin de Cunqueiro, das traduccións e do 
clasicismo de Aquilino Iglesia Alvariño, dos en, 
saios joyceanos de Otero en "Devalar", da elegan, 
cia de "Cousas", do luxo de "Fra Vemero", da li, 
berdade de Manuel ~tonio, da expresión rebor, 
dante de Blanco Amor, ... E tamén debémonos 
concebir como escritores despois de que Rosalía, 
Risco, Cunqueiro, Blanco Amor, deran voltas inú, 
tilmente intentando vivir plenamente a sorte do 
escritor. Escribimos sobre a frustración dos nosos 
devanceiros; cando laiemos das nosas dificultades 
debemos lembrar a súa desesperación. 

A fru tración é unha ameaza cerra para quen dego, 
xa algo, para o escritores galegas foi e áinda é un, 
ha ameaza aínda máis certa debida a súa condición 
de literatura de lingua non normalizada. Hoxe, por 
primeira vez de de os trovadores, debatémonos en, 
tre a fru t~ación e a posibilidade real de chegar aos 
lectores. E certo que Rosalía, Curros, Cabanillas, 
tiveron quen os lese e escoitase, mais era na súa 
condición de artistas que encarnaban o "espírito 
galega"; hoxe, á semellanza das literaturas máis 
normalizadas, empeza a haber poetas e sobre todo 
narradores que teñen quen lea os seus libros como 
o que son, unha creación individual subxectiva. 
Lectores que non bu can na obra unha gratifica, 
ción política enón literaria. · 

Suso 
DE TORO 

O Quijote 
de Picasso. 

'A 
nosa é 
unha 

literatura 
pequena, 
humilde, 
xeitosa, 
bastante 

raquítica, ... 
e non hai 
fórmula 

ningunha 
para 

transfomar 
,nos 

nunha 
grande 

literatura 
nin 

Nos anos setenta e oitenta non estaba tan clara es, 
ta perspectiva, a literatura seguía presa dun plante, 
xamento de resistencia que actuaba como un cár, 
cere, escribir só para quen lía en galego, un lector 
ideolóxico, nacionalista e esquerdista, e tamén co, 
mo unha coartada, non era o xuízo literario quen 
xustificaba a obra senón o ideolóxico. Propuxen 
explícitamente un paradigma de normalidade, es, 
cribir cada un o seu mais como se houbese lectores 
comúns aí diante. Parte cliso era a figura do escritor 
profesional, quen o quixese e puidese debera poder 
vivir adicado ao seu labor. Non sei dicir se isto ho, 
xe é unha idea asentada, mais hai anos e aínda hai 
ben poucos, chamáronme de todo por defendelo. 
Sen embargo pen o que se unha xeración non se 
apoia no herdo da anteriores para dar un paso 
adiante é unha xeración inútil; obre o e forzo en 
situación de anormalidade da no a historia nós de, 
hemos facer forzo intentando a normalidade. 

debemos 
Excu dicir qu e ta nova situación na qt'ie, gra, soñar con 
cias a cambio p lftic s e dais, existe unha fran, iso" 
xa de lect re n gal go cr a unha situación e pe, 
ial de an ia e in ati facción que agudiza as frustra, 

ción . Me m a proxección que e tán a darlle con 
décadas de retraso os medios de comunicación ga, 
leg , madrileñ , a algúns escritores está a pla, 
near bre a literatura de moito modos. Na litera, 
tura ca t llana, aí ao lado e aquí, os "medios" son 
s dono da literatura, mesmo canonizan obras e 

aut res; na galega aínda non é así mais non hai dú, 
bida de que mediatizan, no ben e no mal, a litera, 
tura. E a presencia regular cun tratamento deferen, 
te nos di tintos xornais de Casares, Ferrín, Rivas, 
crea un grande eco social dos escritores galegas. Os 
"medios" tamén distorsionan, simplifican e embru, 
recen, mais xa son unha parte donoso mundo . .. 
Esta nova dimensión social do escritor é algo moi 
peculiar no que aínda non se reflexionou de vagar. 
Naturalmente que, como todo na vida, ten os seus 
lados bos e outros menos bos; en conxunto diría 
que é moi positivo para unha literatura que os es, 
critores, e especialmente os libros, sexan referen, 
cias sociais. Non todo vai ser fútbol. Agora que ta, 
mén carga de tensión á literatura e de expectativas 
aos escritores, situación distorsionadora para os 
nervios de quen escribe e busca quen lea o escrito. 
As expectativas dan nervios. , 

Mais o proceso está en marcha e hase de ir asen, 
tando, xunto a eses poucos escritores que teñen 
lectores hanse ir asentando outros, outras; se temas 
memoria, non hai xustificación ningunha para as 
expresións de queixa e f~ustración que ·ás veces nos 

rodean. O alcance social da figura e a obra de Ma, 
nuel Rivas, dentro e fóra da Galíza, é unha exce, 
lente noticia para todos sen sombras, é un fenóme, 
no específico mais ten moito de indicativo dunha 
nova relación da ·nosa literatura coa sociedade. E a 
nacente interrelación entre narrativa e cine é do 
mellor que lle pode· pasar a unha literatura. Cal, 
quera autor ten hoxe posibilidades im, 
pensabeis hai poucos anos, todo me, 
nos refux~amos na queixa. 

Para non toller esas posibili, 
dades é preciso que escape'. 
mos a esquemas que que, 
reri ser nacionalistas e re, 
sultan provincianistas. 
A nosa literatura ten 
eivas abondas para 
desenvolverse, debe, 
mos recoñecelo. Debe, 
mos ser autocríticos 
porque precisamente. o 
primeiro instinto, e a 
primeira trampa, do co, 
ionizado, do sometido, é 
unha reivindicación de si 
rnes'mo tan exaltada que o 
leva á megalomanía. A nosa 
é unha literatura pequena, 
humilde, xeitosa, bastante ra, · 
quítica, ... e non hai fórmula nin, 

,/ f 1 

gunha para transformarnos nunha 
grande literatura nin debemos soñar con 
iso. Iso non quita que un ou varios autores fagan 
obras extraordinarias. 

Debemos ser autocríticos porque temo!) de vivir no 
mundo e o que digamos aquí entre nós debémolo 
poder dicir o,os· demais, non vivír encerrados nun 
gueto entre autoenganos que dean risa fóra. A no, 
sa literatura precisa unha estratexia diversificada 
para abandonar a rexionalidade a que nos conde, 
nan e saír e situarse entre as outras, sempre cons, · 
cientes das nosas liriütacións. A tarefa segue a ser 
procurar a normalidade. 

Foime moi significativo un -xuízo que lin.nestas pá, 
xinas, que exercen un papel decisivo para configu, 

rar o criterio de profesores e outros axentes da li, 
teratura galega, sobre o "Quijote". A pretensión de 
que o "Quijote" ocupa ese lug~r de referencia na li, 
terátura occidental como invención castellanista 
pode recibir parabéns doutrinais, mais é un xuízo 
equivocadísimo que significa esa megálonamía au~ 
todestructiva e un grande descoñecemento. O 

"Quijote" foi un éxito de lectores e ven, 
da.S que animou ao autor a facer un -

segundo libro, os lectores da épo, 
ca estimaron nel o agudísimo 

inxenio do autor. Mais, es, 
quecido xa o seu éxito, fo¡ 
no século XVIII e foi a 
cultura inglesa quen o 
recuperou para o seu 
tempo e xa para toda a 
cultura occidental, ta, 
mén para nós. E o que 
desde entón vimos os 
1ectores foi non só o 
inxenio irónjco senón 
tamén a invención dun 
xénero, a novela, e so, 

bre todo unha visión 
profunda da vida que re, 

presenta cabalmente por 
vez primeira a existencia 

como un absurdo tráxico; 
Vladimir e Estragón. O Quijote 

é un libro grandioso a poder de 
humilde que cifra en si causas de 

máis para abondar aquí nel. 

Só comprendendo e estimando o "Quijote" escribí, 
remos e leremos axeitadamente aos nosos contem, 
poráneos, ignoralo evidencia descoñecemento lite, 
rario, falta de Norte e pon en custión todos os xuí, 
zos literarfos que fagamos. Pasaranos o que a un fa, 
moso hidalgo da M?Ilcha que afogou nas lecturas e 
logo vía xigantes nos rnuíños de yento. 

.Quen me quere ben anímame a evitar regueifas in~ 
convenientes, mais ninguén escapa á súa natureza e 
se leo en páxinas tan significativas como éstas xuí, 
zos tan deformantes como éses sinto que non pode, 
reí refuxiarme en alteirosas e etéreas indiferencias e 
direi o que penso, que é unha barbaridade. t 

,.} 

.... 
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A Feira das Mentiras, 
ond~ o polbo.xoga ao futboliri ·a·ritmo de sons mestizos 
Manu Chao organiza en Compostela un esp,ectáculo alternativo para nenas e grandes · 

9* H. YIXANDE 

A Feira .das Mentiras, vaia tro
la: todo é de verdade. Que a es
tas alturas nunha inauguración 
non asome a cachola de Ma
nuel Fraga é algo que se agra
dece. Que unha entrada non 
custe no pior dos casos máis de 
mil cincocentas pesetas aleda 
ao peto máis desprendido. Que . 
se celebre un campeonato de 
futbolin mentres no exterior o 
teatro de rua anima ao persoal, , 
sorprende. Que tef).an cabida 
nenes e grandes, invita a acu
dir. E que haxa música, circo, 
obradoiros e futbol pon de ma- , 
nifesto que non hai nada máis 
lúdico que a cultura popular. 

Todo isto e moito máis atópase na 
Feira das Mentiras, do sete ao do, 
ce de Xullo (quinta fe ira descan
so) no vello Mercado N a:cional de 
Gado de Salgueiriños, en Com
postela. Non falta nada, se cadra 
un posta de pipocas, porque chu
rros e polvo xa hai. Actuacións, 
campeonato de futbolin, retrans
misións de futbol e obradoiros 
ben enfiadiños dando monstras 
dunha organización engrasada. E 
todo sen apenas cartas públicos, 
só os poucos que proceden do 
Consórcio da Cidade de Santiago 
e que serven para rebaixar o prezo 
das entradas do fin de semana pe
ro non para mercar vontades de 
estómagos agradecidos. 

Martes sete de Xullo. Un feixe de 
ferrados do Mercado Nacional de 
Gado dan cabida á máis atrevida 
experiéncia de Manu Chao, fei-

rante ·e· mintireiro dos de verdade, 
que organiza per-0 non actua. To
do funciona ás mil marabillas, 
ainda que na tenda dos bocatas só 
quede o chango: uns pedazos de 
leituga, pepino, cebola, cogume
los crus e guacamole envolveitos 
en pan a trescentas pesetas. Tanto 
ten, na ponta esquerda da nave 
que alberga o mercado, rebaptiza, 
da comó Aldea T erremota, hai un 
posto de polbo para mollar con 
viño e, ao seu carón, outro de tor
tilla, mexilóns e paella~ E o me
llar, por veces ameniza a Banda-

Municipal de Música de Padrón. 
Máis alá, tenderetes de toda caste 
poñen á venda camisetas, artesa
nía ou material informativo. 

ObFadoiros, circo e música 

Irnos coa comida. Os entremeses 
son para os cativos. Durante toda 
a tarde os obradoiros situados nas 
carpas pequenas ocuparon aos 
máis novos, onde construiron 
xoguetes e instrumentos musicais 
reciclando materiais de refugallo 
atendendo ás instrucións dos seus 

Skomabois: hip ... hop com mensagem 
9* BEATRIZ ÁRIAS 

Os Skornabois de Lourenzá ten
hem já um estilo definido e um 
directo que divirte e interessa 
desde o comec;o do concerto. 
Levan tocando desde o ano 
1994 e actualmente o grupo es
tá composto por Xoan Villamel 
(baterista), Xermán Viluba 
(guitarra), I ván Laxe (baixo e 
teclados) e Em ílio Lo pez (voz). 

Como resumiríades a vossa tra
jectória? 

Desde que comec;amos, actuando 
no maior número de lugares posí, 
veis, dentro e fora da Galiza. A 
primeira oportunidade de gravar 
veu com o recopilatório de Unión 
Bravú, onde aparece o tema A 
nova fifí. Com a incorporac;om de 
I ván como baixista e, ao encarre
ga r-se também ele das progra
mac;oes, o grupo decanta-se mais 
polo rap com pegadas de funky. 
No ano 97 gravamos a primeira 
cassette, O verme homicida, e ago
ra o CD, que já está na rua. 

Qual é a definic;om da música 
que fazedes? 

T em diversas influencias, trata-se 
de umha mistura entre o rap-me
tal e o funk:y. Somos seguidores de 
Negu Gorridk, Resentidos, Red Hot 
e mesmo Faith no more, mas. basi
camente limitamo,nos ao Rap ou 
Hip-hop com guitarras fortes. 

E as letras? , 

Vam desde o intimismo até a 
denuncia, predominando esta. 
Tratamos temas que nós pró, 
prios vemos e vivimos na socie
dade actual como a hipocrísia e 
a passividade. Também sinala
mos a falta de liberdade de ex
pressom para a gente que nom 
ternos acesso aos grandes meios 
de comunicac;om, que so.m os 
que hoje em dia monopolic;am 
esse direito, em teoría colectivo. 
Por suposto fazemo-lo desde um 
ponto de vista galega e a nossa 
condic;om de nacionalistas fai-se 
notar aínda mais em temas co
mo Son galega, onde reivindica
mos o orgulho sao do país. 

Os tempos cámbiam ou Enfermi
dade também vam "nessa linha e 
nelas transmitimos que a de
cepc;om e o imovilismo nom fam 

país, mas si o fam as r~alizac;oes 
novidosas e positivas que conec
tam co~ a gente. 

Nesse sentido, incluídes~vos no 
movimento de Rock Bravú com 
o que comec;astes? 

Seguimos na corrente. Está cla
ro que grac;as a essa uniom, a 
gente que nos juntamos hoje 
ternos discos gravados. O Bravú 

monitores. "Tamén vimos os ca
baliños do circo e trapecistas", 
explicaba unha rapaciña referín
dose ao espectáculo de Les Che
vacheurs et la Bande a Jojo. A 
mesma rapaciña despois engadia: 
"mañán volvo outra vez". 

Pero vaiamos ao cocido. O futbol 
é á Feira das Mentiras o que á 
electricidade á televisión. Dentro 
da carpa Pulpo Fiction o xoma
lista Carlos Blanco, ao tempo que 
paródia a Fraga, a Lendoiro e Pa-

. co Vázquez, adiviña o que sucede 

XULIO VILIARINO 

abriu muitas portas, tanto a nós 
como a outros grupos . Por su
posto, os anos vam passando e 
cada grupo fai as causas a sua 
mq.neira. Todo evolui, na músi
ca há que ir na procura de no, 
vas experiencias, aínda que 
dentro da linha que um se mar
que, claro. 

