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o. m.ercado d.os xoguetes niov~ 96.000 millóns de pes-etas . 
no Estado 

• • • • • . t • • • 

Os Re1s ·Me1gos cotizan 
en .bolsCI 

Mália a crise económica, os galegos gas.taremós máis de cinco mil millóns de pesetas en xoguetes 
neste Nadal. As grandes fábricas de xoguetes incrementarán neste ario os seus benefícios grazas 

· . ao apoio da publicidad~ televisiva na que a falta de ética é a nota dominante. Bonecas para as nenas 

erogoo~a~ión~ra~~no~s~s:o:n~o~r:e:p:a~~~s:oc:i:a;lq;~;· e~~~~~~~~~~~~~ deixarán os Reis Magos. _ 

MANUEL 
-coIMEIRO 

Xosé Antón Castro 

Monografía sobre o pintor 
gálego vivo máis universal. 

.130 páxinas. 
56 ilustracións a toda cor. -

Un fermoso agasallo de Nadal. 

-. 

Xosé DiÍ!guez, bispo de oun!nse: 
1A lgrexa · . . 
poderia facer máis polo galego' 

"O galego ten que ter presen
ta mai9f na lgrexa. Quizá.is a 
falla· de asisténcia da mocida-

. de influe negativamente ta
. mén nesa ·galeguización". 
Xosé Diéguez Reboredo, bis-

. po de .Ourense sucesor de 
Anxo Temiño, fala coa diplo
mácia própria do seu cargo 
pero tamén chama subti 1-
mehte á un meirande com-

-prorniso. O seu nome soa co-
cn 

mo un dos posíbeis suceso- ~ 
res de Roüco no arcebispado ~ 
compostelán. (Páx. 12 - ~.3) c:e 

. I ·. 

Cacharro perde 
a batalla do 
canon eléctrico 
A Deputación de Lugo terá 
que reparti r máis de 1 .200 
millóns do gravame eléctrico, 
que administra en nome do 
Estado, entre os concellos ri- 1 

beiraos do encoro de Bele- ,. 
sar . A reclamación dos in
vestimentos do canon da 
enerxia eléctrica, apresenta
do polo concello de Chanta
da obrigará dacordo coa sen
téncia do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galiza, a reitifi-
car á Deputación. (Páx. 7) 1 

España aceita a 
discriminación 
da flota ·do 
Gran Sol máis 

1 alá do96 
A limitación de acceso a só 
40 barcos, mantén a discrimi
nación dos pesqueiros gale
gos no caladoiro do Gran Sol. 
A Unión Europea mantén o 
veto sobre os primeiros pes
cadores que deitaron as re
des naquelas augas e enga
na as promesas de integra
ción que convenceran aos ar
madores cando a asinatura 
do tratado en 1985. ' (Pá~. 4) 

AXunta leva 
para o monte 
un .centro 
de ¡nformación 
ao público 
Nas aforas de Compostela 
comezou a andar o Centro 
de información cultural de 
Galiza que ocupará · o pavi
llón galego da Expo de Sevi-
11 a . . o enc'lave deste novo 
servizo e a incógnita sobre· o 
seu futuro funcionamento e 
organización coroaron o ac
to de inauguración que 6 día 
23 presidiron Fraga e Váz.,, 
quez Portomeñe. Este servi
zo vai estar conectado co 
futuro Centro Superior de 
Documentación e Investiga
ción Cultural que se está 
constituindo no centro · de 
Compostela. (Páx. 17) 



Unha publicidade manipuladora e sexista' serve aos f,abricantes 
_ para faceren º 'agosto ~o Nadal · ·, 

As gr~ndes sup_erfícies desequilibran 
os prezos dos xOgueteS 

ARANTXA ESTÉVEZ 

o ·s nenas convértense no Nadal no público dos. anunciantes da televisión. Miles de xoguetes pasan diante dos seus ollas 
. ' 

incapacitándoos. pará elexir~n por si mesmos. Os pais desembolsan cartas para repartir unha ilusión que reporta 96.000 
millóns de pesetas ás fábricas de xoguetes do Estado e descomunais benefícios aos grandes armacéns que deixan tora 

pe competéncia ás tem:ias pequenas. 

Repartimos ilusións, Todo o 
que ves na tele podes atopalo 
ou A prezos de xoguete son os 
reclamo? publicitários que utili
zan os estabelecimenfüs de ca
ra ao dia de Reís. En Decem
bro e Xaneiro os galegos· gas
taremos máis de cinco mil mi
llóns ·de pese.tas en xoguetes. 

· "Antes era só o dia de Reis, 
agora tamén tes que regalar. 
polo Nadal: Eu, que teño catro
sooriños,_ teño que mercar ·o 
que estexa a mellar prezo· sen 
ter demasiado en canta as car
ta~ que escribirán os nenas, lso 
sí, a ser posíbel, que saia pola 
televisión", di .Marisol, unha pe
luqueira. As sua verbas reflec;;
tan a presión da que- case nin
guén se libra á hora de mercar 
os agasallos para os rapaces. 

Pero, cal é o mellar prezo? Os 
. folletos publicitários de cada es
tabelecimento .amosan. un baile 
de cifras que, rara vez, coincide: 
o mesmo produto pero diferente 
prezo. Nesta taita, saen gañan
do os grandes co.mércios xa 
que, por un lado, obteñen maio
res avantaxes do fabricante e, 
por outro, poden permitirse me
nor marxe de benefício ao ter 
máisvenda . 

. É d_icer, un pequeno comer- · 
ciante debe superar un gasto. 
mínimo para que o fabricante 
de xoguetes faga un descanto 
na mercadoria. A pr.oporción 
pode ser de 20 a 1.000· no nú
mero de xoguetes mercados 
por unha p~uena tenda ou por 
unha grande -'superfíicie. ·No pri
meiro caso, o comerciante vese 
abrigado a vender a un prezo 
máis alto para obter ganáncia 
(normalmente, entre un 80% e 
un 100% con respeito ao prezo'. 
de fábrica) mentres que as 
grandes empresas baixan a 
manee de beneficios por produ
to ao poder comercializar unha 
cantidade moito maior e ter 
conseguido prezos máis baixos 
de fábrica. Nengun dos dous 
quer quedar con meréadoña en 
stock-fqra de tempadá. Os ·fa
bricant~s de xoguetes teñen 
como regr!J xeral non recoller a 
mercadol'.'ia sobrante. 

Como consecuéncia desta forte 
competéncia, moitas pequenas 
x99ueterias liveion que peChar 
e, noutros casos, -ir élirninuíndo o 
volume de mercadoria a comer
ciaJizar cada ano. "Moita xente 
chega' aqui· e abráiase coa dife
réncía de prezos que hai cos 
grandes hipermercados. Estes 
venden moitas bonecas ªº pre
zo que nolas venden ás fábricas 
a nós pero é lóx!co que os país 
merquen onde sae máis barato. 
H~l anq~._ nq~ vendiamo~ xo-

Os ~enos son bombardeados pola,publicidade, contemplando ben máis de 1.000 anúncios de tv. no tempo do Nadal. 

gu~te~ de todas as casas co- era .un negócio rendíbel'', co
merciais importantes. Agora, te- . menta Maria 'S . ., dependenta 
·mas .catro causas porque non · dunha pequena ten~a. 

Os adultos ~n da manipulación publicifária. pero ·non tuxen dos seus efeitos. 

_As grandes superfícies como Al
campo, Continente ou El Corte 
Inglés aterecen os xoguetes de 

A. IGLESIAS 

moda a un prezo moi baixo ain
da que manteñan un prezo está
bel nos outros. Dese xeito, abo
neca Compi-disco, de Famosa, 
custa no hipermercado Alcampo 
4.495 pesetas mentres que nas 
tendas pequenas abala entre as 
7.500 e as 8.500 pesetas, case 
o dobre de prezo. A mochila
maletín de Nenuca, tamén de 

. Famosa, ten un prezo de 3.895 
pesetas en Alcampo e de 5.995 
pesetas en El Corte Inglés che
gando a acadar noutros estabe
lecimentos as oito mil. Para des
facerse da m~rcadoria, . a prática 
de Alcampó, perante alguns 
anos, era ofrecer, na víspera de 

- Reis, ofertas nos xoguetes. Bo
necas de seis mil pesetas pasa
ban a custar mil, coa caixa rota. 

A publicidade, 
a verdadeira fábrica 
dexoguetes 

Máis de cinco mil pesetas, os 
accesorios véndense por sepa
rado ou animación figurada son 
algunhas das adverténcias que -
_aparecen en letra peq1,Jena na 
pantalla de televisión nos 
anúncio~ '.óe x_oguetes. Xunto 



) 

con perfumes e alimentos, a 
propaganda de xoguetes é a 
máis abondosa no Nadal. Nela, 
ponse en xogo todos os artifi
cios posíbeis para criar ilusión 
a nenos e nenas. A ficción e os 
debuxos animados son os 
dous recursos máis utilizados 
polos fabricantes e axéncias 
de publicidade. Un cativo de 
cinco anos non repara nas le
triñas que lle ad-

en que toma posesión del e a 
sua atención diríxese cara ou
tro". Para a psicóloga Maria X o
sé Louzao, a maioria dos xo
guetes que hai no mercado es
tán feítos pensando en que du
ren pouco e que haxa que mer
car axiña outros noves. , 

Os adultos son conscientes da 
manipulación na que se basea 

a publicidade 
virten que o que 
está a ver é 
mentira. 

O tamaño dos 
xoguetes da pan
taJl a non se co
rresponde coa 
realidade, como 
tampouco os 
sons que se utili
zan. As indica
cións de prezos 
non aparecen 
sempre xa que o 
comerciante po
de vendelo máis 

As grandes 
superficies 
baixan a manee 
de benefício nos 
xoguetes por 
comercializar 
máis e.a mellar 
prezo de fábrica. 

(animactón, fic
ción) pero non 
por iso, fuxen 
dos seus efeitos. 
En calquera xo
gueteria, pódese 
ver como a xen
te xúntanse on
de están as bo
necas e coches 
máis publicita
dos mentres ou
tr as esquinas, 
como a dos li
bros, están ba
leiras. "As veces 

caro. No anúncio 
publicitário apa-
rece todo un con-
xunto de complementos que, na 
tanda, véndanse por separado. 

Os rapaces chegan a ver máis 
de mil anúncios de xoguetes no 
Nadal. "Non hai un grupo social 
que receba unha presión publi
citária televisiva tan forte como 
o da nenez. Sométeselle a un 
delírio de ofrecemento sen tre
gua e, en datas sinaladas, como 
Nadal e Reis, acada extremos 
de lavado de cerebro. Moitos 
nenas e nenas están vendendo 
a sua libertada, gastos, imaxina
ció n, fantasia e 
futuro a quen, 
despreciando es- 'Q · 
tes valores, obte- valor 

penso que a pu
b l i cid ade ten 
máis efeitos nos 
pais que nos fi-

llos. Alguns non poden soportar 
a presión de non ter cartos pa
ra mercarlle o máis caro e reco
rren á compr~ a prazos", co
menta Maria S., dependenta 

Distinto sexo, 
distinto xoguete 

"Mami ven, mami ven", chora Pi
po Gestitos mentres enrruga a 
sua cara de bebé real. A sua 
nai, que ten catro anos, acude 
correndo e el ·come.za a rir. Este 
non é o .único anúncio que reco-

rre ao sentimento 
maternal para 
acadar a compra 
dun boneco. Al-

ñen benefícios 
millonários da 
manipulación dos 
seus desexos", 
declara o Minis
tério de Asuntos 

¡ educativo 
guns destes re- • 
medán, case á 
perfeición, os 
rasgos fac·i ais 
dos recén naci
dos e outros 

Sociais. 

A OCU (Organi
zación de Con
sumidores e 
Usuários) advirte 
que a sobresatu-
r ac i 6 n produce 
nos catiV09. o 
efecto colección. 

¡do xoguete 
·remata no intre 
en que o nena 
toma posesión 
der', di a ocu. 

. abren a boca pa
ra decirlle á nena 
"qué rote moito". 

Asociacións de 
consumidores e 
educadores ad
virten dos· peri- · 
gos deste tipo de 
mensaxes publi-

· "Os nenos teñen xoguetes pero 
non xogan con eles. A preten
dida virtualidade educativa do 
novo xoguete remata no intre 

Citárias que oferecen un modelo 
de sistema sexista que se trata 
de superar socialmente. "A pu
blicidade de xoguetes fornece 

PEPE CARREIRO · 

un modelo estereotipado de nai 
boa, solícita e escrava do seu 
bebé. Hai unha clara negación 
dos próprios desexos da muller, 
que son o motor do seu proxec
to de vida autónoma", advirte o 
Ministério de Asuntos Sociais. 

Para a nena entre sete e doce 

anos existe outro tipo de nien
saxe e de boneca. Aquí o proto
tipo é a Barbie, da casa Mattel, 
e da que se fixeron imitacións 
en case todas as empresas de 
xoguetes. Esta boneca, alta, 
delgada e loira, apreséntase co
mo unha muller independente, 
pero grácias aos seus comple-

mentas. Necesita dos seus tra
xes, de coches, de casas, de 

- carrozas, etc. 

As multinacionais de' videoxo
gos, Sega e Nintendo, só se di
rixen aos nenos nos seus anún
cios reforzando os valores da 
victória e do poder.+ 

·Os xoguetes sarrios nós 
A publicidade e a compra masiva de xoguetes 
rio Nadal afecta, non só a nenos, senón aos -
adultos. Primeiro, porque son os pais os que 
teñen que pagar polos xoguetes dos seus tillos, 
moitas veces coa dúbida de saber se o que 
mercan é o mellor para eles. En segundo lugar, 
porque eles tamén son vítimas da publicidade e 
do consumismo. O mercado de xoguetes coa 
sua conseguinte publicidade é, na etapa da 
nenez, unha preparación brutal e eficaz para o 
consumismo que predomina ,na sociedade. A 
división dos roles sexuais comeza nese intre, 
coa boneca que di mamá e co supercoche para 
campións. 

É un erro-crer que por ter xoguetes, os rapaces 
xogan máis. Cómpre estabelecer unha diferénc¡a 
entre xogo e xog1:.1ete, xa que o primeiro é unha 
actividade lúdica e o segundo un instrumento 
non sempre nec'ªsário. Cantos máis xoguetes, 
máis sofre o neno o efecto "colección", posuir 
por posuir pero non xogar. A publicidade de · 

xoguetes ataca tndividualmente para illar aos 
cativos, fomentar o consumo, o sentido da 
propriedade e, no pior dos casos, criar unha 
forte competéncia entre os nenos que miden o 
seu poder nos xoguetes. 

A atitud.e dos pais é fundamental á hora de . 
orientar aos seus1illos sobre os xpgos e 
xoguetes. Papa Noel e os Reis .Magos non son 
mais _que eses momentos que, comercialmente, 
se elixen para favorecer ao mercado, ao igual 
que odia dos namorados ou da nai. Trátase de 
criar ilusión un .dia ao ano. Hai moitos miles de 
millóns en xogo", tanto por parte dos fabricantes, 
que non dubidan. en seguir perpetuando 
determinados valores sociais nos máis cativos, 
como polas grandes superfícies comerciais que 
abaratan os prezos dos xoguetes para utilízalos 
como gancho doutras vendas. · -

Por iso, xoguetes si, pero ... para xogar. + 
ANOSA '!'ERRA 
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A POLÍTICA PESQUEIRA COMUN 

Atienza prolonga a discriminación irl~ndesa, que debia expirar no 
1
96 

Só cuarenta barcos ! · 

·poderán pescar ao mesmo-tempo . no Gr~.n Sol 
• , 1 

sas aug¡s·a ·partir do 1 de Xa
neiro do 96". 

•G.LT. 

A limitación de acceso a · , 
·só 40 barcos, mantén a DespoJs do ·~onsello de pesca, o 
discriminación dos ._ minlsfr~ de Agricultura, Luis Atienza omez-0u a roda de pren-
pesqueiros galegas no sa coas p~labras: "Podemos di-
caladoiro do Gran Sol. A cer cqn total seguridade, misión 

cumpri a". Pero os termos do 
Unión Europea mantén o acorde onfirmaban as cautelas 
veto sobre os primeiros dos arrnadores. Mantense a limi-

tación de entrada a corenta bar-
pescado res que deitaron cose ~lo tanto o equilíbrio entre 
as re?es naquelas augas cupo e esforzo pesqueiro que a 
e engana as promesas de frota g lega aturara durante este 
integración que-· anos nf confié!nza da data libera

dora do 96. "E un desastre para 
a pesd:i galega, o final do Gran 
Sol nop que fomos os primeiros 
en pescar protestou un armador 
presente nos traballos de Bruxe
las, ql.Je non quer ver o seu no
me publicado. E o pior é que Es
paña ~aixou a negociar algo que 
xa es aba tratado e asinado po
los consellos de ministros dos 
paise~ membros. lso déixanos 
na posición de ter que pasar por 
perder o direito a pescar libre
mente no 2002". 

convenceran aos 
armadores cando a 
asinatura do tratado en 
1985. ¡-

O minis ro español Atienza ne
gociou cos ministros de pesca 
da UE a cláusula de redención 
definitiva da área restrinxida da 
beiramar de Irlanda (imposta co
mo box irlandés), que fara apro
bada entre España e os paises 
membros para Xaneiro de 1996. 

A Asopiación de Armadores de 
Buques de Pesca do Gran Sol 
(Arposol) asumira a proposta 
xermana de recortar a entrada 
no caladoiro irlandés a cámbio 
de liberar a pesca accidental e, 
sobre todo, de non limitar a 40 
o número de barcos que po-

1 

Despóis de frustrase a data do 96, os armadores galegos temen que no 2002 non se liberen as licéncias. A. 1GLES1As Mantense 
a discriminación 

dian pescar ao mesmo tempo. 

Tanto esta postura cómo a-que 
defendeu o Governo central en 
Bruxelas, foi calificada de entre
g u i sta por representantes do 
seitor da pesca que seguiron as 

; . 

deliberacións da Comisión de 
Pesca. Tamén a consellaria de 
Pesca deu a alarma· desde San
tiago pola renúncia inexplicábel 
a unha cláusula do Tratado de 
Adesión que fora rubricada por 
jodas os paises da CE. "A estas 

alturas -sinalou o departa
mento de Xoán Caamaño
non hai que lle explicar a nin
guén que no Tratado especifi
cábase con claridade que a no
sa flota poderia pescar sen 
condicións discriminatórias ne-

Vários armadores explicaron o 
silenzo e a cautela dos empre
sários galegas de pesca des
pois da claudicación española, 
polo medo a se enfrontar co Go
verno central. O presidente de 
Arpesco, Etchevers Durán sen
tenciou o acordo como realista 
mentres o presidente da Arposol 
recoñeceú que se prolongaba o 
réxime discriminatório. 

Nos tempos da negociación do 
Acorde Marco, Irlanda mantivo a 
presión para que a frota de ban
deira española (maioritáriamen
te galega) que pescaba no Mar 
Céltico ficase fora das suas au
gas. O chamado box (recadro) 
irlandés acaia précisamente so
bre os nosos parques de pesca 
históricos no Norte. 

Os intereses da pesca galega 
deitáronse aos pés do Acordo 
Marco pero a xulgar pola confor
midade resignada dos armado
res, entre os empresários da 
pesca dominaba a opinión de 
que as dificuldades serian tran
sitórias. O que non sabian é que 
o Comisário español Manuel 
Marin, no seu debezo por ver 
asinado o acorde, remitira unha 
carta secreta ao Governo irlan
dés na que renunciaba aos di
reitos históricos dos barcos do 
Gran Sol sobre as doce millas. 
Oeste xeito, a frota galega que- . 
dou discriminada con respeito á 
frota do Cantábrico. 

A oportunidade para rectificar 
· este erro remitiuse para 'as ne

gociacións de ingreso de Norue
ga, ocasión que o secretário de 
Pesca Marítima Xosé Loira e o 
ministro de Agricultura Luis 
Atienza estragaron. No entanto, 
os presidentes das contrarias de 
pesca bascas prometeron dina
mita e arrasar o mar despois 
do$ negociadores españois ce
der a cuota de anchoa aos fran
ceses. "A frota de baixura basca . 
-declararon- non ve posibili
dades de supervivéncia".+ 



De~pois de tres 
meses o 
concello da . 
Coruña segue 
sen acatar a 
senténcia do .. 

.. Tribunal Superior 
. de Xustiza, que · 
insta ao uso do 
único topónimo 
legal (A Coruña), 

··e ao 
cumprimento da 
lei en matéria de 
galeguización 
dos servícios e a 
burocrácia · 
municipal. O 
TXSG ad vi rte 
que pode 
procesar a Paco 
Vázquez poor 
desooediéncia. 

Paco Vázquez podería incurrir en des.obediéncia á Xustiza. 

O concello da Coruña segue sen poñer en prática 
a senténcia da galeguización administrativa· 

O Tribunal Superior advirte 'a 
Paco Vázquez que pode procesal_o 
por desobediéncia· · · 
•X.C. mento do ordenado po_derá orixi

nar responsabilidades penais 
polo delito de desobediéncia". 

A lei cúmprese asegun 

pero como cargo público, alcalde 
e demócrata, ten a abriga de 
cumpFir a Lei de -Normalización 
Lingüística, o falló do Tribunal e 

.ademais el e o concello.deben 
ser exemplo para á cidadania". • 

Fracasou o acoso do PP á normalización do catalán 

.. O . Constitucional non se atreve 
• .~. I • • • - ~ ; 

a impugn~r a lei aprob.acla 
··una.nimemente.: no Parlament 

.-- .. ' 

Ape~ar da ofensfva dirixida póló 
Partido ~opular nos últimos me- · 
.ses, na que se debe inserir a 
polémica· carta do presidente da 
Real Académia Española, o Trí-·: 

· bunal Cons.titucional acabou por· 
admitir que non había nengunha 
caste de inconstitucionalidade 
na Lei de Normalización Lin- -
güísticá dÓ catalán, que se apro
bar~ por unanimidade de· todas .. 
as forzas políticas no l;ar'lamen-
to de Cataluña no 1993. · 

o recurso. foi interposto polo 
avogado Gómez Rovira, que 
tentaba utilizar -en detrimento do 
catalán a f_alta de obrigatotteda
de constitucional. para coñecer 
as línguas cooficiais. O Tribunal 
Sl,lpremo manifestara as _su~s 
dúbidas sobre a obrigatoriedade 
de que o catalán fose veículo do 
ensino en Cat~luña, porque o 
deber de coñecer só atinxe ao· 
castellano~ senda un direito o 
coñecimento do catalán, o gále:-
go ou o euskera. 

A Generalitat afirma na sua ar- ; 
gumentación que para normali
zar o catalán non aborlda con 
ter asignatura de catalán, por- _ 
que só q inmersión lingüística 
garante un correcto coñecimeñ-

. to, -~e~ perxudicar o castellano, 
que está presente na vida cotián 
dos rapac~s. 

Na. Galiza, Manuel Regueiro 
opiriou que eses problemas 

non os teria a lei do galeg0, ; 
-"porque nG>s non participamos · 
da política de mergullamehto 
senón que estamQs polo bilin-: 
güísmo harmónico". O resulta
do da política lingüística da 
Xunta ·está contemplado nos 
distintos estudos, mesmo o re
cente da Re~I Acadéinia, que 
indican que é moito -menor a 
capacitación en galega ~a en 
castellano dos rap~ces que fi
nalizan o ciclo escolar.+ 

Regueirp presume da política lingüísti
ca da Xunta apesar dos resultados ne
gativos obtidos. 

Mentres a Xunta encalle os om
breiros a batalla legal para res
taurar os direitos do galega no 
concello da Coruña recae nos 
autor do Tribunal Superior de 
Xustíza de Galiza, paradoxica
mente unha das institucións prin
cipais do poder autonómico que 
ten sede na cidade herculina. 

Paco Vázquez xa sabia que a 
decisión do Tribunal no o ia fa
vorecer e declaraba "cada un 
pode chamarlle a La Coruña co
mo queira", facendo un mínimo 
guiño após o auto xudicial, con
vocando unha comisión informa
tiva nas duas línguas, pero tei
mando en utilizar o topónimo 
deturpado. 

A Académia disporá de 70 millóns para o M?Pª Sócio-lirigüístico 

Despois da sentenza de 28 de 
Xullo, a Mesa pola Normaliza
ción Lingüística interesou que 
se fixera unha execución provi
sória da senténcia, o que foi ad
mitido polo Tribunal. Nun auto 
instou ao governo municipal a ir 
pondo en práctica paulatina
mente a senténcia, pedindo que 
informase á sá periodicamente. 

