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Unha novela de acción e aventuras, 
gañadora do V Premio Rúa Nova· de 

Narracións Xuvenís, que revela a un dos 
nosos autores máis novos e 

prometedores. 

As er.npresas do governo galega, negócio 
para altos cargos e deputados do PP 

A caixa B da Xunta 
A Xunta está a montar unha estrutura paralela de empresas públicas baixo 
xestión privada, que non controla o Parlamento, para pagar sobre-saldos a 

membros do PP, contratar a dedo e estabelecer unha rede clientelar. En total 
25.000 millóns detraídos do control parlamentário. 
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Xosé Cuiña, COTOP, ve.n de adxudicar en contratos directos obras por valor de 2.000 millóns. Oositeo 
Rodríguez, Presidéncia, cobra un sobre-soldo por estar no Consello de Administración de Turgalfcla. 

António Fraguas: 
1Quixemos cambiar Galiza, 
pero os militares cambiáronnos a nós' 

'Faciamos as cousas por 
amor. Hoxe non se concebe 
alguén como os do Semíná
rio de Estudos Galegas". An
tón i o Fraguas Fraguas vai 
facer neste mes 89 anos de 
entrega e amor ao país, de 
recoller lendas, cantigas e 
catalogar castros. Foi un dos 
fundadores do Museu do Pa
vo Galega do que é director; 
agora déixalle a sua bibliote
ca, máis de dez mil volumes 
que se van xu ntar cos e.lo X o
case os de Taboada-Chivite, 
entre as vellas paredes de 
Bonaval. 

A Xunta négase 
· a explicar 

as suas relacións 
con Unión-Fenosa 
O Governo nen sequer contes
tou e o PP negouse a aclarar as 
relacións entre a Xunta e Unión 
Fenosa, votando en contra da 
constitución dunha comisión in
vestigadora. (Páx. 9} 

O defensor 
da Leí 
de Meio Ambiente 
é o promotor 
dun vertedoiro no 
centro da Estrada 
Algunhas administracións se
guen sen ter conciéncia da pro
tección natural e ambiental , ten
do que ser os viciños os que ve
len e monten garda ante esta 
problemática. iso está ocorren
do no Concello da Estrada, on
de o governo municipal decidiu 
rechear con lixo do vertedoiro, 
ou directo da recollida, dous ba
rrancos en pleno casco urbano. 
O problema segue sen arranxar, 
pois, ainda que parte do lixo re
tirouse dun deles, o outro tapou
se con terra. (Páx. 13) 

A frota seguirá 
excluida da UE 
despois do 96, 
segundo 
os armadores 
O periodo transítório para a fro1a 
galega, que formalmente rema
tou o 31 de Decembro do 92, 
continuará despois de Xaneiro 
do 96 segundo o compromiso 
do Consello Europeu de Essen. 
A Asociación de Armadores 
considera inadmisfbel que se 
manteñan as discriminacións á 
frota nos caladoiros continentais 
despois desta data. (Páx. 5) 

Posíbel 
incompatibilidade de 
Alfredo Conde como 
conselleiro da CRTVG 

(Póx. 10) 

• • 
Unha parte da obra de 
Osear Wilde é 
traducida ao galego 
por terceira vez 

(Páx. 23) 

• • 
Líster, comandante das 
Milícias Galegas e 
xeneral de catro 
exércitos 

(Páx. 28 e 29) 
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As empresas públicas, os consórcios ou as fundacións, caso da Semana Verde de Silleda, funcionan sen nengun control político. A NOSATERRA 

No 1995, 25 mil millóns de pesetas da Xunta non serán controlados polo Parlamento 

Sociedades públicas de xestión 
privada para premiar á clientela 

CARME VIDAL-HORÁCIO VIXANDE 

Salários de directivos superiores aos dos máis altos cargos da Xunta, sociedades que duplican as funcións correspondentes a organismos 
da Administración, entidades de xestión privada que baleiran de contido e receben a maior parte dos presupostos das Direccións Xerais, 
criazón dunha redé clientelar con contratos que eluden o control público e o total esquecimento dos sectores estratéxicos da economia 

galega, son algunhas das.condicións que sementa a actual política de proliferación de sociedades e fundacións. 

A intervención pública na eco
nomía galega está a dar un ba
lanzo que adoece de caréncia 
de apoio aos sectores produti
vos do ·país e que constitu~ un
ha administración paralela de di
fícil control público. 

Ao tempo que o governo da 
Xunta nega a criazón dun grupo 
lácteo galego con capital público 
e a consolidación dunha estrutu
ra comercial para os produtos 
galegas, configúrase un teCido 
empresarial de sociedades mer
cantis moitas veces inoperante 
no que, en total, vanse invertir o 
vindeiro ano máis de 25 mil mi
llóns de pesetas. Ante as cons
tantes críticas, o governo res
pondeu aducindo que é reduci
do o número de sociedades de 
capital maioritariamente público 
constituidas na Galiza con res
peito a outras comunidades au
tónomas. 

Mais a oposición dos grupos par
lamentários socialista e naciona
lista non devén do número de so
cidades criadas nen do montante 
do investimento público, senón 
da natureza e finalidade da mes
ma. Ao dicer do deputado do 
BNG, Alfredo Suárez Canal, o in
tervencionismo público e racional 

Xesus Vega, do BNG, ere que o PP 
quer apoiar a sua implantación territo
rial. 

a pral de potenciar a economía 
galega seria aplaududo polo seu 
grupo, pero, no entanto, sinala 
que o governo está a "facer unha 
política de leiriñas na que non se 
governa, senón que se .detenta o 
poder, e tece unha rede clientelar 
ao redor do poder político na que 
se elude o control público". 

Duplicidade 
da Administración 

Do mesmo xeito, Ceferino Díaz, 
do PSOE, sinala que a criazón de 
sociedades que cobren unica
mente o sector servizos está a 
producir unha duplicidade da Ad
ministración, na quff se incremen
tan os gastos sen se producir be
nefí cios. Asi, mália existir no ar-

. ganigrama da Xunta un Gabinete 
de Planeamento do Desenvolvi
mento Territorial; críase a Soci
dade Anónima para o Desenvol
vimento Comarcal, cun orzamen-

to de 429 millóns de pesetas para 
1995, que, ao tempo, dá pé á 
constitución de vinte fundacións 
cos conseguintes cargos directi
vos e estrutura laboral. O mesmo 
acontece coa Dirección Xeral de 
Promoción do Camiño de Santia
go, con 3.909.298.000 pesetas 

Mentres a Xunta 
denega o apoio 
aos sectores 
estratéxicos, cría · 
unha rede que 
duplica a 
Administración 

de presuposto, reproducida na 
criazón da Sociedade Anónima 
para a Xestión do Xacobeo, con 
1.552.000.000 de pesetas para o 
95 ou mesmo na participación do 
Consórcio Cidade de Santiago, 
ao que a Xunta destina, através 
da Consellaria de Cultura, 1.821 
millóns de pesetas. 

A criazón deste tipo de socieda
des aumenta o gasto de persoal 
e eslue a responsabilidade dos 
órganos de xestión da Adminis
tración, como no caso das fun
cións de promoción e fomento do 

- turismo. Unha vez que existe a 
Secretaria Xeral para o Turismo, 
con estes obxectivos, constitúese 
a Sociedade de lrnaxe e Promo
ción Turística S.A., para a que se 
aportan case que dous mil mi
llóns de pesetas. A xestión pasa 
asi a sociedades que configuran 
os seus próprios organigramas e 
programas á marxe dos meios de 



r------------~---------~-------------------------, 

Contratos estrela .con blindaxe 
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A xestión sobre empresas e 
organismos constituidos con 
cartas públicos está a permitir · 
a proliferapión de contratos la
borais que escapan ;:to control 
sindical. Membros do Comité 
de Persoal da Xunta de Galiza 
teñen criticado a imposibilida
de de acceder a dados sobre o 
tipo de contratación que se es
tá a facer ao tratarse de em
presas que están fóra da Ad
ministración Pública. Descoñé
cese, pois, o número de traba
lladores que están emprega
dos e as condicións laborais 
que disfrutan. Ademais, o sis
tema de contratación non se 
rexe por convocatórias públi
cas nen democráticas. Polo or
zamento que vai ser aprobado 
para o vindeiro ano, dedúcese 
que Turgalícia terá no 95 un 
70% de incremento nos gastos 
de persoal, pero descoñécese 
o número de traballadores que 
integran o seu plantel. 

Blindaxe excepcional 

Con respeito aos contratos es
trela dos altos directivos destas 
empresas, os salários destes 
superan os soldas dos conse
lleiros e mesmo do Presidente 
da Xunta. Asi, o xerente da 
área sanitária de Compostela, 
lgnácio Martínez González, ten 

uns ingresos de 12 millóns de 
pesetas, máis que o próprio 
conselleiro de Sanidade. Alén 
das elevadas condicións ec.o
nómicas, parellas aos xerentes 
doutras sociedades públicas, a 
Xunta está a estipular blindaxe 
nos contratos. 

Se ben non se poden fixar in
demnizacións por extinción de 
contrato, o próprio Grupo l?o
pular emendou o proxecto de 
leí de presupostos do próximo 
ano para determinar que, con 
carácter excepcional, e de
pendendo da decisión do 
Consello da Xunta, poderanse 
autorizar cláusulas indemni
zatórias co fin de garantir até 
o 15% das retribucións que se 
percibirian até a fin de contra
to. X·a na resposta remitida 
pola consellaria da Presidén
cia a unha pergunta do depu
tado nacionalista Xesus Vega, 
sinálase que o xerente do 
Complexo Universitário de 
Santiago terá direito a perce
ber en caso de despido e en 
conceito de indemnización o 
correspondente a catorce me
ses de salário, se o cesamen
to é nos dous primeros anos e 
nove meses no periodo res
tante, agás no último semes
tre, no que o pagamento seria 
de catre mensualidades.• 

L------------------------------------------------~ 
control político parlamentário. 

Débedas de partido 

A axilidade no desenvolvimento 
das suas funcións é outro dos ar
gumentos empregados polo go
verno de Fraga á hora de consti
tuir sociedades mercantis parale
las. Asi o manifestaron no Parla
mento tanto o conselleiro de Cul
tura -cando explicou a criazón da 
S.A. de Xestión do Xacobeo- co
mo o da Presidéncia -referíndose 
á S.A. para o Desenvolvimento 
Comarcal da Galiza. Segundo 
Ceferino Díaz, a única xustifica
ción é "que se escapa dos con
trois públicos, tanto no apartado 

A maloria do altos cargos da Xunta co
bran, ademals do seu salárlo, comi
slóns como consellelros das empresas 
públicas, denunclou Ceferlno Dfaz do 
PSOE. 

de contratación laboral que se re
xe pala lei privada como nas con
tratacións de obras". 

Xesus Vega, do BNG, apontou 
que "é moi preocupante que se 
estexa a tecer unha rede cliente
lar da que vai ser difícil sair, xa 
que o PP responde con esta es
trutu ra de implantación territorial 
a unha política claramente elei
toralista". A criazón de funcións 
de caracter comarcal emárcase 
nesta dinámina e cria espectati
vas na povoación de zonas de 
.marcado atraso económico. 

Consellos 
de Administración e 
sobre-so Idos 

A lei de eleicións fai incompatíbel 
os saldos do Parlamento, entan
to institución pública, cos da ini- · 
ciativa privada, ou mesmo impe
de a posibilidade de dous salá
rios públicos. Noentanto, os car
gos públicos compatibilizan os · 
seus soldas coa recepción de 
cartas en concepto de dietas e 
retribucións. Dado que os conse
·llos de Administración das socie
dades mercantis e os patronatos 
de fundacións están constituidos 
na sua meirante parte por cargos 
da Administración autónoma, es
tase a xeralizar a prática de so
bresoldos en conceitos de dietas 

Ámbito e estrutura dos presupostos xerais 
¡ 
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Parlamento 

Consello de Contas 

Consello da Cultura Galega 

--+-1--------+-1 C. da Presidencia e 
Admón Públ. 

~--+---l C. de Polftica Territorial 
Obras Públicas e Vivenda 

C. de Educación e 
Ordenación U. 

C. de Industria e Comercio 

C. Agricultura, Gand. e 
Montes 

C. Cultura . 

.... --t-11--------+-I C. Sanidade e Servicios 
Sociais 

C. Pesca, Marisq. e Acuicul. 

--+-1--------+-i C. Xustiza, Interior e 
Relac. Lab. 

C. Familia, Mullere 
~-+-+--------+-! Xuventude 

Transferencias a CC.LL 

Débeda Pública 

1 
@. 

f¡ 
1 
~ 
r1 

1 
ifil 
~~ 

. 1 

1 
:~::f. 