Estades satisfeitos com o resul~ 
tado do CD? 

no partido Holanda Brasil que se 
proxecta nunha pantalla xigante 
pero cun sinal moi deficiente. Os 
nosos (Brasil) gañan nos penáltis 
a Holanda, pero paradoxicamen
te o público está cos dos Países 

· Bateos, eses que queren cambiar a 
vaca galega polo can de palleiro 
para vender eles o leite. 

A vitória foi importante, ainda 
que o deporte mái senlleiro non 
foi televisado. Quen quere pode 
yelo dentro do recinto da Aldea 
T erremota, onde durante toda a 
Feira xógas a l Copa do Mund 
Finisterre de Futbolin, en home
naxe a Alexandre Fini terre, in, 
ventor do diabólic aparello que 
provoca adición. 

E de obreme a, a mú ica: toda 
galega e presentada pola c lom
biana Lili, a grande e trela de 
Atlánrida TV. Primeiro tocan, 
na Aldea Terremota, Sko ma
bois, da Mariña; despois, na car
pa do Pulpo Fiction, Mau Mau, 
de ltália (acaso non é galega 
aquel que interpreta unha can
ción tituada Fini terre na compa
ña dun integrante do Diplomá
ticos?) e para rematar, Kus ndu
lola, de Angola (sabido é que un 
angolano é un galego d<; ida e 
volta torrado polo sol de Africa) . 

E entre unha festa e a outra, a 
catalana Teresa Calafell deixa 
aberta a boca dos a istente 
mentres fai un treaptea e de 
man , e vário grupo , entre ele 
os galegas Tanxarina Títeres, 
animan a neno e grande . E asi, 
até o Domingo.+ 

Si, a qualidade da gravac; m 
parece-nos boa. A di cográfica 
Chorima deu-n s ba tante em
po de estudo p rqu , ao mer r 
sampler e programac;- nal, 
gumhas canc;oe , era pr ciso 
se t mpo para qu queda 
bem. 

Umha das colaborac;oes que te
cles é a de Antóm Reixa can
tando em dous temas; que vos 
une a ele? 

Bem, entre as influencias das 
que falavamos está a sua num 
lugar relevante. Podemos dizer 
que Antóm Reixa ensinou a 
toda umha gerac;om a cantar 
em galega . Pode que muitos 
nom o reconhec;am, porque lhe 
criticam outras cousas como se 
pode criticar a qualquer pes, 
soa, mas ele dem-ostrou algo. 
De algumha maneira fixo ver 
que aq uilo funcionava, que 
cantar em galego era o normal. 
Negu Gorriak, por exemplo, 
também nos ensinou que se 
podiam dizer causas interes, 
santes com um estilo próprio; 
temas de denúncia cuidando 
muito as formas.+ 
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Xosé Luís Franco Grande 
Algun dia escribirei uns arti, 
gos sobre isto porque teño a 
sensación de que se promove a 
mantenta ese tipo de autores 
para baquetear á literatura ·ga, 
lega. T eño un amigo qué me 
di, pala contra, que é que os 
promoven iso non teñen máis 
alcance. 

'Entro na Académia 
para¡rxudar a evitar que cáia en mans do fraguismo' . 

1 .. XAN CARBALLA 

Todas sabemos que nos xo[, 
nais galegas moitas opinións 
están vedadas, porque ensegui
da se ameaza con retiradas de 
subvencións ou püblicidade : DESPOIS DE VINTE ANOS, O ESCRITOR XOSÉ LUÍS FRAN, 

CO GRANDE ACCEDEU AO CONVITE FEITO POR FRAN, 
CISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO, DE SE INTEGRAR NA 
ACADÉMIA GALEGA. É O PRIMEIRO SIGNO DUNHA NO, 

Por que a auséncia de tantos 
anos e por que aceitou agora 
integrarse na Académia? 

lan alá duas décadas de~que me 
propuxeron o 26 de Febreiro de 
1978. H ubo máis de unha ra, 
zón, pero principalmente que 
non via que a Académia c~mpri, 
se a ua función e que estaba sen, 
do utilizada para algo que nunca 
<l b r, a vaidadc persoal e a 
p quenas cacicadas. Pen o que a 
razón fundamental pola que acei, 
tei é porque mo p diu Paco del 
Riego, e con ideraba que as catro 
ou cinco per oa que non léra, 
mo o di cur o debíamos inte, 
gramos e axudar a encamiñar a 
Académia na sua función de alta 
representación da cultura galega. 

Nunca renunciara definitiva, 
mente? 

Nunca, eses foron os casos de 
Ferrin, Bei.ras ou Manuel María. 
Din que tiven unha postura beli, 
xerante coa Académia, pero non 
é asi. Escribin un artigo cando 
non estaba elexido o actual pre, 
sidente, pero daquela non tiña 
esperanza de que el fose sair. 

Esa crítica sua á Académia es
ta ha implícita nas memórias 
que escribiu, Os anos escuras? 

Pode que hou ese algo pero o 
certo é qu non me interesaba a 
Aca émia. Agora entendo que 
non e pod deixar que caía en 
m n de er oa que a desvir, 
tuen ou utilicen c ntra eu 
fins fundacionai . Via un risco, 
qu ainda exi te, de que fose uti, 
lizada para fin di tint . 

A que riscos se refire? 

Ne te país inventamos tinglados 
que n fondo son c ntrários, 
prexudiciais ou inútiles para a 
cultura galega. Por exemplo o 
Centro Ramón Piñeiro, que é 
un absurdo existindo o Instituto 
da Língua. Estanse tirando ener, 
xias e cartos que farian moita 
falta ben canalizados. Para ser 
máis concreto e evitar equívo, 
cos: está claro que existe o risco 
de que a Académia sexa mane, 
xada políticamente polo Paitido 
Popular e iso paréceme moi gra, 
ve. Seguro que apoiarian á Aca, 
démia a cámbio de concesións 
ou determinados avais. 

É a política de entrismo nas ins
titucións de cerne galeguista que 
pratica o fraguismo desde 1989. 

Eu non podo asegurar que tsto 
sexa asi, pero a simples posibili, 
dade de que o intenten e que 
manexen a Académia igual que 
o Ramón Piñeiro, é algo que hai 
que contribuir a evitar . . 

Urxe encher os ocos valeiros, 
con persoas de compromiso 
acreditado, que axuden a reno, 
var e que abran nun senso máis 
plural a Académia. Ten que 
acabarse con eses nomeamentos 
de persoas que despois todos nos 
perguntábamos quen era tal ou 
cal académico. 

Esa é unha renovación que se 
ven arrastrando desde ha' déca
das, porque no franquismo en
cheuse dese tipo de persooaxes. 

Demorouse moito esa entrada 
de sangue novo. O entusiasmo 
que vivin nos anos que ingresa
ron Paco del Riego, Carvallo 
Calero, Garcia Sabell,. .. era algo 
que non se concebía daquela, 
pero ese entusiasmo parouse en 
seco e entrouse nunha etapa de 
atonía que fixo que eu renuncia, 
se a tomar posesión. 

O discurso ten dito que o pre
parou moi á presa, "P Antigo 
Réxime nunha família do Bai
xo Miño" ••• 

Que é a miña própria família. 
_A cousa é curiosa porque me 

interesa moito esa etapa da 
História de Galicia que vai até 
meados do XIX. Por casualida, 
de top.ei na casa de meu pai 
unha man de documentos so, 
bre esa época, na que están re, 
presentados todos os elementos 
do momento: os ilustrados, un 
comisário da inquisición, terra, 
nentes,. .. A partir desa docu, 
mentación foime posíbel narrar 
o discurso, que por outro lado 
cae nunha preocupación miña 
como é a -memória histórica. 

V A POLÍTICA A_BER TA. DESPOIS DA DEMISIÓN DE GAR, 
CIA SABELL, E FRANCO GRANDE ASEGURA QUE ENTROU 
"TAMÉN PARA EVITAR QUE A DESNATURALIZASEN E.A 
UTILIZASEN A COMENÉNCIA DO PARTIDO POPULAR". 

Paréceme grave que persoas de 
cultura e intelixéncia esteñan 
tan apegados ao poder e vivin, 
do del. Iso pode non ~fectar á 
obra literária porque ao poder 
lnterésalle menos, pero se estás 
preso dun lado condiciónaste 
nout:ro. 

Promóvese 
o fraude literário 

Como non é un home de pr.i
meira liña no mundo social dos 
libros, pódese permitir facer 
unha análise do momento ac.
tual da literatura galega? 

Mentres non me xubile son un 
escritor a tempo parcial, rouban, 
do tempo aqui e alá. Para min o 
momento literário é malo e pre, 
ocúpame primeiro porque falta 
orixinalidade e despois porque, 
co poder que hoxe teñen os me
dios de comunicación, pódense 
promover escritores moi malos e 
defraudar á xente. De feito es, 
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tanse promovendo dous ou tres 
escritores que non resisten unha 
mínima análise. Sobretodo se un 
compara eses dous ou tres casos 
de promoción dLsp,aramdai espe, 
dalmente por medios de fóra de 
Gahza, con outros moitos au1ilo
res qu·e poden escr1eber meUor 
ou piloI ¡pem que: :non supoñen 
nen¡gJUn fraude porq1111.e n iinguén 
inch:a a sru.11.a \~all.ia. Paica min o 
pmlblema no.o é a pwmodón, 
senón o frarJ.IDclle de aprrie:sientar oo
mo om.1efilistas ¡p1e¡¡soas 1q11e nu.nca 
escribmron unha nmrela .. fao pm, 
duce unha co1nf1111sión negativa. 

O que faHaria seria a ,crítica? 

Por suposto, clamorosamente. 

É unha política do PP esa mer
c,a de yontades intelectuais? 

É que non saben actuar doutro 
xeito, porque viveri. travestidos 
na democrácia·, non eren no 
que din. Seguen senda tau di, 
tadores como antes só que se 
foron amoldando ás circuns, 
táncias. 

V ostede era moi crítico en Os 
anos escuras con aquela polí
tica .de Piñeiro de galeguizar 
os partidos estatais e non 
criar partidos próprios. Pasa
ron dez anos desque o escri
biu e xa se pode facer outro 
resumo. 

Penso moitas veces se era ine, 
vitábel que as cousas sucederan 
asi. Viuse que o degrau de 
conciéncia galega na sociedade 
era moi débil. Piñeiro sabiao 
ben e mesmo despois de escrito 
o libro tivemos unha longa 
conversa. El defendía a sua po, . 
sición, ain_da que non deixou 
de darme a entender que estaba 
dacordo comigo en que se de, 
beu promover unha forza na, -
cionalista e que a idea de gale, 
guización non funcionara. Pero 
tamén me dixo algo tremendo: 
que había que empezar polo 
princípio. Por que princípio 
pergúntome eu. · 

Haberá unha segunda parte de 
Os anos escuros? 

Polo de agora non pero non des, 
carta que algun dia me poña a 
escribir un capítulo e saia o libro 
dunha sentada. + 

Pódelle pasar a calquera, 
pero ese día tocoulle á pobre da toupiña. 
Saía do .seu tob<? e algo lle caeu na cabeza 
a xeito de pucho chei rento ... 

A tou.pma que _quería saber 

qtién lle fixera a~uilo na Cabeza 

\) 

1). 
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Que impor~áncia tiveron os se, 
minários? 

O retrato do seminário é o retra, 
to dunha xeneración. Desde fi, 
nais dos cincuenta até a metade 
dos setenta, a maioria d~ xente 
que estudou, sobre todo os que 
non pertencian a famílias aco, 
modadas, fíxoo no seminário. Na 
província de Lugo daquela só ha, 
bia: o Instituto na capital, os Es, 
colápios en Monforte que er¡m 
de pago e o Seminário que era 
máis barato. Para a xente do ru"'.' 
ral non habia outra posibilidade 
de estudar. Pódese dicer que un, 
ha boa parte das clases dirixe:otes 
de hoxe, desde os partidos até os 
sind~catos, pasaron polo seminá, 
rio. E o caso de Manuel Abeledo, 
presidente da Deputación de 
Pontevedra,-Manuel Pérez, alcal, 
de de Vigo, Baqtista Álvarez, di, 
rixente do BNG, profesores de 
Universidade como Víllares, Pe, 
gerto Saavedra ou Marcial Gon, 
dar, os dous Barreiros, Xosé Ló, 
pez, dec~no de Xornalismo, os 
tamén xornalistas Fernando 
Onega óu Manuel Lombao. A 
lista é intérmiriábel. Entre os al, 
tos cargos da ·Xunta hai mareas, 
pero tamén na direción de Ci, 
troen. Hai que ter en conta que 
se en Lugo, durante os anos se, 
senta, sempre se superaban os 
100 al unos por curso, en San tia, 
go chegábase aos 200 e logo ain, 
dq estaban os semínários de 
Mondoñedo, Ourense e Tui, Vi, 
go. O seminário explica tamén 
en parte que moita xente proce, 
dente do rural chegase naquela, 
época á universidade, eran os que 
alcumaban os le_iras. Esta conxun,. 
ción entre o acceso á cultura e. a 
realidade leyou a moitos á políti, 
ca. Cando se fundou a AN, PG 
en Lugo ~ocios, non sendo dous 
(que eran mulleres), pasaran pola 
mesma época polo seminário. A 
xente que recluta o PP no rural, 
con estudos e de ináis'de coaren, 
ta anbs, pasou en grande parte 
polo Seminário. Aí están os al, 
caldes de Paradela e ·chantada, 
por pofier dous ·casos da proyín, 
cia de Lugo, pero hai moitos 
máis e concelleiros non se diga. 

Chama a atención que o tema 
- non fose tratado apenas pola 
nosa .literatura? 

Pode cham~ ~ atención. Mesmo 
se se ten en conta que entre os es, 
critores tamén hai ben de ex,se, 
minaristas. Se cadra débes~ a que 
a experiéncia foi para moitos trau, 
máÚca e non dese~an revivila. 
Hai que ter en conta que escreber 
é traer á .act4alidade recordos. 
Sempre se .escrebe de vivéncias, 
relatadas dun xeito·ou doutro. 

Que sentido ten o título: Ami
. gos sempre? 

Era o nome dunha tarxeta que 
· implantaron no seminário de Lu, 
go e que serve de eixo á novela. 
Atraveso da tarxeta contaban as 
veces que usabas b galega. Cada 
vez que te pillaban empregando 
unha palabra galega ticábanche a 
tarxeta e iso repercutía sobre a 
nota de condura que podia rema, 
tar en expulsión. Pero Amigos 
sempre era tamén o nome da prá, 
tica obrigatória de formar grupos 
solidários. As faltas de cada urí in
fluían na nota dos demais, de mo
do que faeia estar a todos vixian
tes uns dos outros. Era o xeito de 
criar un vínculo moi forre que im
pedis~ pensamentos .Próprios. A 

, .., ' . 
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Alfonso E iré 
'O retrato do seminário é o retrato dunha 

·xeneración que hoxe ocupa postas dirixentes' 

-e> M. VEIGA 

DESDE A PERSPECTIVA DUN RAPAZ DE ALDEA QUE INGRESA-NO SEMINÁRIO, E NUN TON 

DE.GRANDE NATURALIDADE, ALFONSO EIRÉ RETRATA A VIDA E A MANEIRA DE EDU, 

CAR A UN SECTOR DA SOCIEDAD E QUE HOXE "OCUPA MOITOS' DOS POSTOS DIRIXENTES 

EN GALIZA". AMIGOS SEMPRE (ESPIRAL MAIOR) É A PR~MEIRA NOVELA DE. ALFONSO El, 

RÉ, XORNALISTA E DIRECTOR DE A NOSA TERRA, NACIDO EN LAXE (CHANTADA) EN 1955. 

dependén¿fa, sobre todo afec;_t1~a, 
que se formaba entre os cetnpa, 
ñeiros evitaba, por exemplo, a 
tentación de sair do seminário. 
Moitos dos vínculos nacidos. da
quelas ainda duran hoxe e expli~ 
can algunhas das relacións de po
der establecidas entre a clase diri
xente. Sen coñecer a formación 
daque1es rapaces non se entenden 
os tabus, os condicionantes e a 
sua maneira de actuar de agora. 

