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As empresa~ anúncian -a 
execución da, supertaxa do leite 
A Asociación de Empresas Lácteas Galegas décidiu poñer de con
tado ao cobro a supertaxa a aqueles gandeiros que teñan superado 
a cuota aplicada, nor:i agardando á posíbel reasignación de cotas, . 
·previstas para o fin da campaña en Marzo. Fontes do sector calculan 
entre un 3 e un 8% o' syperavit de produclón, que non se cobriria co-

• as 200.000 Tm. da. Reserva Estatal que está previsto repartir a fins 
de Marzo. A aplicación imediata da supertaxa supón un novo ele-

--mento de tensión, que vai ser analisado de imediato pala Mesa pala 
Defensa do Sector Lácteo. O Sindicato Labrego Galega non descar
taba, ao. cerre desta edición, a convocatória de mobilizacións. Feotes 
desta mesma central manifestaron que de aplicarse o acordo das 
empresas quedaria en evidéncia o incumprímento de palabra aos 
gandeiros por parte da Xunta que anunciara no seu aia que a Super
taxa n_on seria cobra.da. t 

I ~ 

Anselmo López Morais 
'En Tui, .cos meus ollas de neno, vin fusilar á:'porta 
.do Instituto' 
"Tiña once anos, e diante 
·dos rapaces de Instituto de 
Tui, ás tres da tarde, chega
ron as tropas, baixaron a un 
vello e sesenta anos e .un 
mozo de dezaoito. Contra os 
muros da Alameda nós vi
mos como os fusilaban. Isa 

foi o 36". Anselmo López 
Morais, avogado, fundador · 
do PSP co.n Tierno Galván, 
antifranquista, reconstrue 
aqueles días de horror que 
el viviu en Ourense, Tui , Fe
rrol e A ·Coruña. 

(Páxincis centra~-.) 

As botellas de Ribeiro 
con contraetiquetas falsas 
levaban dentro viño extremeño 
Manuel Vázquez Pérez está 
relacionado. directamente co 
fraude de falsificación de con
traetiq u etas coa Denorhina
EÍÓn de Orixe de Viñas do Ri
bei ro , que foi descobert.o a 
princípios de Outubro. Agora 
sábese que o viño procedía 

'\ 

de Extremadura, dunha bode
ga propriedade tamén de Ma
nolo Vázquez. A- relación do 
empresário co entramado ca
ciquil do PP no Ribefro pode 
si.gnificar un duro golpe para 
esta forzxa na bisbarra . 

(Páxina 5) 

Francisco Area,. armador: 
'O noso esforzo pesqueiro segue limitado pola UE' 
O armador Francisco Area,' 
presidenle da Asociación de 
Armadores de Buques de 
Pesca do Gran Sol de Ponte
vedra (Arposol), confía no re
gresó da fróta con plenos di
.reitos á zona de veda de Ir-

. landa. Ao ·sinalar as discrimi
nacións que mantén o acor
d o asinado polo Governo 

MANUEL . 
COIMEIRO " 

ilografía sobre o pintor 
es10 vivo máis 1Jníversal. 

·~ 130 páxinas. 
56 i.lustracións a toda cor. 

.. Jn fermoso agasal)o de Nada!. 

. / . 

/ 

_,t·· 
T~ 

central o 23 de Decembro, 
lembra que foron os pesca
dores galegas os que primei
ro deron nomes a aquelas 
pescas e asegura gue a pre
senza futura no Gran Sol de
berá as~gurarse con .barcos · 
novas, tecnoloxicamente 
máis eficientes. 

. (Páxina 9) 

Nen administración nen alguns grupos imobiliários 
ven con bons ollas estas iniciativas frecuentes 

no resto de Europa 

Casas máis baratas· 
en cooperativa 

A construción de vivendas en cooperativa aforra ao usuário arredor 
do cuarenta por cento do prezo. Pero nen a Administración nen .o 

sistema de crédito axudan a este sistema de construción, única porta 
- para que moitos accedan á casa en propriedade. 

· CÁMBIO DO PAPEL NESTE NÚMERO 

Por problemas derivados da produción das empresas papeleiras,-o nú
mero de A Nosa Terra desta semana sae nun papel de inferior cali.dade 
ao habitual. A partir do próximo número a situación volt?rá á normalidade. 
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A i rí da qUe as trabas buroCrátícas -e os intereses de certos grupos imobiliários 
poden boicotear o proceso 

A construción ·de ·vivendaS 
. ( 

en cooperativa aforra ao usuário 
até o 40% do prezo 

HORÁCIO VIXAND~-G. LUCA 

Asociarse para construir un.ha vivenda é un recurso tan veilo coma as primeiras organizacións de b·ase. fy1oitas 
cooperativas nacen enpequenas ou median-as empresas, outras son promovidas por sindicatos. Pero este procedemento, 

favorecido en toda a UE para mellorar a o.ferta de viv.enda, é unha carreira burocrática de obstáculos entre nós. 
Facer . unha cooperativa de vi
vendas é como ·correr a contra

, fio. Serven de pouco os decretos 
oficiais que regulamentan div_er
sas axudas ,para iniciativas. As 

· riláis das veces o esforzq a que 
están abrigados os cooperativis
tas para levar adiante o proxecto 
é enorme. Tanto os poderes 
económicos como a Administra
ción parecen dis-
postos a· semen-

da asi supera os mínimos para 
aceder a unha vivenda social 
por ·sorteo. "A solución intermé
dia é a cooperativa de vivencias, 
que ten unha série de isencións 
fiscais e axudas e evita interme- . 
diários",, di Zabala. 

Dous edifícios están a construir 
un grupo de afiiiados á CIG. O 

·primeiro conterá 
29 vivencias de 

tar atrancos ás A 
cooperativas xestión dunhá 

90 m2 a un_ prezo 
de 10 millón$ e o 
segundo consisti
rá en seis aparta-Uxio Zabala for

ma parte dunha 
cooperativa de vi
ve ndas que está 
a construir dous 
edificios. A Con~ 
federación lnter
sindical Galega 
(CIG) estimulou 
esta iniciativa e a 
meirande parte 
dos só-Cios son 

¡ cooperativa de 
: vivencias leva 
molto tempd e 
esforzo, pero 
af órrase até un 
40 por _cento. 

·m en tos .de algo 
máis de 50 m2 a 

. un prezo de e mi-
llóns. ~ 

Pala sua parte, 
Comisións Obrei- ~ 

.ras ten previsto 
extender a sua 
iniciativa através 

afiliados á central 
sindical. Contado, 
hoxe a cooperati- . 
va está totalmente· desvencella- -
da da C/G. "O sindicato cedeu os 
locais para reunírmonos; o único 
que fixo foi alentar a constitución 
da sociedade".· 

"Administramos directamente a 
construcción para ~baratar cus
tes sinala Uxio Zabala. Como co
operativas, tivemos opción .a un 
orzamento e a contratar cunha 
construtora para xestionar todo e _ 
edificar. Para aforrar, nós somos 

é)'nstrutores e promotores. É 
máis. problemático porque axes- · 
tión leva moito tempo e esforzo, 

· pero o_ resultado é 

de Vitra-Galiza a 
várias cidades. · 
Xan Vello, o seu 
presidente si nata . · 

que "Vitra xestiona através de 
GPS Xestión, pero cada unha 
das promocións de cooperativas 
está auditada e separada canta- · 
belmente do re.sfo. Oeste xeito 
consegué unha maior blindaxe 
ante posíbeis problsmas econó
micos". 

Np Estado, Comisións ten pro
xectadas 9.000 vivendas_ en co
operativa, das que 4.000 xa fo
ron entregadas. Pola_ contra, ria 
Galiza o nível de execución é 
moi · cativo : un edifício con 28 
casas unifamiliares e outro de 

16 vivencias , am
entre un 3G e un 
40 por tenlo máis 
económico· que 
un piso das mes
mas característi
cas no mercado". 

Obrando 
ou·tolo 

Os gastos de · 
xestión que ten 
que afrontar 
unha cooperativa 

bolosdous en Vi- · 
go. "De .todos 
xeitos, estamos a 
facer prospec
cións en .Ponte
vedra, A Coruña, 
Ferro! e Compos
tela. ó principal 
problema é obter 
solo a un prezo · 
razonábel", expli
cou Xan Vello. 

· A . .-e-x-pr'esión po
. ular' di qüeos 
_, . deliramentos. son 

· próprios de quen 
está obrando ou · 
está tolo. De cer
to, quen sen -en-
carga de admi-
nistrar unha obra 
sen ser do ofício, 

non son 
inferiores aos -
,d_unha empresa 
particular. 

Un convénio' en
tre o concello de 
Vigo e várias sin-

sitúase no centro _ 

dicatos e a Fede
ración de Asocia
cións de Viciños 
desta -localidade, 
permitiu a post~ 

en marcha de várias cooperati-

en caso contrário non teria sido 
. _posíbel cons_ttuir nada", confir
maba Xan Vello. 

dunha espiral de dificuldades 
que perden os nérvios a calque-

. ra. Pero COnl:?eguir unna vivenda . 
social por sorteo é imposíbel · 
para moitas famílias. A renda 
dunha vivenda social ·é baixa de 
máis para poder comprar con 
ela un pi$o de venda libre. Ain-

vas. No caso de Vitra, unha das "No noso caso, o prezo do solo 
iniciativas houbo de ser total- repercute en 1,3 millóns de pe-
mente _priyada: '.'En Candeán es- S&tas no custe final de cada pi-
tamos a facer 28 vivendas unifa- · so", dicia Vitorino Enríquez, un
miliares nun terreo que adquirí- · ha das persoas que máis coo-
mos no-mercado -libre, afortuna- peratívas de vivendas axudou a 
damente o prezo. fot asequíbel , -botar a andar e que agora cola-' 

¡,_ , { _'._ 

bora na iniciativa que promove a 
federación viciñal viguesa: dous 
edifícios de 21 vivencias de 90 
metros cadrados cadanseu. 

"Entre os principais problemas, 
.está a falta de' axilización dos 
créditos, porque despois da PSV 
as ·entrdacfes financeiras non es~ 
tán apuradas, a conc~delos. Pa
radóxiq~mente,. · en .iniciativas co-

mo esta~- é. ,ond~ máis seg 
está o dinerro -dr Vitorino E 
quez. Outro d~ problemas 
dos, é o prez dos terreas 
concello cedeu 'neas máis 
tas ca no_ mercado, pero ~· 
a ser mo_JJ.dS cartos se tem 
conta__pde o Cancel/o cede 
tuit . ~te á Xunta cando é 

trurr vivendas sodais. 
(Continua na páxina, 



(Ven da páxina duas) 
gúntome porque nós non ternos 
a mesma consideración, se a 
pretensión tamén é ·de carácter 
social. A maiores; hoxe ternos 
unha fiscalidade máis alta da 
que houbo en 

mercado, que corren arredor dos · 
14 millóns de pesetas. 

.A aportación de Vitorino E_nrí
quez no funcionamento dunha 
cooperativa é inestimábel. , Des-

po is de moitós . 
tempos e que se 
aproxima en moi
t o á dunhá em
presa · normal, 
cando o noso son 
cooperativas de 
vivencias". 

Os bancos e 
as grandes 
co nstruto ras, 

anos de axudar a 
erguer edifícios 
acumula uns co
ñecimentos de 
grande utilidade 
para acometer 
unha obra seme-
11 ante, · xa que 
tanto o papeleo, 
como a xestión 
diária traen pro-

Taxas 
íntegras 

Os gastos de xes
t i ón que ten que 
afrontar unha co
operativa non son 
inferiores aos 
dunha empresa 
particular. Dos 
400 millóns de 
pesetas nos que 

viran na 
cooperativa ps.v 
da UGT blemas e atran

un exemplo 
perigos.o e 
cortáronlle os 
créditos. 

cos encadeados. 
· Ademais, o con
curso. dalguén 
con experiéncia, 
elimina receos, 
desconfianzas fa-
llas de comunica
ción entre os pró
p r i os membros 
da cooperativa. 

están estimadas 
~ as obras dos edi

f í cios da Federa
ción viciñal , os 
cooperativistas 
deberon desembolsar cen para 
pagamento de licéncias, proxec
tos de obra, etc ... "Só poi a licén
cia, foron seta millóns e ao colé
xio de arquitectos pagamos 14 · 
millóns, sen contar co proxecto, 
que é o 1,5% da obra para o ar
quitecto e o aparellador. Antes 
pagabamos o 
20% das taxas 
municipais; agora 
hai que pagalas 
íntegras. Eu esti
mo que un piso 
de 90 metros 
custaria sete mi
llóns se non tivé
semos que pagar 
todos estes gra
vames públicos e 
privados, e o solo 
fose grátis . Este 
prezo resultaria 
do aforro do 20 
ou 30 por cento 
dos gastos que 
supón a xestión 
da cooperativa, 
que elimina os in
termediários", ex
plicaba Vitorino. 

Un experto en 
cooperativismo, 

Tino Gaga Conde, ere que a in
formación é fundamental para 
evitar problemas. "A xente ten 
que coñecer o mercado imobiliá
rio, ten que saber como se entra 
nunha cooperativa, como se es
·tá e como se sae. Para todo iso 

(Continua na pá~lna catro) 

Pota contra, o 
custe meio dun 
piso de 90 metros 
construido en ré
xime de coopera
tiva, é de dez mi
llóns e médio; es
te prezo está moi 
por baixo dos do 

Uxio Zabala participa nunha cooperativa integrada na sua 
malorla por afiliados á CIG, alnda que este sindicato non 
tena nada a ver coa Iniciativa. A NOSA TERRA 

'Necesitase 
unha ventanilla única' · 
As cooperativas de vivendas 
que queren achegarse á Admi
nistración, topan con vários 
mcnstradores aos que acudir. 
"Tamén necesitan unha venta
nilla única", di Tino .Gago. É 
mais, as cooperativas de viven
cias vense sometidas a unha 
relación clientelar coa Xunta 
porque, se ben poden acceder 
a cr!3ditos de vivencias de pro
tección oficial, para outro tipo 
de axudas non hai normas, de 
tal xeito que teñen que· recorrer 
a convénios de colaboración 
que a Xunta asina ao seu.arbí
,trio. A experiéncia deroostra 
que hai cooperativas de via rá
pida, de via lentp. e de l,(ia ce-
gada, segundo o espectro de 
votación a que correspondan. 

En conxunto todos son condi
cionantes contra as cooperati
vas. Nen os concellos, nen a 
Administración autónoma fa
vorecen estas iniciativas. "Non 
se promocionan porque o 
mercado inmobiliário está en 
alianza directa coa clase polí
tica e o sector financeiro. Hai 
toda unha rede de intereses 
que parte desde o ordeamen
to urbaníst.ico até a adquisi
ción do piso ROr parte de parti
culares, pasando pala conce
sión de hipotecas. A irrupción 
'das cooperativas cambiaria 
todo o proceso", deste xeito o 
sociólogo Miguel Martínez -ex
plica o por· que do aillamento· 
das cooperativas de · 
vivencias.+ 

O A~TfGO. 4~ . :DA 
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A PSV,· do fraude á t 
- 1 

pinza entre ba'1cos e Const~utoras i 
Se cadra é a situación da PSV 
a que mellar revela como se· 
poden cegar os camiños dunha 
cooperativa para construir vi
vencias. Sobre o papel, a redu
ción de prezo é evidente; o au-

1 mento dos atrancos exteriores -
á obra, tamén. Elvira Gómez 
Vjla, representante da coopera
tiva, coida que esta iniciativa 
da UGT, que chegou a ter·máis 
de 20.000 sócios, entrou en 
problemas hai un ano por so
bre-dimensión. "A solución pa
sa por deixar en duascentas as 
novecentas cooperativas que 
antes formaban PSV e xestio-

-1 nar créditos hipotecários". Per
guntada sobre interferéncias 
alleas, Gómez Vila indica que a 
intención da cooperativa non é 
facer competéncia direita con 
constructores senón que mes
mo procuran a asociación con 
promotores privados. UDe todos 
xeitos, se o solo é un obxecto 
económico, edificalo a un pre
zo máis baixo co do mercado 
sempre será motivo de ántago
nismo e concorréncia". 

construir en Compostela que-
·daron paralisadas en 1993 
porque non habia cartgs, da
quela comezaranse a. fac.er . 
dtJas torres . "Nós metímonos 
niso pensando que adquiria
mos un piso -explicou D~miel 
·caneda, portavoz ·dos afecta
dos da PSV en Compostela-, 
pero despois comprobamos 
que era unha cooperativa". 