1 
E 
:a:;:; 
::¡rJ 

~~~ 
g~~~~~l~\~~rsos ii'j 

Ujjf(ffmii~!W,@t@?jjJ,f.lWEFAMfMflilit.Y&fiiWJl.f~@@zrf!.ffili~@ñfüúj&JiifüWJJZ{füijjfijf&fil~lfiMftilliJillwff@]ra1&1NiJIT;~fi'A0&JJ,fr}füfffü~fi!Jlxtl 
palas que se chegan a percibir 
40.000 pesetas por cada reu
nión, mentres o estipulado no 
Parlamento é de 15.000. lsto ta
mén resposta a unha política á 
marxe do control público no qt,1e 
se fixan os prezos en función dos 
intereses particulares dos inte
grantes dos Consellos. 

O deputado socialista Roberto 
T aboada estima en máis de cen 
os altos cargos da Xunta que co~ 

bran dietas e retribucións por 
asisténcia ás reunións dos Con
sellos de Administración de so
ciedades públicas. Taboada 
apresenta como exemplo a direc
ción de Turgalícia, na que 11 dos 
seus 17 membros cobran soldas 
polos seus cargos políticos. Entre 
eles atópanse o secretário xeral 
de Turismo, Garcia Bobadilla, o 
asesor xurídico da Xunta, o direc
tor do palacete da Casa da Gali
za, os directores xerais de Presi-

Presupostos das Sociedades Mercantis 
' w 

~::~~d~,~~:.;do Medio Ambiente SA 10~~~~~ggg (.t.! 
Sociedade de lmaxe e Promoción Turística de Galicia S.A. 1.933-QOO.OOO ¡,,. 
Xestión Urbanística da Coruña, S.A. 5.410.000.000 1 
Xestión Urbanística de Lugo, S.A. 282.000.000 r.~--~-'-~. :.· 
Xestión Urbanística de Ourense, S.A. 1.461.000.000 /!. 
Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A. 361.683.000 ®. 
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 4.154.136.000 
S.A. de Xestión do Centro de Supercomutación de Galicia 170.706.000 · 
Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia 429.750.000 
Galfoil, S.A. 200.000.000 

TOTAL ....... .... ...... ....... ..... ............. 25.188.590.000 

Presupostos das Entidades Públicas 

Compañías d~ Radio-Televisión de Galicia e sociedade$ 12.888.955.000 
Instituto Galego de Promoción Económica 9.993.600 .000 
Fundación pública Hospital de Verín 850.318.00 

\ 1 
• TOTAL .......... ... ~ ... , ........................ 23.732.837.-000 ff~ 
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déncia, Obras Públicas e Promo
ción do Camiño de Santiago ou o 
mesmo conselleiro da Presidén
cia, Dositeo Rodríguez. 

O caso do_ deputado do PP, Xe
sus Palmou, monstra o modelo 
de retribucións que está a instau
rar a Xunta. Palmou poderia per
der os seus ingresos como ase-

-sor de Xustiza, pero o deputado 
non se verá despoxado do seu 
salário como asesor da Semana 
Verde de Silleda porque non é 
un o·rganismo público, senón un
ha Fundación Pública á que non 
afectan incompatibilidades. Eis o 
mecanismo: montar empresas 
públicas, fundacións, organismos 
autónomos, consórcios, nos que 
empregarse como asesores ou 
conselleiros e percibir altas su
mas de diñeiro por este conceito, 
sen perder os salários públicos. 

Estabel~cese asi un reparto ale
atório sen respostar a critérios 
públicos de postes de xeito que, 
examinar os organigramas das 
sociedades de Xestión Urbanís
'tica significa atapar situacións 
como as seguintes: no Consello 
de Administración de Xéstur da 
Coruña figura o delegado de 
Agricultura de Pontevedra, Ma
nuel Abeleiro, e no de Lugo está 
o secretário xeral da consellaria 
de Educación.• 

Da administración única á dobre 1uninistración 
A man direita non sabe, ou non quer saber, o que fai a 
esquerda. Eis o principal axioma da Xunta e do PP. 
Non hai nada coma as práticas incoerentes para bulrar 
a democrácia e servir a intereses particulares por riba 
das necesidades xerais. Unha cousa é a prédica e 
outra a conduta. 

Resulta doado enumerar contradicións no PP ,._pero 
cada vez é máis difícil abranguer todas. Mentres nega 
a posibilidade de constituir empresas públicas nos 
sectores produtivos, apóntase ao carrusel da criazón 
de sociedades no eido dos servizos. A razón é 
simples: os intereses das patronais da CEOE, que 
queren máis a febleza dos sectores industriais 
galegos, nos que entrar pon facilidade, ca un deseño 

~' 
j 

estruturado e·quen de competir. No tocante á xestión 
da causa pública, a privatización si resulta admisíbel 
para a CEOE, pois daquela entra de cheo a repartir 
unha tarta na qu~ cobra pero non .paga. 

Nos último~empos todo o mundo coincide en sinalar a 
necesidade a emp~sa pública, pero ha~ disparidade na 
definición do eu co etido. O sector público en si é moi 
bon, o ruiné-o uso qu a Xunta -neste caso- fai del: 
desvio de presupostos, opacidade na xestión, reparto de 
forma clientelar dos presupostos, contratacións dixitais ... 
Oeste xeito a privatización ven por dobre via: a xestión 
privada e o benefício particular, que se emprega en 
satisfacer necesidades persoais, compensar con sobre
soldos, contentar ás proprias bases políticas e 

económicas e avanzar na captación de novas apoios, 
caso do Opus Dei e o seu desembarco na montaña 
luguesa através de Río Lor. Outros, como o Instituto 
Ramón Piñeiro, obedecen a critérios como o control 
político da cultura. Exemplos, hai acentos, o último é que 
os laboratórios privados serán os encargados de verificar 
o cumprimento da Lei de Protección Ambiental. 

O modelo de Administración Unica de Manuel Fraga 
apr~senta unha iace contrária ao discurso oficial. A 
teoria é evitar a duplicidade administrativa, a prática é 
consolidar un governo paralelo"que marcha con grande 
parte dos presupostos, encarece os servfzos e fuxe do 
control do Parlamento.+ 

ANOSA TERRA 



Cubre O último tramo e únete 
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aüs máis de 600 accionistas que xa ten 
A Nosa Terra 

a nosa alternativa 
na . -info.r·mación 
Se. vostede desexa ser ACCIONISTA debe ingresar o diñeiro da seguinte forma: 

CONfADO: . PREzo DE CADA ACOON: 5.000 PfA. 

• Mediante cheque emitido a favor de 
ANOSATERRA 

•Mediante ingreso nas cantas seguintes: 
304-501-3897-6 de CAIXA GALICIA O.P., 
30-9346-G do BANCO EXTERIOR O.P. 

ou 40233801 de CAIXA VIGO O.P., 
t_odas elas de Vigo, especificando 

"Ampliación Capital Social 
Promocións Cultura.is Galegas S.A. 
4/1994", e nome, enderero e NIF de 
quenofai. 

DOMICILIAOON DO PAGO ATÉ 6 MESES 

Contra o ingreso emitirase resgardo 
provisório até a entrega dos títúlos. 

Se vostede xa é accionista pode comprar 
un número de accións menor ou igual ao 
que xa ten ao prezo nominal de 5.000 pta. 
Se supera esta cantidade debe aboar unha 
prima de 5. 000 por cada acción. Os novas 
accionistas pagarán a prima en todas as 
accións, polo que o prezo final de cada 
unha será de 10.000 pta. 

J 

I Faite proprfetário de 
A Nasa Terra 

UBSCRICIÓN 
ENVIE ESTE BOLETIN DE S 

b que serán 
- ....... os documen~os de co ro ....... pta. 

· - . forro Nº ...... · ....... · .... · · .. · ...... · .. ~ .. · .. mensalidades de · · · .... · .. ·.. · 
Sr . Director. , miña canta corren te/ de a . , ns da seguinte forma. . ....... . 

· d con cargo a d acc10 . data se sirvan aten er . 'to de cempra e . . . .. . .. .. , . 
. Rógolle que a partir desta . , ns Culturais Galegas S.A. en c9nce1 . . , ............................................ .. 

a resentados por Promocto . - . - . .. . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . . .. ................................... .. 
P /Caixa ......... . ...... . 

. ~. . ........ .... Banco. º ...... Enderezo ...................... ............ . .......................................... .. 
TULAR DA coNTA · Apelidos .............. ~ ........... Ax.énc1a N .......... ........................... . . ................... . 

~orne ........................ _. ........ ; ........ ·.·.·.·.·.·.·.'.'.'.·.·.·. N.1.F. · ....................... , .............. ·.·.·.-.·.·.·.·.'.'. . . ~ ,_ ..... :._. .......................... ·.·.-.·.·.·.·.-.·.·:.'.·.-.·.·.·.-.·.·.'.'.'.·.· ......................................................... -.'.·.·::·.·::.'.'.. :··· .............. . 
........... !........... .. ..................... :... Localtdade ........ . ......................... de 1994 

..... d·····~~~·········::: ......................... d .............................................. _...................... Í>rovíncia ................................... d~ ...... : .... : .................. . Asinatura do interesado 
En er ........ Localida e ................... . ................ .. ....... a ........ .. 

c_._r.:.:: :::: ::::::: :::::::::: ::::'.:: ........... :.: ::·.·.:·; .. :·:.· ·. ~~~!~: .·.·.·.·.·.:·.· ·.:::::.·.··.·.· ...... ···: ..... . ....................... . 
Teléfono .................................... . . 
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A PESCA NA UNIÓN EUROPEA 

/ Os armadores do Gran Sol califican de hipócrita a atitude da Comisión 

A UE mantén o periodo transitório para· a frota galega alé~ . do 96 
•S.V. 

O periodo transitório para a frota 
galega, que formalmente rema
tou o 31 de Decembro do 92, 
continuará despois de Xaneiro 
do 96 segundo o compromiso 
do Consello Europeu de Essen. 
A Asociación de Armadores 
considera inadmisíbel que se 
manteñan as discriminacións á 
frota nos caladoiros continentais 
despois desta data. 

A _partir de Xaneiro do 96, os 
pesqueiros galegas do Gran Sol 

non terán ainda a prometida 
· hanquícia nos caladoiros conti

nentais. A pesar do compromiso 
atinxido no Consello Europeu de 
Essen sobre a plena integra
ción, consérvanse reservas im
portantes para os barcos de pa
villón español. 

A Asociación de Armadores do 
Gran Sol de Pontevedra (Arpo
sol) entande que é discriminató
rio o regulamento do estarzo 
pesqueiro a partir de listas de 
referéncia elaboradas distinta
mente segundo as zonas. 

QRDENAMENTO MARISQUEIRO 

Manda segue pechada 

Segue a estar vedada a entrada 
no box irlandés, que non afecta 
a nengun outro estado membro 
da UE. Consérvase tamén a li
mitación de acceso á zona VI 1 e 
estabelécese un mínimo de 23 
barcos no ano 96 e de 35 no 97, 
do total de 300 barcos de pavi
llón español autorizados a pes
car en augas comunitárias . ·O 
Tratado de Adesión especifica
ba que as excepcións do box ir
landés . reníatarian a 31 de De
cenibro de 1995. 

En trinta anos baixaron de 60.000 á 15.000 

Outras salvedades do Consello 
de Essen son o seguemento 
precisp de entradas e saidas e o 
feito de non permitir outra forma 
de acceso que a rotatória. Esta 
mesquindade do Consello con
trasta escandalosaménte coa 
franquícia que a Comisión Euro
pea prometeu á Noruega desde 
o primeiro dia, das negociacións 
para o ingreso dos paises es
candinavos. 

Os armadores do Gran Sol rom
pen o seu tradicional comedi
mento e califican de hipócrita ao 

Consello da UE por se abrir ao 
Leste, ampliar (en mellares con
dicións ca as impostas ao Esta
do español) cara o norte e man
ter ao mesmo tempo un periodo 
transitório de 17 anos para a 
frota do Atlántico Sul. "Resulta 
globalmente discriminatório -din 
os arm-adores- que paises recén 
chegados se incorporen sen re
serva á Política Pesqueira Co
munitária sen que se dese solu
cionado ainda o caso español. A 
vista de tanta incongruéncia é 
natural que exista un escepticis
mo elevado".+ 

As confrarias reclaman formacióli e información. 
antes de reducir máis as licéncias para mariscar 
• SEVERINO XESTOSO 

Dos 60.000 mariscadores 
que habia na década dos 
60, só quedan 15.000. 
Reducir ainda máis o 
número de licéncias e 
aumentar o rigor nas 
concesións é o camiño 
que defende a 
Administración para 
profisionalizar o seitor. As 
contrarias coidan que só 
releando as licéncias non 
se pode avanzar neste 
proceso e que cómpre 
información e formación. 
Estes días celébrase na 
illa de Aro usa un 
congreso que debate a 
profisionalización. 

Nun informe sobre a ampliación 
do número de permisos de explo
tación pertencentes á contraria 
de Mugardos, completado en Xu
ño, o biólogo Xosé A. Saavedra 
sinala que nas rias do norte de A 
Coruña, o mesmo que na maioria 
das Rias Altas, ninguén en xeral 
vive exclusivamente do maris
queo. As excepción sinaladas no 
informe retírense aos percebeiros 
e aos mariscadores do banco 
mergullado das Pias, asi como ao 
interior da Ria do Ferrol. 

Aumentar recursos 

Tendo en conta que nas zonas 
inter-mareais o marisqueo pratí
case ocasionalmente, como 
complemento doutra economia, 
o autor sinala que "terá que pa
sar tempo para que nestas zo
nas se poda considerar o maris
queo como unha profisión; des
de lago, para que isto acorra te
remos que reducir o número de 
mariscadores e incrementar os 
recursos renovábeis". 

O documento concorda coa ex
tendida opinión de que en tanto 
non se institúa o marisqueo co
mo ocupación fundamental, non 
se podará falar de profisionais 
do marisqueo. "Tampouco sin
ten esa necesidade de adicarse 
integramente (a este ofício) pois 
o seu poder económico non de
pende só do marisqueo, senón 
dunha economia mixta". 

De certo a necesária conversión 
profisíonal do marisqueo só po
dará realizarse a costa de supe
rar incomenentes de importán
·cia. Nun dos inquéritos realiza
dos na beiramar de Cedeira criti
case que o marisqueo sexa refú
xi o das rendas máis baixas e 
que a concesión de explotalo se 
reparta como caridade. Os auto
res do traballo reclaman .unha re
muneraeión digna, asi como os -
coñecementos precisos para tirar 

Xamón 
Serrano 
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o maior proveito da actividade. 

Levar a termo o ordeamento en 
marcha, estabelecer cantes di-

- reitos de comercialización, con
solidar a denominación de orixe 
de marisco galego. Estas son 
algunhas. das condicións que 
mellorarán as perspectivas da 
actividade marisqueira. 

En todo caso é un futuro que 
tropeza coa grande pantasma 
do paro. "Hai paro e o maris
queo é o que está a absorber 
esta demanda; pero nqn ternos 

para cobrela", comenta Xosé 
Manuel Carpente, Patrón Maior 
da Contraria de Pontedeume. 

Xosé Durán, presidente da OPP 
38, coida que a profisionaliza
ción é unha realidade inexorá
bel. "É un camiño imparábel so
bre todo nas comarcas que can
tan cunha certa organización. 
En calquer actividade primária 
como ésta, a xente ten qu.e ter 
uns ingresos mínimos para po
der subistir. Pero como até o de 
agora non se pode seguir". Du
rán entande que a conversión 

profisional debe facerse norma
lizando o carácter das orgaiza
cións a meio de informar e for
mar o seitor. 

Formación e información son un
ha constante nas ponéncias que 
as OPP 38 e 20 presentan de 
forma conxunta no congreso da 
llla. O texto indica que a meiran
de parte da poboación marisca
dora de a pé supera a meia de 
idade de 40 anos. Esta a primei
ra dificuldade á hora de aplicar 
novas métodos de traballo. As 
OPP consideran que antes que 
nada compre axeitar os recursos 
ao número de mariscadores. Pe
ro este cámbio só pode levarse a 
cabo "sen que supoña unha un
ha reducción traumática das per
soas que no de hoxe acceden a 
ese ·recurso". Nunha destas po
néncias adiántase a preposta 
dun centro de comerciaUzación 
do marisco para todo o país. 

Entre a racionalización urxente 
e o respeitQ polo -direito ao ma
risqueo aparecen interrogantes 
sobre a política da Xunta para 
esta área. De a pouco o BNG 
perguntaba no Parlamento se a 
Consellaria de Pesca ten algun 
critério para mellorar o maris
queo que non sexa só· a· redu
ción do núméro de carnés e 
cando· hat>erá un · plano de me-

· nora e ampliación dos parques 
de cultivo.+ 



DIAS 

• Berlusconi 
declarou ante o 

# 

XUI% 

Era a primeira vez que un 
primeiro ministro italiano se 
submetia a un interrogatorio do 
xuíz. Silvia Berlusconi declarou 
ante o fiscal xefe de Milán, 
Francesco Saverio Borrelli, 
durante máis de sete horas 
sobre as presuntas comisións 
ilegais pagadas por tres das 
suas empresas para evitar as 
inspeccións financeiras. As 
comisións ilegais poden chegar 
a ter a cuantía de 230 millóns de 
liras, case vinte millóns de 
pesetas. · 

Ademais da demisión, a pasada 
semana, do maxistrádo de 
Mans Limpas, Antonio Di Pietro, 
o Martes 13 tamén dmitiron 
conxuntamente os vinte 
inspectores do Ministerio de 
Xustiza. O ministro Alfredo 
Biondi ordeou que os 
inspectores fixeran un rexisto á 
Fiscalía de Milán, dentro do 
enfrentamento que mantén 
Biondi cos xuices 
anticorrupción. + 

•Discriminación 
sexista nas 
práticas de 
Formación 
Profisional 

Várias asociacións feministas 
denúncian a discriminación por 
sexo que levan a cabo as 
empresas á hora de escollar 
alunes de último curso das 
especialidades de Formación 
Profisional para facer práticas. 
As denunciantes exixen que os 
centros de ensino non permitan 
nengun tipo de discriminación 
para realizar práticas laborais·. 
Os colectiv9s que se adscriben 
á protesta son a Asociación 
Galega da Muller, Asociación de 
Mu lle res. Progresistas, 
Asociación de Mulleres 
Xóvenes, Colectivo de Mulleres 
Ensinantes do Rosa ao Violeta, 
Colectivo Maria Castaña e a 
Secretaria da Muller da CIG. + 

• Os afásicos · 
recuperan a fala 
antes na língua 
materna 

A neuróloga Isabel Vilariño 
apresentou unha tese doutoural 
na faculdade de Mediciña de 
Santiago na que conclue 
afirmando que os galegas 
bilingües recuperan antes a fala 
na língua materna. O seu 
traballo básase na experiéncia 
con 50 persoas que sofrían de 
afásia, perda da fata por 
tromboses ou embólias, e das 
que corenta e tres tiñan como 
língua materna o galega. Os 
procesos de recuperación da 
tala son lentos e Isabel Vilariño 

.. estudiounos .clurar:ite, os catre. 
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XOSÉ LOIS 

últimos anos no Hospital Xeral . 
compostelán. O tratamento ao 
que se submeteu aos pacientes 
para que volvesen talar amosou 
queaosquetiñancomo 
primeira língua o galega, a 
maioria, éralles máis doado 
comezaren a falar se o tacian 
neste idioma.+ 

• González e Puiol 
fotográfanse \ 
xuntos ~ara 
disipar Clúbidas 

Felipe González e o presidente 
da Generalitat e líder de CiU, 
Jordi Pujol mantiveron unha 
reunión o pasado Luns 12 na 
que se sinalou o apoio da 
coalición catalana ao Governo 

para o próximo ano. González e 
Pujol deron unha rolda de 
prensa conxunta, un feíto 
excepcional que quiso retlexar a 
estabilidade do Governo. 
Nengun dos dous políticos quixo 
talar dos temas que separan, 
nestes momentos, ao PSOE e a 
CIU, como a despenalización do 
aborto ou o mantenimento dos 
governadores civis. 

No encontro, Jordi Pujol deixou 
entrever que o apoio está 
condicionado ás diferéncias que 
poidan surdir entre os dous 
partidos políticos mentres que 
Felipe González fixo votos para 
que "as coincidéncias podían 
garantir unha cooperación 
continuada e sólida". As 
reunións entre os dous políticos 
retomaranse en Xaneiro. + 

•O libro de Fraga 
serviu para 
reiterar a unión 
doPP 

A apresentación, en 
Madrid, do libro de Manuel 
Fraga, El impulso 
autonómico serviu para 
que o Presidente da Xunta · 
e o tíder do PP, José Maria 
Aznar negaran as 
diferéncias internas do 
partido. Fraga e Aznar 
respaldáronse mutuamente 
ainda que o libro do 
Presidente da Xunta 
conteña as suas teses 
pretendidamente federais 
frente ao discurso unionista 
de Aznar. O lider do PP 
apoiou a proposta de 
Administración Unica pero 
reseñou a idea de "España 
como unha grande nación, 
plural, pero nación" e 
menospreciou o concepto 
de Estado. Asímesmo, 
defendeu a existéncia dos 
governadores civis como 
representantes do poder 
central. Manuel Fraga, pola 
sua parte, sinalou que as 
autonomias son "o mellor 
camiño para a coexisténcia 
e unión dos povos de 
España". • 

• Ence segue sen 
cumprir as 
nonnas sobre 
vertidos 

Un informe elaborado por 
técnicos da Consellaria de 
Política Territorial basado 
na análise de monstras 
recollidas dende Xaneiro 
de 1993 até este mes, 
amasa que o complexo -
industrial de Pontevedra, 
Ence-Elnosa, incumpre 
"esporadicamente, a 
normativa sobre 
verquidos. Non respeta a 
demanda de oxíxeno da 
fauna mariña e provoca 
alteracións non permitidas 
na cor do auga. Os 
técnicos desaconsellan a 
conexión dos verquidos de 
Ence co emisário 
submarino mentres Ence 
non solucione o problema 
das auga& negras. • 

• Familiares de presos políticos manifés·tan.se en 
Santiago · 

O pasado Domipgo várias qúcias de persoas pertencentes aos Comités Anti-Represivos da Ga
liza manifestáronse en Santiago para pedir o reagrupamento dos presos políticos. No percorri
do, dende a Alameda até a praza do Toural, pediuse o traslado dos presos independentistas 
dispersos nos cárceres de todo o Estado para as prisións galegas. Grande parte dos manifes-· 
tantes eran familiares dos presos que se queixaron das escasas visitas que poden facer debido 

.1 .... j. 1 r-~r , .e: 
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• O Ministério de 
lndústria prevé a 
instalación de 
centrais nucleares 

A apresentación, o Martes 13, do Cuarto 
Plano Xeral de Resíduos Radiactivos 
vislumbra a posibilidade de que sexa o 
Ministério de lndústria, unilateralmente, 
o que decida a instalación de cemité
rios nucleares. O secretário xeral. da 
Enerxia, Alberto Lafuente, anunciou que 
o plano pode plasmarse nunha futura lei 
de resíduos radiactivos que facilitaría a 
ubicación destas centrais sen contar 
con calquer tipo de oposición. lndústria 
e a Empresa Nacional de Resíduos Ra
diactivos (Enresa) pretenden, en primei
ro lugar, tantearás diferentes comunida
des autónomas mália que estas non ta
ñan opción se se decide a instalación 
dun cemitério nuclear para resíduos de 
alta radiactividade. 

Antes do verán, tres zonas galegas es
taban entre os obxectivos de Enresa 
para ubicar unha central deste tipo: A 
Gudiña, cabo Fisterra e A Toxiza en Lu
go. Viciños, ecoloxistas e políticos alar
máron se ante esta posibilidade . Nos 
planos de Fenosa, tamén entraba pór 
en funcionamento unha planta nuclear 
en Xove.+ 

•O MOPTMA recorre o 
concurso da peaxe 
no tramo Puxeiros· 
Baiona 

Os servizos xurfdicos do Ministério de 
Obras Públicas, Transportes e Meio Am
biente apresentaron un recurso contra a 
resolución da Xunta de convocar o con
curso da peaxe da autoestrada Puxei
ros-Val Miñor. A razón argumentada é 
que a construción desta autoestrada in
terfire na planificación estatal de infraes
truturas na zona do trazado. O MOPTMA 
ten proxectado unha autovía que chega
ria ata Tui e esgrime que hai unha coi11-
cidéncia de catre quilómetros nos dous 
trazados. Este tramo é o que a Xunta ex
clue de cobro de peaxe. 

Josep Borrell non consegiu que se 
suspendera o concurso e xa hai tres 
empresas que optan á construción e 
explotación das autoestradas Puxei 
ros-Baiona e Laracha-Carballo : Cons
trucciones y contratas, Empresa Na
cional de Autopistas e unión temporal 
de empresas , formada por Dragados y 
Construcciones, Ferrovial , MZOV e En
trecanales.+ 

• Os zapatistas 
outravolta en pé de 
guerra 

O Subcomandante Marcos anunciou 
que en Chiapas volverá a guerra en bre
ve. O Exército Zapatista de Liberación 
Nacional entande que a toma de pose- . 
sión do priista Eduardo Robledo como 
Governador do Estado .de Chiapas signi 
ficou a rotura das condicións do alto o 
toga, polo que a guerra comezará en 
pouco tempo. 

Os zapatistas din que a eleición de Ro
bledo foi ilícita e só aceitan manter 
conversas co recén eleito presidente 
mexicano Ernesto Zedilla, prévia demi
sión de Robledo. Os zapatistas apoian 
para Governador de Chiapas ao candi
dato do Partido da Revolución Demo
crática, Amado Avendaño. O máximo 
xefe desta forza, Cuahtémo Cárdenas, 
vai en camiño de Chiapas para entre
vistarse con Marcos e buscar unha vía 
de paz.+ 
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ALI-ZA E M ND 
REESTRUTURACIÓN ECONÓMICA 

A Caixa Galicia estaria disposta a mercar o [?aneo Pastor 

Loitas pola süpremacia .na burgueSia coruñesa 
•A. EIRÉ 

As conexións Xunta-Unión 
Fenosa que saen á luz 
pública estes dias, o 
cámbio de liña informativa 
de La Voz de Ga/ícia a 
respeito do chamado 
antes Grupo Pastor, o 
escándalo da Cámara de 
Comércio, os intentos de 
formar un novo partido 
con xentes do PSOE e PP 
con epicentro na Coruña, 
serian só os síntomas 
dunha loita polo control 
económico-político que se 
está a producir na cidade 
herculina. Nela estarían 
imersas as famíl ias máis 
podentes e teria remate 
coa merca do Banco 
Pastor pala Caixa Galicia. 

Se algo define o entarimado 
económico-familiar coruñés é o 
seu secretismo , mesmo para 
aquelas persoas que se moven 
no ambiente empresarial ou no 
mesmo segmento social, pero 
dun ano a esta parte sairon á 
lus pública unha série de feitos 
e actuacións que indicaban a 
existéncia de movimentos pou-_ 
co normais na denominada alta 
sociedade coruñesa: as decla
racións de Francisco Vázquez, 
despois de reunirse con signifi
cados empresários coruñeses, 
afirmando que poderia liderar 
un "partido nacionalista de cen
tro" no que entraria parte do ac
tual PP ; as irregularidades na 
Cámara de Comércio denuncia
das por destacados membros 
da mesma; o ataque frontal de 
La Voz de Galícia a Unión-Fe
nosa, aducindo que estaban a 
desmantelar a sé na capital her
culina ... 

Todos estes feitos eran explica
dos .invariabelmente por liortas 
personais, ánsias de protago
nismo ou cativos intereses eco
nómicos, ainda por aqueles ob
servadores máis avezados no 
coruñesismo. Sempre se nega
ba calquer interrelación entre 
eles, argumentando descoñeci
mento ou tacando análises ílla
dos da realidade. Pero algo non 
cadraba. Nen as irregularidades. 
da Cámara de Comércio podian 
sair á luz pública despois de 
tanto tempo por unha noite de 
farra en Porto Rico; nen La Voz 
de Galícía ia mudar a sua liña 
editorial unicamente porque vira 

Xosé Luís Méndez e Guillermo de La Dehesa son as cabezas visibeis de duas opcións económicas dife-
rentes. · 

perigar a venda da sua sé cen
tral á Xunta; nen as desputas 
persoais pola presidénc~a do 
Clube de Golf ian indispoñer ás 
famílias Rei e Quiroga, con tan
tos intereses comuns até hai 
pouco ... ; nen Francisco Váz
quez ia tirarse sen rede antes 
do congreso do PSOE. 

As familias tradicionais 
en retirada 

Hai dous meses que Xosé Luis 
Gómez, un dos millares coñece
dores do entarimado empresa
rial coruñés, desde o seu posto 
de xefe da sección de economia 
de La Voz de Galícia e recente 
autor dun libro sobre Xosé Luis 

Méndez, o director xeral da Cai
xa Galícia, afirmaba que xa era 
tempo de que as famílias tradi
cionais coruñesas, hoxe moi 
disminuidas en peso económi
co, deixasen paso a unha nova 

· clase emerxente. 

O conselleiro dun banco expli
cában os como .. -nos últimos 
anos as famílias tradicionais co
ruñesas perderon gran parte· da 
sua capacidade económica, vol
véndose rendistas. A absorción 
de Fenosa por Unión, a per:da 
de autonomia do Banco Pastpr 
e o desmantelamento do seu 
grupo empresarial, a desapari
~ión de bancos como o Noroes
te ou o da Coruña e a crise pes-

queira, fixeron que estas famí
lias viñesen a menos tamén en 
influéncia". 

Pola contra, apareceu unha no
va erase económica, da que for
maría parte: o grupo lnditex, os 
Toxeiro, os Sanmartín, os Cal
vo, todos eles máis ou menos 
relacionados coa Caixa -Galícia, 
onde Xosé Luís Méndez, funcio
na como cabeza visíbel. 

Durante un tempo estes secto
res estiveron a convivir mal que 
ben, pero, segundo un coñecido 
político coruñés,- "o des~ño eco
nómico-político_. acabounos en
frontando, pois os intereses xa 
non son os mesmos". U.n canse-

r------~-----------------------------------------------------------~------~-, 

A necesidade du~ha opción política · 
Estes contlitos non son mecani
camente trasladábeis á política. 
Hai relacións de amistada que 
poderian despistar, como a de 
Meilán Gil (Opus)-Francisco 
Vázquez ou o feito de que un ti
llo do alcalde coruñés non só 
fose estudar medicina á univer- 
sidade de Pamplona senón que 
mesmo gozáse dun lugar de 
priviléxio, na primeira fila, nos 
funerais do prelado Portillo. 

Ainda asi, as famítias tradicio-

nais apoiarian á dereita¡ espa
ñola, nucleada na Coruña ao 
carón de Romai Beccaria. O 
Opus controla o Banco Popular 
Español (del depende o Pas
tor). A política impulsada des-. 
de Madrid entra en contradi
ción cos intereses gaJ_egos ain-

. da non desmantelados (textil, 
leite, supermercados, pesca ... ) 
que supoñen a maioria dos_ ac
tivos dunha Caixa. Galicia, in
cluso transnacionalizada, como 
está hoxe. -

Os sectores ql!_e traballan coa 
Caixa, despois de . ir abando
nando pouco a pouco ao Pas
tor por este non querer o máis 
mínimo risco, están interesa
dos nunha dereita g~lega que . 
sexa ou autónoma ou. que 
cante cori peso próprio en Ma
drid. Por iso apoian aos ne
gros dentro do PP, liderados, 
polo momento, por Cuiña 

. Crespo, ou ben unha opción á 
marxe do próprio Partido Po
pular.• 

. L------------------------------------------------------------~--------~---~-~ 

ANXO IGLESIAS 

lleiro da Caixa Galicia é tamén 
deste mesmo parecer, "Guiller
mo De la Dehesa veu á Coruña 
para lavarll~ a cara ao Banco 
Pastor e vendelo. Está a vender 
todos os seus activos, desman
telando calquer empresa con tal 
de borrar os números vermellos 
do balanza: Tamén se fixo co 
control das Cámaras de Comér
cio. Hoxe o Grupo Pastor non 
pensa para nada na nasa terra. 
Pero hai outros que ternos aqui 
os nasos intereses e o que te
rnos é que defendelos". 

O director 'xeral dun banco ta
mén...poñia de manifesto a "deli
cada situación do Banco Pastor 
en canto a resultados, pois ven 
de perder máis de 3.000 millóns 
de pesetas, pésie aos intentos 
maquiladores. Hai famílias na 
Coruña que viven destes divi
dendos e queren vender o ban
co. A operación xa estaria feita 
se non se opuñese a Condesa 
taxativamente. Cando ela desa
pareza non vai du_rar moito". 

Perguntado un portavoz da Cai
xa Galicía polo interese en mer
car este banco, nen ·confirmou 
nen desmentiu, limitándo~e a di
cer que "se hoxe alguén ten ca
pacidade aqui para mercalo é a 
Caixa. Agardemos que non ocu
rra como co Banco Simeón e, 
se chega a venda, nos dean esa 
posibilidade".t 
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P.ARLAMENTO 

Seguirán dispersas as cohipeténcias 
pésie á aprobación da lei de Protección Ambiental 

As empresas contaminantes poderán seguir 
disfrutando· de subvencións púb.licas 
• CARME VIDAL/COMPOSTELA 

O Parlamento aprobou 
cos únicos votos do PP o 
proxeto da Lei Ambiental 
que a oposición calificou 
de "inservíbel", precisando 
que todo seguirá igual. 

Os recursos naturais seguen 
sen ter carácter prioritário para 
o governo Autonómico mália a 
Lei de Proteción ambiental que 
ven de ser aprobada polo Parla
mento galega. Fronte á concep
ción apoiada polo PP de bens 
de renda, o deputado do BNG, 
Suárez Canal, defendeu a nece
sidade de capitalizar a natureza 
para evitar que "os mesmos de 
sempre sigan a utilizar os meios 
galegas de xeito irracional". 

A lei non estabelece directrices 
para o contol dos recursos e a 
sua defensa, nen garante que 
se lles deneguen subvencións 
ás empresas contaminantes, as
pecto que fora criticado con an
terioridade por António Ramilo. 
Agora pode estar tranquilo, a 
contaminación non afastará a 
subvención . · 

Suárez Canal, que se laiou que 
o PP non lle deixaba aportar na
da á oposición nas leis, calificou 
a de Protección do Meio Am
biente como ineficaz, inconcreta 
e ambígua, lembrando as emen
das do seu grupo encamiñadas 
a marcar comportamentos e ac
tuacións de cara a unha política 
decidida de proteción ambiental. 

António Carro, do PSOE, criti
cou as "lagoas normativas, e o 
predomínio do seu carácter polí
cia/ e represivo", perguntándose 
se vai servir para algo-. 

Os recursos 
en mans privadas 

A non existéncia de lexislación 
autonómica en matéria ambien
tal, e as competéncias, ainda 
que cativas, transferidas á Xun-

i,~.·. · 
A lei defende a produtividade dos recursos fronte ao benestar dos cidadáns, segundo criticou Suárez Canal, na outra foto. 

ta, foi o argumento esgrimido 
polo PP á hora de defender o 
proxecto de lei que agardaba xa 
desde a anterior lexislatura. 

Pero cando se contemplan as· 
medidas de control ambiental 
que recolle a lei, pódese com
probar como se descarga todo 
sobre a iniciativa privada e pon
se o estudo do impacto en mans 
de laboratórios privados. Os na
cionalistas reclamáronlle á Xun-

ta a criación dun instituto de titu
laridade pública con funcioná
rios especializados no segui
mento da contaminación para 
que, deste xeito, as suas deci
sións fosen operativas. 

A promulgación desta lei non vai 
supoñer tampouco o desenvol
viento dunha política global e 
unificadora en matéria ambien
tal xa que continua a esixir un 
reparto de competéncias entre 

as consellarias 
de Presidéncia, 
Agricultura, ln
dústria e Políti
ca Territorial. 
Compre lem
brar que as or
ganización s 
ecoloxistas e 
os nacionalis
tas reclaman 
unha consella
ria de Meio Am

~ biente. 
1ñ 
UJ a "Outravolta o 
:i PP, nun alarde 

de miopia, pechou os olios , per
dendo unha nova oportunidade", 
lamentouse Suárez Canal , ao 
criticar que son uns poucos os 
que se seguirán beneficiando 
dos recursos galegas mentres a 
maioria da povoación vai ver co
mo a sua riqueza natural se de
teriora. O impacto económico, 
ao que o PP recorreu en sucesi
vas ocasións, é a expresión utili
zada polo PP para defender a 
productividade dos recursos en 
función da sua explotación pri
vada, tal como demandaba Ra
milo e os empresários. 

Instituto de Consumo 

Na mesma sesión parlamentar, 
consistituiuse a Instituto de Con
sumo que terá infraestruturas 
próprias , polo que foi criticado 
polo oposición ao considerar 
que non se tiveron en conta as 
oficinas municipais de consumi
dores, co que , pésie aos slo
gans de Administración Unica, 
esta estáse a duplicar tamén 
desde a Xunta. + 

COMO DEGRADAR O PARLAMENTO 

O mesmo dia no que o Parlamento aproba
ba unha lei de Proteción Ambiental, o PP 
daba todo un recital de como se degrada o 
Parlamento en benefício privado. A nova di
námica posta en mar-

A.EIRÉ 

entregan aos xornalistas cando comeza a 
intervención (sen ter sequer escoitado ao 
membro da oposición), e non dan xogo par
lamentar co que cansan e desesperan aos 

cha por Fraga consiste - - - - - - - - - - - - - -
interpelantes. Por se 
fose pouco, tan .anún
cios _9ficiais, pois asu
men o papel dun Go
verno que desprécia 
tanto o parlamentaris
mo que nen sequer ten 
necesidade de aclarar 
aqueles asuntos que 
máis direitarnente po
derian espiñalo. 

en enfrontar, é un di-
cer, dialécticamente a 
parlamentarios sen a 
máis mínima cualifica
ción nen talla política, 
cos voceiros da oposi
ción. Todo diálogo, to
da discusión, queda 
deste xeito imposibilita
da. 

Nen contestan ás per
guntas dos interpelan-
tes, porque a Xunta 
non quer, e eles non 

·'Fraga envia por <liante 
parlamentários sen a 

mínima cualificación, que 
len textos entregados 

previamente aos 
xornalistas" 

saben nen poden, impedindo outro discurso 
que non sexa o oficial da Xunta, que xa llo 

lsto foi o que fixeron Pi
ta Romero e Laxe Laxe 
na discusión sobre as 
irregularidades da Se
cretaria Xeral de Segu-

ridade e das relacións de Unión-Fenosa coa 
Xunta. Houbo risas a esgalla entre os xorna-

listas ante un Pita que aducia razóns de se
guridade para non publicitar as obras; risas 
e máis risas cando Laxe Laxe se atrapallaba 
e lia apresuradamente os fólios de contesta
ción que xa tiñamos os xornalistas. Ninguén 
entendía nada naque! atrabillamento. Pero, 
para que? Non é precisamente iso o que 
pretenden? 

Entre risás, rexoubas e comentários irrepro-
. ducíbeis na tribuna da prensa, a leición de 
economia dada por Xosé Manuel Beiras en 
oito minutos, perdeu parte do seu valor por
que semellaba que lla estaba a explicar a un 
rapaz de seté anos que non pddia entende
lo. Ao final, o que saiu na n:iaioria dos meios 
de comunicación non foron os argumentos 
de Beiras, senón unha contestación da Xun
ta que nada tiña que ver co que lle ,pergun
taban. 

Quen rie o último rie mellar, dirá Fraga ao 
ler os xornais ao dia seguinte. + 

en 
<( 

1ñ 
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• FRAGA TEN NO PARLAMENTO 
algo máis que un grupo 
parlamentar. Ten un Clube 
de fans. Daba xénio velos, 
pero sobre todo velas, 
achegarse xunto ao 
Presidente para que lles 
firma~e o último libro. 
Algunha levábaos a pares. 

• ADEMAIS DO LIBRO DE 
Fraga, Impulso 
Autonómico, a maioria 
dos parlamentários da 
dereita tiñan sobre a sua 
mesa tres revistas de 
cabeceira: Stilo Galícia, 
que pertence ao grupo de 
revistas que saen cando 
poden cunha portada coa 
cara dun persoeiro do PP; 
a de Unión Fenosa, Cauce 
e unha descoñecida até de 
agora, O Espello, esta con 
Romai ocupando tamén 
toda a portada. 

• CORTIZO, O VOCEIRO DO 
PSOE, non queria ir de 
radical e só lles pedia aos 
populares que "tivesen 
vergoña", pero Suárez 
Canal, do BNG, ainda era 
máis comedido e a sua 
petición era 
exclusivamente que 
"concorden aqui co que 
están a facer en Madrid". 
Nen por isas. Unha causa 
é investigar as andainas 
dun crego como Felisindo 
e outra que se descubrise, 
por exemplo, que os 40 
millóns que Xusto 
Albariño habilitou doutras 
partidas para dietas, fosen 
para espiar a políticos, 
incluidos os do PP. 

• HAI VECES QUE NON SE 
pode aguantar a risa. 
Cando Pita Romero 
afirmou que as obras 
executadas polo cesado 
Albariño non se lles dera a 
correspondente 
publicidade por "razóns 
de seguridade", todo o 
mundo escachou. Cando 
calmaron os retorcigóns, 
houbo quen precisou que 
se nomeara portavoz a 
Pita neste asunto~'para 
que deixe de enredar no 
de Xan Fernández". De 
pouco lles valeu. 
Convocaron unha rolda de 
prensa para dicer que 
están co ex conselleiro. 

• CUIÑA NON APARECEU EN 
toda a mañán. Chegando 
tarde, non pudo escoitar o 
que dicia Beiras del, e mal, 
pois cando o saudou 
Beiras desde a tribuna, 
como non sabia de que ia 
a cousa levantou a man 
para falar, por alusións. 
Desde os escanos 
próximos pudose escoitar 
como vários compañeiros 
lle dician: "ti, tranquilo, é 