Ante o siléncio e a falla de reali
zacións, o TXS.G impón un es
tricto prazo temporal a Francisco 
Vázquez, "débese informar men~ 
sualmente á sala sobre a adop
ción e resultados das medidas 
reclamadas, con expreso aper
cebemento de que o íncumpri-

A Mesa criticou con dureza a 
posición do dirixente do PSOE, 
"é un exemplo nefasto para as 
persoas, que. ben poden consi
derar que as leis son cumpríbeis 
ou non dependendo do poder 
de cada quen. Francisco Váz
quez debe seguir crendo que 
está ainda nos felices anos oi
tenta nos que todo se casia e 
descosia ao seu gasto". 

"Como cidadán pode polemizar o 
que queira -acreceñteuw a Mesa, 

A Xun~ fai depender a _planificación· lingüística 
dun estudo qüe finali~ará no 1997 
Despois xa da publicación en 
Setembro pasado do volume 
"Língua Inicial e Competéncia 
Lingüística na Galiza", que puxo 
-en entredito a situación de re~
tauración do galego e" a política 
do governo galega· ao respeito, o 
Consellcr da Xunta acordou asi
nar un novo convénió coa Real 
Académia para elaborar o den0-
minado Mapa Sociolingüístico de 
Galiza, que terá que estar rema
tado o 31 de Decembro do 1997. 

A coordenación do traballo co
rrerá a cargo do profesor Ma-

nuel González González, que 
deberá propor á conselleria o 
nome_ do responsábel directo do 
mapa e o nomeamento dos 
seus colaboradores. 

A concesión destes setenta mi
llóns, apresentada ex-novo pala 
Secretaria Xeral ,da Comunica
ción, en realidade forma parte 
da mesma investigación que se 
apresentou -en Setemb~o. O se
gundo volume publicariase en 
1995 e no 1996 tarase un estu
do dos coñecimentos, usos e 
atitudes rel~cionados cos gru-

· pos sociais (profisión, nível-de 
cultura, sexo .. . ). Finalmente o 
último chanza do ·estudo estaría 
adicado á análise dos factores 
que provocan o cámbio de lín- · 
gua, un .estudo sobre o coñece
mento e u~o do galega e atitu
des cara á universidade e os · 

· concel!os. 

A Xunta, por boca do director de 
política lingüística, Regueiro 
Tenreiro, mantén que . agarda á 
realización destes estudos para 
"realizar asisadamente a nasa 
planificación lingüística"+ 

xamón:·: 
.. ·Galego 
~u~~~ 

O SABOR DE- GALlCIA 
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• Ponse de moda 
colarse· na Casa 
Branca 

Mália o perigo que supón -os 
gardas de seguridade gestan de 
disparar e despois perguntar-, 
estase a pór de moda entrar na 
Casa Branca, a residéncia do 
Presidente norte-americano, un. 
cargo que agora recaí en Bill 
Clinton. O último en se achegar 
ás imediacións do edifício foi 
Lolando Bello, que conseguiu 
sair indemne da sua tentativa, 
ao contrário que a anterior 
persoa que osou tal, e que 
morreu abatid_o polas balas dos 
gardas do Presidente, cando 
non representat:>a u_n perigo 
para a vida de ninguén. Os 
desacertos dos gorilas de Bill 
Clinton están a contribuir ao 
descenso da· sua popularidade, 
un índice que nos Estados 
Unidos ten máis valor mítico 
que as próprias eleicións. + 

· _.l íl O Tribunal 
Superior ordena 
demoler casas 
non legali~ábeis 
en CangQs 

Unha sentenza do Tribunal 
Superior ordenou a demolición 
de todas as construcións en 
Cangas -mesmo as casas 
prefabricadas- que non podan 
ser legalizábeis. O Tribunal 
considera que as casas 
prefabricadas teñeíl a mesma 
condición que os edifícios 
estábeis. Mália que o Partido 
Popular e o alcalde de Cangas 
.dixeron que non comparten esta 
opinión, tampouco fixeron nada 
para rematar coa inseguridade e 
o valeiro legal que reinan na vila 
nen'puxeron en marcha un 
ordeamento urbanístico que dea 

·saídas a quen queira facer unha 
casa e, por tanto, impeda á 
edifición ilegal.+ · 

• Aberta a via ás 
· universidades · 
privadas 
estranxeiras na· 
Gal iza· 

Vigo será o primeiro lugar da 
Galiza no que se impartirá unha 
titulación unha universidade 
estranxeira, deste xeito está 
aberta a via do desembarco no 
noso país das universidades 
foráneas e de carácter privado. 
A Xuríta financiará a sua · · 
instalación. A nova titulación de 

· Xestión de Empresas, 
_corresponde a unha. 
Universidade do País de Gales, 
que contará coa colaboración 
da Escala de Negócios de 
CaixaVigo. Na Coruña o Opus 
anda tratando de instalar unha 
Faculdade ·de Mediciña. No 
caso de Vigo, o finandaménto 
será público, o benefício privado 
e a matrícula só estará ao 
alcance duns poucos 
privilexiados. • 

XOSÉ LOIS 

ACORUAA. 
ciDADE NA·· 

QUt NiNGUEN 
E' FOf2AStEiRQ 

~1<;ALVO O ALCAl: ~= 
[E, (QUE( QE 
'LAC020NA 

____ .....,, 

··O BNG contra a 
·incineración do 
lixo e o Plano de 
Residuos ' 

O Plano de Resíduos Sólidos 
Urbanos da Xunta da Galiza é 
"~bsoleto e perigoso". porque 
recorre á incineración do lixo, . 
dixo o deputado do BNG, Emílio 
López, nunha roda de prensa na 
que a sua forza política exixiu da 
Consellaria de Política Territorial 
a retirada do Plano e a posta en 
marcha dun alternativa que . · 
contemple ? reciclaxe como 
unha saída básica. O BNG 
demandou da Xunta a, 

suspensión das actividades da 
Sociedade Galega de Medio 
Ambi.ente, o organismo que 
estará encargado de xestionar o 
Plano de Resíduos da Xunta. 

Por outra banda, a Asemblea de 
Grupos Ecoloxistas e Naturistas 
da Galiza enviou a Xosé Guiña 
o· libro do científico norte
americano Barry Commoner "En 
pazo co planeta" e unha botella 
de plástico de PVC coa etiqueta 
de "Perigó. A sua incineración é
unha fonte de dioxinas · 
altamente tóxicas". Con estes 
regalos a AGENG tainén 
demandaba a revisión do Plano 
de Resíduos polo perigo que 
implica a incineración.+ · 

•Alianza do PP e IU contra as autovias 
galegas 

No debate dos Presupostos· do 95 ·que se celebrou no Senado, o PP 
apoiou ~nha proposición· de IU para detraer 15.000· millóns de pese
tas previstos para as autovia_s galegas e desvialos cara á Andalucía. 
O senador do PSOE e ex presidente da Xunta, Fernando González 
laxe, expresou a sua indignación pola iniciativa éonxunta do PP e IU 
e denunciou un "dobre xogo" r.io PP galega e- madrileño. a senador 
galega do PP, Xosé Maria Hernández Cachón xustificouno dicindo 
que estas propostas "nunca saen adiante".• 

•Os pilotos 
faranse con 

. parte do control 
· de Iberia 

O Sindicato de Pilotos-de· 
Liñas Aéreas, SEPLA, 
decidiu suspender a 
folga anunciada para 
case todo o Nadal en 
'Iberia. O SEPLA non deu 
o brazo a torcer, 
simplesmente aceitou-o· 
recorte nos salários dos 
pilotos a cámbio de que 
estes podan facerse co11 · 
parte da compañia, unha 
posibilidade que 
formularan os pilotos 
pero que non foi feita 
pública. Con esta saída, 
os pilotos tamén 

- conseguirán parte dos 
beneficios que sairán do 
refrotamento da 
compañia que pagará o 
Estado.+ 

•A patronal . 
láctea contra as 
axudas 
públicas 

·, A patronal láctea próxima 
á CEOE de José María 
Cuevas ven de protestar 
polas axudas públicas a 
várias empresas do 
sector, entre as que está 
Leyma (Grupo Lácteo . 
Gallego). A Fenil é a que 
está ~ marcar a política 
de Fraga no tocante á 
indústria láctea. Oeste 
modo a Fenil e Cuevas 
coinciden coas grandes 

·lácteas europeas na sua 
tentativa de limitar, 
primeiro, e acaparar, 
despois, o mercado do 
leite galego. A Fenil 
tamén se opón a que a 
Xunta promecione os 
produtos galegos de 
calidade e ten unha , 
postura contrária á 
criazón duri Grupo 
Lácteo Galego de capital 
púolico que defenda o 
sector.+ 

• Comisión basca 
ao cárcere de 
Bonxe para 
denunciar 
violacións de 
direitos 
humanos 

Unha comisión de 
organizacións que velan 
polos direitos dos presos 
políticos bascos 
denunciou que no 
cárcere de Bonxe, onde 
hai internados presos da 
ETA, "nos últimos 
meses, ao amparo de . 
circulares e normativas 
internas, veuse 
sometendo aos presos a 
recontos nocturnos cada 
hora acompañados de 
aporreo de portas, 

· encendendo a lus e 
entr.ando os funcionários 
no interior da cela, partes · 
indiscriminados, éámbios 
de cela constantes" ... 

Coincidindo con isa, no • 
cárcere da Coruña 
producíronse actuacións 
que provocaron o - . 
encerro voluntário e 
permanente nas celas 
dos presos políticos 
'bascos ali encarcerados. 

· Ante estas situacións 
unha comisión 
deprazouse á Galiza 
para rnanter contact0s 
con distintas instáncias 
para interesarse polos 

. presos. A policia non 
. facilitou o traballo da 
comisión.+ 

•O GATI fará perder á 
· Galiza seis mil millóns 
A entrada en vigor do Acordo Xeral de 
Aranceis e Alfándegas, tamén coñecido co
mo o GA TT, fará que a Galiza deixe de in
gresar en -conceito de vendas máis de seis 
mil millóns de pesetas, segundo denunciou 
o Sindicato Labrego Galego, que. indicou 
que a explotación familiar agrária, non só 
no noso país, senón tamén en todo· o mun
do, vai verse afectada moi negativamente. 
A UE terá que importar o 5% do seu con
sumo interno, o que significa, segundo o 
SLG, unha redución das vendas do 5% co
mo mínimo, iso é cifrado en seis mil mi
llóns. Outro efecto será unha invasión dos 
mercados tradicionais dos pequenos agri
cultores por parte das trans-nacionais. • 

•As subas salaria is na 
Galiza entre a·s máis 
altas do Estaclo 

En 1994 os salários subiron na Galiza nun 
7 ,4%, cando a meia do Estado foi do 
3,9%, informou a Xunta de Galiza, que ta
mén explicou que o noso país ocupou o 
quinto lugar en canto a incremento sala
rial, por debaixo de Castilla La Mancha, 
Nafarroa, Castilla Leon e Aragón. De to
dos xeitos, a Xunta esqueceu dicer que 
Galiza ainda se atopa entre as autonomias 
que están á cola en canto salário meio dos 
traballadores. + 

• Fraga non quer falar 
dos GAL 

"Un ex ministro 
de Interior non 
debe pronun
ciarse sobre os 
temas do GAL", 
declarou Manuel 
Fraga á revista 
Tiempo. O pre
sidente ocupou 
a carteira de 
Governación du
rante do tran
quismo e xa 
desde antes o 
Estado tivo su -

midoiros cos que despachar asuntos difí
ceis : Batallón Basca-Español , GAL, etc .. . • 

•A b.olsa baixa por 
axustes de fin de ano 

Contra as informacións que sinalan ao 
GAL e a crise de Banasto como orixe das 
baixas cotizacións da bolsa nestes últimos 
días, a razón verdadeira do descenso dos 
valores está nos movimentos de capital 
que sempre se producen nestas datas na 
busca de plusvalías. Este xeito , a bolsa 
baixa por razóns especulativas e non por
que estexa en crise o Estado, que ten en 
marcha a operación do GAL como método 
de reafirmación. + 

·•O helicóptero 
americano derrubado 
por Corea do Norte 
estaba a espi~r 

Corea do Norte acusou a Estados Unidos 
d~ cometer un act~ de espionaxe hai dez 

- días a meio dunha incursión dun helicópte
ro no seu espazo aéreo, que finalmente foi 
derrubado e un dos seus pilotos retido -o 
outro re.sultou morto. Estado Unidos dixo 
que o aparato estaba en misión rutinária 
de entrenamento en Corea do Sul cando, 
por un erro de navegación, entrou en Co
rea do Norte. Este país desdeciu iso recor
dando que o helicóptero vóaba a tan a bai
xa· altura que non capia erro e que o feíto 
de que tentou fuxir cando recebiu indica
cións da .defensa aérea norcoreana, tamén 
indica que a misión era de espionaxe. + 
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REPARTO DO CANON DE ENERXIA 
', 

Cacharro Pardo confia en que cámbie a sentenza favorábel aos cohcellos ribeiraos· de Belesar 

A xustiza tamén emendá a pla,na · á Depufación 
de . LUgo polo' reparto do canon da enerxia 
•G.L.T 

.A Deputación de Lugo 
terá que repartir máis de 
mil douscentos miHóns do 
gravame eléctrico, que 
administra en nome do 
Estado, entre os concellos 
ribeiraos do encaro de 
Belesar. A reclamación 
dos investimentos do 
canon da enerxia 
eléctrica, apresentado 
polo concello de 
Chantada abrigará 
dacordo coa senténcia do 
Tribunal Superior de 
Xustiza de Galiza, a 
reitificar á Deputación. 

Dacordo con fallo do TSXG, a 
reclamación de Chantada é xus
ta e debe beneficiar tamén a 
Portomarin , Guntin , Taboada, O 
Saviñao e Paradela, concellos 
atinxidos polo encero . Todos 
eles ingresarán a metade dos 
2.403 millóns de pese!as que a 
Administración central liquidara 
á Deputación desde 1981 á 
1985 segundo o arbítrio de pro
ducción de enerxia da central 
de Belesar. A leí abriga ás de
putacións á reinvestir nos con
cellos que manteñen relación 
con centrais eléctricas máis do 
50 por ·cento que a administra
ción do Estado liquida polo ca-

Os ex alcaldes Sérxio Vázquez Yebra e Regal Vázquez variaron a sua postura segundo estiveran ou non amigados con· Cacharro Pardo. Tivo que ser o nacionalista Ma-
nuel Anxo Taboada, agoraapoiado de novo por Vázquez Yebra escindido do PP, o que se enfrontase á Deputación. · 

non de enerxia. · 

Ao anunciar que recorreria á 
senténcia do TSXG, o presiden
te da Deputación de Lugo, Fran
cisco Cacharro Pardo, deu por 
sabido e publicado que os in
vestimentos reclamados por 
Chantada xa foran executados. 
O pleno do Concello de Chanta
d a acordara, en Abril do 93, 
contender contra a Deputación 
despois de non obter informa
ción da institución provincial so
bre os investimentos realizados 
no ámbito municipal a part!r do 
tributo da instalación da central 
hidro-eléctrica. 

térmica. A senténcia do TSXG 
tora reclamada pala Deputación 
de A Coruña pero a ratificación 
foi para As Pontes. 

Con esta confianza, a corpora
ción de Chantada tomara no 84 
a decisión de apresentar recur
so sobre o pago do canon. Na 

votación, os concelleiros de 
Alianza Popular pronunciáronse 
en contra e houbera tres abs
tencións. A subseguinte maioria 
atinxida polo PP, despois de 
cambiaren vários concelleiros 
de partido, freou o contencioso _ 
contra a Deputación. Só a alcal
dia nacionalista saida das elei-

cións do 91 turrou do fio da re
clamación durmida. 

Manuel Anxo Taboada, alcalde 
de Chantada dixo á redacción 
de A Nasa Terra que o Tribunal 
Superior non fixera senón .apli
car a mesma liña de razoamen
to que. resolvera o recurso entre 

o concello de As Pontes e a De-
. putación coruñesa, pala recla
mación do gravarñe eléctrico da 
térmica. "Os concelleiros do 
Partido Popular bloquearon o · 
recurso porque contra el estaba 
en pé de guerra o presidente da 
Deputación. De feíto o PP tiña 
medo de que o noso recurso 
disparase outras reclamacións 
sobre os fondos do canon". 

G. LuCA DE TENA 

O Alcalde calificou o fallo de 
"crónica dunha vitória anuncia- · 
da". O TSXG reférese na sen
téncia a· resolucións prévias de · 
29 de Febreiro e 27 de Xuño do 
88 e 27 de Abril. do 89. Perante 
a dúbida suscitada pala expre
sión de aplicación preferente 
que fai referéncia ao reparto dos 
ingresos do canon de enerxia, a 
conclusión é que debe ap:icarse 
aos concellos direitamente afec
tados pelas instalacións eléctri
cas contempladas na ·normativa 
específica do canon. Os benefí~ 
cios· deben ·superar a metade da 
cifra total de ingresos para que 
exista a preferéncia que deter-

O PP non quixo reclamar 

Pero o· recurso do Concello de 
Chantada contaba con todos os 
pronunciamentos favorábeis. O 
Tribunal Superior de Xustiza fa
llara préviamente a pral do Con
cello de ·As Pontes candó a cor
poración reclamou a parte de in
vestimentos que lle correspon
dia dos impostas aplicados á 

Na república de Cacharro Pardo, a razón é a for
ma exclusiva de superioridade política e a ironia a 
única crítica tolerada. Puro Montaigne, polo que 
dinque se guía. A razón como r~lixión de Estado, 
da que non se pode apostatar sen delito, e a expe
riéncia como fonte de ilustración. Acaso non lé a 
Monta:igne o maxistrado do Tdbunal Superior de 
Xustiza, Gonc;alo de la Huerga Fidalgo? 

Cacharro Pardo ironiza sobre unha senténcia 
que lle ,pasa un borrón sobre 1.200 millóns dos 
orzamentos e reclama o restablecemento da ra
zón. De que razón tala o presidente da Deputa
ción? Da que confirmaran os ~ribunais no caso 

· do canon eléctrico que' lle correspondia ao con~ 
cella de As Pontes? Ou será s.e cadra a razón 
institucional da Dep\jtación. No reino do filósofo 
preferido do presidente da Deputación de ,Lugo, 
quen süstituia aos maxistrados era o xuício críti
co. Pero na república de Cacharro, o critério é a 
Institución. Por iso non volve ao tópico de que 
"están a xudizializar a vida política" senon que 
vai máis arriba: "esta senténcia, máis que xulgar, 
lexisla". Nesta revisión caciquil dos Ensaios, o 
poder tamén pode ser a razón e non hai delito 
máis grave que o platonismo de ter que reconsi
derar os carto,s que xa foron repartidos. 'Nen que 
o diga o Supremo.+ mina a lei.+ · 
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. Unllever pode dominar ·o mercado 
de alimentos conxelados·º . 
grácias á sua entrada en Pescanoya 
li G. LUCA DE TENA 

Despois de obter o control 
da división comercial de 
Pescanova, a trans
nacional holandesa 
Unilever conso'lida o 
control sobre o 26 por 
cento do mercado de. 
alimentos conxelados no 
seu obxectivo de extender 
o negócio das eni.presas 
dependentes d9 grupo 
neste sector. 

O obxectivo imediato do consór
cio holandés é a comercializa
ción en frio dos pratos cociña
dos, nos que é un dos principais 
produtores do mundo. 

As conversas para se facer co 

· Q CONFUTO DO LIXO 

paquete maioritárió da comer
Cializadora comezaron despois 
que a consultora norteamerica
na McKinsey comRl~tase un in
forme sobre Pescanova no ano 
91. A principal conclusión nega
tiva dos auditores referiase ao 
fun.cionamento da división ce
mercial. As negociacións coa 
Unilever -demoráronse ao non 
querer ceder á trans-nacional 
galega a maioria dos seus acti
vos da división cómercial. 

cincocentas empresas 

Unilever ten SQO empresas en 
todo o mundo que producen e 
venden alimentos, cosmética e 
deterxentes. A filial. da trans-na
cional no Estado ten o sesenta ·e 
tres por cento da sua cifra de 
.negóclos na alimentación. O 
consórcio ·ten o cen por ce_n de 

Frígo~ Agra, Industrias Reví/la, 
Croexsa, Pastífício San Marco, 
Jose Guiu, Croissant Express, 
e Aceites Costa Blanca. -Grácias 
a este última empresa, Unilever 
ocupa a terceira posición dentro 
do mercado español de aceites. 

Dentro do sector da alimenta
ción controla tamén a empresa 
G!ico Ibérica e Quest lnternatio-

- na/ que dominan o mercado de 
aditivos. Por fóra deste ·sector 
ten maioria de Elida Gibbs, 
Ponds Española, Lever España, 
Oxoid España, Alvarez National, 
Elizabeth Arden e National 

· Starch and Chemical. 

A Unilever procede do negócio 
familiar dos Jurgens de Rotter
dam que no ano 1929 fusiona
ron tres negócios de exportaeión 
de marnarina e mariteiga: + 

_A motivación urbanística da protesta faise a cada máis eviqente 

Os viciños de Guixar non se opoñen ao 
Plano de ResídUos· da Xunta · 
•M.V. 

O portav-oz da Comisión de · 
Afectados de Gµixar Santiago 
lópez Guerra asegurou o pasa--

. , do Martes dia 27, nunha reunión 
,mantida con técnicos de Soga
ma, que os veciños de Guixar 
"non se of:>oñen ao Plano de ~e
síduos1 Sólidos da Xunta", ao 
tempo que se reafirmaron en 
que o seu bairro "non é o lugar 
idóneo para instalar unha · empa
cadora de lixo". 

Fontes de Sogama indicaron 
pola sua parte que de novo os 
veciños se ·negaran a facilitar ·o 
rnforme ambiental que din po
suir. 

Estas declaracións veñen a in
cidir na tese de que a oposición 
á planta de transferéncia de 
lixo céntrase_ na suposta perda 
de valor inmobiliário dos edifí- · 
cios da zona. Dé feito este ar~ 
gumento xa tora utilizado polos 
próprios veci(los pa(a solicitar 
xudicialmenta a paralización 
das obras. 

.... 

Presión ·urbanística 

A presión urbanística: sobre ·todo 
o bairro de Teis é moi forte_ No 
próximo ano resultarán liberados 
27 mil m2 actualmente ocupadQs 
polos depósitos de combustíbel 
.de Campsa que serán · traslada
dos a Cabral, por mor dun con
vénio asinado entre o concello e 
a Compañia Loxístfca de Hidro
carburos. · Unha parte deste te
rreo seria destinada a parque e 
o resto a vivendas de luxo_ 

Tamén a área qu~ actualmente 
ocupa a factoria de Vulcano é 
cobizada polos urbanizadores. 
A posibilidade dunha operación 
deste tipo xa fora expos~ polo 
proprietário deste ast~leiro Fer
nando Santo Domingo, alguns 
anos atras cando cando compe-. 
tira con Mapuel Rodríguez pola 
propriedade da antiga factoria 
de Asean en Meira. Vulcano 
ocupa uriha exten!:?ión de 33 mil 
metros cadrados aproximada
mente e xunto .. c<;m Campsa ro
dean· a zona de casas familiares 
que actualmente ocupan os ve-

ciñas de Guixar afectados pala 
empacadora: De feito a Comi
sión de Afectados reunese nos 
baixos dun edifício de nova . 
construción da zona, proprieda
de de Construcións Alvey. 

Os veciños temen que a instala
ción da ef!!pacadora rebaixe o 
valor das suas pequenas viven- · 
das, en tanto que os construtores 
estañan a utilizar e5te temor para 
conseguir un prezd máis barato. 
O xiro violento das protestas nas 
últimas semanas . parece ter feito 
recuar aos constrútores no· $eu · · 
apoio indirecto ás mobilizacións, 
dado que un clima de excesiva 
violéncia ·no bairro poderia danar 
realmente a imaxe da zona De 
feitG a Asociacióo-de Comercian-

. tes de Teis, próxima ao PP, xa 
se desvinculou en pasadas se
manas das protestas. 

T amén, vários dos. representantes 
ecoloxistas na Comisión de Afee-. 
tados optaron recentemente por 

· abandonaJa dadas as motivacións 
~nmobiliárias que deixa entrever · 
cada vez máis est~ colectivo.• · 

A · defensa da· 
competéncia 

'· 

. - ~LCAO 

Habitualmente, nas economias de mercado, considéranse en si 
mesmo como negativas as trabas á libre competéncia sexan es
tas· sobrevidas ou activamente buscadas polos axentes econó
micos. Con excepción dos monopólfos naturais derivados da 
existéncia de rendimentos crecentes e da problemática dos 
bens públicos, o res(9 das actividades económicas ne_cesitan 
combinar eficiéncia con inovación e nada mellar -dise- que a 
obrigatoriedade de disputar con outras empresas as cotas de 
mercado, o favor dos clientes, a libre selección dos provedores, 
-a cantidade, prezo e calidade do capital humano e a disposición 
dos recursos financeiros en mans dos capitalistas e aferradores 
en xeral; todo iso, tratando de utilizar con sabedoria as mellaras 
tecnolóxicas disponíbeis sempre compatíbeis cun razoábel res
peito pola natureza. 