Tras sucesivas intentonas, os 
afectados conseguiron ~ segre
gación da cooperativa galega, o 
acorde definitivo foi asinado o 
28 de Decembro pasado, pero 

significou un incremento nos : 
prezos finais .de entre meio mi- -~ -
llón de pes:etas -e 1,2 millóns, 
segundo o tipo 9e viyenda. 

"Os bancos que financiaron 
apontáronse ben lago· á opera
. ción da PSV porque era un fluir 
de c~rto_s, pero en canto hout;>o 
problemas foron os primeiros 
en cortar a billa. Habia moitas 
entidades implicadas1 que tiñan . 
reladón . coas construtoras, que 
no caso naso era Entrecana
les. Ademais, o Governo reti
rou 0 aval despois da folga xe
ral", explicou Daniel Caneda. 

Un exemplo de como as coo
perativas de vivencias non son 
do agrado do poder eéonómico 
está no proceso de asexo e 
·derribo da cooperativa PSV, 
onde ademais dos problemas 
de xestión derivados do seu 
tamaño e dá fq.lta de-control, o 
esmagamento financeiro xo- . 
gou un papel definitivo. Arela
ción entre os bancos e as ~ 
grandes' cor:istrutoras, q_ue vian ' 
na inciativa da UGT un exem- l 

As 420 vivencias que a PSV ia plo perigoso, explícao todo.+ l 
. 1 

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

As.· cooperativas non untan 
Facer unha vivenda en réxime de cooperativa 
supón aforrar até un 40% no prezo final da · 
vivencia e, ademais, evita tralar con · 
intermediárÍos que encarecen solo, materiais: 
taxas e plusvalias. Por esta razón as 
cooperativas de vivencias son do desagrado de 
imobiliárias, construtoras, promotoras e 
administracións. 

pouco recemendábeis son as cooperativas de 
vivendas". · · 

Pero ainda asi, xurden iniciativas de~de todo 
tipo de organizacións de base que pretenden 
dar solución ao problema de aceso á vivencia, 
un direito constitucional que está vedado a 
moitos grupos sociais. debido ao alto custe de 
alugueres e adquisicións_ eQ propriedade. 

Os concellos poñen trabas administrativas, 
como sucedeu no caso da cooperatjva de . As cooperativas ·conseguen rebaixar os prezos, 
chalets adosados Brándia, de Compostela, que _ pero ainda podia ser maior o recorte sen taxas 
tivo que dotar de zonas verdes en maior medida municipais, con financiamentos mellares e coa 
que as construtoras privadas. A Xunta non · eliminación de impostas privados como os que 
finánci~ en cond!cións e nega calquer tipo de poñ_en os coléxios de arquitectos. Pero se hai 
información e apelo.· cooperativas, non hai negócio. 

Os bancos ,saltan cartas· ~ pingas e son os 
primeiros en reclamar cando algo falla. 

E can·do unha cooperativGt fracasa, debido a 
. unha má xestión, pero taméñ pala pinza que fan 
· bancos e construtoras que participan na 
edificación, entón 'todo se volve dicer, "que 

As cooperativas non untan, nen compran 
vontades· e fuxen das mans dos intermediários 

. • que alteran os prezos artificialmente, por iso non ' 
gastan e convértenas nunha céi.rreira: de 
obstáculos.+ 

ANOSA '!'ERRA 



·{Ven da páxina tres) 
está o regulamento interno, que 
hai que ler con atención. Os só
cios deben controlar á xestora, 
nese sentido a experiéncia da 
PSV toi un revulsivo, a asem
blea debe revisar o proxecto; 
non é bon delegar funcións". 

Un pis.o de 90 m2 

construido· en 
cooperativa, anda 
por dez mi.llóns e 
r:rtédio; os do ·. 
mercado van a 14. 

"A miudo pasa que os membros 
da cooperativa despois de rema
tar a obra, cando viven no edifí
cio, deixan de falarse. É preciso 
.evitar isto porque. convén · que a 
cooperativa pervi.va despois de 
feita a casa", explicaba o sociólo
go Miguel Martínez López, que 
está a traballar .en programas de 
desenvolvimento comunitário que 
teñen ás cooperativas no seu ho
rizonte .. "Unha cooperativa non só 
debe .ser unha solución ao pr9ble
ma de acce-so á vivenda, senón 
unha alternativa máis global que 
contemple programas para trasto
car o modelo social e económico 
que queren impór. Por exemplo, 
desde unha cooperativa' poden 
promocionarse inciativas de bai
rro ou de rua. Ademais, a falta de 
comunicaC'ión entr.e os seus 
membros provoca que, unha vez 
liberados da explotación imobiliá
ria, poden . cair na servidume do 
mercado financeiro, no momento 
de facer cámbios nos créditos hi
potecários, deste modo tamén 
convén negociar en conxunto e 
darse informacións uns a outros. 
É curioso, pero moitos sócios da 
PSVrion se coñecian nen se tala
ban até que quebrou, entón co
rn.ezaron a se reunir para deman
dar ·unha solución áo problema 

. que lle veu enriba". • 

e omprobe a ren~abilidadé 
de anuncid~se en 

A NOSA TERRA 
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Tratados · 
coma 
empresas. 
privadas 
As cooperativas están a sopor
tar case as mesmas condi
clóns ca o resto das empresas. 
"E necesária a criazón dun Ins
tituto de Promoción e Fomento 
do Cooperativismo que dea 
apoio as cooperativas, tamén 
de vivendas, a meio de infor
mación, financiamento e con- . 
trol", reclama Tino Gago Con
de, membro do Consello Reitor 
de Xedega, S. Coop. As condi
cións de financiamento e a im
plicación da administración na 

1 promoción desta actividade, 
xogan un papel importante po-
i a mesma configuración de 
moitas cooperativas, nacidas 
ao abeiro de empresas de ta
maño mediano ou grande. 
Cando un grupo de traballado- ' 
res dunha fábrica monta unha 
cooperativa e, unha vez en 
construción hai unha regula
ción de emprego, compromé_
tese tamén o futuro das viven
cias. Con tres mil parados máis 
cada dia en todo o Estado, es
ta situación non é rara. 

Se alguér'l quer recoller infor
mación documental sobre o 
modelo cooperativista na vi
venda non ten máis remédio 
que adquirir o libro Manual per 
a les Cooperatives d'Habitat-. 
ges, editado pola Federació 
de Cooperatives d'Habitatges 
da Catalunya e subvenciona
da pola Direcció General de 
Cooperatives de Catalunya. 
Neste libro pódense atapar in
dicacións sobre que facer e 
modelos dos documentos ne-

.cesários para levar adiante 
unha cooperativa de vivencias. 

: Non hai un texto asi nen en 
1 galega nen en castellano.+ 
1 1 

L----------------------J 
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po LíT l CA E PRODUCl.ÓN· VINÍCOLA 

A adegaque enviaba o viña e a queembotellaba son de Manuel Vázquez Pérez 

O Ribeiro falsificado viña de_ Extremadura 
•H.VIXANDE 

Manuel Vázquez Pérez está 
relacionado directamente co 
fraude da falsificación de · 
cor.ltraetiquetas coa 
Denominación de Orixe de 
Viños do Ribeíro, que foi 
descoberto a princípios do 
pasado Outono. As probas 
son concluintes e a estafa 
de dimensións 
considerábeis. A relación de · 
Vázquez Pérez co 
entramado caciquil do PP 
no .Ribeiro poderia significar 
un duro golpe para esta 
forza. 

Bodegas La Patena, ou o que é 
o mesmo, Caves Fin de Siglo, 
traia viña da adega de Almen-

• dralejo, en Badaxoz, Vinisur, pa
ra embotellar en Caves Fin de 
Siglo cos nomes Ouro (que per
tence a outros colleiteiros), Cel
ta, Viña do Val, Meiga/fo e Fin 
de Siglo, fundamentalmente. A 
estas botellas púñalles unha 
contraetiqueta falsa da Denomi
nación de Orixe do Ribeiro. 

A relación entre La Patena e Vi
nisur é que teñen o mesmo pro
prietário : Manuel Vázquez Pé
rez, tamén coñecido como Ma
nolo Arnoia. Asi, Vinisur recollia 
viño en Extremadura que logo 
enviaba en cisternas ao Ribeiro. 
Vinisur, cuxo xerente é Alonso 
Céstedes, recoñece que é pro
pri edade de Manuel Vázquez, 
pero nega calquer relación co 
trasvase de viño, eles unica
mente venden, pero descoñe
cen o destino. 

· A estafa foi denunciada en Se
tembro pasado e agora sábese 
cal era a procedéncia do viño e 
a trascendéncia do fraude. Se 
nun primeiro momento tanto a 
adega como o Consel/o Regula
dor da Denominacíón de Orixe 
do Ribeiro trataron de minimizar 
a falsificación, prospeccións feí
tas en todo o Estado revelan 
que o mercado foi anegado de 
botellas falsas. Tanto é asi que 
o próprio Manuel Vázquez Pé
rez xa non nega a estafa. 

Estafa e falsidade 
documental 

Manuel Vázquez terá que so
portar a acusación de estafa 
diante dos tribunais, pero posi
belmente teña que respostar ta
mén á incriminación por algun 
delito de falsidade documental. 

Os sindicatos, fundamentalmen
te Uníóns Agrárias, ainda que 
tamén o Sindicato Labrego Ga- , 
lego, aseguraran repetidamente 
que Caves Fin de Siglo estaba a 
falsificar Ribeiro: pero o Con$e
llo Regulador non actuou até 
qué a denúncia non toi fórmal. 
Esta atitude revela que a rela- · 
ción entre o Consello e Manuel 
Vázquez Pérez non só ven dada 
polo apoio que este último deu 
para que o Consello· teña i.mha 
composición que de feito ·é favo
rábel a La Patena. 

Ante á magnitude da estafa, un · 
discreto acordo entre ó Consello 

- Regulador e Manuel Vázquez 
sig_nificou que La Pat'ena sus-

O viño era adquirido en Vinisur, en Badaxoz, e transportado a Caves do Ribeiro_-Íla foto-, para ser embotellado. - ANXO IGLESIAS 

pendeu a Denominación de Ori
xe. Hoxe a Xunta está pendente 
de f aliar un expede.Q_te adminis
trativo que descalifiq'lle á adega 
ou non. De todos xeitos, e ainda 
que La Patena está a embotellar 
viño sen a Denominación de 
Orixe, está a confundir aos con
sumidores porque entre os pro
dutos que está a comercializar 
está un viña chamado Ouro Ro
deiro, coa mesma tipografía e 
etiqueta que Ouro Ribeiro, un 
dos viñas intervidos con con 
contraetiquetas falsas. De todos 
xeitos, La Patena fai esta opera
ción con outro nome: Vinos del 
Val, Sociedad Anónima, V/VAL
SA, que ten o mesmo número 
de rexisto embotellador que La 
Patena: 6673-0R. 

lmplicacións políticas 

A Xunta durante todo o proceso 
tratou de tapar o fraude para 
evitar que todo o Ribeiro notase · 
un grave descenso n~ venda de 

· ' La Patena está a 
embotellar a marca 
Ouro Rodeiro, coa 

, mesma tipografia 
! -que Ouro Ribeiro'. 

viño e impeder o desprestíxio da 
imaxe da marca. Pero a maio
res, o Governo galego designou 
a António Lorenzo como Presi
dente do Consello Regt1lador e 

- - -

facilitou que este organismo es- por culpa da má calidade dun vi
texa en mans de Manuel Váz~ - ño que avende el. Así as cou-
qúez. Oeste xeito, aparece mé;\r- sas, a consecuéncia i.med.iata 
cada a relación entre o PP e era o abandoo de moitas embo-
Consello, ño que tamén está in- talladoras e a acaparación do 
tegrado-, como representante mercado por parte de Manuel 
destas adegas, Xerome Docam- Vázquez Pérez. Cómpre ter en 
po, un home de confianza de conta~que no Ribeirq a compra-
Manuel Vázquez Pére~ Por ou- .venda de uva ten co.nsecuén
tra parte;--0 que en tempos fóra. - cías eleitorais, por canto alg1,.ms 
o xerente do -entramado empre- embotelladores fan _ uso deste 
sarial de ~anuel V~quez, que mecanismo para abrigar a votar 
tamén inclue Bodegas Arnoia, por determinadas 'opcións políti-
Manuel"Cabez~s. hoxe é repre- c·a, sob pena de non atapar 
sentante do pp-nas Cortes es- comprador para a produción. 
pañol'as, foi candidato por este 
partido á alcaldia de Ourense O empréstimo sindicado de mil 
nos últimos comícios municipais millóns de pesetas que a Xunta 
e .poderia encabezar a lista_ no- · . da Galiza deu a Manuel V_ázquez 
vamente en Maio. en 1991 ten algunha relación con 

No fraude do viña embotellado, 
Manuel Vázquez conqueria fa
cer efectiva unha dobre inten
ción: por unha banda acabar 
cos seus competidores grácias, 
aos baixos prezos. e, p9(a outra 
banda, desprestixiar ao Ribeiro 

isto último, pero o empresário de 
La Patena foi un pouco máis aló 

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

. e utilizou a sua situación de forza 
no mercado para impór; uns pre
zos 20 pesetas por baixo do nor
mal, ademais de só recoller a 
metad9'dos 10,5 millóns de ·qui
los de uya que o abrigaba .o con
trato coa Xunta. Esta institución 
non comprobou o cumprimento 
do asinado e non escoitou as re
petidas denúncias. procedentes 
do Ribeiro. 

• . •, - 1 

ProcedénciaJrreg·u:'cít._ ~e ~uvas de i 

Cosecher.Os del Ribeit05'., '..~ ~· : 
- .... . -:-..¿,~ . 

Manuel VázqueÍ Pé'rez ·tamén 
ten en propriedade a adega Co
secheros de· Vino del Ribeiro, 

. o,nde tamén foi detectada unha 
irregularidade, ainda-qu.e non 
relacionada co fraude das con
traetiquetas falsas. Cosecheros 

. de Vino del Ribeiro non mercou 
uva no ano 1993. Pero apare
ceron actas falsificadas confor
me si o fixo e embotellou viño 
do Ribeiro para vehder. As bo
tellas levaban · contraetiqueta de 
der:io!Tlinación de orixe. 

de momento non se sabe de 
onde partiu a falsificaéión das 
actas da compra-venda de -
uva. 

No Áioeiro foi público'.qúe .. esta 
adega non adquirí u-ova. na)o
n a. Os técnic.es· do Consello 
Regulador rrón presenélaron
ilengu'nha compra de uva.por . 
parte de Cosecheros de Vinos · Unha.empresa de Maoyel Váz
del Ribeiro, pero esta "'cása tiña . quez· que, en teoria,- ap?rece 
uvas cuxa procédéncia non foi ' desvencellada de· todo o fraude 
aclarada. Con esas uvas ela-· é Bodegas Arnoia, xa que é 
borou un viña que vem:;leu co- unha embotelladora de ·viño de· 
mo , Ribeiro, con etlqoetas au- mesa que nada tiña que ver co 
ténticas, porque n0 proceso de Ribeiro. Pero Arnoia forma par-
embotellado si participaron téc- te · do entramado empresarial .1 

- nicos do ConseUo. Oeste modo d.e Manuel Vázquez Pérez. • 1 
' . - ' . 1 

---------------------------------------------------------------------------J 

.A destóberta -das talsificacións, 
o cámbio nas relacións de poder 

. no Ribeiro que tralrá consigo a 
caída de Mariuel Vázquez e- o 
fin das implicacións eleitorais 
dos modos desté' último na zona 
significarán. unha consecuéncia 
dupla: · por unha banda suporá 
un respiro para a produción do 
Ribefro, xa que poderá autorre
gularse con menos intromisións; 
e_ pola oütra banda provocará 
que a correlación de torzas nos 
vindeirOs comícios municipais 
de Maio non estará tan mediati
zada polo cliE;!ntelismo derivado 
da compra-venda de uva.• 
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•AXunta non 
readmite a un 
traballador 
·Qpesar· do fallo 
do Tribunal . 