moito mellar".• 



GALIZA E MUNDO 

P.ARLAM ENTO 

Beiras asegura estar disposto a dialogar con Fraga 

A Xunta négase. a aclarar 
as suas relacións coa Unión Fenosa 
• CARME VIDAL/COMPOSTELA 

O Governo nen se~uer 
contestou e o PP negouse 
a aclarar as refacións 
entre a Xunta e a Unión 
Fenosa, votando en 
contra da constitución 
dunha comisión 
investigadora. 

Para Miguel Cortizo e á empresa 
a que lle marca a política ener
xética á Xunta e segundo Beiras 
o governo "está preso de medo", 
pois se a sua actuación e tan le
gal e transparente "porque non 
esmagan á oposición cos seus 
dados nunha comisión. Beiras 
tamén lembrou que contraria
mente ao anunciado no debate 
de investidura, Fraga sempre se 
negou a dialogar co BNG. 

Os importantes recursos enerxé
ticos de Galiza non reverteron no 
desenvolvimento económico do 
país. Coa absorción de Fenosa 
por Unión Eléctrica agudizouse 
a explotación de matérias primas 
galegas para benefícios externos 
ao tempo que se asistia a un pre
gresivo desmantelamento da 
empresa na Galiza. Mesmo así a 
Xunta sufraga case a metade do 
Plan Mega de electrificación _ru
ral. Por se fose pouco o plano 
está incumplido nun 50%, segun
do sinalou Miguel Cortizo, quen 
negou que o Estado lle promete
se a Xunta os 15.000 millóns que 
esta e Unión Fenosa afirmaron 
que lles debian. 

O deputado do BNG Xosé Ma
nuel Beiras, remitiuse a 30 anos 
atrás w lembrou a Paz Andrade 
para denunciar a deixadez histó-

Polos fios da electricidade emigran os nosos recursos naturais. 

rica á que o poder poi ítico some
te u sempre á economía galega, 
ao non actuar sobre os custos 
para conseguir un avance na 
competitividade das empresas-do 
país. O atraso galega débese en 
boa medida, segundo Beiras, á 
inoperáncia á hora de conseguir 
potenciar os recursos naturais 
próprios dos que outros se bene
ficiaron polos seus baixos pré
cios. O voceiro do BNG engadiu 
que na Galiza nunca se tomaron 
as decisións políticas necesárias 
para estabelecer control sobre os 
centros de enerxia para protexer 
a economia própria. 

Débeda histórica 

Con estes argumentos o deputa-

do nacionalista acusou á Xunta 
de tecer unha trama segreda en
tre os seus altos cárregos e dos 
directivos de Unión Fenosa ao 
sufragar boa parte do Plan Me
ga cando "tiña que ser gratis pa
la débeda histórica que absor
beu os recursos do país". Beiras 
lembrou com_s> Fraga lle oferece
ra diálogo ao BNG en temas fun
damentais para o país, no deba
te de investidura, afirmando que 
"o BNG ainda está disposto a ta
lar hoxe con vostede". 

Pala sua banda o socialista Mi
guel Cortizo acusou á Xunta de 
defender os intereses de Unión 
Fenosa cun trato de favor e de 
non ter vontade de informar so
bre as relacións estabelecidas 

J. DAVIES 

entre a administración e a em
presa, pois xa está superado o 
prazo da entrega da documen
tación que o seu grupo solicitou. 
Cortizo sinalou que "Fenosa non 
inviste na Galiza o que saca dos 
nasos recursos naturais e a ex
plotación hidroeléctrica faise no 
seu beneficio". · 

Ante o anúncio de que a conse
llaria de lndústria vai aportar os 
15.000 millóns de pesetas nega
dos polo governo central segun
do a Xunta, Cortizou instou ao 
PP a reclamalos, ainda que indi
cou que tal compromiso, segun
do notificación do governo cen
tral, nunca existira. Fixo un pa
ralelismo entre os planos de 
electrificación rurais de Galiza e 
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Astúrias, pois~entres no Princi
pado é o gov rno quen planifica 
os investimen s aqui planifíca
os a empres e logo a Xunta 
dalle os carta . "Asi non é de 
estranar que os electrodomésti
cos ainda non funcionen é\ tan 
só uns quilómetros de Compos-
tela", afirmou. 1 

Presos do medo 
A negativa do PP de aprobar a 
criación da comisión de investiga
ción deu pe á acusaciá_n por par
te da oposición ao grupo de go
verno de querer defender os seus 
intereses particulares. Xosé Ma
nuel Beiras afirmou que o medo 

· viñ? dado porque o PP "está a 
pagar compromisos políticos con
traidos con anterioridade que se
g u en a converter a Galiza nun 
cauto de caza e venda dos recur
sos eléctricos" , engadindo que 
"algo cheira a podre, están cheos 
de medo, e iso é porque teñen al
go que temer, senón aceitarían 
dar explicación na comisión, ma
chacando á oposición". 

Ao· final do monólgo da oposi
ción, a Xunta non contestou e 
Laxe Laxe do PP, nen soubo le
er os papeis exculpatórios, que
dando tres causas claras . A pri
meira que xa pasou o tempo da 
rexeneración demodrática e 
que, nos casos sérios a Xunta 
xa non está polo trinque das co
misións de investigación. A se
gunda que o governo central 
nunca oferecera os 15.000 mi
llóns com.o dixera a Xunta e Fe
nes~. pois Laxe recoñeceu que 
se referia "á débeda histórica". 
A. terceira que a Xunta non en
trega a documentación pedida 
polos gr.upas parlamentários, 
pois tamén recoñecou Laxe La
xe que "xa lla entregaremos".• 

l' 

Nestas festas leva á tua mesa 
un pracer galega . 

• 
Conservamos o mellar para ti. 
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O concelleiro da CNG afectado deberá transladarse a outra ·localidade.· 

O alcalde de Pontón volta á actividade profisional 
despois de se retirar para desprazar a un contrincante político 

MEIOS DE COMUNICACIÓN 

•M.V. 

A proximidade das 
eleicións municipais está 
a provocar todo tipo de 
movimentos políticos. 
Alguns, como o alcalde de 
Pantón, Xosé M. Ledo, 
incluso volven a traballar, 
despois de xubilarse por 
maior de 65 anos, co fin 
de eliminar a un dos seus 
principais competidores 
políticos da sua mesma 

0 
profisión. 

CJ 
w 
~ "A miña volta' ao traballo débese 
g a que ainda me considero unha 
~ persoa en plenas facultades e a 
~ inactividade non a encaixei ben", 
~ sinalaba Ledo a El Correo Galle
~ go o pasado día 13. "A outra ra
~ zón -engadia- é a económica". 

O Pa.rlamento estuda, a incompatibilidade 

Poucos eren, con todo, que a 
mellora económica lle pague a 
xornada laboral que agora se ve 
obrigado de novo a desenvolver 
este veterano po.lítico. E moito 
menos a sua reconsideración 
sobre as falcultades para o tra_
ballo. Tempo tivera de pensalo 
antes de que lle organizasen 
amigos, compañeiros de profi
sión e viciños en xeral unha mu
ti.tudinária homenaxe hai vários 
meses co gallo do seu retiro. 

O que si está claro é que Xaime 
Capellá, até agora concelleiro 
pola CNG na mesma vila, -terá 
que deixár a sua praza de médico 
APD, o que supón ademais o seu 
ingreso no paro e o seu retorno á 
vita de Sárria da que procedía an
tes de se instalar en Ferreira de 
Pantón. A Conselleria de Sanida
de enviou un funcionário en co
che oficial para lle notificar o cese, 
ante o abraio dos viciños. 

Candidatura á alcaldia 

Algunhas fontes consideran que 
a decisión de Xosé Mª Ledo de 
voltar á sua antiga praza, orixi
nouse a partir dunha informa
ción do xornal La Voz de Gali
cia que agoiraba a sua posibel 
candidatura á alcaldía de Mon
forte . A lebre levantada podía 
deixarlle o camiño aberto a Ca
pel lá para acceder a máximo 
mandatário no concello de Pan
tón , onde está moi ben conside
rado. Capellá mantén ademais 
boas relacións con Antonino 
Gómez González, edil e depu
tado provincial do PP. Tamén é 
patente a falta de entendimento 
entre este último é X osé M. 
Ledo. 

O concelleiro da CNG traballaba 
como médico de zona en Ferrei
ra de Pantón desde hai cinco 
anos e médio. • 

de Alfredo-Conde como membro do Consello da CRTVG 

Sectores do PSOE 
critican o 
nomeamento da 
xefa de gabinete 
do Governo Civil 
de Pontevedra •C.V. 

A incompatibilidade do escritor 
Alfredo Conde como conselleiro 
da Compañia de Radio Televi
sión de Galícia está a ser estu
dada polos se~vícios xurídicos 
do Parlamento a petición dos 
seus próprios compañeiros do 
Consello, despois de que o 
asesor xurídico da CRTVG 
considerase que podia haber 
contradición co estipulado le
galmente. 

Antes de tomar posesión os con
selleiros tiveron a obriga de asi
nar un documento no que xura
ban non incorrer en nengun dos 
supostos de incompatibilidade 
que se aprécian na Leí de Cria
ción da Compañia da RTVG. A 
suposta contradición do ex-con
selleiro socialista, nominado 
para este cárrego polo PP, viria 
dada pola sua colaboración diá
ria con La Voz de Galícia. 

O artigo da citada leí, 9/1984, 

afirma taxativamente que é in
compatíbel ·o cargo de consellei
ro "con calquer vinculación direc
ta ou indirecta, con empresas de 
publicidade, produción ou distri
bución de películas cinematográ
ficas ou de programas filmados 
ou pregravados en magn~toscó
pio ou_ radiofónicos, casas pro
ductoras de discos, cintas ou si
milares, así como adicadas ao 
fornecemento ou dotacións de 
programas ou material a RTVG 
e ás suas sociedades ... " 

A relación de Conde con La Voz 
de Ga/ícia, empresa da que reci
biría uns emolumentos superio
res incluso á remuneración polo 
seu cárrego, é que aquela ven
de programas, información e ou
tros productos á TVG o que pro
vocaría incompatibilidade. Dase 
o caso de que dous xomalistas 
presentes no Consello, Tereixa 
Navaza e Santiago-del Valle, su
penderon toda relación con em
presas xornalísticas xa antes de 
tomar posesión.• 

O nomeamento de Margarita 
Elespp Jonmaran como xefa do 
gabinete técnico do recén nome
ado Governador Civil de Ponte
vedra, foi recibido pota Agrupa
ción Comarcal do PSOE de Vigo 
como unha labazada para o par
tido. Margarita Elespp está casa
da co ex-deputado do PSOE Xe
sús Bahillo Fernandez, ao que 
desde o ano 83 se relaciona co 
empresario Manuel Fernández 
Espina, considerado home en 
Galiza do clan Matta Ballesteros. 

O 23 de Setembro o Consello de 
Ministros destituia ao governa
dor de Pontevedra, Xurxo Para
da Mexuto, e substituiao no car
go polo ponferradino José Alva
rez de Paz. Parada foi advertido 
de cese pouco despois da ma
tanza de Nigrán, na que dous 
axentes en activo da policia de 
Vigo asasinaron a catro mem
bros dunha família. Os dous 
axentes aparecían relacionados 
con redes de narco tráfico que 
operaban na comarca de Vigo. 
Esta destitución retrasouse a 
causa da demisión do ministro 
António Asunción. 

O nomeamento de Alvarez Paz 
presentouse como un reforza
mento da política do Governo 
Central contra o narco-tráfico, 
considerado o primeiro problema 
de Interior na província. Militantes 
do PSOE non se recataron nas 
suas críticas ao nomeamento de 
. Marga.rita Elespp como xefa do 
gabinete do Governador. Alguns 
socialistas entenden que non é 
indirecta a relación que se esta
blece ao seu tra'(éS co grupo de 
presión dos Ferriández Espina. 

¡1 Fontes do Governo Civilde--Pon
teved ra sinalaron que Alvarez 
Paz mantén relación de amizade 
con Xesús Bahillo e á sua dona 
Margarita Elespp desde hai moi
tos anos. Todos tres naceran na · 
comarca de La Bañe za (León). • 

1 ,;;:. __ {.;il:.• 
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QS ORZAMENTOS DE 1995 

A falla de concreción vulner~ os direitos do-parlamento a confrol~r .os presupostos 

A Conselleria de Sanidade oculta o destino de máis 
de 12.000 millóns en investimentos 
•MARIA ALONSO 

O proxecto de 
presupostos da 
Consellería de Sanidade 
contempla unha partida de 
case 20.000 millóns de 
pesetas destinada a 
irivestimentos reais, pero 
o desglose presentado 
non especifica o destino 
da meirande parte dos 
cartas. 

Segundo o proxecto orzamen
tário, a Administración sanitaria 
dispoñerá de máis de 12.000 
millóns sen comprometer, cifra 
que representa case un 80 por 
cento do volume total de investi
mentos. O grupo parlamentário 
do BNG considera que esta in
co ncreción "vulnera o dereito 
dos deputados a controlar os 
presupostos". 

Os presupostos sanitários desti
nan algo máis de 7.600 millóns 
a mellaras na atención especia
lizada, pero non se especifica 
cáles van ser as prioridades nos 
distintos centros de gasto. 

O pretendido desglose realizado 
pala Conselleria contén en reali
dade unha marea de xeralidades 
que non abonda para adiviñar 
de qué xeito gastará os cartas 
públicos. Así, recolle un investi
mento de 2.600 millóns de pese
tas para "reparacións , amplia
cións e mellaras na atención es
pecializada", 3.000 para os "pla
nos de necesidades" dos cen
t ros deste nivel asistencial, 
1.254 para infraestruturas e 
equipamentos hospitalários e 
829 para a construcción e o 
equipamento de hospitais . En 
nengún caso se especifica ónde, 
nen en qué tipo de mat~riais de 
gastará este capitulo que ronda 
os 8.000 millóns de pesetas. 

Cinco mil millóns para 
atención primária 

Outro tanto acontece cos inves
timentos previstos para atención 
primária. Os responsábeis sani
tários pensan investir algo máis 
de 5.000 millóns de pesetas 
neste eido, pero non concretan 
as prioridades. O proxecto re
colle un investimento de 2.190 
millóns de pesetas para a cons
trucción e o equipamento de 
centros de saúde, outra partida 
de 1.000 millóns para os planos 
de necesidades da atención pri
maria e 1.833 para proxectos de 
reparación, ampliación e mellara 
dos centros. -Como. acorría coa 
atención especializada, en nin
gún apartado se explica en qué 
centros se farán as ampliacións 
ou mellaras previstas. 

FUCOLOJS 
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O pago dos concertos con entidades privadas ascenderá o próximo ano a 17.915 millóns de pesetas. ANXO IGLESIAS 

O deputado do BNG Guillarme 
Vázquez denunciou que deste 
xeito o departamento que dirixe 
Rpmay Beccaría "evita que se 
poidan discutir no Parlamento 
as prioridades dos investimen
tos e, ao non adquirir"compromi
sos concretos, impide que se lle 
poidan facer reclamacións no 
caso de incumprimento". 

. O caso dos hospitais 
comarcais 

No debate presupostário do 

pasado ano, o Parlamento 
aprobou un investimento de 
608 millóns de pesetas para os 
tres hospitais comarcais, repar
tidos en1re os presupostos do 
94 e do 95, unha cifra clara
mente insuficiente para acome
ter as devanditas obras. Sor
prendentemente, a Consellería 
de Sanidade decidiu cambiar a 
contía deste invesfünento por 
un plano d.e financiamento trie
nal que se desenvolverá entre 
os anos 95 e 97 e contempla 
1 .625 millóns só para o Hospi-

tal Comarcal do Salnés e 1 .411 
para os da Costa da Morte e 
Barbanza. 

Para Guillerme Vázquez, o cam
bio introducido demostra que-a 
Consellería de Sanidade "ou 
ben calculou mal o custe ou, o 
que sería aínda máis grave, 
nunca pensou iniciar a construc
ción destes hospitais no ano 94 
e por iso lles adxudicou unha ci
fra irreal, bulrándose unha vez 
máis do Parlamento e os depu-
tados". · 

Medra a partida para 
concertar coas entidades 
privadas 

r---------------------------------------------~-----------------------------, 

Outro dos aspectos máis cha
mativos do proxecto de presu
postos da Consellería de Sani
dade retírese ao crecemento im
portante da partida destinada a 
financiar a asistencia sanitaria 
que o $_ervicio Galego de Saúde 
(Sergas) presta con medios alia
os. O pago dos concertos con 
entidades privadas ou con ou
tras insfüucións ascenderá no 95 
a 17.91.5 millóns de pesetas, ci
fra que representa un aumento 
de 2.200 millóns respecto ao an
terior proxecto de presupostos. 
Este crecemento está en conso
nanc(a coa intención de introdu
cir m~idas privatizadoras no 
sector sanitario público, exposta 
polo Conselleiro de Sanidade. 

. 1 

Onde está a publicidade? 
A análise dos investimentos 
previstos para o 95 permitiria 
deducir que a Consellerfa de 

_ Sanidade non ten pensado 
adicar siquera unha cativa 
parte do presuposto á publici
dade, se non fose porque os 
distintos medios de comunica
ción seguen a incluir publici
dade institucional deste orga
nismo. No proxecto de presu
postos, nengunha das partidas 
relativas aos investimentos se 
destina concretamente ao pa
go das campañas publicitárias 
para a "promoción da saúde" 
que adoita facer a Xunta, non 

senda pequenas cantidades, 
dun máximo de -cinco millóns, 
que resultan a todas luces 
irreais. 

Esta política de reparto das 
subvenclóns aos xornais, emi
soras de rádio e televisión, tra
dúcese actualmente na cons
tante publicación de páxinas 
de anúncios en distintos méios 
baixo á apariéncia d~ informa
ción sanitária do práprio perió-
dico. · 

Que os gastos en publicidade 
e propaganda non aparezan 

n·os presupostos non é, de to
das formas, unha novidade. 
Nos anteriores proxectos orza
mentários tampouco se ·incluí
an, pero o certo é que a Con.
sellerí a de Sanidade ten des
pregado a máis importante 
campaña de propaganda que 
'Viviu nunca a sanidade galega. 
Calculas conservadores cifra-
ban no 93, segundo p~blicou A 
Nosa Terra (ver número 590), 
en cinco mil millóns de p_esetas 
a cantidade gastada pala Xun
ta nun período de tres anos pa
ra mellorar a opinión pública 
sobre a súa política sanitária. • 

Por outra bahda, medra tamén a 
partida económica dos chama
dos investimentos inmateriais, 

, que ascenderá a 1 .566 millóns 
' de pesetas e crecerá case un 

23 por cento. Neste punto teñen 
cabida diversas accións adica
das á "educación para a saúde". 

' 
Aumentan tamén os fondos de 

~---------------------------------------------------------------------------~ 

productividade non fixa, que conta
rán no vindeiro exercicio económi
co con 382 millóns de pesetas.• 

SanPaio 12 

rr'elf. 56 34 17 
Santiago de Compostda 

\"berto desde as 7 do serán~ 

~ . ' 

r-----------------------, 
: Un pequeno anuncio 
¡ é unha grande idea 
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L OITA CONTRA A DROGA 

Protestas en Baión .Pala liberdade de Oubiña 

Nais de heroio(>manos recriminaron 
aos traficantes de cocaina 
• ARANTXA ESTÉVEZ 

As Nais da droga reuniron, · 
o pasado Martes, a máis 
de cincocentas persoas 
nun acto diante do pazo de 
Baión, no que se 
reivindicou a incautación 
dos bens dos 
narcotraficantes e no que 
se amosou a indignación 
pala posta en liberdade de 
Laureano Oubiña, Xosé 
Paz Carballo, Xosé Manuel 
Padín Gestoso e Albino 
Paz Diz. 

A maioria eran mulleres, nais de 
drogodependentes ainda que, 
nalguns casos, tamén estaban 
presentes os mesmos reabilita
dos. Os comentários versaban 
sobre se Laureano Oubiña ou a 
sua familia estarian dentro da 
finca xa que un todoterreo esta
ba rondando a grande superfície 
vitícola que rodea o pazo. 

A chegada de Carmen Avenda
ño, presidenta da Federación 
Galega de Asociacións Antidro
ga, amainou os intentos dunha 
parte dos concentrados de derru
bar o portal da finca. O sentimen
to de derrota era moi forte entre 
as nais, sobre todo entre as que 
tiñan tillos mortos pola hemina. 
O abaneo do portal fixo chorar a 
algunhas que lembraban os seus 
últimos anos como unha loita di
recta contra personas como Lau
reano Oubiña. "Eu teño catro ti
llos e todos están enganchados. 
Que che podo contar? A mí n da
me igual que a xente entre no 
F:azo e que lle escaralle todo", 
comentaba unha nai ainda nova. 

A chegada de tres gardas civís · 
empiorou o desacougo da xen
te. O comentário xeral era que 
as forzas de seguridade prote- · 
xian os bens dos ricos e que 
deixaban aos drogodependen
tes desamparados. A reacción 
das famílias foi tallante; acosa
ron á garda civil até que se tivo 
que marchar. Os reforzas que · 
pedi~on chegaron tarde, cando 
xa a concentración empezaba a 
desfacerse. 

O pazo convertido nun 
centro de reabilitación 

As presentes conseguiron abrir 
unha parte da portada, pero di
rectivas da Federación Galega 
Antidr9ga conseguiron impedir a 
entrada dos manifestantes na 
finca. "lsto non é Sicilia. Somos 
persoas civilizadas", berraba 
Carme Avendaño. 

Por enésima vez, a presidenta e 
voceira da Federación Galega 

- de Asociacións Antidroga, lem
brou as esixéncias dos diferen-

/ 

A. IGLESIAS 

tes colectivos galegas: a dife
renciación entre narcotrafican
tes e "trapicheiros" de pouca 
monta. "Os primeiros practican 
un xeoocídio xa que matan a 
miles de mozos", sinalou. 

Carme Avendaño indicou que 
· non pode quedar impune alguén 
que posue ostentosas proprie
dades e que branquea mil oito
centos millóns de pesetas , en 
alusión a Laureano Oubiña. Pe
diu maior investigación por parte 
dos xuices para que se determi
ne de onde proceden as pro
priedades das persoas xulgadas 
por narcotráfico e que non só se 
xulgue por delito fiscal. 

Un dos obxectivos da loita dos 
colectivos antidroga ali presen
tes é a incautación dos bens dos 
narcotraficantes. "Queremos. en
trar, algún dia, no Pazo de 
Baión, pero non pala forza, se
nón como nais qué veñen a un
ha comunidade terapéutica para 
os seus tillos", declarou Avenda
ño. + 

QUBINA N.ON E O INIMIG-0 
M.V. 

Non é difícil mobilizar a un feixe de mulleres de
sesperadas pala perda dos seus filias, máxime 
cando se lles di, con todo o bombo através dos 
méios de comunicación, que o inimigo está aí, en
frente, vivindo como un ricachón. 

Demonizan'do a Oubiña agáchanse outros elemen
tos, se cadra os principais. En primeiro lugar: nen 
Oubiña, nen nengun outro traficante galega, eo- · 
merciou de cote con heroina. Os alixos ocupados 
nas costas galegas estaban formados por haschis 
ou coca, que son drogas de efectos ben distintos. 
As mulleres que protestaban en Vilagarcia son nais 
de heroinómanos. 

Basco e con enlaces entre algun histórico dirixen
te socialista, pode chegarse a conclusión de que 
os narcos galegas son eliminados, simplesmente 
porque son os competidores máis febles. Haberá 
que perguntarse porque non se investigan máis 
esas outras zonas e porque sé fala tan pouco da
quela direción da UCIFA (máximo-organismo anti
droga da Garda Civil) desmantelado por Garzón e 
que moi lago caeu no siléncio. 

Pero este tema· posue ademais outras implicacións 
máis graves se cabe. Cón esta recente campaña, 
tocada contra Oubiña, estase a negar o direito a 

que un preso saia en liber-
- - - - - - - - - - - - -~ - - dade unha vez cumpridos 

O mesmo dia que o pazo 
. de Baion era alporizada

mente asaltado, un camión 
con 125 quilogramos de 
heroina foi interceptado 
perto de Toledo. Trátase 
do segundo maior alixo 
desta droga intervido en 
Europa. O primeiro fara en 
Barajas. Curiosamente 

. 'Eliminan aos narcos 
galegas porque son os 

competidores máis febles" 

os requisitos legais. Os 
que peden excepcións ao 
Estado de dereito que ob
serven qué entran nun te
rreo esbaradizo, porque 
sempre foi mellar o Estado 
de dereito que o Estado de 
excepción. Xustificar, por 
exemplo, que Oubiña é un 

Rádio Nacional de España presentou a notícia de
cindo que "esta vez a ~prensión non foi en Galiza". 

contrabandista "porque é 
un secreto a voces", non é unha proba. E os que 
se· agarran a ese tipo de argumentacións que non 
critiquen despois a Leí Corcuera. 

Patronais 
MANuELCAo 

O modelo constitucional de 1978 homologa o sistema político 
español ao· imperante nas economías europeas. Asi, no artículo 
7 recoñécese a liberdade de criación e o exercício das suas ac
tividades ás asociacións empresariais, engadíndose que a sua 
estrutura interna e o seu funcionamento deberán ser democráti
cos. Afeitados á inércia do sindicalismo vertical, ao proteccionis
mo e á tutela do Estado, tardaron un tempo en desperguizarse 
senda políticos coñecidos (Cerón, Segurado, R. Sahagún, Cue
vas, etc) os motores da autoorganización empresarial coa cria
ción da CEOE en 1977. 

Historicamente, o empresariado catalán sempre foi o máis pode
roso por ser a zona máis industrializada do estado. O pistoleiris
mo de princípios de século entre os sicários da patronal e os 
sindicatos anarquistas tiveron a sua continuación no papel da 
actual vella garda de Fomento del Trabajo Nacional nos escuras 
anos do franquismo. Mais, á altura de 1994. oarece cheaado o 
momento da renovación da 
patronal catalana pola pre
sión dunha nova organización 
criada en 1990 para defender 
ás empresas familiares, o 
Instituto da Empresa Familiar, 
e pola esclerose organizativa, 
falta de representatividade e 
excesiva vinculación política 
co Partido Popular da CEOE 
liderada por J.M. Cuevas. 

O empresario catalán estase 
desmarcando das directrices 
centrais, asumindo cun sur
prendente retraso a nova or
ganización político-adminis
trativa derivada do Estado 
das Autonomias aguilloado, 
ademais, pala inoperáncia e 
escasez de miras e horizon
tes dunha organización de 
pequenas e medianas empre
sas pouco competitivas, afei
tas a viveren das ubres dun 
Estado intervencionista pero 
sesgado políticamente, e im
potente diante dun modelo 
económico internacionalizado 
no que só os empresários 
inovadores e eficientes teñen 
algun futuro. 

En realidade, a CEOE repre
senta os restos dos produto
res franquistas, nadas no pe
ríodo autárquico e só capa
ces de manterse a costa da 
superexplotación dunha man 
de obra barata e castigada 
nas suas reivindicacións pala 
represión política e a supre
sión dos direitos de reunión, 
libre sindicación, etc. O actual 
presidente da CEG é un bon 
exemplo tanto por história co
mo polos proxectos actuais 
deste modelo de empresário 
político. 

Pola contra, o empresariado 
catalán compre,ndeu que o 
peso político de Jordi Pujol 
na cena internacional é xa 
igual . ou superior ..ao da maio-
ria dos 1 íderes estatais e, por 

Jordi Pujol. 

------------
'O 

empresaria do 
catalán 

comprendeu 
que o peso 

político 
de Jordi Pujol 

na cena 
internacional 

é xa igual 
ou superior 

ao da maioria 
dos líderes 
· estatais" 

iso, xa non consideran que o . 
seu representante sexa a actual cúpula da CEOE, partidária de 
abortar o pacto PSOE-CiU e seguir a política de acoso e derribo 
do PP e IU. 

O próprio Oubiña, nunha entrevista realizada o pa
sado dia 14 na Voz de Galicia, e ante a pergunta 
de por qué acabou senda tan famoso, resposta: 

O carácter marcadamente antina'cionalista da equipa de Cuevas 
resulta ainda máis absurdo por ser Cataluña, Valéncia e o País 
Basco as zonas nas que o empresariao é máis dinámico, está 

O obxetivo final do ataque contra Oubiña é o po- mellor organizado e, sobretodo, está presente nos mercados eu-
der xudicial, o que ven cair sobre o mallado da ropeus e internacionais como exportador e importador, quer di-

"Certos señores, cando se deron canta de que : 
non era dos do puño e a rosa, foron a morte a por 
min". Se esta afirmación se relaciona con outras 
notícias aparecidas en diversas ocasións sobre a 
operatividade dun clan da droga, con base no Pais 

corrupción política. Igual hai quen, amparado na cer, no que se chama a economia produtiva. Ademais, hoxe o 
estratéxia raposeira dos méios de comunicación, peso das empresas estranxeiras é moi superior ás de capital es-
pretende acabar coa democrácia dos corruptos, pañol limitando a autonomia e incidéncia real dunha organización 
para transformala, quizá, nunha democrácia dos como a CEOE nas decisións de governo, diminuindo ~~~mo o 
corruptores. Berlusconi, verbigrácia .. • ,. ; , , r. ~ t:, ~ · t )P~1r~?~ -~P!.~~i,co d~~J ~P!~!ó~s ?et~~~~ !í~~;~s ,:·~~p~esa~iae:' : ~ J · r ,fi 
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TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

O concelleiro e deputado Xesus Palmou (PP) defendeu no parlamento a Lei de Protección Ambiental 
' - . 

Os viciños da Estrada paralisan · dous recheos ·a base. de lixo 
•XAIME MATO/A ESTRADA 

Algunhas administracións 
seguen sen ter conciéncia 
da protección natural e 
ambiental, tendo que ser 
os viciños os que velen e 
monten garda ante esta 
problemática. iso está 
ocorrendo no Concello da 
Estrada, onde o governo 
municipal decidiu rechear 
con lixo do vertedoiro, ou 
directo da recollida, dous 
barrancos en pleno casco 
urbano. O problema 
segue sen arranxar, pois, 
·ainda que parte do lixo 
retirouse dun deles, o 
outro tapouse con terra. 

O vertedoiro municipal necesita
ba un vaciado e facia falta cobrir 
un terraplén no solar onde se es
tá construindo a estación de au
tobuses e outro a carón do Pazo 
de Exposicións. Ante isto, o al
calde popular, Ramón Campos, 
pensou que mataba dous paxa
ros de un tiro e decidíu transla
dar o vertedoiro controlado á zo
na urbana, sen prévios informes 
nen es1udos doutro tipo. 

Xusto ao pé nnun deses barran
cos hai un manantial de auga 
potábel e neutro un regato. Am
bos os dous van a dar ao rio U
ñares, de onde se subministra a 
auga po1ábel para todo o casco 
urbano es1radense. 

En canto á Alcaldía ordenou bo
tar nos dous sítios camlóns de 
lixo, as protestas dos viciños da 
zona da Baiuca non se fixeron 
esperar, sumándose tamén as 
dos grupos da oposición -PSOE 
e BNG- que apresentaron mo
cións para que o lixo fose retira
do de imediato. 

Ramón Campos apoiouse en 
que era lixo queimado e que 
posteriormente seria tapado con 
terra. Este argumento non con
venceu aos vicifios, que exixian 
a sua retirada, facendo manifes
tacións e montando garda para 
impedir que se botara máis lixo. 
A guerra entre viciños e Conce
llo acababa de comezar e o al
calde prometeu publicamente 
solicitar uns informes xeolóxi
cos. De ser contrários, "retiraria 
o lixo en menos de vintecatro 
horas". 

Visto bon de meio 
ambiente 

Os poucos dias destas declara
cións, unha empresa comezou a 
tapar o lixo con terra, ao que o 
viciños se opuxeron montando 
garda á entrada do solar de pro
priedade municipal. Nesta oca
sión, Ramón Campos baseouse 
nun informe da lnsp~cción Am
biental de Pontevedra, depen
dende da Consellaria da Presi
déncia e asinado por José Ma
ría Quintana, no que se sinala 
"despois dunha insp{Jccíón ocu
lar' e visto que º' lixo -de 15 a 
20 camións- estaba "total ou 
parcialmente queimado non pro
d ucia incidéncias. ampientais a 
ter en canta~'. 

. . 

por ADEGA, organización que 
apresentou a correspondente 
denúncia no Xulgado, no que se 
di, entre outras consideracións, 
que precisamente "a queima do 
lixo, por mor das reaccións quí
micas, tornaba máis grave a si
tuación contaminante". 

Os viciños da Baiuca apresenta
ron tamén denúncia na Garda 
Civil e consecuentemente o SE
PRONA -Servizo de Protección 
Natural- tomou as mostras per
tinentes e remitiunas á Xunta a 
meio da via xudicial, descofie
céndose, até o de agora, os re
sultados. 

O lixo gÚindado no Pazo de Exposicíóns tapouse con terra. 

se garante este siléncio para 
que os vicifios non fixeran gala 

· da sua vitória. Ao mesmo tempo 
as duas partes pormoverian e 
xestionarian a retirada das de- . · 
núncias. 

Ainda que os viciños da Baiuca 
conqueriron a medias o que per
seguían, que era retirar o lixo da 
sua zona, o problema meio-am
bi e ntal continua , dado que a 
grande -cantidade de lixo botado 
na zona do Pazo de Exposi
cións, non só non se retirou, se-

- nón que se tapou con terra. 

O alcalde seguiu actuando en 
base ao informe da Consellaria 
da Presidéncia e mandou unha 
máquina excavadora para tapar 
o lixo. Os vicifios da Baiuca vol
taron a montar garda para e~ita
lo. O Concello apresenta denún
cia, ante o Xulgado, contra os 
viciños, polo prexuízo económi
co que estaban a causar. Os 
ánimos estaban crispados e da 

noite para a mañá, retiraron do 
solar da estación de autobuses, 
seis camións de lixo, descoñe
céndose onde se bofaron e as 
causas desta decisión, · dado 

que se fixo un pacto de siléncio 
entre viciños e Alcaldia para non 
voltar a falar do tema. Parece 
que hai un escrito, asinado por 
ambas as duas partes, no que 

· Hai dous dias-o Parlamento Ga
legó aprobou a Lei de Protec- · 
ción Meio-Ambiental, defendida 
precisamente polo deputado Xe
sus Palmou (PP), que, ao mes
mo tempo, é concelleiro popular 
na Estrada e coautor deste 
atentado ecolóxico. A esta irres
ponsabilidade hai que engadir o 
xeito de em itir un informe a 
Consellaria da Presidéncia, ba
seándose unicamente na ins
pección ocular.• 

. A NOSA TERRA 
of erécelle aos leitores os mellares vifios gal egos 

cun 20% de descanto 
TERRAS GAUDA 93 ETIQUETA PRETA 
Unha experiéncia única éon aromas varietais de albariño 
loureiro e caiño branca, con características próprias do 
seu paso por barricas de carballo que non lle fan perder a 
xuventude. Mosto macerado e deslamado, fermentado en 
pipa nova durante 3 semanas e mexedura posterior coa 
sua nai (borras) durante nove semanas máis. 
Un viño equilibrado, de suave filtraxe , do que só_ se 
elaboran 3.000 botellas. 

Fase Visual:viño branco, limpo e brillante, con algun 
reflexo a nácar. Cor dourada ve~dexante. 

Fase olfativa: arrecendos afrutados conxugados con tons 
a vainilla e fume procedentes da pipa. Matices de 
ramo de laranxelra e de canela. 

Fase Gostativa: Na boaca é fresco, arrecendente, de 
notábel corpo e -final agradábel, longo e arrecendente. 

A marca Terras Gauda non se presenta a concur5os. 

PRFZOS 

TERRAS GAUDA 93 ETIQUETA PRET,i\ 
Caixa de 6 botellas 18.515 pta. 

ABADIA DE SAN CAMPIO 94 , 
Caixa de 12 botellas 9.545 pta. 
Caixa de 6 botellas S. 060 pta. 

_,, < 

Descanto do 20% xa aplicado. Nestes prezos está mcluído o NA 
e o transporte dentro da Gal~." Os ped~entos de fora teñen un 

incremento,de 400 pta./caixa. 

ADEGAS 

DAS E-IRAS 

TARXETA DE PEDIMENTO 
Enviar a AD_EGAS DAS EIRAS S.A. 

Estrada Tui-A Guarda, 
.36760. 0 Rosal-Pontevedra 

unha vez coberto en maiúsculas. 

ABADIA DE SAN CAMPIO 94 
Monovarietal. Elaborado coa variedade albariño (100%) 
Fase Visual: limpo e brillante, amarelo palla de boa 

intensidade. 
Fase Olfativa: arrecendos primários, intensos con tons 

afrutados. Moilrancos. 
Fase Gostativa: equilibrado, cunha acidez que destaca, 

dándolle frescura ao viño. O final de boca é suave e 
moi agradábel. 
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A produción da adega este ano é de 410. 0~0 boteUas senda as Forma-de pagamento: 
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instalacións, moi modernas,, c?ntan cos últimos a.vanees : (l) Para p~gamento domiciliado en banco ou caixa cobrir os seguintes ciados: 
tecnoloxicos. : - . 

A elaboración realizase en pureza var_ietal por maduración . 
escalonada, determinándose logo por cata cada ano o coupage 

máis idóneo para cada tipo de. viño~ f:. vendima faise en caixas de 
plástico de pouco volume, séndolle retirada a madeira aos ácios 
totalmente, xa que se realiza "maceración prefennentantiva por 
fria". Na fennentación alcoólica, controlada a baixa temperatura, 

empréganse levaduras autóctonas mediante "pé de cuba" de 
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: •. d t ,¡..,: ,;. .., 

/ 
/ 



14 ~Q:~~~5~~EMBRODE1994 GALIZA E MUNDO. 
-------------------i---------------

-DEBATE SOBRE OS PARQUES NATURAIS 

Quizá o cariz ·que tomou o 
"culebrón" das Fragas do Eume, onde 

o fundamental ficou en secundário, 
explic~ a iniblción de persoas do 

ecoloxis~o organizado er:i participar 
no debate encentado neste semanário . 

. Porén, o convite de Xoán C. Garrido á~ 
participación, e o f eito de 

q1:1e as alegacións presentadas por 
Adega ao PORN tívesen tan pouco 
éxito e difusión na prensa, levoume a 
escreber o presente artigo. 

AS FRAGAS DÓ EUME E O INTERESE DOS VECIÑOS 
UNHA OPO.RTUNIDADE PARA TRABALLAR XUNTOS QUE SE ESTÁ A PERQER 

''.A protección das áreas virxes ou silvestres 
debería ser a máxima prioridade de calquer 
tipo de estratéxia dirixida a salvaguardar a 

herdanza biolóxica do mundo" 
A Situagao do Mundo 1992 

(Worldwatch lnstitute) 

A cita que encabeza o presente artigo 
penso eu que pode resumir, no .. plano te
órico e xeral, un dos critérios prioritários 
de actuación de cara á conservación da 
biodiversidade. Pero non se trata de 
mostrar o maior número de citas nun ou 
nqutro sentido, case sempre descontex
tualizadas, e portanto carentes de valor 
como argumentos ou razóns a favor de 
tal ou cal posicionamento. Por sorte, o re-

. correr a tal tipo de argumentos está hoxe 
. dabondo desbotado como método de 
análise e, por outra parte, nunca foi práti-
ca habitual no movimento ecoloxista. 

Un dos eixos do debate centrouse en su
bliñar que os Parques Naturais, como 
illas da natureza, xa non son ferramenta 
útil para a conservación, e daqui chégase 
rapidamente á conclusión de que a pro
tección de determinadas áreas non ten 
sentido nengun a non ser o de propagan
da do sistema instaurado. Proponse no 
seu lugar a protección integral da nature
za, de todo o território, como única posi
bilidade real de conservación. Sen dúbi
da, tales argumentos poden semellar 
atractivos para un posiconamento ecolo
xista radical, pero en realidade só poden 
entusiasmar a novas conversos ou a per
soas pouco comprometidas coa loita eco
loxista. 

En primeiro lugar, a crítica ás illas da na
tureza como única política ambiental ne
cesária formou parte desde hai tempo do 
ecoloxismo, frente a via naturalista manti
da por outros. O que hoxe acorre non é 
outra cousa que a constatación de que 
tales medidas resultan claramente insufi
cientes para a preservación da biodiversi
dade e da calidade ambiental, e nese 
sentido, recoñecidos naturalistas que se 
consagraron pala· sua entrega á conser
vación dun determinado espazo ou espé
cies concretas, sen prestar atención ao 
resto do espazo ou ao modelo económi
co e social que o utiliza, vense abrigados 
a aceitar que tales medidas son insufi
cientes. 

Pota contra, o ecoloxismo hGxe e no seu 
conxunto está a dedicar moito máis es-. 
forza ao impacto ambiental que se cerne 
sobretodo o território que á conservación 
de espazos de singular valor. Pero en 
nengun momento se trata de pór na ba
lanza que logros contribuirian máis á con
servación da biodiversidade e a calidade 
·de vida: se a protección efectiva das Fra-
gas do Eume, dos Aneares ou do Caurel, 
ou se. a prevención da ·contaminación 

-química que se está a espallar por toda a 
biosfera através das cheminés de ENCE, 

r-----------------------, 

MANuEL SoTO CASTIÑEIRA 

de Endesa e Meirama, ou da, tamén pre
vista pala mesma Xunta, Incineradora de 
resíduos sólidos urbanos; se a conserva
ción de zonas importantes de bosque au