As políticas antimonopólio foron instrumentadas xa a finais do 
século pasado en EEUlJ (Lei Sherman de 1890) sendo a partir 
dese momento unhas das políticas máis socorridas polos gover
nos e grupos sociais. En realidade, calquera pode imaxinar ~ue o 
óptimo para unha empresa individual é converterse en monopo
lista polo ·que ha de ser unha institución externa criada e sostida 
pola socieaade a única que poderá deseñar e pór en marcha 
unha política de defensa da competéncia efectiva. Progresiva
mente, fóronse criando organismos ou axéncias encarregadas 
de investigar as práticas colusórias, controlar os casos de com
peténcia desleal, e aplicar as medidas correctoras mediatne cas
tigos diferentes segundo o tipo de violacións : división dos merca-

dos e discriminación de 

- - - - - - - - - - prezos, contratos en 

O -Comisário de 
Competéncia da UE, 
acaba de impor unha 
-multa a 42. empresas 
cementeiras, acusadas · 

de se repartiren os 
mercados. e acordaren 
prezos oligopolísticos. 

exclusiva, integracións 
verticais ou horizontais, 
participacións acciona
riais cruzadas, .accións 
ou práticas desleais ou 
engaño!;>as, etc. Co de
senvolvimento do capi
talismo e a internacio
nalización dos merca
dos a caracterización e 
determinación das prá
ticas monopolistas fó
ronse modificando e as 
institucións e meios 
para combatela tamén 
cambiaron. A existéncia 
de mercado segmenta-
dos de tipo local, rexio

nal e mundial implica a necesidade de desñar institucións e me
canismos diferentes para activar a competéncia. 

A nível mundi9I o GA TT e a futura Organización Mundial do Co
mérico serán as institucións máis influintes neste ámbito, acom
pañadas polas negociacións multilaterais entre os diversos paí
ses ou áreas económicas rexionais. No referente aos noves es
pazos económicos tipo UE, TLC, APEC, etc., xa se incluen órga
os ou palas administrativas adicadas a preservar as regras do li
bre mercado. Asi, o Comisário de Competéncia da UE, Karel 
Van Miert, acaba de impar unha multa de 39-000 millóns de pe
setas a 42 empresas ce!'Tlenteiras europeas, acusadas de repar
tirse os mercados e acordar prezos oligopolísticos_ Tamén o Tri
bunal de Xustiza Europeu ten · actuado proibindo algunhas fu
sións e limitando ·as axudas estatais a determinadas empresas 
falseando a competéncia. No Estado español existe un Tribunal 
de Defensa da Competéncia que entende das posíbeis vulnera
cións no mercapó interior resolvendo, no seu caso, as medidas 
a toma encarregandose a sua aplicación, control e vixiláncia ao 
Servizo de Defensa da Competéncia. • 
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CORRUPCIÓN NA BANCA 

A NOSA TERRA 9 
·Nº 654-29 DE DECEMBRO DE 1994 

O xuíz denegOu o r~curso de Mário Conde cont~a o ingresó en prisión 

O caso do financeiro · 
que pasou a ser ex banqueiro ·galego 
•H. VIXANDE 

Mário Conde, desde o 23 
de Decembro, ten nova 
residéncia e recuperou o 
seu pasado. O xuiz de . 
Delitos Monetários,· 
Manuel García Castellón, . 
dictou un auto de prisión 
incondicional contra Mário 
Conde e formulou contra 
el a acusación de ter 
estafado 7.000 millóns de 
pesetas. Por esta razón 
foi conducido ao cárcere 
de alta seguridade Alcalá
Meco. Ao home de Tui , ao 
ex banqueiro galega, os 
vocativos que agora 
emprega a prensa de 
Madrid, denegáronlle o 
Mércores 28 un recurso 
contra o auto de prisión. 

O recurso que preparou a equi
pa xurídica de Mário Conde era 
semellante ao apresentado para 
tentar a excarceración de Arturo 
Romaní, o ex vicepresidente de 
Banasto que foi encausado co
as mesmas probas que Conde e 
que permanece en Alcalá-Meco 
desde o 15 de Decembro. 

Como naquel caso, o xuiz rexei
tou o recurso apresentado por 
Conde. García Castellón esgri
me diversas estafas e apropria
cións indebidas por valor de 
7.000 millóns, para non poñer 
en liberdade a Conde. Pero esta 
non é a única acusación que si
nata ao financeiro. As estafas ci
tadas provocaron a sua entrada 
en. prisión, pero a crise de Ba
nasto, o burato que quedou, e 
as irregularidades praticadas 
para ocultar o desastre, levarán 

A CRISE DO SERGAS 

Tras declarar 50 horas, ao longo de 5 dias, o xuiz de Delitos Monetários da Audiéncia Nacional, decretou· o seu ingreso en prisión. 

outravolta a Conde ao banco 
dos acusados. O Tribunal de 
Xustiza de Madrid, a Audiéncia 
Nacional, o Banco de España e 
o Ministério de Facenda, atra
vés da Axéncia Tributária, pre
paran accións xurídicas e san
cións administrativas contra 
Conde. 

As xustificacións do xuiz para 
manter a Conde en Alcalá Meco 
apontan á pena de prisión con
templada para os delitos que lle 
imputan (entre seis de doce 
anos), a contia da estafa, a mul
titude dos perxudicados 

dous dos seus 
colaboradores 
máis próximos, 
Rafael Pérez 
Escolar e Fer
nando Garro, 
ex conselleiro e 
ex director xe
ral¿ respeitiva
mente, eludiron 
entrar na defen
sa conxunta 
diante das ac
tu acións x.udi
ciais presentes 
e futuras. 

(250.000 accionistas) e a alar- A marxe das 
ma social que provoca a sua ti- i m p uta c i ó n s 

Conde adquiriu Anti!Jióticos 
-por 2.000 millóns, 
vendeuna a Montedison 
por 58.000 
e con iso desembarcou 
en Banesto. 

berdac;le. • que por via xudicial hai contra Conde de planear sobre Banes
to para benefício seu e de ter 
deixado en perigo a entidade. 

Mário Conde, unha Comisión de 
Proba de que a estratéxia de Investigación do Congreso dos 
Conde diante do xuiz de Delitos Deputados emitiu un dictame no 
Monetários foi errada é que que, de xeito unánime, acusa a Mário Conde chegou ao Banco 

o conselleiro intentaba desde o ve.rán 

Español de Crédito qespois 
dúnha operación de enxeñeria 
financeira que· comet.ou a pri
meiros dos anos 80, cando ad
quiriu Antibióticos á família gale
ga Fernández, proprietária ta
mén de Péscanova e Corpora
ción Noroeste, hoxe nas mans 
de Cimentos de Portugal. Os 
2.000 millóns que Conde pagou 
por Antibióticos convertéronse 
en 58.000 cando vendeu a em
presa a Montedison: Con ·eses 
cartas, -Mário Conde desembar
cou en Banesto. 

Ocultada 
a sua amizáde· co Rei 

Ademais de a prensa res4citar o 
seu pasado, o feito de ter naci
do en Tui e ser galega, que ig
norou mentres durou o seu rei
nado, agora os cacos de Alcalá
Meco queren converter a Conde 
no seu mestre de matemáticas 
e de direito. A prensa" apresu
rouse a informar das actividades 
académicas do financeiro. e da 
velocidade coa que se adaptou 
á nova situación no interior da 
prisión, na que non poderá gas
tar máis de 8.000 pesetas se
manais. ·Se durante moito tempo 
a imaxe pública de Mário Conde 
apareceu imaculada, e o ban
queiro conseguiu ocultar á sua 
família, foi porque entre 1987 e 
1993 -os cinco anos nos que es
tivo na presidéncia de Banesto- -
investiu 70.000 millóns de pese
tas en meios de comunicación. 

A maiores do anestesiamento 
da prensa, Conde mantiña moi 
boas relacións con Felipe Gon
zál ez desde a .primavera de 
1993 e desde o derradeiro tri
mestre de 1992 sostiña frecuen
tes entrevistas ca Rei. Destes 

· dous aspectos apenas se infor
mou desde o 28 de Decembro 
de 1993, cando o Banco de Es
paña decretou a intervención no 
banco.+ 

que Xan Maceiras asumise a respon.sabilidad~ dos-casos de enchufismo nas oposicións 

. Romai consegue forzar 
a demi.sión do director da Saúde Pública 
•MARIA ALONSO 

O GOnselleiro de Sanidade, Ro
may Beccaría, conseguiu final
mente forzar a demisión do di
rec.tor xeral da Saúde Pública, 
Xan Maceiras, a quen intentou 
converter en cabeza de turco 
dos enchufes detectados nas 
oposicións de . persoal sa'nitário. 

Os intentos do conselleiro de 
responsabilizar a Xan Maceiras 
das devanditas irregulqridades 
comezaron no verán, cando 
Romay intentou desviar a pre
sión política á que foi sometido 
desde que os xornais El Mundo 
e ABC publicaran o amaño da 

selección de persoal sanitário. 

O coñecemento público da falla 
de limpeza nos exames, grácias 
a unha conversa telefónica 
mantida pola presidenta das 
probas e subdirectora de Pro
tección da Saúde, Francisca 
dos Santos, provocou que o 
conselleiro chamara ao seu des
pacho a Xan Maceiras p~ra lle 
esixir a demisión e desviar así a 

.. sua própria responsabilidade . 
nos casos de enchufismo. 

A mediación de altos cargos da 
Xunta, entre eles Xesus Pérez 
Vareta, evitou naquel momento 
a caída fulminante .do director 

xeral da Saúde Pú.blica, pero de marchar "á canta dunha in-
non foi quen de impedir que fi- formación terxiversada" , a pe-
nalmente Romay Beccaría pres- · sar do seu cansánci6 lago de 
cindise do seu director xeral. catro anos a fronte da Saúde 

Cando se coñeceu o interese 
do conselleiro por lavar -a sua· 
imaxe, gravemente danada pe
la publicación das irregularida
des nas oposicións, o escanda
loso endebédamento da Con
sellerí a e mais o crecemento 
esaxerado das listas de espe
ra, o próprio Xan Maceiras 
desmentiu que Romay lle tivera 
pedida a sua demisión. Como 
xa publicara A Nosa Terra (ver 
número 635), o director xeral 
advertiu que non tiña intención 

Pública. 

Cámbios na direción 
de Pontevedra 

Agora ·que Romay Beccaría 
acadou o seu obxectivo de se li
brar de Xan Maceiras e que o 
último Consello da X'unta apro
bou a sua demisión, produciran
se cámbios na delegación pro
vincial de Sanidade en Ponteve-

- dra. O delegado, Francisco \Íi
llar, será quen asuma o cargo 
de director xeral de Saúde Pú-

blica. Ainda que polo momento 
non está confirmado oficialmen
te o neme do seu recámbio, es
pecúlase de xeito oficioso coa 
posibilidade de que se convirta 
·en delegada provincial de Pon
tevedra a actual xerente de 
Atención primária na area sani
tária do .sur de Vigo, Ana Pastor. 

Pala sua parte, o presidente da 
Xunta, Manuel Fraga, negou 
que a sustitución de Xan Ma
ceiras estea motivada palas 
irregularidades detectadas. nas 
oposicións da Gonselleria de 
Sanidade e subliñou que a de
misión prodúcese por .vontade 
própria.• 



DEBATE SOBRE OS PARQUES NATURAIS 

PROTEXER AS FRAGAS DO EUME, UN OBXECTIVO 
PRAGMÁT1CO PERO NECESÁRIO 

Dado o debate que levantou a posíbel 
declaración ·do Parque Natural das Fra
gas do Eume, despois de sair á luz p~bli
ca o seu Plano de Ordenamento dos Re
cursos Naturais (PORNa's), creo conve- . 
niente manifestar .a miña opinión cor:no 
representante ecoloxista no Parque Na- . 
tural d~ Complexo Dunar de Corrubedo e 
as lágoas de Vixán e Carregal e como 
coordenador da Comisión de Espazos 
Naturais da Asamblea de Grupos Ecolo
xistas e Naturalistas de Galiza, AGENG; 
opinión que non é 'a única no movimento 
ecoloxista nen tampouco ten que ser, ne
cesariamente, a máis representativa. 

En todo este debate o aspecto máis inte
resatne é que se pon en tea de xuízo a 
própria figura conservativa de Parque 
Natural, e por extensión a de calquer ou
tra figura, e a política de conservación .de 
"illas". Neste ponto, comparto a opinión 
dalgun dos articulistas en que a declara
ción de illas para a sua conservación, 
abandonando o resto á desfeita ambien
tal non é a máis apropriada (e ternos 
exemplos como no caso do Parque Na
cional de Doñana, cando nos límites ex
teriores se queria construir a urbaniza
ción "Costa Doñana" e a incidéncia da 
mesma no níve1· freático do Parque) e 
tampouco a mellar palas suas conse
cuéncias sobre a fauna e flora do espazo 
protexido, que· ve reducido o intercámbio 
x~nético con outras povoacións doutros. 
lugares. Tamén comparto a opinión de 
que as administracións empregan estas 
figuras d~ conservación con meros efei
tos propagandísticos e que en moitas 
ocasións están enfocadas cara o turismo 
(coas consecuéncias que a presión deste 
produce no próprio espazo natural prote
xido). Comparto, tamén, a opinión de que 
é preciso u nha Ordenación X eral do Te
rritório Galegq e tamén do estatal e inclu
so tamén a nível global. 

Pero o feito de compartir estas opinións 
inseridas dentro do obxectivo de fundo 
do movimento ecoloxista, lograr unhas 
relacións harmónicas entre o~ homes e o 
home e a natureza, non é óbice para ser
m0s pragmáticos e sermos conscientes . 

, da realidade que nos toca viver, onde to
do iso é moi dificil de conseguir a non ser 
a través de pequenas metas: neste caso 
a política de. illas na conservación (neu
tros casos estas pequenas poderran ser 
a reivindicación do 0,7%, ou enviar bici
cletas a comunidades dos países· empo-
brecidos ... ). · 

Tampouco nos deve caber a menor dúbi
·da de que dentro desta proposta de orde
nación xeral de Galiza terá que haver un
h~ série de espazos que terán un nível 
de protección sup~rior, pois hai unha sé
rie de espazos cun m~or valor conserva
tivo que outros que carecen do mesmo, 

· por estaren moi degradados ou destina
dos a outros usos incompatíbeis coa con
servación de determinados valores ecoló
xicos. 

. / 

Solicitar que non se prot,xa nengun espa
zo mentres non se faga un Plano de Orde
nación Xeral de Galiza, páréceme unha 
proposta demagóxica, pois no que apa
renta ser unha proposta de democratizar e 

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

. \ . 

XOAN FONTAIÑA 

Fragas e encoro do Eu~e 

repartir a conservación da natureza, pode 
agachar a destrución de moitos espazos 
sensíbeis e que se neles non se aplica un
ha figura de protección pronto deixarán de 
ter o valor que tiñan, e ~polo que se r.ecla
maba a sua protección. Podíamos poñer'o · 
caso dunha cidade que teña un edifício de 
elevado valor histórico-artístico q1:.1e debe
ria ser conservado e carece de un Plano 
X-eral de Ordenación 

tórico artístico teria direito a decidir se 
derrUba ou non un patrimonio que a to
dos nos pertenceria e que el posue. 

Ao meu entender o proceso careceu dou
tras cousas pero non precisamente de al
go que non debe ter se quer ser obxecti
vo. O proceso careceu dunha etapa de 
información ao públiéo cinxíndose só a 

Urbano. Seguindo o - - - - - - - - - - ~ - -
publicación no DOG 
(curiosamente a prin
cipios de Agosto), so
bretodo aos viciños da 
zona, sabendo que 
este é un tema moi 
espiñento e moi dado 
ás manipulacións e 
falsas informacións, 
polo que dá a impre
sión de que lle querí
an colar un gol a to
dos os implicados (in
cluídos aqui os ecolo
xistas ). 

mesmo razoamento, 
como este Plano non 
existe este edifício 
non poderia ser prote
x id o e este poderia 
ser' derrubado e no 
seu lugar construir un 
edifício de 6, 7 ou 8 
andares. Esta politica 
é a que. está levando 
en moitos sitios á des
t rud ó n du n enorme 
património, como cas
tros, mámoas, petro
glifos ... e que pon en 

'Podiamos poñer 
o caso dun edificio 
de valor histórico, 
seguindo_ o mesmo 

razoamento, 
non poderia ser 

protexido" 

perigo. a espazos de 
enorme valor como 
Baldaio, O Courel, 
complexo dunar e es-
teiro de Ponteceso ... da forma máis impu
ne, e mentres, seguimos a agardar a que 
á administración se lle acorra sacar un 
Plano de Ordenación Xeral para Galiza. 

Acusar de falta de democrácia na redac
ción do PORN parece até certo ponto ex
cesivo. A administración (que todos elixi
mos, gestemos ou non da mesma) debe 
encarregar o PORN a unha equipa técni
ca que debe ser a que elabore o mesmo 
seguindo uns critérios obxectivos, sérios 
e responsábeis; e seria inviábel e carece
ria do máis mínimo sentido. que todos 
participásemos na sua redacción, porque. 
todos os galegas e galegas teriamos di
reito a opinar, ou só os habitantes da zo
na terían o poder de decidir so se con
serva .un património que é de todos; e 
volvo a incidir no duplo filo desta arma: 
só o proprietário do edificio de valor his-

Outra deficiéncias que 
posue o PORN están 
recollidas nas alega
cións que apresentou 
a AGENG , disponí-

beis para aquel que as queira consultar; 
pero hai unha curiosamente é o ponto de 
maior discórdia, a auséncia de compen
sacións a aqueles habitantes do Parque 
a protección do es pazo · non debe cair 
sobre os habitantes do mesmo, senón 
que se trata dunha responsabiliaade de 
todos os galegas e galegas, que irnos 
ser os beneficiários de que o mesmo se 
conserve. · 

Asociar a membros do movimento ecolo
xista co governo galego, p.olo feito de de
fender a cri.ación do Parque Natural das 

- fragas do Eume, algo que desde este mo
vimento se ven reclamando desde hai vá
rios ano$, cando é este partido o que o le-

-va a converter en realidade (que podia ser 
mellar non cabe dúbida), parece a todas 
luces unha atitude que o enfoque político 
do movim.ento ecoloxista dista moito dos 

da dereita, e se alguén non o tivese claro 
o que ten que facer é inf armarse antes de 
fanzar ese tipo de insinuacións ao ar. 

Por oufra banda, desmitificar a figura do 
bon e o mao que se plantea nalguns dos 
antigos. Primeiramente, eu non creo nun 
mundo de bons e maos ou branca e ne
·g ro, mundo que moitas veces se nos 
apresenta nos meios de comunicación e 
que non é nen moito menos o real, xa 
que entre o branca e o negro existen 
moitos grises distintos, e as xeralizacións 
crean moitas inxustizas. 

Hai que recoñecer o importante papel 
que os labregos desenvolveron na con
servación das fragas do Eume e de moi
tos outros lados, pero non por isa os miti
fiquemos e recordemos aquela frase "non 
todo índio é un índio bon". Os labregos 
durante moitos anos fixeron un uso racio
nal , harmónico e compatíbel dos recur
sos que as fragas lles proporcionaban, o 
que permitiu que as mesmas perdurasen 
até hoxe, pero estes usos se perderon e 
a tendéncia actual mái xeralizada é a 
cambiar o seu uso e a ir introducindo es
pécies de rápido crecimento que pouco a 
pouco van desprazando ás espécies au
tóctonas, de crecimento máis lento, e pa
ra comprobar isto basta só con achegar
s-e ali (de todos os xeitos e para que non 
haxa más interpretacións , o movimento 
ecoloxista culpa disto á administración, e 
non aos labregos, pola auséncia dunha 
política forestal apropriada e dunha políti
ca de espazos naturais coerente). 

Tamén desmitificar a figura que se inten
ta dar do ecoloxista calificándoo de~pec
tivamente como "ecoloxistas urbaníco
las", (sen entrar a especificar a procedén
cia real dos membros deste movimento, 
que non procede a totalidade do entorno 
urbano) pois non creo que o feíto de es
tes provirmos do meio urbano sexa razón 
suficiente para descalificar as nosas opi
nións, valores e apreciacións, senón que 
estas se deben rebater con argumentos 
sérios e racionais e non coa descalifica
ción gratuíta (persoalmente creo que as 
xeralizacións crian inxustizas, e que son 
'empregadas descalificatoriamente cando 
se carece de argumentos e razóns, ou 
estas teñen pouca consisténcia). 

Xa para rematar , penso que se intenta 
criar un enfrentamento entre ecoloxistas 
e labregos, algo que eu persoalmente 
non creo que exista, pois moitos mem
bros do movimento ecoloxista coincidi 
mos en moitas reivindicacións con moitos 
labregos (e mariñeiros e gadeiros, non 
hai que esquecelos), e nalguns Parques 
apoiamos moitas das propostas que fan 
os viciños que sexan coerentes cos na
sos pontos de vista, entre os que está 
que os labregos teñan unha calidade de 
vida e uns ingresos dignos e que a sua 
función para a sociedade sexa valorada 
no seu xusto valor, algo que na actuali
dade desgrazadamente non acorre asi. • 

Xo As Fo:\TAJ~A P ÉHEZ é representante ecoloxista na 
Xunta Reitora do Parque Natu ral do Complexo <lunar 
de Corrubedo e lagoas de Vixán e Carregal e coorde

nador da "Comisión de espazos naturais e espécies" 
da Asemblea de Grupos Ecoloxistas e Naturalistas de 
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CÁMBIOS NO LESTE 

Os comunistas eren· que· a guerra. 
chechena é o , Canto do (isne ·de leltsin 
O petróleo do Caucaso -volta a 
ser causa dunha guerra. Xá ser
vira de móbil para os nazis que 
sitiaran Stalingrado en 1941. 
Rúsia resístese agora a aban
doar a república Chechena ca
racterizada, como outras zonas 
limitrofe~, pala sua riqueza 
enerxética. Tamén a ambición 
dalguns mandos militares, are
lantes dun ascenso, parece es
tar na base de que leltsin esco
llese o camiño da guerra contra 
este pequeno país, abeirando a 
alternativa da negociación. 

A negativa das duas cámaras 
parlamentárias rusas a iniciar o 
conflito foi ignorada polo presi
dente que canta co apoio do 
grupo de Zirinovski. O Partido 
Comunista de Ziuganov e os re
formistas de Gaidar critican con 
dureza a escaiada bélica em
prendida por leltsin . Para os co
munistas trátase do canto do 
ciño do presidente. o· PC agarda 
que as próximé3:s eleicións lle 

Boris leltsin acompaflado do seu ministro de defensa Pavel Grachev, na Praza 
Pushkin, durante ~Golpe de Estado do pasado ano. 

dean a vitória. 

A dúbida está en se o presi
dente leltsin convocará na 
data prevista os comícios, toda 

vez que parece ter perdido 
grande parte da confianza oci
dental, ao tempo que governa 
sobre unha situación social ex-
plosiva.+ · · 

pROCESO Á CÚPULA DO ESTADO 

DEFENDER AOS GAL É'LEXITIMAR A· 
NEGOCIACIÓN CON ETA 

M. VEIGA 

Garzón é algo máis que un furúnculo que lle sae a 
este governo en horas baixas. Resultaria inxénuo 
pensar que algo que atinxe de tal modo ao Esta
do, como o caso dos Gal, depende de vontades 
individuais. O ministro Belloch xa lexitimou ao ma
xistrado da Audiéncia Nacional ao dicer que habia 
que "concederlle a presunción de inocéncia como 
a calquer outra persoa". Os 
socialistas saben que des-
cubrir as complicidades 

que ainda non foi aborido sinalada. Asumir .que 
desde o Estado se aplica a leí do talión en contra 
da outra leí, da que concreta o estado de de~~ito, 
é tanto como recoñecer que o Estado español es-

. tá en guerra. lso é, por outra parte, o que sempre 
pensaron moitos .dos responsábeis da Garda Civil, 
entre eles o xeneral Andrés Casinello, teórico da 

· contrainsurxéncia, quen en 
1985, sen do xefe de Esta
do Maior da Garda Civil, e 

desta trama violenta ape
nas ten custos políticos, da
do que, como demostrou a 
cadea Ser nun improvisado 
inquérito, e resulta polo de
mais doadamente palpabel , 
son moitos os que xustifi 
can as accións armadas 
deste grupo para-ofic ial. 
Velaí as declaracións de 
Francisco Vázquez decindo 

--------------
nun congreso de socioloxia 
militar afirmou: "Non é unha 
guerra militar, é unha gue
rra limitada, esquizofréni
ca , ideolóxica e interna. 
Pero guerra ... ". 