. Superior 
O Tribunal Superior quitou a 
razón á Administración galega 
no caso de Xqsé Xesus Méndez 
Barros, capataz dunha brigada 
contFa fumes de Ortigueira que . 
tcir.a despedido do ·tnfoga por 
reclamar os seus é:tireitos 

· labora:is. A senténcia emitida 
rec;o.ñece que o traballador foi 

. despedido de xeito : 
improcedente e· obriga á Xunta 
a admitilo no seu pasto laboral e 
a pagar atrasos a razón .de 
3.250 pesetas diárias. 

Apesar do fallo do tribu·nal, 
. Xosé Xesus Méndez non foi 
chamado a se incqrporar ao 
seu pasto de traballo, ainda que 
estaba a-cobrar o salárió. A CIG · 
denunciou a prátipa habitual da 
Administración de retirará 

1calquer persoa que tesiJlte · 
incómoda aos selis propósitos:. 
A central nacionalistá tamén 
reclamou a irnediata admisión 
do traballador, unha . . ~ 
rectificación pública do 
conselleiro .de Agricultura, 
Tomás Péret Vidal, e o 
cesamento do· xefe' de servizo 

.•Matan policias 
palestinos para 
boicotear o· · 

. pro~es~ d!!-· . 
1ndependenc1a_ 

. do lnfoga na Coruña.+ , 

•Absolto o 
portavoz ~as . 
Xestoras Pro 
Amnistia ~ 

As mans de Israel, através do - _ 
integrismo islámico, están 
detrás do asasinato de tres ._ 
policias palestinos o pasado 
Martes dia 3. Coa marte dos · 
·gardas, o proceso de autonomía 
.de Palestina sofre un .r:iovo · 
revés, do que se .benefícia 

. Israel, que non aceita de Q_on -
grao a recuperaciór:i da · 
soberanía por.parte dos . . 
palestinos, ainda q~e tivo que 
conc'eder a autonomia tras 
serlle imposíbel rematar coa · 
intifada. · 

_ Por outra banda, o Mércores 4, 
. a policía d~ fsrael inat~u a catro 
palestinos nos próprips 
territórios ocupados: Os · 
palestinos non respónderon á 
provocación.• · 

•AS lácteas 
xestionarán o 
cobro da 
supertaxa 

O Estado segue seh informar 
debidamente acf sector.lácteo, 
como tamén continua a 
incumprir os seus 

· compromisos. A cuota láctea é,. 
outravolta,' a razón. Por unha 
banda están pendentes de 

~ repartirse as cantidades . 
-s-uplementárias de referéncia de 
leite, e pota outra banda o ano 
pasado non se repartiron as 
2-00.00Q toneladas que -o · 
Estado se comprometera coa 
Galiza na pasada campaña. 

· As empresas veñen de 
anunciar que· van cobrar a 
supertaxa a aqueles gadeiros 
que superen a cuota asignada, 
xa que neste case te-rían que 
fagelo eo referéncia á campaña · 
anterior. · A Mesa do Sector 
Lácteo tamén analisará este 
problema.+ 

•0 fallo dun 
aparato .no Juan 
Canaleio lesiona 
gravemente a 
duas pacientes 

·Un fallo nun vaporizador 
anestésico, que produciu 
unha sobregasificación da 
anestésia, provocou lesións 
graves a. duas pacientes 
que estaban a ser intervidas 
quirurxicamente na unidade 
materno infantil do hospital 
Juan Canaleja da Coruña. 
Ao erro do aparato, da 
marca alemana Drager, 
súmase-O feito de que as 
duas lesións producironse 
con vários dras de 
diferéncia, e ainda que· a 
primeira das acidentadas, 
·sofreu de contado as 
consecuéncias, no Hospital 
non relacionaron o aparato 
co estado comatoso que 
postrou á enferma, de modo 
que empregaron o 
vaporizador unha segunda 

· vez, mália que si pediron a 
un técnico da casa . 
fabricante unha revisión , 
que non fixo. A empresa 
Drager recoñeceu o fallo, 
pero tratou de levar o 
aparato.da Alemaña para 
revisalo, pero a Xunta 
impediuno, trátase de facer 
un co.ntrol por parte dun 
técnico independente. O 
axunto está nas mans dun 
xl!lgado.• 

• Barrionuevo 
agora si quer 

· falar 

Despois de ser implicado 
palas declaracións dos 
membros dos GAL, Xosé 
Amedo e Michel Domínguez, 
o ex ministro do Interior, 
José Maria Barrionuevo, 
exixiu declarar diante do 
xuiz da Audiéncia Naciona~ 
que leva o caso, Baltasar 
Garzón, a quen descalificou 
duramente, defendendo, 
pola contra, aos 

-- encausados: Planchuela e 
Sancristobal. Barrionuevo 
negárase a declarar nada 
sobre os GAL cando o 
proceso a Amedo e 
Domínguez, pero unha vez 
incriminado por estes, 
síntese sinalad0 e quer dar 
a sua versión. As 
asociacións profisionais da 
xudicatura pediron que 
Barrionuevo sexa acusado 
de desacato palas 
declaracións contra 
Garzón.+ 

Juan Maria Olano, portavoz das 
Xestoras Pro Amnistía ·to; · 
absolto dunha acusación de · · 
desacato por califiéar o 
comportame·nto do conselleiro · 
de Interior basco, Juan Maria 
Atutxa, de "bocazas, chulo, 
matón e fascista". o fiscal· pedia 
dow~ meses de arresto maior e 
200:000 pesetas de multa. Para 
o tribunal, Olano tivo un 
comportamento "indebido, pero 
que a idea central do que 
man1festou foi a crítica 
política".+ 

· •Continua a .moratória do-~actor naval. galego 

• Promoven a . 
s~regación ·de · 
León 

O partido Unión do Povo 
Leonés está a promover · 
mocións. en concellos e na . 
Deputación províncial para que 
·haxa un referendo con vistas a 
que a província.sexa unha 
Comunidade Autónoma 
separada de Castilla. A moción 
da Deputac1ón resultou · 
aprobada. Relacionada co 
movimento segregacionista está 
o caso do Bierzo, aindá que 
n~sta comarca as posicións (./) 
teñen outro matiz, xa que o ~ 
debate social está a considerar m 
a posibilidade de incorporarse á ' 2 

Galiza como unha com'ar9a · -~ 
máis.+ ~-

; ;, - .. •JI -G .._ .,, 

O sector naval galega seguirá a ter limitada a sua actividade no seo da Unión Europea m.ália que 
o tema foi tratado polo Comité das Rexións. A Xunta pediu a red,ución nunha moratória através da 
Sétima Directiva, que impede a competéncia galega en igualdade de condicións, pero sabia que 
os estaleiros galegos nada poden facer ante a imposición das autoridades centrais e_!Jropeas, que 
_seguen as directrices de Alemaña: Polo que respeita ao Estado, comparte a posición europea de 
limitar a capacidade de produción galega, como deu proba ao asinar os acordos de entrada do 
Estado español na Unión Europea.+ 

·" 

liAONU delxa 
Somália ~n Marzo . 

O 1· 5 de Marzo é a data de retirada da: 
ONU de Somália, xa que ese dia será 
p·echada a última das suas oficinas no 
Corrio de Africa. Co abandoo conclue 
a etapa· de invasión promovida polos 
Estados Unidos e que serviu para ca
tre compañias norte-americanas situar 
un pé na grande· reserva petrolífera da 
zona.+ 

• EU e PSOE romren o 
pacto do Ferro 

A prórroga dos presupostos ou a ela
boración duns novos abreu unha crise 
no governo municipal do Ferrol, que in
tegran EU e o PSOE. EU declarou que 
a atitude do PSOE de non querer pro
rrogar o orzamento rachou de feíto os 
pactos asinados en 1991 para a gover
nabilidade nesta cidade. O PSOE, que 
segundo os inquéritos baixará moito 
nas municipais, anunciou que ten a in
tención de governar até Maio. Precisa
mente a razón última da rotura do pac
to é o feito de que se aproximan as 
eleicións municipais. • 

•O Banéo de España 
sube os tipos de 
interese 

A contención da inflación foi a xustifica
ción para o Banco de España subir o ti
po de interese preferencial en 0,65 pun
tos, pasando do 7,35% ao 8%. Outras 
medidas que hai que ter en conta son a 
depreciación da peseta e a suba do 
IVA No primeiro dia do incremento dos 
tipos, ao que se sumaron os bancos de 
contado, a bolsa subiu nun 0,20. • 

• lnce non pecha, 
monta unha 
papeleira 

O anúncio 
de Xosé 
Guiña de 
que tiña a 
intención 
de pechar a 
celulosa de 
Pontevedra 
resultou fal
sa. Agora 
Ence anún
cia que vai 
montar un-

xosé Culf\a, consellelro de h 1 · 
Ordenación do Territorio. a pape ei-

ra na balsa 
de decantación da celulosa, de maneira 
que vertirá directamente á ria. Co anún
cio feíto, consolídase Ence e o Plano 
Forestal da Xunta toma un sesgo defini
tivo cara a produción masiva de eucalip
tos na Galiza. • 

• Agroman despide 
ao 30% do plantel 

1019 traballadores, 719 deles fixos e o 
resto eventuais, foron despedidos pala 
empresa Agraman, dentro dun plano 
de viabilidade que pretende aforrrar 
-2.900 mfllóns de peseta~. 

Os traballadores decidiron declararse 
en folga durante dous días, 4 e 5 de Xa
neiro, como resposta aos despedimen
tos; xa que enteoden que a redución de 
plantel podia ser sido menos traumáti
ca, meiante prexiJbilacións. A empresa 
dj que só 150 persoas van ir á rua, por
que o resto serán recolocadfis. • 
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As TRANS-NACIONAIS AO COPO 

O Governo autonómico entregará con carácter emerxente máis d,e niil millóf!S-á empresa 

A Xunta intervén en Pescanova 
pero· ñon participará no seu (Qnsello 
•G.LT. 

O Governo autonómico 
anunciou que entregará 
con carácter emerxente 
unha parte dos máis de 
mil millóns de pesetas que 
concede á Pescanova, 
dentro dun plan de axuda 
encamiñado a evitar que a 
empresa perda a 
identidade fundacional. A 
Xunta quer transferirlle 
axudas·desde catro 
consellarias e ao mesmo 
tempo ten propósito de 
mediar perante os bancos 
para lograr as mellares 
condicións de 
renegociación da débeda 
de Pescanova. Con todo, 
San Gaetano negou toda 
intención de participar no 
consello da trans-nacional 
galega. 

O próprio Manuel Fraga deu a 
notícia -da intervención da Xunta 
o pasado día 29, despois da 
reunión da comisión delegada 
para Asun1os Económicos, que 
tratou das condicións en que 
concederia un programa de 
axudas para mellorar a presen
za da marca Pescanova nos 
mercados da Unión Europea. O 
Governo au1onómico quer evitar 
que á emblemática transnacio
nal galega cámbie de proprieda
d e en atención á importante 
proxección que ten na socieda
de e na estrutura de transforma
ción industrial do país. 

Dentro de Pescanova calificaron 
de culebrón o conxunto de co
mentários e desmentidos que 
seguiron á información (ver A 
Nosa Terra de 22 de Decembro) 
da venda dunha parte da división 
comercial da compañia á trans
nacíonal agro industrial Unilever. 
Unha das primeiras reaccións foi 
a do presidente da Xunta que re
cusou, con todo, negar ou con
firmar a transacción. 

Os feitos, aos poucos confirma
dos, do interese da Unilever 
por adquirir a maioria da divi .: 
sión comercial de Pescanova 
trascenderon despois dunha sé~ 
rie de visitas de representantes 
da trans-nacional con base en 
Rotterdamm á sede da pesquei
ra e comercializadora de ali-

mentos preparados en Chapela. 
Despors dun primeiro acordo 
polo que se fixaba un prezo su
perior aos 150.090 millóns de -· 
pesetas e condicións para a 
amortización de corenta postas 
de traballo que o cámbio de 
mans deixaria inactivos, as duas 
partes acordaron un extenso 
programa de dirección. 

Suba d.e accións 

As filtracións deste acorde provo
caron unha suba das accións de 
Pescanova en Bolsa. No entan
to, representantes de Unilever 
conversaban coa francesa BSN, 
que ten o sesenta por canto da 
empresa de conxelados Frude
sa, con sede en Valéncia. Un 
cargo directivo de Pescanova re
coñeceu que a notícia do trato 
acadado coa Unilever na Galiza 
foi da máxima utilidade para con
vencer á BSN da necesidade de 
rebaixar o prezo de venda de 
Frudesa. Un técnico da Adminis
tración autonómica que interveu 
na redacción do programa de 
axuda á Pescanova, confirmou 
que existira o trato .. de venda da 
división comercial, únicamente 
frustrado pola estratéxia da 
trans-nacional holandesa. 

Os sucesos encadenados a par
tir desta operación de venda, 
frustrada pouco antes do Nada!, 
deron publicidade a un segredo 
ben coñecido desde hai dez 
anos no mundo comercial: a efi
ciéncia do sistema ex1ractivo e 
de producción de alimentos de . 
Pescanova xunto das incapaci
dades da sua rede comercial. A 
consultora norteamericana Mc
Kinsey relevou nun informe pre
sentado o ano 91 que Pescano
va tiña coutada a sua enorme 
poténcia económica por unha 
división comercial á que lle cum
pri an investimentos de impor
táncia. Un pasivo de 40.000 mi
lló ns condicionaba· as opera
cións de crédito precisas. 

A McKinsey non descobria nada 
que non soubese a equipa direc
tiva de Chapela, pero o propósito 
de asociarse cunha trans-nacio
nal da alimentación para mellorar 
a participación nos mercados co
munitários non se daba realizado 
sén ceder a control da socieda .. 
de. Paradóxicamente, a decisión 
derradeira de transferilo e a ilÍte-

. rrupción posterior da operación 
de venda, abren o camiño a un
ha alternativa emerxente con 
protagC?nismo da Xunta. • 

As visitas de directivos da Unílever á sede de Pescanova en Chapela (Redondela) dispararon a noticia da venda da división 
comercial. · -

UN PAÍS SEN FÁBRICAS 
G.L. 

O volume de emprego industrial do país· é hoxe 
menor que no ano 60. Unha das promesas· cen
trais das campañas do PP para a presidéncia da 
Xunta consistía en remendar a marchas forzadas 
o tecido industrial, que perdeu un sete por cento 
dos pastos de traballo desde 1976 á 1991. 

A reposicíón de indústrias que promete o PP des
de o governo de Fernández Albor consiste nun 
vertedoiro de lixo industrial en As Somozas. -No 
entanto, non se considera g·rave a perda de pastos 
de traballo dá agricultura, á que_ o governo Fraga 
nega axudas en nome dos regulamentos da UE. 

Fraga considera unha traxédia que Pescanova po
da cair no copo dunha trans-n~cional e reventa as 
feiras _de Nadal de catro conselleiros para que . lle 
procuren un viático á nosa emblemática empresa. 
Agora debe explicar ·por que neste caso o tribunal 
da Libre Competéncia da UE non vai tomar parte e 
cal é a razón de que non .se lle lanzase o· salvavi
das a moitas outras empresas-insigni~ que se fo
ron a pique, várias pesqueiras entre elas. 

. . 

En .todo· caso, a Xunta -non intervirá no futuro no 
Consello de Pescanova, no que lago terá unha 
participación superior aos mil millóns de pesetas.• 
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püLÍTICA INSTl~UCIONAL . 

Fraga ·anunciou hai dous rnes·es· ·a redución dun ··20°/o 'do Parque M()bil 

A Xunta' pag~ 280 milÍóns· por alug~r 76 coches 
a unha empresa privada 
• CARME VIDAL 

A Consellaria de Sanidade 
ven de alug~r para uso 
dos servizos veterinários 
76 automóbeis por un 
importe de 280 millóns. A 
Xunta paga asi 3.681.840 
pesetas a unha empresa 
privada por cada un dos 
coches sen que cheguen 
.a se·r propriedade da 
Administración pública. A 
CIG ven de solicitar a 
anulación do concurso por 
su por ·"un despilfarro do 

. erário público". · 

Apenas dous mese_s despcis de 
a Xunta publicar o decreto de 
regulación do Parque Móbil para . 

pública e manifestou que non ia 
dar resposta oficial nengunha ás 
denúncias da CIG. A central sin
dical sinalala nun comunicado 
que "Romai Beccaria e ·os seus 
veterinários preparan a infraes
trutu ra necesária para cumprir 
os obxectivos eleitorais das vin
deiras municipais" e solicita a 
anulación do proceso de adxudi
cación do concurso "por efec
tuarse sen ter en canta o vixen
te regulamento dos servizos de 
automobilismo da Xunta e por 
super claramente un destrago 
do erário público". 