Ademais de reprimir o idioma 
que papel exercia o seµiinário? 

Exercia un proceso de acultura
ción. Mergullábate noutra cultu, 

ra. Os que prncedian das vilas, 
moitos deles fillos de garaas civis, 
expresábanse en castelán, iso da, 

,.ba lugar a que levasen mellares 
notas e a .que se convertisen en 
líderes de grupo. No tempo en 
que se ordeaban moitos cregos, a 
posición que ias ocupando desde 
o ingreso no seminário marcaba 
o futuro. Os de máis abaixo ian 
destinados ás parróquias do Cau
rel ou dos Aneares, os de arriba 
integrábanse na cúria e consti
tu ian logo o poder dentro da 
Igrexa. Eu doulle :r;noita iinpor, 
táncia na novela, por exemplo, 
ao colchón. Levar un bon col
chón queria dicer que tiñas un 
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pai con cartas e esa era outra das 
claves para estar ben visto. Pero 
hai m'áis, aos seminaristas estába, 
lle proibido traballar, mesmo 
cando volvían de vacacións á al
dea. O que traballaba miraba a 
terra ·e iso facíao asemellarse aos 
anim.ais. O que ia para crego de
bi a aprender a mirar o ceo. 
Aprendianche a afastarte de to
das as tradicións do país e da tea, 
lidade. Querían que acabases vi, 
vindo nunha burbulla. Cómpre 
ter en conta que a doutrina máis 
aberra do Concílio Vaticano II 
tardou moito en ent;ar nalguns 
seminários. Non se podían ler li
bros, nen xomais, nen ~equera a 
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Bíblia. Só estaba permitido o 
Novo Testamento- Ter a Bíblia 
enteira decíase que era cousa de 
protestantes. Tamén estaba pe, 
nado ollar pola fiestra ou recibir 
carta dunha muller, ainda que fo, 
se dunha irmá. lnculcábanche o 
ódio ás mulleres, a misoxínia. 

Hai novelas como Los Miedos 
de Blanco Amor que, sendo es, 
critas en castelán, refrexan un 
ponto de :vista interno ao pró, 
prio país. Agora hai moitas no, 
velas en galego, onde o ponto 
de vista é mimético co de f óra. 

Depende do mundo que leva 
dentro o escritor. Cada autor es, 
colle cal vai ser o mundo da sua 
obra. Canto máis inventado seña 
este, tanto máis afianzado debe 
estar nel o lugar no que se m ve 
a fición; mellor debe coñecelo, 
porque se non ao leitor non 11e 
resulta críbel. Blanco Amor de, 
envolve grande parte da sua 

obra n Ouren e porque c ñecia 
perfectamente a cidade, de de o 
seu arrabaldo , até asi rentes 
a mi a na catedral. P'de en v -
lar o que e queira, pero s mpre 
facendo pé nunha realidade, ain, 
da que eña para deformala. A 
realidade galega ponse de mani
festo atraveso do humor, das de5' 
cripcións ou dunha mensaxe 
máis intrínseca que explícita. 

Voltando a Los Miedos. Blan, 
co Amor escandalizou a opi, 
rrión da época coa descripción 
dunha masturbación. En Ami
gos Sem.pre hai parágrafos case 
escatolóxicos. 

Non están aí para escandalizar. 
Forman parte de vivéncias perso
nai e tratan de retratar a dife
réncia entre a sexualidade na al
dea e a sexualidade reprimida do 
seminário. Habia relación ho
mosexuais, namoramento entre 
alunas e tarnén a utilización do 
seminarista, fora do próprio emi
nário, para a pedof ília. Esas expe
riéncias dan lugar a que moita 
xente quedase marcada e ainda 
hoxe non se achegue n n á cida
de onde estivo n seminári . A i 
a todo, eu n n pretend fac r 
nengun axu te de conta co ·e
minário, nen coa lgrexa. Nen o 
próprio ton da n vela é ferinte. 

Que distáncia hai entre a nove
la e a reportaxe? 

A novela é máis complicada. Na 
reportaxe empre abes nde que, 
res ir, manexas as per ax , ci
tas. Na novela as persoaxes co, 
bran vida, ainda que penses que 
as tes ben definidas. Unha perso
naxe secundária, por exemplo, 
pódeseche converter en principal 
e ao revés. A dificuldade da no
vela está en saber manexar moi
tos resortes para dar a mensaxe 
que buscas. Ademais, o público 
dun libro é máis diverso que o 
dun periódim. Non podes escre
ber unha novela para un público 
determinado, como fas cando re
dactas un artigo. Eu non fixen a 
novela para os que pasaron polo 
seminário. En todo caso, fíxena . 
para os que non pasaron, para 
que comprendan unha época e 
unha faceta importante do país, 
da que agora estamos a ver as re, · 
percusións. Tampouco é autobio
gráfica, nen se adapta á-realidade. 

· Hai anécdotas que poden seme
llar irreais e sen embargo ocurrí, 
ron na realidade e outras que pa
recen lóxic~ nunca pasaron.• 
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Cela prescinde dcis novas escritores galegos 
no encontro de Iría Flávia 
A Fundación recibe 124 millóns das catro deputa~ións 

Unha cea de benvida no Hostal 
dos Reis Católicos ofrecida pola 
Consellaria de Cultura ·fo¡ o co
mezo das xomadas de novos escri
tores que a Fundación Cela orga
nizou do dia 30 de Xuño· até o 4 
de Xullo na sua sede de lria Flá
via. A Fundación que máis sub
vencións recibe da Xunta e as De
putacións convocou a 25 narrado
res e poetas para participar nun 
encontro no que se ia debater o 
presente e futuro da literatura. 
Ningun deles escrebia en galego. 

Blanca Riestra, Luisa Castro, 
Gloria Méndez e Lola Beccaria 

foron apresentadas como as es
critoras galegas que ian tomar 
parte no encontro. Nos últimos 
anos ningunha das tres escrebe 
en galega e todas elas desenvol
ven a sua actividade fóra do 
pais. Até vintecinco, todos eles 
eran escritores en español a pe
sar de que o lema da convocató
ria non facia referéncia máis que 
á mocidade dos participantes. 
Na a presentación faciase cons
tar que coa mostra pretendérase 
que "fose plural, con escritores 
de rexións diversas, de múltiples 
tendéncias e que cultivan todos 
os xéneros". 

A visita literária á comarca do 
Sar guiada polo escritor Alfre
do Conde e a tertúlia no Con
sello da Cultura Galega mode
rada por Carlos Casares forma
ron parte do programa que foi 
clausurado por Camilo José 
Cela nun acto no que anun
ciou que prevé facer outro en
centro para "escritores perifé
ricos e literatura "(]e mulleres". 
A reflexión sobre os xéneros., a 
función da literatura e as difi
culdades para a publicación fo . 
ron os temas principais arredor 
dos que se estructuraron as 
xornadas. 

Só nos últim.os meses as catro 
deputación asinaron convénios 
polos que dotaban á Fundación 
que leva o nome do escritor na
do en Padrón con 124 millóns 
de pesetas, 21 a de Pontevedra, 
41 a da Coruña mentras as de 
Ourense e Lugo aportaban cad~ 
unha 11 millóns. O nóbel recada 
fondos tamén da Xunta e dou'
tros organismos ademaís de ter 
moi ben pagadas as suas apari
cións públicás. A deputación de 
Pontevedra pagoulle 1.250.000 
ptas por dar unha cónferéncia. O 
encentro tivo tamén o patrod -
nio de Caixavigo. • 

OPtNIÓN 
A PROFESORA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA, TERESA LÓPEZ VEN 
DE ATOPAR NOS FONOOS DA REAL ACADÉMIA GALEGA O MANUS
CR1TO DE A COSTURElRA DA ALDEA, A PRlMEIRA OBRA TEATRAL DE 
MANUEL LUGRlS FREIRE E UNHA DAS PEZAS FUNDAOORAS DONOSO 
TEATRO CONTEMPORÁNEO. A TÉ O DE AGORA HABIA REFERÉNCIAS 

DO TEXTO PERO CRIASE DEFINITlV AMENTE PERDIDO. TERESA 
LÓPEZ RELATA NESTE ARTIGO A APARICIÓN DO MANUSCRITO - DO 
QUE ESTA A PREPARAR A SUA EDICIÓN- E A SITUACIÓN NA QUÉ FOI 
ENCONTRADO QUE FALA T AMÉN DE POSÍBEIS ENSAIOS DA OBRA NA 
QUE SE INCLUE A RELACIÓN DE ACTORES QUE IAN PARTICIPAR. 

ENCONTRADO O MANUSCRITO DUNHA DAS 
OBRAS FUNDACIONAIS DO TEATRO GALEGO 
A COSTUREIRA DA ALDEA FOI REDACTADA POR M. LUGRIS FREIRE EN 1884 

No Renacemento literario do século XIX o teatro foi o 
xénero máis tardío e o menos prolífico. Con anteriori
dade a 1882, ano de publicación e representación de A 
fonte do xuramento de Francisco M<! de la Iglesia, A Ca
samenteira (publicada en 1849, escrita en 1812) de An
tonio B. Fandiño e, en menor medida, Los pastores de 
Belén (1862) de Manuel Mª González e O pleito doga
llego (anónimo e publicado en data descoñecida mais 
antes de 1882), compoñen, se atendemos á publica
ción, a totalidade do desenvolvemento do xérrero. 

A partir da década dos oitenta, a situación mudará lixeira
mente. Francisc Pillado, no ''Catálogo de obras teatrais 
anterior á fundación da Escola Rexional de Declama-

¡ n" -pu licado n libr O teatro de Manuel Lugrís Freire 
(1991)-, recolle un total de dez obras publicadas e/ou re
presentadas entre 1886 e 1899 -algunha bilingüe-, de de
sigual calidade e c ndición. Desta lista pode concluírse, 
por unha parte, a importancia das representacións na emi
gración americana -en Buenos Aires estreouse un número 
significativo de obras-; por outra, o predominio do teatro 
histórico e de orientación costumista. Con todo, van ir 
apuntánd e outras liñas temáticas: por exemplo, a de
nuncia social, en Non máis emigración de Ramón Armada 
T eixeiro, estreada en 1886 na emigración cubana. 

Mais a actividade teatral da colectividade galega en Cu
ba non se iniciou coa representación da obra de Armada 
T eixeiro. Segundo lembra Francisco Pillado no libro ci
tado, Antonio Couceiro ·Freixomil menciona no Diccio
nario bio-bibliográfico de escritores gallegos unha obra de 
Manuel Lugrfs Freire, A costureira da aldea, como ensaia
da na Habana no ano 1885 e o propio Lugrís, no epílogo 
á 2ª edición de Queixumes dos pinos (1935) de Eduardo 
Pondal, destaca a mesma obra ("un manuscrito da niiña 
comedia de costumes 'A Costureira da Aldea"') entre as 
pertenzas que o acompañaron no seu retomo a Galicia. 

Hoxe podemos dar noticiá de que este manuscrito, que se 
daba por perdido, se acha entre os fondos custodiados po
la Real Academia Galega. O texto dramático consta de 
41 páxinas numeradas escritas por unha única cara e pre
cedidas dunha nota do autor e a relación de personaxes. 
A pesar de que as primeiras follas están moi deterioradas, 
as restantes consérvanse en bon estado. O feíto de que na 
relación de pers<?naxes algúns deles aparezan xunto co 
nome dos actores que os desempeñarían parece confirmar 

. a existencia dos ensaios -que comezarían en 1884-, aínda 
· - que todo indica gue non chegaron a culminar na estiea 
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'Este 
manuscrito 

áchase entre · 
os fondos 

custodiados pola 
Real Academia 

Óalega" 

da obra. Por tanto, é unha peza dramática non editada e 
talvez non represe!).tada, mais existiu vontade de a levar 
ao palco e este é o dato autenticamente relevante. 

A costureira da áldea está escrita en verso octosílabo- e 
composta en trece escenas e un único acto. AÍnda que 
tanto pola ambientación ( unh~ casa labrega), como 

-polo tipo que dá título á obra (a costureira) e polo en-
- .redo (amo ro- -

so) que serve 
de eixo dra
-mático pode
rfa clasificar-
se -e así o fai 
o seu autor
como 'come
dia de costu
mes', contén 
outros ele
mentos que a 
singularizan e -
que a dotan 
dun interese 
particular, 
concreta 
mente a reí- ' 
vindicación 
patriótica e 
lingüística e a 
crítica dos 
cásteláns e do 
seu compor
tamento cos 
galegas. 

Lugris Freire nunha caricatura de Cebreiro. 
Como pri

meira aproximación de Manuel Lugrís Freire, un dos a~
tores decisivos na consolidación dunha dramaturxia ga
lega, ao xénero teatral e por ser unha das primeiras 
obras do noso teatro contemporáneo -cronoloxicarnen
te situaríase entre A fonte do xuramento e Non máis emi
gración- , A costureira da aldea é unha obra duplamente 
importante na historia do teatro galega. Por isto pensa
mos importante dala a coñecer, para o cal estamos a 
preparar a súa edición e estudio, que se publicará na co
lección de 'Teatro galega' do Arquivo Teatral Francisco 
Pillado Mayor, feíto co que esperamos poder contribuír 
a un IJláis completo coñecemento dos.in~cios da nosa li
teratura dramática 'contemporánea.• 

9 DE XUllO DE 1998 • Nº 838 33 

Ü COQdeL 

Eidos do- libro 
Revista galega do libro 

N2 O. Maio-Xuño 1988. 600 pra. 

Directora: Mª Ares Sanmanin. 
Edita: In Fieri. 