tóctono ou. a minimización do impacto 
ambiental das concentracións pareclá
rias; ou se a eliminación da contamina
ción difusa c·ausada pala utilización de 

- adubos (químicos ou purins) e de plagui
cidas pola agricultura "moderna". 

O ecoloxismo ven empregando os seus 
esforzos de forma maioritária na concien
ciación sobre estes 
últimos aspectos, 

seus próprios meios de via e coa promo
ción dos sectores económicos nos que 
se fundamenta. O SLG ten planteado so
bre o papel un modelo agrário menos 
agresivo co meio natural e produtor de 
alimentos sans e de calidade; as coinci
déncias dos seus obxectivos en tal senti
do coas do movimento ecoloxista son 
múltiples e, probabelmente, é a organiza
ción galega que máis contactos mantén 
con diferentes agrupacións ecoloxistas. 
Pero a existéncia de contradicións entre 
intereses imediatos e obxectivos máis xe-

néricos non se resol
ve coa fuxida pola 
via da reformulación pero isa non nos . 

leva a desbotar a im
portánci a de prote
xer canto antes 
áquelas áreas ·de 
maior valor ecolóxi
co, eido no que· Gali
za se manifesta cla
ramente atrasada. 
Sabemos que é moi
to máis doado con
servar as Fragas do 
Eume que conseguir 
un modelo agrário 
non agresivo para o 
meio ambiente, e 
exiximos portante 
que non se faga es
perar máis as nece:. 
sárias medidas de 
conservación de ta
les áreas. O debate 
teórico neste senso 
surprendeunos a 
moitos, que conside
rabamos que estaba 

------------- teórica. 

'Sabemos que as 
figuras de Parques 

Naturais son 
utilizadas 

caciquilmente. É o 

Por outro lado, pou
ca importáncia se lle 
prestou á verdadeira 
raíz da polémica so
bre as Fragas do 
Eume, moi relacio
nada coas próximas 
eleicións municipais. 
Todo parece indicar 
que o conflito salotu 
polo interese do 
PSOE en criar un 
foco de atención co 
obxectivo de manter 
nas suas mans a 
Deputación da Coru
ña. E en torno á cris
pación criada xirou 
todo o demais. En
tendo portanto que a 
maioria das razóns 
dadas para explicar 

, mesmo que pasou 
sempre coa 

Seguridade social, co 
sistema sanitário ou 

coas pensións, e non 
por iso pedimos a 
sua desaparición'. 

relativamente clarifi-
cado no campo nacionalista. Deixarémo
lo, portanto, e pasarei a outros aspectos 
máis práticos relacionados coa situación 
galega.particular e coa polémica real en
torno ás fraas do Eume. 

A RESPONSABILIDADE DE CADA 
. ORGANIZACIÓN 

En primeiro lugar, penso que cada orga
nización debe asumir sen complexos a 
defensa dos intereses sociais a que se 
debe. Os ecoloxistas somos conscientes 
das implicacións ecpnómic~s e .políttcas 
que comportan algunhas ou a maioria 
das nasas propostas, de forma que non 
lle exiximos unha asunción ao cen por 
cen das mesmas a nengunha organiza
ción social ou institución do tipo que 
sexa. Non lle la exiximos a nengún· parti
do político, que deven defender intereses 
colectivos da sociedade, é meno$ a un 
sindicato, que en primeiro lugar se debe • 
aos seus afiliados. O SLG non seria mais 
ecoloxista por asumir literalmente as pro
postas de conservación saídas dos gru
pos ecoloxistas, senón por telas en canta 
e facer compatíbeis tales propostas cos 
intereses dos labregos, coa defensa dos 

e fomentar a oposi-
- ción ao Parque Na-

tural non son en si obxectivas, senón a 
coartada necesária. Doutro xeito a actua
ción seria moi diferente. 

A principal deficiéncia do PORN, cal é a 
caréncia de medidas de compensación e 
dun plano de investimento para a dinami
zación da zona, non seria razón tanto 
para pedir a retirdad do Plano ou mesmo 
para denunciar a própria figura de Par
que Natural como algo pernicioso para a 
conservación do meio ambiente, senón 
para reclamar a inclusión de tal plano, 
unha vez consensuado coas partes impli
cadas. 

Adega ven de reafirmarse na necesidade 
de avanzar na declaración de espazos 
protexidos para aquelas áreas de maior 
valía ecolóxica. Porén, sabemos que as 
figuras de Parques Naturais e os meios 
que se moven en ·tamo aos mesmos son 
utilizados caciquilmente pola Administra
ción, en favor de interese,s particulares e 
de intereses partidários. E o mesmo que 
está a pasar ou pasou sempre coa segu
rid ade social, ca sistema sanitário ou 
coas pensións, e non por isa pedimos a 
sua desaparición. Sabemos tamén que 

non é a conciéncia ecolóxica dos respon
sábeis do poder a que levou a sacar o 
PORN para as Fragas do Eume, pois se
nón non se entendería a inibición en gra
ves atentados ecolóxicos, ou mesmo a 
sua participación activa noutros. No en
tanto, a decisión da Xunta en declarar as 
Fragas do Eume como Parque Natural só 
se pode ver como unfia resposta a cre
cente conciéncia ecolóxica en determina
dos sectores da povoación, e particular
mente ao traballo que Adega (Xornadas 
lnternacionais sobre o Bosque Atlántico, 
e outras moitas accións), outros grupos 
ecoloxistas e significadas persoas a ºtítulo 
particular ou profisional realizaron en tor
no a este singular espazo. Certo é que o 
Parque Natural se instrumentalizará en 
favor de intereses particulares, caciquis 
como dixemos, pero cústame crer que 
sexa a ferramenta que a Xunta elixiu 
para desfacerse dos labregos e resolver 
o problema da cuota láctea. Desgracia
damente, sabemos que tal problema non 
o sente como seu o partido no poder, 
nen se pode dicer que lle esté a restar 
moitos votos. 

Aliás, os Parques Naturais, na situación 
social, política e xeográfica en que nos 
movemos, apresentan unha certa poten
cialidade de seren elementos dinamiza
dores da comarca en cuestión. Centrado 
o debate no plano teórico, onde moi pou
co hai que dicer (desde o ponto de vista 
da conservación a validez das illas está 
principalmente relacionada coa sua ex
tensión xeográfica, e só secundariamen
te con outros aspectos), estamos a per
der a ocasión de traballar conxuntamente 
para reivindicar da Administración un 
Parque Natural que responda non só aos 
obxectivos de conservación, senón ta
mén aos lexítimos intereses das povoa
cións locais, condicionándoos e compati
bilizándoos ca mantimento da biodiversi
dade. 

Recentemente, un responsábel do PORN 
e representante da Xunta afirmaba que a 
situación non estaba mal, e que pasara o 
que tiña que pasar. lncluindo só 7.000 
Ha. no Parque frente ás 19.000 iniciais, a 
Xunta terá os mesmos meios para caci
quear, pero m·enos compromisos de con
se·rvación. As fragas poderán manterse, 
pero agora si como unha illa de moi redu
cido tamaño, de forma que non sairán da 
situación de precariedade en que se ato
pan. + 

MAK[;F.l SOTO CM>TIKF.IRA t: 
Secretário Xeral de Adega 

Este artigo foi redactado antes de coñecer o úl
timo contributo da man de Carlos Vales, no NQ 
650 de ANT. Apesar das coi.ncidéncias, decidin 
mantelo integramente, por se. serve de clarifica
ción. Por outro lado, o escrito é persoal, non se 
referi.ndo polo tanto ás alegacións de Adega ao 
PORN, que pronto poderán ser coñecidas atra
vés da revista CERNA. 
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semanario ~ - ......... ~ 
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Centro cultural "Electo Carballo" 
15174 O Portazgo 
CULLEREDO (A Coruña) 
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Radío Fene. 
Casa do Concello 

· 15500 Fene (A Coruña) 

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81 
34 24 11 - 34 30 56 

Telefax (981) 34 27 51 
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NACIONALISMO E CULTURA 

António ·Fraguas 
- ~=....::::: -

'Perseguíronme desp9is c;Ja guer~a por g~leguista dicindo que eu era 
-- ·un comunista per1goso' 

aciamos as 
causas por amor. 

Hoxe non se concebe 
alguén como os do 

Seminário de Estudos 
Galegas". António 

Fraguas Fraguas vai 
facer neste mes 89 
anos de entrega e 

amor ao país, de 
recoller lendas, 

cantigas e catalogar 
castros. Foi un dos 

fundadores do Museu 
do Pavo Galega do 

que é director; agora 
déixalle a sua 

biblioteca, máis de 
dez mil volumes que 
se van xu ntar cos do 

Xocas e os de 
Taboada Chivite, 

entre as vellas 
paredes de Bonaval. 

• MANUEL VILAR 

Este 17 de Decembro vostede 
fai entrega da sua biblioteca ao 
Museu do Povo Galega 

lsto da biblioteca, nen que a miña 
biblioteca fora tan importante. Ra
zón tiña unha vez o pintor Maside, 
atopeino unha vez e díxome que lle 
querian facer unha homenaxe en 
Cesures, era xusto, 
e mandara unha 

ANDRE PANARO 

Para vostede o Museu do Povo 
Galego (MPG) é o continuador 
do espírito daquel vello Semi
nário de Estudos Galegas? 

A min paréceme que si, sobreto
do porque debe de ser o que re
colle as causas máis amplas da 
Galiza e de Santiago. Por iso a 
deixo no M.P.G. e porque estou 
ali desde a sua fundación. 

O espírito do Se-
carta dicéndolles , l 
que non queria ho- osada era . -
menaxes porque 
eran como un tune-

. minário é moi es
pecial. Os rapaces 
qL.Je están ali tra
ballando realmen
te fan como fixe
mos nós, o que fi
xe n eu, Alfonso 
Vázquez Martínez 
e Pereira Real, 
que tomos os pro
fes ores xóvenes -
que entramos no 
Seminário e que 
faciamos todo pa
ra o Seminário. O 
Seminário estivo 
prime~ro no edifí
cio que lle chamá
bamos daquela 

. ral adiantado. 

Que significou 
para vostede des
prenderse dela? 

A alternativa era 
vendela e isa si 
que me doeria 
moito. Eu estou 
no remate da mi
ña vida, se morro 
a biblioteca será 
un estorbo na ca
sa e imediatamen
te aparecerían por 
aquí dous ou tres 
indivíduos: 'mire 

un home que 
onde tocaba el 
parece que se 
gañaba todo. 
Daba unha 
estupenda lición 
de ética, era para 
homes que 
empezan a ser" 

"da Económica" e 
era o Instituto Ro
s ali a de Castro. 

eu xa lle dou tanto', entón digo 
como Unamundo: 'ben, disto non 
van viver, teñen que amañar a 
sua vida e, polo tanto, deixo a bi
blioteca para isto'. Deixo a biblio
teca no Museu do Pavo Galega e 
asunto concluído. E déixoa en 
Santiago, porque eu débolle todo 
a Santiago. 

Nunha aula ao pé da que ensinaba 
pintura, debuxo e non sei que máis 
don Mariano Tito Vázquez. 

Vostede ten talado moitas veces 
de que facian as causas por 
amor á Gal!za e que nunca dician 
que non. Hoxe parece que · ese 
amor está máis mercantilizado. 

Faciamos as causas por amor. 
Hoxe non se concebe que un 
señor traballe sen que perceba 
diñeiro, non se concebe que se 
escreba un artigo sen que o pa
guen. Comecei un artigo cando 
estivo aquí Goñi, gañábamos 50 
pesetas, o artigo era mensual 
para un xornal. 

Da Sociedade da Língua . 
ao Seminário 
Vostede entrou no Seminário 
de Estudos Galegas xa con 

este funcionando, sen embar
go é máis vello ca Filgueira 
pero entrou despois ca el. 

Non participei na fundación por
que non estaba en Santiago , 
nen souben da formación . Esta
ba estudando sexto ano en Pon
tevedra, rematando o bacharela
to. En Pontevedra fundáramos 
un grupo de rapaces no 23, te
riamos uns 17 anos, unha socie
dade que se chamaba Socieda
de da Língua. Empezamos a re
coller causas, a facer debuxos, 

iamos facer un traballo sobre os 
debuxos de Pontevedra e a fa
cer un dicionário galega, que 
ainda non hai moito deille a un
ha rapaza as notas que tiña pa
ra ese dicionário. Estabamos to
dos moi entusiasmados, tiñamos 
mesmo unha insígnia que cando 
empezou o Movimento houbo 
que agochala ou tirar con ela, 
porque era un triángulo e se te 
vian cun triángulo púñante por 
masón e ias á "charpela". 

Cando vin para Compostela, no 

r------------------------------------------------------------------------------, 
·'Son dun mundo que :Xa acabou' 
Non ter unha conciéncia de 
nós fai que se perda a identi
dade. 

A min entristéceme, estamos 
nun país que se vai empobre
cendo. Pertenzo, recoñézoo, a 
un mundo que xa acabou. O 
cámbio foi total. Antes non ha
bía sítio que lle gañase á Gali
za en cantar, poderíao igualar 
pero non superar. En Galiza 
cantábase á mañá cando saias 
para o traballo, cantaban os 
homes e cantaban as mulleres, 

-cantábase no traballo, porque 
cantaba quen andab9 a traba
llar nas leiras e cantaba quen 
estaba traballando no taller, 
cantaban os canteiros que pi
caban na pedra... Isa acabo u
se, non veu un decreto que di
xese que se proibe cantar, proi-

biron moitas causas pero can
tar non. Cambiou todo, adquí
rese riqueza ma-

diversión máis importante, pe
ro tiña má literatura porque os 

terial pero pérde
se a espiritual. 

Agora a xente 
non canta esas 
cantigas porque 
cambiou a vida. 
Antes tiñamos na 
mocidade as rua
das e eu fun moi
tas veces ao s·e
rán á ruada, non 
habia que ser un 
tenor precisamen
te para cantar, 
cantabas cunha 
moza ou con ou
tra. Habia poucos 
que soubesen 

'O cámbio foi total 
Antes non habia 
sítio que lle 
gañase á Galiza 
en cantar, · 
poderíao igualar 
pero non 
superar" 

\ 

cregos botaban 
contra ela, con
tra as muiña
das, as esfolla
das, todo. Nen 
era para tanto 
nen p~ra a me
tade. As veces 
pasábanse de 
listos e lembro 
que unha vez 
na Coruña, no 
sermón, un in
divíduo ef11pe
zou a atacar o 
baile de tal sítio 
e unha chea de 
rapaces novas 
que estaba! ali 
dixeron: 'pois 

graduar as voces, pero era a hai que continuar'.• 

L------------------------------------------------------------------------------J 
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ario 24, ia ás sesións do Seminá
rio, sentáqame só 1 alá arriba, es
coitaba, miraban para min, pero 
ninguén me dicia nada. Algunhas 
veces parece que intentaron falar
me pero eu tiña o meu amor á So
ciedade ,da Língua e seguía fa
cen90 causas. Ao curso seguinte 
ven Sebastián González García, 
que foi o meu amíg1 por excelén
cia, e un día trope-
zou con don Antó-
n i o Losapa Dié- 'o 
guez, o profesor a esde 

Foron anos difíceis? 

Do 36 ao 40 si. Xa no 38 empe
cei a dar clase sen dicer nada, 
1710n podía dicer que daba clase, 
deus me librara, pero aquí nin
guén me puxo reparos. Apresen
teime a unhas oposicións, pero 
non me deron a praza. O presi
dente botoume para o número 

dous, mais os 
outros non me 
botaron para 
nengun. O presi-

quen lle quería
mos todos con de
lírio. Losada díxo
lle a Sebastián : 
'hai que ir para o 
Seminário de Es
tudos Galegas' e 
Sebastián díxolle : 
'Fraguas ten algo 
de resisténcia por
que como el é da 
Sociedade da 
Língua', 'iso vai 
todo para o Semi
n á r i o, hai que ir 
para o Seminário'. 

que empezou 
den te d'íxome 
que fara a talar 
con non sei quen 
e díxenlle que 
non ia talar con 
ninguén e solici
tei outras oposi
cións. Funnas fa
cer, debeu ser 
polo ano 42 e ti- · 
ven moita serte: 
o tema máis difí
ci I tocoume a 
min, pero cando 
estaban delibe-

a Guerra até o ano 
cuarenta, fun un 
cidadán nullius. 
Non padia dar 
clase, non podia 
sair do país, non 
padia facer nada" 

Cando Sebastián 
chegou á casa dí-
xome que tíñamos que ir para o 
Seminário, eu pergunteille por que 
e por que non seguir co noso. 'Hai 
que ir para ali oh, díxomo don An
tónío', 'pois se o díxo don Antónío 
haberá que ir'. E fornas os dous 
para o Seminário. 

Losada era un home que onde to
caba el parece que se gañaba to
do. Daba unha estupenda lición 
de ética, era para homes que em
pezan a ser homes. Era un tradi
cionalista porque o tradicionalis
mo era o que podía defender á 
Galiza. Fundara o "Airiña", unha 
equipa de futbol que tiña o campo 
perto do hospital. Tamén fun alu
no de Sobrino Buhigas e de Cas
telao, por poucos dias. 

Como eran esas sesións no Se
minário? 

Non había sesións, a sesión era 
contínua. lamos para ali e botaba
mos toda a tarde. Que faciamos?, 
pois, por exem-

rando chegou 
unha denúncia 
contra min que 

dicia que eu era comunista peri
goso. Acabouse. 

Vostede tiña participado activa
mente co Partido Galeguista 

Si, iso foi o que apoiou a denún
cia. Fixera: campaña polo Estatu
to e tomara parte, mesmo, non 
último mitin que se celebrou na 
Estrada, onde estaba o organi
zador das causas, Rajoy Lelup, 
o avó do actual político que é un
ha colección de xentes listas, 
cunha memória tremenda e ca
paz de sacar o número un nas 
oposicións. Falei no mitin convo
cado pela Frente Popular, como 
representante do Partido Gale
guista, xunto a Castelao. E ta
mén fara secretario do PG na 
Estrada. Por iso me denunciaron 
e non me deron praza. Ainda 
cando aprobei as oposicións no 
ano 50 foime a denunciar un se
ñor que entrou cando o tribunal 
estaba reunido, e denuncioume. 

Pero o presidente 
plo, colliamos un
ha revista, pape-
1 et e abamos to
dos os artigas da 
revista e levabá
molos a un fichei
ro especial. 

'Estivera preso, 
pouco tempo, na 
Estrada. Pero 

e o secretário di
xéronlle que xa fa
ra caluniado unha 
vez e que non se 
voltaria a cometer 
outra inxustiza co
migo, que nen era 
comunista nen pe
rigoso. Cando eu entrei 

no Seminário xa 
era presidente 
don Salvador Ca
beza de León, 
que o foi até que 
morreu. Era un 
gran señor e moi 
amante das cau
sas de Galiza. Es
tivemos no Semi-

esas horas faron 
tremendas, 
aquela noite vin a 
marte, para min 
pasou o medo á 
marte" 

A militáncia no 
PG era como o fi
n a I dun camiño 
que empezaba 
polas lrmandades 
e o Seminário. 

nário até que ven 
o tremendo ... e 
non levamos nioi bon pago que di
gamos. Foron momentos terríbeis. 

Un galeguista represaliado 

Como foi o seu paso da Univer
sidade ao ensino secundário? 
Foi por motivos da represión? 

Era, si, foi o que se 
organizou ao final. 
Eramos dentro do 
partido unha chea 

deles partidários de non se apre
sentar ás eleicións nen de facer 
causa nengunha. Primeiro habia 
que conquistar Galiza pala cultura, 
non pala política. 

Pero política e cultura van moi
tas veces unidas. 

A política .. . Eu tiven que andar 
con moito tino. Recórdome can-

.
1 A miña mellor 
mestra foi a 
mamá Antónia' 

Que mestres recorda da 
Universidade que tivesen 
unha maior influéncia na 
vida intelectual? 

"; Asi como no bacharelato 
:, tivemos bons mestres, na 
~: universidade tamén, porque 
•:. aquí eslivo Luis Pericot, o·as 
! da Pre-historia. Bauza, 

Sebastián e máis eu estivemos 
:: . facendo excavacións. Pero nós 
: tiñamos aquí o grande pre-
,,, historiador que era o Florentino 
.:: ... Cuevillas. Pericot animou ao 
'" grupo moito, fixemos moitas 
: cousas e cada un traballou no 
'"' seu sítio. Eu estiven no 
4- Saviñao, en Lamaquebrada, 

chámanlle o monte da Morá e 
debe chamarse monte da 

~ Moura. Poque nunha daquelas 
~ mámoas díxonos un indivíduo 
,,, que el vira ali aos mauros e 

: e~~f¡~~~e~l~~~~~~'~i~~~~ns 
·'!' vestidos que relumaban como 

o cristal'. Cuevillas sorriuse 
:: pero eu seguin sério. Entón el 
"' mirou o sorriso do Cuevmas e 
o/ dixo: 'fágolles xuramento pqpal 
0 en como vin aos mauros aí na 

mamoiña de Rebuxós'. El vira 
: seguramente a uns rapaces 
., gardando o gado e cubertos 
: -cunhas capas de xuncos, pois 
<;· era un dia de orballo, e 
,,, estimou que eran os mauros. 

Agora xa non hai mauros, 
estase a perder unha parte 
do noso pensamento mítico. 

Ainda en sítios talan deles. As 
lendas normalmente cando 
pasan 300 anos extínguense, 
até os 300 anos a lenda está 
viva e pode seguirse 
totalmente. Por iso hai que 
darlle valia á lenda da 
fundación de Santiago, do 
bispo de lria, o que canta, o 
que relata o feito, que é o 
cronista, e ese home canta o 
que lle contaban a el. Tamén 
ten importáncia a 
catalogación dos castros e o 
que nos contaban daquela. 
Hoxe xa hai que ir polos 
topónimos. 

:. Cuevillas foi o que o iniciou 
na arqueoloxia, pero quen o 
iniciou na etnografía? 

~-

Foi Risco. Os de Nós eran, 
digamos, os cabecillas aos que 
nós acudíamos. Había 
reunións e nunha delas entrei 
nas lrmandades da Fala. Foi 
Ramón Martínez López, que 
era máis novo ca min o que 
deu o meu nome. 

Durante bastante tempo, desde 
que empezou a Guerra até o ano 
cuarenta, fun un cidadán nullius, 
Uh ser nullius. Non podía dar cla
se, non podía sair do país, non 
podía facer nada. Durante ese 
tempo non poida facer nada e non 
fixen nada . . Empecei a dar clases 
porque fundamos unha académia, 
pero non asinaba nada nen nada 
estaba ao meu neme. Chamába
se académia Menéndez Pe/ayo e 
est~tia no pazo de Amarante. 

do foi · Piñeiro a xunto de min 
que andaba organizando o gal e- ,,,. ,,,. 
guismo, e díxenlle: 'ai Ramón, 

Logo tiven un mestre 
excelente, o mellar mestre que 
tiven, que foi unha mulleriría 
que non satl>ia ler nen 
escreber, perro sabia cantigas, 
lendas de mauros, cantos de 
santos, de l~drónsA axudoulle 
á miña nai a· criarme e · 
chameille sempre "mamá 
Antónia", polo moito que lle 
quería e polo que ela me 
queria. Viñera para a nosa 
casa a traballar porque era 
viúva e maltratábana os 
familiares, en Mondariz, onde 
a coñeceu un tia meu e morreu 
na nosa casa en Loureiro. Foi 
a persoa que máis causas me 
contou, sabia moitas coplas, 
cortar os males, o de ir contra 
as lombrices.+ 

non podo, que ainda estou baixo 
esta situación'. El estivera na 
cadea pero eu tamén estivera 
preso, pero pouco tempo, só ho
ras, na Estrada. Pero esas ho-
ras foron tremendas, aqwela noi-
te vin a morte, para min pasou o 
medo á morte. + 

O Nordeste esquecido 
Os habitantes do Nordeste portugués pagam impostas como 
aqueles que vivem nas cidades, mais nao tem os mesmos 
seNizo_s. "Um habitante de Torre de MoncoNo, no norde.ste 
transmontano -escrebe Jorge Massada no ExPREsso de 3 de 
Decembro- , que fique súbitamente sem gasolina poderá ter que 
andar 13.1 quilómetros para encher o depósito. Melhor serte nao 
tem quem viva em Baiao, ainda no distrito do Porto, e queira 
comprar óculos no seu concelho. Desloca-se 23,2 quilómetros, em 
média, até ao próximo oculista. Se for de táxi, desembolsa mais de 
tres mil escudos para o efeito. Quem viva em Montalegre, por 
exemplo, tem 22.7 quilómetros de caminho até encontrar urna 
livraria. Estas informac;óes formam parte do lnventário coligido pela 
Direccao Regional do Norte do Instituto Nacional de Estatística. Um 
habitante de Terras do Bouro, por exemplo, a .pouco masi de 20 
quilómetros de Braga, precisa, em média, de andar treze para 
encontrar um notario".+ 

Gingrich 
quer intervir en Bósnia 
O líder da maioria republicana no Congreso dos Estados Unidos, 
Newton Gingrich tolea ca de Bósnia. Dio un comentário de Charles 
Krauthammer no THE WASHINGJ'ON PosT do dia 10. "Gringrich 
volveuse facha. Non hai moito pensaba que o de Bósnia era un 
problema exclusivamente europeu. Agora parécelle un problemas 
norteamericano e ten un ptan con tres propostas para tentar 
resolvelo. Proposta primeira: tirar de Bósnia as forzas das Nacións 

. Unidas. O caso é saber quen vai dar de comer aos necesitados 
dentro do sítio de Srebrenica, Gorazde e outros enclaves 
musulmanas e quen vai defender estas posicións. Proposta 
segunda: Armar aos musulmanas. A idea non é ruin pero chega 
con tres anos de retraso. Quen vai evitar que os rusos armes aos 
sérbios despois que arríen o embargo?. Proposta terceira: 
esmagadora inteNención aérea norteamericana-para deixar aos 
sérbios aun-barreno. Esta confianza na aviación é conmovedora se 
lembramos que despois dun dilúvio universal de metralla aérea que 
durou 40 dias, Iraq non se deu retirado de Kuwait. E que quer o 
señor Gringrich bombardear? Serbia? Belgrado deixara á sua serte 
aos sérbios bósnios e forzounos a aceitar o Plan occidental. A que 
ven bombardear aos únicos que están pala paz?"+ 

Os bispos coas direitas 
A sección O Cantar do lrimego do quincenário Irimia de 11 de 
Decembro está adicada ás declaracións do presidente da 
Conferéncia Episcopal contra o governo do PSOE. "Admírese o 
irimego/ do que lle escoitou hai c;iias/ ao presipente dos bispos/ 
monseñor lanes, Elias./ E se o irimego ignora/ por que se ten que 
admirar/ que vexa a satisfacción/ do partido do Aznar./ Obispo de 
Zaragoza/ que é de nacéncia canário/ foise meter na gaiola/ de 
xeito ben temerári6. /Dixo algo incomenente/ que só gustou abofé/ 
aos paxaros da direita/ aos xílgaros do Pepé./ Quer que o goberno 
cambie/ e con este rechouchio/ os partidos entenderon/ o sentido · 
deste pio./ Monseñor non quer que dl..ire/ no poder máis de oito 
anos/ un partido: e que remédio/ se os españois o votamos? I En 
cámbio aos nasos bispos/ elixíronos a dedo/ tamén ao Papa de 
Roma/ e isa si que mete medo./ Nesta situación os bispos/ deben 
ter a elegáncia/ de non pedir aos políticos/ que pratiquen a 
alternáncia. I A leltura que o pavo/ fai con razón deste feíto/ e que 
os bispos coas direitas/ están moito máis a xeito./ Certo que hai 
corrupción/ pero queda un abismo/ da que había cando os bispos/ 
calaban diante o franquismo".+ 

XA É HORAD"E 
ACTUAR CON 

ENERXIA CONTRA 
OS IMIG RANTES 

ILEGAIS 

Tl,O 
PRIMEIRO 



• ~ ~.~~~~5~CEMBRODE1994 GALIZA E MUNDO 
-------------------<----------------

ELEICIÓNS SINDICAIS 

Segundo d~nunci~n os sindicatos 

A CEOE envia cartas ás empresas 
para promover candidaturas independentes 
•M.V. 

As organizacións 
empresariais están a 
enviar cartas aos 
pequenos e medianos 
empresários co fin de 
promover candidaturas . 
independentes, segundo 
denuncian as centrais. Os 
líderes sindicais coinciden 
igualmente en que o forte 
aumento deste tipo de 
delegados e tamén 
atribuibel ao incremento · 
de traballadores en 
precário. 

Baixo o epigrafe de outros os 
cadros de datos eleitorais agru
pan a unha multitude de candi
daturas corporativas, indepen
dentes ou o que tradicional
mente se coñece como amare
/as. A sua releváncia está a ser 
maior. que en anteriores proce
sos, posto que, transcurridos 
tres meses desde o comezo do 
periodo eleitoral, a sua repre
sentatividade situase no 
24,68%. En 1990 este grupo 
variopinto non lograra obter 
máis que o 10% dos delega
dos. Desde as primeiras elei
cións sindicais a sua importán
cia fora sempre en descenso. 

Tanto Benedicto Garcia, de 
CCOO, como Manuel Dios, da 
CIG, confían en que ao final a 
importáncia dos independentes 

O interese por trear as centrais de clase operaria no ánimo empresarial. 

sexa menor. O responsabel de bailo que hoxe se promove colo-
CCOO considera que este tipo ca ao traballador en máns do 
de colectivos viuse até agora empresário. Benedicto Garcia 
beneficiado pola celebración de lembra que o 97% dos empre-
eleicións en centros que lle eran gos que actualmente se xeran 
tradicionalmente favorábeis, ca- son eventuais. 
so de Citroen ou dos grandes 
almacéns. Con todo, ambos sin
dicalistas recoñecen que o tema 
foi tratado polas executivas das 
suas respeitivas centrais. 

En mans do empresário 

Existe unha total coincidéncia 
en considerar que o tipo de tra-

Pero hai en xogo outros facto
res. Segundo o dirixente de 
CCOO consultado, a sua central 
posue datos de que a CEOE es
tá a promover explícitamente a 
formación de candidaturas ama
re/as. Un dos métodos utilizados 
é o de enviar cartas aos peque
nos e medianos empresários 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Ven ó cine, 
. . , 

promoc1on 
do galego 
nas salas 
de proxección 
A campaña Ven ó cine parteu 
da empresa exhibidora cinema
tográfica Carballíño Cine S.L 
co patrocinio da Dirección 
Xeral de Política Lingüística. 
A iniciativa promoye o gale
g o no funcionaniento das · 
sás cinematográficas e na 
sua rotulación exterior. Ago
ra, en De~embro, a campa- . 
ña chega á sua recta finar 
co deseño dun cartel, im
preso tamén en pegatinas 
e postais, que se distribui
rán nas vilas onde está im-

. plantada a empresa de ex
hibición. 

O cine Lalín, os cines Pa
radiso e Alameda do Car
balliño e o cine Bos Aires 
de Verin son as sás que 
ten Carballiño Cine S.L. 
A iniciativa Ven ó cine, 
segundo a xerente da 
emprepa, Maria, D.oJQr.e.s, 
Veleiro, "acompáñase da 

circunstancia de que procura
mos que as nosas sas estean 
nas mellores condicións técni
cas e ambientais para facer 
agradábel o disfrute dunha pelí
cula". 

No Cine Lalin, neste mes, de
senvolverase un ciclo dé pro
xeccións que pasaron polas sas 
comerciais neste ano: Lobo, O 
·cliente, Cando un home ama a 
unha muller, Forrest Gump, A 
teta e a lua, A estratexia do ca
racol e Dias contados.+ 

A Mesa 
solicita que 

-· aco.mpan1a 
portugu~sa 

Galp respeite 
a toponimia 
A Mesa pola Normalización Lin
güística ven de solicitará empre
sa ·petroleira portu_guesa Galp 
.que respeite os toprimimos gale-~ 
gos. A solicitude ven a conto dun-

A. IGLESIAS 

que son os máis sensíbeis a es
te tipo de actuacións. En CCOO 
din contar con probas claras 
deste feito. "Son cartas sen nen
gun tipo de membrete --Oi Bene
dicto Garcia- e algunhas che
gan a explicitar que o motivo 
das mesmas é facer/le frente á 
CCOO e UGT nas mesas de ne
gociación". 

Manuel Dios coincide con este 
ponto de vista, pero engade que 
o aumento dos independentes 
poderia vir tamén influido pola 
perda de confianza na UGT dal-

ha guia editada por esta empre
sa, que posue estacións de servi
zo na Galiza, na que se utilizan 
topónimos castellanizados dal
gunhas localidades. A publica-

guns sectores, que non foron a 
CCOO, nen a CIG. "Lembro --Oi 
Manuel Dios- que no ano 90, ao 
chegar a moitas empresas en
contrabámonos con que o dele
gado xa estaba feito pola-UGT a 
proposta do empresário". 

Benedicto Garcia aponta, ade
m_ais da precariedade, o prag
matismo dalguns traballadores 
de pequenas empresas que 
"buscan un ascenso". 

Entre os procesos eleitorais xa 
celebrados, o representante de 
CCOO lembra a importáncia 
dos independentes nas elei
cións celebradas nas Caixas . 
sobre todo nalguns casos, como 
o de Caixa Vigo. O dirixente da 
CIG destaca pala sua parte o 
éxito do CSIF (un dos sindicatos 
máis clásicos, dentro deste ca
pítulo xeral de independentes) 
na Universidade da Coruña, on
de logrou 11 delegados, "pésie 
a non ter antes nengun e non 
facer saquera propaganda". Pa
ra Manuel Dios está claro que o 
rector, Meilan Gil , "aproveitou o 
voto cautivo dos profesores con
tratados". 

Pero a opción de votar por un
ha candidatura independente 
non sempre é definitiva. Nal
guns casos, un problema labo
ral grave pode inducir aos tra
balladores e delegados eleitos 
desde modo a afiliarse a un 
sindicatos de clase. Asi suce
deu en Citroen de Ourense, cu
xo comité, formado totalmente 
por independentes, pasouse á 
CIG unha vez coñecida a ame
aza de cerre da factoria. • 

de especialistas correctores 
na Ungua galega. A correción 
reati2áronas os membros dos 
tríburtais, sen cuafificací6n es-

ción "Acceso directo as estagoes 
de servigo na Comunidade Gale
ga" emprega nomes como Tuy, 
La Gándara, Arcos de la Conde
sa, Isla de Arosa ou Los Nogales. 
A Mesa ere que hai que evitar "as 
deturpacións xeralizadas e abe
rrantes dos topónimos galegas". 

A asociación galega remitiu un
ha carta aos responsábeis da 
empresa GALP para que proce
deran á retirada imediata das 
guias e a publicación dunhas 
novas nas que os topónimos se
xan utilizados conforme ao arti
g9 1 O da Lei de Normalización 
Lingüística. Asíniesmo, A Mesa 
oferece os seus servizos á em
presa portugaesa no ,Pm<J:e$o ·de 
galeguización da nova edición:• , 
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INTERNACIONAL IV ASEMBLEA· DE IU 

A esquerda 
anti imperialista 

• reun1use . 
en Lisboa 

GELUCO GUERREIRO E AS VIRTUDES 
DA NOVELA MODERNA 

M. VEIGA 

•A.E. 

."O enfrentamento entre centro e 
periferia é hoxe a contradición 
principal, deixando nun segundo 
plano a lo ita de clases". Asi o 
puxeron de manifesto os partici
pantes no Encontro antíimperia
Jista, que tivo lugar os dias 1 o e 
11 de Decembro en Lisboa, or
ganizado pala UDP. 

Na reunión estiveron presentes, 
ademáis da organización promo
tora, o BNG, o Sinn Féin irlan
dés, HB, asi como grupos dane
ses polo Non a Maastricht, ango
lanes, brasileiros, uruguaios, ti
morenses e moc;ambicanos. 

. Julia Kristeva, na sua teoria da novela, aplicou 
un termo que denominou princípio df! non dis
xunción, o que significa que certas partes dun
ha narraciqn poden posuir dous significados 
ou duas funcións contraditórias de xeito inse
parabel. Oeste modo, en certos elementos da 
novela, non se cumpre o princípio da léxica 
clásica de que algo non pode ser e non ser ao 
mesmo tempo. A vida política de Geluco Gue
rreiro é como unha novela: longa, pasto que 
Geluco era un dos líderes presentes en todos 
os actos da transición e da preautonomia; de 
tese de fondo coerente, dado que nunca cam
biou de partido; pero tinguida de abaneas e 

contradicións na superfície que serven para 
engaiolar ao eleitor-leitor. Claro que Geluco 
non é Blanco Amor e asi el ten moitos menos 
eleitores que A Esmorga leitores. 

Véxanse algunhas das non-disxuncións que 
Gelucó emprega de cote e das que, máis en 
concreto, fixo uso na recente IV Asamblea de 
Izquierda Unida. · · 

_;Resulta eleito membro da direción de IU, 
sen deixar de repetir que EU é unha organi
zación soberana. Os nacionalistas ven en tal 
causa unha contradición insoportabel, pero 

dereito queda en suspenso entre os Pirineos e 
Xibraltar. 

-En Galiza propón un pacto polo progreso 
contra Frag3, pero asume que IU coloque ao 
PSOE como enemigo principal. Tan principal 
que se un se fixa astes dias na cara dun mili
tante calquera de IU observará restos de car
mín da mesma marca que usan Pedro J. e 
Ansón, dous conspícuos representantes da 
máfia xornalística e da dereita máis caverníco
la respeitivamente. 

-É conscente de que a UE está a limitar as 
capacidades produtivas de Galiza, pero ere 
que Galiza está ben representada en Bruxe
las por Andalucia. 

igual é porque o nacionalismo 
sempre foi máis propenso á poe
sía que á novela. 

-Forma parte da lista de Nueva Iz
quierda, pero segue a ostentar o 

-Está en contra das excesivas competéncias 
do Banco Central Europeo e das recíproca

mente escasas do 
Analisouse o papel da esquerda 
europea na loita antiimperialista 
e a contradición que o imperia
lismo ten na Europa. Os delega
d os portugueses puxeron de 
manifesto que a condición peri
férica se está acentuando nas 
nacións europeas que sofrian 
esta situación, canten ou non 
con estados próprios, poñendo 
como exemplo a dependéncia 
cada vez maior de Portugal. 

posta de secretá
rio xeral do PCG 
ou, cando menos, 
non informou da 

-------------- Parlamento, la

sua baixa nesta· 
'P ,, ro pon 

menta a falta dun-
h a política social 
no Tratado de Ma
astricht, etc, etc, 
pero votaría si se 
houbese un refe
rendum (un sí críti
co, ainda que isa 
non veña nunca 
nas papeletas). 

organización. 
., 

-Critica aos nacio
nalismos, ao mes
mo tempo que re
clama a posibilida
de de que EU po
da definir en Gali
za a sua política 
de aliartzas. 

un pacto polo progreso 
contra Fraga, 
pero asume 

que IU coloque 
ao PSOE 

Os representantes dinamarque
ses afirmaron que a Comunidade 
Europea estaba a destruir o cha
mado estado do benestar, priva
tizando empresas públicas, pon
do de manifesto como eran pre
cisamente as mulleres as que 
sofrian máis esta situación. 

-Fracasa no ponto 
anterior, pero non 
parece importarlle 

como enemigo 
principal" 

-Hai outra contra
dición, pero desta 
non é el respon
sabel, senón al
guns comentaris-

O Domingo 11 celebrouse un 
acto nun hotel de Lisboa no que 
se comemoraron os 20 anos da 
fundación da UDP, coa interven
ción dos seus dirixentes Mário 
Tomé e Carlos Marques.+ 

NACIONALISMOS NO LESTE 

Anllo Guerrelro. 

e aceita mesmo 
que IU se propoña 
reducir a autono-
mia de Iniciativa 
per Catalunya en contra da opi
nión de Ribó. 

-A el é a sua organización paréce
lles ben o dereito de autodetermi

A. 1GLES1As nación dos pavos, pero olio, este 

tas que insisten 
en presentalo co
mo a gran espe
ranza branca da 

. política galega, 
ao mesmo tempo que estigmatizan a outro$ 
por levar demasiados anos na política.• 

Nota: A cita a Julia Kristeva, intelectual france
sa de orixe búlgaro, é unha homenax.e a Gelu
co, un internacionalista. 

A REPÚBLICA DE CHERNOMIRDINE ATACA A CHECHÉNIA 

A República de Chernomirdine (neme do 
hodierno primeiro ministro da República 
de Rússia) -denominac;áo nossa, que 
se nos antolha muito apropriada para o 
actual estado de merdice (mafio-capitalis
mo, pseudodemocrácia liberal, e persis
tentes actitudes imperialistas) de Rús
sia- decidiu atacar á pequena Repúbli
ca de Chechénia, continuando a linha do 
tradicional imperialismo grande-russo, 
que sem soluc;áo de continuidade se ex
tende desde a época da santa Rússia 
dos czares até hoje, passando pelo im
perialismo travestido de internacionalis-
mo proletário d¡:¡ extinta Uniá0 Soviética. 
Os bolcheviques herdaram demasiadas 
coisas do autoritarismo czarista. Agora, 
os "democratas" de leltsine recebem, por 
sua vez, a mesma herdanza. Os regimes 
políticos passam, mas o imperialismo 
permanece. 

XA VIER VIIHAR TRn.uo 

rac;áo comos nazis urna possibilidade de Avturjanov, um ex-oficial da policía, 
libertac;áo nacional. Outra das técnicas Jadzhiyev, ex-ministro soviético e Jas-
do "Pais de todos os povos da Uniáo So- bulatov, presidente do Soviet Supremo e 
viética" para resolver o problema das na- cabega da mafia caucaso-chechena no 
cionalidades, tora a momento do intento 
de dividir o território - - - - - - - ... - - - - - de sedic;áo de Outu-
delas de forma arbi- bro de 1993 contra 
trária, seguindo o 'P leltsine), quando náo 
princípio do inteligen- or que propriamente imi-
te imperialismo roma- os demócratas russos grantes russos que 
no "Divide et imperat", foram levados a es-
como, por exemplo, de Ieltsine ses territórios numa 
no caso de Ossete do imigragáo teledirigida 
Norte separada de nao respeitam a romper a homoge- · 
Ossete do Sul, atra- d 1 nefdade étnica dos 
vés da incorporagáo a ec arac;ao .. mesmos. Estaline, na 
da primeira Rússia e de independencia sua política de russi-
a segunda ao territó- ficac;áo, chegara ao 
rio de Georgia, fonte do presidente extremo de impor o 
hoje de conflito entre alfabeto cirílico a lín-
ossetas e georgianos, checheno, guas que se escrevi-
impedindo a consti- h ram desde sempre 

Náo há que esquecer que os chechenos tuic;áo de um{l Repú- que gan ara as com . alfabeto latino 