Nas anteriores eleicións munici
pais os sindicatos xa denuncia
ron que a Consellaria de Agri
cultura, presidida por Romai, uti
lizaba os coches oficiais para fa
cer campaña. Autos Brea S.L. 
alugoulle coches a partidos en 
deversas campañas eleitorais. 

Máis irregularidades 

· limitar os gastos e abusos no -
seu funcionamento, a adxudica
ción 'do concurso polo que se 
aluga unha partida de 76 auto
móbeis para a consellaria ·de 
Sanidade provocou a indigña
ción da CIG. Segundo este sin
dicato, maioritário na Adminis
tración pública galega, ademais 
dun gasto indebido de cartas 
públicos, o aluguer dos autos 
posibilita que · o seu uso se de- · 
senvolva á marxe --da normativa 
vixente e sen nengun tipo de 
control. 

As críticas ao uso indebido de veículos oficiais deran lugar á promulgación dunha normativa máis estricta sobre a matéria 
que agora a Xunta ven de saltar. 

O aluguer dos autos non é o úni
co caso que vai contra as inten
cións fei.tas públicas polo decre
to de regulación do Parque Mó
bil. Na nova normativa, só os ve
f culos do Parque Móbil ou au10-
rizados poderán facer uso dos 
garaxes oftciais cunha tarxeta de 
identificación para o acceso, 
pero, mesmo así, permítese que 
certos autos particulares pasen 
o control policial. O Comité de 
Empresa constata dia a día irre
gularidades ao respeito e sinala 
como máis coñecido o caso do 
depu1ado popular Fernando Car
los Rodríguez Pérez, que, ·de 
xeito continuado, salta o control 
de entrada en San Gaetano ad1J
cindo ser "deputado do PP" e 
protestando por non ser recoñe
cido polos axentes de control. • 

Como figura na adxudicación do 
concurso á empresa Autos ·_ 
Brea, S.L., publicada no DOG, a 
Xunta vai pagar polo aluguer de 
cada veículo durante catro anos 
a cifra de 3.681.840 pesetas, 
cando menos equiparábel ao 

cía que "se cría un novo método 
para non ter que -cumprir coa le- · 
galidade~ efectúase un contrato 
de aluguer' de veículos a unha 
empre.sa privada co que o seu 
control queda á marxe da nor
mativa". 

móbil sen por iso se-ver reflecti
do nas cantas da sua adminis
tración. Ante as múltiples de
núncias sobre o" descontrol dos 
coches propriedade da adminis
tración pública, Fraga anunciara · 
novas medigas para regular o 
seu uso e prometera un.ha redu
ción do gasto dun 20% para o 
que. todas as consellarias debe
rían tomar as adecuadas medi
das. Segundo Xan Carlos Ansia, 

do Comité de Empresa, "o que 
se fixo foi publicar unhas nor
mas que no seu dia serviron 
para lavar a cara e silenciar as 
denúncias" pero que agora que
dan "ridiculizadas". 

Á marxe das normas 
O gabinete da consellaria de 
Sanidade declinou facer decla
racións sobre o aluguer dos co
ches que xustifica para uso dos 
servizos veterinários de saúde 

·que poderia ser o prezo real dos 
· coches na sua compra. -O Comi
té de Empresa da Xunta denún- · 

O novo sistema-de aluguer . vai 
tam~n . incrementar o parque 

FRAGA, UN LIBERAL NO ESPELLO DA PRENSA 
CLAVES DOS DISCURSOS MÁIS RECENTES DO PRESIDENTE DA XUNTA 

A gran inovación de Fraga lribarne no Mi
flistério de Información e Turismo foi a 
criación do Gabinete de Prensa do Minis
tério, espécie de redacción xornalística
que ocupaba toda a planta segunda do · 

· edifício de La Castellana. Esa redacíón 
oficial era a que fornecia máis do 60 por 
cento das ·notícias que publicitaban os 
meios de comunicación. Paralelamente 
cometou a criar prémios xornalísticos, a 
expender carnés de prensa e a mercar 

. vontades dos escribanos pedindo discur
, sos e informes (ben pagados) daqueles 
, suscetfbeis de ser absorbidos polo réxi-
me; subvencionando a:s empresas adic
tas, que o eran máis ou menos todas . 

Con ese control indirecto sobre os meios, 
non· tivo nengun reparo en propiciar unha 
aparente apertura coa sua famosa-Leí de 
Prensa. Os se.us haxiógrafos e estóma
gos agradecidos, moitos dos cales veñen 
a homenaxealo agora por esta lei, 9on
vertérono nunha espécie de Lancelot do 
liberalismo na corte do ditador Franco, 
ainda que ao final, cabalgase polo bos
que ingles- de embaixador, desterrado. 
polo Opus. 

Daquela, Fraga, en cada reunión cos xor
nalistas, entrega· qe prémios, agasallo ou 

· discurso máis ou mer:ios imprevisado, 

A.EIRÉ 

destacaba que "a prensa española esta
lle servindo de exemplo ao mundo", can
do non· afirrriab·a.que "'a Prensa do Movi
mento é a millar de Europa" cantaba as 
exceléncias da axéncia EFE (Mme toma
do por Júan Aparício por ser letra inicial 
de Franco, Fascis- · · 
mo_ e_ Falanxe). 

ou teñen un espácio de opinión próprio, 
por non dicer case a totalidade, recibiron 
prémios, agasallos, petición de informes 
ou discursos, ou están a soldada da pró
pria Xunta. Máis do 80 por cento das em-

Agora en Galiza 
ternos "a m·ellor 

. presas xornalísticas terian que pechar se 
non fose palas 
axudas oficiais 
alegais e sen. con
trol. 

-m1111----· ·------~-
prensa r~xional", 'O -Gabtºnete de pr~nsa Asi, non é de es-
segundo resáltou ~ trañar que a gran-
na cea de Nadal d C 11 de notícia do fin 
cos directores, ou a aste ana converteu de ano sexa a dis-
na entrega dos a Fraga no Lancelot . tribuida, por orde 
Prémios de Xorna- · de preferéncia, 
lismo na Tox~, ou libera} na corte do desde é\ Xunta: · 
o mes pasado en d d ·d "Fraga percorreu 
Vilalba... uns icta or, o e Raxoi en 120.000 kilóme-
meios de c6muni- l · 1 ·d ' tras e recibiu a 
cación que, na sua ga eguzsta e\:'O Úl O · 4.500 persoas du-
maioria, con tan , rante o 1994". Os 
con xornalistas tan · disfintos meios 
submisos e empre- non só resaltan 
sas tan depend~ntes como naqueles fatí- as contínuas viaxes senón como Fraga 
dicos anos sesenta. Os métodos empre- se-despraza a calquer ponto da nación e 
§ados _- son os mesmos. O Gabinete de . · recebe a todos aqueles que llo solicitan. 
.Prensa da Xunta distribue máis do 50% Ante a información oficial, de nada vale a . 
das notícias referidas. a Galiza que se pu- . realidade: Fraga só recebe aos politica
blican na nasa nación. Unha.manchea de ·mente afins, ou a aquelas visitas de ca
xornalistas--que ocupan cargos directivos rácter _protocolário. Fronte ás dúcias de 

mans de repatriados cubanos que apre
tou en Raxoi, non tivo tempo de sentarse 
a talar co BNG, segundo prometera na 
sesión de investidura. Ou coa CIG, SLG, 
Mesa dá Normalización Lingüística, Ade
ga, Federación de Asociacións Culturais, 
por citar só algunhas formacións con 
peso específico no país , ou diversas aso
ciacións de afectados que se opoñen a 
algunha prática concreta do governo au
tonómico. 

Ainda máis, o liberal Fraga rechaza nos 
seus discursos o mercado ·puro e duro, 
reclamando "un estado social de direito", 

· como na mensaxe de Fin de-Ano ou o 
mes pasado ante os empresários. Esa 
posición, apresentada como evolutiva 
dentro da sua ideoloxia (como tentaron 
facer coa Administración Unica para con
vertelo en galeguista), non é máis que a 
aplicación das suas doctrinas dos anos 
sesenta que entroncapan coa política ofi
cial talanxista do Estado corporativista 
que non só condenaba o "perigoso libe
ralismo", senón que poñia en marcha o 
INI (a estilo do ENE italiano) ou a mésma 
Seguridad SoCial. · 

Como afirmaba G.l.B. Bonnin en Pensé
es, "a verdadeira filosofía encérrase na 
conducta e.non nos discursos" .• 
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A POLITICA PESQUEIRA COMUN - • ··_,"~, ; ' ,~. r ~ - '/~,f; 
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É presidente da Asóciación de Armadores dó Gran SÚI cf,e Pontevedra (Arposol) 

Francisco .. Area · · · · " · · ·,. · 
~. . . . 

-. . ~~ -. • · 7' 'Canto pior entremos nos caladOiros, 
. mellar venderán eles as súas capturas nos nasos mercad0s' 

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

·1 
1 
1 
1 

1 A frota do Gran Sol ten que renovarse~ 
modernizarse e facerse m'áis operGtiva1 

. Despois do acordo, que vái 
pasar co Plano de Remodela
ción da frota do Gran Sol? 

Seg,uiremos a modernizar a fro
ta. E indiscutíbel que a frota ten 
que renovarse, modernizarse e 
facerse máis operativa. A em
presa é o barco e este debe 
reunir · as mellares condicións 
operativas e de habitabilidade. 
A Admiflistración autonómica e 
a central, tiveron unha visión dé 
futuro digna de gabanza. Non 
se pode competir con barcos 
obsoletos,.que xa cumpriron. 

no Unido, Franza e Irlanda fa
céndolle a contra aos nosos 
'pesqueiros do Gran Sol? · 

Ch.egará a frota do Gran Sol 
a pescar con plenos direi-
tos? - · 

: Que obteñen a cámbio o Rei-

Eles teñen os caladoiros e nós 
o· mercado de peixe máis 'im
portante de Europa. Teremos 
que chegar a un entendemento 
porque d~be asumirse que- hai 
unha relación caladoiros/mer
cados. Direino dunha maneira 
máis clara: .contra piares sexan 
as condicións de aceso e. ope-· 
ratividade da nasa frota nos 
caladoiros, menos competén
cia faremos e mellar venderán 
as suas capturas nos nasos 
mercádos. -

Na revisión do tratado no 2002 
teria de consolidarse a plena 
integración. Entre ,1996 e 2002 
teremos que conformanos ca 
que se conseguiu na última · 
reunión do Cons'ello. A partir 
do 2002 non poderá alegarse 
razón nengunha que supoña 
unha discriminación da frota. 
Non hai que esquecer que foi a 
primeira que comezou a pes
car nos caladoiros coñecidos 
xenéricamente co neme glorio
so de Gran SoL • 

1 

L~-------------------~-------~---------------~------------~-~----------------~ 
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• G. LUCA DE TENA 

O armádor Francisco 
Area, ·presidente da 
Asociación de Armadores 
de Buques de Pesca do -
Gran Sol de Pontevedra 
(Arposol), confia no 
regreso-da frota c9n 
plenos direitos á zona de 
veda de Irlanda. Ao 
siríalár as discriminacións 
que mantén o acorde · 
asinado polo Governo 
central o 23 dé Decembro, 
lembra que .foron os -
pescadores galegos os 
que primeiro deron nemes 
a aquel as pescas e _ 
asegura que a presenza 
futura no Gran Sol deberá 
asegurarse con-barcos 
novas, tecnoloxicamente 
máis efi9ientes. 

Arposo/ representa -0 27 por 
cento da frota de pavillón espa-

. ñol, con máis de _tres mil homes 
a bordo. Estas son as primeiras 
declaracjóns do· presidente· de 
Arposol sob.re o recente· acorde 
de pesca. 

Desde o ponto de vista econó
mico, que _signifícou a imposi
ción da veda . do Gran Sol no 
·Acordo Marco? 

Unha evidente_ li-
mitación no ace- - A 
so aos recursos' f r' ot·a 

tre_sceritos barcos contemplados 
no ane~o IX do· Tratado só até o 
31 de Decembro do 95. A partir 
desta data sempre se entendeu 
(a Administración pesqueira es
pañola tamén) que poderian ace
der todos os barcos. Todo o 
mundo sabe que dos tresce!ltos 
barcos quedan operativos (vivos) 
224 buques. No pior dos casos, 
o seitor teria asumido unha limi- -
tación no box a 70 barcos. Da
cordo coa distribución de licéncia 
de hoxe, ese é o número ·de bar..: 
ces que poden operar en toda a 
zona VII do·CtEM, que é onde se 
situan aproximadamente o 90 
por cento do óox. 

Entre .a limitación c;le barcos e 
os cupos, mantense un dobré · 
teito sobre as pescas do, Gran 
Sol. 

Por unha banda estanmos su
xeitos como todos ao réxime xe
ral de TAC (total admisíbel de 
capturas) e cuotas e pala outra 
banda está o límite de presenza 
no caladoiro, fixado en 53.0oo · 
dias de licéncia ao ano. Estes 
dias dis_trib~ense entre as zonas 
VI, VII e VII, as tres principais . 
Se partillásemos por igual esta 
licéncia (o que non é o caso) 
entre os 224 barcos operativos, 
non poderian pescar máis que 
236 dias aa ano. As demais fro
tas cornunitárias non teñen es-

tas limitacións . 

Mantense logo o 
número de bar
cos por zona? 

sen causas bioló
xicas que o xusti
ficasen. Falamos 
xa que lago d! . .m
ha veda que ten 

¡ española Entendo que se
guen os mesmos 
límites, ainda que 
en , cómputo 
an1,1al. E un asun
to que teremos 
que estudar nos 
próximos días coa 
Administració'n. 

-a sua drixe nunha 
decisión -política. 
A consecuéncia 
económica foi im
portante e restric
tiva xa que os bu
ques de bandeira 
es·pañola tiveron 
limitada a pesca· 
desde 1978, un 
periodo longo de
mais. Aqueta zo
na ten abundán- -

L carece ·dunha -
¡ porcentaxe de 
·I 

¡ capturas para 
1 

¡ aquelas 
espécies das 
que non se 
d!spón de 

E a flexibilidade. 
nos plans de 
pesca? 

-cuotas. Trátase dunha 
mellara notábel. 
Até o de agora e 
durante o 95 a cia de espécies _ , 

de interese para o noso merca
do e a proibición de pe~car no 
box coutou os resultados econó
micos das .empresas de aqui, o 

. que non atonteceu coas frotas 
dos dema1s estados membr.os. 

,...Como quedan os barcos do 
Gran Sol despois do· fratadQ 
de 23 d é Decembro? 

l;)espois dos. acordes adoptados 
na reunión do último consello de 
íflinistros de' Pesca, que van en- -
trar en vigor a partir do ·1 de xa-
neiro do 96, non pode afirmarse 
(como xa se fixo) que a frot~ es
pa~ola intégrase plenamente ·na 
Política Pesqueira Comun, que _ 
reza para as frotas comunitárias. 

Cales s"ón as diferéncias? 

O aceso quedou só en 40 bar~ 
ces, mentres----o artigo 158 dó Tra
tado de Adesión de España na 
CE exclue do Box irlandés aos 

Comisión controla utilización de 
licéncias éliárias. A -partir do 96 o 
control do uso de licéncias será 
anual: Doutra parte hai que sa- -
lie.ntar qu_e será competéncia do 
país membro, non da Comisión 
como hoxe. 

lntercámbio 
de mirii-cuotQs 

' -Que vai pasar coas captur.as 
incidentais? 

A frota española carece dunha 
porcentaxe de capturas para 
aquelas espécies das que non 
se dispón de cuotas e que, asi e 
todo péscanse. Arposol solicitou 
unha- porcéntaxe do cinco ao 1 O 
por cento sobre total de capturas 
a bordo. A Administración logrou 
pola contra un acordo con Fran
za e Bélxica para intercambiar 
anualmente mini-cuotas, o que 

- subsana en parte a riosa de
manda de capturas incidentais. + 

,_ 
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.A Consellaria defende a extinción e . non ~ a prevención, segundo o BNG· · 

Pé..ez Vidal acuSa aos traballadores ·· forestais · 
. ~- - ' .: 

de proVoCaren incéndios . 
• CARME VIDAL 

· _, O deputado nacionalista 
Alfredo Suárez Canal 
criticou no Parlamento 
que a política contra 
incéndios da Consellaria 
de Agricultura se centrase 
na extindón e 
desatendese a 
preven<~ión. O balanza do 

·ano pasado deixa ver un 
incremento considerábel 
no número de focos 
producic;jos que, ·segundo 
o consellei-ro, se debe, -
entre outras causas, aes 
contratos temporais qüe a 
própria extincion próduce. 