'Asumir a violación 
do Estado de direito 
lexitima a postura de 

ETA' 
Chegados aquí, e toda vez 
que nengun dos dous exér
citos trunfou absolutamen-

que "non se pode poñer en 
cuestión a eses policías 
que se xogan a vida" e ve-
laí tamén a de Fraga, na revista Tiempo: "Un ex
ministro de Interior non debe pronunciarse sobre o 
tema dos GAL". 

Pero a asunción por parte dun grande sector da 
povoación do labor dos Gal, incluidos os seus no
ve mortos que nengunha relación gardaban con 
ET A, t~n unha importante trascendéncia política 

te, só cábe unha causa: re
clamar a paz. E a paz ló
grase mediante unha solu
ción política. Asi sucedeu 

en Alxéria e asi ven de suceder en Irlanda. 

A lexitimación dos GAL conduce, xa que lago, á 
negociación. Só os que defenderon no seu dia, e 
seguen a defender, a inviolabilidade do Estado de 
dereito -moi poucos dentro do mesmo- son coe
rentes ao seguir negándose a talar con ET A. Os 
demais xa se puxeron á sua altura ética e legal.+ 
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Un oleoduto para 
· Chechénia -· 
A correspondente en Moscova de LE MONDE, Sophie Shihab 

,_ canta no número do dia 15 á guerra da Chechér.iia. "O Govern<;> 
ruso quer dispar dun exército c~mvencional de importáncia fronte 
á _Turquia, a pesar da proibición do tratado de forzas 

~ convencionais na Europa. Pero tanto como isto pesa o 
importante contrato petrole·iro- asinado en Setembro _polo 
·Azerbaidxán cun consórcio anglo-américano. O governo ruso 
quer manter o control da exportación do cru e ·O trazado 
estratéxico dun oleoducto que xunta o ribeira do Cáspio con · 
Moscova e pasa pola Chechénia. Recuperar o contr-ol desta área 
era urxente, despois .de.tres anos anárquicos ·que non parecía. 
causar inquedailza ao Kremlin senón que pola contra daba·a 
impresión de beneficiar a círculos achegados á l_eltsin". 

P~radiso do privado~· -.-
ANDAINA di no seu número de Decembro que Gal iza é un edén 
para os intereses privados .. "Este país é o paradiso gas 
privatizacións á cargo do Estado. Primeiro foi o ensioo que 
ofertou incluso metieres instalacións no ensino privado ca no 
público, bós horários para país traballatlores--e ben quentiños. 
Deses que comezaron chamándose concertados e xa se sabe 
quen paga tal concerto. Despois foi a sanidade. Como se 
gastaba moito en comida e en salários, ? seguridade social 
deixa nas mans das empresas privadas a alimentación dos 
enfermos. ·(Proba de que a calidade baixot..i é que o persoal 
sanitário xa non come nos cen~ros). ramén coñecemos a 
privatización da limpeza nos edificios públicos. Dado que a 
administración non parece competente para organizar o traballo 
do per'soaJ de limpeza, contrata cunha empresé3:. privada que· 
realice estas funcións. A universidade foi a-primeira en concertar 
estes· servícios. Agora está a privatizar a _asisténcia aos 
menores: desapariéión das casas-berce, como a do Ferrol, que 

, están a seren instaladas en organizacións privadas e por 
suposto subvencionadas. E isto é o piar dos escándalos, porque 
si no ensino, na sanidade hai sindicatos que defenden os 
intereses deste cu asociacións que miran pola comenéncia 
daqueloutros, quen representa os intereses dos menores 
tutelados? QtJe control -ten a a administración sobre esas 
oFganizacións que s1:1bvenciona'? Por que a Administración 
coloca os cartas públicos en organismos privados?" 

Que paguen·os -rusos a canta das 
,nucleares 
Luis Tibério escrebe para o semanario ExPRF.Sso de Lisboa a 

_ crónica da elaboración da Cwta Europea de Enerxia na capital 
portl)guesa. "Já com Portugal no grupo dirigente da elaborac;ao 
da Carta (no semestre da presi_déncia da Comunidade), Japao e 

· os Estados Unidos forc;aram a entrada. Ni.mo Ribeiro, secretário 
de Estado da Energía chegu mesmo a opor-se á entrada dos 
dois rivais. Mas a.' presao convergente das primeiras empresas 
de petróleo e gas e da Agéncia Internacional da EneFgia acabou 
por prevalecer:( ... ) Triunfáram na.prática a área do nuclear e do 
petróleo e gás. E foi,es·quecida a fileira da prodac;ao eléctrica, 
susceptível de ser associada ao planeamento de menor custo -
em'que os países do Leste Europeu sao excedentários. ( ... )Os 
Doze estavam duplamente inter.essados na renovagao do 
antiquado e explosivo parque nuclear do Leste. Restaurar e/cu 
demolir esses dinossauro.s nucleares nao só permitia reduzir a 

· ameaga desses rn~ga-b(!rris de pólvora,, aqui mesmo á beir;:¡ . , 
cpmo resolver grande parte da crise de mercado que o nuclear 
da entao CEE vivia".+ 
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·Xose Diéguez Reboredo 
'O futuro-arcebispq deb*~ ·te~ · 
Lmha sénsibilidade especial aos·problemas galegas' 
• XAN CARBALLA 

"O galega ten que ter 
presenza maior na lgréxa. 
Quizais a falla de 
asisténcia da modd~de 
influe negativamente tamén 
nesa galeguización". _Xosé · 
Diéguez Reboredo, bispo 
de Ourense sucesor de 
Anxo Temiño, fala coa 

~-

diplomácia própria do seu . 
cargo pero tamén chama 
subtílmente a un meirande 
compromiso. O seu nome 
soa como un dos posíbeis 
sucesores de Roüco no 
arcebispado compostelán. 

"O uso do galega está mais ou 
menos como nas outras dióceses 
galegas. O qu~ sucede é que nas 
comunidades parroquiais hai un
ha oposición bastante forte res
peito á utilización do galego. Hai 
grupos pequenos interesados en 
que a litúrxia sexa en galega pero 
a maioria non. O que habia que 
facer é que eses que talan galega 
vaian á lgrexa, o que ocorre que . 
os que son do Bloque non van á 
lgrexa", di sorrindo. 

A posición da xerarquia é deci
siva nesta matéria. Cal é? . 

Probabelmente podíamos facer. 
moito máis pero é favorábel a que 
se utilice o galego. Ternos o Misal 

· en galega, van sair os libros de lei
tura, o bautismo e a confirmación 
tamén. Pero o gran problema está 
na posición pa xente que maiorita
riamentE? prefire o castelán. Algun 
·cura fixo unha espécie de sondeo 
e perdia sempre o galego. 

Na ~ua · diócese, en bisba;ras . -. 
como en Bande, o uso do gale-
go é sistemático e non. hai reti
céncias. 

Se o cúra está moi seguro de que 
se debe utilizar o galega sempre 
hai xeitos de ir convencendo á 
xente. EL,i vexo ben que se use o 
galega sen violentará xente. Se a 
comunidaéle non o quer hai que ir 
entrando pouco a pouco co gale_: 
go. Publicamente maniféstome en 
favor do uso do galega, e cando 
fago a visita pastoral sempre lles 
digo que me gostaria celebrar a ·, 
misa en galega. · 

Esta é unha diócese pequena, con 
Cámbios na xerarquia 312.000 habitantes e 330 sacerdo-

tes· en activo, unhas mil persoas 
A idade média dos curas da sua por sacerdote. Daquela non é es-
diócese é grande e a sustitución pecialmente preocupante. O pro-
non semella imediata vistas as , blema é que as vocacións que hai 
estatísticas do Seminário. . hoxe non cobren as. _baixas que se 

¿A mocidade está 
.. descompro~etida' 

No actual papado o discurso da 
tgrexa ten entrado con toda a 
forza en xuízos sobre sexualida
de e comportamentos persoais. 

A lgrexa ten que apre~entar_ a 

mensaxe de Xesus, e .esta é 'po
sitiva. Xesus· non veu a proibir 
senón a pedirnos que o amára
mos e destacou sempre o positi
vo. Non nie parece bon que és
temos sempre incidindo na proi~ 
bición. 

Como influiu e que pauso que
dou 'do protagonismo da lgrexa 
durante a Ditadura de Franco? 

producen por marte de sacerdotes, 
pero é algo ·que nos preocupa máis 
cara ao futuro qué agora mesmo. 

Unha parte da província de Ou
Í'ense non é administrada polo 
seu Bispado senón polo de As-

. -
Non hai dúbida de que nese tem
po a lgrexa estivo excesiva e esa
xeradamente vinculada con aquel 
governo. _O-ideal é a independén-

. cia mútua da lgrexa e do E.stado. 

A xehte maior a novidade na lgre~ 
· xa sempre lle sorprende; e polo xe~ 
ral desagrádalle. Cando na lgrexa 
manifestamos atitudes que non 
son as de·tempos pasados hai 

. A. IGLESIAS 

torga. Hai posibilidade de lo
grar algunha autonomia especí
fica para esas zonas? 

Na parte .de Trives e' o Barco é 
onde se dá este caso, e· supoñen 
_unhas 45.000 persoas. Se pasa-

quen as rexeita, e por iso nas igre
xas somos máis tradicionais. O 
que ternos que conseguir é que a 
mocidade vaia á lgrexa~ porque asi 
a linguaxe mudaría. Poderia entrar 
máis o galega e ós pensamentos 
máis enraizados con esta terra. · 

Pqr que non acude a mocidade? 

Hai moitas razóns. A mensaxe . 

ran á diócese de Ourense a de 
Astorga quedaria moi pequ~na. 
Sempre que desde Astorg~ teñan 
interese en que os sacerdotes 
qL,Je ali traballan sexan galegas 
ou sensibilizados co tema galega, 
que utilicen o galega, non é pro
blema maior que pertenzan a un
ha ou outra diócese. A. posibilida-

- de de mudar a división case impli
caría a .desaparición da diócese 
de Astorga, pero é máis antiga ca 
esta. Existia xa no século 111 e a 
de Ourense é do IV. A antigüida
de valórase.moito. 

Proximamente xubílase Mons. 
Cerviño, recentemente mar
chou Rouco, hai posibilidade 
de co.brir imediatamente esas 

· vacantes ou estes asuntos van 
moi devagar? 

Depende do Papa, que é quen 
nomea o Arcebispo . Agora esta
rán facendo os trámites, pedindo 
información e estudando propos
tas . Pero non sei cando se reali
zará. De feito Rauco deixou San
tiago o 22 de Outubro , só hai 
dous meses. O importante é que 
a persoa que sexa nomeada teña 
sensibilidade aos temas de Gali
za, á cultura galega e que sexa 
un home cercano ás necesidades 
do pavo. 

Vostede mantén relacións cos 
movimentos cristiáns de base, 
lrímia, -as romaxes cristiáns ... 

Non as coñezo directamente se
nón a través de terceiras persoas. 
En distintos momentos os bispos 
de Galiza tratamos de estabelecer 
contacto cos dirixentes, e admiten 
o diálogo pero nunca nos invitaron 
a estas reunións. Se me convidan 
por suposto que asistiria. 

En Santiago funciona o Institu
to Teolóxica Compostelán, co
ma Seminário Central adscrito 
á Universidade de Salamanca. 
Non é posíbel un acordo coa 
Universidade Galega para que 
funcionase como Faculdade? 

As Faculdades tratan de distribuir
se por todo o Estado español . Por 
parte da conferéncia episcopal hai 
interese en reorganizalas , e coido 
que unha maioria pensa que na 
Galiza deba haber unha Faculda
de autónoma, pero terian que su
primirse neutros lados , porque 
non hai xente para as nove que 
hai e haberia que reducílas a seis. 
De momento véxoo difícil. 

A financiación da lgrexa 

Un problema de debate xeral é 
a financiación da lgrexa tanto 
nQ plano xer~I, como máis per
to da base. Nótase unha certa 
resistencia1 por exempto, á per
da dos dirnitos de altar. 

Son duas causas diferentes. Unha 
causa é que a lgrexa receba do 
Estado unha axuda, através da 
asignación tributária, e outra que 
haxa aranceis nas parróquias. So
bre o primeiro o ideal é que a lgre
xa teña total autonomia, e se fose 
posíbel non receber nada pois me
llar. Pero se non recebe nada, de 
onde consegue <;>s cartas? Pense 

cristiana é moi positiva, pero esi
xe renúncias que custan moito 
traballo. No meu tempo ser bon 
externamente er..a fácil porque 
non tiñamos moitas posibilidades 
de ser maos. Hoxe un xoven o 
venres ou o sábado vai á discote
ca, chega ás seis da mqílá .e xa. 
non pode ir á eucaristía. E a mes-

. ma vida a que trouxo ~ámbios 
que alonxan á m.ocidade. 

. ·¡ 

tjue· en 
por cen 
san da~ 
non poc 
viva. Se 
den so~ 
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agricult 
ex celen 
outros 
rras, far 
nocultiv 

'Ha 
can 
autc 
da 1 
de t 
non 

Conniv 
tervenc 
pito 0 1 
acusac 
en moi' 
sua dió 

Penso e 
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;e a de tjue· ~n Galiza máis do cincuenta 
·qu~na. por cento das parróquias non pa-
ateñan san das duascentas persoas, que 
Hdotes non poden aportar para que o cura 
1alegos viva. Salvo cidades e vilas non po-
gal ego, den soster ao sacerdote, e non se 
1 é pro- ve máis saida que a axuda do Es-
na un- tado. Aquí en Ourense mandamos 
sibil ida- esas 43 .000 pesetas mensuais 
,e impli- que ch~gan do Estado, por cada 
Mcese crego, e non sendo abondo para 
~tiga ca vivir axudan moito. 
' 111 e a 
tigüida- Respeito aos aranceis penso que 

o cura debe vivir do trabai'lo que 
fai, pero non através destes aran-

Mons. ceis de cando un marre, bautíza-
e mar- se ou casa, senón das aportación 
ilidade voluntárias e periódicas da comu-
e esas nidade. Hai desexo dos bispos e 
os van dalguns curas de ir por este cami-

ño da aportación voluntária. 

é quen lgre?Ca e política 
a esta-
ledindo Ourense sofreu a crise cunha 
:lropos- forza devastadora. Se a lgrexa 
e reali- non quer estár á marxe desta 
>U San- realidade ~ocial, ten que opinar 
SÓ hai sobre esa desertización. 

~ é que 
fa teña Ourense está perdendo povoa-
le Gali- ción dun xeito escandaloso. Nos 
e sexa últimos dez anos perdeu de 60 a 
>idades 80.000 habitantes, e sobretodo 

nos lugares e nas parróquias ru-
rais . E a tendéncia segue sendo 

ns cos negativa. Cando vou de visita e 
~ base, pergunto polos nenas que hai 
tiáns ... agora falan de seis, sete, unha 

dúcia, e de hai cuarenta anos din-
nte se- me "eramos oitenta, cen ou cento 
ersoas. cincuenta". O resultado vai ser 
bispos que quede a cidade de Ourense, 

belecer as vitas actuais e pouco máis. 
1dmiten 
1vitaron Había que tratar de potenciar a 
mvidan agricultura porque Ourense ten 

excelentes zonas. Adicar xente a 
outros traballos e concentrar te-

lnstitu- rras, fomentar cooperativas e mo-
ín, co- no cu ltivos_adecu ados. 
:tscrito 
nanea. 

'Hai que camiñar lo coa 
raque 

cara á da de? 

3tribuir- auto-financiación 
\ol. Por da lgrexa, pero polo 
>pal hai 
a coido de hoxe 
~ue na non é posíbel. aculda-
lUe SU-
)arque 
ve que 
a seis. 

Connivéncia co caciquismo, in-
tervención política desde o púl-

'exa pito orientando o voto, son 
acusacións que se teñen feíto 

ceral é en moitas ocasións a curas da 
tanto sua diócese. 

is per-
Penso que hai que gardar autono-1 certa 

á per- mia. Sempre subliño o que din os 
bispos a nível do Estado español, 
pero nunca -eu me pronúncio ma-

.. Unha nifestando un critério diferente. A 
~ba do lgrexa non está para dicer se hai 
tés da que votar a un ou outro partido, 
raque nen para facer política en favor de 
3.S. So- uns determinados. Débese que-
a lgre- dar nas normas e critérios xer.ais. 
;e fose Neste momento, na miña diócese, 
)is me- hai dous sacerdotes que son con-
ida, de cellais, e a min gostariame que 
Pense non houbese nengun. + 

-- lllil8!!f ----~--------
ro esi-
moito 

er bon 
1orque 
idades 
1ven o 
iscote-
9. .e xa. 

Semella conformista. 

Non, non. É fácil que os mozos s.e 
comprometan cunha pelegrinaxe 
ou outra actividade unha ou duas 
veces ao ano. Pero é máis difícil 
que un xoven se comprometa a co
tio cos pobres, como Xesus, cós 
que sofren. Que xuventude milita 
nos sindicatos ou nos pé¡trtidos~' P~
san de todo o que sexa estarzo.+ 

DEBATE SOBRE A AXUDA HUMANITÁRIA , 

DO 0,7 Á CARIDADE ELECTRÓNICA 

Cando Bautista Álvarez fixo alusión ao 0,7% 
comparándoo con aquelas cuestacións. do Do
mund na que. os colexiais das institucións reli
xiosas pedían para os chiniños, posfüelmente 
non foi moi preciso, por escueto, pero segura
mente apontaba a uns efeitos que sen dúbida 
está a producir a campaña .do 0,7% que efec
tivamente ten que ver máis coa caridade que 
coa xustiza. 

Exixir a· 0,7% do PIB para a Axuda Oficial ao 
Desenvolvimento do Terceiro mundo é xusto e 
lexítimo porque, independemente de que tal · 
causa vaia solucionar ou non os problemas 
dos países pobres, foi un acordo tomado pola 
Asemblea Xeral das Nacións Unidas e debé 
ser cumprido. Como se debe exixir e cumprir 
na Galiza a aplicación do Título .111 da "Leí de 
medidas básicas de inserción social", ainda 
que iso non sexa a panacea para rematar coa 
pobreza, porque é unha norma aprobada polo 
Parlamento Galego. 

Outra función da demanda do 0,7 , enorme
mente valiosa, seria a utilización da sensibili
zación producida pala campaña, para promo
ver unha ampla reflexión sobre a solidariedade 
sen fronteiras e por conseguinte falanao tamén 
da pobreza e solidariedade daqui, implicando 
a sindicatos, partidos políticos, ONGs, etc. 

RAMON MUÑIZ 

- Pero, lonxe disto, o que está a ocorrer .é que 
do 0;7% do PIB do Estado estase a pasar a 
pedir o 0,7% de todo, dos soldos dos traballa
dores, dos orzamentos dos Concellos e da 
Xunta, das pagas dos Domingos, etc., que na
da teñen a ver coa léxica e o sentido da reivin

leprosarias de Filipinas e os PP. Reparadores 
de Palencia que remiten xiro postal e todo pa
ra que as moléstias sexan mínimas. 

E este é o perigo, que do 0,7 como elemento 
moblizador de todas as conciéncias, crentes 

· 6u non, pola xustiza so-dicación orixinal, empe
zándose . a semellar isto 
máis a aquelas campa
ñas do nacional-catoli-· 
cismo franquista do "Dia 
do prato único" que a un 
enfoque sério de axuda 
aos paísés desenvolví~ 
dos. 

- - - - - - - - -- - - - - cial no mundo e tamén 

Mais a causa non queda 
aí, senón que ademais, 
ao amparo do impacto 
público do 0,7%, esta
mos a observar nos xor
nais contínuos anúncios 
de organizacións sobre o 

~ na Galiza, desvirtuán-
'E º .Perigo, q. ue do o,7 doo. se paseªº o.7 ·cº~ 

mo esmola, vocablo gre-
C Offi O elemento go de misericórdia ou 

caridade, sesgo que es-
mobilizador se pase ªº tá a tomar a campaña, 

0,7 Como es.mol-a" . co beneprácito Eclesial 
e o aplauso do Poder. 
De non remedialo as or-
ganizacións má[s res
ponsábeis da Platafor
ma non é de estrañar · 
que numerosos sectores 
non concorden con que 

terceiro. mundo, gratuítos alguns, que incluen 
unhas cantas correntes para co Domund. Mu
daron .as técnicas pero o fundo é,o mesmo, 
únicamente os petos das. rúas deron paso ás 
huchas dos bancos, sen contar a parafernália· 
de cartas que empezan a ch~garnos ás casas 
pedindo diñeiro para os misións salesianas, as 

se confundan os direitos 
democráticos dos homes ·e mulleres aue so
fren da pobreza e, marxinación que é 'asunto 
de tocos, con cuestións derivadas da fe reli-
xiosa que é causa de parte.• · 

Ramón Mufüz é sociólogo, 
impulsor da Rede Galega de Loita contra a Pobreza 

ANOSA TERRA 
of erécelle aos leitores os mellares viños gal egos . 

cun 20% de· desc_onto · 
TERRAS GAUDA 93 ETIQUETA PRETA 
Unha experiéncia única con 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, fennentado en 
pipa nova durante 3 semanas e mexedu~ 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 verdexante. 

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

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

A marca T erras Gauda non se presenta a concursos. 

·A as das 

PREZ OS : TARXETA DE PEDIMENTO 
• Enviar a ADEGAS DAS EIRAS S.A. 

TERRAS GAUDA 93 ETIQUETA PRETA : 
Caixa de 6 botellas 18.515 pta. : 

Estrada Tui·A Guarda, 
36760 O Rosal·Pontevedra 

ABADIA DE SAN CAMPIO 94 : unha vez coberto.en maiúsculas. 
· Ca~a de 12 botellas 9.545 pta. : 

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

intensidade. 
Fase Olfativa: atrecendos primários, intensos con tons 

afrutados. Moi francos. 
Fase Gostativa: equilibrado, cunha acidez que destaca, 

dándolle frescura ao viña. O final de boca é suave e 
moi agradábel. 

Galardóns 
XV Trofeo Internacional de Allimentac~ón e Bebida 

· (Barcelona 1992). . 
Baco de Ouro á mellor marca nova pola Unión Española de · 
Catadores (Madrid 1992). • 
Medalla de Ouro Vinexpo. (Burdeos 1993). 
Medalla de Prata XXXIX Foro Internaciona l (Ljubljana 1993). 
Mención Especial Premios Zarcillo (O Bierzo 1993). , 
Diploma de Honor. Selección Mundial (Montreal 1994) . . 
Diploma de Honor. -Vl Cata dos Vinos de Galicia (Santiago 1994). 
I Prémio XLll Festa do Albariño (Cambados 1994) 

Terras Gauda 93 Etq. Preta Cant. Abadia de San Campio 94 Cant. 

Caixa de 6 botellas ......................... D Caixa de 12 botellas ..................... .. O 
. . Caixa de 6 botellas ... .......... ............ O 

Caixa de 6 botellas 5.060 pta. : NOME ............. .. ........ : ..... .: .... ~ ............................. APEUDOS ............... : ..... .. -.. : ........................... .. : ... .. ; ...................... ... ............. .. 

~~s~o;~P~~:~:~~~-t~ªS~~.N~:t~:~¡::~~º~~e ~~~~í~~ñ~nw; : ENDEREZO ...... .. .......... .... .. ............ . : ................ : ................... ............. ............ : ... . , ............................. ..... ..... ...... .... ... .... ..... ~ .......... . 
ineretnento de 400 pta./caixa. : TELÉFONO .. ... .. :, .. ................. ... ...... -, ......... ......... POVOACIÓN ......... .... : .. ......................... .. .. .... .-... ............ ....... : ......... .... ............ . 

A produción da adega este ano é de 410.000 botellas sendo as : Forma de pagamento:· 
previsións nun prazo de 3 a 4 anos, de 700.000 l. cando estexan · 0 Tal , b , . dx t 

1 d al.d d d 60 H d 1 t . " A on ancano a un o a p enb ren imento a tot 1 a e as a. a P. an aqon. s (A nome c1e ADEGAS DAS EIRAS SA.) 
D Ao recibo do pedimento O Pago domiciliadol11 

instalacións, moi modernas, contan cos últimos avances (1) Para pagamento domiciliado en banco ou caixa cobrir os seguintes dados: 
tecnolóxicos. 