Nova revista nacida co obxectivo de dar can
ta das navidades editoriais do pais. Neste nú
mero cero céntranse na celebración do Dia 
das Letras e ofrecen vários artigas sobre a co
memoración e sobre os tres poetas da Ria de 
Vtgo. Con intención de se converter nun 

meio de divulgación do 
libro galego, a revista 
terá a sua presentación 
ofü;ial no mes de Se
tembro, a partir do cal 
pretende publicarse 
con caracter bimes
tral, con seis números 
ao ano. Na primeira 
entrega, ademáis 
dunha ampla conta 
de publicacións, 

ofrecen entrevistas a Isa
ac Diaz Pardo, Ramiro Fonte, Xulio Valcár
cel, Fina Casal -da Galería Sargadelas de Fe
rrol- e á directora de publicacións de Everest
Galicia, Irene Penas. Un artigo sobre as libra
rías en Galicia da autoria do Coordinador da 
Federación de Libreiros, Antonio Femández 
Maira, e unha análise do funcionamento da 
Biblioteca de Pontedeume e unha evocación 
da morte do Presidente da Asociación Gale
ga de Editores, Carlos Blanéo, son outras dos 
contidos da nova revista. • 

Enclave 
Revista galega de política e 
pensamento 

NQ 3. Verán 1988. 500 pta. 

Edita: Esquerda Nacionalista. 

O alcalde de Fene, Rivera Amaso, a conce
lleira de Compostela, Encarna Otero, o con
eelleiro e exalcalde de Cambados, Antón 
Pillado, o concelleiro de Ourense Alexandre 
Vidal -autor tamén dun artigo sobre o tema-

e o concelleiro e ex
alcalde de Chantada 
Manuel Anxo T aboa
da participan nun de
bate sobre a presén
cia do nacionalismo 
nos concellos enten
dida como 
"ferrarnenta de par
ticipación demo
crática e avanzo 
social''. Tamén a 

sección de colaboración xira arredor 
da política municipal con artigas de Daniel 
Pino sobre urbanismo, Enrique Sánchez ana
lisando o incumprimento da lexislación ur
banística, Alexandre Banhas en punto á 
construcción dunha administración moder
na e ao servizo dos intereses galegas, A. Ba
llesteros Ron e F. J. Constela Acasuso escre
be a respeito do "raquitismo fiscal local: un 
problema recorrente", e, á fin, Carlos Mén
dez fai un alegato "Máis alá duns concellos
xestoria". Tiras cómicas, criación e crítica 
de libros como en_ cada número.• 

Jornal de letras, 
artes e ideias 
NQ 722. Do 17 ao 30 de Junho. 320 escudos. 
Director: José Carlos de Vasconcelos. 

A morre de Maria de Lourdes Belchior e a 
sua releváncia na cultura portuguesa trátase 
"en destaque" neste número do quincenário 
no que tamén se informa do falecemento do 
poeta angolano David Mestre. Pero, como 
nos últimos números, a celebración da Expo 

_ é seguida de perto no ,xomal cultural, desta 
volta celebrando xa desde ~ capa a organiza
ción do Festival de Artes, Aguas Futuras, 
máis de trinta espectácul.os de danza, teatro 
e música qtie terá lugar nos mesmes de-Xullo 
e Agosto. Publícanse ademais dous poemas 
inéditos da nai de Femando Pesoa, Maria 
Madalena Nogueira, encontrados no espó
lio de Natália Correia e amplamente anali
sados pola profesora Maria Femanda de 
Abreu. A publicación inclue ainda un am~ 
plo comentário de Maria Alzira Seixo sobre 
a nova novela do escritor angolano Pepete-

, la, A glmiosa familia e unha entrevista ao es
critor Manuel Vázquez Montalbán.t 

1• 

:•. 
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Cuba antes de 1868 
O decadenté colonialismo español tiña atafega, . 
da a Cuba. O sector máis radical dos terrate, 
nentes e da burguesía que comezaba a abrollar 
na Illa quería dar fin a aquela situación. 

A rebeldía víase vir. Víñase· manifestando de 
diferentes maneiras, en ideas e accións. 

O ilustre coruñés Ramón de la Sagra, que resi, 
diu e traballou en Cuba durante catorce anos, 
postulaba a necesidade de modernizar a indus, 
tria azucreira e de darlle a liberdade ós escra, 
vos, non só por razón~· hUJllanitarias senón ta, 
mén económicas pois sostiña que o látigo non 
era· un medio axeitado para aumentar a pro, 
ductividade. Ante tantos reclamos e protestas, 
e para que non quedasen dúbidas, dende Ma, 
drid chegou un día á Habana a noticia de que 
se mantería a escravitude, e q~e o importe do 

6% sobre rendas e utilidades de toda a riqueza 
da Illa sería elevado ó 10%, e que non se su, 
primían os nereitos de Aduana nin se conce, 
día a liberdade de comercio. O refrán das sete 
cuneas a quen non qúere caldo. 

Para España, ·aquela guerra resultaba demasia, 
do costosa. Nun coñecido informe, o xeneral 
Martínez Campos· sinalaba que ademais das 
baixas en combate, as enfermidades acababan 
coa tropa. Escaseaban a roupa e os víveres, e 
tiveron que triplicar os hospitais de campaña. 

· Aínda así, dicía que a cifra de mortos e feridos 
era horrible. Por outra banda, a situación fi, 
nancieira era moi difícil. Entre febreiro de 
1876 e febreiro de 1878, España gastou preto 
de cen millóns de pesos. · 

Cando se produciu a sublevacióp daquel his, 

tórico febreiro, en Madrid falouse de "bando, 
leros", minimizando as accións. Díxose que 
nun caserío chamado_ Baire alguén berrou: 
"¡Viva Cuba libre!", e que eso nada significa, 
ba. Pero a medida que foron chegando noti, 
cias comezaron a preocuparse. Tanto que o 3 
de marzo o consello de ministros acordou fle, 
tar o Reina Mercedes con cento de home , ó 
tempo que mobilizaban· a dez mil reservi tas. 

Catro meses despois, o 1 O de decembro asinou, 
se o Tratado de París. España capitulaba, perdía 
as colonias de Cuba, Porto Ríe e Filipinas. Ca, 
ducaba o anticuado colonialismo e pañol. Era a 
derrota do vello imperio no que nun temp ¿· , 
que non se pofiía o ol. Con aquela vict ria 
bre unha potencia europea xurdía o imperiali , 
mo norteamericano, que com zaba a dar m s, 
tras do seu afán expansioni ta. • 

Galegas· mambises 
ACONÚCEU QUE MOITOS GALEGOS, XORNAJ..EiRos, ARTE~ÁNS, CAM; ' 
PESIÑOS SEN TERRA DE ·SEU OU PRO PI ET ARIOS DELA, IN COR, 
PORÁRONSE VdLUNT ARIAMENTE Á CONTENDA, SITUÁNDOSE NA 

Francisco Villamil , 

Alguén preguntoulle un día por · 
que se incorporara a aquela loita 
sendo galega, e el contestou: "Soy 
gallego, pero gallego cubano". -

Unha crónica refire que o 7 de xa, 
neiro de 1869, cando se levou a 
c'abo, no CaJeal González, unha 
concentración de forzas rebeldes, 
resaltaba a presencia de Villamil, 
cun trabuco naranjero na man de
reita e cabalgando fermosa mula ó 
fronte de douscentos homes daca, 
balo, dos que uns corenta, escope, 
teiros, marchaban na vangarda; e 
os lanceiros, portadÓres de bando, 
leiras azuis e vermellas, ían na r.e' 

Campamento mambí. 

TRINCHEIRA REBELDE. CONVERTÉRONSE EN COMBATENTES MAMBISES, 
E ALGÚNS ACADARON ELEVADOS GRAOS POLO SEU HEROISMO E A 
SÚA ENTREGA INCONDICIONAL Á CAUSA INDEPENDENTISTA CUBANA. 

tagarda. A Xunta Revolucionaria, 
en mérito de terse presentado con 
tan numerosa e lucida tropa, no, 
meouno coronel. 

Nunha acción levada a cabo nun 
punto da xeografía vil1areña chama, 
do Hato Potrero, .aquel valente gale, 
go mambí redbiu un balazo nunha 
cadeira e quedou gravemente ferido. 
Refuxiouse na costa. Tiña consigo 
unha escolta de vinte homes. 

En ag9sto de 1872 morría Francis.co 
Villamil a consecuencia da infec, 
ción derivada daquela ferida. Al, 
gúns historiadores din que tiña en, 
tón corentedous anos de idade; ou, 
tras afirman que nacera en 1815 e 
polo tanto contaba cincuenta e se, 
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ANOSA TERRA 

te. Moitos foran os servicios que .es
te emigrante prestara á causa inde
pendentista cubana, e así o recoñe
ceron os .máis destacados xefes da
quel exército de patriotas, e recoñe
ceuno José Maití, que nos seus es
critos louvou xustamente a traxec
toria del en máis dunha ocasión. 

Bieito Gómez 
N~ Arquivo Histórico· Nacional, 
de Madrid , un historiador amigo 
deu cun documento curioso. Cal
quera investigador pode iocalizalo. 
Deixo aquí a súa referencia: Fondo 
de Ultramar, Sección de lnsurre
ción, Cartapacio 4419, Expediente 
2627 (1871) . N egociado de Poli
cía. Promovido polo Gobernador 
do Centro da llla, que deportaba ó 
presidio de Ceuta a un emigrante 
·galega chamado Bieito G ómez. 
Lemos a seguinte comunicación : 

"Excmo. Sr. Ministro de Ultramar. 
Diciembre 11 , de 1871 
D. Benito Gómez , natural de Vil.a
verde, Silleda, en Galicia y mayoral 
que ha sido en un ingenio del Depar
tamento Central de esta Isla, ha de
mos erado l.a perversidad de su.s ideas 
y su def ecdón a l.a cau.sa nacional co
locando en el tránsito de las tropas a 
mi mando todas las colmenas de di
cha finca para que espantadas l.a abe
jas picasen a los soldados y dificulta
sen su marcha . Conceptuando este 
individuo como un mal español, cuya 
permanencia en esta isl.a es altamente 
inconveniente he acordado su prisión 
y deportación a l.a Península". 

Félix de los Ríos 
Nacera en R ibadeo, na provincia 
de Lugo. Emigrou mozo a Cuba. Era 
home de mar. Adicábase ó trasego 
de mercancías diversas en tre a Illa e 
os Estados U nidos. En boa medida, 
un aventureiro, pero finalmen te 
enrolado na aventura de liberar a 
súa patria de adopción coa que se 
encariñara para sempre, tan de cer
ro que chegou a arriscar moitas ve
ces a vida ara defendela do asoba
llamem colonial que padecfa. 

"Era J é Martf que me vi itaba. 
Inv iteino a subir 6 meu cuart , 
que estaba no terceir pi o. O pri
meLro e o egund destinában e 
xeralmente a xen tes do paf , e o 
terc iro era 6 para latinos, ainda 
que non había difi rencia en canto 
ós servici s interiores de cada piso 
e un 6 ase n or servía a todo . 

"-N on lle extrañe a miña visita. 
Pensei moito en vostede e decidin
me a interesalo unha vez máis na 
no~a causa. Vostede pode prestarnos 
unha valiosísima axuda. Son un 
mendigo que ando polo mundo en 
solicitude de auxilio para a nosa po
bre Cuba. Nada ambiciono nin na
da quero para min. Todo é para Cu
ba, e Cuba nunca será ingrata con 
aqueles que a sirvan. Veño a ver se 
confirma vostede o seu desinteresa
do sacrificio pola nosa causa". 

"Eu respondinlle": 

"-Son maior de idade. A España 
pagueille xa 6 dereito que me co
rrespondía por ter nacido no seu 
chan, servindo na Mariña de Gue
rra o tempo regulamentario. Agora 
podo facer canto se me antolle sen 
pedir. permiso a ninguén polo que 
queira facer. Ofrecinlle axudalos no 
que puidese. Sosteño firme o meu 
ofrece.mento. ¿Que desexa de min"? 

Ferido en pariolas. 

Caetano ·V ázquez 
"Feríronme en c0mbate máis dun- · 
ha vez. No forte de Paredes, un ti
ro levoume dous dedos da man es
querda. Noutra ocasión entroume 
unha bala no pescozo, sen maior:es 
consecuencias. T eño i:amén unha 
ferida de Máuser nunha perna. 
Daquela, na manigua, curabámo
nos. con auga e teas de araña. E xa 
que falabamos de tiros, eu, non é 
por alabarme pero tiña moi boa 
puntería. E tan ben afitaba que ria 
guerra puxéronme de cazador para 
comer. Dábanseme ben as jutías ... 
É necesario saber t irar. Dígollo 
sempre ós mozos de agora. H ai 
que apuntar, coller aire, ir soltán
doo• pouco a pouco , disparar e ... 
branca seguro . Algunhas destas 
causas ensinoumas meu avó, alá 
en Muras, cando eu era un rapaz". 

Caetano V ázquez seguía sendo ga
l ego e tamén era cubano. Seguía 
sendo rebelde. Mambí. Amante da 
xustiza. Cos seus lúcidos noventa e 
sete anos seguía defendendo os seus 
ideais de toda unha vida. Os mes
mos que o levaran a incorporarse á 
loita independentista de Cuba. 

Xosé B. Ortigueira 
Volvendo ás loitas do século pasa
do cómpre salientar a figura do 
crego Xosé Bieito Ortigueira, xe
suíta coruñés, levado a Cuba me
diante xestións da Sociedade Eco
n ómica de A migos do País. Deu 
clases en colexios do primeiro e do 
segundo ensino e fonnou a unha 
xuven tude rebelde, inconformista. 
Moito dos que tiñan sido alumnos 
seu foron o primeiros q ue en 
1869 ergueron a bandeÍra inde
penden tista na rexión de Sancti 
Spíri tus, prec isamen te onde e l 
exercía como profesor. Era obvio 
que non podía falar abertamente 
de separatismo nas súas clases, pe
ro inculcou nos seus alumnos a 
idea da verdade, do amor á xustiza 
e do dereito que teñen a seren li
bres os homes e os pobos. 

Ramón Bentin 
C ando as hostes de Maceo chega
ron a San Juan y Martínez, atopa

. ron un decidido apoio na casa de 

· ·GuieirQ- ~ 
· CULTURAL 

Ramón Bentín, o ex crego santia
gués. O "Cura Viejo", como lle 
chamaban con simpatía os poboa
dores, proveeulles roupa, víveres f 
medicinas. O seu fogar convertiu
se en centro de áuxilio e socorro 
para os revolucionatios. O enlace 
entre el e Maceo era un oficial de 
apélido Bermúdez. Mobilizoú a 
cantos veciños puido p'ara que 
axtidasen. O pobo foi incendiado 
polas'tropas colonialistas e el mar
choúse para a manigua rebelde. 
Acompañárono os seus fillos, Ra
món, Federico e Apolinar. Era no 
mes de febreiro de 1896. Sumá
ronse todos catro á tropa de Ma
ceo nun lugar chamado Naranjo 
del Sábalo. Colleuno a febre ama
rela e morréu o 30 de setembro. 
Tiña oitenta e dous anos. Rendé-· " 
ronlle honras militares e, cum
prindo a súa vontade, enterrárono 
coa ·roupa que vestía e sen féretro. 

En San Juan y Martínez, por acordo 
municipal déuselle o nome de Pedro 
Bentín a unha rúa que pasa por un
ha banda da igrexa que el fundara. 

,,. 

Xosé Alvarez 
Calquera podía ser encarcerado e 
ata fusilado polas forzas represivas 
ante a simple sospeita de conspira
ción . Esto provocaba en Xosé 
Álvarez moita repugnancia e che
gou á conclusión, coma tantos, de 
que só era posible acadar xustiza e
Uberdade mediante a loita armada. 