. Ehtre as causas sinaladas polo 
conselleiro de agricultura Tomás 
Pérez Vidal para explicar o alar- -
mante incremento do número de 
incéndios producidos nq ano pa
sado, está a ·~económia .social 
que orixil)OU os incéndios fores
tais:. Segúndo o consel.leiro, se
rian os membros das próprias 

· patrullas· os que orixinan os fo
cos de lume . ao non ser prorro
gado o seu contrato temporal. 

As declaracións de Pérez Vidal 
causaron indignación entre os 
meios sindicais, que veñen de . 
denunciar irregularidades na 
execución dos· contratos laborais 

. dos-traballadores do plano INFO
GA. Fontes da CIG sinalan que . 
."ademais da precária situación 
na que están a traballar, o que 
faltaba é que o conselleiro culpe 
aos contratados para extinguir os 

-1umes da sua provocación"_ 

No ·entanto, Suárez CanaÍ res
pórisabilizou á 9onsellaria de 
non ter vontade de executar un 

·· 01v1s1óN TERR.ITORIAL 

plano de prevención, habi
da conta de que a· extin
ción é o argumento triunfa-
1 ista esgrimido pala Xunta. 
O deputado nacionalista 
botou man .dos dados pro-

, porcionados. por Agricultu, 
ra para deixar constáncia . 
de que- as hectáreas arbo
radas -queimadas en Ou
rense aumentaron de 176 
no ano 93 a 1036 ·no 94, 
en canto na superficie rasa 
pasaron de_ 2.008 a 5.316. 
A pluviometria seria parq 
Suárez Canal a causa fun
damental do "relativo éxito" -
da extinción nas restant~s 
·províncias, "unha política . 
que á longa acaba senda 
suicida" e por · iso lamentou 
que a Xunta ·desatenda un 

· informe aprobado po!o Par
lamento no ano . 1987 ~ no 
que se estabelecia a pre-
vención éomo eixo funda- Tomás Pérez Vida!. 

uilha rede clientelar máis 
facilmente manexábel polo 
partido que governa" e rei
terou o fracaso da política 
da Xunta ao ser Galiza a 
comunidade onde máis nú
mero de incénaios se pro
ducen, chegando a próvín
cia de OureQse a rexistrar 
máis focos que o. País 
Basca, Cantábria e Astú
rias xuntas. 

mental da loita ·contra os incén- diu que este esquecimento se 

Pérez Vidal recoñeceu que 
o número de incéndios pro
ducidos fara "excesivo e 
alarmante" e_destacou que 
o feito se debia a un cúmu
lo de circunstáncias entre 
as que estarían "unha 
enorme biomasa que afec
ta negativamente ao pasto
reo e aos cazadores, a cli
matoloxia e unha inquietu
de de carácter social pelas 
contratacións que foron es

pecialmente patentes en Ouren
se". Mesmo asi, o conselleiro dios. O deputado do .BNG enga- debe a que "a extinción· produce 

·AS -M-UNICIPAIS PAN.SALTAR CHISPAS 
A. E. 

O Conselleiro de Agricultura gaba o servício contra 
incéndios da Xunta pero acusa aos traballadores 

canta que en moitos concellos das montañas lu
guesas e_ ourensáns como Návia, A Fonsagrada, 

fórestais de prpvoca
ren os turnes. E máis, 
recoñece. que en Ou- . · 
rense, .a sua c'ábila 
eleitcral, "o numero 
de focos foi excesivo 
e alarmánte". 

O Caurel, Trives, O 

------------------ Bolo etc, a Consellaria de Agricultura é a 

'En moitos concelÍos a 
Consellaria de Agricultura é a 
empresa que conta con máis 

asalariados' 

empresa que canta 
éon máis asalariados 
e que estes son na 
sua maioria utilizados 
como axentes eleito
ra is polo PP, pode 
entenderse ou que 
os traballadores fo-
restai s non lle tan 

Estas confesións pro
dúcense cando o PP · 
está imerso nunha 
espécie de primáíias 
eleitorais- nas que te .. 
ñen que dilu.cidar os cabeceiras de listé!S nos dis
tintos concellos e, ao mesmo tempo, quen vai 
m~ndar cando non esfena o patrón. Se ternos en 

caso a Pérez Vida! , 
obedecendo aos caciques locais, ou que lles quer 
dar un toque de atención e mostrarlles quen man-
da no seu pasto de traballo. • ' 

O nacjonatista Manuel Parga, presidente da ·xestora até Maio 

gabouse da eficácia do servizo 
ao seren sofocados os lumes 
que algun dia chegaron a ser 
máis de cen na província. 

Ante o aumento do número de 
incéndios que chegaron, segun
do fontes da consellaria, a 7 .244 
no ano que ven de rematar, o 
BNG defendeu a execución dun 
plar:io de prevención que consi
dere os incéndios como un pro
blema social e que se funda
mente nunha política forestal 
adecuada, en potenciar centrais 
que aproveiten a biomasa e 
criar axudas para que coiden os 
montes as persoas que estexan 
relacionadas con el. 

Contratacións irregulares 

Ao tempo que o conselleiro res
ponsabilizaba aos traballadores 
de provocaren os incéndios , 
producíase unha denúncia da 
CIG que acusaba á consellaria 
de Agricultura de irregularidades 
na contratación de traballadores 
do plano INFOGA. 

Segundo a CIG, as novas con
tratacións estanse desenvolven
do de xeito arbitrário e sen botar 
man das listas elaboradas para 
o ano 1994. Fontes sindicais en
gaden que os traballadores es
taban a cobrar a metade do sa
lário que lles corresponderia e 
que, mediante a senténcia ga
ñada pala central nacional ista, a 
Xunta terá que lles abonar as di
feréncias salariais e mellaras 
sociais ao se incluir no Convé
nio Único, o que supón "moito 
diñeiro xa que 3.000 persoas 
están no plano lnfoga e, por isa, 
moitos traballadores están sen
do ameazados para que asinen 
o finiquito se queren seguir tra
ball ando". Neste momento a 
Xunta ten recorrida a sentenza 
ante o Tribunal Supremo.• 

O ~PP . de Burela encabúxase por non·obtera alcaldia . ~ . . 

tras promover a segregQc1on 
•H.V. 

A eleición do presidente 
da Xestora do recén;nado 
co.ncello de Burela, que 
recaiu no cJncelleiro do 
BNG Manuel Parga, 
significou unha decepción 
pa·ra o PP, xa que no_n sé 
pu ido facer curi posta pqlo . · 
que prpmovera a -, :. . 
·secesión. A elaboración 
do orzamento é o primeiro 
obxectivo ·do Governo de 
Burela. 

. -
todo o .proceso s~greg·ador, 
mandou calar e ·pediu resp·eto 
para o primeiro. .rexedor munici
pal que ten . Burela. Na Casa da 
Cúltura, ·ande ·se celebraba o 
pleno, púñanse de manifestou 
as duas posturas que expresa a 
sociedade de Burela, dunha 
banda estaban quen aceitaban 
a decisión e aplaudian e outra 
unha minoria c·omposta por 
aqueles que estaban disgusta
dos polo. resultado da votación .e 
asubiaban. Coriosamente, ·o 
momenló máis crispado do pro- . 
ceso.de segregación produciuse 
c~ndo Burel.? xa era concello. 

· . O P.~ fóra do govemo 
Os a~n,Jbios que escoitou Ma-
nuel Parga durante o acto de in- Na elekión de presidente da 
vestidura da Xesto'ra e a elei- Xestora, tarító o PP como o 
ción da presidéncia eran minori- BNG votaron p.olo seu candida..: 
tários e proeedian· das butacas . . to, pero o PSOE ~ecidiu apoiar 
dos simpati.zantes do PP. Unha ao Bloque. O empate a seis 

·nova i_ntegrante· desta forza, - · concelleiros que tiñan PP e -
Mercedes Girón, que liderou -P~OE fixo dq único ~dil do· BNG 

alcalde. Nen o PP nen o PSOE 
estaban dispostos a votar ao 

-éandidato do · outro, de modo 
que o PSOE rematou por propor 
a· Parga como árbitro da situa
ción até as eleiciórls de Maio. 

"O máis· estraño foi ª posición da 
Comisión Pro Segregación -dixo 
Manuel Parga-, q1.,1e sempre, ase- .· 
gurou estar á ·marx-e-dos·partidos 
políticos, pero en canto a Xunta 
aceitou eles entraron como. inde
pendentes há iista do PP. Corr 
isto p1.:1xéron de manifesto o que 
viñemos dicindo tlurante toGfo 
este tempo: qué detrás d.a segre
gación estaba o PP". 

Burela terá un governo pro~isó-
. rio até os vindeiros comícios mu
nicipais d~ Maio: Manuel Parga 
comprometeuse a governar para 
todos e pediu o compromiso de 
colaboración dos outros dous 
g~upos representados na nova · 
xestora .. Na negociación para 
1 •. ' ~ 1'-"- :.. Ir ._ ~ 

chegar a un acorde de governo, 
o pp preferiu estar na oposición, 

. · mália que a oferta era de dous 
vocalias do governo para cada 

. grupo. o· argumento dado polo 
PP ·era que Manuel Parga non 
especificara que duas concelle
rias lle correspohdian. 

Elaboración ~o 
orza mento 

O presidente da Xestora resér
vase para si as atribucións inde
legábeis e a xestión do persoal, 
o resto é para o P'SOE, ainda 
que ourante estes catro meses 
o governo provisqrié> estará dis
posto á integración do PP: ·"Nós 
semp.re -.nos manifestamos en 
contra desta segregación, pero 
unha vez que foi .aprobada asu- · 
mimos a decisión e ·estamos 
dispostos a traballar. A necesi
dade de conlidar o novo conée
llo recomenda que todos cola
boremos na mesma dirección, 
r· '" , .r ~ ·. ~ ; l J.- • , ' J t , ( .... ·#o,. ' ~y' ,. .. ." 

mesmo un espírito de confronta
ción como o que está a ter o PP 
pode significar que as cousas 
marchen mal e que a povoación 
pense que a segregación foi un 
erro e daquela remate por paga
lo o grupo que a promoveu", ex
plicou Parga. · 

De momento .o primeiro reto que 
debe afrontar o novo governo é 
a· elaboración do orzamento. 
Parga agarda que estexa con
cluido no prazo de un mes. "Es
tamos a recoller dados para sa
ber con canto diñeiro contamos, 
fálase de catrocentos millóns". 
En canto ·á sede do Concello, as 
dependéncias estarán dividas 
en dous edifícios:-o q~e era 
Centro Administrativo dó Conce
llo de Cervo en Burela, onde es
tará ~ a· presidéncia, o rexisto e a 
secretaria, e na Casa da Cultu
ra, onde estarán a maioria dos 
s·ervizos administrativos e o sa
Jón de .P,lenos. • 
' ~ t ~ '" . ~ ( ' .. 1 1 1 ..... 
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A presidéncia mándalle ~nha carta fominatóri~ : todo . os traballadorrs . 

Desaparece docu111ent~c1ón com·pr0metidC1 
do. Po-rto de Vigo 

.. •A.E 

Diversos documentos da 
· Autoridade Portuária de 
Vigo fóronlle facilitados "sen 
consentimento a persbas· 
al leas tanto ao próprio 
documento como ao Porto", 
segundo consta nunha 
carta que a Presidenta, 
Helena Espinosa, enviou o 
27 de Decembro aos case 
setenta traballadores desá 
entidade. 

A sección sindical da CIG no 
Porto critica con dureza esta 
carta "porque non se pode lan
zar a pedra e esconder a man. 
Hai que dicer que pasa, que do
cumentos foron dados sen con
sentimento a persoas alleas ou 
sustraidos e tomar medidas 
oportunas nos departamentos 
que lle corresponda". 

Os representantes da CIG con
sideran que "se hai unha investi
gación sobre o persoal das ofici
nas centrais do Porto, os sindi-

UBERDADE DE EXPRESIÓN 

r.atos deberían non só estar in
formados, ~enón ter coñecimen
to da situación e párticipar na in
vestigación e depuración de res
ponsabilidades se as houbese". 

Os traballadores víronse sor
prendidos coa carta. que, moitos 
deles, consideraron unha felici
tación de Nadal e nen sequer a 
abriron. Ao .coñecerse o seu 
contido a reación foi, segundo 
conta un traballador "sentirse in
vestigado, baixo sospeita, sen 
que ninguén me explicase cales 
son eses importantes documen
tos'. Desde a CIG non entanden 
esta caza de bruxas "pois non 
sabemos que segredos tan im- · 
portantes puderan ser filtrados, 
pois a política empresariar do 
Porto de Vigo debe de ser coñe
cida por todos os cidadáns". 

Uso irregular· de fondos 

Esta carta desatou unha série 
de conxeturas sobre a identida
de e a importáncia dos doca
mentos. Os rumores máis acre
ditados afirmarr que estas docu
mentos estarian relacionados co 
departamento de persoal, criado 

sen convocatória pública con 
·xente vencellada ao PSOE e 
UGT,. polo que os documentos 
en cuesti.ón poderian estar rela
cionados con contratacións e 
úsos irregulares de fondos. 

. 
T amén existe a sospetta de .que, 
en realidade, esfas manobras 
oculten óutras de m_áis calado 
na que puderan esfar jmplica
dos dirixentes do PSOE galego, 
nun momento esp·eciálmente 
tenso para a administración por
tuárip., por cojncidir coa deman
da da Xunta, e a -negativa do -
geverno centrar·a transferir os 
partos, baseándose na boa xes
tión, segundo palabras do pró
prio director de Portos, Fernan
do Palau. 

Neste contexto, e segundo notí
cias sen confirmar oficialmente, 
a estratéxia de Madrid pasaría 
por agrupar aos portas do Esta
do na província de Pontevedra. 
Membros do PSOE vencellados 
a Abel Cabállero propuxeron, 
segundo informacións que obran 
en poder de A Nosa Terra, ao ex 
governador Xurxo Parada para 
presidir·o novo en,te. • 

A oposición rexeita a censura de Capón Rei 

.Eat1mado Sr-, /s,.a. : 

Fdo·-Eleoa Es . 
.P.J nosa Hangatia • 

Carta enviada 
por Elena Espinosa aos 
traballadores da Autoridad Portuaria. 

O alcal~é de Tui suspende un prograrÍ1a da emisora municipal 
por 11 ofensa á cristiandade" 
•A.ESTÉVEZ 

O cese das emisións do progra
ma "Rumores de Orilha e Me
dia", da rádio municipal de Tui, 
provocou a intervención dos 
partidos da oposición no pleno 
do concello. Despois de vinteoi
to semanas de emisión, os res
ponsábeis do programa recibi
ron un escueto aviso sobre a in
minente interrupción do espacio 
asinado polo director da radio, 
Xosé Font. 

Foi o próprio alcalde de Tui, Mi
guel Anxo Capón Rei, do Partido 
Popular quen, no pleno, defen
deu o cese polo contido "ofensi
vo'' do programa cara aos ouvin
tes. A frase "son unha ladilla no 
pubis de deus" · dun poema ata
cou, segundo .o alcalde, ao esp_i: 

TEMPORAL 

rito cristián dos tudenses. 

"En realidade, o que lle molesta 
a Capón Rey é que nos meta
mos con el e coas actuacións 
do PP na vila", precisa Raul 
Francés que xunto con Ricardo 
Fernández e Xulián Bravo, ela
boraban os guións de "Rumores 
de Orilha e Media". O programa, 
que se emitía os luns ás dez e 
média da noite, tiña un formato 
magazine: contaba con entrevis
tas, poemas, contos e novas. A 
constante, ao longo do progra
ma, era o humor. As novas refe
rianse ao ámeto local e, espe
cialmente, á crítica irónica das 
actuacións do Grupo Popular na 
vila. 