~~~~e ~~~~~dsº~o~~~ª~:ri~~a:~~~~~~ ~~c~s~~~~~oma unida eleic;oes como 90, 1% ~i~~~d~ ~~1~~~~~~~ 
e, depois de 1917, submetidos pelos bol- dos VOtOS?" Assim, se sementam 
cheviques baixo a concessáo de um regi- Análoga técnica é a os ódios nacionais e 
me de autonomia. Hoje, todos os jornais presente de fomentar náo porque as pe-
nos recordam, que em 1944 foram depor- disputas internas quenas nagoes da-
tados por Estaline a distintos lugares de apoiando aqueles fendam a sua cultura, 
Asia Central e Sibéria, como castigo pela elementos pro-russos o seu território e os 
sua colaboragáo comos nazis, o que náo das populac;oes au- seus recursos natu-
nos dizem é que muito maltratados tin- toctones (como, ago- rais frente as 

Agora, os García-Trevijano, Pablo Se
bastian, Justino Sinova, Pab<o Unzueta, 
Alonso de los Rios, Raul Heras, Ramón 
Luis Acuña, Miguel Platón e tutti quanti 
-.-que ultimamente se teem dedicado a 
denunciar com fúria jacobina a · onda de 

· nacionalismos proyincianos insolidários, 
que se espalha irreflexivamente pelo Rei
no de Espanha e pelo mundo inteiro, pro
tagonizada segundo eles pelos reinos de 
taifas das pequenas nac;oes-, teem urna 
magnífica ocasiáo para denunciar o na
cionalismo grande-russo, como também 
deviam denunciar o nacionalismo espan
hol. Veem o nacionalismo no olho alheio, 
mas náo o imperialismo no próprio. 

Por, que os demócratas russos de leltsine 
náo respeitam a declaragáo de inde
pendencia do presidente checheno Du
dáiev, que ganhara as elei96es do 27 de 
Outubro de ·1991 com o 90, 1 % dos vo-

. tos? Por que os demócratas de todo o 
mundo com Clinton a cabec;a, e Felipe 
Gonzalez de sacristáo "otánico", náo 
apoiam aos chechenos frente a agressáo 
russa? Por que, os uns, náo deixam e, os 
outros, nao ajudam aos chechenos com
provar que a única fe>rma em que podem 
viver é a proclamada, pelo seu presiden
te Dudáiev, de ''vivir como lobos: orgulho
sos e solitários"? • 

ham que estar pelos internacionalistas ra, em Chechénia a Labazanov, um ex- agressóes e depredac;óes dos naciona-
""''.bolnh·evr{lues;-.par:a iver na ,s.1,.1a colaba-. ,¡. press1diário condenado por assassina~o , · - lismo-&cif0s..grandes :EstMos.' • '. .~ .·. 'e_·~·· 

• , • ' 1 • ~"· J 1 {' { .1'. .. 1° > ..'! '~ ! • • t ; -e..: ·- • ~ .. ~ ~ , • • ..:· • .• f • • 1 \ 1 • t Gr~ <I '! . . . 

XA YlER VtLHAR TRlLHO 

é ·profesór "da tJnkversidade'" <le.Santiago 
- \.. .. " ; • 1 - .. _ ... ~ 
~ ' .. ' ;... .. e f : 
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Vivimos. no mellar 
dos muridos posíbeis 
(Felipe González) 

Os espectadores 
da TVG ·escolleron 41 
películas para este 
Nadal. Desde O Reí 
Pescador , até 
Sombras na néboa . 
de Woody Alle_n,_ Mira 
quen tala ou Willow . -
O máis surprendente 
é que praticamente · 
nengunha é de ~iros, 
de escacha-coches 
ou de .asasinos 
paranóicos. O que 
probabelmente 
significa que ainda · 
non somos tan 
parvos e.orno 
pretende Hollywood. 

Ese nome de 
Orquestia da 
Comunidade 
Autónoma de Gali9ia 
ten un soniquetexo 
de leguleio 
colonizado ben pouco 
musical. Nun in 
crescendo poderian 
chegar a criar unha 
Filarmánica da 
·Esquina Verde, .~!1 
Cuarteto de cordá da 
Delegación do 
Governo, unha 
Orquesta de qám~ra 
das Deputacións 
Provinciais ou·cluiza 
untiaCharanga 'da . · 
Administración. · 
Perit éHca: 

6'diário ABC 
publicab·a, o-pásado 
Luns dfa' 12, uriha · 
extensa informaci·óri· . 
titulada "O Estado 
das &utonomias 
segue sen convencer 
aos ddadáns". Todo· 
se".)oaséaba'nUP1 :.: t-- 1 

Duas respostas 
Acollo-me á xenerosidade de 
ANT e ao dereito de réplica para 
facer públicas nestas páxinas 
dúas respostas. 

A primeira.para o X1.1rxo .Álvarez, 
moi escueta. Podes recorrer 
canto queiras. ao insulto e á des
calificación insidiosa sobre a mi
ña persoa e traxectória militante. 
Con iso non negas nen un só 
extremo do contido da miña de
núncia e, desde logo, de.mostras 
bastante mala educación. Como 
non tes nengun argumento que 
opoñer e como non po.des des
mentir o dito por min. sobre a ac
titude do núcleo dirixeote de Ga
liza Nova e sobre o seu compor
tamento irregular no proceso de 
selección do xerente do CXG, 
botas man · da vella táctica de 
"matar ao mensaxeiro". Moita 
xente, compañeiros/as do BNG 
primeiro que ninguén, non verá 
'ref.lectida a miña persoa nese re-
trato case grotesco que fas de 
·min. Agora saberán tamén que o 
insulto é un prezo que teño que 
pagar por. saír con certas verda
des dólorosas ás páxinas deste 
xornal nacionalista. Debo, por úl
timo~ aclqrar-che que, como é ló
xico nun militante leal á organi-

~ zación, teño plantexado o tema , 
na miña asemblea local, a de 
Cambados, o dia 25 de novem
bro (con anterioridade, desde lo-

. go, a enviar "a cartiña" a ANT). 

A segunda resposta é para o 
Martiño Santos, algo máis demo
rada. Siléncio longo é a resposta 
que dás á miña denúncia de que 
estadas "purgando" literalmente 
de GNOVA a todas as persoas 
que ousaron contradicer o vaso 
critério. ¿Hai ou non expulsións 
nestes intres en GN? ¿Destituiu 
Bieito a Francisco Manrique de 
toda representación de GN no 
CXG, si ou non? ¿Están abertos 
expedientes e 

· incoadas san-
ción s contra 
Emílio G. 
Avión, Antón 
Ínsua e outros 
militantes de 
GN, si ou 
non? ¿Por 
que ·m.otivo? 
¿Sábéo o 
BNG? ¿Hou

Máis dano lie fai 
que se produzan 
amparadas 
baixo as suas 
siglas 
conductas como 

bo ou non de- as vosas. 
misións na Di-
rección Nacio-
nal' .e na Per-

. rr}anente de GNova en desacor
de coa vosa postura no tema? 
Eu non minto é ti, por non me da
res a razón neste punto, calas ... 

Non digo unha verdade a mé
dias, senón a enteiras, no relati
vo á decisión da Permanente de 
GN,d~ :apoiar descaradamer:iie a 
un dos candidatos. · Verás por 
que .. A-. Permanente tom·ou tal 
decisión o dia 14, certo? A Co
misión de Avaliación do CXG ce
lebrsu ·a súa derradeira sesión 
de 'traballo o dia 25, unha sema
na e pico m.áis tarde, xa gue. lo-

- go. Con outras palabras, air:ida 
non acabara a CA o seu traballo 
e· GN .. xa tiña "ratificado" _(é a pa
lalirá; literal da acta) ~o candida
to, Vilameá. lso, ademais, xusto 

.áo · mesmo tempo que abríades 

. a inv.estigación interna que de,. . 
mandaban membros de GN e 
xusto ao mesmo tempo, tamén, 
que destituía o Bieito a Manrique 
como membro da Comisión ava7 
liadora.por GN. ¡Que cúmulo. de 
casualidades, non!? 

T eño. moi clal o ~ue o BNG _non 
é ' unh'ti forza ·qJe góce, )<¿r-nari 

GONZALO 

de simpatía, senón dos mínimos 
critérios de rigor e obxectividade 
informativa nos meios de comu
nicación. Levo anos abondo no 
nacionalismo como para sabé
lo. Que sibilinamente me colo-

-ques como peza no taboeiro 
dunha suppsta campaña anti
BNG ou como "aliado" do secre
tário xeral de XX. SSocialistas 
parece-me tan insidioso como 
moitas das informacións que 
aparecen sobre a nosa Fr,ente. 
Eu denúncio, a través do único 
xornal nacionalista do país e 
non doutros, a conduta desleal 
coa trax-ectória democrática e 
honrada do nacionalismo dun 
grupo de dirixentes, non só do 
Bieito efectivamente, de GNova. 
Sei que iso pode danar, cos 
oportunos enfoques manipula
dores, a imaxe e o creto público 
da miña organización, o BNG. 

de que as NN.GG. pagan o fa
vor avalando o proceso. Non é 
que GN comprase,ás outras or
ganizacións, non. E que estades 
todos presos dos "intereses cre
ados" no CXG. 

Reitero, pois, a miña denúncia e 
a miña petición pública (a orgá
nica xa a efectuei no seu día, 
como dixen) de que o BNG abra 
esa investigación. Non haxa 
medo de "airear documentos", 

· como ti dis. Luz e taquígrafos, 
Martiño, para que a ben labrada 
honra do BNG e do nacionalis
mo, con certas condutas, non 
comeze a vir a menos.• 

EM:n..Io XosÉ ÍNsuA l.oPEZ 
(CAMBADOS) 

Enrique Lister, 
imortal 

Pero máis dano lle fai que se 
produzan amparadas baixo as 
suas siglas condutas como as 
vosas. Máis danino é que sebo
te terra sobre este asunto, que 
fiqu.edes impunes despois de Ün máis entre tantos galegos 
actuardes así; que se produzan dos que non podemos avergo-
expulsiót:ls de militantes e aqui ñarnos, senón todo o contrário, 
non pase nada; que arremeta- acaba de deixarnos fisicamente. 
des contra organizacións de Nada· menos que un loitador 
compromiso galeguista como o vangardista, ·dirixindo corpos de 
MJACatólica con falsos xuízos exército desde os 30 anos de 
ideolóxicos sobre elas e denún- idade. Primeiro, contra o fascis-
cias no xulgado; que vai.ades mo inquisitorial propiciado polo 
con consignas aos CAF para contubérnio dos chamados po-
"cargar-vos" ás persoas que vos deres fácticos contra a demo-
incomodan nun momento dado, cracia xestada en 1936 polo pe-
.como .é o caso da Susana; que vo español, que arrasou a san-
pensedes que actuar nas institu- gue e fogo a xeografia hispana. 
·cións desde o nacionalismo é Logo, segui-
·interferir os concursos públicos damente, per-
e resolver a papeleta persoal de dida a inicial , 
determinados militantesJ repartir batalla, Mus- Enrique L1ster, O • 
prebendas ou pactar éon ·quen solini e Hitler, xeneral saído do 
sexa para ter "p.arceliña". Por- ilusionados 
que, hal(a ou non pacto _pd-r es- . p91q éxilo das povo e para O 
crito, é .evidente que o CXG é suas .hostes . povo, entregou 
hoxeA> único árnbito de actua- . nos campos . 
ción c:!o riaeibn';:!lismó onde vós, espa,-ñ_ois no a sua vida na 
os . tan-radioais, estades collidos · que -, -tam é n loíta contra o 
da man ~de · NN.GG.', da USO e conttibuiu · a 
.das cepo., entre outras orga- cafra fr~nquis- fascismo· 
·niza.cióris, para tirar aqiatne por ·. ta, puxérons~ mundial . 
:un organismo· mil veces denun- · dé acorde pa-. 
.ciado como ·inoperante e corrup- ra invadir Eu-

. to, duas veces presidido por na- · ropa, pero 
,cionalistas que tentaron limpá-lo grazas a homes -coma Líster, 
e tacé-lo útil sen consegui-lo po- daquela nos exércitos soviéti-
la actitude da Administración cos, a mostrosa besta nazi foi 
traguis.ta e pola desas mesmas destruída e derrotada en Stalin-
organizacións coas que agora grado, o que fixo posíbel a libe-
C¡ID:rr'Erdes-"sai'?m":fo'':-~rtscr f~lo~ract61rL1os~ povos- invatiidogrpo4
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las chamadas poténcias do Ei
xo, non só do continente euro
peo, senón que tamén do resto 
do mundo, compartindo desta
cado protagonismo o entón co
ñecido por lmpério do Sol Na
cente,. ou sexa, o Xapón. 

En definitiva, ninguén pode ne
gar que o universal tillo de Ame
neiro, coruñés concello de Teo, 
é realmente un herói; ninguén 
agás suxeitos da calaña de Ji
ménez Losantos, neófito empíri
co, cáustico e acerbo, que no 
espazo televisivo que dirixe Fer
nando Onega, atreveuse a pro
fanar a figura do prócer galega, 
utilizando argumentos próprios 
de xentes de moi baixa estofa. 
Por non respeitar, o devandito 
Jiménez nen sequer o fai co seu 
apelido, pois milleiros e milleiros 
de seres humanos entre os que 
sen dúbida abonda, e posibel
mente da ascendéncia á cal per
tence, taran parte xenocida dos 
millóns de criaturas, homes e 
mulleres, nenas, mozos e vellos, 
asfixiados nas cámaras de gas 
nazis, por aqueles asasinos a 
que o perverso Losantos parece 
defender ou exculpar. Porque 
Enrique Líster, o xeneral saído 
do povo e para o pavo, entregou 
a mellar parte da sua vida na loi
ta contra o fascismo mundial e o 
nazismo alemán, na busca da li
berdade mellar entendida. 

Neutro meio, desgraciadamente 
galego, un colunista tamén dei
xou asomar a orella, que diria Gi
lia, unha vez máis, querando es
quecer que a derrota republicana 
era inevitábel dada a incondicio
nal axuda prestada polo hitleria
no 111 Reich. Sen embargo , so
bráballe razón a Líster cando con 
motivo dunha xuntanza de hai 
anos no Clube Internacional do 
Libro expresaba o seu repúdio 
dicendo que aquilo parecíalle 
"unha esterqueira de fachas"; e 
por certo que non mentia co de
vandito periodista presente. 

Ha~ que rematar a intervención 
co relembro e homenaxe do Xe
n eral para aquela xuventude 
que deu a vida no campo de ba
talla, cando deu a orde de que 
fose cumprido o seu desexo 
máis sublime: ciscar por terras 
do Aragón turolense as cinzas 
do seu cadáver, certamente 
exemplarizante; vontade que 
tres semanas antes do finamen
te modificaría polo enterramento 
das suas cinzas no cemitério ci
vil matritense.• 

X. OfERO CANEDA 
(0 GROVE) 

Correción sobre 
Castrelo do Val 
No último apartado da informa
ción sobre a denúncia pala des
trución do património en Noceda 
(Castrelo do Val), aparecida no 
número 650, do 1 de Decembro, 
atribúenselle aos denunciantes 
unhas declaracións que non son 
totaímen'te certas. Textualmente 
dise: "os denunciantes afirman 
que Rau/ Femf!ndez raía no ca
ciquismo poi ilegalizar a xunta 
comuneira e impor os critérios 
da asociación de viciños, da cal 
non se coñees nen o número de 
sócios nen os seus procede
mentos estatutários". 

Sempre sostiven, e neso ratifíco
me, que tan.to a asociación como 
a xunta comuneira aparecen fun
~ioir<!llhfüht9' 1x'uhg~íttas'., á'o' ·grapo 
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de governo municipal. É dicir, nas 
roldas de prensa posteriores á 
denúncia deixei. ben claro que al
gúns membros aparecían simul
taneamente nos cúmios de am
ba-las dúas representacións veci
ñais, e, ademáis, un deles e o pe
dáneo, voceiro-representante do 
concello ante o povo de Noceda. 
Desta maneira, sen necesidade 
de posuír unha especial viveza 
para observalo, facilmente se 
confunde ao grupo de governo 
municipal (concello) coa asocia
ción de veciños ou coa xunta co
m unei ra. Estes órganos repre
sentantivos que deberían exercer 
como elementos equilibradores 
da vida social na aldea e mostrar
se con carácter reivindicatório 
fronte á institución constitúen , 
sen embargo, unha plataforma 
axeitada para o control social da 
comunidade por parte da alcal
día. Asemade, na lectura inversa 
da situación, esa plataforma pode 
ser utilizada para introducir no 
concello intereses particulares ao 
abeiro dos xerais, e propiciar fa
voritismos, segregacións ou con
flictividade veciñal ; algo, desgra
ciadamente, moi frecuente. 

Baixo o meu punto de vista, todo 
ese entramado de poder conleva 
unhas connotacións sociolóxicas 
arrepiantes, máis acordes cos 
tempos pasados que coa actuali
dade, onde se supon superada 
calquera fórmula caciqu il. Polo 
tanto, sí é cer-
to que suliña-
mos o ache
gamento de 
Raul Fernán
dez ao caci
quismo na 
súa función 
de alcalde ca

Si é certo que 
suliñamoso 
achegamento de 
Raúl Fernández 

r a Noceda, ao caciquismo, 
pero nunca se 
lle apoñeu o pero nunca se 
ilegal izar á lle apoñeu o 
xunta comu -
neira: difici l- ilegalizar á 
mente pode xunta 
ilegalizar o comunei'ra. 
que nunca foi 
legalizado e, 
ainda máis , 
non é da súa competéncia. Esa 
decisión pertencelle ao Xurado 
de Montes, sección de Rexistro 
Xeral certificador da irregular si
tuación do colectivo. 

Asi pois, aclarando o asunto, as 
persoas compoñentes dos referi
dos cúmios foron quen mercaron 
os terreas (acción que aplaudín) 
arredor da fonte, onde se ergueu 
a "casa do pobo-tanatório" e pa
ra a que nos propoñiamos a pro
cura doutra ubicación ao fin de 
conservar todo-lo significado et
nográfico do recinto. Raul Fer
nández, profesor de EXB, culto 
pero insensíbel ás aportacións 
dos nosos devanceiros, cedeu 
aos requerimentos deses seudo
representantes e edificou. Ta
mén, para compensarnos pala 
perda do forno comunal que. de
rrubaron, plantounos unha ana
crónica barbacoa de traza rena
centista semellante a un peto 
das ánimas. Agora ben, sen ser 
partidário dos predicados impe- . 
riais e sen tratar de molestar aos 
deuses, permíteme deixarlle as 
cousas ao César no seu sitio.• 

PEDRO D. NOCEDO 
( CASTRELO DO V AL) 

O BNG e a 
esqu~rda 
Velaí vai. Tiña que ser deste mo

,~?· Ne,S!C~-:qa~~ ??mup naf~~7 ,se 

/ 

JOCELYN ELDERS 
. NANINA SANTOS 

Pois a min pareceríame un}:la grande.coúsa ter unha ministra de 
sanidade que se declarase partidária da legálización da droga, a 
prol do direito das mulleres a decidir a sua mat~rnidade e polo 
tanto do direito ao aborto ou que "a masturbación é parte da 
sexualidade humana e parte de algo que talvez deberia ser en
sinado". 

Non acho motivos para que a ceen de xeito fulminante por es
tas últimas declaracións a non ser o puritanismo da sociedade 
estadounidense. 

Pasa que a cultura puritana da que os USA son especialmente 
debedores te ima en considerar o sexo como asunto da máxima 
privacidade de xeito tal que mellar non mentalo, non nomealo. 
Clandestino , como se non tiver existéncia . 

Pode haber ministros incapaces, ministros que pratican a co
rrupción e o nepotismo, porén declararse favorábeis ao pracer 
exual e de que sexa democrático tal disfrute ensinándoo á ra

pazallada nas escalas é algo que non ten cabida no governo 
USA. 

Nos nosos pagos xa falariamos se a .Señora López Besteiro, por 
exemplo, dixese ·causa parecida.• 

está a converter o bandullo do 
BNG resoa unha voz: "ser de di
reitas ou esquerdas non é impor
tante" (Xosé R. Peña. Nº 647), 
frase esa que se pretende dicer, 
como xa se sabe, que ser de es
querdas non é importante. Logo 
resulta na entrevista que non di 
exactamente iso, mais basica
mente a idea está clara: frente á 
direita e á esquerda, o naciona
lismo é o modelo. 

Tiña que ser, digo, deste modo 
nun BNG que vai sofrendo a 
perda dos seus referentes ideo
lóxicos a unha velocidade preo
cupante. E mesmo xa perdidos, 
todos somos iguais: nunha carta 
a 'A Nasa Terra de membros da 
Galiza Nova (Nº 638) abraieime 
de comprobar como no debate 
político todo é cuestión de xeo
grafia: "se non se é nacionalista 
galega ése nacionalista espa
ñol". Xa que lago, todos somos 
nacionalistas. Non hai neng.unha 
diferéncia substancial? O nacio
nalismo ten de certo un bandullo 
ben grande. 

Pois ben, R. Peña chama a este 
nacionalismo para resolvermos 
os problemas que non -conse
guiu solventar tanta liorta inútil 
entre direitas e esquerdas. Sei
ca pensa que a actual situación 
de Galiza depende máis do lu
gar desde a que foi governada. e 
non tanto da política que sofreu. 

Pon o exemplo do desmantela
mento do tecido industrial, mais 
para ter experiéncia de governo 
ten pouca memória e debeu es
quecer Ferro! e a "reindustriali
zación" da que talaba Laxe. E 
pon o exemplo da reforma labo
ral: acaso o PP faria unha refor
ma laboral distinta?, pergúntase, 
esquecendo que foron votos 
dun certo nacionalismo os que 
sacaron adiante a reforma: aca
so eses empresários "que -co
mezan a pensar no nacionalis
mo" farian outra reforma? Penso 
que non. 

Sospeito que xa hai no BNG 
xente que preferirá un cacique 
galega a un- cacique de tora. A 
min , procla-
mándome hu-
mildemente 
nacionalista (e Sospeito que 
tamén, pero 
non despois·, xa hai no BNG 
de esquerdas), xente que 
tanto me ten 
un que outro: preferirá un 
os dous sonme cacique galego 
alleos. Xente 
que aplaudirá a un cacique 
calquer trans- de fora. 
feréncia de 
competéncias 
arrincada ao 
Poder Central, na érenza de que 
ser soberano é exercer todas as 
competéncias, airida que veñan 
transferidas cuns orzamentos 

A ALDEA 

tan escasos que podan provocar 
un empioramento da situación 
dos galegas, poño por caso na 
Sanidade Pública. 

Por certo, solicita o BNG a 
transferéncia á Galíza dos cami
ños de ferro? Polo de agora pa
rece que non, pero que pasaría 
se Pujol pede os. seus para Ca
taluña? Aceitaríao o BNG ainda 
que isa supuxese unha. mingua 
·na capacidade de investimento 
da RENFE pola parda de liñas 
rendábeis? Eu non. 

Sospeito que hai xa no BNG 
xentes que poden pedir o des
vencel lamento da Galiza dos 
fundos estatais de coesión, e 
que chegarán a pedir, por que 
non, a exclusiva recadación , 
xestión e gasto da totalidade dos 
impostas !]esta terra, nunha 
Fandenda Unica e o peche, de 
Pedrafita para acá, dun réxime 
próprio de Seguridade Social, 
para a maior satisfacción das 
Comunidades cunha riquez? moi 
superior á nosa. lsto s§3n:iéllame 
tan nacionalista como pedir que 
reforzándose estes fundos co
muns o Pavo Galego, tamén no 
uso do seu direito de autodeter
minación, reclame unha maior 
participación nestes sistemas de 
coesión; o caso do IRPF é parti
cularmente sensíbel. 

Pero isto é somente un pequeno 
exemplo. O que pretendia dicer
vos é que todo, desde todas as 
políticas de imigración até todas 
as políticas industriais (pasando, 
non se esqueza, por todas as 
políticas culturais) caben no far
del do nacionalismo: espero que 
o BNG non as asuma todas. 
Quixera, ao erguer a bandeira 
azul e branca coa estrela ver
mella, saber que estou a loitar 
pola Galiza que soño: ceibe, so
lidária e socialista. Pe.ro para 
tropa da direita, inda galega, in
cluso nacionalista, non contedes 
conmigo.+ 

CARLOS LoPEZ ÁLV AREZ 
( COMPOSTEIA) 

Na Universidade 
da Co1uña non 
hai consenso 
Eu son estudante de 3º de Socio
loxia na Universidade da Coruña, 
que, coma a de Vigo, ven de co
mezar a sua andadura e nela hai 
moitos problemas por solucionar. 
Sen embargo non todo o que se 
fai nela resposta á premisa de 
ensino público e de ser un centro 
de formación académica. 

Como todos os centros de pod_er 
político, a Universidade.tampou
co queda tora da chamada "cul
tura do pelotazo", e os seus diri
xentes (Reitor, Xunta de Gover
no e Consello Social) ás veces 
quedan como auténticos caci
ques dq seu 
eido: o ensino 
universitário. 

. Problemas 
como a falta 
de espazos 
nas aulas pa
·ra os alunas 
matriculados; 
a falta de 
transporte pú-

Aquí na Coruñ_a 
hai verdadeiro 
pánico ao nome 
deMeilánGil. 

blico e os seus prezos; a necesi
dade en moitas faculdades de 
material académico axeitado pa
ra poder levar a bon porto os 
P[.9qran¡~~ ~~\ªrig.n~ttur~~-; ,a 

inquérito do mes de 
Outubro e na sua · 
análise comparativa 
con outro simrlar do 
mes de Xaneiro. Nun 
cadro específico para 
Galiza, indicábase 
que consideraban 
positivo o Estaoo das 
Autonomias, en 
Xaneiro, o 24°/o dos 
entrevistados, e, en 
Outubro, o 21 %. A 
opinión negativa -
abranx·ia en Xaneiro 
ao 12o/o, pero en 
Outubro subía até o 
41°/o. Abraiados 
deberon ficar- os 
leitores con 
semellánte variación. 
Que pasaria en 
Galiza en tan poucos 
meses? A resposta é 
simples. A mostra do 
inquérito foi de 1.003 
persoas en todo o 
Estado, o que implica 
que,· senda 
xenerosos, en Galiza 
non lle perguntaron a 
máis de cen persoas. 
Con ese rigor 
científico tamén lles 
puido sair unha 
maioria de partidários 
da indepe_ndéncia. 
Por certo que o 
motivo do 
descontento 
tampouco era 
explicado. 

A Comisión de 
afectados de Guixar 
logrou poñer_en fuga 
aos traballadores da 
empacadora grácias . 
ao lanzamen.to de 
bolas de ferro e 
chumbo. A artillaria 
voltouse máis lixeira 
na agardada visita de 
Fraga lribarne aos 
esta~eiros. Alá os 
viciños foron cunha 
diplomática carta de 
solicitude de 
paralisación das 
obras. A isa 
chámaselle, como 
dicia Mao, saber 
escoller o inimigo 
prin9ipal. Se cadra é 
que p~n~.ao .QU.~ a 
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: incineradora de 
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: Mei rama foi .. 
¡ proxectada polo 

condutor da 
paleadora e non pala 
Xunta de Galiza. 

Tantos anos f al ando 
das fugas a Ocidente 
dos bailarins do 
Bolshoi e agora 
resulta que non 
queren aceitar a 
política de contratos 
comerciais que 
preconiza leltsin. Din 
que prefiren seguir 
como funcionários, 
ao estilo soviético. 

Abel Caballero, que 
gasta de acusar aos 
demais de non viver 
"no mundo real", foi -

· entrevistado na TVG. 
O alto dirixente do 
PS de G-PSOE 
dedicouse a cortar o 
castellano sen 
compaixón. As 
próximas eleicións 
munic!pais quizá lle 
digan a Abel quen 
está no mundo real e 
quen non. Ou pódia 
que nen con esas se 
inteire e haxa que 
contarlle o canto 
daquel que ia pala 
autoestrada polo 
carril contrário e 
escoita pala rádio: 
aviso aos 
condutores, un tolo 
circula en dirección 
contrária; e o 
condutor resposta: 
Un?, un? Todos, 
todos.+ 

desacreditación e marxinaliza
ción nesta Universidade que so
fren as carreiras de letras e hu
manidades, etc. 

Todas estes problemas (e a sa
ber cantos mái's) agáchanse 
baixo o escaparate e a imaxe de 
progreso que se quer dar desde 
a Universidade da Coruña. · 

O consenso que semella haber 
non é máis que un telón tras do · 
que nos atopamos moita xente, e 
que estamos cheos do amiguis
mo e tirania que se atopa nesta 
"corporación" de ensino público. 
Desde enriba téntase frear todas 

· as iniciativas alternativas ao do
m í nio do formalismo, ameazando 
con facerte perder aquilo que é 
teu e te corresponde. 

Aqui na Coruña, señores e se
ñoras, hai verdadeiro pánico ao 
nome de Meilán Gil. O Reitor e 
todos os que babexan ao seu 
lado saboreando as alturas (de 
que?), impoñen o seu critério en 
todas as causas que se fan. 

Mentres que notícias como a re
cente inauguración do novo Rei
terado (de mil millóns de pese
tas), a "Gala Universitária", ou a 
construción das faculdades de 
Informática, Enxeñaria de· Cami
ños e a próxima de Direito, apa
recen na prensa. Os que se 
opoñen á "Gala" e propomos un 
maior diálogo entre os que for
mamos-parte da Universidade, 
os alunas que non teñen a serte 
de teren nova faculdade e a má 
serte de estaren matriculados 
na Coruña e quereren estudar, 
tendo que <far clase nas aulas 
dun instituto, unha sala de xunta 
de faculdade, _ou simplesmente 
pasan de ir porque non hai sítio, 
... recebemos paus de todas as 
partes. 