O revolucionario galega· dicía . nun 
dos seus partes de guerra: ''Resistire
mos más, mucho más que los e.Spa-

_ñoles; más, mucho más en conse
cuencia que su jefe, el asesino.Wey
ler. Nuestros enemigos al final se
rán derrotados: la prueba es que no 

han podido derrotar el 

Cabaleiro mambí. 
Á esquerda, 
emboscada 
ao ferrocarril. 

coraje de nuestra 
Brigada".• 

Broncos e negros 

En T anipa-, Florida, circulo u a nova 
de .que os negros de Cuba trataban 
dé facer unha cue5tión de raza a 
revolució~ escomenzada err 
febteiro de 1895. Os cubanos en 
xeril e o ~~mal Nueva hora, · -
dirixido polo negro Morúa Delgado 
négario enfaticamente e afirm¡m 
que a revolución 'é o movemento 
de brancas e negros contra o 
gobemo español. Para demostrar 

. que ñon había liña entre as razas, -
un prominente avogado branca de 
Santiago de Cuba, saiu con trinta 
ou corenta xoves·das mellares 
familias brancas daquela cidade· 
pará unirse ás forzas do xeneral 
mambí Guillenno Moneada, que 
·era negro·e que tiña moitos · 
brancas baixo das súas ordes. 

Queimas 

Cando se estendeu a guerra ¡)or todo 
Q territorio, o C.a!llpo quedou 
arruinado, quedaron abandonados 
todos os cultivos. Dende finais de 
1895, Máximo Gómez, xeneral en 
xefe do Exército Libertador, c:irdenou 

. a política da "tea". "Lo que se necesita 
es.triunfar, y los medios más eficaces y 
más resueltos, aunque parezcan duros, 
serán siempre los mejores .. ( ... ). No se 
debe ser sanguinario pero sí · 
revolucionario radical" ," dicía. A 
queima el!:l sobre todo nos canavais, 
que só beneficiaban ós donos das 
fábricas de azucre e axudaban a soster 
o gobemo colonial. Os campes.iños 
que simpatizaban cos insurrectos 

incendiaban eles 
mesmos os seus 

campos de cana. 
Enl898, das 
máis de seis mil 
industrias · 
censadas catro 

anos antes, só 
moeron 
·cana unhas 
vinte. Eso 
dáa medida 

da 
.. situación. 
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. lgrexa e clases sociais 

Os ricos estaban s~p~rados dos 
pobres nas igrexas;_ An9,S atrás, as 
señoras 'ían á igrex·á _que·.t\ñan rio 
barrio, e tras dela~· í~ s~mpte unha 
escrava levando a sitla: 'que -
l,ltilizaría a señora 'para sentarse. 
Pero esto xa non pas-ab:i pesé¡;¡ . 
derrad~iros anos do.século. 
Cóntaban con sillas' ptéferentes 
rios templos, reservadas de 
antemán. Dábase esta aparente 
paradoxa: familias moi devotas 

· eran ó mesmo tempo 
anticlericais. -Caso uñico en 
América. Esto ocorrfa porque os 
curas eran maioritariamente 
españois (non ían máis alá dun 
trés por cento os nativos), con 
mentalitlade colonialista e 
xeralm.ente arreciados do pobo. 
A xente do común só entraba nas 
igrexas cando había grandes 
cerimonias, coman.a Semana 
Santa. Sentían unha auténtica 
xenreira p9l:o crego. ~Había 

: hostilidade cara a igrexa pública; 
e por eso era frecuenrn ver imaxes 
nas casas. 

Daiquirí 

Fornn os norteamericanos os que 
crearon esa bebida universal que 
todos coñecemos por daiqutrí. 
Cando desembarcaban, durante a 
guerra, en Daiquirí, deprenderon 
cos cubanos a tomar ron e 
augardante con auga e azucre; eles 
engadíronlle o xelo e comezaron a 
chamar a aquela mestura co nome 
do lugar. Para os cubanos aquelo 
era "mojito". 

Lectura de tabaquerías 

Na segunda mitade do século XIX 
estableceuse a lectura nas 
tabaquerías. Durante o traballo , 
alguén lía para todos. E obreiros .. 
sen escolarizar adquirían por este ' 
medio un nivel cultural 
equivalente ó do máis instruído. 
Aparte das obras de divulgación, -
ían cofi.ecendo as narracións de 
Verne, Tolstoi, Dostoievski, e 
sobre todo as de Zola e Víctor . 
Hugo. 

Guayabera 

A guayabera (que nun comezo se 
chamou yayaber.a'. ) foi creada por 
un xastre andaluz que vivía en 
Sacti Spíritus , á beira do río 
Yayabo. Nos primeiros tempos era 
vestimenta de home rico. 
Estaba feíta de fío de holanda e 
'levaba un mínimo de 125 botóns 
de nácar. U sábase con sombreiro 
de jipijapa. Andando o 'tempo 
popularizouse e converteuse na 
prenda que o_campesiñÓ utilizaba 
en festa.s e guateques.• 
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Anxelo Novo cumpre cen anos 
Ao ler, na A Nosa Terrado 18 
de xuño, a longa recensión que 
fai X.E.A. do recente libro de 
X.L Axeitos e Uxío Bobillo, ti
tulado O ci-osquista sometido, din
me conta de que me esquencera 
de felicitar aqµi ao meu vellís.i
mo mentor, An~elo Novo, no 
día en que cumplirá o primeirb 
século da súa hipotética e apó
crifa vida. Pois, todo hai que de

•cilo, o ex-conde de Gravas_, meu 
dilecto heterónimo, e un· anti
quísimo trosquista, tan sometido 
ou máis que o desventurado Fer
sen: o 'singular comunista arousa
no, ribeirán, do que tratan Axei
tos/BobHlo no volume titulado . 
Enrique Femández Sendón. Me
morias e antoloxía dun republiwno 
galego, publicado por Ediciós do 
Castro, e do .que aíndíi non pu
den satisfacer. a miña xustificada 
curiosidade por leelo. 

Xa que a vida real de Fersen 
e a fantá,stica existencia 
de don Anxelo transco

rren moi paralelas durante o co
' mún período madrileño de am
bos: o que vai dende a termina
ción da primeita Guerra Mun
dial ata a nosa Guerra Pluscuan
civil. Si ben o'fillo trosquista, ou 
trotskysta, dos condes de Grovas 
xa nacera na vila e corte, ao día 

, seguinte da batalla naval de Ca-

Se vas ·ao san Benitiño, 
no11 vaias ao de paredes, 
que hai outro rnáis rnilagreiro, 
o san Benitiño do Lérez. 

E é que isto da competencia 
non é.cousa de hoxe en día e da 
liberdade de mercado, senón 
que ten moitos anos e ata se d¡i 
entre os irmáns mellar levados, 
na intre d~ conseguir do pai uh 
ferrado máis de terra no reparto 
post martem. 

A competencia ven senda unha 
forma de loita pola superviven
cia nun entorno determinado. 

Iso si, o santo pode ser o mes
mo; pero o santuario non; cada 
un ten as súas ofertas, as súas 

especialidades, e incluso cerras 
garantías milagreiras. Uns ofre

. cen a cura inmediata pola simple 
presencia e outros a cambio dun
ha longa novena; uns aseguran o 
remedio absoluto e outros só dan 
garantías a prazo. Todo vai na 
maneira de entender o negocio e 
de tratar coa divinidade; igual 

.que na vida diaria; _cando ternos 
que dirixirnos ao direcor dun 
hospital, ao .alcalde de tumo ou 
ao insp~ctor de facenda; que 
sempre haberá un ·funcionario 
disposto a facer chegar a nosa sú- , 
plica con mellar xeito e arte a 
cambio dunha pequena esmola. 

Pois sucede que, os divinos san
tos e 'os santuarios, son grandes 
exemplo"s da conducta munda-

vite. Cando á súa nai lle deu un 
patatús no balcón da rú~ do Pra
do, mesmo fronte ao Ateneo, 
onde estaba asomada, ao ouvir 
vocear-a notic;:ia da derrota da 
escuadr::i. e1?pañola. A xoven 
condesa de Gravas era moi pa
trio ta e, co disgu§tO, pareu alí 
mesmo a seu fillo Anxelo. 

De aí que nacese no ano d9 · De; 
sastre de Cuba e Filipinas, Anxe
lo Novo, igoaliño que Federico . 
García, Xavier Zubiri, Dám~o 
Alonso e outros homes inxeis; 
dos cales t~ só pervive ~ meu 
mestre gratuito, cecais por ser un 
vigoroso produto da imaxinación. 
Mais o seu centenario pasou tan 
desapercibido como o dos seus 
coetáneos xa mortos; salvo o de 
García Lorca que loxicamente 
acapara cantas conmemoracións 

. oficiais 04 libres se fan. 

Non queda pois _moitó espa
c10 nos xorna1s par.a ocu
parse de D. Qámaso,· de D. 

Xavier ou de D. Anxelo. o en
xeñoso e rebelde- personaxe que 
sen ousar parangonalo en canto 
a categoría intelectual cos xe-

. nios da súa quinta, dispón dun
ha marabillosa biografía, que 
veño escribindo ·a retazos inca·: 
nexos, dende que cqñecÍn -per~ 
soalmente ao ex conde de Gro-

vas na redacción de Finisterie, 
sita na carrera de San Jerónimo, 
a meados dos anos -cuarenta. . 

Presenwunos· Álvaro-Cun
queiro, quen fixera amis
tade con il nos poucos dí

as que pasou ~ntre reixas por 
aquelas datas. Anxelo Novo le
vaba na cadea de Porlier., ou de· 
Yeserías, moito máis tempo; 
pasto que por ser trotskysta xa o 
meteran no cárcere os stali
nistas, a raíz da desaparición de 
Andreu Nin. Só tivo un respiro 
de un mes de liberdade cando 
triunfou, efimeramente, o golpe 
de Casado; pero ao entrar dese
guida o Exército de Franco eh 
Madrid, volveron dar cos osos 
do aínda xoven demógrafo 
(funcionario de Estatística, ao 
xeito de Castelao) no. estable- , 
cemento penal onde xa reinaba 
"a disciplina dun cuartel, a cari
dade dun convento e a serieda
de dun banco", como proclama
ba nuns carteis o Director d,as 
prisións franquistas, D. Máximo 
Cuervo, logo director da Biblio
teca de Autores Cristiáns, da 
Editorial Ca'tólica ¡ bo, máximo, 
paxaro cristián! 

Os trosquistas, xa sabedes, ca
racterizábanse por levar tundas 
pola dereita e pola zurda; anque 

estaban moi lonxe do centro, o 
máis á esquerda que cabía. Dis
tiñguíanse por manter intan.xí- . 
bel a súa ideoloxía marxista 
contra vento e maré; mostrando · 

· unha capacidade mental e de 
sacrifício físico que se acomoda
ba moi ben ao temperamento 
dos xóvenes intelectuais e artis
tas galegos da.quiles días: os 
dous irmáns Femández Sendón, 
os tres irmáns Femá?'ldez Gra
nell, o meu curmán Andrés Co
lombo, deron boa proba cliso. · 

Ainfluencia caciquil os seus 
nobles parentes, que foi re
cobrándose capaz, sacou 

por fin da cadea ao encarcerado 
conde trostkysta, xa totalmente 
arrúinado. E, pra poder ir vivin
do, vendeu o seu título a uns 
lonxanos curmáns, por sete mil 
reás e un queixo do país: unha 
saborosísima tetiña que lle sou
po a gloria. Foi tirando con 
aquiles cartas todo un ano, pois 
ainda que encetou a escribir un
ha pequena sección, A cachipo
rra atómica, no Finisterre, na
quela inesquencíbel revista de 
Emilio Canda todos traballába
mos por amor ao arte. E nin 
Cunqueiro, ¡nin siquera Cela!, 
nin Risco, nin, claro está, Ote
ro Ped.rayo, ninguén cobraba 
polos seus artigas.• 

FRANCISCO A. VIDAL 

A competencta desleal 

na que nos rodea; e este san _Be
nitiño, que desde Nursia esten
deu sucursq.is por todo o mun
do, non por iso deixa de ser un 
reputa~o intercesor. 

Nún principio, este venerable 
home, só pretendía ser un 
ermitán dedicado a com

prender a inmensidade de Deus; 
pero, hum~no como era, cando 
os profundos pensamentos se lle 
ían a causas máis mundanas, es-

pías~ e chiinpábase 
nunha silveira, para 
que a dor das espi
ñas borr.ase da súa 
mente as obsesións 
terreais; e a fama 
( ou o morbo) da
q uela cond1,lcta, 
atrouxo á súa beira 
a moitos crentes, 
querendo participar 
de tan exemplar 
compor~amento. 

discípulos, fundando, con grupos . 
de doce freires, as primeiras co
munidades, que se espallaron de 
norte .a sur e de leste a oeste, ata 
converter á súa orde na primeira 
multinacional europea. 

Pero a xente do común, 
máis aferrada ás causas do 
mundo, entenaían que, se 

era capaz de sacar as espiñas 
dunha silva, como a que se ensi
na nun dos claustros do mosteiro 
de Samas, tamén había de poder 

O s seus segui- sacar os vultos e verrugas do cor-
dores ideali- pq; e os seus adeptos, sabendo 
zaban cada · que todo é máis <loado cando hai 

feito do eremita, fe, erguero1í capeliñas onde os 
convencéndose de- romeiros lavan os seus males e 
que estaba ·rocada Íogo deixan os panos mallados 
pola man de P~us-; na bendita auga da fonte ou no 
e non tardaron en aceite que ilumina ao santo, a 

. convertelo no s~u ·_ .. secar no entorno do santuario, 
iíder espiiitual, ata'~ ., na seguridade de que, canto an-
tal punto que, ~an- . tes sequen primeiro marre o mal. 
do se revolvía ·nas · · 
silvas, aplaudían a E <leste xeito, acompañado dun-
facultade que tiñ·~:·_ ha boa propaganda sobre a efi-

. ·para extraer da~ cac(a curandeira do lugar, se· 
planta os daniños apéndices, e por un lado compiten os distin-
como ·eles, asemade," afrincab':i" tos santuarios entre si por ver 
os vult0s malignos que nacían cal fai maiores prodixios e atrae 
na súa conciencia; ou como co- máis xente e esmolas; tamén os 
as súas palabras alisaba a pel das fieis, como néstes de Seráns, no 
máis retorcidas mentes e elimi- Porto do Son, compiten para 
naban esas malas verrugas do ganar o favor divino, e ao lado 
pensamento. de panos de papel ·ou anacos de 

A fama das súas virtudes esten
déuse ata tal plinto que houbo de 
deixar a soidade meditativ_a que 
escollera, para organizar aos seus 

trapo, hai oi.ltros con preciosos 
encaixes de Camari:ñas, cha
mando a atención do santo, pa
ra faciliar .a milagrosa desapari
ción de verruguas e vultos. + 

A NOSA TERRA. 