Os responsábeis do programa 
receberon a nota do cese de 

máns do director da rádio muni
cipal, Xosé Font, e nela 11.on se 
especificaban as causas. Si se 
especificaban no informe remiti
do ao alcalde e que este utilizou 
no último pleno do concello. 
"Nós sabemos que foi Capón 
Rey quen ordeou o cese. X~ an
daba molesto dende tempo 
atrás cando limos un manifesto 
de grupos de rock de Tui aos. 
que non se lle deixaban tocar 
nas festas da vila", explican os 
guionistas. 

O programa da polémica 

"T emos a solución para o pro
blema de Cam-Fran (fábrica de 
neumáticos de Tui). En vez de 
rodas, poderia fabricar condóns 
e, se este producto tampouco 
atopara saida, servfria polo· me-

O alcalde pensa nunha traída desde ó· rio. Ne.ira como soluCi9n 

nos para darlle polo cú aos po
bres trabalíad.ores con total 
asépsia" _ Esta cita, emitida no · 
penú,ltimo programa, fo·i, segun
do o alcalde, unha ·falta de res-

. peto para 9s traballadores desta 
. fábrica mália que os tres guionis
tas ·precisáranlle; no pleno, que . 
estaban criticando aos "patróns". 

Capón Rey tamén ·apelou ás 
queixas dos ouvintes polo voca
bulario empregado para xustifi
car o cese. "No penúltiiTiq pro
grama incluimos unha chamada ' 
telefónica que, en re·alidade, fi ~ 
xen eu -'-di Xulián Bravo-. Neta 
simulaba un ouvinte cabreado 
co programa que remataba di
cindo a vós tiña que virvos o IV 
Reich. O- alcalde creu que a 
chamada era verdadeira e util.i
zouna ·no pleno para acusarnos 

provocando as risas da oposi
ción". Tanto os concellais do 
PSOE, coma os de BNG e CNG 
apoiaron a reposi.eión de "Ru-

. mores de Orilha_ e Media". 

"O único que queremos é ·qµe 
nos repoñan o programa porque 
non hai unha explicación válida 
para suspendelo. Se existira un 
consello regulador da radio e te
le municipal, non acontecería 
qu~ o di'rector, Xosé Font, tivese 
que asumir unha responsabili- . 
dade que é, obviamente, do al
calde. O piar é que hai moita 
xente que ·considera normal que 
a rádio municipal estea controla
da polo PP", di Ricardo Perez. · 
Agora, guionistas e- colaborado
res recollen si naturas de apoio. e 
esperan un debate cara a cara ' 
con Capón Rey.• 

Lugo volta a qUédar sen augO potábel a causa· das choivas 
1 . • . 

•P.A 

Unhas veces por moita, outras 
por pouca. Así andan as cau
sas: a cidade de Lugo voltoü a 
quedar sen auga potábel para 
comezar o ano. ' 

Un mes despois da manifesta
ción cidadá pedindo auga potá
bel, o Conselleiro de Política 
Territorial visitou lugo, ,plantou 
unhas estacas, fixo uns redon- · ,, 

deis na terra e afirmou qué o 
problema da auga de Lugo es
taba máis ou menos soluciona
do. O concello quedou tranqui
lo encerellado nunha liorta cos 
vi ciñas en se · as análises per
·mitian o consumo da auga da 
traida. 

Peros~ durante estes anos dicí- . 
ase que o problema era que as 

despois de facer unha presa, de 
·aumentar os depósitos e de re
forzar as bompas, séguese a 
estar na mesma. E todo se 
agrava cando a auga é moita, 
·como nesta fin de ano no que 

· os trebóns descarregaron como 
non ó fixeran desde que recor
dan os máis vellos sobre da Te
rra Cha. 

bombas non tiñan. capacidade · . O alcalde .Notário Vacas ,. inc.a
ca0do habfa pouca auga, agora, paz durante estes cci.tro anos de 

garantir o subministro de auga 
en boas condicións (non é cues-· 
tión 'de seca como noutras latitu
. des, o Miño leva auga par.a dar 
e tomar) realiza unha rolda de 
prensa e .acusa ao "Governo Tri., 
par-tito" de ser o culpábel pór 
non ter arranxado o problema, 
esquecendo que a governou en 
Lugo toda a vida. . · 

Pero Notário en conversas con 
xornalistas ten esbozado outra 

solución como a única que po
deria mudar .a situación: cons
truir unha presa no Rio Neir~, 
no concello de Láncara e abas
tecer desde ali á cidade , pois 

. pensa que a auga do Miño 
nunca será potábel. Pero afir
mar isto publicamente seria 

. darlle a razón · aos que denún
cian que Lugo está a consumir 
desde hai tempo unha auga 
sen as debidas condicións hi
xiénicas. • -. 
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_A Xunta négase á 
petición do Ministéri'O de 
Obras· Públicas para que 
colabore no mantimento 
dos servizos ferroviários 

ameazados de peche. 
Para o executiv.o galega, 

"manter os servizos é 
unha abriga do 

MOPTMA, como 
encarregado do 

transporte ferroviário". 
Xoán Carlos Villarino; 

responsábel da Dirección 
Xeral de Transportes da 

Consellaria de Política 
Territorial solicitou ao 

MOPTMA o mesmo trato 
no transporte ferroviário 

coque receben outras 
comunidades 

autónomas. Por outra 
parte, Manuel Fraga 
decidiu non adoptar 

medidas fortes de 
presión contra Rente e o 

Minstério até que non 
estivesen adxudicados 

todos os tramos das 
autovias á meseta. 

Fraga non presionará ate non ·se adxudicaren -as autovias : -

A XUnta . pede responsabilidade ·total 
do Estado nos trens galegos 

• A.ESTÉVEZ 

Xoan Carlos Villarino destaca que 
a proposta de supresión de servi
zos de Renfe é inaceitábel porque 
a compañia non buscou alternati
vas para solucionar os problemas 
das liñas ferroviárias que conside
ra deficitárias. UEn nengun mo
mento se formula a mellara da 
xestión, de adecuación de horá
rios, de políticas de captación de 
tráficos ou de novas enfoques", 
asegura na carta ao Ministério. 

As liñas que Renfe planea supri
mir a finais de Xaneiro son A 
Coruña-Ferro! , A Coruña-Lugo
Monforte e Ourense-Zamora. O 
responsábel de Transportes da 
Xunta denúncia que esa medida 
"supón deixar sen comunicación 
por ferrocarril duas capitais de 
provincia e tres povoacións de 
importáncia, unha delas, Ferro!, 
con máis povoación que algun
has capitais de província do Es
tado". A Plataforma pola Defen
sa do Ferrocarril afirmou, desde 

a sua constitución, que a supre
sión de servizos servia ,para 
afundir máis a zonas xa deprimi
das económicamente. 

Mentres Manuel Panadero, Di
rector Xeral de Transportes do 
Ministério afirmou que nQn- hai 
intención de discriminar a Gali
za en canto a servizos ferroviá
rios, a Xunta acusa ao Estado 
de acometer mellaras neutras 
comunidades para aum~ntar a 
velocidade dos trens e facelos 

máis éompetitivos e deixar . a 
Galiza cunha "débeda histórica" 
que se increnientou ao longo 
dos anos. A Xunta fa~ referén
cia aos A50.000 millóns de ln
versións -- que se tan no leste 
peninsular para aumentar a ve-
locidade do transporte a 220 
quilómetros por hora. 

fe pensa suprimir. Vi llarino re_i
terot,1 qµe a Xunta non ten esa 
abriga e que,· ademáis, "non se 
resignará a que estes recortes 
sexan o prelúdio da supresión 
do · ferrocarril como transporte 
colectivo na Galiza". Mália a 
postura da Xunta no prazo lími
te da suprEtsión, a Plataforma 
pola Defensa do Fermcarril pe
diu reiteradamente unha postu
ra firme e clara da Xunta nas 

DEBATE SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

O Ministério de Obras Públicas 
éonsidera ·necesária _a parti'ci-

· pación directa da Xunta no 
mantemento das liñas que Ren-

. suas negociacións con Rente e 
o Ministério. + 

REORIENTAR SOGAMA Á RECICLAXE 
FRANCISCO TRIGO 

O modelo social , económico e cultural no 
que nos desenvolvemos leva apareltado 
un importante consumo cos correspon
dentes desperdicios, que unhas veces 
son doados de eliminar, e outras crian 
sérios problemas, segundo o tipo, canti
dade, concentración, etc. 

As alternativas que tanto a nivel local co

pecialistas de todo tipo (biólogos, médi
cos, etc.) avalan a tese de que a. incinera
ción representa un grave perigo para o 
meio ambiente e a saúde dos seres vivos. 

A crecente conciéncia que a nosa socie- . 
dade vai tomando. da importáncia de con
servar o meio natural non está sendo 
aproveitada pela Administrapión autonó

mica para darlle ao mo global se están a 
dar non parecen as 
máis adecuadas. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • problema dos resí

Sen transladarnos a 
países do entorno eu
ropeu, onde a recupe
ración, reutilización e 
reciclado absorben 
unha cantidade moi 
importante de resí
duos sólidos urbanos, 
e onde se reciclan 
grandes cantidades 
de resid1Jos índustriais 
(go'mas, ferralla, etc.), 
podemos ver como a ' 
Secretaria General de 

A Administración 
autonómica ·pecha os 

ollos sen decatarse · 
de que "os votos lle 
poden impedir ver o 

lixo" 

duos sólidos urbanos 
solucións menos .._.. . . 
agresivas co m-eio 
ambiente. 

A Administración auto
nómica, e concreta
mente a 'Consellariil_de 
Política Territorial, pá,a 
sensación de .. que. pe
cha os olios como o 
avestruz sen decatarse 
de que "os. votos- lle 
poden irl}pedir ver o li
xo" e o conflito social. 

Medioambiente da " 
Administración central paralizou totalmente 
a incineración seguindo o exemplo doutrqs 
países. 

Non se trata de pro
meterlle aos grandes núcleos urbanos 
que se lle vai facer desapare'cer. o lixo 
coa simpleza ·de empac~lo e queimalo. 

Informes científicos e documentos de es- ' O problema do lbco é unha responsabili.:. 

da:de colectiva. Co lixo non se xoga .. _ Se 
a Xunta se sente realmente Governo 
deste .país, ten outros proxectos e alter
nativas que confrontar eón Unión Fenosa 
de máis rentabilidade que o proxecto da 
Incineración de Meirama. 

O BNG levará a sociedade, desde as ins- -
titucións e desde calquer foro, o debate 
da reutilización e reciclado de resíduos, 
coa convicción-de estarmos nun mamen- ' 
to histórico decisivo para frear o que po
d~ ser un erro irreparábel. 

Por estes motivos instamos á Xunta de 
Galiza a_tomar as seguintes medidas: · 

1 . - .A (eorientación da empresé,l SOGA
MA, S.A. cara .outro tipo de técnicas 
de utilización dos R.S.U., fundame_n
talmente o reciclado. 

2. - A suspensión dq proxecto de in"cinera
ción a instalar en Meirama, no Conce
llo de Cercada. 

3.~ A realización .u"rxente dun convénio 
cos Con~ellos galegas e coas manco- -
munidades existeñtes para comenzar 
a seleccionar e separar en domicíl'io 
aqueles re-síduos máis doados de re- · 
parar e reciclar. 

4. - A potenciación e meHora da planta de 
. reciclado c;le Ferrolterra. 

5.- Realizar con urxéncia un proxecto 
para a recuperación e reciclado dos 
R.S.U . das grandes cidades da Ga
liza. 

6.- A propia SOGAMA, ·s.A., como.·em
presa pública, tomará a iniciativa de 
comezar a fabricación de produtos re

-ciclados e a sua distribución nos ca-
: sos do papel, vidro e matéria orgáni

ca a partir das experiéncias, primeiro 
en Ferrol e logo do resto das grandes 
cidades, tratando no futuro de facelo 
extensivo a outros resíduos -e a toda 
aGaliza. 

7. - SOGAMA, S.A. realizará un coñvénio 
· coas indústrias galegas co f1n de fa
vorecer a reutilización de envases e o 
}1$º de f!1atérias recicladas. 

8.- O Governo ·da Xunta da Galiza favo
recentt con incentivos físcais e de to
do tipo as indústrias que promovan 
a reutilización e o reciclado. E trata
rá de que a Administración central e 
autonómica promovan iniciativas si
milares.•· /• 

FRA'\C1sco TmGo é depurado do BNG 
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·.·A Xun~a .ausente.da firma .do.plano de viabi/idade 

Álvarez aproba· un proxecto de · recalificaC 61 
•M. VEIGA ' 

A recalificación dos terreas 
que ó grupo GE.A ocupa ·no 
bairro vigués de Cabra!, 
con vistas ao seu uso 
inmobiliário é o principal 
componente do acorde .. 
. asi nado o pasado 3 de 
Xaneiro por empresários e 
comité de·traballadores. A 
Xunta, que segundo este · · 
plano deberi'a g_aranti~ a 
aportación de 2.500 millóns 
de pesetas á ·empresa, non · 
estiyo presente na sinatura'. 

A histórica e noutro tempo presti
xiada empresa de porcelana e ce
rámica entra nunha nova fase que 
parece consolidar a aspiración dos 
sucesivos empresários das facto
ri as do grupo, unha vez· que foi 
abandoado polo INI. Esta é a re
calificación dos terreas que GEA 
ocupa no bairro de Cabral. Así o 
contempla o Contrato-programa 
para a aplicación qos apordos 
adoptados no plano de viabílidade. 
En concreto, no ponto 4.1, indíca
se que "para completar o sariea
mento definitivo do Grupo Alvarez, 
levaranse a efecto as actuacións 
conducentes a obter das Adminis~ 
tracións as recalificacións de uso 
dos terreas propriedade do Grupo, -
mediante a sua adecuación para 
uso residencial ou terciário". 

A deputada do BNG, .Olaia fer
nández, manifestou ao respeito 
que este tipo de actuacíóns "po
den igual valer para outras em-

, presas · como Vulcano ou Barre-. 
ras, de xeito que a cidade acaba
ria· convertíndose nun deserto in
dustrial no que só teria vida á es
peculación inmobili~ria" : 

este respeito. "Ternos experién
cias anteriores na própria em
presa que nos tan desconfiar. 
Quen nos di que este empresá
rio valenciano é máis solvente 
que os anteriores de Estudesa e 
ten interés en que Alvarez sega 
na comarca: Hai mesmo expe
riéncias similares co'mo a de 
Motores Deutz en Porriño que 
se traslado u e logo pechou , me
té nd o se os empresários ale
máns na faltriqueira os cartas 
dos terreas e os 3.000 millór;is 
de subvencións públicas". 

Tamén o reinvestimento na pró
pria empresa do diñeiro que se 
conseguiria coa venda dos terre
as suscita dúbid.as para este por
tavoz da CIG. "E certo que o tex
to asinado fala de que se criará 
unha comisión de seguimento, 
pero tamén en Alvarez hai expe
riéncia sobre este tipo de orga
nismos, que neutras ocasións te
ñen tardado até un ano en reunir
se e iso grácias á movilización 
dos traballadores". 

Terreos da factoria de Álvarezen Cabral (Vigo) que os novos proprietários pretenden recalificar. A. IGLESIAS A Xunta ausente 
Membros dÓ Comité de· Empresa, 
cuxos perta de mil traballadores 
levan desde Setembro sen perce
bir o seu salário, consideran este 
propósito un mal menor, toda vez 

que confían no compromiso da 
empresa de "reinvestir no Grupo 
todas as plusvalías que se xeren" 
·comer consecuéncia da venda dos 
t~rreos, tal e como tamén.se sina-

la no mencionado ponto catre do 
Plano de Viabilidade. 

Con todo , un portavoz da CIG 
manife~tou as s~as dúbidas a 

Un dos tres peares do acordo, a 
administración autonómica, deu a 
primeira espantada ao non asistir 
o pasado dia 3 á sinatura do Plan 

AGARRARSE A UN FERRO Q 
O Plano de · Viabilidade de Alvarez contempla a aportación directa dos 
novas proprietários, a empresa valencianaP!usvalores, de 500 millóns 
de pesetas que. servirán p(:lra poñer en marcha a empresa e que se su
marán aos case 400 necesários para facerse coas accións do grupo. 
Moito máis ~ o que promete aportar a Xunta, case tres mil millóns, se-
gundo este mesmó plano. · 

Pero non son poucas as dúbidas ique suscita o proxecto, toda vez que 
as ini_ciativas anteriores - lémbrese o plano elaborado no seu dia polo 
INI- non foron nunca le\fadas ·a cabo. Vense, como tantas outras ve
ces, declaracións á prensa, pero non tanto vontade ·empresarial de que 

M. VEIGA 

Alvarez volte a ser o que foi , unha firma de enorme prestíxio que ven
día só coa marca: Santa Clara. 