A elaboradón realízase en pureza varietal por maduración 
escalonada, determinándose lago por cata cada ano o coupage 

máis idóneo para cada tipo de viño. A vendima faise en caixas de 
. plástico de pouco v9lume; séndolle retirada a madeira aos ácios 
totalmente, xa que se realiza "maceración prefermentantivc. por 

frio ". Na fermentación alcoólica, controlada a baixa, temperaturá, 
empréganse levaduras ·autóctonas mediante "pé de cuba" de 

· mostos daS' mesmas vendimas. Actualmente estáse exportando a ._ 
. ltália~ Grande Bretaña e Portugal, prevéndose facelo a máis países. • 

/ 

BANCO / CAfi..A .. : .. .............................................. Nº DE CONTA ! UBRET A .... .. ...... ....... ... : ...... . ·: .................. .... ........... ......... . 
. - ' 

TITULAR DA CONTA QU LIBRITA ....... ~ ...... : ............................................. ..... .. .. .............................................. : ....................... .. 

Nº SUCURSAL ........................ ........ ~ ... .. .' ............. ,, POVOACIÓN ... .............. .. .... ....... ,. ........ : ... ...... ........... ......... .... .............. ...... . 

PROVÍNC!A ....... : ..... -................ ....... ............... .. ..... . DATA .......... .... ............................................................................................ . 
· · ' · _ Atentamente: 

(Sinatura) 

., 
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:_ .Vivimos no mellor 
: dos mundos posíbeis 
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: (Felipe González) 
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A desgrácia do 
PP é que non 
pode criticar ao 
PSOE polo do 
GA~ Están de 
acordo. 

·Amedo ten o 
apelido perfeito. 
Pero quen sabe 
o que significa o· 
patronímico 
Dambo·renea? 
_Quizá terror, 

r que é o que 
1 

: producen ás 
1 

· suas palabras 
ca a do f ala do
GAL. 

Cantan unha 
panxoliña na 
TVE. Á letra.di: · -
"Aló van os· 

-picariños". Os--·· 
subtítul_os en 
-castellano 
si nalan: "Allá van 
las picaronas'.'. 

: s·ixto Seco bota 
.¡ de 'menos que a 

O Tio. Raimundo 
e º· 0,7°/o 
Ainda senda eu un cativo, rriirá
baa sempre· tras a mesa.· Estaba -
sempre ateigada de sorrisos, que 
departía. con aqueles (!Ue: se 
achegaban cos cartos na man. 
·Olláñdoa eu 
asi, neses dias 
do Domund ou 
da Cruz .Ver~ - Aofalardo 
mella, enchia 
en min o ana
co de corazón 
que lle tiña re
servad o. Era 
ela a muller de 
Don Xosé, o 
patrón do Tío 
Raimundo . 

terceiro mundo 
équehai un 
primeiro e un 
segundo e non 
se atreven a -
dicer que están 

· a estruturar o 
Nunha oca:. 
sión, tora este . ' m'undo en 
a pedirlle un cla5es. 
aumento no 
salário por mor 
dunha enfer-
midade que tiña a sua dona. Fa-

. lou con ela mentres esta se diri
xia vestida de visón cara o seu 
Mercedes. · toda enfadada e alti
va díxolle de qioi má gaña: "De 
aumento nada, pero· vén a verme · ' 
mañana que algo puede ·haber; 

.. pero que no· se vuelva a_ repétir; 
esto no puede· ser; ademá~ me 
parece una falta de respeto diri
girse a mí de esa manera". 

A sua conduta to·rnau oca o · 
anaco de cqrazón que eu lle tiña 
reservado -e ca paso dos anos 

GONZALO 

desapare,ceu de todo, pois vexo 
como o Tia Raimundo, ainda 
hoxe ao seu servizo, cobra pou
co máis ca o salário mínimo, en
troques eta vai a máis nas suas 
posesións. Isa si, para ela agora 
a esmola está institucionalizada 
e non deixa de ocupar o seu 

pasto nas mesas dos dias sina
lados e sempre é buscada polos 
esmolantes á saída da igrexa da 
Praza Maior. 

Namentres, o Tia Raimundo ven 
de casar á maior das suas tres 
tillas. Coitado el que, engancha-

do ao consumismo reinante es
pallado polos meios de malinfor- · 
mación, non quixo, ser menos e 
·agora non levanta cabeza para 
facer frente ao.crédito que pediu 
no banco para a voda. 

Ah, Tio Raimundo! Sangue do 
meu sangue! Como me dói ver
te preso dos bancos e á forza 
submiso da carteira _da patrona. 
Pensas na enganosa rosa men- . 
tireira que co seu arrecendo te 
atraeu e agora non che quedan 
máis que as espiñas. Por que 
non te ataches ao carballo can
do sabias qUe ían cantar as se
reas? Quen· se lembra de ti ·e 
dos que están ·coma ti? É que · 
hai alguén máis enganchaqo ca 
ti? Quen · sabe das tristuras das 
tuas noites nas que, pensando 

· na tua vida, che entra o mono? 
Má fortuna ser humilde traballa
dor, pois non ten poeta que lle 
cante, xa que o medo a cair na 
mesma marxinación que ti so
fres entorpece as suas rimas. 

Nembartantes, ollo como se es
palla a cantinela do 0,7% en to
dos os meios de propaganda e 
aos que se din poetas non lles 
treme a man, como se os po
vos, vistos de lonxe, foran xente 
boa, humilde, e os que emos ao 
naso carón pícaros, marxinais, 
cando non vagos. 

Mais a min non me enche o dis
curso que dan porque seguen a 
nadar por riba flutuando no pro
blema, pois ao talar do terceiro 
mundo é que hai un primeiro e 
un segundo e non se atreven a 

r-------------------------------------------------~---------------------------------------------------, 
: {)S · COffeOS . á devolución das obras non pre- daquefa que van facer con el?, cio. De tal xeito librou inxentés re- l 
: miadas. "A pórte debido; é que "Quédalle aquí en depósito. Can- cursos para mellará.ria, e amais : 
1 do coro·nel' vén a porte debido, e sonlle mil to máis tarde ~n vir por el, máis diso procedeu ó solenme nomea-
J novecentas ... " informaba-amea- caro lle vai custar". Pareceume mento como novo Director de Go-

Pois non é a primeira vez1 pero 
isto xa foi rT;lOito de máis. Tiña
mos rematado de xantar, e s.erí
an por ái. as tres e. cuarto (cator
ce e quince eri canarias) cando 
.un timbrazo sostido nos .chama 
dende abaixo, cortándono-Lo 
acougo dunhá grata sobrem·esa 
vacacional. Atendeu· a miña mu
Jler: "Si. ¿Quen é?". Unha forte 
voz encéuno-fa casa: "Corre ur
xenté. Unha carta." Premendo o 
botón que dá entrada ó portal, 
En·carna botoúme unt:Ja ollada in
terrogativa, obtendo en resposta 
un longo engruñado e unha fa
ciana expresante da máis supina 

, ·ignoran_cia. ¿Unha carta urxente? 
l4 Pois a ver de que se trata. 
1 . ., 

. t Non era unha ·carta que éra un 
- } ·cartón, coma un paquete metido 

' nun sobre, o que xurdiu do as
l censor nas mans dun rillote en-
: c~squetado e non pÓuca·rufante . . 

· • · Acordóuseme ó punto que "Men7 -
· : tres nao tente de a'.brila non 'hai 

1 perigo" , dando xa 'por certo que 
l se trataba da clásica carta-born-. 

·. _:_ ba. Pero non, ~pois que o mensa-
: xeiro me fixo saber, con air~ pe!. 

- 1 rentorio e de abando autoritario: 
~ l "Son mil novecentas .. " Émé _im

l pos.ible precisa-la cantidade, xa 
1 que non a lembro con ~xactitude, 

- : pero achegábase ás dúas mil pe
' setas. Anque sorprendido, tamén 
: me sentín tranquilizado: "Non é 
l un atentado, é só un atraco." 
1 
1 

. 1 Vendo que aquelo non era· unha · 
carta-bomba, · animeime a bo~ar
lle esa ollada·por fóra.que se me 
permitía denantes de pagar. Re
mitíao unha institución dé reco
ñecida fortaleza económica, da 
que eu non sospeitaba tanta mi
seria procedimental. Coñeciao o 
remitente xa adiviñei o contido: 
unha: obra literaria ·escrita por es
te cura. A que ata entón tora Pª" 
ra min prestixiosa institución, 
convocara tempo atrás un con
curso literario, e procedía agora 

zaba o afouto mensaxeiro eneas- advertir no meu lonxano interlo- rreos dun bizarro militar, un coro-
, quetadó, tentando de contaxiar- cutor os galóns dalgún sarxento nel moi distinguido polas súas do-

~
e das súas presas mentres que. que, manu militari, me desposeía tes de mando, capacidade de tra-

eu, aloleado, non· era que de en- sen remisión da miña estimadísi- bailo, e talento organizativo. 
ender que tivese que pagar tan- ma obra literaria. Menos mal 

to por r~cuper;u algo que era que, como conservo o orixinal, · O Corone Cambiar, que así se 
~u, aquel feixe de folios escri- pouco me importa perde-las co- chamaba, contratou numeroso 
tos por min; franqueado poucos · pias que tan gravosamente me persoal para agranda-lo servicio, 
meses antes en Correos polo devolvía a seudoprestixiosa insti- e instalou en varios puntos da ca-
módico precio de cento quince tudón de· marras. pital uns buzóns de gran tamaño 
pesetas. Non che ·é nada a dife- e de aparatosa vistosidade. A ca-
rencia, de cento quince a case Porén, quedoume mal sabor polo lidade do servicio, nembargantes, 
dúas mil. de$potismo operativo de uns e ou- non mellorou para nada, afqrta-

Verdadeiramente eu non tería que 
sorprender tanto; pois ben sabía 
que estas novas empresa de co
rreos paralelos .~obran o que lles 
peta ·pola sµposta mellara dos . 

. seus servidos. T eño recibido car
tas cori tarifas disparatadas, como 
de mil e pico de pesetas; sen que 
maldita coüsa o xustifique. Está
selle a facer un boicot ó Servid.o 
de Correos, sen máis motivo có 
esnobismo e a parveza. E todo en 
nome dunha falsa urxencia, dado 
que as tales cartas adoitan ter un 
contido tan trivial como por exem
plo a invitación a. un acto a bas
tantes días vista. Pero 6 que nun
ca acontecera ata hai tempo é 
que esa clase de envios me viñe
sen a porte debido. 

Non habia maneira de convencer 
ó mehsaxeiro de que o con.tido 
daquel sobre era da miñá. enteira 
propiedade. Nada: "se vostede 
non me paga, téñoo que levar." 
ó sobre, non a .min. E marchou 
sen máis voltas con aqueles fo-
1 ios mecanografiados palas mi
ñas mans, producto do meu tra
ballo; unha obra entrañable ·que 
naceu nas miñas mentes e na 
miña Olivetti. 

tros, pala desconsideración e mes- lándose en troques o correo pri-
quindade destes e daqueles. Coi- vado. O novo persoa contratado 
do que, no eido postal de España, nunca chegou a traballar nas de-
xa se está a dar unha situación de pendencias de Correos, e dos fla-
abuso que se vai semellando á co- mantes buzóns instalados ende-
rrupción desbocada que teño visto xamais se recolleu a correspon-
galopar por ou- dencia: anos despois, enferruxa-
tras latitudes. dos e escangallados, deixaban 

Nun país 
americano do 
que non quera 
lembra-lo no
me, había un 
Servicio de 
Correos que 
funcionaba 
cada vez pe
or. Este mal 
funcionamen-

. to fixo nacer e 
medrar un se

Ben sabía que 
estas novas 
empresas de 
correos 
paralelos cobran 
o que lles-peta 
pota suposta 
mellorados 

rivicio paralelo seus servicios. 
de libre em-
presa, moito 
máis caro e 

ver pala súa chapa furada un 
amasillo amarelado, o resultante 
qaquelas pezas postais deposita
das un día no seu interior polos 
inxénuos remitentes. Un deles 
era eu. A todo isto, a prensa dun
ha esquerda testemuñal xa tiña 
descuberto para os seus escasos 
lectores· que todo aquel persoal 
contratado,fagado co erario pú
blico, viña sempeñándose acti
vamente n empresa do correo 
privado, e que o dono da tal em
presa viña sendo nada menos có 
mesmísimo coronel Cambiar. 

De pensar que aquí poida acon
tecer outro tanto, é que se me 
poñen os pelos de espeto. Mais 
en verdade algo está pasando 
que o fai semellar de lonxe. Ou 
non de tan lonxe, de s~ faceren 

algo menos ineficaz do que o Co
rreo oficial. Entre as innovacións 
impostas por esta puxante .em
presa, figuraba naque! tempo a 
de cursa-las cartas sen cerrar, 
abertas, disque para facilitar un 
posible control do seu contido po
lo aquel da taita antiterrorista con
tra os tupamaros de aquí, os 

A xestión telefónica coa pirates- montonerosde alá, e mailos miris-

· pescudas que déscubran que es
tá detrás desas empresa~ de co
rreos paralelos, interesadas na
turalmente nomáximo derrame 
do oficial Servicio de Corre<'.>s. E 
asemade interesadas na máxima 
explotación do usuario, ben sexa ca empresa de correos paralelos, tas do outro lado. Pero houbo un 

non me aportou _ resultado nin- momento no qúe o goberno, por 
gún: "O contido do sobre p_oderá fin, se manifestou disposto a revi-
ser seu pero o porte é noso, e se taliza-lo Correo oficial, efTlpeñán-
non o cobramos. non .o. entrega-.. dosa nunha .enérxica .actuación , 
mos." Sobexo autoritarismo. "¿E . . para acabar coas falla·s do seryi-

o normal remitente, oü o incauto r 
- destinatario dun envío a porte 1 

debido, coma heste meu caso.• : 
' 1 

· MÁÑori RMmo toüREiRo · :· · · 
. 1 
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dicer que están a estruturar o 
mundo en clases. Ai radica o 
problema: nas clases. Queren 
negalas na sua sociedade pero 
reflítenas no mundo que eles 
criaron; e logó trátase de dar 
imaxe dun estado desenvolvido, 
rico, para quen o problema radi
ca én repartir esmola. 

Quen fai da solidariedade un es
tf mulo poda que teña intención 
de apagar a explosicón de re~ 
beldia. A solidariedade só é tal 
cando se fai entre iguais, o de
mais é esmola. 

Berra, Tia Raimundo, berra xun
to cos que coma ti somos a co
tio silenciados. Andemos e be
rremos para derrubar a muralla 
que nos frea. Que o coro da na
sa razón berre.• 

RoXÉuo ÁLvAREZ· 

Ecoloxia e 
concentracións 
Por fin os ecoloxistas decidíron
se a facer pública a sua protesta 
diante da Consellaria de Agricul
tura, en contra da forma en que 
se están a levar a cabo os tra
ballos das parcelárias en diver
sos lugares da xeografia galega. 
Para moitas xa non hai remédio. 
O ·desastre ecolóxico está feíto. 
Ninguén vai volver os regos da 
auga o seu sítio orixinal. Nen os 
ecosistemas serán como eran, 
se son algunha vez, nen os so
breirais do Arnego, por pór un 
caso, alá por Brantega en terras 
dezás, nos voltarán a asubiar na 
orella o máxico canto. Tampou-

FELIZ 1995! 
NANINA SANTOS 

Ramata 1994 que fora declarado Ano Internacional da Familia 
pola ONU. Ao calor de tal declaración, a xefatura da igrexa ca
tólica buliu a predicar cerca de crise da família e mesmo o re
pugnante que resulta ~onsiderar "família" a núcleos constituidos 
por homosexuais ou lésbicas. 

A teor de tais presupostos organizaron actos de toda clase dan
do impulso á máis tradicional das familias. O papa mesmo, que
rendo conciliar modernidade e tradición1 dixo que o traballo das 
mulleres-fara da casa estaba ben sempre que non fose incompa
tíbel coa familia (Mullere familia, unha e a_r:nesma ~ousa). 

Acólitos como a ConseHaria de familia-Mullere Xuventude non 
perderon comba: veña família, que sexa numerosa, veña mulle
res (rurais ou non) exercer ese excelso papel de alma mater da 
mesma (esposa e nai), coidadora dos seus membros e remen
dadora de todas as roturas e veñan cartas para organizar mulle
res con tais obxectivos e para tal fin. 

Sorte que só fican uns días para rematar este ano familiar e 
abafante!t 

co as bidueiras bre, moita mo
pratearán no in
verno .. As fragas 
non acocharán 
as lontregas, nin 
os cucos , nen 
os raposos .... e 
que decir das 

As concentracións parcelárias 
son boas, levándoas a cabo 
con sentidiño. 

dernidad e, 
mais, se somos 
realistas e bota
mos unha olladá 
o naso arredor, 
dámonos de 
canta que a Ga-

carballeiras arrasadas e da pá
tria das ras e dos grilos. 

En fin, un caos na natureza que 
seica nos vai levar a unha eco
nomía máis produtiva e competi
tiva .. Un conto coma o da Comu
nidade Económica Europea, moi
tas avantaxes, moito mercado li-

liza labrega segue sen despexar 
economicamente. Moi lonxe diso, 
atópase nun laberinto kafkiano 
entre cuotas do leite, eucalitos, 
saneamento gadeiro, nula ater1-
ción os pequenos agricultores. 

Pero, aoque iamos, as concen
tracións parcelárias obxectiva-

Qg Sábadog.de 10:00a11:00 h. na Radio Autonómica Galega. 
l1i TÓdolos dias ás 21:20 h. na TVG. jtmos para camaf 

A ALDEA 

mente ninguén dubida de que : relixión non
son boas, levándoas a cabo con : 
sentidiño e estudando as zonas : cante na . 
a concentrar de maneira pausa- : 
da e tendo en conta as singula- : select1"v1"dade 
rés características de cada en- • · • . 

~ torno. E que non durma a tan»,. J p · · , 
necesária formación dos labre- : · · . OIS non Sera 
gos; e o :Plano Forestal, ·s.e. ~ · : . . . . I ·" · . I 
que o hai, e. as indústrias agro- ~ . : . po o .. ex e m p o 

,alimentares, en.definitiva, a-.pro"'.' ··T · ·· ·-. · , • 
fisionalización do campo e:a-saF'~.:> t: .que. deu Mano .. 
da comercial dos produtos' agrá~ . ~. r . - . . . 

· rios. Se non de pouco valen a~ ·: :"-Conde que· .. · . , 
concentracións, nen as .. ~µcJ.a$¿_,,,. ! ''..'. . . . · --, .:~·=,- .. 
nen as pro.testas t~ra1~s-:dc:>s ·; 1 '.'T . estudOU nOS .:. 
ecoloxistas, con perdon. • " .·e· . . .r . _ -• .: . · 

.... ·~~~· N _ .. F.. ::~:,-·:: :- : Maristas. --_. . 

.11'.l .. IU'llUr.L UNEZ 1UZA ¡, .. . 

(Orn.os, VILA DE ·CRUCES) : ' . . 
• 1 

..... '~· 1 

- '~ . '~: . 
.. 1 

Chernobil ainda . . t Un par de 
Hai xa algun tempo, concreta·~ - 1 d 
mente o 26 de Abril do 1986; ti- . ,·: zapatOS . e 

.• 
vo 1ugar .na agora república in- Man· uel Fraga xa 
dependente de Ucránia e da-
quela integrada na URSS, unha , M 
catástrofe sen precedentes. na estan no useu . 
história das centrais nucleares. 
o reactor númerp 4 da central do Calzado máis 
de Chernobil sofna un grave ac-
cidente que provocaba a libera- / importante de 
ción de toneladas de lodo 181, 
Césio 134 e 137, Estróncio so e América.· o 

· Plutónio 239 entre outros. 

Todas estes elementos eran al
tamente radiactivos e criaron 
unha grande nube de ar canta-. 
minado que se espallou por ca
se toda Europa, chegando mes-
mo a España. · 

.Entre catre e oito millónside per
soas viven na actualidacíe en zo
nas que deberían ser evacuadas 
hai anos debido á sua alta eón-

Museu e centro 
cultural chámase 
El Borceguí e é 
propriedade dun 
galega chamado 
Xosé Vil.amor. 

.CONSELLER(A DE EDUCAC!ÓN 
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

Dirección Xeral de Política Lingüística 
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' Que mellar lugar ~~~~~~~~~~~~~~ 
para todo o 
relacionado co 
presidente que un 
museu de 
excentricidades? 

r E~A ·asasinou a 
l un san<entq da . 
: polici·a_. , 

muni_c:ipal .de 
Don.ostia, o cal 

. '~- '. . . 

forá,-ántes 
. . 

acusado,de 
dive.r~s~s -

. irre.gula;ridades · 
pot:o. p·p_ Os que 

' . ,\ . 

act~s~ron a un 
xornaHsta de 

__, Egir1 :c9a 
con$.i-gna: "Pepe . 
Rei _ aponta, 
ETA.· dispara", 

· deberian agor~ 
facer o mesmo 
co Partido 
Popular e se 
acaso mandar a 
aigun meinbro 

J deste .partido ao 
caldeiro, po.r 
colaboración 
con banda 
armada. Terian 
·as mesmas 
probas que no 
caso.de Pepe.• 

............ ,_ .. 

RESUMOS 
XAN PIÑEIRO 

Nori debe ser nengunha comenéncia iso de xilntar anacos elec
trónicos · dun ano agoniante para ilos pasar pola pantalla en 
plan de resumo. Pero gosta ver, a razón duns vinte segundos 
por motivo r~cordábel, o compéndio que fan as diferentes ca
deas cando, nestas datas, bptan man <los arquivos para traemos 
á memória a sucesión de badaladas informativa$ que foron por
tada ao longo dos doce meses. Hai caras de circunstán,cias, éxi
tos deportivos, "gags" visuais que non por coñecidos perden a 
sua gracia e, sobretodo, mortos, os falecidos do ano que supo""' 
ñen, en · realidade, o único repaso aos personaxes· que resulta 
d_efinl.tivo, a únita vistada ao pasac!-o que non vai ter volta . . Por
que cos mortos hai moito menos risco _de que os maos se _tro
quen en bons e viceversa, coma se Rabin, Craxi, Ieltsin ou Con
de füran cambiando de bando e compuxeran diversos tipos de 
a'nti-heróis revisábeis segundo os tópicos do resumo anual que 

· cadre,· se·gundo sexa o ano de colleita informativa que 0 resu
mo n<;:>s entrega no tempo dunha longametraxe. 

' 
Unha · das majores mentiras da História que nos contaron era 
que nela.sÓ ·figuraban reis, obispos e xenerais, ~orno se o resto 
da xente non rivera nada a ver. Cos resumos do ano pasa o 
mesrn9.' Un non sabe de nengun que recolla a suba do arroz 
ou o abandono das parróquias de aldea. Pero mentres un 
quenfa a· cabeza cos agoiros do que quixera que estivese por 
vir, góstalle ver pasar ese desfile de imaxes d.e impacto que re
mata co inevitábel anuário de falecidos. E cando aparecen os 
inevitábeis é cando un recorda aquela memez etílica de que 
hoxe en dia están morrendo moitos famosos que non tiñan 
mortó ~té ·ó de agora.+ . 

taminación: a zona oficialmente 
recoñecida como contaminada é 
de 13f000 Km. cadrados. 

A OMS e o ministério de saúde 
ucraniano recoñeceron a morte 
de 10.000 persoas como .conse
cuéncia do accidente, e agárda
se a morte de máis de 500.000 
persoas nas próximas duas dé
cadas unicamente no territórió 
da antiga URSS. 

Aparte destas mortes -desenca
deáronse unha série de muta
cións que deron paso a malfor
macións conxénitas nos rapa-

ces nacidos despois do aciden
te. Nenos .que ·viñeron ao mun
do sen brazos, sen pernas ou 
cunhas dimensións craneanas 

· desmesuradas (incluso existiron 
casos de rapaces nacidos con 
duas cabezas) son o resultado 
desta catástrofe. Todo isto sen 

· contar as enfermidades que tar
darán décadas en manifestarse. 

Hoxe, oito anos despois da tra
xédia, un estremécese ao des
cobrir que. o perigo está ainda 
latente: no interior das ruinas do 
reactor accidentado ainda per
dura unha parte do núcleo acti-

HERMO 

OS" ..z;rj4R{ él. ~N E-e 
UNA tE .MiS c€lvú,s p~ VN 

Fvív~o _C.l.CN Mío.¿MN l'Cu..~o 
El.. f'RoBlEMA SuCESoRio? 

Q) escudo de Galiza, 

deseñado .por Castelao, 

agora en insígnia .. 

¿olidta a cantidade que desexes ao teléfono 

.(986) 43 38 30 ou ben ao apartado 13n 36200 de Vigo. 