Entón a pergunta que eu me fa
go é-: Que esperamos de nós 
mesmos se non somos capaces 
de criarmos o noso futuro? e 
que esperamos dun futuro que 
din que xa está formado?+ 

llENru:QUE GARCIA RODRIGUEZ 
(ESTIJDANfE DE SOCIOLOXIA E 

MEMBRO DA XE!?A.CION PARDIUA) 

Galiza Nova da 
Ria de Muros
Noia e o seu 
rexurdir 
Galiza Nova da Ria de Muros
Noia está levando a cabo o seu 
rexurdir, despois dun tempo de 
reflexión polos acontecimentos 
que hai uns anos lamentabel
mente ocorreron na comarca, 
querendo voltar a ser o que foi 

- · para moitos en tempo_s: un dos 
grandes pontos de referéncia 

+ + + + + + + + + + + + + + para o nacionalismo galega. 

H MK • ·• AUCiA DA FDNTE, EHBolELLADA 
Mo 1 S 1 N X E LO ~ •. 

o o 
MINERAL DE 'C7AUCIA 

NADAIS 
XAN PlÑEIR.O 

1 

Mirando xoguetarias e bazares, cando se ergue a veda doutro 
Nadal, convencémonos de que esta Disneylandia mentireira e 
consumista que nos acosa, resulta tan irreal como verdadeira 
son as cifras da devalada conta corrente. 

Contemplando os spots da TV, eses trasnos infiltrados que, 
aproveitando o maldito Nadal, tentan converter aos no o filias 
en axentes da ruina familiar, decatámonos de canto depredador 
electrónico e sen conciéncia pretende tomar por asalto o pouco 
que queda da mesma conta corrente. 

Ollando as propostas de menus <lestes nadais de empeño e pa
padéla, ternos de certo que, c'os refugallos das enchentes, guin
daremos un resto da própria conciéncia e, o que é moito piar 
os derradeiros vestíxios da tal canta corrente . 

Só albiscando as mesmas conciéncias, tan endebedadas, tan bo
tadas a perder como as cantas correntes, chegamos a decatar
nos de que estamos entrando no máis absoluto reino da nada: 
Ou sexa, no Nadal.+ 

Desde a organización, unha vez 
reagrupados e con máis gañas 
que nunca para acadar unha 
concienciación nacional neste 
país, invitamos a todos/as os/as 
militantes e simpatizantes da or
ganización, xente próxima e ou
tra non tan próxima por desin
formación, aos actos que es-ta
mos a organizar na comarca. 

Polo dé agora levamos feíto un 
acto, realizado na localidade de 
Esteiro cunha asisténcia surpren
dente causa ·que agradecemos, 
aparte de ter iniciado a campaña 
desenrolada en toda a Galiza pa
la Autodeterminación con recolli
da de sintaruas. O vindeiro Ven
res 16 taremos o acto de Apre
sentación da Asemblea Local de 
Noia no que quedará aberta a 
campaña fai unha aposta polo 
futuro, fai unha aposta por ti co 
fin de a mocidade da comarca 
entrar en Galiza Nova. 

Esperando que asistades o 

maior número de persoas posí
beis, desde aqui vai a nosa invi
tación.+ 

Uxm BREOGAN DmGUEZ 
(RESPONSABEL LOCAL DE G . N . DE 

NoIA) 

Sobre a 
mercadoténia da 
língua 
Fala-se no A Nasa Terra desta se
mana, no 649, da mercadontécnia 
da língua, da galega, claro. Que o 
galega deve vender-se. Eu tamém 
penso. Vender-se como a língua 
europeia minorizada máis maioritá
ria? Se eu fosse catalam, compra
ria esse produto. Se eu fosse bas
ca e se me oferecesse esse produ
to, eu compraría esse produto. 
Sendo eu galego, dificilmente com
praría esse produto. 

VITOR TIZÓN 

¿~ve \/Al S!':R? ... 

Desfazer-se do sesseo e a ghe
ada, intentar depurar dialectis
mos e castelhanismos e interio
rizar umha boa porc;om de lín
gua nova para mercar a língua 
máis maioritária das minoritárias 
da Europa? Nom . Superar a 
vergonha, o medo social e ain
da, de quando em vez , essas 
caras abraiadas que ao abrires 
a boca fitam para ti comose f os
ses um erro biológico na natural 
evoluc;om da espécie para tam 
só produzir a língua maioritária 
das minorizadas na Europa? Se 
for basco ou catalam, por su
posto. Mas senda galega. nom. 
Passar decote por cima da im
pressionante maquinária espan
holista, ver decote como o Gale
ga se perde e se segue, cada 
día, a rejeitar de gerac;om a ge
rac;om para tam só ter todo esse 
esforc;o, para nom ter máis que 
a língua máis gorda das empe
quenecidas na Europa? Nom , 
grac;as. Nom compro. Mas,claro, 
tampouco pretendo apresentar
me como o consumidor meio. 
Porém, penso que o Galega de
ve vender-se. Mas, nom tem o 
doente o direito a saber o que 
lhe passa? Um cancro terminal? 
Umha diabete? Umha gripe? 
Qualquer doente tem direito á 
informac;om. Vender, logo, nom 
abonda. 

Por outra banda esse informe 
sobre a situac;om do Galega já 
levantou o fantasma do conflito 
normativo, materializando-se es
se espírito no 
que tem de ile-
gal a alteridade Se eu fosse 
normativa. Cer-
to colunista da catalam ou 
prensa maiori
zad a, claro. 
Nada poderia 
alegrar máis as 
autoridades 

·autonómicas. 
Seria desejável 
o consenso, 
mas penso que 
para chegar a 

base o 
compraria esse 
produto. Sendo 
galego, 
difícilmente. 

ele é necessário parte dumha si
tua9om de respeito normativo 
mais que de conflito. Em todo ca
so, antes de chegar a umha si
tuac;om assim -a saber em que 
acabaria-, compre promover o 
respeito por. esse talante galego, 
polo pailam históricamente sub
metido a tantas vergonhas, ago
ra já nom só desde umha língua 
alheia, senom desde o próprio 
código lingltJístico. 

É factível vender o Galega, o 
idioma e o talante, mas nom 
tem patrocinador. A mediocrida
de deste país, concretametne 
das elites que máis ou menos 
venhem regendo este povo, 
nom necessita um novo teste. 
Esta gente tem trascendido as 
simples miopia ou desvergonha. 
Trata-se de auténticos artistas. 
Da mediocridade.+ 
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Unha parte da obra de Osear Wildeteú 
até tres versións distintas en galega 
Xerais, Galaxia e Laiovento repiten edición de ~inco cantos do ~utor irlandé~ 
• XAN CARBALLA 

Cinco contos dun autor 
abondo coñecido como 
Osear Wilde, 
conseguen una marca 
difícil de superar: ter 
tres versións distintas 
ao galego e milleiros de 
exemplares de difusiqn. 
Ninguén asume a 
responsabilidade da 
repetición <leste 
esforzo múltiple, 
ap sarde que desde a 
primeira de Xerais, en 
1983, teñen xa saído 
oito edicións 
consecutivas. 

ba buscando un sistema p,ara evi
tar estes problemas. Tamén non 
hai que esquecer que hai moitos 
organismos diferentes dentro da 
Xunta que dan axudas ao libro e 
non teñen centralizados os da
dos". 

Valentin Arias, presidente da 
Asociación de Traductores, lem
bra que evitar a duplicidade foi 
unha preocupación sua cando se 
organizou o colectivo. "Eu ofere
cinme, como secretário que era 
daquela, a centralizar un ficbeiro 
das traducións en curso, gardan
do segredo a todos os níveis, pa
ra evitar repeticións, pero pui
dendo advertir a calquera do que 
se estaba facendo .. Era un-servizo 
gratuito que os editores non acei
taron de nengun xeito e que hoxe 
faiseme difícil que se poda reto
mar". 

Hai pouco máis dun ano A Mesa 
pola Normalización Lingüística 

O príncipe feli z, O rousiñol e a 
rosa e O xigante egoísta, teñen a 
marca con tres versións distintas, 
e O amigo leal e O insigne fogue
te conta con duas. A repetición de 
versións galegas dunha mesma 
obra, deixa en coiros un sistema 
de organización das traducións 
con eivas importantes, do que 
Asociacións de Traductores, Sub
dirección Xeral do Libro e Edito
res non se fan responsábeis. 

máis de 20.000 exemplares. Aquel 
libro incluía, ademais da Pantas
ma, os con tos O rei novo, O xi
gante egoísta, O rous;ñol e a ro
sa, O príncipe feliz e O crime de 
Lord Arthur Saville. A versión fa
ciase a partir das Complete Works 
of Osear Wilde publicadas en 
1948 poola editora Collins. 

Finalmente nestes días sae á rua 
un libro de Laiovento, que ten 
como obxecto principal outras 
pezas de Wilde, que ocupan cer
tamente o 80 por cento da edi
ción, pero na que volven situarse 
·obras xa versionadas ao galega. 
Fidelina Seco e Luz Cao traduci
ron De profundis e -oútros escri
tos que inclue moitas navidades, 
sendo a carta dirixida a Lord 
Douglas e coñecida-cinco anos 
despois da morte do irlandés, o 
núcleo da obra. A maiores o li
bro ten os traballos O caso do 
garda Martín: algunhas cruelda
des da vida no cárcere, Reforma 
da prisión, A alma do home bai
xo o sociaiísmo e os cont-0s O 
príncipe feliz, O reiseñor e a ro-

ELIQT 

sa, O xigante egoísta, O amigo . 
leal e O foguete extraordinário. 

Un esforzo disperso 

As duas últimas teñen axuda da 
Dirección Xeral da Cultura, que 
no 1983 ainda non estaba insti
tucionalizada. Xabier Senin, súb
direct-0r xeral do libro desde hai 
ben anos, láiase da situación "é 
mágoa que· habendo tantos rni
lleiros de cousas para traducir se 
repitan cousas. Non hai listado 
nengun no que facer compraba-

. publicou un catálogo (Universais 
en galego ), que incluia un índice 
do que se levaba traducido. Apa
rece xa Wilde, ainda que non por
menoriza todos os cantos. Valen
tin Arias e Xabier Senin coñecen 
este traballo, pero no.o ven quen 
pode completa.lo para evitar o pro
blema "porque os editores -di 
Aria~- prefiren ir por libré. A 
maiores prima máis un critério de 
cantidade e prezo que de calidade, 
en parte porque carecemos abso-
1 u tamente de crítica das tradu
cións realiZa.das ". 

Co títuJo de A pantasma de Can
terville e outros cantos, Edicións 
Xerais inauguraba no 1983, a sua 
exitosa colección Xabarin. A tra
dución de Gu tavo Luca de Tena 
acadaba en 1993 a oitava edición, 
cunha tirada conxunta e timada en 

Benigno Femández Salgado foi o 
traductor de O príncipe feliz e ou
tros cantos na colección Arbore 
de Galaxia, que se publicou pasa
dos dez anos do libro de Xerais. 
Cinco foron os cantos escolmados 
desta volta, e tres coinciden: o que 
dá título, O reiseñor e maila rosa, 
O xigante egoista, O amigo leal e 
O insigne foguete. 

- cións, pero, no que nós subven
cionámos-, procuramos advertir 

. aos editores do que xa se tradu
ciu, que nós coñezamos. Seica a 
Asociación de -Traductores es'ta-

Os textos de Wild~ repetidos te
ñen agora un valor-engadido para 
o profesorado de galego e para os 
estudos de idiomas e tradución, ao 
poder cotexarse xeitos diferentes 
de abordar a tradución. • · 

O xigante 'egoísta ~~~~ • ~+ ' • -----

G. Luca de Tena. 
Edicións Xerais 
Tódalas tardiñas ó sair da escola os nenos 
xogaban no xardín do xigante, un valado 
grande e ledo de herba sangal e adornado 
por algunhas flores bonitas coma estrelas 
do ceo. Había no xardín unha <lucia de pe
xegueiros que na primavera agramaban 
dondos abrochas de rosa e perla e, polo 
outono, cargábanse de froitos. Pousados 
nas súas ponlas, os paxaros cantaban con 
tanta dozura que os nenos paraban de xo
gar para escoitalos. "Que ben estamos 
aqui'', decían. 

Un día o xigante regresou. Fora visitar ó 
seu amigo o zampón de Cornubia e queda
ra con el sete anos. 'O cabo daquel tempo 
xa se .contaran todo o que había que con
tar, pois tiñan pouca conversación, e o xi
gante decidiu regresar ó seu castelo. Na
mais chegar, descubriu os nenas que xoga
ban no xardín: 

.¡Quen vos manda .estar aqui! -berrou o xi
gante cunha voze brután que escorrentou 
ós rapaces-. ¡O meu xardín é meu! -enga
diu-. Ata un parvo podería entendelo. ¡E 
non deixarei que ninguén xogue nel, non 
senda eu! + . 

l.J ,.•¡ t_JI •J .. \} 

\. - ... ----

Fidelina Seco/Luz Cao 
Edicións Laiovento 
Todas as tardes, cando saían da escala, os 
nenos adoitaban ir xogar no xardín do Xi
gante. 

Era un xardín grande e precioso, cunha mol 
herba verde. Aquí e alí sobre· a herba había 
flores fermosas como estrelas, e había dez 
pexegueiros que na primavera se enchían de 
abrochos de cor rpsa e pérola, e no outono 
producían boa froita.-Os paxaros pousában
se nas árbores e cantaban tan docemente 
·que os nenos a miúdo deixaban de xogar pa
ra escoitalos. "¡Que felices somos aquí!" di
cíanse. 

Un día o Xigante volveu. Fora visitar ao seu 
amigo o ogro Cornuallés, e quedara con el 
sete anos. Despois de que pasasen os sete 
anos el xa dixera todo -o que tiña que dicir, 
pois a súa conversa era limitada, e decidiu 
retornar ao seu -propio castelo. Cando che
gou viu os nenas :"-Ogando no xardín. 

"¿Qué estades facendo aquí?" berrou cunha 
voz moi áspera, e os nenos fuxiI:on. · 

"O meu xardín é ó meu xardín", dixo o Xi
gante;· "todo o mundo pode entender iso, e 
non permitirei que ninguén máis ca min xo
gue nel".+ 

Benigno· Fdez .. Salgado 
Editorial Galaxia 
Tódalas tardes, cando volvían da escola, os 
nenos adoitaban ir xogar 6 xardín do Xigante. 

Era un xardín largo e fermoso, de verde e 
suave herba. Aquí e acolá medraban como 
estreliñas lindas flores e había unha ducia 
de _pexegueiros ós que no tempo da prima
vera Hes saían delicados brochos de cor ro
sa e perla, e no outono daban ricos froitos. 
Os paxaros pousábanse sobre as árbores e 
cantaban tan docemente que os nenos. dei
xaban moitas veces de xogar e poñíanse a 
escoitalos. ''¡Que ben se está aquí!'', co
mentaban entre si. 

Un· día o xigante volveu. Fora visita-lo seu 
amigo, o ogro d~ Comualle, ~ quedara con 
el sete anos. 'O cabo dos sete anos dixéralle 
todo o que lle tiña que dicir, pois a súa con
ver~a non era moi alá, e ordenara de volver 
ó seu castelo. Cando chegou viu os nenas 
xogando no xardín. 

¿Que estactes facendo aquí? -berrou con voz 
moi forte e os picariños fuxiron. 

O meu xardín é o meu xardín -dixo o xigan
te-. Supóño que non é tan caro de entender, 
e non permitirei gue niiiguén, de non ser eu, 
xogue nel.+ " 

The·selfish giant 
OscarWilde 
Every afternoon, as they W€1re cÓming fróm 
school, the childrert used to go and· play in 
the Giants's garden. · 

It was a large lovely garden, with soft green 
grass. Here and there over the grass stood 
beautiful flowers like stars, and there were 
twelvé peach-trees that in the spring-time 
brolce_ out into delicate blossoms of pink and 
pearl, and in the autumn bore rich fruit. The 
birds sat on the trees and sang so sweetly 
that the children used to stop their games in 
arder to listen to them. "How happy we are 
here!" they cried to each other. 

One <lay the Giant carne back. He had been 
to visit bis friend the Cornish ogre, and had 
stayed with him for seven years. After the 
seven years were over he had said ali that he 
had to say, for bis conversation was limited, 
and.he determined to return to bis own cas
tle. When he arrived he ·saw the children 
playing in the garden. 

"What are you doing here?" he cried in a 
very gruff voice, and the children ran away. 

"My own garden, is my own garden'', said 
· the Giant; "any one can understand that, and 1 

will allow nobody to play in it but myself'.+ 

... 
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• IV Festival 
Anual da 
Asociación de 
Gaiteiros 
Gal egos 

Sete formacións particjparán, o 
próximo 23 de Decembro ás oito e 
meclia da tarde, no -IV Festival 
Anual da Asociación de Gaiteiros 
Galegos, que terá lugar no .Centro 
Cultural Caixa Vigo. Durante o 
acto procederase á leitura do fallo 
do i Certame de Poesía sobre o 
Gaiteiro, que organiza a mesma 
A.G.G., coa colaboración da 
Asociación de Escritores en 
Língua Galega. O festival ten 
carácter itinerante e nesta ocasión, 
ademais, nomearase ao pintor 
Laxeiro como Sócio de Honra da 
A.G.G. 

Outras ac;tividades que organiza a 
A.G.G. son o Encentro de 
Músicos Tradicionais, o 17 de 
Decembro ás 19 horas no 
Auditório Municipal de Narón, e a 
exposición "O Gaiteiro nas 
Artes'\ que estará exposta a partir 
do 22 de Decemrbo no Museu 
Municipal de Ourense.+ 

• Xosé Manuel 
Millán gañou o 
VII Prémio de 
Poesia Eusébio 
Lorenzo 
Baleirón 

As palabras no espelta de X~sé 
Manuel Millán Otero, foi o 

gañador do VII Prémio de Poesia 
Eusébio Lorenzo Baleirón. O xuri 
do prémio estivo composto por 
Xosé Femando Vila Brión, 
alcalde de Dobro, que acruou de 
Presidente, Carlos López 
Bemárdez, Ana Romani, Manuel 
Alvarez Torneiro, Xosé Maria 
Alvarez Caccamo e Cesário Vidal 
Alborés, concelleiro de Cultura de 
Dobro. Apresentáranse 43 
obras.+ 

•Denúncian 
censura na obra 
de teatro O 
Mariscal 

A representación da peza teatral O 
Mariscal, de Ramón Cabanillas, 
que puxo en cena o Centro 
Dramático Galego, baixo a 
dirección de Marcelino de 
Santiago "Kukas", foi sometida "a 
censura en canto á 
intencionalidade política do autor" 
"e reducidos os seus actores a 
monicreques (quizais co ánimo de 
alonxar a problemática da · 
realidade imediata?)'', denunciou 
Galiza Nova. 

"A obra orixinal está concebida 
cunha finalidade de·exaltación 
patriótica -Galiza f.rente a 
Castilla-, e é fidel froito do 
movimento cultural, organizativo 
e ideolóxico criado no ano 1916: 
As Irrnandades da Fala'', di Galiza 
Nova, que considera que o 
resultado da interpretación é xusto 
o contrário, caindo na censura da 
obra.+ 

•7.258 obras en 
galego até a 
actualidade 

Desde Afonso X até hoxe 7 .258 
obras foron editadas en galego, 
informou a Federación de 
Libreiros Galegos no acto de 
apresentación dos prémios 
Irmandade do Libro, que serán 
entregados o 10 de Febreiro en 
Vigo. A apresentación coincidiu 
cunba exposición no Museu do 
Povo galego dos catálogos que a 
Federación leva editados desde 
1978.+ 

GuieirQ 
'CULTIJRAL 
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O festival recolle todas as tradicións das marionetas. Na foto, representación do espectáculo 'Ulisses' da compañia 
Bambalina Titelles. (Fotografía : Carolina La Torre Canet) 

Trece obras no IV Festival 
Internacional de Títeres 
Desenvólvese entre o o 14 e o 18 de Decembro 
•H.V. 

O cabaret con monecos é a maior 
novid~de no IV Festival Interna
cional de Títeres, que se desen
volve en Vigo do 14 ao 18 de 
Decembro. A organización esco
lleu unha sá de festas da cidade 
para programar -o Sábado 17 ás 
doce da noite- unha das funcións 
golfas do certame: "Tos de pei
to", da compañia malagueña O 
espello negro. 

É tradicional que o festival vi
gués leve a locais públicos al
gunhas das obras, ainda que as 
máis delas desenvolveranse en 
dous teatros da cidade, tanto no 
caso das funcións escolares co
mo as de todos os públicos. Esta 
últimas acostuman a ter a metade 
de afluéncia de espectadores que 
as específicas para rapaces, ás 
que van entre 300 e 400 persoas. 

festival -protestou Miguel Bori
nes, da Delegación Galega da 
Unión Internacional de Marione
tas, que organiza o evento-, en 
Compostela pen an que este é un 
certame local, pero o certo é que 
ten unha vocación nacional gale
ga, como se demonstra pola cali
dade das obras e porque non hai 
nada igual no resto do país''. 

O festi~l sobrevive con perto de 
cinco m,llóns de pesetas, dos que 
tres paga o Concel1o de Vigo e só 
700.00© pesetas Xunta e Depura
ción, o/resto corre a cargo dos in
gresos por venda de localidades: 
250 pesetas nas funcións escola
res e para os nenos e 400 nas fun
cións de adultos. O espectáculo 
"Tos de peito" t n un prezo de 
mil pesetas en taquilla e de cin
cocentas de venda anticipada. 

espectáculos variados representa
dos por dez compañías que proce
den do Canadá, a Franza, o Sal
vador, o Estado español e Rú ia, 
e que recollen toda as traclicións 
do teatro de marionetas, entre as 
que están o guiñol e os robertos 
portugueses, as luvas, e mesmo 
os espectáculos de sombras. As 
páxinas de Axenda incluen a pro
gramación completa do festival. 

O aval que apresentan os organi
zadores é a nómina de participan
tes, entre os que se atopa Jordi ! 
Bertrán, que ven de ter un enorme .. 
éxito no Festial lntenacional da 
Franza . ..Bertrán apresenta o es
pectáculo Poemes audivisuals, 
unha obra con marionetas de fios. 

. "Cada ano a Xunta e a Deputa
c i ón reducen os carros para o 

O certame tamén programou un 
curso de papirofléxia, desenvolvi
do entre o 12 e o 16 de Decem
bro. O resto complétase con trece 

Tamén participa no fe stival a 
compañia rusa Teatro do Meni
ño, que, nun do cenário mái 
pequenos do mundo, enfrenta os 
Viaxes de Gulliver con grande 
me tria , nunha da función 
abertas a todos os público . + 

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

LEMBRANZA DOS QUE AINDA VIVIMOS 

Teño entre mans nestes dias un libro que 
atopei remexendo no anaquel ·dun libreiro 
amigo. Titúlase Os que non morreron, pu
blicado por Edicións do Castro, e do que é 
autor Xerardo Díaz Femández. 

É este un libro no que, como o mesmo edi
tor dí na sua apresentación, "todos somos 
responsables, dalgunha maneira, do que ten 
ocurrido na Galiza e todos ternos que apren
der da realidade para correxir o camiño" ... 

Ao autor, Xerardo Díaz, que anda nos 87 
anos, lémbrome agora de telo coñecido can
do coincidíamos nas andainas dun galeguis
mo ledo e compartido por opcíóns partidáa
rias semellantes e xuilguidos nun 'fin comun: 
cheos de ilusión cara un porvir de liberación 
para a nosa Terra, herdada dos nosos devan
ceiros. Este soño custou unha masacre crimi
nosa e inesperada, xa que o comportamento 
era valente pero prudente nos nosos rneios, o 
que non facia temer-a reacción dos que logo 
se chamaron "nacionales", daquela alimenta
da por clans familiares aos que lles importa
ba máis o que "fervi~ no pote" que o credo 

MANuEL BEIRAS GARCIA 

Xerardo Díaz Fernández. 

político -o compango do "cacique" máis ou 
menos rico, pero sempre "famento". 

Estou a debullar este libriño con verdadeira 
ansiedade e grande emoción. Lémbrome desfe 
Xerardo ao contemplalo na foto que ven del 

na contraportada. Recorda ao rapazolo de pou
co máis de vinte anos, ledo, simpático e acti
vo, fillo dun secretário de xulgado que tamén 
chegeui a coñecer, na-

espido; a Camilo Díaz, tan severo e estoico 
el, despois de ter feíto a pluma os retratos de 
todos eles e que Isaac, o seu fillo, fixo reco-

do no Porto do Son. 

O Xerardo Díaz estivo 
na cadea -provisó
ria!- nos baixos de 
Raxoi de Santiago, na 
que foi compañeiro de 
tantos amigos e ir
máns e que foi utiliza
da a modo de "capi
lla" de onde -cada 
noite- os ian sacando 
a "pasear" para tomar 
o ar nas noites quentes 
de Agosto ata o quiló
metro X da estrada Z. 
Cóntanos o autor, no 
seu libro "Os que non 
morreron", os seus in
tres de anguria supre-

•••••••••••••••••••••••••• 

'A Xerardo Díaz 
lémbroo cando 

coincidíamos nas 
andainas dun 

galeguismo ledo e 
compartido cheos de 
ilusión cara un porvir 
de liberación para a 

nosa Terra' 

Iler neste libro. 

Nosoutros lfürámonos 
daquela colleita de 
"vivos xa mortos", e 
seguimos dando os 
pasos derradeiros das 
nosas vidas, non sei 
se, alá dentro, máis 
mortos ' que vivos: 
porque non sei se 
despois de tantos 
anos de dramáticas. 
xeiras, conquerida 
-en aparéncia- a Au
tonomía da Nosa Te
rra, ternos que aturar 
a "ditadura" parla
mentar que nos aso
balla -aos galeguis-

ma cando vira, ou sentira, sacar da cadea a 
Anxo Casal, entre berros de protesta, meio 

tas- nesta "Capital de 
Pedra" onde os corazóns e ouvidos dos no
mes que nos goveman tamén son de pedra ... 

J. 

( 

= 
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A novelá 
como 
participación 
Criminal de 
Xurxo Borrazás 
Tres anos despois da sua primeira 
novela, Cabeza de chorlito, xurxo 
Borrazás dá ao prelo a sua segun
da entrega narrativa, outra novela, 
Criminal(!>, na que continua a 
manter a frescura da que facia ga
la na primeira. 

Criminal está dividida en cuaren
ta e seis capítulos nos que apare
cen moitas voces narrativas, até a 
do autor. Os capítulos son frag
mentos de vida, cantos inacaba
dos, rumores dubidosos, voces 
que falan, ecos que se escoitan, 
etc., que ao se reuniren para tra
tar de restituir unha continuidade 
narrativa aceitábel, regresan, co
mo sen querelo, á exemplaridade 
do mito e a traxédia, ao caos. O 
autor, o escritor implícito, di cla
ramente o que é a sua novela, o 
que intenta ser, se máis non: "E o 
escrito perdura, si, pero a súa du
rabilidade non vai moito máis alá 
dun remexido confuso con outros 
e critos, visións parciais e limita
das da escritura, que non é senón 
unha visión imperfecta e nesgada 
dunha orde ideal, irreal". E pro
segue: "Esta historia mesma non 
é en realidade unha historia; é 
unicarnente unha versión de si 
mesma, unha versión entre ou
tras, escritas ou non; iguais de 
fantásticas e iguais de reais ca 
ela, sen referencias que partan 
dela e en máis vida ca do instan
te a do instante secreto e inxe
nuo. a do instante total e por vós 
elexido" (p. 175). A cita é longa, 
mais é, en cena maneira, a dupla 
clave da novela de Borrazás. Trá
ta e de descreber o caos, non de 

Criminal 
Xurxo Barrazás 

ordenalo, de darlle unha arde ide
al, irreal. E, segunda, se en Cabe
za de chorlito parecia que nun 
momento ou outro os personaxes 
ian falar do leitor, aquí o leitor 
lanza unha mensaxe, críptica pe
ro clara: colle o bolígrafo (má
quina de escreber ou ordenador) 
e continua -ou refai- a histó
ria, leitor. 

A história, cuxo motivo principal é 
o triple asasinato cometido por 
Chuco Monteiro nas persoas do 
seu irmán, cuñada e sobriño; e a 
posterior fuxida. (Intriga e imaxi
nación). A partir destes feítos, o 
autor conforma a novela. A base de 
diversas voces narrativas: guardas 
civis, páxinas de xomais, xente que 
fala, locutores de rádio, periodis
tas, autores omniscientes que apa
recen e desaparecen en diversos 
capítulos, monos que narran, "ca
leidoscopios sen orde. / Imaxes 
crebadas, bastas, salvaxes. / A risa 
da loucura pende sobre vós" (p. 68; 
monólogo do escritor "implícito"). 

Por que Chucho Monteiro come
teu esa barbaridade. Implicita
rnente nunca o di o narrador, que 
se venga do leitor desimulado, 
dándolle probas e contraprobas, 
avanzándolle as suas intencións, 

os seus proxectos, o que é a sua 
novela. A vinganza do narrador é 
levada a éabo mediante o meca
nismo de contraste entre a sua 
atención obsesiva a certos feítos 
envoltos nunha aura de mistério 
que gardan unha verdade nunca 
pronunciada (as relacións de 
Chucho e a cuñada, etc.) e a es
curidade final verbo dos móveis 
que -puxeron en marcha a acción 
e a ~natureza des as accións (os 
crimes); todos desconcertan ao 
leitor e convidan. a múltiples J.n
terpretacións --ou a coller a pena 
e escreber a história. Un dos na::
rradores -xa citado- suxeria 
que a novela, o relato, non é defi
nitiva. As múltiples voces que 
conforman a novela veñen dicer 
o mesmo. 

Múltiples vo
ces, múltiples 
narradores 
que son acto
res da acción, 
observadores 
desde unha 
posición ime
diata, ou afas
tada comple
tamente dos 
acontecirnen
tos. Ás veces 
son só voces 
que se deixan 
escoitar no 
texto e que 
apresentan un 
mundo vio
lento, irracio
nal, pervyrso. 
Mais con hu
mor, con ira-
nia. Unha iro-
nía que serve 

Borrazás 
foxe do 
experimento 
polo 
experimento, 
sabe 
compor 
unha 
novela, 
montándoa 
con colaxes 
calculados 
desde 
o início 
da obra 

ao autor para esmigallar a novela 
coral, xa que a maioria dos que 
falan son voces, non personaxes. 
O autor esquece todo deseño psi
colóxico --ou doutro tipo-- dos 
personaxes, deixa total liberdade 
ao leitor para este os vonformar. 
Aos personaxes, porque a novelá 
está vertebrada de princípio a fi
nal, con minuciosidade, perme-

téndose xogos narrativos --estilo 
indirecto, construción inconexa, 
auséncia de pontuación- sen fra-. 
casar. Por toda a obra corre a sei
va do bon escritor, sobretod0 nos 
momentos en que ceiba o humor, 
aparece a paródia e consegue os 
momentos de máxima poténcia 
verbal. 

Criminal é a confirmación de Bo
rrazás como unha voz importante 
dentro da narrativa galega actual. 
Unha voz, un autor, que foxe do 
exeperimento polo experimento, 
que sabe compor unha novela, 
montándoa a base de colaxes -
que son os diversos capítulos
que aparecen calculados desde o 
início da obra. Unha novela que 
entrega todas as pezas ao leitor 
para que _este compaña o setL 
puzzle, á sua maneira, e tire as 
conclusións pertinentes, se é que 
compren. E por iso a estratéxia 
narrativa foxe da -linearidade da 
composición, da psicoloxia, do 
deseño de personaxes, .e se non 
agacha a voz do escritor, do na
rrador, é para dicer que este é un 
máis na narración, e que é pocuo 
de fiar, o que quer dicer que a 
voz autorial agácttase dobremen
te a meio -do artificio da paródia, 
a meio de todo un empório de có
digos e estilos onde todo sentido 
de hierarquía e homoxeneización 
é pasto en causa. E é asi po~que 
as claves interpretativas non ve
ñen dadas dun modo explícito ,_ 
senón a meio do procedimento 
construtivo, polas divérsas pers
pectivas, pala confrontación de 
estilos, códigos e técnicas, pol:;i 
desmitificación dos procesos de 
estruturación do caótico: polo 
carnaval. (E que conste que non 
queríamos citar a Batkhine). O 
autor escolleu unha máscara múl
tiple. O texto non fala: fai sinais. 
Os leitores son quen lle han de 
dar a palabra.+ 

XGG 

(1) Col. Medusa/narrativa. Sotelo Blanco 
Edicións. Santiago de Compostela, 1994. 
182 páx. . 

Lumefrío, marcado xa no propio título polo-tensión dos contrarios, aborda o conflicto 
entre ciencia-tecnoloxía e sociedade, a loito do creador por facer real unho obro que 
ninguén poido volver contra el, ou os diferentes reoccións humanas perante os verdugos 
do noso temp.o; cancro, sida, drogas ... 

NA MESMA COLECCIÓN 

LUMEFRÍO 
Ramón Caride Ogando 

XERAIS 

~~ 
~~ 

PANIFICADORA 
Xosé Cid Cabido 

A CIDADE DAS CHUVIAS 
Xosé Fernández Ferreiro 
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ABBC 
en galega 
Galicia 
desde Londres 
Galicia desde Londres ten como 
recopilador e editor a António Raúl 
de Toro, a quen se lle proporciona
ron as cópias dos textos emitidos 
ao longo de toda a andaina do "Ga
lician programme", tal como indica 
na apresentación da obra Francisco 
Femández del Riego. 