Non resulta extraño que o comité de empresa asinase o acordo. As tra
balladoras e os trab?Jladores de Alvarez teñen, como os enfermos gra
ves, necesidade de creer. Como non aceitar tamén as baixas incentiva
das, cando son tantos os meses sen cobrar? 

Pero é finalmente a cidade a ~ue está a perder postas de traballo e a 
que ve como unha nova empresa abandoa os seus terreas que pronto 
serán dedicados -outros máis- á especulación inmobiliária. Prométe-

Asi .q· revela un informé in_te_rrío do S~rgas 
A Xunta .ten previsto contratar técnicos no canto de· 
· enferm.eiras, por ser 1 unha ,categoria laboral máis barata' 

•MARIA .ALONSO categoría laboral máis barata". dundar nun empioramento signifi- non respeitaria as estipulacións O modelo das fundacións 
cativo da calidade asistencial. recollidas na regulación en vigor, 

Un informe interno . Mália que o informe ainda se ato- quer dicer, no Decreto de 1960 e Desde que o PP asumira as com-

elaborado p~la Dirección pa'na fase de borrador e que non O i'riforme do Sergas transfire ao no Estatuto de Persoal Sanitário peténcias sanitárias, o principal 

Xeral de Asisténcia 
foi · djscutido coas organizacióhs persoal técnico labores como a ad- non Facultativo, asi como na Or- obxectivo da sua xestión consis· 
sindicais con representación no ministración· de contrastes por vía de de Xuño de 1984. Calquer mo- tiu nun abaratamento dos custos, 

Sanitária do -Sergas, _sector sanitário, a dirección xeral in~ravenosa, a información ao pa- dificación deberá ter en canta es- ainda apesar do risco que este 

remitido aos responsábeis de Asisténcia Sanitária do ~ergas ciente, as extraccións sanguíneas tas normativas, en tanto a Admí- recorte pudese represertar para 
xa deu instrucións baseadas nas ou 8: vixiláncia posterior a certas nistración central· non remate o · a povoación protexida. A idea de 

das· ~eréncias hospitalares suas estipulacións que están a exploracións. Oeste xeito, contradi proxecto de regulación das profi- contratar o persoal máis barato 

prevé a -progresiva ser aplicadas de xeito s{stemático outra parte do mesmo. documento sións sanitáiias, actualmente en para funcións que histórica e le· 

substitución de diplomadps 
nalguns hospitais. Neste sentido, na que se considera competéncia fase de elaboración. · galmente correspondían a titula-
o Sindicato · de Enfermaria (Satse) directa da enfermaria calquer activi- dos universitários súmase, por 

uníversitários de. Enfermaria advertiu que o persoal de enfer- dade que supoña atención directa Os responsábeis do Sindicato de exemplo, a progresiva adxudica-

por .técnicos de F.ormación maria xa comeza a ser substituído ao paciente e encarrégase ás profi- Enfermaría na Galiza anunciaron Ción ·de parcelas importantes da 
por técnicos en ée.ntros como o · sións técnicas as funcións relacio- que, de aplicarse o proxecto, orí- sanidade a fundacións con crité-

Profisional neis servizos complexo hospitalar Cristal-Piñor nadas ,co menexo de aparataxe. xinaria un conflito de grandes rios privados de xestión. Estas 

centr~is dos hbspitais. de Ourense, ou Juan Canalejo da· proporcións. "O PP -subliña es- fundacións, que pouco a pouco 
Coruña e mesmo no Xeral de Ga- Documento · te sindicato- volta a dar mos- gañan poder nos centros hospita-

O documento-, titulado Informe licia-Gil Casares de _Santiago, á marxe da legalidade tras do seu talante irrespeituoso lares e controlan a tecnoloxia sa-
verbo do persoal sanitário non fa- nos temas sanitários e intenta nitária, recortan gastos funda-
cultativo nos servizos centrais, A aplicación do devandito informe Esta nova estratéxia· contradi a le- criar na Galiza un feudo sanitário mentalmente na contratación" de 
ten como princípal .obxectiv:o o teria como consecuéncia que de- xísladón vixente no Estado e en- en abe.rta contradici.ón cos méto- tr?balladores, o qi:Je repercute ne-
abaratamento dos cu.stos labo-.. terminadas ·tarefas de coidado di .: contraríase con dificuldades le- dos ·que imperan ~n Europa, on- gatjvamente sobre o paciente. 
rais . Así o estabelecen os r.espon- recto do~ enf~rmos, que legal- . gais para ser aplicada, dado que de a· enfermaría adquire cada Este é o caso do Hospital de .Ve-
sábeis do esti.ldo, que _analisan menté dependen dos profisionais nengunha Coinunidade autónoma vez máis .responsabilidades , rin, no que os ratios de personai 
papeis na sar:iidade ·pública d~ de enfermaría, pasasen a depen- ten competéncias para modificar ocupándose, por exemplo , da sanitário por cama de hospitaliza-
enfermeiras, auxiliares e técnicos, . der de persoal técnico sen a cua~ as funcións do persoal sanitário. prescrición de certo tipo de me- ción son moito máis baixos que 
sinalando que ."como princípio xe- lificación necesária para realizar dicamentos nas consultas para no resto dos hospitais da rede sa-
ral, deberase asignar persoal da este trabailo, o qué poderia re - O pretendido reparto de función~ - enfermos crónicos". nitária pública.+ 
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de Viabilidade. A Xunta tense 
comprometido a participar no 
apartada' de ''financiación adicio
nal'~. aportando garantías e crédi
tos "que permitan achegar ao 
Grupo Alvarez de forma Inmedia
ta 2.500 millóns de pesetas". 

Outra das estratéxias contempla
das polo acordo é a "segregación 
do grupo en sociedades mercan·
tis independentes". GEA conta 
até agora con cinco factorías e 
dedícase á fabricación de · parce= ~ 
lana, vitroporcelana, louza, vitro
louza e cerámica .. Algunhas fon
tes consultadas amasan a créncia 
de que baixo esta fórmula pode 
agacharse o interés por desfacer
se de parte do grupo, unha vez 
demostrada a falta de rendabili
dade correspondente a algunha 
das factorías. O funesto desta ac
titude radicaría na facilidade coa 
que, pola via contabel , se poden 
presentar números vermellos en 
calquera das empresas do grupo. 
Abondaria con desviar parte dos 
ingresos ou adxudicar arbitraria
mente certos pasivos. Oeste xeito 
o cerre de factorías quedaria xus
tificado ante a opinión pública. 

Enrique Tatay, representante de 
Plusvalores S.A. afirmou que 
aportaría 950 millóns a Alvarez 

TE 

co fin de facerse co ' total das 
accións que hoxe posue a firma 
Estudesa e de dar viabilidade 
ao gru'po. Plusvalores adquire 
tamén a cerámica sevillana de 
La Cartuja, igua,lmente proprie
daae de Estudesa. Os futuros 
proprietários estarían dispo.stos 
á entrada de novas accionistas 
en GEA e mesmo afirman ter 
acadado xa un acordo coa mul
tinacional norteamericana IBS 
que estaría interesada en parti
cipar no accionariado dé Moah
sa, a fábrica da división de hos
t~leiria, sita en Coruxo. 

Rescisións de contratos 

O Plano de Viabilidade contempla 
tamén a rescisión de contrato a 
221 traballadores através de bai
xas por incapacidade e de baixas 
incentivadas. A indemnización 
para estas últimas será de 2 8 mi
ll?~s de pesetas, ás que se ~nga
diran 50.000 por ano de antigüe
dade, esperándose que o Fondo -
de Garantía SalariaJ complemente 
a cada traballador en 1, 7 millóns 
de pesetas. 

O acordo tamén contempla a re
gulación de 150 traballadores e 
un incremento salarial nulo para 
este ano.+ 

se, no acorde, que o cerre da factoría de CabraJ non será efectivo en 
tanto non esteñan en funcionamento unhas novas instalacións radica
das_ ?entro da própria mancomunidade de Vigo. Pero é tamén respon
s~1~1dade de to?os º~- cidadáns, e non só do comité de empresa, que a 
pol1t1ca de recaJ1fi~c1on~ non . se extenda como mancha de aceite por 
~odo o ?Ontomo, ate sumir a Vigo no que algun proxecto socialista dise
n~~ ,ha1 alguns a_nos: unha cidade de servizos e sen indústria. De que 
v1viran lago os vigueses e quen mercará neses locais comerciais que 
se anuncian por doquer? 

A Alvarez ferírono desmantelando a sua rede de vendedores e come
tendo fraude desde dentro ao disminuir a calidade das porcelanas. As 
pardas d~ grupo non están na orixe deste proceso de deterioro, senón 
que constltl:len o seu resultado. A Europa que xa se albiscaba cando co
mezou a cnse non estaba para aturar competidores tampouco neste te
rreo e o Estado, através do INI, non fixo daquelas máis que obedecer. 
Se us traballadores e os axentes sociais non actuan será difícil correxir 
este destino, por moito que se asine un novo plano de viabilidade. + 

----- ------------------'O único que parece solidamente 
garantido é a perda de postas 
de traballo e a recalificación 

dos ,terreos'' 

UGT CIG ccoo OUTROS TOTAL 

459 517 386 438 1.800 
416 295 - 443 173 1.327 
149 135 114 23 . 421 
23 22 15 60 

1.047 ~69 958 634 3.608 

A SEGURIDADE DO-ESTADO ~· 

r--------------------------~-----------------------------------------------~---, 
o CASO GAL PODE ABRJR UN PROCESÓ. DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA : 

• ,,. - ' 1 

ATE AGORA POSTERGADO, NO MINISTÉRIO DO INTERIOR l 
1 
1 . 

AS ÚLTIMAS, BATALLAS DA POLICIA 
. ,; , 

FRANQUISTA 
M. VEIGA 

e Hai nisto un 
truco: os que 

antes non 
querían faiar dos 

GAL, ag_ora 
tratan de 
quitarlle 

importáncia 
decindo que 

todo iso xa se 
sabia. 

• Sábese 
agora que no 
dos GAL hai 

moito máis que 
unha trama 

contra ET A. Por 
exemplo, no 

serial de Amedo 
e Domínguez de 

El Mundo, 
. pódese ler: 

"Fixeron un 
chanchullo 

cando morreu 
aquel obreiro de _ 

Reinosa ( ... )Contrataron a unha médico de 
Zaragoza e·untárona e lago deformaron o pat1e 

médico". 

• Por certo que lnmaculáda.Sánchez outra 
médica (ou s~ cadra a mesma), encarg~da de 

"asesorar". a policías e gardas civis acusados de 
ll)aos tratos, tamén reGebia diñeiro dos fondos 

reservados. Cando deixou de cobrar reclamou a 
Maxistratura. 

• Non é de recibo (valga neste caso a 
manida frase): Todo un góvemador civil 

escrebindo, do seu puño e letra, un comunicado 
· ~ dunha organización terrorista. 

• A España dos Palomino e dos Planchuela 
(ainda que o primeiro non ten que ver con este 

caso) é, coma sempre, torpe e ridícula: 
secuestran ao home equivocado (Segundo 

Marey); pero páganlle igual aos mercenários que 
se confundiron: 400.000 pesetas a cada e do 

erário público. Que os co.ndenen, cando menos, 
por funcionários ineficientes. 

• Contratar mercenários para estes asuntos 
será como privatizar unha·parte do sector público? 

· • Hai resporisábeis políticos. O pior 
Damborenea. Xa sa~ia que Marey era só un vello 

· que nengunha relación posuia eón ET A, pero 
propón enterralo en cal viva. Xa tiña mercáda a 

- cal. 

• E Santi Brouard? O pediatra, líder de HB, 
honorabel e inocente que reuniu no seu enterro a 

m~nifestación de dó máis grande .da história de 
EuskadL Para cando o esclarecemento do ·seu 
asesinato? O seu sumário pasou pola man de 

doce xuices. Para marear a perdiz. 

• E os deputados de HB tiroteados en 
Madrid mentres xantaban. Un morto (Josu _ 
Mugu!uza) e o_útro ferido moi grave (lñaki 

· Esnaola)? 

• O que se dedt.lce de todo e~te asunto é que 
non fo1 a obra de dous policías ultras, fartos dos 

- atentados de ET A, como-até agora se decta, 

«no hay pruebas 
ni 1 as habrá» 

Talbié 
importante 
porqµe non a "di 
ún esquerdista 
·como 
descalificación, 
senón que a 
escrebe un 
experto: no tema 
para definir a 
policía que 
~egue habendo 
nesta 
democrácia. 

~ Comezará, 
con isto, a 

· transición na 
policía e no 
Ministério do 
Interior? 
Librarémonos 
dos policías e 
gardas civis 
torturadores, 

suso SAN MARTIN formados na 
diálectica · 

Joseantoniana de;> puño e as pistolas? Chegarán 
!uncionários demócratas, como xa chegaron ao 
poder xudicial, ben é verdade que .por simples 
relevo xeracional? _ · 

O A propósito que un dos principais 
acusados, Julián Sancristobal, ascendido a 
Director Xeral da Seguridade do Est~do despois 
dos sucesos· dos GAL (seria moito dicer que a 
consecuéncia diso?) conversabá-asi o'C;ita 
Amedcr nalgunha ocasión con António Pedrol 
~íu~, _de_cano do colé:xio de. avogados de Madrid, 
h1stonca figura de tempos do franquismo e hoxe 
falescido. Non se estabelecen relacións sobre os 
GAL. Pero, por qué o cita? 

·O Claro está7 absurdo seria negalo, que a 
cúpula socialista estaba enteirada de todo .. 
Debeu ser mesmo unha condición da sua 

. chegada ao poder, imposta polos militares o 23-
F, como xa se dixo neste periódico. Pero tamén 
ho~bo antes un Batallón Vasco Español e unha 
Tnple A. En tempos da UCD. Fraga tamén teria 
moito que ·contar como Ministro do Interior. Asi o 
dixo el precisamente: "Un ex-ministro ·de Interior 
non debe pronunciarse sobre os GAL". O .que 
traducido quereria dicer: Eu non son o máis 
apropriado para talar mal dos socialist~s polo 
dos GAL. _ · · 

• Non debian ser poucos os que, nas altas 
esferas, coñecian -ou ~ospeitaban- a relación 
persoal de Damborenea cos GAL. Por que o . 
admitiu Aznar nos seus mitíns? Non sabia que o 
sumário. dos G~L non só non estaba enterrado, 
senón que podia saltar en calqué momento? Ou 
resulta que Aznar é simplesmente o que parece: 
unha persoa máis ben torpe. 

8 Os GAL .~ran o cancro que un governo 
debí~, por necesidade;' extirpar. Sf?ria un erro 
para el deixarlle toda esa estrutura montada aos 
que viñeran despois: o PP. Poderian usaía 
.contra o próprio PSOE. Ademais, Fráncia. non 
quere na UE policias que os quixe-ron 
chantaxear. Os franceses son moi seus e para 
eles España non é máis que o camiño de 
entrada ·de africanos en Europa. _ 

8 Os policias, actuando na ilegalidade e 
cargánaose á parte contrária na sua retagarda, 
non son máis que un episódio inevitabel en todos 
os procesos de liberación nacional. 
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senón a -actuación institucional dunha boa morea 
de policías e dos políticos que os 01andaban. 

·· Había coches, funcioná_rios, governadores civis, 
despachos, fondos reservados, chamadas co visto 
bó de Madrid, políticos que dan_ a orde, outros que 

dan o_ "enteirado" ... • Porque -non s_e esqueza- todo isto ven de : 
que no Estádo español hai planteado un problema : 

Q) Xa o decia o mercenário T albi, nun carteí nacional. En canto en Madrid siga habendo . l 
. que exibe através da xanela dun coche: "Gal igual persoas ás que lle entran vaidos nada máis 1 

· a policia franquista, máis policía política de escoitar talar da leí de normalización do catalán l 
•· Pasqua (o mando francés de Interior)". A frase de estas cousas.nori se resolverán.+ . ' 1 

. 1 1 
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Q 36 NA GALIZA_ 

I 
. iña once ano$, e 

diante dos rapaces- do 
Instituto de Tui, ás ·tres 
da . tarde' ·chegaron as 
tropas, baixaron . a un 

Anselmo López Morais 

. vello· de sese.nta anos 
e· un mozo de dezaoito. 
Contra os muros da 
Alameda nós vimos ca- · 
ma ·os fusilaban. Isa toi 
o 36". Anselmo López 
Morais, -avogado, 'fun- -
da~br do· PSP"·con Tier
no Galván~ antitranquis- .. 
ta, ·reconstrue aqueles 
dias de horror que el 
viveu en Ourense, Tui-, . 
Ferrol e .A Coruña. 