Xosé Paz Antón 

'Hai rhoi boa poesia 
para cantar pero 
faltan letristas' 

Estou 'a reler Arte galega e deseño de 
Luis Seoane e como gasto moito de 
ler literatura po.rtuguesa ando con 
A história do cerco de Lisboa de Sa
ramago e o libro Os futuristas rusos 
que ericontrei nun mercado de ve
llo en Lisboa. Para o meu traballo 
estou consultando o Cancioneiro 
Popular Galego de Antón Santama
rina e Dorothe Schubarth e o Can
cioneiro Minhoto de Sampaio. 

Que recomenda ler? 

Cóstame recomendar pero ademáis 
do libro imprescindíbel que é Sempre 
en Galiza de Castelao inpicaria que 
se lera literatura e en.saio galega, ou
tras linguas non precisan publicida
de. Creo que é moi convinte ler es
tudos sobre a nosa própria história. 

Na Lua stá preparando algun 
novo traballo? 

Estamos na fase inicial, no proceso 
de selección de temas dun traballo 
que quizais saia á luz para o Nadal. 
O que ternos claro é que tentare
mos producir o máximo posíbel no 
país porque este bo momento da 
música galega ten que servir para 
que quede aquí unha boa infraes
tructura musical. 

Con Os tempos son chegados con~ 
seguiron chegar a un público novo. 

Pode ser, foi un di cono que inten
tamos darlle trescura ao temas, al
guns deles revisións de Eduard 
Pondal. Nestes 18 anos que leva 
grupo téñenno criticado p r da r 
bandazos cando para nós é pr me
ditado, rompemos sempre para ir a 
outra causa, cada traballo é comos 
e empezasemos de novo. O disco ti
vo tamén moi boa ·resposta na xira 
que fixemos nos distintos campus. 

Bota.ron man de textos de Pondal, 
hai boas letras na nosa literatura? 

Hainas e na música que se estivo a 
facer nos últimos anos ·hai caréncia 
de letras, tendeuse cara ao. instru
mental. Agora estase a equilibrar, 
en especial coa aparición das pan
dereteiras e músicas como Uxia ou 
outros. Hai boa poesia para cantar 
·pero botamos en falta letristas que 
fagan textos para cáncións. Os tan
gos, por exemplo, teñen moi bos 
textos pero non son tirados da poe
sía·. En Ondas do mar de Vigo os poe
tas fixeron letras para .. cancións e .º 
resultado foi moi bo. • 

Membro de Na Lua: _Porrifio (1957) 



Xosé 
Manuel 

Budiño fará 
soar a sua 

gaita en 
c:AUAU.O o 

Venr'e$ 10. 

O Trinque 
Cbega o San Benitiño 

·Esta fin de semana val a Pa, 
redes. T amén podes dar unha 
volta polo Lérez ou pola Co, . 
va do Lobo ou por calquera 
dos outros San Benitiños do 

noso país. Teñas ou.non eS, 

pullas, sarpullidos, vexigas ou 
manchas ·na pel sempre hai 
un grolo de viño e un ana¿o 
de pan para o camiño. • 

• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 
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Allariz 
•TEATRO 

Os QurNQUILLÁNS 

Teatro de rua, a presentan, 
o Venres 10 de Xullo ás 
20,30 h, As voces do Mar. 

• EXPOSICIÓNS 

CALI 

Do 1 ao 15 de Xullo, Cali 
mostra a sua produción ar
tística na Fábrica. 

Arteixo 
•TEATRO 

Os Qu1NQUILLÁNS 

O Xoves 9, Os Quinquillá.ns, 
teatro de rua, actuará ás 20 
h con As ooces do Mar. 

Betanzos 
•TEATRO 

Os QuINQUILLÁNS 

Apresentan a obra lrmaruJi, 
ños o Sábado 11 ás 23 h. 

Bue u 
•MÚSICA 

ÜUFMINGUET 

Danlle a todos os xéneros: 
cúmbia, salsa, reggae .. . e 
actuan o Yenres 10 ás 
22,30 horas no Aturuxo. 

Carballo 
•MÚSICA 

X.M. BUDIÑO 

O V nr 10 ás 22 h, terá 
Lugar na Praza d Concell 
a actuación do gaiteiro Xo-
é Manuel Budiñ . 

A Coruña 

• EXPOSICIÓNS 

0 TRAXE ÜALEGO 

O Luns 6 de Xullo inaugu
rouse, na sala de exposición 
Miguel González Garcés, a 
mostra O Traxe galega, unha 
aproximación desde a minia, 
tura, colección de bonecas 
(Magdalena Brfrigas), que 
se dividen en dous aparta
dos, bonecas de cotio e bo
necas con traxe de gala. 

VASARELY 

Até o 2 7 de Xullo pódese 
contemplar no Kiosco 
Afonso, a.mostrado húnga
ro Victor Yasarely, criador 
da op-art. 

M. ABELENDA ZAPATA 

Está aberta na Fundación Ba
rrié a mostra antolóxica do 
pintor coruñés Manuel Abe
lenda Zapata (1889-1957). 

ANAMªCALIZ 

O Pazo Municipal acolle, até 

. -

Carteleifa 
MOITO MÁIS QUE AMIGOS. 

~Unha moza namórase do seu compa
ñeiro de piso e convídao a facer de pai do . 
seu fillo. E~ que,é gai, en prindpio aceita, 
pero co tempo a sua vida volvé ao seu cau- " 
ce. Comédia poliricamente correcta. ' -

~ CONFLITO DE INTERESES. 
Un avogado protexe do seu pai a 

unha muller, pero aos poucos o acoso 
vólvese contra o letrado. Filme de sus
pense no que nada é o que parece. 

~ CORNOS DE ESPUMA Re-
trato tráxico da vida dun grupo de 

mozos que van a Nova York na busca da 
sua sexualidade, das drogas e do pracer. 
Docudrama alternativo no que o plante
amemo é máis audaz que a conclusión. 

~ UNHA LOIRA BEN 
AUTÉNTICA. Paródia dos pro

blemas que se atopan os actores no mun
do da farándula cruzada coas dificuklades 
nas relacións de duas parellas. Comédía 
con final feliz. 

~ ELAS. Todos os tópicos criados 
arredor das mulleres de corenta 

anos remexidos con Lisboa de fundo. Fa-
11 ido intento de retratar os sentimentos 
femininos. Ás veces incomoda e outras 
comove. 

~ O FINAL DA VIOLÉNCIA. O 
grande Irmán de Orwell, nunha 

visión de cidade americana Win Wen, 
ders reapararece cunha película máis co
mercial que as habiruais, pero coas mes, 
mas claves crípticas. Sálvase pola música 
de Ry Cooder. 

~ FESTA. Oculta durante anos á 
distribución, trátase dunha das 

mellares películas sobre a guerra do 36. 
Basada na novela autobiográfica de José 
Luis de Vilallonga é un demoledor alegiY 
to contra a "razón militar", Espléndida 
tamén a interpretación e doblaxe. 

~ FUNNY GAMES (Xogos Diver, 
tidos). Un matrimónio e o seu filio 

comezan as suas vacacións, pero na sua 
casa atopan a dous mozos que resultan ser 
uns asasinos. Ben realizada, pero cun par 
de chiscas ao público innecesários. 

~ O GRANDE LEBOWSKI. 
Cruxol delirante no que se refle, 

xan case todas as minorias norteamerica
nas, con paródia incluida ao Tio Sam. O 
ponto de vista é o dun hipp,ie que segue 
vivindo igual que nos sesenta. Comédia 

. .. . . ·' ·: ,.~, 

de brillan~es descrípoióris'dos'persoakese · 
o perfedonísmo daJmaxe car.actétísticos 
dos irmá'ns· Cohen, ainda (:¡_ue esta non 
seña un das suas nieHores obras. 
~--~. . ~ ~ ... - . t., . -·-:· -,:.: 

%. 
, ~ ASEÑÓRA DALLOWA Y-. ,A 

· decadéntia; do i.mpério ínglés, 
vista atiavés de .dous momentos'na.v-ída 
dunha muller. Cadro vitÓtiano ,do ma~ 
chismo, a hipocresía social e a livian
dade humana. Baseada na, novela de 
Virginia Wolf. 

~PRIMARY COLORS. Governa-
dor do Sul, bon político pero al.ou, 

cado (o mesmo perfil que Bill Clinton), 
apreséntase ás e1eicións primárias men- · 
tres os seus asesores elíminan as probas 
dos seus lios de saias. Boa factura e pou, 
co anovadora. 

~O FARO DO SUL. Eduardo 
Mignone, autor de O sol de Ouw

no, trae agora un drama baseado na rela
ción de duas irmáns arfas. Os diálogos 
entre as duas protagonistas sori. moi plás
ticos e a fita confirma a madurez do cine. 
ancentino .• 

~A SUA MAxEsTADE MRS; 
BROWN. História da asceridén

cia que sobre a raiña Vitória de Inglate
rra tivo o seu asistente John Brown, : 

~HERDARÁS ATERRA; Un 
terranente víuvo, coh tres filfas, 

fai as partixas e dá lugar a uñ dramá que 
Ue serve ao director para ~xpiicar a tta, 
ma profunda da sociedade norteame.rica
na. Maxistral interpretacióll. de MicJrelle · 
Pfeiffer e Jessica Lange. · · 

~A CA1XA CHINA~ P~oráriíica·. 
de Jeremy lrons, Gong U e Hong 

Kong, tres indiscutíbeis belézas. A deseü' 
Ionización da cidade é vista metaforka
mente atraveso da relación de duas- pare, 
llas de amantes. A nostalxa imperial non 
chega a ser abafante. 

~ TORRENTE. Despois da sua 
notábel interpretación en O día da 

besta, Santiago Segura volta con outra . 
personaxe de especialísimas caracterís
ticas: Un policia español, bebedor, fila, 
chista e aceitoso. Segura é .ademais· di
rector e guionista desta füa cotrosa de 
máis, pero reaUzada con liberdade, chis
pa e certo ofích 

~ NOlVO DE ALUGUER. ·Co~ 
média de enredo na que o título .Xa 

o di todo.+ 

O n1 ciclo de iazz da CORUÑA programa as actuacións de lee Konitz, Paul Bley, Charlie 
Haden e Nicholas Payton, entre outros. 

o 26 de Xullo, a mostra de 
pintura de Ana Maria Cáliz. 

•MÚSICA 

IlI CICLO DE JAZZ 

O pasado Xoves 2 deu co
mezo o III Ciclo de Jazz, 
que se desenvolverá du
rante todo o mes no Au
ditório da Fundación Ba, 

rrié. Os concertos terán 
lugar os Xoves do mes de 
Xullo ás 21 h. O Xoves 9 
pódese asistir á actuación 
de Lee Konitz, Paul Bley 
e Charlie Haden. O Xo, 
ves 16, actuaran The Ni
cholas Payton Quintet 
máis Mark Whitfield. Pe, 
charan o festival, o 23 de 
Xullo, Abbey Lincoln & 
Trio. 

Ferrol 

• EXPOSICIÓNS 

LóPEZ LOUREIRO 

Na galeria Sargadelos, e 
até o 26 de Xullo, abre a 
mostra de colados de Ra
fael López Loureiro. De 
Luns a Yenres de 10 a 14 

h, e de 18 a 22 h, Sábados 
de 10 a 14 h. 

Lalin 
•MÚSICA 

A FOLIADA 

A Asociación Berra organi
za o festival de música que 
se celebrará do 1 7 ao 19 de 
Xullo na Carballeira de La
lín. Na noite do Venres 17 
está prevista a actuación do 
grupo folc Na Lúa, os an
goleños,lisboetas Kusundu
lola co seu reagge e os esco
ceses Shouglennifty. O Sá
bado ao longo do dia actua
ran malabaristas, gaiteiros, 
haberá xogos tradicionais e 
actuarán os humoristas Mo· 
fa e Befa. Na noite, Chou
teira e Manu Chao, xunto 
cos grupos de ltália, Fráncia 
e Catalunya que actuaron 
na Feira das MentiTas en 
Santiago. O Domingo fina
l izará a foliada dun xeito 
máis suave con comidas e 
acruacións malabares. 

pinturas de Manuel Losada. 

Os GuAJERos 
DE GUATEMALA 

No Círculo das Artes abre ·a 
mostra de fotografia de lose
ba Zabalza. Perro de médio 
cento de fotografias sobre os 
Guajeros d~ Guatemala. 

LISBOA 

Na libraría Alonso exíbese 
a mostra de fotografía de 
Xosé Narra. Escolma que 
se agrupan baixo o título 
de Lisboa. 

Ourense 

•DANZA 

BALLET REI DE VIANA 

O Venres 10, ás 23 h,o 
Claustro de San Francisco 
acolle a actuación do Ballet 
Rei de Viana. 

• EXPOSICIÓNS 

INQUEDANZAS 

L O Ateneo acolle lnquedan-
_._U_.g_.-'-O _______ - zas, mostra conxunta de 

Sebas Anxo, Berta Ares, 
• EXPOSICIÓNS Marga Conde, Natália 

Pérez, Pancho Rodiño e 
CART ACES Lola Solla. A berta até o 
DO EsTATUTO 23 de Xullo. 

A galeria Sargadelos exibe a 
mostra de cartaces e docu
mentación a pral do plebis
cito de 1936. 

MIGUEL CARBALLO 

A Biblioteca Pública Pro
vincial acolle a mostra de 
pintura de Miguel Carballo. 

MANUEL LOSADA 

Durante esta semana póde
se ollar na sala de exposi
ción Acuarela a mostra de 

NARCISO CORRAL 

No café Cátedra abre a 
mostra de acrílicos de 
Narciso Corral. Pódese 
contemplar até o 31 de 
Xullo. 

lMAXINARlA E 
PEZAS RELIXIOSAS 

A fundación Cister 'orga
niza esta mostra que per
manecerá aberta, no Mu, 
seu Municipal, até o 23 de 
Xullo. 
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•TEATRO 

ANOlTE 
MÁIS DIVERTIDA 

O Xoves 9, o Teatro Prin
cipal acollerá á actu~ción 
de Fernando Esteso en A 
noite máis div;rtida. 

Ordes 
• EXPOSICIÓNS 

INSECTOS DOS 
CINCO CONTINENTES 

O Venres 10, ás 20 h, terá 
lugar no Pavillón de Depor
tes , a inauguración da mos
tra Insectos dos cinco conti
nentes. Até o vindeiro 31 
de Xullo. 

Pon t.eved.ra 
• EXPOSICIÓNS 

ALBERTO BARREIRO 

Derradeiros días da mostra 
de Alberto Barreiro, na 
galería Anexo até o 13 de 
Xullo, que leva por título 
El jardín de la vida artificial. 
De Luns a Venres de 19 a 
21,30 h. e os Sábados de 
12 a 14 h, os Martes pe
chado. 

• EXPOSICIÓNS 

MIRADAS 
ARREDOR DA ARTE 

O Luns 13, clausurarase a 
mostra itinerante organi
zada polo Centro Galega 
de Arte Contemporánea, 
Miradas arredor da arte 
contemporánea. Formada a 
partir dos traballos elabo
rados polos alumnos do 
CGAC, abre na Casa da 
Cultura. 