Para moitos será unha surpresa 
constatar que desde o ano 1947 até 
o 56, a BBC inglesa tivo un progra
ma radiofónico íntegramente en ga
lego. · Asemade existían espazos en 
catalán e euskera que, como o gale
go, flutuaban arredor de un cuarto 
de hora de duración. Todos eles es
taban incluídos dentro do "progra
ma español" que tiña a citada cadea 
radiofónica. A existéncia dos 
guións para ese espazo galego dé
bense principalmente a Alexandre 
Raimúndez e Francisco Femánde.7. 
del Riego, que fixeron posíbel a 
presenza dun programa destas ca
racterísticas. A sección española da 
BBC quixo emitir para o Estado es
pañol un espazo que reflectise a re
alidade cultural de Euskadi, Cata
lunya e Galiza, sendo o encarrega- ,.. 
do para as emisións na nosa língua 
e apresentador do mesmo Alexan
dre Raimúndez, quen tamén leu 
grande parte dos textos remesados 
desde Galiza. 

Esta emisión constituiu un feíto 
insólito naqueles anos nos que o 
galego estaba proibido e curiosa
mente podía escoitarse no . noso 
país através da BBC. Dita isto, a 
importáncia histórica <lestes 
guió.ns radiofónicos é evidente, 
pero é que ademais a calidade das 
colaboracións engrandecen o feíto 
e danlle unha maior entidade. 

Nestes programas falouse de arte, 
economía, etnografía, história e li
teratura, subliñándose as últimas 
novidades editoriais en língua gale
ga e prestando un especial interese 
ás criacións de certos poetas do pa
ís. A máis fixéronse semblanzas de 
persoeiros -corno Murguia, Caste-

lao, Armando Cotarelo Valledor, 
Curros Enríquez ou Lamas Carva
jal. Entre _a ampla nómina de cola
boradores compre salientar a Xosé 
Maria Álvarez Blázquez, Ben-Cho
Shey, Bouza Brey, Carré Alvare
llos, Carballo Calero, Celso Emilio 
Ferreiro, Rafael Dieste, Femández 
del Riego, Ánxel Fole, Florentino 
L. Cuevillas ou Otero Pedrayo, dei
xándonos sen mencionar a outros 
tantos que fi.xeron das emisións de 
"Galician programme" unlia cita 
fundamental co acontecer cultural 
do noso povo e cunha língua perse
guida sistematicamente. 

Os programas cinxíronse ao as
pecto cultural, posto que os asun
tos políticos 
non tiveron 
cabida, ainda 

-que algunhas Naqueles 
referéncias 
culturais leva
sen implícitas 
cértas conside
racións sócio
políticas. 

Os escritores 
participantes 
nesta expe
riéncia no eido 
da rádio son 
auténticos clá
sicos no de
senvolvimento 
cultural galego 
e como non 

anos 
nos que 
o galego 
estaba 
proibido 
podía 
escoitarse 
no noso 
país através 
daBBC 

podia ser menos, os seus escritos 
posuen unha fonda sabedoria so
bre os diferentes temas tratados. 

Eis a Galiza á que non querían dei
xar medrar, cun idioma vivo aoque 
querían asasinar (recentemente no 
CGAI, Ferrán Alberich da Filmote
ca Española apresentou unha fita 
onde incluía diversos cortes propi
ciados pola ·censura franquista a pe
lículas proxectadas comercialmente 
no estado, entre deles o dunha can
ción interpretada en galego; "Unha 
noite na eira do trigo", que debeu 
ser retirada da montaxe definitiva 
de "La Casa de la Troya"). 

Por fortuna os textos do programa 
galego emitido pola BBC ficaron 
ben gardados, polo que agora po
demos estar perante un material 
histórico e de notábel interese.• 

ÓSCAR LOSADA 

Sorpresas 
no dicionario 
de·Tavani 
A Editorial Caminho (Lisboa, 
1993), remata de publicar o "Di
cioriário da Lit~ratura Medieval 
Galega e Portuguesa". Algo tan in
teresante notábase a faltar máis en 

- Galicia que en ·Portugal, dado que 
as deficiencias son máis acusadas 
e as investigacións teñen sido máis 
retardatarias que no país irmao. 
Dous italianos, Guilia Lanciani e 
Giuseppe T~vani, están á ·frente de 
todo un colectivo de 84 profesores 
que fixeron posíbel este volume de 
700 páxinas. O Pr. Tavani non é 
un descoñecido para os galegos 
que percorremos a cotío a nosa li
teratura medieval El é un investi
gador habitual dos nosos trovado
res e algunhas das súas obras te-

. ñen sido publicadas en Galicia. 

Este "Dicionário'', non deixa de 
ser un dos máximos logros técni
cos en todo aquelo que ten rela
ción cunha serie de individualida
des e tratados que atinxen directa
mente aos autores da nosa lírica 

· medieval, aos xéneros de expre
sión poética, ao plurilingüismo, ao 
formulario gramatical, á comple
mentariedade Jexical, ás connota
cións intertextuais e, sobre todo, á 
novidade cartográfica. 

As etapas estudadas e aludidas no 
Cancioneiro Galaico-Portugués 
engádese todo o período e un es
tudo dos autores que conforman o 
Cancioneiro Geral. Parécenos que 
hai certas extralimitacións ao in
terferir noutra expresión de ruptu
ra coa estrictamente medieval. Os 
autores do Cancioneiro Geral, re
collidos por García de Resende, 
abranguen un periodo mui defini
do que vai desde a mitade do sé
culo XV a 1516, ano da súa publi
cación; é dicir: abarca os reinados 
de Joao II e Manuel 1, ambolos 
dous, consolidaron a Edade Mo
derna portuguesa, en todas as súas 

Xesus Alonso Montero, Giuseppe Tavani e Giula Lanciani. DELMI ÁLVAREZ 

configuracións. No Cancioneiro 
Geral pérdese o refrán das canti
gas medievais e introdúcense un
ha serie de temas exóticos, fruto 
dos descubri-
mentos, e alú-
dese aos mes-
mos. As co
plas e as fabu-
1 ación s que 
aparecen en 
Resende son 
as mostras 
máis eraras 
para decatar
nos que esta
mos fora do 
período dos 
trovadores 
medievais. 

Na lista de 
colabora
dores 
gal egos 
botamos a 
faltar a 
X.R. Pena, 
Murguía, 
X.Mª 
Álvarez 

Chámanos a Bl" 
atención a nó- azquez, 
mina de cola- Méndez 
boradores ga
legos, oito en 
total, e todos 
eles profeso
res da Univer
sidade de San-
tiago, dando a 

Ferrín e 
Martí 
de Riquer 

sensación de ghetto, como si se 
tratara de algo exclusivo e, ao 
mesmo tempo, excluinte. Algo 
suspicaz? Na lista de colaborado
res galegos notamos a faltar a un 
dos investigadores máis sobrios, 

Xosé Ramón Pena, e que é autor 
dun emérito rraballo de dous volu
mes, titulado: "Literatura Galega 
Medieval" que non aparece como 
colaborador, nen e fan referen
cias ao seu nome nen ao eu tra
ballos sobre a lírica medieval. 

Outq1s das ausencias, impropias 
deste "Dicionario", son as de Ma
nuel Murguía, que en 1905 publi
cou "Los trovadores Gallegos", 
convertíndose nun dos primeiros 
escritores sobre esta temática. Ou
tto dos grandes pioneiros e revela
dor dunha suxestiva "Escolma da 
Poesía Medieval" e doutros traba
llos, como Xosé María Álvarez 
Blázquez, nada se nos di de él. O 
mesmo acontece co autor de "O 
Cancioneiro de Pero Meogo", Xo
sé Luis Méndez Ferrín. Mentras 
isto acontece, colaboradores gale
gos como José Luis Couceiro fai a 
biografía de José Joaquim Nunes, 
e Ramón Lorenzo a de Carolina 
Michaelis de Vasconcelos. Nota
mos a falta, tamén da colabora
ción dunha das personalidades 
máis disteradas da lírica medieval 
como é o catedrático Martí de Ri
quer. Polo demáis, a obra é de un 
gran valor para calquer nivel de 
estudo sobre a literatura medieval 
de galegos e portugueses.• 

XOSÉ LOIS GARCIA 

D escudo de Galiza, 

deseñado por Castelao, 

agora en insígnia. 

¿olicit~ a cantidade 
que desexes ao teléfono 

(986) 43 38 30 ou ben ao apartado 
1371 36200 de Vigo. 

Envia o importe total en selos de correos 

P.V. P. 200 PTA UNIDADE 
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Á procura da 
estabilidade 
Festival 
lntercéltico 
do Morrazo 
Este ano o Festival lntercéltico do 
Morrazo, xa na sua décima edi
ción, celebrouse nunhas datas atí
picas (primeiros de Decembro) o 
que deu lugar a moitas especula
cións e comentários sobre a sua 
continuidade. Ao final houbo, 
afortunadamente, festival, ainda 
que fose de transición, e os afeizo
ados puderon ouvir nel a diversos 
grupos do país. O alcalde de Moa
ña, Cándido Pena (PSOE), co
mentou a ANT que o retraso na 
celebración debeuse "Á falta de 
resposta da Consellaria de Cultura 
no aspecto económico. Aló polo 
mes de Xullo díxéronnos que nos 
ian apoíar, pero non había como 
outros anos un documento que nos 
servise para negociar cos bancos. 
Polo tanto, non tiñamos garantías 
para poder organizar o festival. 
Finalmente o 30 de Outubro asi
namos o documento". 

O máximo mandatário municipal 
considera que "este desinterese 
absoluto penso que se debe a pre
si6ns políticas. Tiven que ir a San
tiago e dicerlles na Consellaria 
que os grupos galegos comprome
téranse a vir grátis a facer roldas 
de prensa denunciando a falta de 
apoio, para que houbese unha re
acción institucional". 

Este ·an~ festival contou cun or
zarnerito de 7 ,5 millóns de pese-

O grupo Milladolro. 

tas, dos que 5 foron aportados po
la Consellaria. O festival do Mo
rrazo t que naceu un pouco como 
o relevo de Ortigueira cando este 
desaparecu, sempre contou cunha 
forte subvención institucional pa
ra a sua realización, e este ano, 
cando non a tivo, atopouse cos 
atrancos comentados, polo que 
semella un certame totalmente 
dependente das subvencións, ain
da que Pena opina que "non de
pendemos só das subvencións. 
Creo que es.te certame está xa 
consolidado, que era o roáis difí
cil. O povo de Moaña ten ganas 
de festival. O que sucede é .que 
manter un evento desta categoría 
require de bastantes cartos. Senón 
fariamos algo cinxfudonnos estri
tamente á música tradicional. Pa-

ra que no futuro non haxa proble
mas pensamos facer un padroado 
con participación de xente diversa 
(comerciantes, prensa, músicos, 
etc.) para non estar pendentes de 
quen mande na Xunta ou no Con
cello de Moaña decida apoiar ou 
non o festival. Con iso pretende
mos facer presión para que o fes
tival non se perda. Aos Milladoi
ro pareceulles interesante esta 
proposta. Este debe ser o festival 
de Galiza e penso que no futuro 
podemos conseguir que sexa asi, 
pero o futuro do certame pasa po
lo padroado". 

Achácaselle ao festival desde cer
tos sectores o imobilismo á hora 
de contratar aos artistas, o que le
vou a Milladoiro ou Júlio Pereia a 

SANTI ALVITE · 

actuar repetidametne na localida
de: "Penso que tamén apostamps 
por xente descoñecida -retrueca. 
A primeira vez que trouxemos a 
Júlio Pereira era praticamente un 
descoñecido. A verdade é que este 

·ano se non participase Milladoiro 
non .teriamos tanta xente asistindo 
ao espectáculo. Ao mellor equivo
cámonos repetindo con certos gru
pos, mais é que Milladoiro nunca 
dá perdas, ainda que o seu "ca-
chet'' sexa alto. O que si pretende
mos é darlle cancha aos grupos 
noveis nas vindeiras edicións". 

Sumaríanse asi ao festival Cidade 
Vella de Santiago que, desde hai 
anos, ven apoiando decididamente 
polos grupos novos do país, que
dando o certame organizado pola 
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Xunta esquecido tras dos fastos 
xacobeos. 

Hai que subliñar que a actuación 
de Milladoiro non feche do festi
val, onde fixeron un repaso a di
versos temas exitosos do seu re

'pertório, estivo rodeada dun enor-
me afervoamente popular, consti-
1:Ui.ndo un grande éxito. 

· O ambicioso programa do ano pa
sado contou con 14,5 millóns de 
orzarnento e tivo como actuacións 
estelares a de Milladoiro, tocando 
cunha orquestra, presentando o 
disco "laco-
bus Magnus" 
e ós irlande-
ses Chieftains O festival 
coiñpart_in.do Intercéltico 
cartel cos 
Matto Con- do Morrazo 
grio. é oque 
o desglose de canta con 

maióres 
subvención 
s de entre 
todos os 

gastos desa 
edición do 
festival foi 
pedido pola 
oposición mu
nicipal pero 
até o momen- que se 
to o concello celebran no 
non facilitou noso país 
as cifras. O 
festival Inter-
cél tico do 
Morrazo é o 
que conta con maiores subven
cións de entre todos os que se ce
lebran no noso país. Alguns deles 
(Zas, Pardiñas Ou. Calo) teñen a 
cada ano enormes problemas para 
manterse na brecha, porén coríti
nuan, nun traballo digno de lou
var, . acudindo á cita do folk anos 
tras ano.• 

ÓSCAR LOSADA 

~\~\ ~~~1~11 ~Tea~~º~111~ ~--~~ 
Con til no 
segundo a 
Estreas 
na Sala Galán 
Nas pa actas semanas a Sala Galán, 
trouxo dou novos espectáculos: 
dunha banda Mano a Mano con 
coreografia de Teresa Nieto que 
contén unha irremediável referén
cia ao flamenco non xa polo uso da 
música de Habichuela e Marchena 
-a cantiga de berce Cascabeles 
azules e o Romance a Córdoba
ou Falla --coa sua Danza de la vi
da breve na interpretazón que o 
Paco de Lucía fixera no teatro real 
de Madrid- senón pola presenza 
constante de elementos e xiros pró
prios da estética sureña perfeita
mente encardinados nunha concep
zón contempororánea "Dunha for
ma puramente intuitiva, a linguaxe 
coreográfica que coñezo, que é a 
da danza contemporánea, púxose ó 
servicio do sentimento, da enerxía, 
do temperamento do flamenco, 
moi próximo á miña forma de ser e 
de expresarme". O espectáculo vai 
introducido por un prólogo bailado 
por Miguel Cañas que "expón e re
sume o vocabulario e o sentimento 
plasmado despois ó longo de toda 
a coreografía" un solo de extraor
dinária poténcia, cheíño de paixón. 
A seguir o duo de bailarinas -a 
própria Teresa Nieto e Lourdes 

Mas- espellean-se en diálogo de 
corpos paralelos para logo confluir 
en contrapontos de vistoso desfase, 
siléncios, a tensión sempreviva das 
mans, esa certa violéncia, esa pai
xón, ese dolor. O espectáculo tivo 
unha magnífica acollida no público 
que case en-
chia a sala, 
cousa ahondo 
significativa, As salas 
tratando-se 
dunha estética alternativas 
-a do flamen- cumpren 
co- que a unha 
moitos nos 
queda un tanto función de 
lonxe. investigazón, 

criazón e 
·madurazón 
de xeitos 
diferentes 
de 
comprensión 

Doutra O eco 
do siléncio do 
Odin Teatret 
coa maxistral 
interpretazón 
de Julia Varley 
e a direczón de 
Eugenio Bar
ba. "O eco do e expresión 
silencio é un cultural e 
es pee tác ulo artística 
que describe as 
argalladas .da 
voz dunha ac-
triz e as estrataxemas que inventa 
para interpretar un texto. 

A voz dos actores e o texto pre
sentado ós espectadores compo
ñen a música dun espectáculo. No 
teatro, onde aparentemente estase 
libre dos códigos coñecidos da 
_música, a actriz necesita crear un 

labirinto de regras, 
referencias e resis
tencias a seguir ou 
rexeitar para che
gar á expresión 
persoal e recoñecer 
a própria voz. 

O eco do silencio 
transita algunhas 
das etapas deste 
proceso que, ó tra
veso da disciplina 
técnica, fai deslizar 
a percepción do es
pectador revelándo
lle por detrás da ac
triz á. persoa e por 
detrás da voz o si
léncio'~. 

Na realidade trata
se dun po~to a 
meio camiño entre 
a diqáctica e o es-
pect~culo teatral, no que a actriz 
vai desandando o camiño para 
atopar a própria voz, a conscién
cia <;la voz e constituí-la na ferra
menta do seu traballo. Asi, mos-

.- tran-se diversos ~xercícios --es
pecialmente surprendente foi a 
uso que fixo da voz como puro 
instrumento musical dedicando-se 

.. . ·- --- -· -- -r-----· ------- - - ~ - -- ---- -- - -- -

a arrincar harmónico~ da gorxa · 
como se dunha guitarra se tratar, 
perdendo-se a referéncia do punto 
de emisión para inundar a sala-, 
diversas técnicas -sempre coa 
voz como referente, mesmo para 
iso sexa preciso ir á expresión 
corporal como subtexto-- e diver
sos exemplos escollidos de entre 
os espectáculos do Odin. A final, 
e para incidir quizais no aspecto 
didáctico da montaxen, tivo lugar 
un pequeno· colóquio entre públi
co e actriz, onde se revisaron al
guns aspectos do oferecido e so
bre todo a estratéxia de traballo do 
Odin ·reatret. En definitiva- un 

magnífico curso de voz con:verti
do nun fermoso espectáculo. 

Para rematar queremos valorar os 
recentes acontecimentos que leva
ron · a Sala Galán ás portas do de
sastre económico e case da clausu
ra. Perigo que se manten á espreita 
pois -fora do parcheado-- non se 
solucionou nengun aspecto estrutu
ral importante. As salas alternati
vas cumpren á perfeizón -na me
dida én que a normalmente feble 
economía lles permite- unha fun
ción social de indubidável valor: a 
investigazórt, criazón e madurazón 
de · xeitos diferentes de compren
sión e expresión cultural e artística. 
Función que, entendemos, deve
rian cumprir --e obviamente non 
cumpren- os estamentos culturais 
criados polas institucións do país. 
É entón, como mal menor -nós 
que sempre cuestionamos os subsí-
di os-, que se deveria apoiar 
este(s) espazo(s) do diferente. · 

Ocprren-se-me unhas cantas. per
guntas por se alguén ten as res
postas: Carttas vezes se viu un es
pectáculo de Danza en Composte
la? Há público para a Danza en 
Compostela? Os teatros <leven 
programar só o que a. imensa 
maioria do público quer? Que é o -
que quera imensa maioria do pú
blico? Há un público galego? Co
mo se cria un público galego1 
Qué é o teatro-danza? Quen sabe 
que é a sala Galán?• 

FRANCISCO SOUTO 
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Enrique Líster, comandante das Milícias Populares 
Galegas, f oi xeneral de catro exércitos 
O líder comunista é unha figura principal da loita antifascista neste século 
• XAN CARBALLA 

Figura senlleira da loita 
antifascista en toda 
Eur9pa, Enrique Líster, 
un galego do concello 
de Teo, morreu o 
pasado 8 de Decembro 
en Madrid. Empuxado -
ás armas pola 
insurreción golpista de 
Franco, Líster 
comandou o lendário 
5º Reximiento, as 
Milicias Galegas que 
fundaron galeguistas e 
comunistas, e chegou a 
ser xeneral nos 
exércitos soviético, 
iugoslavo e polaco. 

A el referiase Castelao no Sempre 
en Galiza como o naso Líster. 
Precisamente a relación de Caste
lao con Líster iníciase através da 
criación das Milicias Galegas, 
fundada nos primeiros dias do 
golpe como narra Santiago Alva
rez no libro que Jles adica en Edi
ciós do Castro, "esa iniciativa de 
abrir unha oficina de incorpora
ción voluntária a unhas milícias 
galegas adoptouna a Frente Popu
lar Galega e, singularmente, o má
ximo dirixente do Partido Gale
guista, Castelao, de acordo co Par
tido Comunista que xa criara o 5º 
Reximento". 

Líster, nacido o 21 de Abril de 
1907 en San Xoán de Calo (Teo), 
fillo dun canteiro, tamén se adicou 

a este oficio. Marchou con doce 
anos para La Habana e asiste ali a 
clases nocturnas no Centro Gale
ga. Regresa en 1925 onde revitali
za o Sindicato de Oficios vários, 
voltando de novo a Cuba, onde en 
1927 ingresa no Partido Comunis
ta de Cuba que loita contra a dita
dura de Machado. Expúlsano de 

Cuba e impedido de entrar nos 
EEUU regresa á Coruña. Até a 
proclamación da República é deti
do e encarcerado en duas ocasións 
palas suas actividades políticas. 

Lister sae de Galiza en 1932 por 
problemas cun sindicato amarelo 
e despois de estáncias en Ma-

drid, Berlín e Paris, instálase en 
Moscova, onde traballa- como 
barreneiro no metro de Moscova 
e estuda na Escala Leninista e na 
Escola Militar. Regresa no verán 
do 1935, con pasaporte portu
gués, e o PC encarrégao da ins
trucción das milícias obreiras e 
campesiñas. 

Estala a guerra 
Cando Franco e unha grande parte 
do exército trª-iciona o seu xura
mento á República, e dan un golpe 
militar, o factor principal de resis
téncia constitúeo a resisténcia · po
pular. Líster entra como soldado 
nas Milicias Populares e intervén 
nas accións para evitar a caída 
imediata de Madrid. En pouco 
tempo ascende e corneza a sua so
na póndose ao frente do 5º Rexi
mento. Xa corno Comandante no 
Exército Regular Popular é desig
nado xefe da 1 ª Brigada Mixta, e 
tamén das Milícias Galegas. 

Toda a traxectória de Líster na 
guerra, coa sua e tratéxia de taca
dísima -en batalla como a do Ebro 
ou na toma de Teruel, quer un ca
pítulo histórico de tacado, desfa
cendo o mito intere ado de ca ta 
que apresenta ao líderes popula
res do exército da república pouco 
menos que analfabetos, cando 
apesar da disminuida ituación 
material souberon resistir e case 
derrotar a ofensiva do exército 
franquisra apoiado masivamente 
por Hitler e Mussolini. 

Líster exíliase ao rematar a guerra 
e participa en diversas l>atallas da 
segunda guerra undial, a resulta 
das cales recebe os nomeamentos 
de xeneral en outros tres exército : 
o soviético, o polaco e o iugoslavo. 

Membro da dirección do Partido 
Comunfata, rompe no ano 70 por 
discrepáncias coa liña política e 
funda o Partido Comunista Obrero 
Español, reintegrándose hai pou
cos anos no PC, do que cando a 
sua morte era membro honorário 
do Comité Central.• 

•....................•.•.••..•..•.......•.........•................•....•............•........•.....•...............•..........•.••...•..........•......•.......•...........• . . 
· 'Sempre me portei dignamente e volveria a repetir o mesmo' 

Declaracións ao se lle conceder na Galiza o Prémio 1 O de Marzo 

"Penso que me teño 
portado dignamente en 
todas as situacións e 
lugares, qen sexa na 
loita armada, na sindi
cal ou na política. Can
do un se acerca ªº últi
mo da sua vida hai que 
ver se se comportou 
como ~orrespondia ou 
non. Eu fíxeno e repe
tiría o mesmo'\ decla
raba Enrique Líster a A 
N osa T erra en Marzo 
de 1990 (nº 426), can
do o CJube Cultura,1 -
Adiante lle entregaba o . 
prémio 1 O de Marzo. 

Naquela conversa Líster · 
non se quixo explicar 
sobre as Milicias Gale
gas "foi unha das m9itas 
que se formaron, esla 
promovida por Castelao 
e outros galeguistas. Fi- : Enrique l.ister co conselleiro soviético Jcomandante Carlos'. 
xemos xuñtos tóda a 
guerra"; e-lembra as batallas princi
pais nas que participou: Jarama,_ 
Guadalajara e Brunete, - -

Cando 'Ile faJamos da sua inter
vención na criación dun PC gale
ga rematada a guerra o xeneral 
ga1ego explica, "eran os anos 45 

ou 46, en París. Querían que eu 
formase parte da direción, pero 
non quixen porque para min esta
ba claro o que quería Carrillo: ter 
uns criados na Galiza. Eu propu
ña un partido que se organizase 
ali, non desde a emigración, cun
ha <lireción no país, mentres Ca-

rrilJo e Santiago Alvarez queria
no doutro tipo. Afina! criárono 
como se tiñan proposto, e come
zou a funcionar". 

O futuro do comunismo 

No ano 90 os cárnbios 110 Leste 

estaban en plena efu
sión e á pergunta da 
orientación da esquer
da ocidenta1 Líster 

1 respondía, "penso que 
as cous~s están pa
sando por un periodo 
de ruptura, choque e 
fa1sificacións. Ad
mais, non se pode vi
vir tanto tempo falan
do do comunismo 
cando nunca existiu. 
Porque o comunismo 
é un socialismo sen 
clases, onde terán que 
,pasar moitas xenera
cións até que surxa un 
home novo quen de 
construir esa socieda
de e non querer quei
rnar etapas, corno se 
quixo facer. Ou sexa, 
terá que pasar moito 
tempo ainda, pero un
ha das cousas falsas é 
dicer que na URSS 

existía o comunismo. Non pode 
habClo cando non hai pan nas 
panaderías, nen carne nas carne
cerias. Eu traballei con 400 gra
mos de pan negro como barrenei- . 
ro -na primeira liña do metro de , 
Moscu e sei das tremendas difi
culdades que se pasaban" . 

Lí ter reivindicaba facer frente á 
realidade sen mi tificación , "hai 
certas cousas pasaxeira que nou
tro tempo enchéronos a cabeza, 
como tiñamos 40 ou 50 anos me
nos. E o socialismo, ... cando estás 
pensando o que pasa nese paises, 

· hai que explicar que as tendas es
tán valeiras e con anos e ano asi. 
Eu vivin no traballo, na frente e na 
retagarda. Hai que ser realista ". 

A relación con 
Augusto Assia 

O xornalista Felipe Fernández 
Armesto, Augusto Assia, en tem
pos axente do Komintern, tivo 
boas relacións con Líster nos 
anos 30, loxicamente distancia
das deseguida coa virax.e ideoló
xica do xornalista, "os seus ir
rnáns portáronse moi ben na gue
rra. A el coñecino en Berlin no 
1933, cando era o enlace da di
rección do partido con Moscova. 
Desde entón non o volvin ver. 
Logo xa sabemos que marchou 
por outros camiños e non teño 
por que falar da sua traxectória 
cando está bastante clara desque 
rompeu co PCE e se enfrentou co 
partido converténdose nun reac
cionário'~. • 

.......................•.......................................•..............•............•......................•.............•...............•..•........................ 
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Miguel Hernández canta a Líster 

Li ter, a vida, a canteira, o frio: 
ti, a vida, as tuas forzas coma lapas. 
Teruel coma un cadavre sobre un rio. 

A efusión das pedras e as ramas, 
a vida devorcando un viño basto 
perto de aquel cadavre con escamas. 

Defendeu o seu escudo aquel cadavre 
a corte, a ferruxe, a sua lenda; 
mais a vida co!ltinua e prevalece. 

Por moito que un cadavre se defenda, 
a morte está sitiada, acurralada, 
ce~cada pola v:ida máis tremenda. 

Nen coa condición da nevada_ 
o circo de fogueiras se desfai; 
quebra o cerco da labarad~. 

Non hai quen o enfrie, quen. ~escache. 
Retrocede a xiada nas orellas· ".; 
deste lume vital que fai e sopla. 

Contra a morte, contra as suas ovellas, 
queimando de afouteza o armamemento 
disparas as paixóns e as sobrancecellas. 

Lister, a vida, pedra do portento, 
precisa unha forma victoriosa, 
e terás que a traballar co teu alento. 
( ... ) 

(Do poema Teruel) 

ANOSA TERRA 
Nº 652 -15 DE DECEMBRO DE 1994 29 

As crónicas da terra ardente 
novo _disco -de Fausto 
Gravación apqs cinco anos de siléncio 
•JORGE UMA/EXPRESSO ~ 

O músico portugués Fausto ven de 
pór fin a un siléncio discográfico 
de cinco anos. cunha obra que é 
continuación do seu tripleLD Por 
este rio acima. A obra longamente 
agardada é Crónicas da terra ar
dente, un álbum inspirado no.terna 
dos Descobrirnentos. 

Para Fausto o seu novo doble al
bum estaba planeado desde hai 
cinco anos "é un segundo momen
to dunha triloxia que tenciono en
cerrar dentro de dez, doce anos. o 
disco reférese a vários textos co
mo a História Trágico-Marítima 
de Bernardo Gómes-Brito, o rotei
ro da primeira viaxe do Vasco da 
Gama, O soldado prático de Dio-

xosÉ LOIS DIAZ go de Couto ou A história de Dom 
Cristovao da Gama que foi escrita -
por Miguel Castanhoso e que na
rra unha incursión dos portugueses 
na Etiópia". · 

Marca as diferéncias con aquela 
primeira obra Por este rio aaima, 
"aquel album fala do mar e Cr.ó
nicas da Terra Ardente fala, 

- esencialmente, da terra e do fogo! 
Aquel estaba en prirneira pefsoa · 
de singular, este fundamental
mente en primeira do plural; nós, 
nós, nós". 

Amor-ódio 

Ante a perguna das suas relacións 
de ámor-ódio co seu país, Fausto 
afirma que "amór-ódio é unha ex
presión demasiado forte, mais asu
mo a relación de ambivaléncia. Un
ha das cousas que me custa moito 
no naso país e na nosa xente é unha 
certa subordinación ao que é estran
xeiro; e, quen sabe, m9itas veces un 
desprezo por si mesmo. A sensa
ción que me dá é que a nosa xente 
chega sempre despois dos tiros te
ren acabado no palácio, para ova
cionar a quen aparece na baranda". 

As relacións coa crítica son espe
cialmente complexas no caso de 
Fausto que abo~da ·o problema di
cindo que o seu problema é cos 
críticos non coa crítica "há unha 
diferéncia grande entre crítica e 
maledicéncia. Por veces publícan
se artigos nos xomais que máis pa
tecen axustes de contas. Non podo 
considerar crítica un texto que 
destila ódio e vinganza. Un mao 
disco non pode xustificar nunca 
ódi<J e vinganza. Xa fun albo, é 
verdade, de excesos de linguaxe 
por parte de persoas que nen se
quer coñezo. Non teño pretensión 
de ter feito sempre causas moi bo
as ou excelentes, máis razoábveis, 
polo menos, debo ter feíto".+ 

medusa 
-~---

11arroli1·n 
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Convo.catórias 

Certame 
de pintura 
A Deputación da Coruña e máis o 
Concello de Rianxo, convocan o Cer
tame de Pintura Castelao, para obras 
de tema e técnica libre. O prémio 
comprende duas categorías: para me
nores de 16 anos nados ou residentes 
en Rianxo, cunha dotación de 35.000 
pta.; e para maiores de 17 nados ou 
residentes na Galiza, dotada con 
300.000 pta. Asemade estabelecen un 
prémio especial de 100.000 pta. para 
a millor obra de pintor rianxeiro 
maior de 17. Os cadros apresentaran
se enmarcados, cando menos, cun lis
tón de madeira de 2 cm., e acompaña
dos dun sobre pechado no que virán 
os dados do autor, no exterior do so
bre virá o título da obra e a categoría. 
á que pertence. Para participar hai 
que remesar as obras, antes do 18 de 
Xaneiro de 1995, ao Concello de 
Rianxo. Maior información no (981) 
86 00 75. 

Víaxe a Rúsia 
en fin de ano 
A Asociación Máximo Gorki organi
za unha viaxe a Rúsia en fin de ano, 
do 26 de Decembro ao 2 de Xaneiro, 
con duas opcións Moscova por 75.000 
pta., viaxe e pensión completa, ou Le
·ningrado por 78.000 pta.·, viaxe e pen
sión completa. ·Maior información na 
Asociación: Marqués de Valadares, 
14-1 º (oficina 5). 36201 Vigo. Teléfo
no (986) 22 44 57. 

Concurso 
nacional 
de poesia · 
A agrupación cultural O Facho con
voca o XVII Concurso Nacional de 
Poesia, aberto a todos os que non te-

Música 

Freixo Rock 
O Sábado 27 ás 8 do serán no cruce da 
Pasaxe en Víndos (Gondomar), ao la
do da gasolineira, terá lugar un grande 
festival -rock coa actuación dos grupos 
galegas Kaos, Rastreros, Skacha, 
The Feixons, A Deriva, Oxtiax que 
te Pariu e máis K.G.Ben. Entradas á 
venda no próprio concerto a 500 pta. 
Para maior información perguntar por 
Javi no (986) 20 95 33. 

Jimmy Thackety · 
A sua xira polo país pasa por Vigo o 
Xoves 15 no Nova Olimpia, Ponteve
dra o Venres 16 na discoteca Equus, e 
Ourense, Sábado 17 na sala Luna. 

SexMuseum 
Xoves 22 e Venres 23 ás 11 da noite 
no Planta Baixa de Vigo. 

Praia Clube 
A sala da Coruña tivo que cancelar vá
rias actuacións do seu programa para o 
mes de Decembro. O único concerto 
confirmado é o de Cosmic Mufin xunto 
Foggy Mental Breakdown, o Venres 
23 ás 11 da noite. Entrada a 500 pta. 

Parkinson :De 
Actuan o Xoves 15 ás 10 da noite no 
Número K de Santiago, Venres 16 ás 
8,30 da tarde na sala Faraones de Ou
rense, e Sábado 17 ás 11 da noite no 
Planta Baixa de Vigo. 

Chris Wilson 
Xunto The Flaming Groovies e The 
Barracudas. Xoves 15 na Caimán da 
Coruña, e Sábado 17 no Número K de 
Santiago. 

Filloa 
Conxunto de saxos. O Sábado 17 ás 
11 da noite na sala Galán de Santiago. 

Trio Tchaikowski 
O Venres 16 no Teatro Principal de 

_ Ourense. 