PVP: 200 PTA. 
1 

r------------------------------------------------, 
Rectificación da 
Ácadémia 
·Abrente 
Con referéncia .ao artigo publi
cado ·no número 651 deste 
xornal, a Administradora de 
Académia Abrente, $.L., de 
Vigo, Mª Carmen Fernández 
Nóvoa, afirma que .nengunha 

·per~oa obtivo os diplomas 

dos cursos sen ter cumpri
mentado as horas estipuladas 
para cada especialidade e 
non recoñece a lolanda C. co
mo solicitante ou aluna de 
curso ne.ngun. Ademais, o 
Centro ten dispon íbel. os Re
xistros e as listas prévias dos 
~lunos que solicitaron realizar 
os cursos impartidos nesta 
Académia.+ / 

ÁCADÉMIA ÁBRENTE S.L. 
(VIGO) 

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

vo. Esta parte foi coberta no seu 
dia polo "Sarcófago" , unha 
construción de aceiro e formi
géi n de 50 m. de alto. Este, 
construído á presa e baixo con
dicións dificultosas, non dispón 
das estruturas 
necesárias pa-
ra suportar a 1: . 
sua carga ex- rettos coma o 
tra, a proba de Chemóbil 
está en que se 
ten comproba
·do que existen 
escapes de ra
diactividade de 

deixan.en 
evidénciaa 
inutilidade dos 
planos de . forma contí

nua. Mais este 
problema é só emerxéncia 
unha miudeza nuclear . . 
s-e nos tace-
mos a pergun-
ta aquel a de ... 
Que pasaria se algunha das 
seccións do "Sarcófago" se de
rrubase? 

Feitos coma o de Chernobil dei
xán en absoluta evidéncia a 
inutilidade dos planos de emer
xéncia nuclear e as zonas de 
exclusión que nestes se con
templan. Recórdese o susto 
que en 1989 nos pegou a cen
tral Vandellos-1 en Tarragona, 
que obrigou ao seu peche defi
nitivo. 

Co coñecimento de todos estes 
sucesos, un non pode evitar 
formularse: Até cando van se
guir xogando coas nasas vidas 
os responsábeis da maioria de 
estados do planeta? Até cando, 
ca único fin dos intereses beli
ci~tas (que desencadean, claro 
está, inte_reses económicos)?+ . 

GUillERME RlvAS FERVENZA 

Caminhos-de
f erro ou 
corredoiras? 
No passado Domingo 18 de Se
tembro desloquei-me de Ouren
se a Vigo, nom ocorrendo-se-me 
mais que a feliz ideaía de apan
har o comboio das 20.35 h. Está 
«bem» que em troca de 106 km. 
como hai pola estrada, a linha fé
rrea tenha 132, dando mil voltas. 
O que nom se pode tolerar é que 
num percurso desta quilometra
gem se tarde 3 horas e 9 lllinu
tos (a demora é de quase umha 
hora), com umha velocidade mé
dia de 41 km/h. Por outro lado, a 
RENFE continua a suprimir lin
has no nosso País, argumentan
do a sua pouca 
rentabilidade. 
Como vai ser 
rentável um Os caminhos
serviQo destas 
características, de-ferro som 
se até os bu- un servi~ 
rros andam 
mais rápido? público e nom 
Ademais, os um negócio. 
caminhos-de-
ferro som um 
servi90 público 
e nom um negócio, polo que 
nom tem sentido talar de rentabi
lidade comercial. Ou deve o Es
tado pcescindir dos Correios, da 
Seguranga Social, etc. por serem 
deficitários? 

Vista a média de 41 km/h dos 
comboios espanhóis, a próxima 
vez irei de bicicleta.• 

·GuA·TRADUCCIÓNS S.L. 
· U raducción directa e inversa 

e interpretación: galego, 
inglés, francés, alemán, 
italiano, portugués, ruso, 
español, etc. 

lfraduccións técnicas e 
xuradas. 

Ba_ixo 36202 Vigo. T~léfono ~ Fa.x: (986) 43 52 ~9 
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A Xunta translada b edificio da Expü 
. . . . ./ . 

ao monte · e converteo 
en centro d.e información cultural ao público 
No corazón de Santiago constituirase tamén un Centro Superior ~e 
Documentación e Investigación - C~ltural 
• CARME VIDAL 

Nas aforas de 
Compostela comezou a 
andar o Centro de 
información culturai de 
Galiza que ocupará o 
pavillón galego da 
Exp d evilla. O 
enclave de te novo 
servizo e a incógnita 
sobre o seu futuro 
funcionamento e 
organización coroaron 
o acto de inauguración 
que -o dia 23 presidifon 
Fraga e Vázquez 
Portomeñe. Este servizo 
vai estar conectado co 
futuro Centro Superior 
de Documentación e 
Investigación Cultural 
que se está 
constituindo no centro 
de Compostela. 

O illamento da localización do 
que fora o pavillón galego na Ex
po de Sevilla levamou as primei
ras uspicácia obre a idoneidade 
do Centro de Información Cultu
ral habida conta de que nace co 
obxectivo principal 
de " centrali zar e 

para o Xacobeo 93. Até o de agora 
non se pudo comprobar a eficácia 
desta comunicación telefónica xa 
que, case unha semana déspois da · 
ua inauguración, ainda non.come

zou a funcionar, egundo fontes da 
própria conselleria, 
"debido á enfermi-

promocionar a ac
tu alidade no eido 
da cultura na Gali
za". Fraga advertiu 
no acto de inaugu
ración que a ubica
ción deste servizo 
non era "froito da 
casualidade" senón 
que se trataba da 
máis axeitada por 
estar no último tra
mo do Camiño de 
Santiago. 

At dade da encargada 
é o momento do servizo". 

Ancorado no que 
até ben pouco eran 
terreos ermos e que 
agora están a ser 
ocupados polo es
t:ádio de San Láza
ro e o futuro pavi
Jlón multiusos ain-
da en construcción, 
a sua situación á · 
manee das comuni-
cación·s habituais 

os servizos 
informáticos 
só facilitan 
dados 
pontuais de 
restaurantes 
ou / 
transportes, 
orientados 
cara os 
visitantes 

Imaxe 
de Galiza 
Polo seu enclave e 
as suas característi-
cas parece como se 
o novo servizo da 
conselleria se qui~ 
xese orientar 
maiormente de ca
ra aos peleg~ins 
que percorren a pé 
o Camiño de San
tiago. Nas instala
cións reutilizouse Q 
material que servi
ra pai:a a represen
tación de Galiza en 
'SeviHa co fil) de 

. ·- ~rgañizar- . unha 
. n;iostra permanente. 
~6 iriteresánte para 

· .os turistas. Trans-

dificultan o acceso aos posíbeis 
usuários. Quen queiran facer uso 
da información cultural que o cen
tro promete ofrecer terá que des
prazarse até as suas dependéncias, 
para o que non hai transportes pú
blicos; ou ben facer uso do servizo 
telefónico que viña funCionando 

parénci<lS. e vitriñas 
combfuanse na planta baixa cunha 
pantalla interaGtiva pola que o 
usuário pode escoitar·as voces de 
figuras da cultura galega ~orno 
Castelao, Dieste, Suáréz PicaJlo 
ou Cabanillas. mesturadas' cos. dis
cursos do rei Xoán Carlos óu Xo-
án Paulo n. · 

A primeira planta acoJle uns ex
positores co fin de apresentar no 
futuro a actualidade cultural xun
to con servizos informáticos in
teractivos que até o momento ~ó 
surten de información puntual 
permenente orientada de cara aos 
visitantes como restaurante~ ou 
transportes. Con este .fin estase a 
utilizar a base de datos que fun
cionou durante o Xacobeo, da 
que ainda non se cambiou a in
formación e na que segue apare
cendo <:> topónimo provincial da 
Coruña castelanizado. 

Un dos promotores do serviw, o 
presidente do Instituto Galego de 
Artes Escénicas e Musicais . 
(IGAEM), Xosé Manuel Garcia 
Iglesias, defende a centralización 
desta información "á que moitas 
veces é difícil aceder, pero bai 
que rentabilizar este esforzo e 
protnocíonar as actividades que 
se desenvolvan". Garcia Iglésias 
pensa .que o difícil acceso ao 
centro e a polémica da sua ubica
ción non obedece á realidade xa 
que "se van poder beneficiar da 
información os que veñan polo 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TIRARSE AO -MONTE 
/ I c.v. 

A información da acfualidade,cultural de Galiza aind3. _non chegou a San 
Lázaro, pero o novo centro xai está. inaµgurado. Fraga e Portomeñe adian
táronse participando nun acto que, unha vez máis •. evid~ncia a ~notável fal
ta dunha política cultural por parte da Xunta e amosa.que, ante todo, o im
portante é inaugurar'. 

' / 
· A reutilización do edificio que albergou o pavillón galego na Expo adoe-
ce de falta de planificación de ~ara aos obxectivos marcados. Os-que asis
tan os domingos-aos partidos de fútbQl do Compostela van ser.os que ve
xan máis de perto o Centro de Información Cultural, pechado por ser fes~ 
tivo. A poneos máis Hes qued:irán ganas de -ir até -O monte para enteirarse 

. das atividades que se desenvolvan no país. 

- Ao tempo, a Xunta infonna de que, no centro de· Compostela, de a pouco 
entrará en funcionamento o Centro de Documentación .e fovestigación

. Cultural. Se o obxectivo era centralizar parece que a cousa non vái por bo 
camiño. A cultura sofre tamen o andácio da. multiplicación-de centros e 
organismos. Pero, iso si, as inauguracións están aseguradas.• 

······· ··~······ ···· ·······~··~·····- · 

' ANDRÉS PANARO 

Camiño Francés e o que até ago
ra foi un monte estase a conver-: 
ter nun importante triángulo cul
tural composto tamén polo Palá
cio de Congresos e Exposicións 
de San Lázaro· e o Monte do Go-

. zo éo seu auditório". 

O que fofa o pavillón da Galiza . 
albergará tamén os ser.vizos ad
ministrativos ·do InstitUto Galego 
~e Artes Escénicas e Musicais 
(IGAEM) no que para o seu pre
sidente ten que ser _"un matrimó
nio lóxico x.a que -existe unha afi
nidade de cometidos e a difusión 
dos circuitos culturaiS vai usar 
necesariamente deste servizo". A 
dirección, promoción e adminis
tración do IGAEM separase asi 
das instalacións dedicadas ao -
Centro Dramático Galego, Ballet 
Rey de Viana, Orquestra da Co- · 
munidade Autónoma e Grupo de· -
Gait.as que dependen del. 

Nova duplicidade 

Fontes da conselleria de Cultura, 
sen dar, datos .do esforio inversor 
do novo ~eryizo, sinalan que-pro-; 
ximarnente. se vai pór en contac
to co Centro .Superior de Docu
mentación e Investig<}ción Cultu-

. ral . de Galiza que se está consti..:: 
tuindo no centro de Compostela. 
A existéncia deste novo centro 

·pon en ~ea de xuizo a cowenén
cia e necesidade do servizo cria
do nas aforas do bairro de San 
Lázaro en Compostela e fai dubi
dar da vontade centralizadora da . 
conselleria. + · - ' 

<· 

> 
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A Xunta encarrega unha jµvestigación sobre aidentidade 
•galega a un dos responsábeis da· política . cult~lfal de ·Israel 
· ·c.v. 

A notída adiantada por 
A Nosa Terra a 'semana 
pasada de que un 
profe sor israelita será o 
director da 
investigación O 
problema da identidade 
colectiva n(i[, Caliza 
suscitou receos de ·· 
tnoitos especialistas que 
descoñecian a 
existéncia do proxectó 
e do seu director~ 

A investigación foi aprobada re
centemente polo Cen~ro de In'

. vestigacións Lingüísticas e Lite
rárias Ramón Piñeiro; servizo 
dependen te ·da Dirección Xeral 

·de Política Lingüística, e como 
director figura Itamar Even-Zo
har da Universidade de Tel 

_DI AS 

• DameLum.e 
nominada 
para os Goya 

Na nominación para,·os prémios 
Goya a recentemente estreada 
película do realizador galego 
Hector Carré, Dame Lume, foi 

. selecionada no apartado de operas . 
prima xunto con Justino, un 
asesiño da terceira edade e Todo 
é mentira.+ 

• ·0 euskera 
xa ··se pode 
aprender 
por ordenador 

O primeiro sistema informático de 
. aprendizaxe.de idioJl!.aS que se 
comercializa en Euskadi permitirá 
aos seus.usuários aprender 
euskera por canta própria. Co 
programa Benetan SV, que inclue 
xog'os, exercícios, un diccionário 
e un método de avaliación 
conséguese de xeitp interactivo, 
pódese ademais de iniciarse na 
?-prendizaxe da.lingua, eliminar 

. erros e lograr unha base óptima. 

O exercício de autoavaliación que 
. integra o programa posibilita que 
-o usuário desenvo1va un-control 
do nivel de asimilación e marca o 
ritmo de progresión da 
aprendizaxe. V ários anos de 
experiéncia avalan este sistema 
informático que, unha vez 
comerciaÍizado para o euskera, se 
vai· aplicar na elaboración dun 
novo método 'de aprendizaxe do 
inglés.+ 

Ayiv. O primeiro contacto deste 
profesor con Galiza foi unha vi- _ 
~ita o pasado verán e a participa
ción nun congreso sobre literatu.
ra que se desenvolveu en Mon
doñedo. 

Desde o .departamento de Fil9lo
~ia Galega da Universidade de 
Santiago afirmas.e · que pu.nea ti
veron relación directa con Itamar 
Even-Zohar e só acertaron sina
lar o no.me de dous profesores 
que teñen contacto persoal con 
el, xa que a Universidade de Tel 
Aviv non ten· asi11ado . nengun . 
convénio de colaboración coa de 
Comp~stela. 

1
• - • 

A escasa vincufación da .. traxeétó
ria profes~onal do profesor israeli
ta . con Galiza é un dos dados que 
contribuiron a criar -a polémica . . · 
Ademáis das suas investigacióris 
en crítka literária os poucos gale
gas que o _coñecen só salientaron a ·· 
suá vinculación :coa planificación · 
da política cultUFal de Israel, ten
dente a suprimir calquer relación 
coa liña semita-áiabe. 

•A revista . 
MC-Mundo 
da Canfao 
cumpre 25 anos · 

En Decembro do ano 1969 via a 
luz o. primeiro número da revista 
portuguesa MC-Mundo da 
Cancao que ven agora de cumprir 
25 anos seguindo o obxectivo de 

:contribuir a divulgar "a música de 
calidade, fose cal fose a sua orixe, 
con particular e natural insisténcia 
nos novos cantos e correntes 
musicais nacionais". 

A sua atitude de denúncia e 
intervención provocou que a 
publicación pasara por. pe.r,jodos 
de saida irregular, con censura da 
PIDE, até o 1985 no que tivo que 
cesar a sua edición para lago 
reaparecer no 1991 cunha nova 
série e novo formato .. Desde a 
revista promocioQ.ouse sempre a 
participación dos leitores que 
tiveron tamén oportl!nidade de. 
contactar con autores, 
comp_ositore·s e intérpretes da 
canción como Jose Afonso, 
Vitorino; Victor Jara, Fuxan os 
Ventas, Silvio Rodríguez; 
Caetano Veloso, Juliette Grec90 
ou Georges Brassens. + 

A dificultade de contactar con 
Itamar Even-Zohar, que só se· po
de facer a meio de correo elec
trónico xa que son escasas as 
ocasións nas que está en .'.fel 
Aviv, impediu que fose el quen 
explicara o seu interes_e en de
senvolver o estudo da identidade 
'galega. Na -investigación figura 
como co-dfrector o profesor da 
Faculdade de Ciencias Políticas 
de~Santiago ; Ramón Máiz que 
rexeitou facer comentários até 
dentro de meio mes, cando esté 
formalizado completamente a 
equipa que reálizará.o estudo. No 
entañto Máiz afirmou que a sua 
vinculación co proxecto debiase 
ao interese persoal que · am9sara 
Itamar Even-Zohar. 

Ao respecto, o médico ·'palestino 
que proiagonizou na Galiza a de
fensa dos dereitos do seu povo, 
_Mohamed Safa, sinala que "é sos
peitoso que sexa un israelita quen 
vefía a estudar a ideniidade galega 
pero, polo de agora, non teño da
dos suficient~s para facer un xuízo 
sobre o caso".• 

• A Associa\:orr:i _ . 
-da Língua 
Artábria tira 

· unha edición de 
La Coz de Galicia 

Para comemorar o Dia dos 
Inocentes a Associacom .da 
Lingua Attábria de Ferrol-Narón 
ven de tirar á rua unha edición en 
ton irónico da publicación La Coz 
de Gq,licia. O xomal estase a 
distribu.ir polos locais públicos de 
Ferrol e os -seus editores teñen a 
intención de "potenciar as 
celebrac;:ons lúdicas e popúlares 
como os Inocentes, e o uso 
consciente do nosso idíoma". 

A desapadción da "estátua 
- ecue&tre" de Ferro! ou a 

coll'Strución_ dun aparcamento 
subterráneo -por baixo de toda a 
Cidade ademais de críticas á 
.política lingüística da Xunta son 
algunhas das notícias que 
Artábria ofrece nesta publicación 
crítica.+ 

• O .CDG preséntase 
' ' . 

como compañia 
teatral estábel 

O Centro Dramático Galega 
(CDG} organizarase a partir de 
Xaneiro como unha compañia de" 
teatro estábel composta por 15 . 
actores fixos qúe. estrearán tres 
montaxes dramáticas o próximo 
ano. 

O programa que prepara o CDG 
está composto pola representación 
de duas obras escritas en castelán 
para os que se fixo unha 
adaptación ao galega. Un texto de 
Posada Curros e unha escolma de 
Gil Vicente abrirán esta nova · 
etapa do Centro que se sum4 este 
ano ás 'comemoracións dos 500 
anos da creación da Universidade 
de Santiago. Neste s.entido 
xustifican a escolla da obra de Gil 
Vicente polo, feíto de ser 

ltamar Ever;i-Zohar. 

contemporáneo do 
nacemento da institución docente. 

A única ·obra orixinal en galego 
que programa o CDG para o ano 
que agora comeza é Viaxe e fin de 
Don Fontán de Rafael Dieste, 
autor aoque se lle adica o Dia das 
Letra~ Galegas 1995. • 

• Francisco Souto 
gaña o 
!JI Prémio 
-de Poesia
Espiral Maior 

A obra Tánatos ou as árvores do 
incesto de Francisco Souto; 
colaborador habitual de_A Nosa 
Terra, acadou o ID Prémio de 
Poesía convocado pola editorial 
Espiral Maior creado co fin de. 
"promocionar a aparición e 
publicacióp de poetas novos". A9 

· concurso, que ten como galardón 
a publicacion da. obra na colección 
de poesía da' editorial, 
presentáronse un total de 23 librqs 
orix"inais. O xurado estivo 
corhposto por Xosé Maria Alvarez 
C~ccamo, Xosé Luis Axeitos e 
Miguel Anxo Femán-Vello.~ 

A. IGLESIAS 

• Material didáctico 
para achegar 
aos estudantes 
o conflito 
dos Balcáns 

Carlos Méixome, Xulio Ríos e 
Laudelino Pellitero son os autores 
do "Manuel do profesorado e do 
"Cademo do alumno/a" que sobre 

·O conflicto dos Balcáns. A Ex
Iugoslavia ven de publicar a 
editorial Ir Indo. _ 

Os obxectivos desta iniciativa, 
orientada para os alumnos de 
ensino secundário, son "fÓrnecer 
unha información ordenada e 
sinxela das causas históricas, 
económicas e culturais, así como 
unha análise do conflicto act_ual" 
aos profesores en tanto que no 
que respecta aos alumnos 

· quérese achegalos a "unha 
realidade física, cultur~l e 
histórica -descoñecida para a 
maio'ria- que permitise a 
comprensión dos últimos 
iacontecementos". + · 



Diálogos 
, a cachón 

A man dereita 
de Anibal Malvar · 
Un xoven periodista, Rober, é vi
sitado por un policia, Aldana, para 
que o axude a descobrir as activi
dades dun enigmático personaxe, 
Nic, que sospeitan é terrorista, 
ainda que non cometeu nengu·n 
delito de sangue. Rober coñecera 
a Nic nun pub, rexentado por Ma
ra. Nic ten unha amiga, Delia, da 
que Rober se namorará. Aparecerá 
un terceiro personaxe no entorno 
de Nic: Bruno, que parece domi
nado, como Delia, por Nic. 

Rober é descoberto po1o trio -
que afinal resulta grupo terrorista. 
Antes de que Aldana os prenda, 
van cometer o último atentado. 
Rober vai, libremente, con eles. 
Voan o calé do presidente da co
munidade autónoma. Bruno é feri
do gravemente na explosión e re
matado por Nic. Agáchanse nun 
lugar seguro e están os tres (Ro
ber, Nic, Delia) a falar tranquila
ment~ cando soan uns disparos ... 

Cando Rober desperta, áchase 
nunha clínica francesa. Sen unha 
man. Retómao a Galiza o minis
tério do interior, inteira que os 
seus amigos morreron, q_ue borra
ron a verdade e inventaron a pró
pria versión do que pasou. Unha 
vez en Santiago, despois de ame
azalo, danlle un posto na Conse-
1laria de Cultura, non o deixan fa
lar con Aldana e se lia coa ex· se
cretária deste, que descobre (Ro
ber) que ainda traballa para e1es 
--0 Cesid. Vai e ao cemitério a 
ver se encontra as tumbas de Nic 
e Delia, e cando e tá alá chega o 
eu amigo Vini e lle dicer que a 

policía foi por casa. 

E ta, a grandísimo ri cos, é a tra-

A man dereita 
.4nlbal C. Malvar 

ma da novela A man dereita<1i , de 
Aníbal C. Malvar. Trama que, en 
verdade, é moitísirµo máis com
plicada, p~1a cantidade de perso
naxes queeparecen e desaparecen. 
Personaxes que moitas veces te
ñen a ver co que está a acontecer 
na novela. Outras só son meros 
pretextos para que brille a "irania" 
do protagonista, Rober, do autor, 
en derradeira instáncia. 

Tal como na sua anterior entrega, 
Un home que xaceu aquí, Malvar 
usa da estrutura da novela policial 
para que, nesa clase de viaxe que 
é toda investigación, os pesonaxes 
se encontren consigo próprios. 
Quer dicer, existe na novela unha 
dupla investigación: a que condu
ce a acción dos personaxes; e a 
procura da verdade de cada un dos 
personaxes. 

Orabén, a dicer verdade, a verda
de dos personaxes nunca é desco
berta polo autor porque comete 
dous erras roáis que evidentes: na
mórase dos seus personaxes e das 

. técnicas narrativas que usa. 

A maioria dos protagonistas desta 
novela son brillantes, irónicos, 
cultos e misteriosos. Aldana é un 

GuieirQ 
CULTIJRAL 

policia que tanto cita a Villon -
coousa inquietante- como di, re
feríndose a un político local, su
posto sucesor do presidente da co
munidade autónoma::" ... carece de 
visión de conxunto e de capacida
de pára abstraer os grandes pro
blemas éticos que subxacen a cal
quera acción política de enverga
dur~" (p. 176-177). Perante tal po- -
licia, só quedan duas · cousas, ou 
tiradle o chapéu ou-e_screber nove
las negras. Nic 'é un personaxe 
·misterioso que o autor, engaiola
do, nunca remata de descobrir. E 
Rober domina toda a novela ·coas 
suas respostas brillantes e as suas 
indecisións e decisións equivoca
da~. Nunha palabra, ama, o autor, 
ma¡is aos seus .personaxes que ao 
mistério, inte-
résalle roáis a 
fascinación 
que exercen O autor 
que os moví-' comete mentos que 
fan. O erro, xa dous erros 
que logo, · é máis que ~ 
duplo: non re-

evidentes: mata de son-
dear nos per- namórase 
sonaxes e nas dos seus . situacións, e 
non acaba de personaxes 
conducir ªº e das 
lei~cara a -técnicas exp · cación fi-
nal xplica- narrátivas 
ció que é un que usa 
pouco collida 
polos pelos. 

Verbo das. técnicas narrativas, 
compriria subliñar que aquí só 
existe unha: o diálogo. Un diálogo 
continuo e alternado entre os per-

-sonaxes que vai seguindo a lóxica 
e anunciando os razoamentos. Un 
diálogo sesgado, brillante, irónico, 
usando dun idioma vivo e pitores
co. En fin, unha melopea dialogal 
que cando cesa, para continuar a 
ser brillante, lévao a escreber cau
sas como: ''Marqués apertou o nó 
da gravata mirando para o teifo e 
atusou o mostracho. Rober non ti
ña nin gravata nin mostacho e. só 

puido permitirse mirar para o 
chan" (p. 15). Borracheira dialo
gal que conduce a diálogos como: 
"-Só respiro, que diría Philip 
Marlowe. / -Oui, que diría Bau
de1aire. / -Que diría' Forges que 
diría Baudelaire. / -Tipo listo" 
(páx. 229), etc. Contado, e mália 
excesos; cómpre recoñecer que
Malvar domina abSolutaT)lente esa 
técnica, e que fai que os persona
xes se r:etraten no diálogo, fuxindo 
asi da intervención do autor e dos 
posíbeis xuízos rnorais que este 
poda emitir. 