San Sadurniño 
•MÚSICA 

FESTIVAL 
DO RIO CASTRO 

e t ~ . .. on voca .onas -
CURSOS DE VERÁN ., 

A Federación Galega de movi~entos 
de renovación pedagóxica (MRPs), in- · 
tegrada por varias entidades como l! 
ASPG, as Jornadas do Ensino e a Uní- , 
versidade Popular de Corcubión, vai de
senvolver ao longo do verán nove es
calas para os docentes de diferentes co
marcas e cidades, buscando a renova
ción pedagóxica dos métodos de ensi
no e das actitudes na relación cos alu
nas. Poderán acudir tamén, ademáis de 
docentes de Educación Infantil, diplo
mados de Maxistério e Educación So
cial, animadores de tempo libre, licen
ciados en Psicoloxia e Pedagoxia. Os 
cursos deron comezo en La,lin o pasado 
dia 3 asi como na Comarca de Neria, o 
6 de Xullo. No resto das comarcas ain
da non deron comezo e pódese solicitar 
información no teléfono 988 248 141. 

CONCURSO DE MÚSICA FOLC 

O concello de Nogueira de Ramuín, e 
a compañia discográfica Zouma Re
cords convocan o I concurso de música . 

-folc de Santo Esteva. Poderán partici
par todos aqueles grupos que non te
ñan asinado nengun,, contrato disco
gráfico. O estilo é libre. Os grupos non 
poden estar formados por máis de dez 
compoñentes. Cada grupo participan
te deberá enviar unha maqueta con 
catro temas gravados a Zouma Re
cÓrds, Rua do Pseo 30, of 7, 3 2.003 
Ourense, especificando Festival de San
to Esteva. No envio. figurará o número 
de membros da formación, nomes dos 

- mesmos, títulos das cancións, e nome 
do autor e arreglista asi como un telé
fono de contacto. A data límite de re
cepción das maque~as é o.:ciia 25 de 

Xullo. Das maquetas recibidas, serán 
seleccionadas catro que pasarán á fi
nal, a realizar en directo no Mosteiro 
de Santo Esteva de Ribas.do Sil (Ou
rense), coincidindo co Festival Folc 
(7,8 e 9 de Agosto). O concurso será o 
dia 7 e cada grupo recib.irá 5.000 pta. 
por persoa para os gastos de despraza
mento . O gañador gravará un CD e 
asinará un contrato discográfico con 
Zouma records. Maior información no 
teléfono 988 223 780. 

X ORNADAS· DE VERÁN 

Galiza Nova organiza as X Xomadas 
de Verán, que se desenvolverán en 
Ogrove do 17 ao 19 de Xullo. A cuota 
de inscrición , provisória, está fixada 
nas 2.500 pta. e cobrirá os gastos de 

. gesprazamento Santiago-Ogrove
Cambados-Santiago, roteiros, barco 
Acquavisión, xantares e ceas, aloxa
mento e participación en todas as ac
tividades. Inscricións nos locais do 
BNG. Maior información no teléfono 
981 553 526. 

CAMPAMENTOS DE 
EDUCACIÓN·MEDIOAMBIENT AL 

A Coperativa de Educación Medio
ambiental, ten aberto o prazo de ins
crición dun campamento de Educción 
Medioambiental até o 23 de Xullo. 
Realizaranse do 4 ao 10 de Agosto na 
Aula de Natureza do Cabalar. Para 
máis informacióp chamar ao teléfono 
981 265 640. 

PRÉMIO ÁNXEL FOLE 

A Fundación Caixa Galicia e o xomal El 
Progreso convocan a XIII edición do pré-

Fennin Bou:z:a-Brey. 

mio literário Ánxel Fole. Estabelécese 
un único prémio de un millón de pta. 
Poderá optar todas as persoas que o de
sexen, con traballos inéditos, de exten
sión mínima de cen follas e máxima de 
douscentas, mecanografadas a duplo es
pazo por unha cara, referidos a calquer 
aspecto da vida ou obra de Evarisro Co
rrea Calderón. Os orixinais apresenta
ranse por cadriplicado, baixo plica, no 
Departamento d~ Obras Sociais de 
Caixa de Galicia, ou no xomal El Pro
greso. O prazo de admisión remata o 31 
de Marzo de 1999. Maior información 
en calquer sucursal de Caixa Galicia ou 
no xomal El Progreso. 

PASO DA RAIA 

A Vocalia de Cine-grupo de Estudos 
FIA e o Ateneo Ferrolán convoca o l 
Certame Bienal de Video Paso da 
Raia, co fin de promocionar, a través 
da arte audiovisual, a confluéncia e o 
encontro da mocidade da Galiza e o 
Norte de Portugal. Poderán participar 
todos os autores non profesionais de 
idades comprendida¡; entre os 16 e os 
25 anos. Os traballos, inéditas e orixi
nais, poderán versar sobre calquer tipo 
de argumento sempre que garde rela
ción co tránsito adolescente e coa ini
ciación da vida adulta. O formato re
querido é VHS ou SVHS, cunha dura
ción non superior aos 20 minutos, en 
galega ou portugués. Admírense rraba
llos individuais ou colectivos. O xuri 
concederá un primeiro prémio de 
150.000 pta. e un segundo de 75.000. 
Os traballos deberán apresentarse no 
Rexisto do Ateneo Ferrolán antes do 
30 de Setembro de 1998, remitindo 
dous sobres. O primeiro deles, co :ví
deo, levará na cubena 1 Certame Bie-

Até o 28 de Xullo, de Luns 
a Venres de 11,30 a 13,30 
e de 19 a 21 h. 

20 ANOS DE 
SARGADELOS 

Continua aberta na galería 
Sargadelos a mostra come
mora tiva da su andaina. 

ADOLFO SCHLOSSER 

nal Paso da Raía e o título da obra ou 
seudónimo do autor. Na cuberta do se· 
gundo figurará o título da obra ou o 
seudónimo do autor e no interior os 
dados persoais do autor. A dirección 

·do envio é Certame Video, Ateneo 
Ferrolán, Magdalena 202 12 15.404 
Ferrol. Máis información no teléfono 
981 357 970. 

PRÉM!O MANUEL MARIA 

A Libraría Casal.derrey de Marin con
voca a n edición.do Prémio de Poesia 
Manuel Maria. Está dotado con 
50.000 pta. e escultura comemortiva 
ademais de duas mencións especiais 
aos poemas escritos polos alunas ma
triculados nos colexios de Marin, des
de EXB até COU. O Certame está 
aberro á participación en -Lrngua gale
ga, con obras orixinais e inéditas, con 
ou sen rima. A extensión dos po ma 
comprenderá entre seis e se enta ver-
o mecanografad s a duplo espazo 

con temática e composicións libres, 
admitindo un poema por participante. 
Os orixinais enviarans a: Libraría a
salderrey (Jaime Jan r, 7 36.900-Ma
rin (Poncevedra)), por triplicado, c a 
indicación no sobre de egunda edición 
Prémio de poesia Manuel Maria, ou ben 
apre encar o traballos na própria li
braría. O prazo de admi ión remata o 
13 de Setembro de 1998. O poemas 
deberán concorrer baixo lema, indi
cando tamén o título correspondence. 
Nun sobre pechado a parte, incluirase 
nota cos dados persoais, mencionando 
no exterior o lema aplicado ao poema. 
A determinación dos poemas gañado
res e a entrega dos premios terá lugar 
en Acordarse. Pódese solicitar máis in
formación na libraría Casalderrey. t 

· e música tradicional do 
Obradoiro de Cultura 
Tradicional Ultreia de 
Santiago, os grupos de 
folc Atahide de Ponte
deume, Roquementroque 
de Fene, Na Lúa de Por
rriño e o grupo de rock
folc Os Papaqueixos. 

O Centro Galega de Arte 
Contemporánea acolle du
rante estes días a exposi
ción da obra de Adolfo 
Schlosser. A mostra póde
se visitar de Martes a Sá
bado de 11 a 20h, e Domi· 
gos de 11 a 14 h. 

RUTH M. ANDERSON 

dores, un encontro de 
xentes, sentimentos e pai
xóns de todo o mundo 
que terá lugar na Feira de 
Salgueiriños do 7 ao 12 
de Xullo. Haberá teatro, 
concertos, circo, proxec
ción de partidos de futbol, 
actividades infantis, Dj's, 
campionato de futbolin .. , 
todos os días a partir das 
19 h. O prezo das entra
das para o Martes e o 
Mércores é de 1.000 pta, 
e para o Venres, Sábado e 
Domingo de 1.500 pta . 
Está disponfbel un bono 
para os cinco dia a 5.000 
pta . de venda anticipada 
nas billeteiras de autobu
ses Castromil. 

•VÍDEO 

VfDEO,CRlACIÓN 
LATINOAMERICANA 

O Sábado 11, celebrase 
en Narahio o festival do 
Ria Castro. Organizado 
pala Asociación de Vici
ños O Castelo de Narahío, 
o acto dará comezo ás 12 
h, co concurso de meren
das, a beira do ria e coa 
música de Berros do Cas
tro de Narahio. Ás 18 h, 
comezarán os xogos popu-

la,res, tiro da corda, cha
ve ... animados polo grupo 

Xalgarete . As 21 h. ac· Santiago 

A lgrexa da Universidade 
acolle a exposición de fo. 
tografias que a estadouni· 
dense n orteamericana 
Ruth M. Anderson tomou 
na Gal iza n os anos 20 . 
Permanecerá aberta até o 
30 de Xullo 

O Centro Galega de Arte 
Contemporánea anuncia o 1 
C iclo de Vídeo-criación 
Latinoamericana, que terá 
lugar durante o mes de Xu
llo e Agosto, todos o Xo
ves a partir do día 2. O ci
clo reune a 7 5 vídeo-cria
dores e a máis de un cento 
de obras de diferentes paí
ses latinoamericanos: Ar
xentina, Brasil, Colómbia, 
Chile, México e Venezue
la . Máis información no 
telf. 981 546 610 

· tuarán os grupos de baile 

O escudo da Galiza deseñado 
por Castelao en insignia ou chaveiro 

lnsígnia: 

_ Chaveiro: 
Prezo 500 pta + 250 pta 

de gástos de. envio 

Prezo 200 pta + 250 gastos.envio 

• EXPOSICIÓNS 

PHILIP WEST 

Está aberta, no Pazo de 
Bendaña, a .exposición 
ádicada a Philip West. O 
artista donara, antes do 
pasamento, a sua obra á 

· fundación Granel!. 

GRAVADOS 
DA COLECCIÓN 
BouzA-BREY 

•MÚSICA 

A FEIRA 
DAS MENTIRAS 

Non é un concerto de 
Manu Chao nen unha ro· 
maria oficial senon que é 
unha festa rachada con 
milleiros de participantes, 
~nriba dos cenários e arre-

Tui 
•MÚSICA 

FESTIVAL MUSICAL 

Pagamento a meio de selos de correos (máximo de 100 pta .) 
ou in·greso na conta de Caixa Galicia 

No Museu do Povo Gale
ga pódese ollar, da Colec
ción Bouza-Brey, unha es
colma de estampas, data
das entre os seculos XVI e 
XIX, nas que se diferen
cian as diferentes etapas e 
características do gravado 
galega . 

O Movimento en Defesa 
da Língua organiza o fes
tival que se celebrará o 
Sábado 18 no Parque do 
Penecf,o, despois da desci
d a, e n canoa, polo rio 
Miño . Participaran os 
grupos de folc Donicelas, 
Arma-dan~as, os grupos 
Skarnio e Inri, e o can
tautor de Guimí).raes Tino 
Flores. 

_2091 0501 683040001024 
Solicitaos ao 

Apdo .. 1371, 
36200 de Vigo. TRES TEMPOS 

No Colex io Oficial de Ar
quitectos abre a mostra de 
pintura de Xavier Pena. Manu Chao. 



ANOSATERRA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A Rede 

Aoúncios de balde 
• Curso de verán de idioma ruso 
na Asociación Maximo Gorki. A par- -
tir do dia 15 de Xullo e até o 15 de 
Setembro. Para maior información, de 
17 a 20 h, no teléfono 986 224 4ó7. 

• Profesora de inglés nativa, licen
clada,I ntérprete e tradutora. Telé
fono 986 436 521. 

• Particular vende apartamento 
amoblado de 60 m2 ao pé da praia, 
na residencial Armona. Chamar aos te
léfonos 986 417 582 ou 986 623 717. 

• Traspásase local na zona do 
Corte Inglés de Vigo. Teléfono 986 
410 321de9 a 13,30 e de 16 a 20 h. · 

• Buscamos distribuidoras e xefas 
de equipas sector venda directa 
xoieria, cosmética-moda. Grandes 
comisións. Teléfono 927 246 545. 

• Alúgase casa con tres dormito
rios e finca pequena na Ria de Vigo. 
Teléfono 986 312 136. 

• Vendo camión lveco, Eurocargo. 
Con traballo. Teléfono 908 88 35 85. 

• A Xanela, revista cultural das Ma
riñas, chegou ao número 5 nesta pri
mavera. Pódese solicitar a Asociación 
Cultural Eira Vella no Apdo. 107 de Be
tanzos , acompañando a petición dun 
selo de 55 pta. para gastos de envio. 

• Alúgase cuarto en Casa de Cam
po parto de Pontedeume. 981 433 
862, ás noites. 

• Oferecese baixista para grupo de 
rock en Vigo. Perguntar por Begoña 
de 10 a 14 no 981543831. 

• Próxima Construción dunha urba
nización localizada na área de influén
cia de Vigo (Piñeiral), vistas á ria e do
ado acceso á cidade. Dous modelos 
de vivencia. 1° Apartamento dúplex, 
con formato exterior de vivencia unifa
miliar, adosada en disposición de urba
nización, 100 m'. 7 .000.000 pta. 22 

Chalet adosado en disposición de ur
banización , 200 m2 • 15.000.000 pta. 
Primeiras vivencias. Máis información 
no 929 88 40 97 César Pazos. 

• Danse clases de arte e pintura, 
nun espazo unico no centro da Coru
ña. Teléfono 981 226 382. 

• Se desexas recever as Con
clusoes da 11 Assembleia Nacional 

Vigo 
•DANZA 

da AMI escreve a Caixa dos correios 
561 C. P. 36080 de Ponte Vedra ad
juntando a tua carta 8 selos de 35 
pta . e podarás ler interesantes 
ponencias sobre: Independentismo, 
Socialismo, Antipatriarcalismo, Anti
militarismo os Estatutos e demáis. 

• Véndese piso a estrear en Vigo 
na zona do Calvário. Soleado e este
rior, 85 m2, 3 cuartos, 2 baños, gara
xe con adega, amplo trasteiro, 
12.900.000. Telf. 986 423 037. 

• Aluga-se apartamento no mes de 
Xullo. Praia de Aguete (Marin). Teléfo
no 986 703 146, perguntar por Rosa. 

• Véndese casa en Matamá 
(Vigo), Finca, 2.000 metros cadra
dos, fonte natural, viña, frutais. As 
persoas interesadas poden chamar 
ao telf. 986 202 486. 