Filarmónica eslovaca 
O Xoves 15 no Auditório da Galiza 
(Santiago)."Ven co Coro de Cámara 
de Praga e Filarmónico Checo. Dirixe 
Zoltan Pesko. 

ñan publicado nengun libro de poesía 
a título individual. Os traballos (tema 
libre, inéditos, sen limitación na ex.
tensión ainda que cun máximo de 5 
poemas por concursante) han de che
gar mecanografados a dobre espazo, 
por tripÍicado, baixo lema e plica, an
tes do 31 de Xaneirl) de 1995 á 
Agrupación cultural O Facho: Federi
co Tápia, 12-lQ. Apartado de Correos 
46. A Coruña. O prémio é único de 
40.000 pta. 

Prémio Nacional 
de Periodismo 
Gastronómico 
Álvaro Cunqueiro 
Convocado polos Amigos cla Cociña 
Galega e máis o Concello de Lalin. 
Poden aspirar ao prémio os traballos 
periodísticos sobre temas de gastrono
mía galega, publicados por primeira 
vez durante o tempo·comprendido en
tre o 1 de Marzo e o 31 de Decembro · 
de 1994 en calquer meio de comunica
cipn de calquer localidade do Estado. 
A organización aceitará éomo máximo 
dous traballos por autor que se apre
sentaran, antes do 5 de Xaneiro de 
1995, na Casa do Concello de Lalin 
nun sobre pechado dirixido ao alcalde, 
no que conste: Para o Prémio Gastro
nómico Alvaro Cunqueiro. As obras 
apresentaranse por cuadruplicado a 
través do recorte do periódico no que 
foron publicadas, pegados en fólios 
DIN A4, acompañados doutra folla no 
que aparezan o nome e enderezo do 
autor e a data de publicación do exem
pl!rr. No caso de artigos de rádio ou te
levisión, deberanse remesar tres fitas 
na compaña da certificación do direc
tor da emisora na que conste a data e o 
nome do programa no que foi emitido.' 
Os prémios divídense en: 1 º con 
500.000 pta., 2º con 250.000 pta., e 3º 

con 100.000 pta. Os traballos premia
dos pasarán a ser prop~dade das enti
dades convocantes e o_f!tllo do xurado 
terá lugar en Lalin co gallo da Feira do 
Cocido de 1995. 

Certame 
de arte Xosé 
Domín~ez Guizán 
A quinta edición do prémio de arte Xo
sé Domínguez Guizán, convocado polo 
Centro Cultural de Begonte (Lugo), 
ven dotado con 250.000 pta. para a 
obra pictórica gañadora. Poden optar á 
convocatória obras de pintores galegas 
(duas obras por autor como moito), de 
tema libre, e cun tamaño máximo de 
l,5xl m. con ou sen marco. Os cadros 
han de ir acompañados de dados iden
tificativos (nome, enderezo e teléfono 
do autor, e medidas e título da obra) e 
debidamente protexidas ao Centro Cul
tural Begonte (Begonte. Lugo), antes 
das 12 h. do 25 de Decembro. O Cen
tro cultural encarrégase do gastos de 
envio e de devolución. 

Prémio de poesia 
de Ourense 
O concello de Ourense convoca o XV 
certa'me de poesia Cidade de Ouren
se dotado cun único prémio de 
250.000 pta. e a publicación do libro. 
Os traballos que han ter un mínimo 
de 800 versos, apresentaranse por 
sextuplicado, mecanografados a do
bre espazo en follas tamaño fólio. A 
entrega ten que ser antes do 30 de 
Decembro de 1994 na Concellaria de 
Cultura de Ourense (os concursantes 
portugueses poden facer a entrega na 
Cámara Municipal de Vila Real). As 
obras han vir baixo o lema Para o 
XV prémio de poesia Cidade de Ou
re nse, e acompañadas dunha plica 
cos dados persoais. + 

a murga de mú
sica popular Os 
Estalotes veñen 
realizando desde 
hai tres meses, 
todos os venres 
ao serán, cando 
a hora dos viños, 
por alguns dos 
bares e tascas da 
rua de San Pedro 
en Santiago, ac
tuación s musi
cais e corais. 

OS ESTAlOTtS 
Por un 
campus 
digno, ' 
a noite 
de tralla!! 

Lluis Llach 
De xira para apresentar o sen disco 
máis recente Un pont de mar blava. A 
derradeira actuación é o Venres 16, ás 
10,30 da noite, no Pazo de .Congresos 
da Coruña. 

Coral Máximo Gorki 
A Coral Polifónica da Asociación Má
ximo Gorlci, actua o Venres 16 ás 7 ,30 
do serán na asociación de viciños de 
San Xoan Poulo (Vigo), e o Sábado 17 
ás 8 do serán no centro cultural de Ca
bral (Vigo). 

Alicia Larrocha 
No piano. acompañando á soprano Oi
ga Serra, o Xoves 22 no Auditório de 
Galiza en Santiago. O programa com
prende obra de Granados. 

Sinfónica Europea 
Actua o Venres 23 no teatro Principal 
deOurense. 

Virtuosos de Moscova 
O Venres 16 no centro cultural Caixa
vigo, xunto o coro Príncipe de Astú
rias. Interpretan O Mesias de Haendel 
baixo a dirección e Sal;>as Calvillo. 

Venres musicais 
A asociación de viciños A Xuntanza e 

As delegacións 
de alunos das es

colas de Forestais e de Profesorado de 
Pontevedra, organizan un concerto de 
rock bravu dentro da sua campaña rei
vindicativa de melloras no campus 
pontevedrés. Será con entrada libre o 
Xoves 15 de Decembro 'ás 7 do serán 
no recinto feiral da Xunqueira, e parti
ciparán os grupos: Bochechinhas, Pa
paqueixos, Skoroabois e Y ellow Pi
xoliñas. 

Five Blind Boys 
of Alabama . 
Conxunto de gospell. Actua o Xoves 
15 no centro cultural Caixavigo, e o 
Mércores 21 no Teatro Principal de 
Santiago. 

Sinfónica de Galiza 
Amais do concerto con Alfredo Kraus 
actua o Xoves 15 no Pazo de Congresos 
da Coruña e o Venres 16 na lgrexa de 
Sta. W de Ribadeo. O programa com
·prende pezas de Schubert, R. Strauss e 
Schumann. Dirixe M. Zumalave. 

Filarmónica de cámara 
Baden Wurtemberg 
Dirixida por Klaus-Peter Hahn. O 
Venres 16 dentro dos Concertos di
dáctivos para xoves do Auditório de 
Galiza, e o Luns 19 no centro cultural 
Caixavigo.+ 

O trinque 

Ven o tempo do Nadal e 
tamén dos agasallos. Pense 
antes que nada na escrita 
galega, onde autores como 

Anúncios de balde 
• Véndense auto-colantes Self-de-' 
terminator (B/N. 8,5x14,5 cm. PVP 
29 pta. c/u). Pedido mínimo 4 unida
des. Enviar importe total (+29 pta. pa
ra gastos de envio) en sel os de corre
os a: S.S. Creasións. O Penedo, 3. 
36930 Bueu. 

• Véndense cachorros de dálmata. 
(986) 32 92 42. 

• A Confederación Intersindical Ga
lega (CIG) puxo á venda unha car
peta de xilografías coas imaxes de 
Fidel Castro e o Che Guevara, reali
zadas pola artista Marcela Santórun, 
e incluen as seroblanzas feítas por Xo
sé Luis Méndez Ferrín e Xosé Neira 
Vilas respectivamente. Pódese adquirir 
por 1.500 pta., até o 11 de Xaneiro de 
1995, nos locais da CIG. Os cartas 
destínanse á campaña de solidaridade 
co povo cubano. 

• O Comité de Solidaridade (CO
SAL) ven de publicar un número ex
tra da sua revista Outrasvozes dedi
cado integramente ao Exército Za
patista de Liberación Nacional: dis
cursos, cartas, entrevistas, etc. e todos 
os comunicados do 12 de Xaneiro ao 
25 de Agosto de 1994. Podemos en
vialo contra-reembolso, se o pedides 
ao COSAL: Apartado 170 de Compos
tela. Prezo: 600 pta. máis gastos de en
vio. 144 páxinas. Inclue cronoloxia 
dos acontecimentos, mapa de Chiapas, 
dados sobre a povoazón indíxena de 
México, e notas aclaratórias. 

• O clube de fans de Badana oferé
ceche adesivos, discos e casetes a un 
bo prezo, do grupo de rock de Ala
cant. Tamén entrevistas e discos do LP 
Romper el cascarón. Escrebe a: Mano
el Bello Salvado. Rua da lgrexa, 10. 
15685 Xanceda-Mesia. A Coruña. 

• Particular vende Opel Corsa, bon 
estado en xeral. ITV recén pasada. 
(982) 33 17 00, logo das 20 h. 

• Portugues, 30 anos, solteiro, deseja 
amiga galega, para grande amizade, 
20-30 anos. Adoro viajar. Francisco 
Santos. Pegóes Gare. P-2985 Pegóes. 
Portugal. 

• Galego de 33 anos busca galega 
para facer amizade. Imprescindfbel 
que fale galego de cotio. Manuel Uxio 
Pazos Arcay. Rua Fontebella. 15113 
Malpica. A Coruña. 

• Casa para compartir, recén res
taurada, excelentes vistas ao mar, 

ESP..\ZOS IUDIOFO\ 

Galicia, algo máis 
100.4 Rádio Ciutot Vello 

Venres de 11o12 h. 

•·.•:· . 

Morriña 
98.2 FM Rádio Nou Borris 
Mércores de 20 o 23 h. 

Cid Cabido ou Suso de 
Toro teñen navidades 
frescas. E-se é para 
mandar fora, envie Estirpe, 
de Méndez Ferrín para que 
saiban o que é bon.• 

grande finca con froitas. Zona da 
praia Lapamán. Ideal para artista, es
critor ou amante da natureza. (986) 70 
3144. 

• Of erécese auxiliar de clínica para 
coidar doentes, nenos, etc. Chamar de 
14,30 a 15,30 h. ou a partir das 23 h. 
ªº (981) 56 63 53. 

• Aulas de contabilidade xeral en 
Santiago. Chamar de Luns a Xoves, 
de 2,30 a 4,30 ao (981) 56 00 74. 

• Damos charlas en centros educati
vos e culturais sobre a situación do 
bretón e do galego, ou sobre a Bre
taña contemporánea (economía, 
história, cultura ... ) en galego ou fran
cés. Perguntar por Isabel ou Neal en 
Casas Reais, 4-22 • Santiago. (981) 57 
61 03. 

• Carnizaria. Cedo direito de explota
ción gratis por enferrnidade. Vendo 
maquinária e ensino ofício. Garanto 
vendas. (981) 26 09 89. 

• Mestre de primeiro ensino (so
ciais), busca traballo en calquer par
te da Gafu.a. (982) 55 87 49. 

• Inicia~om a língua bretona por 
professor nativo. Quinta feira, de 20 a 
21,30 h., de Novembro a Janeiro, na 
associ~m O Facho da Corunha (Fe
derico Tápia, 12-12 C). Inscriirons na 
libraría Couceiro (Praza do Libro). In
fonnayom no (981) 23 15 23. 

• Enviamos gratuitamente o N2 3 do 
boletim cultural Gralha a pessoas 
interesadas no reintegracionismo. 
Grupo Meedinho. Apt. 678. 32080 
Ourense. 

• Búscase persoa para compartir pi
so con dous estudantes en Santiago. 
Chamar ao (981) 22 06 83, preferente
mente entre 9 e 11 da noite. 

• Libro de poemas, O devaw do mar 
(Compostela 1994), de Rafa Villar. 
Prezo: 1.200 pta. (incluído os gastos 
de envío contra reembolso). Os pri 
meiros pedidos van receber, ademais e 
de balde, o primeiro libro do autor, Li
q ues da memoria (1993). Enderezo: 
Rafa Villar . Calzada do Carme de 
abaixo 10, 2g C. 15705 Santiago. (981) 
57 61 34. 

• Clases particulares de inglés por li
cenciada con experiéncia. Todos o nf
veis. Ronda de Don Bosco 28, 1 g Telf. 
43 43 18 Vigo. 

<;os E\ c.\T.\LL\Y:\ 

Galiciano Vallés 
96. 1 FM Rádio Mollet 
Martes de 20 a 21 h. 

Camiño da Terra 
102.4 FM Distrito 111 Ródio 
Domingo de 14 o 16 h. 



. Exposicións 

Daniela Méndez 
Obras en técnicalmixta da pintora uru

. guaia Daniela Méndez, na Sá do Penal 
(Algália de Abaixo. Santiago). Até fi
nais de Xaneiro. · 

Encontro 
Pinturas de Javier Conles, P. Palo
mar, Saul Otero, Carlos Gon~alves e 
Vito Osorio no Castelo de. Souto
maior. Abre os dias laborábeis de 
15,30 la 18,30 h., e Sábados, Domin
gos e festivos de 11 a 13 e de 15,30 a 
18,30 h. 

Sahel ~ O rematé do ca
miño 
Fotografias de Sebastiao Delgado, do 
21 de Decembro ao 15 de Xaneiro na 
Casa das Artes de Vigo (abre de 11 a 
21 h., Domingos de 17 a 21 h). Sebas
tiao Delgado recolle na mostra a situa
ción do Sahel (beira su! do Sahara), 
durante os anos 1984 e 1985. Informa
ción no (986) 43 95 25. 

Universo de cartón pe
dra 
Obra de Álvaro Vega e Manolo Cha
zo no pub is Pro Nobis (Santiago). 
Pecha o 1 de Xaneiro. 

Colección Unión Peno
sa 
Até o 18 de Xaneiro na Casa das Artes 
de Vigo (de 11 a 21 h. agás Domingos 
que abre de 17 a 21 h), Unión Fenosa 
expón a sua colección de 68 pinturas e 
esculturas de novos artistas apresenta
do ao seu certame de artes plásticas. 
Maior información na Casa das Artes 
(986) 43 95 25. 

Ricardo 
Pintura e escultura no Círculo Mercan
til de Vigo. Até o 31 
de Decembro. 

Alberto 
Parres 
Fotografia en bran
co e negro no Image 
Center (A Coruña), 
até finais de De
cembro. 

Textos 
gal egos 
Caligrafias do dese
ñador gráfico cuba
no Lázaro Enrí
quez até o 10 de 
Xaneiro na Galeria 
Sargadelos de Vigo. 
Segundo o crítico 
Nel on Herrera é 
notábel a atracción 
de Lázaro polo mun

/ 

Caligrafías, de Lázaro Enríquez. · 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

ligrafia, no que salienta a adiviñación 
da letra, a cor, os sinais e a fantasia. 

José Afonso . 
Até o 31 de Decembro no Coléxio de 
Fonseca (Santiago), a Unjversidade de 
Santiago expón a mostra José Afonso: 
andarilho, poeta e cantor, producida 
pola Associayao José Afonso. 

Pedro Sardiña 
Expón as suas pinturas na sala dos Pei
raos de Vigo até o 29 de Decembro. 
Abre de Luns a Sábado de 17 a 21 h., 
e os Domingos de 11 a 14 h. 

Itínere 
O Centro Galego de Arte Contemporá
nea (Santiago) abre até finais de Fe
breiro do 1995, a mostra ltínere . Ca-

do esquecido da ca- Ricardo expón no Circulo Mercantil de Vigo. 

Teatro 

Festival de títeres en 
Vigo . 
O concello de Vigo comezou o 12 de 
Decembro, o IV Festival Internacional 
de Tlteres con actuacións no auditórío 
municipal, OCleón Café Teatro, disco
teca Nova Olímpia, pub Nega Sombra, 
e centro cultural Caixavigo, até o Do
mingo 18. O Xoves 15 actuan as com
pañías: Bambalina Titelles (V aléncia) 
con Ulisses {funcións escolares ás 
10,30 e 15,30 h., no auditório do Con
cello); Guignol des Champs Elysées 
(Franza) monicreques de luva na obra 
Un paseo con sorpresa (funcións es
colares ás 10,30 e 15,30 h. no centro 
cultural, e para todos os públicos ás 
20,30 h. no Café Odeón); Raul Perei
ra (Portugal), representa con monicre
ques de !uva Don Roberto (ás 20,30 e 
ás 23 h. no Odeón); e Teatre de Sac 
(Barcelona) con Elasticitats (títeres de 
fios, ás 11 da noite no Café Odeón). O 
Venres 16: Tango Theatre (Franza) 
pon en escena a obra Soñós de circo 
(marionetas de fios e actor, funcións 
escolares ás 10,30 e 15,30 h., e para 
todos os públicos ás 20,30 h., as tres 
no auditório municipal); e Bambalina 
Titelles representa Quijote, ás 11 da 
noite no pub Negra Sombra. O Sábado 
17: unha función para cativos, ás 5 do 
serán no auditório municipal, co¡ts 

obras Don 'Roberto por Raul Pereira e 
La historia del huevo perdido por 
Ocelot Teatro (O Salvador), e fun
cións para todos os públicos con Poe
mes audiovisuales por Jordi Bertran 
(ás 9 da noite no auditório municipal), 
e Tos de pecho por El espejo negro de 
Málaga (ás 12 da noite no Nova Olím
pia). O Domingo 18: Teatro do Meñi
que (Rúsia) interpreta As viaxes de 
Gu/liver (17 .h. no auditório munici
pal); e Ocelot Teatro o espectáculo de 
sombras Somos Millo (20,30 h. no 
centro cultural Caixavigo) . Maior in
formación no (986) 81 01 70, exten
sión 11 26. 

Títeres no Nadal 
Tamén en Vigo, o concello contrata 
catro actuacións para o Nadal. As re
presentacións son ás 7. do serán no au
ditório do concello. O Xoves 22, O pi
to de bolita o que pita por Títeres Xa
carandaina; o Venres 23, Mancontro 
Mancontro por Spaguetti Títeres; o 
Luns 2_6, A família Malasangre por 
Títeres e Gualtrapas; e o Martes 7, 
outra vez O pito de bolita o que pita 
por Xacarandaina. 

O avión paranoico 
Elsinor Teatro e Alvardan estrean a 
comédia O avión paranoico dirixidos 

ax en da 
miños e camiñantes con obra de 19 ar
tistas plásticos de Galiza, Argentina, 
Europa e Xapón. Participan entre ou
tros: Chillida, Richard Long, Sar
mento, Lamazares, Leiro; Miyawaki 
e Mario Merz. 

J osep Guinovart 
Pintura en papel na galería Cegrac da 
Coruña. Até o 31 de Decembro. 

Marga Clark 
Expón instalacíóns e fotografias na ga
lería Ad hoc de Vigo. 

Arte galega . 
en duas xeracións 
A Fundación Caixa Galícia en Santia
go (Carreira do Conde. 18).expón até 
o 20 de Decembro amostra Nu: a arte 
galega en duas xeracións ( 1870-
1920). Abre de Luns a Venres de 
18,30 a 21,30 h. 

Un lugar 
por determinar 
"ºán Anleo ensina as suas esculturas e 
fotomontaxes na Galería Trínta de San
tiago. Pecha o 1 de Xaneiro de 1995. 

Picasso, Miró e Calder 
Até o 10 de Xaneiro de 1995 na galería 
Marisa Marirnóh de Ourense (Cardenal 
Quiroga, 4 baixo), obra de Picasso, Mi

. ró e Calder na mostra titulada O ritrrw 
e a razón. Aberta de 12 a 14 e de 18 a 
21 h. Teléfono (988) 24 48 87. 

Solidarídade 
co povo Saharaui 
A Confederación Intersindical Galega 
(CIG) artella unha mostra dé fotogra
fias sobre o povo saharaui e pezas de 
arte saharauis. Aberta no local da CIG 
en Vigo (Gregório Espino, 47 baixo), 
de 5,30 a 7 ,30 do serán. Información 
no (986) 37 39 13. 

Xaquin-Chaves 
Pinturas, até Jinais de Decembro na 
galeria Severo Pardo de Vigo. 

Paredes para ler 
Durante Novembro e Decembro no 
Coléxío Oficial de Arquitectos de Ga
liza en Santiago, pódese ver a mostra 
pictórica de José Ventura Real. 

Ramón Desíde 
Colga os seus cadros na galería Saira de 
Vigo. Até o 17 de DeCembro de Luns a 
Vemes de 10 a 13,30 e de 17 a 21,30 h. 

30 anos no 2.000 
Até o 31 de Decembro de U a 14 h., 
no Auditório de Galiza (Santiago) pÓ
dese ver amostra 30 anos no 2.0oo: 
Artistas galegos para un cámbio de 
milénio.+ · 

polo próprio autor Manolo Lourenzo, 
do 21 ao 23, ás 9,30 da noite na sala 
Galán de Santiago. 

No. cuarto consentido 
Teatro de mimo por Ancoradouro. O 
·Venres 16 ás 20 h., na Casa da Cultura 
de Pontedeume. 

NASA 
O programa da NASA (Santiago) 
comprende duas representación~ -para 
o que resta de mes. O Venres 16 ás 
10,30 da noite (entrada 800 pta), tea
tro de variedades con Culebrón por
tátil; e o Sábado 17 ás 11 da noíte, 
máis variedades na Ultranoite (entra
da 1000 pta). 

O Mariscal 
De Ramón Cabanillas; inte_rpretado 
polos monicreques de Kukas nunha 
producción do Centro Dramático Ga
lego. Até o 18, ás 8 do serán, no Tea
tro Principal de Santiago, e d.o 21 ao 
23, o día 21 ás 9 da noite, e 22 e 23 ás 
8,30, na Casa da cultura do Barco. 

Non se chora 
Por Teatro do Atlántico . O Sábado 
17 ás 11 da noite no cine Veiga de 
Moaña.• 
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Exposición Lisboa Subterránea. 

Ex osicións . 

Rostro da máscara. Auto represen
ta«;áo na arte portuguesa, até o 3 l 
de Decembro no Centro Cultural Ba
lém (07-351-1-301 96 06). Ángelo 
Venosa, esculturas até o 31 de De
cembro na galeria Alda Cortez (07-
351-1-397 10 53). Lisboa Subterrá
nea, até o 31 de Decembro no Museu 
Nacional de Arqueología (07-351-1-
362 00 00). Manuel Gamboa, pintu
ra até o 6 de Febreiro na Galeria Al
madarte (07-351-1-290 57 29). Pedro 
Calapez Muro contra muro instala
ción de pintura con referéncias ao tra
ballo desenvolvido polo artista para o 
teatro (até o 30 na galeria Luís Ser
pa). A majólica do Reino de Nápo
les do século X V ao XVIII e Os · 
azulejos de Vander Kloet em Por
tugal no Museu do Azulejo, até o 15 
de Xaneiro. Joaquim :Qravo, trinta 
cadros de entre 1956 e 1982 na gale
ria Valentim de Carvalho (07-351-1-
60 86 i9), até o 31 de Decembro, e 
no Centro de Arte Moderna (07-351-
1-793 51 31). A mulher rebelde Mi
to, história e tragédia, entre a arqueo-

Cinema 

Federación 
de cine clubes -
Os filmes máis próximos no progra
ma da Federación, por cine clubes: 
no Pontevedra pódese ver O Paxa
ro da felicidade (Luns 21,); en Ou
rense no Padre Feijoo-, Carta dunha 
deseoñecida (Xoves 15); o cine clu-

Actividades . 

A pedagoxia 
musical 
O Xoves 15 ás 7 do serán na Faculda
de de Filoloxia de Santiago, Manuel 
Rico Vera falará sobre A pedagoxia -
musical; o Venres 16 á mesma hora 
Isidoro Rodríguez Pérez disertará 
sobre o Baile tradicional galego. As 
duas conferencias veñen encadradas 
na l Semana Galega de Cultura Tra
dicional, organizada polo Seminário 
de Estudos Etnográficos Arco de 
Mazare los. 

Torneo 
de xadrez 
Amizade 
O sábado 17 ás 1 O da mañá comeza o 
X Torneo de Xadrez Amizade da Aso
ciación Máximo Gorki. A inscrición 
está aberta no local da Asociación: 
Marques de Valadares, 14-1º (oficina 
5). 36201 Vigo. Maior información no 
(986) 22 44 57. 

Agricultura ecolóxica 
A Agrupación de Consumidores de 
Alimentos Biolóxicos organiza unha 
reunión informativa e con entrada li
bre o Xoves 15 ás 8,30 do serán na 
Libreria Verde de Vigo. O programa 
comprende un colóquio sobre coope
rativismo e tres charlas: Agricultura 
ecolóxica de Mariano L., Agricultu
ra biodinámica antroposófica de Ra-

loxia e a actualidade, con referéncias 
áo Império bizantino. ·Exposta, até o 
31 de Decembro, no Museu de Ar
queología (07-351-1-362 00 00). Pe
dro Choráo Pinturas de paisagem, 
obra recente na galería Palmira Suso, 
até o 3 l de Decembro. 

Teatro 

O que diz Molero, por António Feio, 
a partir de textos de Dinis Machado, 
na sala Estúdio Amélia Rey Colayo 
(07-351-1-347 22 46). Marly de Car
los Queiroz Telles, pola Barraca, no 
Cinearte (07-351-1-396 53 60). Euro
pa náo! Portugal nunca!!, espectácu- -
lo de humor con Mário Viegas, no Te
atro Municipal de Sao Luiz (07-351-1-
347 12 79). A -grande mágia, comédia 
en tres actos de Eduardo de Filippo, 
interpretada pola Compafüa Teatral do 
Chiado e djrixida por Mário Viegas. 
No Teatro Municipal de Sao Luiz (07-
351-1-347 12 79).• 

lnformalion 'eral 
cfo, at:IO\ dt: l.i\llO;t 94 DI! tl'Jf. 
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be. Cangas proxecta O Paxaro da 
felicidade (Venres 16); en Allariz o 
cine clube O Castelo pasa Orlandr 
(Venres 16); o Barbanza de Boíro 
O ceo e a terra (Xoves 15); e en Vi
go o Lumiere Carta dunha desco
ñecida ·(Mércores 21 ). Maior infor
mación no teléfono da Federación: 
(988) 23 59 46 .• 

món González e Alimentos biolóxi
cos: natureza e diñeiro con Juan J. 
N úñez. Maior información (981) 22 
83 84. 

O.mar · 
como xeito 
de vida 
O V enres 16 ás 8,30 da tarde na Ca
sa da cultura de Redondeta o biólogo 
mariño Pelayo Martínez, impartirá a 
conferéncia O mar como xeito de vi
da. Organiza o Grupo Ecoloxista 
Xea. 

Proxección 
actual 
do Sempre en Galiza 
A Federación de Asociacións_ Cul
turais Galegas organiza un ciclo de 
conferéncias conmemorativo do cin
cuentenário da primeira edición do 
Sempre en Galiza. As charlas máis 
próximas caen en Ribade-o (Xoves 
15 ás 20,30 h. na aula de cultura 
Caixa Galicia) onde falará Bautista 
Alvarez; en Monforte (Venres 16 ás 
20 h. na Casa da Cultura) coa parti
cipación de Xan Carballa e Manuel 
Maria Fernández Teixeiro; Vivei
ro (Xoves 15 ás 20 h. no Centro de · 
Servizos Sociais) con Francisco 
Carballo, que tamén estará en Gui
tiriz (Sábado 17, ás 19 h. na Biblio
teca Municipal).• 
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Primeiro aniversário da insurreción do Exército Zapatista 

Marcos, o novo Che 
•M. VEIGA 

,,,,, 

E imposíbel saber en que propor-
. ción o éxito do Che na sua época 
se debía a circunstáncias políticas e que 
parte a razóns simbólicas ou de carisma 
persoal. En todo caso, non hai dúbida de 
que o feito de que aquel guerrilleiro as
mático escrebese poemas nos seus des
cansos na montaña influía nos seus sim
patizantes de todo o mundo, maioritaria
mente xóvenes. E non menos importante 
debeu resultar o aspecto físico. Unha fo
tografia sua, realizada na Arxentina can
do non era máis que un médico recén ti
tulado, aclara este punto: con traxe era 
máis guapo que Alain Delon. 

Ven este comentário a conto dunhas pa
labras que lle dixo1 Elpidio, un labrego de 
Teopisca, a Carlos Aznárez, director do 
periódico latinoaméricano Resumen que 
visitou a selva Lacandona o mes pasado, 
formando parte dunha comitiva interna
cional. "Marcos, dixo Elpidio, é o novo 
Che Guevara que necesitaban estas te
rras para sair do ostracismo". "O carisma 
do sub-comandante -engade pala sua 
canta o xornalista que pudo velo e escoi
talo- xunto coas suas permanentes exte
riorizacións verbais ou escritas, combi
nando as reivindicacións do EZLN coa 
poesia, a tilosofia e o humor, xa o con
verteron nun persoaxe case mítico". 

Se oadra, como di Elpidio, a este Marcos 
estábao a necesitar México, pero tamén 
Latinoamérica. Decíase, en tempqs da 
perestroika, que o mercado é unha forma 
de relación inerente ás sociedades hu
manas, non só ao capitalismo; tamén ha
ber~ que dicer que non menos humana é 
a utopia, ainda que os dogmáticos deste 
lado pretendan negalo, saturando as ca
bezas c·on pensamentos febles e filoso
fias de baixa intensidade. 

Para que tamén haxa soños 
de esquerdas 

O paralelismo entre os dous líderes gue
rrilleiros non o ocultan os zapatistas. Na 
festa de homenaxe aos visitantes da 
Convención Nacional Democrática (orga
nismo onde confluen centos de organiza
cións da esquerda mexicana, potenciado 
polo EZ) celebrouse unha parada militar 
como "homenaxe latinoamericano ao 
Che Guevara';. 

Poderiase dicer que en Marcos ten case 
tanto valor a imaxe como a estratéxia. 
Abondaria con ler o prólogo que lle fixo 
ao libro que reune todos os escritos do 
EZLN e que en Galiza ven de dar a coñe-

cera Revista Galega para a Solidarieda
de Outras Vozes. No mesmo relátanse 
os amoríos entre unha lora e un guaca
maio e o· resultado da sua relación: un 
ovo que acaba sendo descuberto polo 
sub nunha rádio da guerrilla que se viu 
abrigado a descompoñer porque unica
mente soltaba trinos de páxaros.· 

Non son estas frivolidades, nen pasatem
pos, como xa descubriu Norteamérica hai 
moitos anos e por iso segue a reservarse 
a exciusiva da fábrica de soños (Hollywo
od) éon tanta teimosia como a preponde
ráncia militar. 

Claro que Marcos difire do Che nalguns 
aspectos. O Ezeta non fala da toma do 
poder, senón de "apoiar ao movimento 
popular que xa existia, de seguilo e de, 
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se fai falta, acfuar no seu favor". Esta tác
tica, que trata de presentar uns perfis de
mocráticos que lle foron negados aos es
trategas leninistas, móstrase no apoio a 
Avendaño, candidato popular a governa
dor de Chiapas, derrotado ao parecer 
fraudulentamente, e que agora encabeza 
un governo alternativo na rexión; pero xa 
se deixara ver antes, na convocatória á 
convención de todas as organizacións 
populares do país na selva Lacandona, 
realizada hai alguns meses e, por supos
to, no estilo de todos os comunicados 
do E.Z. 

"Marcos deixa de talar -conta na sua cróni
ca Aznárez. Ao seu redor vários cativos lle 
piden que debuxe un parrulo. Pero un pa-

- rr.ulo con pasamontañas, din, porque que
remos que seña tm parrulo zapatista". + 

TRES EN RAIA 

A guerra 
de Lister 

• GUSTAVO LUCA DE TENA 

E scoitando a Henrique Lister 
aprendin, entre outras, como 

se pode volver un insulto sen perder o 
sosego. Agora que morre, chámano 
testalán e intransixente. 

Nada menos certo. Lister vía vir a bala de 
cañón, púñalle un lazo e o disparo refacia 
o camiño decontado. A verdade é que tiña 
a cartilla de artilleiria máis que coberta, pe
ro a outros con menos batallas nas costas 
subialles a ira de Orestes asi que escoita
ban o neme do ladrón, o estoupido. 

Lister non era asi. Várias veces des
pois que volvera, mireino aturar unha 
bronca en público por ter permaneci
do ao lado do governo soviético. Cala
ba un momento e a resposta era sem
pre tranquila e igual de efectiva: "Men
tres nós pasabamos trio na fronte de 
Stalingrado, entre cañonazos. os va
sos amigos estaban ben quentiños no 
exílio de Oxford". 

Nunca vin outra razón dobregando a 
esta. Se o noso UstBr e outros non 
paran as divisións de Hitler no Leste, 
con que letra terian escrito a história 
os vencedores? Como seria a vida 
nos refúxios de inverno con calefac
ción se os nazis tivesen conservado o 
Reichstag? 

Admiraba de Lister esta capacidade 
para lembrar en poucas palabras que 
as direitas mataban e procuraban ver
nos pasar fame. Para quen vivira esa 
experiéncia no piar da batalla do Ebro 
e no máis estarrecedor da fronte do 
Leste, parecíame moita flema aguan
tar sen perder o pulso que lle pedisen 
explicacións por ser vermello de Bé
ria, de Stalin e de Malenkov. 

Case non se cita que morreu pobre e 
que nunca quixo pensión nengunha. 
No pior dos casos, terá que andar al
gun tempo até que vexamos o norne 
de Henrique Listar nunha praza ou na 
porta dunha institución pública. 

Esa é a nosa guerra. E nós podemos 
facela gracias a que el gañou aque 
loutra. • 

VOLVER AO REGO 

e arme R. traballa no servizo 
de limpeza dun hospital. O 
seu home está no paro des-

de hai dous anos. Esoutro día cha
márono do INEM para un choio. Un
ha empresa da construción oferecia
lle un emprego de peón. Rexeitouno 
porque era sen seguro e, de mancar
se, os gastos correrian por canta del. 
Poderia aceitar e; chegado o caso, 
denunciar a situación ante un sindi
cato, pero hai lugares e mentalidades 
aonde non chegaron ainda os sindi
catos. 