A man dereita non significa, infe
lizmente, un avance. de Malvar 
verbo _da sua anterior entrega, 
simplesmente un cámbio -de olla
da. Quer dicer, se en Un home ... 
utilizaba o policial como metáfora
ou parábola da realidade cultural 
do país, na presente esa metáfora 
eiou parábola é a realidade políti
ca. Contodo, o autor foxe da no
vela política para escorarse, un 
pouco, cara a comédia. UµlÍa co
média protagonizada por un ob
servador agudo e desconsolado da 
vida, vítima dos .eontubémios dos 
outros e da própria torpeza. Unha 
comédia, unha novela, longa, 
composcit tanto con elementos pa
ródicos como con outros tráxicos, 
con humorismo e con drama. 

Unha novela na que o autor está 
fascin;;tdo polos seus personaxes, 
polo se;u comportamento e as suas 
escuras manobras. Unha novela, 
tamén, na que se nota o rechazo 
polo experimental e a sinxeleza no 
discurso. Pareceria que o autor 
pensase que, nos nasos dias, a sal:
vación da novela viñese máis polo 
1ado de Hammett ou Chanoler do 
que do de Joyce ou Proust. -Faulk
ner xa escoitara os cantos <lesas 
sereias, e non sempre o seduciran, 
ainda que os usara. Malvar ... "en
care un eff ort..." + 

(1) Col. Medusa. Sotelo Blanco Edición.s. 
Santiago de Compostela, 1994. 362 páx. 

NARRATIVA . 

Lumefrío, marcado xa no propio título polo tensión dos contrarios, aborda o conflicto 
entre ciencia-tecnoloxía e sociedade, a loita do creador por facer real unha obra que 
ninguén poida volver contra el, ou as diferentes reaccións humanas perante os verdugos 
do noso tempo; cancro, sida, drogas... · · 
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Ramón Caride Ogando 
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Folclore 
en todo 
o esplendor 
Leilia 
Dificilmente poderia rematar me
llor o ano folk galt;go que con es
te primeiro disco das Leilia,, grupo 
de pandereteiras do que xa ternos 
informado nestas páxinas. Coxim
turalmente, a gravación inclue un
ha ·copla, "Devina Estrella", que 
ven ao fío des tas datas 

"Ai devina estrella . 
ai devina loce 
demostraila cara 
al niño Jesuse" 

A variada temática das suas letras, 
que é como die~ neste caso da 
música tradicional galega,, abran
gue unha diversidade de contidos, 
na que caben: a picardía 

"Unha boa cantadora 
teñoa de par de min 
se me preghuntan por ela 
direilles que non ·ª vinhe" 

o desamparo 

. "Válghame Dios de los sielos 
que desgraciado nací , 
no tengo padre ni madre 
ni quien se acue~de de mi" 

os amoríos 

"Como quieres que te quiera. 
y que te tenga querere 
si entra la semana y salé 
y no me vienes a vere" 

Hai c,antos que sorprenden pola 

sua música, diferente á que vimos 
escoitando ancestralmente, tratán-
· dose de coplas ahondo coñecidas 

"Chamáchesrrie morenina 
ai a vista de tanta xente" ... 

Despois de escoi~ esta nova ver-
-sión, queda claro que o folklore en 
estado puro, de permanecer en algu
res, só está "nos cancioneiros. E non ~ 
é ocasión neste 
.disco de pole-
mizar verbo da 
lexitirriidade 
do · seu repertó
rio, xa que as 
Leilia trotan o_ 
País para for
necerse de ma
terial que logo 
reproducen nas
actuacións en 
directo. 

Se variada.é a 
temática das 
coplas, ame-
nos resultan os 

Percorren o 
país para 
fornecerse 
de material 
quelogd 
r.eproducen 
nas 
_actuacións 
en directo. 

continuos cámbios de rihno e cam
pás que animan o canto. -A n:ionoto
nia j:>ode vir no toque ao unísono-das 
. seis pandereteiras, continuidade que 
altera un "CaÍlt<) de Berce" interpre
tado á capela só a unha voz. Oulf<lS 
excepcións na tónica xei-al da grava
ción son a -presen~a dunha gaita -
nun só tenia- e o Coro masculino 
"Pandeiramus". Amais de cantar e 
tocar a pandereta, as "leilias" danlle 
ao tambor, sacho e lata En re8umo, 
folklore de voz e percusión, con 
máis .'intensidade o primeiro que o 
segundo na toma de son. 

"Alalás", "Muiñeiras'', "Jotas" ... 
todo o·noso acervo folclórico apa
rece con toda a sua riqueza nua, 
sen aditamentos nen colorantes.+ 

X.M.ESTÉVEZ 

O Mariscal 
rexurdiu 
Si: para min, que dende mozo -e 
¡xa van anos!- o- tiña tan· metido 
alá dentro -non sei se na mente ou 
no· c~~azón-, a leiiura da no_tícia· 
desta· estrea no Teatro Principal, 
minutos antes da hora, alá me levou -
ás alaniadas, cara aqÚelas butacas, 

-cando xa se erguera o' pano. ... 

~u tiña unha vaga· idea de .. ter visto 
O Mariscal, hai moitos anos -
cando se deu a coñecer por vez 
primeira; un recordo moi esvaido_ 
tiña das impresións, daquela reci
bidas: pero ine acompañaba, deco- · 
te, o verso, cando triste c'::mdo le
do, de O Mariscal, pubricado pola 
E<;iit. NOS, en A Coruña, alá polos 
anos· 28/29 -non o lembro ben, 
porque empresteino (e quérolle re
cordar a quen o levou, para que 
mo devolva)-- por se el tamén o ' 
·emprestou para que faga correr es
ta deinanda. · 

Eu hai dias que estou a lle botar, 
non unha senón várias olladas, a 
este libro: O Mariscal, dina e ar
tísticamente editado e ilustrado 
por este. meu . amigo o KUKAS, . 
"grande" no seu variado arte, en 
esprito e ~enerosidade: 

.Fun, polo. tanto, con verdadeiro 
interese a presenciar esta orixinal 

·rmersión 
lingüísticª' 
en ga~lico 
Mac-Talla é un gmpo escocés 
que fai cancións tradicionais do 
'seu país no repertório. Os seus 

- membros proveñen da illa de Ek
ye (Arthur Cormack e Blair Dou
glas), as cantantes da de Lewis 
(Chris Tine Primrose e Eilicb 
Mackenzie), comp-letando a for
mación a peninsular (Edimbur
go), Alison Kinnaird. Esta última 
xa tiña· feitq xunto a Primrose un 
bonito disco chamaqo "The quiet 
tradition". 

Aquí, xunto aos compañeiros ci
tado~ •. vólcanse nas pez.as poyula
res cantadas na sua lingua. E esta 
unba decidida aposta por un idi_o
ma que atravesa por graves pro
blemas e debe loitar co espalla
mento do inglés. Resulta gratifi
~ante achar conxuntos que apos
tan por unha língua minorizada, 
teli.do como garante o riquísimo 
folclore escocés. As belas voces 
de Cor-mack, Primrose e Macken-

-zie teñen o contraponto e· apoio 
na harpa e violoncello de Kinnai
ra e nos teclados, sobretodo, de 
Douglas, que executan un elegan- . 
te traballo como acompañamento 
das cantigas, escocesas. Os que ti- · 

, vemos ocasión dé velos no Festi
val Intercéltico do Porto sabemos 
qu~ as voces soan. igualmente ben _ 
en directo, seh perda d.e _intensi
dade e faculdades. 

Estamos perante duo traballo le- · · 
ne que te arrola con voces gaéli
cas coas que poder ensoñar dife
rentes estampas éla paisaxe esco_-

estrea de O Mariscal, minlia ¡íné- . 
dita! apresentación e expresión, de 

~ 'mqvimentos e mestu_ra J:mmán-téc
nica, p~~ª min descoñecida. · 

Decateime de que esta "revolu
ción" na expresión, movimentos e 
fasquia escénicas, ten que produ
cir certa estrafieza _no espec,tador, 
predisposto a 
unha reacción 
emocional, 
con fasquia 
coñecid_a; re-
acción, n_o · 
meu caso, po
sitiva e; inclu
sive especial 
en certos pa
saxes. E poida 
que non tanto 
pola xenial in
tervención dos 
artistas como, 
seguramente, 
polo contido 
histórico-dra
má tico, aga- _ 
chado nos diá-
1 o g os, que 
tanto poden 
afectar ao no-
so pensamen-

O Mariscal 
polo seu 
sentido 
ten q:-ie dar 
un tempo 
pára podela 
apreixar, en 
todo o seu 
grandeiro e 
aihda . 
descoñecido 
meio 
expresivo 

to, coincidente, en eséricia, se 
queren vostedes- da Frouseira, 
que tanto nos calou de mozos. 

Eu dixen ao remate da representa
ción, que asi como hai veces nas 
que un actor ou un artista, <liante 
da reacción pública de cara á sua 

cesa coa sua vida e costumes. 
Cuns arran-
xos moi coi
dados e as 
gorxas perfei- - Resulta 
tamente sin-
cronizadas, os gratificante 
Mac-Talla de- achar 
bullan parte conxuntos 
de cancionei
ro do seu _pa
ís-, baseándo-· 
se nuns can
ta¡Úes· de ·vo
ces bela's e 
c1aras. ús "fi
ilos da pedía" 
(tradución do 
nome daban
da) son unha 

-f_orrhación 
con grande 
sensibilidade 
e cos senti-
m.entos e 

que 
apostan por. 
unha língua 
mino rizada, 
tendo como 
garante o 
riquísimo 
folclore 
escocés 

agromar. c "onstruen -esta -obra so-

actuación ~ou exposición da sua 
obra, desenganado, rnmata por di
.cer: "no le eches margaritas a Jos 
cerdos'.', eu no pior dos casos, ·de 
O Mariscal, ocurreseme, ou pode
ría dicer: "non lle guindes noces 
pechas aos pa~ariños". 

Porque, O Mariscal polos seu sen
tido -se non se coñece abondo o 
argumento-- como pola sua orixi
nal, complicada, diversamente ar-

. tística "posta en escea ", ten que 
dar un tempo para podela aprei
xar: en todo o seu grarntiro e a inda 
descoñecido meio expresivo. 

Poida que, en Barcelona -talco
mo sucedeu en Bilbao-- a presen
tación de "O MaFiscal", ainda ne-
e galego de 01,1to aboengo, que 

con certa fluencia acredita, terá os 
efecto dunha gran chamada inte
lectual, ¿e ideolóxica? ¡Quizabe ! 

Voltaremo encol de O Mariscal 
e: no encanto, ceibamo a mái 
expresivas grácias, como galego e 
"galeguista", ao esforzo per oal, 
artístico e "humán" da equipa do 
IGAEM, e en particular a Marce-
1 ino de Santiago, o ademirado e 
benquerido Kula ; sen esquecer a 
todo o elenco artístico, dino do 
grande aplauso recibido e, como -
remate, reiterar ás sete belidas e 
destras "manipuladoras ' a miña 
embora cun "bico colectivo ' deste 
vello que o é.+ 

EUBENSEI 

bre alicerces sólidos e dispoñen 
de materiais1 de calidade. Asenta
dos. en pedras milenárias, a sua 
arquitectura musical, respeitosa 
da tradición, é necesária na cons
trución cultural dun povo que as
pira a perviver coa sua cultura e 
língua próprias. 

Cantos eón história, cantos de 
pedra anterga, sen erosión, e vi
vos como o primeiro dia: No dis
co só hai unlia ·peza instrumental 
e unha composición da simpática 
Bilidh adicada á cidade de Bar
celona composta após unha visita 
á capital catalana e, como non, 
duas. mostras de "mouth Music". 
Todo é pura Alba (nome da Es
cócia en gaélico) en estado natu-' 
ral, coas suas raíces ao descober.., 
to en forma d_e canf ións tradicio
nais. Un bonito disco para levar 
a unha illa .. . escocesa.• 

. - - - • - - - - ÓSCAR LOSADA 
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Conv~catórias 
Letra para a cantata 
Corpus de Ponteareas 
O concello de Ponteareas convoca un 
concurso literário, dotado con 
250:000 p.ta., para a escolma da letra 
da cantata do Corpus da vila. O com
positor pontereán Roxélio Groba, en
carregarase da música. O certame es
tá· aberto a todo o mundo que envie 
composicións poéticas sobre o Cor
pus Christi de Ponteareas. O texto 
debe comtemplar seis momentos da 
festa: recollida do material, desfolle 
dos materiais, deseño das alfombras, 
conft;:cción das alfombras, actos reli
xiosos e procesión. A extensión mí
nima sobre cada tema ha de ser de 
catro estrofas. A apresentación farase 
baixo plica, persoalmente ou a meio 
de correo libre de.gastos (por cuadru
plicado en fólios DIN A4) na biblio
teca municipal (Centro Cultural Isi
doro BugaHal. 36860 Ponteare.as). O 
prazo de apresentación remata o 
31 de Xaneiro de 1995. 

Obradoiro 
de astronomía 
A Associa~áo Pedagógica Jornadas 
do ·Ensino de Galiza e Portugal, or
ganiza· un obtadoiro de astronomía en 
Ourense. Santiago Iglesias Lucas, co
ordena o curso ne que se realizarán 
numero~s utimsflios para a escola pri
m ária. , Para. informarse ou anotarse, 
hai que c~amar ªº (988) 24 81 41. 

Encaixe ·de bolillos 
A partir. de ·i.néiados 'de Xaneiro todos 
os Xoves de 16,30 a 18,30 h., no Ate
neo Santa Cecilia (Marin), Belén Pé
rez Durán, impartirá un curso de en
cai:x:e . de bolillos. Maior infonnación e 
in~cri.cións no Ateneo: Caracol, 35-
baixo; 369:qo Mario. Teléfono: (986) 
88 02 83: ..... . 

Periodismo 
Gastronómico 
Álvaro Cunqueiro 
Convocado polos Amigos da Cociña 
Galega e máis o Concello de Lalin. 
Poden aspirar ao prémio os traballos 
periodísticos sobre temas de gastro
nomia galega, publicados por primei
ra vez durante o tempo comprendido 
entre o 1 de Marzo e o 31 de Decem
bro de 1994 en calquer meio de co
municación de calquer localidade do 
Estado. A organización aceitará · co
mo máximo dous traballos por autor 
que se apresentarán, antes do 5 de 
Xaneiro de 1995, na Casa do Conce
llo de Lalin nun sobre pechado diri
xido ao alcalde, no que conste: Para 
o Prémio Gastronómico Alvaro Cun-

·Música 

Sinfónica de Galiza 
O Xoves 29 no Pazo .de Congresos e.fa 
Coruña; e o Venres 30 no Teatro Jofre 
do Ferro!. Dirixe X osé ·collado.' 

Sinfónica 
da Televisión Rumana 
O ·v enres 30 de Decembro no Teatro 
Principal de Ourense, e o Martes 3 de 
Xaneiro no centro cultural Caixavigó, 
actua a Orquestra Sinfónica da Rádio
televisión Rumana. Interpretarán Val
ses e polcas de Strauss, dirixidos por 
Iosif Conta. 

X ove 
Orquestra de España 
O Xoves 5 no Auditório de Galiza 
(Santiago). Dirixe Edmon Colorrier. 

Los Planetas 
Rock valenciano. O Xoves 5 ás Í0,30 
da noite, no Planta Bajxa (Vigo) e o 
Venres 6 ás 11,30 da noite no Praia 
Clu be da Coruña. · 

Os Doré 
Boleros. O Xoves 29 no Odeón (Vigo) 
e o 30 no Aviador de Sanxenxo. 

Blue Notes · 
Todos os dias do 27 ao. 30 de De
cembro, agás o 29 que actuará A 
Clavi Band, na Casa do Patin de 
Santiago. 

queiro. As obras apresentaranse por 
cuadruplicado através do recorte do 
periódico no que foron publicadas, 
pegados en fólios DIN A4, acompa
ñados doutra folla no que aparezan o 
nome e enderezo do autor e a data de 
publicación. do exemplar. No caso de 
artigos de rádio ou tel~visión, debe
ranse remesar tres fitas na cÓmpaña 
da certificación do director da emiso
ra na que conste a daia e o nome do 
programa no que foi emitido. Os pré
mios divídense en: 1 º con 500.000 
pta., 2º con 250.000 pta., e 3º con 
100.000 pta. Os traballos premiados 
pasarán a ser propiedade das entida
des convocantes e o fallo do xurado 
terá lugar en Lalin co gallo da Feira 
do Cocido· de 1995. 

Fitei de Porto 
A XVIII edición do Festival Inter
nacional de Tea.tro de Expressáo 
Ibérica vai acontecer na cidade de 
Porto do 3 ao 14 de Xuño de 1995. 
Acontecimento cultural impar na 'Sua 
área xeográfica e lingjiística, o Fitei 
vai apresentar ·as produccións ruáis 
significativas na cena teatral selec
cionadas entre propostas de máis de 
cuatro decenas de países. Todas as 
éompañias e grupos de teatro poden 
apresentar a sua candidatura a parti
cipante solicitando ficha de inscri
ción aos Servi~os Centrais do Fitei: 
Rua do Paraíso, 217-2º. S/5.. 4000 
Parto. Portugal. Ou polos teléfonos 
(07-351-2) 208 24 32 e 208 72 70, ou 
ainda polo fax 200 42 75. 

Prémios 
de narracións xuvenis 
A Biblioteca Nova 33 co patrocínio 
da Fundación Caixa Galícia convoca 
o VIII Prémio de Narracións Xuvenis 
Rua Nova, dotado con dou~ primeiros 
prémios de 250.000 pta. O concurso 
está aberto a todos os xoves que non 
teñan feítos os 18 anos o dia 4 de 
Abril de 1995, e apresenten traballos 
(por cuadriplicado e cos dados perso
ais: nome, enderezo, teléfono e fotocó
pia do DNI ou do libro de família) 
dunha extensión mínima de 20 fólios 
mecanografados a dobre espazo. Hai 
que entregar.antes do 1 de Marzo de 
1995 na Biblioteca Nova 33 (Rua No
va, 33-2º. 15705 Santiago. Apartado 
de Correos 637. 15780 Santiago), ou 
en calquer das oficinas de Obras so
ciais de Caixa Galícia na Coruña,. Lu
go, Ourense, Pontevedra, Vigo, O Fe
rro! e Santiago. Cada un dos dous pri
meiros prémios constará dunha dota

. ción de 250.000 pta. e a publicación 
do texto: Tamén hai estabelecidos 
dous accésits que COf!levan a publica
ción do texto. 

Os Diplomáticos de Montealto. 

Os Suaves 
O Sábado 7 de Xaneiro no .Pavillón 
deportivo do Ferrol. 

Os Diplomáticos 
de Moritealto 
Rock bravu, o Venres 30 ás 9 da noite 
na praza das festas de Antas do Ulla. 

Clan 69 
Xunto con Mac&Rrones, o Mércores 
4 ás 12 da noite, na Iguana de Vigo. 

Blifalo 
En concerto na Iguana Clube de Vigo. 

axenda 
Obxec:;tivo da memória 
A Asociación de Amigos do Museu 
Arqtieolóxico da Coruña convoca o 
prémio fotográfico sobre património 
cultural galego (arqueoloxia, arte, et
nografía, etc) .· Obxectivo da 
memória, só para afeizoados. As 
obras poden ser en branco e negro 
ou a cor, e han de chegar sobre papel 
(20x28 ou 20x25 cm) sen enmarcar. 
Para participar hai que remesar as 
obras antes do 20 de Xaneiro de 
1995, por cooreo certificado ao: Mu
seu Arquolóxico. Castelo de San An
tón. Apartado 2.045. 15001 A Coru
ña . No dorso de cada . fotografía 
amais do .texto "Autorizo ao Museu 
Arqueó"lóxico da Coruña a publicar 
esta fotografia" e a sinatura do autor, 
han de figurar os seguintes dados: 
nome, apelidos, enderezo e teléfono; 
tema da fotografía, lugar, parróquia, 
concello e província onde se fixo a 
foto, ~ data da toma. Hai un primeiro 
prémio de 100.000 pta. e dous acce
sits de 25.000 pta. Maoir informa
Gión no (981) 20 59 94. 

Poesia sobre o Nadal 
O centro cultural Xosé Domínguez 
Guizán de Begonte convoca o XIX 
Certame Nacional de Poesía sobre o 
N(Jdal, aberto a todos os que' o dese
xen con poemas de· técnica libre, que 
fagan referéncia a Begonte e o seu be
lén. Os orixinais han chegar por tripli
cado ao Centro Cultural de Begonte 
(Lugo) por correo certificado e baixo 
plica, antes das 12 h. do 6 de Xaneir'o 
de 1995. O certame ven dotado cun 
primeiro prémio de 100.000 pta. e un 
segundo de 50.000 pta. ' 

Certame literário 
Manuel Lueiro Rey 
Convocado polo concello do Gróve 
para relatos orixinais e inéditos. Ten 
duas categorías: para os que rexan me
nores de 18 anos anos antes do 31 de 
Decembro de 1994, na que a extensión 
dos trabalJos ha de andar entre os 1 O e 
20 fólios, e os prémios quedan en 1 º 
de 100:000 pta. e 2º de 50.000 pta. E · 
de maiores de 18, na que a extensión 
ha de quedar entre 20 e 30 fólios, e os 
·prémios repártense en 1 º de 200.000 
pta., 2º 100.000 pta., e 3º 50.QOO pta. 
A apresentación ha de ser por quintu
plicado en fólios escritos por unha ca
ra a dous espazos, e baixo lema e pli
ca, na que figurarán: nome, enderezo, 
teféfono, fotocópia do DNI e unha bre
ve reseña bi9gráfica. A data límite de 
entrega é o 30 de Decembro de 1994, 
no enderezo: III Certame Literário 
"Manuel Lueiro Rey". Concello do 
Grove. Praza do Corgo. O Grove. 
36980 Poiitevedra. • 

O Venres 30 ás 12 da noite. 

Los Dramáticos 
O Xoves 29 ás 10,30 da noite no pub 
Garufa da Coruña. 

Heredeiros da Crus . 
Actuan o Venres 30 ás 12 da noite na 
Fábrica de Redondela. 

Cor de Cambra 
Do Palau da música catalana. A or
questra ven dirixida por Jordi Casas 
para interpretar pezas de Haydn. O 
Xoves 5 no auditório de Galiza (San
tiago).• 

O trinque 

Vídeo 

Sae publica9a 
Gerónimo.-unha 
autobiografia, n~s 

, Edicións Positivas. O 
relato que o grande xefe 

apache fixo a un 
xornalista cando era 
prisioneiro de guerra, 
trae por primeira vez no 
noso idioma a·glória e a 
visión do mundo dos 
índiós expolia.dos + 

Anúncios de balde 
• Oferécese monitor de teatro para 
nenos. Chamar ao teléfono (986) 34 
71 02, de 13 a 15 h., e perguntar por 
XoséManuel. 

• Cursiño de guitarra folk. Técnica 
finger picking (punteado cos dedos), a 
cargo de Soig Siberil. Entre 1 e 12 de 
Marzo. Perguntar no (986) 47 26 94. 

• Vendo cachorros de pastor inglés 
(bobtail). (986) 41 31 10. 

• Caixa de resistencia. Solidaridade 
com Jesus Peres Bieites e Manuel Ze
bra! Lopes, PNNs. Despedidos da ad
ministra~ao educativa espanhola (xun
ta) por darem aulas em galego na Gali
za. Ajudas na conta: 2091· 0500 16 
3000081644 (Caixa Galiza). Docentes 
contra a Represslio Linguística. Apar
tado 880. Compostela. 

• Mércanse ou inter-cámbianse te
mas de literatura galega para Oposi
cións ao Ensino Secundário (exten
sión aproximada 13 fólios a máquina). 
(986) 84 66 41. 

• Desexaria manter correspondén
cia amizosa con mozos/as galeguistas 
(25 a 35 anos). Escreber -a: Helena Se
oane. Eládio Rodríguez, 13-211

• 15005 
A Coruña. 

• Busco Opel Corsa Sporl. P0-4870-
A V. Perguntar. por Marcos de 8 a 12 
da noite no (986) 66 59 93. 

• Véndense cachorros de pastor belga 
tervueren. (981) 27 54 21 - 20 39 82. 

•Organizados pola Coordenadora Fe
minista Dontcela de Vigo impartiranse 

. dous_ cursos de autodefensa só para 
mulUeres. As clases serán os sábados 
polas mañás no Pavillón de Deportes 
de Vigo e para inscribirte ou ampliar 
información tes que chamar ao 22 04 
64 antes do 21 de Xaneiro .. 