• Véndese estudo céntrico en 
Vigo. Tlf. 986 471 985 

• Maquetador gráfico busca traba
llo. Ampla experiéncia (libros, revistas, 
periodicos, folletos .. . ) Mclntosh, pro
gramas QuarkxPress e Photoshop. Di
xitalización de imaxes. Perguntar por 
Carlos no 986 301 248. 

• Se queras contactar co Movimento 
de Defesa da Lfngua, para participar 
na descida polo rio 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) 

• Leitores incansábels, mais esque
cidos do Euro, en paro e sen parentes 
nas diversas consellarias e editoriais, 
agradecerian recebar, 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 

DOBREXlRO 

A compañia de danza Do
bre xiro porá en cena, o 
Venres 10 ás 22 h, no Cai
xavigo, o eu espectáculo O 
2 o tres. 

• EXPOSICIÓNS 

DANIEL ARBONES 

MILLADOIRO 
www.iaga.com/milladoiro/ 

Na galeria Sargadelos, pó
dese ollar, até o 17 de Xu
llo, a mostra do escultor 
Daniel Arbones. A páxina oficial de Milladoiro na rede 

informa sobre a história do grupo, nado 
agora hai vime anos, os seus compeñen· 
tes, a sua discografia e as suas xiras. Ta
mén ofrece ligazóns con outras páxinas 
que falan desee grupo. 

CAIXAVIGO 

Pódese ollar nas salas de 
exposicións do Centro 
Cultural Caixavigo, a 
mostra El arte al desnu
do. Na Sala Temática exí
bese a mostra fotográfica 
Proceso de restduración 
do Cristo da Victoria. 
Até o 21 de Xullo, na No
va Sála de Exposición, 
pódese ollar a mostra con
x'unta de Vxio Noceda e 
Gonzalo Suárez. E na Sa
la de -Arte está a berta a 
mostra de pintura de Cos
tas Otero, que permane
cerá aberta até o 21 de 
Xullo. 

Bem Ramos e David Fernández: A Ro
sa, 25 72 H 15701 Compostela. 

• Escritor en língua galega busca 
editores para as suas obras. Oferezo 
tres novelas perfectamente corrixidas e 
listas para publicar, ademais dun libro de 
relatos. Produción constante: xa vou pa
la metade da cuarta. Perfecto domínio 
do galega normativo, ·con opción a escri
bir en mínimos ou reintegrado, ademais 
podaría asistir ás miñas adaptacións ao 
portugués e facer as miñas traducións 
ao español polo papo. Tamén traballaria 
para revistas ou periódicos, e se para 
empezar me oferecen sér o negro dun
ha firma famosa estaria disposto a con
sideralo. Aderoais; gustaria de que auto
res na miña mesma situación me escri
bisen para contarlles por que non hai 
xeito de facer bon de algunha xente. Es
cribide a: SBM. Apdo. 457 15.080 Ferrol. 

• Véndese Vespino máis extras a 
bon prezo. Perguntar por Dieg9 no 
teléfono 930 265 97 4. 

• Véndense mastins dos Pirineos 
con pedigree. Teléfono 986 305 164. 

• Xa está na rua o Abrente n! 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. Ruado Home Santo nº 
29 4ó A. Apdo. 760 Compostela. 

• No seu 150 aniversário, se desexa 
receber o Manifesto Comunista en 
portugués, traducido da sua edición 
orixinal, asi 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, nº 4 15.984 Araño-Rianxo. 
A Coruña. Teléfono 981860255. 

•Se queres receber de balde un par 
de autocolantes contra a incinerado
ra de Cerceda, envia o teu enderezo e 
un selo de sete pesos ao Obradoiro da 
História, AR<Jo nº 42 15.680- Ordes. 

• Vendo chalet de 2 prantas, garaxe 
e c.520 m2 de terreo, nas Rias Baixas. 
Ideal para construir unha residencia da 
1erceira idade. Alugo chalet con xar
din por meses ou quincenas, en Asa
dos-Rianxo. Teléfono 923 267 657.• 

INCORPORE SANO 
Costas Otero expón na Sala de Arte de Caixavigo. 

A Casa das Artes acolle a 
mostra, organizada polo 
Real Clube Celta, In corpo
re sano, 75 anos .de arte e 
deporte na Galiza. 

•MÚSICA 

ÜRLANDO ALONSO 

O Martes 14 ás 20,30 h, te
rá lugar no Auditório do 

Caixavigo a actuación do 
pianista Orlando Alonso. 
No programa Oliver Mes
sianen, Ramiro Valdés 
Puentes, Beethoven, Cho
pin e Mussorski. + 

Eneru.cillad.o XOAN COSTA 

1 

.2 

3 

4 

~ 
6 

7 

8 

9 

Horizontal 

l. Barco que se usa para facer viaxes de diver
sión. Dea marte 2. Obriga a unha causa 3. 
Ollei. Que non ten nada dentro 4. Remuíño 
que fan as ondas. Procura, busca 5 .. Corrixido, 
reparado 6. P~sará para fóra. Sorrí 7. Denomi
nación de Buda na China. Coñecemento ele
mentar de algo 8. Da nosa propiedade 9. Be
rren as ovellas. Trepa, ascende. 

Vertical 

1. Dirixiámonos a un lugar. Abreviatura de fa
miliar 2. Enganado por unha ilusión 3. Sacaba, 
retiraba. Ao revés, preposición 4. Nome dunha 
consoante. Un sino (campá) moi grande 5. · 
Maliciosos, burlescos 6. Contracción de me. e 
o. No plural, parte pequena dunha cousa que 
resulta da división dunha maior 7. Torna nota. 
Río afluente do Ulla pola marxe dereita 8. Es
pa·zo limitado por catro lados iguais 9. Cada un · 
dos aros dunha c_adea. Asistente a unha aula 
non matriculado como alumno.+ 
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Doce apelidos de escritoras galegas vivas .. 
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Chegou o Maio-de Roberto Blanco Torres 
O Diadas Letras 99 lembrará ao poeta, xornalista mártir do 36 e fundador das lrmandades da Fala 

-0- XAN CARBALLA 

A Académia Galega ven de fa
cer público o nome de Rober
to Blanco Torres como a per
soa a quen adicar en 1999 o 
Dia das Letras Galegas. O re
coñecemento desta figura es
telar da escrita e o xornalismo 
galega é un sinal que indica 
menos prexuizos políticos na 
Académia á hora de abordar a 
homenaxe literária. Blanco To
rres, nado en Cuntis, foi mártir 
da barbarie fascista e o 4 de 
Outubro de 1936 apareceu o 
seu corpo tiroteado nunha gá
vea da San Fiz de Gades {En
trimo ), onde está enterrado. 

Hai unha cada vez meirande in
sisténcia en que sen memória 
histórica non se pode construir 
futuro. A decisión da Académia 
é nese sentido un atrevemento 
que pon de manifeso que as 
decisións hai que tomalas ain
da que molesten. E Roberto 
Blanco Torres molesta. Con el 
non se vai poder facer nengun
ha serte de teatro, nen escoar a 
homenaxe a "puros asuntos li
terários". Esa foi a técnica utili
zada cando durante anos con
secutivos o exílio foi a marca 
do Dia das · Letras coas adicató
rias a Rafael Dieste, Eduardo 
Blanco Amor e Luis Seoane. 

Desta volta a institución que 
preside Francisco Femández 
del Riego, por activa ou por 
pasiva, asume de vez vários 
compromisos: elevar o xorna
lismo a categoria de obra lite
rária e reivindicar tamén ás ví
timas de 1936, vítimas dunha 
só dirección: a do golpe militar 
contra o goberno legal republi-
cano e o autogoberno galego 
que comezaba a · agomar. 
Blanco Torres tocou todas 
esas teclas : firma habitual en 
A Nosa Terra, dirixiu periódi
cos decisivos (La Zarpa, El 
País), ou estivo á fronte da 
sua redacción (Galicia, El 

_Pueblo Gallego, El Progreso 
de Pontevedra). Fundou revis
tas (Alborada óu Tierra Galle
ga na Habana; Ser) e colabo
rou con diári0s como El Sol. 

A sua obra de escritor era moi 
valorada no seu tempb, e como 
afirma Xoan Carlos Garrido "po
sibelmente era o intelectual ga
lego máis coñecido e recoñeci
do do seu momento". Emporiso 
resalta máis a n-ecesidade de 
saber que castE:i d~ cort'e históri
co puido apagar ese fulgor que 
deviu hoxe no esquecemento 

Un alcalde 
en fóra de xogo 

Eduardo Rey Rodríguez (PSOE), 
alcalde de Cuntis, terá ocasión 
de revisar a sua atitude de negar 
o nome de Blanco T erres a un ha 
rua e de porllo á Casa da Cultura 
da que foi a sua vila natal" Pola 
contra a Asociación Cultural O 
Meigallo ten motivos abondo de 
satisfacción por insistir nese re
co ñ ece mento e conseguir o 
apoio de máis de trinta entidades 
e colectivos ao pé dunha man
chea de apoios individuais de es
critores, xornalistas e profesores 
para esa reivindicación. 

A necesidade dun trasacordo 
municipal que poña no seu sítio 
as causas é maior toda vez que 
a vila termal está chamada a 
acoller, como é tradicional, todos 
os actos oficiais ·de 17 de Maio. 
Tamén poderá daquela ·asignar-

se unha cantidade ao prémio li
terário que convoca O Meiga/lo. 

Biografia coerente 

Garrido Couceiro fai no número 
especial de A Nosa Terra ("Os 
mártires do 36"), ün percorrido 
sucinto pola vida de Blanco To
rres. Filio dun seminarista que 
renúncia á sua carreira ecle
siástica para casar cunha mes
tre de Cuntis, concello ·no que 
nace o 18 de Marzo de 1891. 
Viaxa a Cuba onde se determi
na a sua conformación ideolóxi
ca e existéncial. Ali coñece á 
Ramón Cabanillas e Antón Vilar 
Ponte. Ademais do seu labor 
de xornalista, no ano 1917 apa
rece como cofundador das lr
mandades da Fala e nos anos 
30 promove unha Asociación 
Galega de Escritores que calla 
efímeramente en 1936. 

Blanco Torres só publicou en vi
da dous libros, o poemário "Or
ballo de Medianoite" e a escolma 
de artigos "De esto y de lo otro", 
e do ponto de vista ideol_óxico 
Garrido destaca "a sua máis ab
soluta independéncia á hora de 
expresar libremente as suas ide
as, e o compromiso da pluma ao 
servício de todas as causas no
bres polas que combateu, funda-

De esquerda a direita, 
abaixo, Losada Diéguez, 
A. Vilar Ponte, Roberto 
Blanco Torres e Otero 
Pedraio. Arriba, Manuel 
António, Manuel lustres 
Rivas (outro xomalista 
asasinado no 36) e 
Ramón Vilar Ponte 
nunha xuntanza das 
lnnandades da Fa/a. 
Baixo estas liñas, 
retrato de Blanco Torres. 

mentalmente a república e o au
togoverno de Galiza". 

Foi Governador Civil en Palén
cia durante a 11 República e res
ponsábel do gabinete de prensa 
do Ministério de Gobernación, e 
a pesar desa distáncia foi quen 
apresentou o mitin polo estatuto 
celebrado en Madrid en 1936. 

Un dos seus sobriños , Xoan 
Blanco Valdés, está a preparar 
unha escolma de traballos para 
Ediciós do Castro, baixo o título 
"Hipertensión cívica", que contri
buirá a afondar nunh? obra que 
recibirá xustiza na fronteira do fin 
do milénio , máis de sesenta 
anos despois do seu asasinato. 
"Roberto Blanco T erres era insu
bornábel, nunca claudicaba dos 
seus ideais de esquerda e gale
gu istas, ainda que era tolerante 
cos que estaban con el -afirma 
X.C. Garrido Couceiro . A sua 
pluma non era capaz de calar 
díante das inxustizas, por iso o 
único xeito de facela calar, a úni
ca forma de que a máis brutal in
xustiza que se estaba a cometer 
non fora nunca reflectida polas 
suas letras, era rematar coa súa 
vida. E así o entendeu quen deu 
a orde de asasinar ao xornalista 
máis prestixioso que tiña Galiza 
naque! entón".• 

X estos 
XosÉ A. GACIÑO 

Levan tres séculas restre
gándolles aos irlandeses a 
súa victoria imperial e 

non foron capaces de ter agora 
o xeto de acortar o seu desfile 
triunfal e limitalo ás rúas an, 
glófilas, para contribuir á dis, 
tensión social que debe acom, 
p añar ao acordo -político de 
paz, xa en marcha. 

Outros levaban doc e anos 
compartindo un difícil gober, 
n o de coalición en Euskadi 
- unha curiosa experiencia de 
colaboración entre naciona, 
listas bascos e de centro,direi, 

1 ta e nacionali tas españ i de 
centro,esquerda- e teñen 
agora o xesto de romper e a 
alianza porque o eus oci 
non quixeron modificar re
gulamento parlamentario pa
ra introducir a esix ncia de 
xurara ou prom ter acata
mento á Con tituci n para 
acadar a plena condición de 
deputado (nótc : durant 
e es doce anos d coalición 
non se xurou nen e promet u 
a Constitución, en que o º' 
cialistas tiveran reparo algún 
en compartir goberno co na
cion a lis ras basco ) . Como 
trasfondo, o de acordo ocia
lista coa nova dinámica de 
diálogo con Herri Bar:a una, 
dentrc da ansiedade xeral por 
atopar unha saída a e e labi, 
rinto envelenado. 

Desde fóra, poáe até e can, 
dalizar todo ese rebumbio por 
meros xestos forma is (un 
simple desfile con tambore e 
estandartes, nun ca o, e, no 
outro, un ritual de xuramen
to ou promesa qu ó rve 
para olenmizar a obrigación 
que ten todo cidadán de ce 
Estado de acatar marco le, 
gar, gú telle ou n n), per 
hai detrás éculo d od i e 
prepotencias de al ún , d 
humillación e fu traci ' n de 
poutro , e de r acción into
lerantes dos que s neagn a 
explorar n vo cam iñ q e 
poidan levará paz.• 

VOLVER AO REGO 

Escoitase dicer que na
cionalismo trae consigo 
máis fronteiras. Que na

cionalista tamén era Hitler . 
Que as pátrio,s envilecen. Es
quecen os que xogan coas pa, 
labras que os impérios sempre 
se chamaron universais e que 
as suas metrópolis eran cos, 
mopolitas porque reunían es
cravos arrincados de todas 
partes. (O uni versalisrno é 
hoxe globalización. A vella 
ONU manda .menos que as 
in.ultinacionais). Cómpre, xa 
que logo, vixiar os campos se, · 
mánticos e considerar que ás 
palabras tamén as carga o cie
rno. Alornenos para que non 
suceda o daquel ana rquist a 
torpe que viu en Nl.argaret 
Thatcher unha reencarnación 
de Federica Nl.ontseny ao sen
tila arengar contra a burocrá, 
cía e o Estado.• 