•O grupo Meendinho acaba de editar 
o N11 4 do boletim Gralha, envio gra
tuito para todas as pessoas interessadas 

Publicacións 

In 
Ven de se editar o número cero da re
vista aberta In de Bueu. Apreséntase 
qoa Crónica dunha xeración perple
xa adicada a xeración X, na que inter
veñen várias firmas. Amais do tema 
principal a publicación garda artigos 
sobre antimilitarismo, desemprego, 

. ecoloxismo, comlc, a família, lit~ra
tura, música (unha entrevista ao gru
po Kaos), emigración e cinema. Pó
dese p€der no Apartado 44 de Bueu, 
ao prezo de 200 pta. Maior informa
CÍón no (986) 14 14 14. • 

Televisión 

O príncipe qas mareas 
O Mércores 4 en Gran Cinema da 
TVG. Intérpretas: Barbra Streisand, 
Nick Nolte, Blythe Danner, Kate Ne
lligan, Jeroen Krabbe e Melinda Di
llon. Dirixe, a mesma Streisand. 

Xerónimo 
. O Sábado 7 en Entrada libre da TVG. 
.EUA 1962. Director: Amold Laven. 
Reparto: Chuck Connors, Kamala De
vi, Pat Conway e Adam· West. A re
cente revisión da figura do xefe de 
guerra. apache no cinema norteameri
cano (Xerónimo, unha Zenda de Wal
ter Hill), contrasta con iste filme diri
xido por Arnold Laven en 1962. O 
guión altera a história, omite certos 
feitos e troca outros, e a ambientación 
ven .carg~da dos tópicos de Rollywo-

no galego e no reintegracionismo. Apt
do. dos Correios 678, 32080, Ourense 

• Véndense auto-colantes Self-de
terminator (B/N. 8,5xl4,5 cm. PVP 
29 pta. c/u). Pedido mínimo 4 unida
des. Enviar importe total ( + 29 pta. pa
ra gastos de envio) en selos 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 semblanzas feítas por Xo
sé Luis Méndez Ferrín e Xosé Neira 
Vilas respectivamente. Póde e adquirir 
por 1.500 pta., até o 11 de Xaneiro de 
1995, nos locais da CIG. Os cartos 
destínanse á campaña de olidaridade 
co povo cubano. 

• O Comité de Solidaridade (CO-
, SAL) ven de publicar un número ex

tra da sua revista Outrasvoas dedi
cado íntegramente ao Exército Za
patista de Liberación Nacional: dis
cursos, cartas, entrevistas, etc. e todos 
os comunicados do 111 de Xaneiro ao 
25 de Agosto de 1994. Podemos en
víalo 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 fan5 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 pa ada. 
(982) 33 17 00, logo das 20 h. • 

od daqueles anos. Narra a fuxida e 
entrega de Xerórumo ao exército, des
pois de ser moitos anos o .home máis 
buscado de América. O pase coincide 
coa edición da biografía de Xeróni
mo: Gerónimo. Unha autobiografía 
por Edicións Positivas. 

Casino Royale 
O Sábado 7 en Segunda Sesión da 
TYG. EUA 1967. Directores: John 
Huston, Robert Parrish, Joseph Mc
Grath, Ken Hughes e Val Guest. Intér
pretes: David Niven, Orson·Welles, 

- Ursula Andress, Woody Allen, Debo
rah Kerr, Peter Sellers e Bárbara Bou
chet, entre outros. Poucas antoloxias 
incluen Casino Roya/e entre os títulos _ 
que compoñen a longa série do axente 
secreto britániw 007. • 



Exposicfóns 

Fiadoiras do liflo, de Conde Corbal. 

Coñece o teu basado 
Até o 6 de Xaneiro, cie 18,30 a 20,30 
h., na Casa da Cultura" de Arcade. Co
ñece o teu pasado comprende máis de 
300 fotografias das primeiras décadas 
do século, ordeadas por Dani Barrei
ro en diferentes seccións: paisaxes ur
báns e rurai , actos políticos e sociais, 
acontecimcnto deportivo , etc. Tamén 
expoñen exemplares dos periódicos La 
Escoba, La Democracia, e a bandeira 
da Agrupación Republícana de Arca
de, entre outro mareriais. 

Nova pr éncias 
Até o 14 de Xaneiro na Casa da Xu
venrude de Ourense. Novas preséncias 
é unha mostra colectiva de máis de 30 
novo criadores ouren áns. Compren
de pintura, debuxo, deseño, escultura e 
fotografía. · 

E cola de canteiros 
Escultura da E cola de Pedreiros 
(Poio), até o 15 de Xaneiró na Casa do 
Peso das Ponte e en várias prazas da 
vila. Participan na mo tra: Francisco 
Lores, Francisco Vaamonde Núñez, 
Gonzalo Miñán, Moisés Tacón e Cé
sar Dapena, entre outros. 

SIDA 
A Comisión Cidadá Anti-Sida organi
za unha mostra informativa na Casa da 
xuventude de Vigo. Comprende 86 pa
neis de vários paise (Grande Bretaña, 
Portugal, Franza, Xapón, Marrocos, 
etc), dividido egundo cinco custións 
principai : Os comportamentos do ris
co, A SIDA, un problema de todos, So
lidaridade, SIDA e a escala e A popu
larización do condón. 

Ramón D side 
Obra pictórica· na galería Saira de Vigo. 

C nd Cor al 
A galería Volter de Ouren e expón 
o ra de Conde Corbal na mostra A 
Doma. Homenau ao Xocas. 

Pica o 
Gravados de Picasso pertencentes ao 
Museu Raiña Sofia, no Kio ko Alf on
so da Coruña. 

Lúcio Muñoz 
Expón gravados na galeria Citánia de 
Santiago. Abre de 18 a 21 h. (agás Sá
bado e fe tivos que pecha), até o 31 
de Xaneiro. 

Teatro 

Os Quinquilláns nunha das suas in
tervencións . 

Menciña vermella 
Duas instalacións de Bernardo Tejeda, 
unha ni\ galeria Ad hoc de Vigo e a ou
tra na galeria Sargadelos de Santiago. 
Maior información no (981) 58 19 05. 

Q gaiteiro nas artes 
Até o 15 de Xaneiro no Museu Muni
cipal de Ourense. Mostra monográfica 
sobre o gaiteiro con 60 pezas entre 
pinturas e esculturas. 

O Paso 
·o Kiosko Alfonso da Coruña acolle, 
até o 22 de Xaneiro, a mostra O Paso 
de pintura e escultura. 

Man Ray . 
Pinturas, esculturas e fotografias de 
Man Ray na sala do centro cultural 
Caixavigo. Até o 15 de Xaneiro. 

Diego Santomé 
Tralo éxito da sua última mostra Diego 
San tomé, volta expoñer pinturas no café 
Ardora de. Vigo. Até o 20 de Xaneiro. 

Coa alma enteira 
Até o ·7 de Xaneiro no café Odeón de 
Vigo. A mostra Coa alma enleira 
comprende obra de artistas plásticos 
de Galiza e está encadrada na Campa
ña de Solidaridade co Povo Cubano 
da Confederación Intersindical Gale
ga. O obxectivo é recadar fundos para 
mercar materiais didácticos e meios 
audiovisuais destinados a proxectos 
ócio-culturais nas escalas, hospitais e 

bairros da Habana. 

Colección Unión Fenosa 
Até o 18 de Xaneiro na Casa das Artes 

Póxinas coordenadas par 

IAGO LUCA 

Actividades 

A xeografia 
da cooperación 
O Venres 30 ás 8 do serán na Casa das 
Artes de Yigo, Médicos sen fronteiras 
organiza unha conferencia informativa 
obre a cooperación internacional. Par

ticiparán na charla un membro da xunta 
directiva de Médicos sen Fronteiras un 
epidemiólogo das Nacións Unidas, e 
máis un profesor da Universidade de 
Ovieu.+ 

As viaxes fantásticas 
Teatro de rua da man dos Quinqui- · 
Uáns. O 2 de Xaneiro en Viveiro (es
cenificación e percorrido polo cei11ro 
da vita), e o 5 en Ourense (no pontó de 
partida da cabalgata de reis). 

As bodas de Fígaro . 
Por Teatro do Noroeste, o Sábado 7. 
de Xaneiro ás 11 da noite no Cine Vei
ga de Moaña. 

Chévere con b 
PÓla compañia Cbévere. O Xoves 29 
ás 8 do serán na casa da cultura de An
tas do Ulla. 

O Mariscal 
De Ramón Cabanillas, interpretado . 

axenda. 
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 novas artistas apresenta
dos ao seu éertame de ar.tés plásticas. 
Maior información na .Casa das Artes 
(986) 43 95 25. 

Daniela Méndez 
Obras en técnica mi.xta da pintora uru
guaia J)aniela Méndez, na Sá do Penal 
(Algália de Abaixo. Santiago). Até fi
nai~ de Xaneiro. · 

Encontros coa arte 
A berta no Rincón da Arte ·da Coruña, 
até o 7 de Xaneiro. 

, Xoguetes antigos . 
Na Estación Marítima da Coruña até o 
8 de Xaneiro. 

Encontro 
. Pinturas de javier Conles, P. Palomar, 

Saul Otero, Carlos Goni;alves e Vito 
Osorio no Castelo de Soutoiílaior. Afüe 
os dias laborábeis de 15,30 a 18,30 h., e 
Sábados, Domingos e festivos de 11 a 
13 e de 15,30 a 18,30 h. -

Universo 
de ca.i:tón pedra 
Obra de Alvaro Vega e Manolo Cha
zo no pub is Pro Nobis (Santiago) . Pe
cha o 1 de Xaneiro. 

Textos galegos · 
Caligrafias do deseñador gráfico cuba
no Lázaro Enríquez, até o 10 de Xa
neiro na Galería Sargadelos de Vigo. 
Segundo o crítico Nelson Herrera é 
notábel a atracción de Lázaro polo 
mundo esquecido da caligrafía, no que 
salienta a adivmacióñ da letra, a cor, 
os sinais e a fantasía. 

l(mere 
O Centro Galega de Arte Contempórá
·nea (Santiago) abre até finais de Fe
breiro do 1995, a mostra ltínere. Ca
miños e camiñames con obra de 19 ar
tistas plásticos de Galiza, Argentina, 
Europa e Xápón. Participan entre ou-

- tras: ChilJida, Richard Long, Sar
mento; Lamazares, Leiro, Miyawaki 
e Mario Merz. 

Un lugar 
por determinar 
Xoán Anleo ensina as suas esculturas e , 
fotomontaxes na ·Galeria Trinta de San
tiago. Pecha o 1 de Xaneiro de 1995. 

Picasso, 
Miró e Calder 
Até o 10 de Xaneiro de 1995 na galería 
Marisa Marimón de Ourense (Cardenal 
Quiroga, 4 baixo), obra de Picasso, Mi
ró e Calder na mostra titulada O ritmo 
e a razón . .Alberta de 12 a 14 e de 18 a 
21 h. Teléfono (988) 24 48 87. 

Solidaridade 
CQ povo Saharaui 
A Confederación Intersindical ~Galega 
(CIG) artella unha mostra ~e fotogta
fias sobre o povo saharalli e pezas de 
arte sah~uis . .Aberta no local da CIG 
en Viga (Gregório Espino, 47 baixo), 
de 5,30 a 7,30 do serán. Infonnación 
no (986) 37 39 13. + 

polos monicreques de Kukas nunha 
producción do Cen1ro Dramático Ga
lego .. O 29 de Decembry ás 20,30 h., 

'.no cine Alovi das Pontes; e do 2 ao 4 
~e Xaneiro (o primero dia ás 9 da noi
te e os ou1ros dous ás 8,30) no auditó
rio Gustavo Freire de Lugo. A partir 
do dia 7 estarán en Ordes, máis infor
mación no (981) 59 64 77. 

Commedia 
Ollomoltranvia p~n en escena o seu 
grande éxito Commedia, un ·xoguete 
para Goldoni, o Vepres 30 ás 8 do se
rán no Cen1ro Cultural do Porriño. 

KimKom 
Por Teatro Kaos, os días 29 e 30 ás 7 
do serán no auditório do toncello de 
Vigo.t 
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lnterven~ao de Fred Eerdekens, Imagine. 

Ex osicións 
En Lisboa: 9 artistas da Flandres no 
Palácio Nacioanal de Sintra na Vila de 
Sintra, até o 26 de Febreiro. Exposi
ción antolóxica (1969-1994) do fotó
grafo Thomas Joshua Cooper (Cen
tro de Arte Moderna, 07-351-1-793 51 
31). Desenhos contemporaneos (até o 
29 de Xaneiro n{) Museu Rafael Bor- -
dalo Pinheíro, 07-351-1-757 47 64) re
alizados Ana Jotta, Helena Almeid.a, 
Manuel Vilarinho, Miguel Angelo Ro
cha, Sousa Vieira, Rui Sanches e Xa
na. Vestir o sonho (até o, 15 de Fe
breiro·no Museu do Teatro 07-351 -1-
757 25 47) Trajes de céna do atelier 
Tirelli, conta con pezas míticas como 
o vestido de Maria Callas no primeiro 
acto da Traviata .na escenificación de 
Visconti en L955. Portugál e o Reino 
Unido:· a alil!n~a reapreciada, sobre 
as relacións históricas dos dous páíses, 
na Fundac;:ao Calouste Gulbenkian até 
o 22 de Xaneiro (07-351-1-795 02 41). 
Daciano Costa, D.esenhos e croquis 
de viagem, até o 19 de Xaneiro na sala 
do Risco (07-351- 1-888 40 69). Bru
xelas borbulhante, até o 20 9e Fe
breiro no centro cültural Belém (07-
351-1-301 96 06). Manuel Gamboa, 
pintura até o 6 de Febreiro na Galería 
Alm<1darte (07-351-l-29Q 57 29) .. A 
majólica do Reino de Nápo!es do sé
culo XV ao. XVIll e Os azulejos de 

Cinema 

Cinema e ecoloxia 
O Cineclube Os Papeiros de Chantada 
artella un ciclo de filmes na Casa da 
cultura de Monforte. Trátase das VI 
Xornadas de Cinema e Ecoloxia que 
sen nengun tipo de subvención institu-· 
cional, procuran estabelecer debates ·so
bre problemas poñtuais do entorno ga
lego. Nesta semana teñen dous pases: 
O libro da selia (sesión pára cativos, o 
Xoves 29 ás 6 da tarde); e O rio da vi
da ck Robert Redford (Venres 30 ás 6 
do serán), tras. o filme, ás 8 do serán, 
abrirase un ·debate sobre o Rio Cabe. 

Vander Kloet em Portugal· no Museu 
do Azulejo, até o 15 de Xaneiro. 

En Porto : Arca de No~, escolma de 
obras internacionais, vidas do CAPC / 
Museu de Bordéus e do Frac-Aquitánia 

. (até o 19 de Febreiro na Fundac;:ao Se
rralves 07-351-2-617 51 24). Tamén na 
Fundac;:ao Serralves: IV Exposi~áo de 
eséultura e ecología, con obra feítas con 
materiais naturais (ate o 2 de Xaneiro). 
En Caminha (Rua direita, 156) fica ' 
aberta até o 8 de Xaneiro, Etnia, unha 
feira de produtos culturais. • 

Teatro 
E.n Lisboa: Náo se paga, náo se paga! 
de Dario Fo, pota Compañia de Teatro 
Sintra no Teatro Carlos Manuél (Sin~ 
tra). Os Jornalistas de Arthur Sch
niÍZler, até o 29 de Xaneiro no Teatro 
Nacional D. Maria II (07-351-1-'34'1 
22 46). Arranca-me a vida de Rodol
fo Santana, polo Teatro Contempora
neo de Lisboa, no AuditórÍo da Junta 
de Freiguesia de Benfica. A grande 
mágia, comédia en tres actos de 
Eduardo de Filippo, ·interpretada pola 
Compañia Teatral do Chiado e ditixi
da por Mário Viegas. + 

Información wral 
dos actos de Lisboa/9.J no tell'. 

1117-351-IJ 888 33 82/6..J. 

Naked 
Este Xoves 29 e en duas sesións, ás , 
19,30 a ás 22 h., no centro cultural 
Caixavigo pódese ver (en versión 
orixinal subtitulada en casteUa.no) o 
filme Naked (Grande Bretaña 1993) 
de Mike Leigh. A pelicuÍa levou o 
prémio á mellor dirección e a mellar 
interpretación masculina no· Festival 
de Cannes de 1993, e o do mellar 
guión no de Donostia dó mesmo ano. 
Entrada 200 pta. no próprio centro 
cultural: Policarpo Sanz, 13 . (986) 
22 34 30• . 
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Fránciae os EE.UU cóbranlle a revancha a~este, out,rora ·modélico, -país árabe· 

Alxéria cainpo de batalla 
das poténcias oc~dentcíis 
•M. VEIGA 

A lxéria é unha vítima máis 
da crise da débeda de

clarada nos anos oitenta ao subir 
o dólar ostensibelmente a sua co
tización. De maneira similar a lu
goslávia, o país do Magreb, rico 
en gas e petróleo, inioiou a fins 
dos setenta unha etapa cie mo
dernizadón. Grandes fábricas CO"' 
. mezaron a instalarse por todo o 
país e unha febre consumista de
satouse entre a povoación, con
fiados os governantes no rumbo 
económico da nación. Alxéria e"ra, 
na altura·, ao igual que lugoslávia, 
un país orientado ao campo prq
gresi sta -lembremos que unha 
das principais ruas de Alxer leva . 

. o no me do Che Guevara-, pero 
sen perder os contactos con Oci
dente e sen practicar a ortodóxia 
económica dos paises da outra 
ban_da do telón. Foron precisa
mente os dous estados mencio-

. nadas, ao~ que háberia que en
gadir Rumania -cun PC modera
do no poder- os que recurriron 
en maior medida aos créditos oci-
dentais. A subida do dólar cortocircuitou Os Estados Unidos, especialmente· sen-: 
de supeto todas as espectativas e Alxéria síbeis á situación das reservas enerxéti-
-como outros moitos paises- tivo q~e pe- cas mundiais -léxico tendo en conta que 
dir novas créditos para pagar os intereses só eles consumen case o 50% da ener-
dos anteriores. Na metade dos anos oi- xia do planeta- viron daquela a sua opor-
tenta moitas fábricas comezaron a ver pe- tunidade para tomar partido na situación. 
rigar a sua continuidad9, alguntias queda- O diário Le Monde d~ 6 de Agosto de_ 
rían logo a médio construir, os bens de 1994 deu canta das actividades legais de 
consumo entraron nun mercado semile- grupos integristas alxerianos en lngl-ate-
gal , controlado por alguns membros do rra e nos Estados Unidos. A compracén-
Estado, e a crise comezou a agramar. cia coa que~ os fundamentalistas eran vis-
Nesas condicións produciuse unha vertixi- · . t<;>s no's dous ·paises ia á par das sospei-
nosa caidá do consenso social que até tas de financiación, actuando Arábia 
aquel momento atesouraba a Frente de Saudí como intermediário económico. 
Liberación Nacional, vangarda da loita . Cómpre lembrar que este último país es
coritra os franceses, pésie aos síntomas ·· tá governado desde hai anos por un réxi-
de corrupción existentes nas suas filas. me integrista, aliado dos Estados Unidos 

1 e de Israel. 
A caida dos paises do Leste reduciu ain
da máis' o campo de alternativas. A FLN 
viuse abocada a negociar con Fráncia, 
cuxa burguesia non asimilara nunca de 
todo a perda da coíónia. Agora a depen
déncia renovábase por.outras vias. 

Dobregar ci unha poténcia 
árabe emerxente 

A Alxéria, símbolo de país progresista 
avanzado no mundo árabe, fara sempre 
mal vista por Ocidente, temeroso do po
tencial desta área xeográfica e _cultural. 

Os islamístas gañaron co.nsecutivamente -
dous procesos eleitorais -municipais ·e 
lexislativos- amparados nun discurso sal
vador ante unha situación económica ca
trastrófica e a auséncta de competidores 
ideolóxicos: o derrubamento_do -campo 
progresista ao que se· adscribira a FLN 
era patente. 

Os fundamentalistas alxerianos ccimpaxi
nan agora as ofertas negociadores cun
ha crueldade á medida da morbosidade 
dos méios de comunicación ocidentais. 

·uN. AllMENlO DE 

EBICA lVIEL . 
·cotaredo, 6 - 15703 Santiago 

Telf. e Fax: 981 - 58 95 34 

ALBERT FACELL Y-SIPA 

Hai poucas semanas, un destes grupos 
facia coincidir en várias cidades a deca
.pitación de mozos en preséncia dos 
seus pais cun início de diálogo co gover
no. Tamén neste aspecto a situación é 
similar a" da ex-lugoslávia. Os fundamen
talistas controlan amplas zonas do terri
tório, onde se cultiva a terra e funcionan 
grupos médicos. Esperan, segundo de
claracións ao periódico Al Wasat, canse- · 
guir. pronto armas de defensa antiaérea 
e antimisis. A sua táctica de asesinar 

. xornalistas e extranxeiros, asi como de 
acometer secuestros como o recente 
dun avión, ·parecen destinados máis a 
mover as pezas de Ocidente que a con
seguir "liberar" o seu próprio país. Entre 
as vítimas encóntranse tamén outras ha
bitualmente extrañas a calq\Jer movi
mento liberador como é o caso de avo
gados e sindicalistas ~ 

O. programa dos integristas fala de esta
blecer un "réxime islámico" e de "instau
rar a lei divina", pero moi pouco de cales 
serian as suas medidas e.conómicas e 
·sobre todo de que farian co gas e co pe
tróleo. Os seus representantes sempre 
deixaron claro, isa si, ante os méios de 
comunicación ocidentais, que ·as rela
cións cos paises capitalistas de Qcidente 
serian fluídas. • · 

TRES EN RAIA 

Gran· Sol, 
gran sombra· 

• G. LU~A DE TENA 

A famosa apreciación da taza me
diada de viñb, que para 'un opti

mista é case chea e para un pesimista 
meio baleira, ten despois de moitos anos 
unha terceira solución: recoñecer que, 
moito ou pouco, é o viño que hai: 

Por un invento asi non lle aprobarian un 
exame nen a un heroi de guerra en ca
deira de rodas pero a Luis Atienza, mi
nistro español da Agricultura, danlle 
benzón e chámé;iho rei da negociación. 

Quen sabe no que estaria pensando o 
Governo español, que é o que lle bota 
esas flores. Atie]lza foi a Bruxelas para 
amañar o da Política Comunitária de 
Pesca, os sítios onde se poden deitar as 

' redes e os palangres desde aqui ao 
Norte. 

O do Gran Sol non lle tiña moita complica
ción. Cando Esparía entrou no Mercado 
Comun, os Estados concederon que des
pois do 1966 esas pescas, nas que anda
mos nós case en solitário, serian libres. 

Ninguén explica por que o Ministro che
gou a Bruxelas e estivo catro dias a dis
cutir a rebaixa deste acorde, asinado en 
Xuño de 1985. Do Gran Sol, do Mar Cél
tico de Valentin Paz Andrade, botáranos 
polo entreguismo de Manuel Marin can
do se negociaba o Acorde Marco. Ese 
mar era noso, inventáramolo nós e só 
para nós quedou pechado. 

Asi que os pescadores tiveron qµe pasar 
palas multas, os apresamentos, os heli
cópteros abaneando as cariocas e o de 
pescar no centro da borrasca para es
pantar aos gardas. A travesia do 96 fíxo- 1 j 

se a golpe de perder barcos, arruinar ar
madoras a asteleiros e aumentar o paro. ...., 
Por fin o Luis Atienza di que o Gran Sol 
non queda nen ben nen mal, nen regu
lar. Queda coas pescas que ternos grá
cias a que o resto foi entregado, arriado, 
esquecido en neme doutros intereses. 

Despois disto, no 2002, data de integra
ción plena, tamén pode que brindemos 
cun vaso baleiro e ainda asi digamos 
que menos dá un ha pedra. • 

VoLVER Ao REGo 

N o listado de talóns repartidos 
polo Ministério do Interior, a 

cargo dos fondos reservados, e agora 
intervidos pala xuiza Ana Ferrer, pó
dese ler o neme de vários xornalistas 
que cobraban paga extra pólas suas 
informacións sobre o Pais Basco. 

Na Galiza dase o caso dun xornalista 
que lle .fai ós discursos a· un Conse
lleiro e, ao dia seguinte, non se priva 
de cantarlle as loas nun artigo do seu 

. periódico. A Guiña chegaron a per
guntarlle na Coruña quen lle escrebi
ra aquelas palabras porque non pe
gaban nada con el. O mesmo xorna
lista cobrou como asesor da empresa· 
encargada do proxecto. de minicen
trais eléctricas e, de cando en vez, 
escrebe na sua sección habitual ga
bañdo esta alternativa enerxétic~. + 
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