'Tiña once anos e no 36 vin fusilar á ·xente diante miña, no 
. . pátio do 1 nstituto de Tui' 

' . 

• XAN CARBALLA 

López Morais- no~ dubida ao co
mef:ar a conversa sen 11~ pergun
tar. Desde o despacho do Ateneo 
de Oürense que preside, degraña 
as lembrani:as vivas até o mínimo 
detalle. Os seus ollos intensa
mente azuis parecen estar vendo 
aquela mesma paisaxe da Repú-

·- .. J:?Jica, destruida polo fascismo. 
"Estudaba eri Ourense até que nQ , 
19~6 comezarori a perseguir aos 
meus país. Vivin a sublevación e 
os primairos paseos en Ourense, 
a represión con_ carauta legal en 
Tui e os cárceres no Castelo de 
San Filipe en Ferrol. Coñezo es
tes tres pontos en detalle, a pesar 
efe que tiña once anos no 1936, 
son un dos últimos testigos por
que os que eran maiores naquela 
época morreron e os menores, 
como os meus irmáns, non o vivi
ron. Lémbroo ben porque quizais 

...... , psicoloxicamente tiña máis idade 
0u porque os traumas fixaron en 
min a memória daquel tempo con 
toda a viveza. Ainda neno coñe
cin a Castelao, a Alexandre Bóve
da, a todos ós da Xeneración 
Nós, e pola posición do meu pai 
áos republicanos e aos golpistas". 

Que posición tiña seu pai? -
1 -

Meu pai era o famoso Capitan_ An
selmo, filio do último governador 
militar da Habana até ·1998, e el 
naceu en Cuba. Como era o nú-
mero un da sua promoción, foi 
axudante da Infanta Isabel, A Cha
ta. Toda a famílkia era monárquica . 
· el foi o primeiro republicano da 

fainília, e apesár da sua brillante 
carreira militar foi o que proclamou 
a República en euresne. Lembran 
como foi levado a. ombreiros da 
xente, co uniforme de _capitán, até 
o Governo Civil, e na porta arrin
couse os emblema;; de infanteria 
que tiñan a coro.a monárquica. De 
contado abandoou ó exército aco
l!éndose á ~ei Azaña. 

Ainda que el fara candidato nas · 
primeiras eleicións .da República 
polo Partido Radical, .adicouse á_ 
vida profisional de avogadó. Mo
bilizáron::> en Xullo do 1936, como 
capitán, e estivo como avogado 
defensor nos Consellos de Gue
rra de Tui, a raiz do cal foi repre- · _ 
saliado e ingresou en prisión. · 

Como foi o 18 de Xullo .en . Ou-
rense? · 

Lémbroo como se fose hoxe. Vivía 
na Rua. do Progreso e vin baixar ao 
comandante Casar lende o bando, 
prim_eiro dian_te do Banco de Espa-

ña, despois nó Governo Civil e fi-. 
nalmente na Praza Maior. Aquel 
día detiveron ao Comandante Aya
-la, dos Carabineiros, que defendeu 
á República. Os tillos de Ayala, de 
Ceano (o comandante que dirixiu o 
golpe) e eu mesmo,. eramos ami
gos, como o eran as famílias e ese 
dia- todo ese esquema se viu abai
xo e fixéronse iriimigos de matarse: 
!mediatamente comezaron _os pa
seos, que os facian os falanxistas, 
consentidos, porque aqui _non poaia 
ninguén matar ou deter sen a auto
rización e a indicación das aütori
dades militares. Os culpábeis da 
sublevación foron os militares e o 
outro é pura anécdota. Aqueles 

· eran os carniceiros, os brazos exe
cutores, pero os que mandaban e · 

'Os falanxistas 
. eran os brazos 
· executores, pero 
-o_s· qu~~ m_andaban 
e organizaban, 
os.únicos 
responsábeis_, 
eran os mi litares". 

orgahiz~ban eran os militares que 
axiña comezaron cos Consellos' de 
Guerra legais. 

Que sentido político tiña esa 
matanza inicial? 

Non· sei por que. Acaso pensa
ban que non se ja consolidar a 
sittJación e deixarcn que a situa
ción se desbordase. Durou pou
co ese aparente descontrol ; e 
despois o exército fíxose cargo 
de todo. Os falanxistas seguiron 
matando porque eran un~ crimi
nais, pero á xente. en xeral fusilá
bana despois de consellos de 
guerra antes que matala nas gá
bias das estradas. 

Fusilaban 
diante dos rapaces 
A represión legal xa a vive en Tui. 

Estábamos en Tui porque ali 
trasladaran a meu pai. En Galiza 
os pontos onde houbo máis re
presión legal, foron Noia, Tui e A 
Guarda, aparte as represións 
iniciais de Ferrol. Quizais sor
prende esa saña en vilas peque
nas. En Tui vingáronse porque 
as tropas de Ceano non puide
ron entrar até o 25 de Xullo. A 
represión foi atroz e a min cústa
m e moito falar disto . Son dos 
que penso que non se debe es
quecer nen perdoar, pero se hai 
que escoller é preferíbel o es
quecimento. Non lembrar é algo 
pasaxeiro, pero o perdón é per
manente . 

Esquecer seria unha terápia? 

É que hai que situarse naquel ho
rror. Un exemplo do que ocorria 
cos nenas: eu tiña once anos e 
estudaba segundo do bachelara
to. Estabamos no Instituto de Tui , 
no que era o antigo Convento de 
Santo Domingo, ás tres da tarde 
para entrar en clase. Estabamos 
na Alameda e chegan unhas tro
pas que se baixan, porque ali fa
cian práticas de tiro. Nós estive
mos vendo porque eramos rapa
ces. Nese momento chega un co
che ... non o esquecerei nunca 
porque teño soñado moitas noites 
con iso. Baixaron a un home de 
máis de sesenta anos e a un mo
zo de vinte anos e fUsiláronos 
diante nasa. 

Seu pai foi defensor nun dos 
consellos de guerra máis sona
dos en Tui. 

En todos lados había un Consello 
de Guerra que procuraban facer 
que apare cese como exemplar. 
No de Ourense foi no que xulga
ron a meu pai , que os fusilaron a 
todos menos a el que lle cairon 30 
anos. Nese consello ia o tenante 
de asalto Garcia-Ramos, o alcal
de Manoliño Suárez, o Delegado 
de Traballo, meu pai. .. O modelo 
en Tui foi o do doutor Dario Alva
rez Limases, o doutor Alexo Diz 
Núñez, Serafin Fernández, que 
era contratista de obras, o seu fillo 
Xulio , aparellador, Felipe Muñoz, 
ao que chamaban O Comunistiña, 
que tiña 18 anos e Domfnguez, un 
comerciante que viñera da Arxen
ti na. Meu pai foi designado defen
sor e daquela dixo: "que defensa 
podo facer eu agora cando vós 
[dirixíase ao Tribunal] acabadas 
de comentar comigo as seis pe
nas de marte que ides impoñer. A 
raiz disto mandárono a Asturias, 
onde botou uns meses e despois 
trouxérono a Ourense e xulgáro
no. A aqueles seis homes de Tui 
fusiláronos o 30 de Outubro. 

Que lembra daquel .dia? 

Nós entrábamos en clase e Sera
fín, que hoxe é v~terinário en Re
dondela, viña con todos nós. O 
bedel chamouno aparte e díxolle 

, "Serafín, vai para casa". Na Ala
meda, nós viámolo desde á entra
da, estaba o sangue do pai e do 
irmán que os _fusilaran xuntos esa 
mesma mañá. iA que extremos 
chegaron os sentimentos! O be
del abriulle a porta a xente de Tui 
para·que vise os crimes desde as 
xanela,s da nasa aula, que daban 
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que refacerse .~ 
1;1a ditaclura, ., 

. ~ d e por 1so e .e(-
. esq~erdas' 

Actualmente Anselmo López 
Morais está xubilado, ainda 
que segue co seu posto de 
Maxistrado. A sua actividade 
política durante a ditadura 

; 

estivo vencellada todo o , 
tempo ao Partido Socialista 
Popular, do que foi fundador 
e renunciou a integrarse no 
PSOE. Co paso dos anos 
analisa o declive, e analisa 
aquela operación que 
acabou co seu partido. 

"O PSOE, despois do golpe 
de Suresnes, desconecta 
con toda a tradición 
histórica. A conexión 
mantíñase no PSP porque 
Tierno Galván era un dos 
homes anteriores que viviu a 
guerra. A existéncia do PSP 
molestaba ao PSOE, e 
comezou a minalo. Primeiro 
nas eleicíóns de 1977 
criando unha Candidatura ao 
Senado co PC e o MC, 
deixando ao PSP fóra. 
Felipe González queria que 
houbese un só Partido 
Socialista e nós quedamos 
con 80 millóns de débeda e 
sen representación. Ai 
comezaron a facer ofertas 
para desfacer o partido e 
agromaron os submarinistas. 

"Pasado o tempo pódese 
comprender perfeitamente. • 
Un partido que governa 
dereitíaze inexorabelmente e 
precisa u11ha referéncia á 
sua esquerda, que ese era o 
papel do f?SP a respeito do 
PSOE. Felipe pensaba que 
ia ter sucesivas maiorias 
absolutas, e agora é IU quen 
lle colla o campo no estado 
e o Bloque na Galiza, ainda 
que aqui igual se pasaria 
parte do eleitorado ao 
Bloque, porque o PSP era 
un partido centralista e 
agora téndese ao 
nacionalismo. Desa maneira 
o PSOE vense abaixo, 
arrastrado ademais pola sua 
alianza coa dereita 
nacionalista catalana. 

ªº muro n~ que fusilaban_.á xen• 
te. "tan os médicos, .. os avogados . 

-. e outros 1T10itos que· ian ver como 
os mataban. -

Conservo as cartas que lle escri
birpn a meu pai. Por exemplo, a 
história do que lle chamaban O 
Comunistiña, que era o rapaz de 
moda na vita. Chegara con deza
sete anos de Oficial de Correos e · 
era un partido para ideal para as 
rapazas, que o rifaban. Nos dias 
do golpe el fuxiu de Tui e pilláro
no na fronteira de 

res todos que non secundaran o 
golpe e estaban presos. A moitos. 
deles fusiláronos. : ·: · 

A universidade . 
. ten .. que_. investigar 
A repre~ión seg~·Íu 
anos?-

tnoitos 

Meu· pai estivo preso até final da 
guerra, pero mentres dl.JroU se
guiron matando xente. Ainda moi
tos anos despois en Ourense ma-

taron ao célebre 
Izquierdo, tio-avó Franza. E a min 

que me digan de 
Cristo... entrou 
atado con cordas 
nos pulsos pota 
Corredera e todas 
aquelas mozas 
que eran as suas 
mozas e amigas, 
cuspíanlle. 

'E . _ n Tui vingáronse 
de Alfonso Sán
chez Izquierdo, 'o 
xornalista. Iz
quierdo era Ofi
cial de Correos e 
un grande músi
co, e o Dia da 
Mercede chegou 
a arde de que o 
fusilaban esa noj-

porque as tropas 
de Ceano non 
puderon entrar -
até o 25 de Xullo. 

Este Felipe Muñoz 
axudara a fuxir a 
un canónigo que 
estaba asustado 
pensando que a el 
podian facerlle da-

Foiunha t e. Estaban de 
festa no cárcere e represión 

asañada". 
el deu -un concer
,to de violín -ante 
aquela xente e as 

no naqueles dias 
de t~nsión , e acompañouno no 
tren até Ribadávia. Meu pai sabia 
que a testemuña deste crego po
día ser decisiva para salvalo , e 
comprometeu ao crego na víspera 
a que fose a declarar ao xuizo. 
Pero non apareceu ainda sabendo 
que lle salvaba a vida a quen qui
zais lla salvou a el. E despois era 
un home respeitado en Tui , como 
era respeitado Pablo Bugarin, que 
foi o que denunciou aos seis e que 
foi o testigo de cargo xunto con 
Garcia o corresponsal de Faro de 
Vigo. lsto foi o ano 1936. 

Cargos arbitrários 

Testigos e acusacións ideolóxi
cas as máis das veces. 

Para dar unha idea. Ao pai de 
Diaz Pardo, o pintor Camilo Diaz 
Baliño, que foi paseado en San
tiago, dician que lle toparan un 
plano de Catedral de Santiago 
porque quería dinamitala. Un pla
no que tiña para a "Guia do Pere
grino" que el fixera. Os cargos de 
Tui era que Dario e Alejo deran 
un mitin galeguista ... pero moitas 
veces non se po-

autoridades de 
Ourense, cando 

todos sabían que esa noite fusilá
ban o. Deixaron que estivera a 
muller e a filia presentes ... Todo 
isto moitos anos despois de re
matada a guerra. As condenas a 
morte duraban anos para que so
friran máis, para que cada noite 
que ouviran un chasquido nas 
portas pensaran que viñan por 
eles, ou cando vian o bico torcido 
ou a mirada baixa dos carcelei
ros. Así dia a dia e ano tras ano. 
Hoxe estou facendÓ verdadeiros 
exercí cios espirituais para contar 
todo isto, porque contalo faime un 
dano que non se pode imaxinar. 

Vostede non o ten escrito-? 

T éñoo feíto, cos nomes dos que 
morreron_ e dos que mataron. Se 
non o redacto definitivamente é 
quizais por cobardía, quizais por
que cada vez que o intento paso 
noites sen durmir. Pero estou sem
pre aberto a informar a quen me 
pergunte. Teño os documentos 
dos consellos de guerra coñeci
dos, cartas dos fusilados, permi
sos, a crónica detallada do que su
cedeu en moitas partes. Se estive-

. se na Universida
de saber cales 
son os cargos , 
porque non che 
deixan ver os do
cumentos. Eu non 
sei de que e quen 
acusaron ao meu 
pal, ainda que o 
imaxino. 

Tui é un eJ<emplo 
válido da repre 
sión pero tamén 
sei de Coruña 
que foi o eixo do 
golpe. Acababa 
de tomar pose-

'Son dos que 
penso que non se 
debe esquecer 
nen perdoar, pero 
se _hai que 
escoller é 
preferíbel o 
esquecinie~to". 

de de Santiago e 
fose catedrático 
encargaría a todos 
os alumnos que fi
xe sen a história 
dos seus pavos 
neses anos. Con 
documentos e con 
história oral. 

As xeneracións 
seguintes mové
ronse moitas ve
ces no descoñe
cimento de todo 

. o que pasou ne
ses anos? 

sión do governo 
civil, Pérez Car-
ballo, catedrático 
de Dereifo Canónico, que estaba 
casado con Xoana Capdevila, se
c re tá ria- de Casares Quiroga. 
Eran moi amigos dos meus pais e 
eu lembro de ir merendar á sua 
casa. 'No governo civil houbo un
ha pequena resisténcia e a el fu -

. silárono no primeiro Consello de 
Guerra que houbo na Coruña. A 
muller como estaba embarazada 
non a xulgaron, pero paseárona 
os falanxistas, que se sábe quen 
son, en Rábade. Deixárona marta 
coas bragas postas na c;:ab.eza. 

En Ferrol, no castelo de Sap.'Feli
pe, onde estivo meu pai / coliecin 
a Ca~idad Pita, e ao~·xefes milita-

/ 

Quizais tiveron 
esa sorte. Meus 

tillos algo souberon e sen entrar 
nestés detalles tertíbeis, sabían 
como pensaba eu·. Criouse algo 
novo. A xeneración antiga matá
rase, a nova non · $OUbo, pero' 
nós tivemos que convivir con esa 
carnicería. Aquelo non pode re
petirse porqu~ non poden darse 
máis iguais circunstáncias. E de 
feíto ;:i situación tivo que ir abrín
dose porque nbn quedaba outr?, ·
e reapareceu a política porque 
non pode ocultarse . nunQá.- Foi 
cando estiven na fundación do 
Partido Socialista Popular, o · 
tempo da Xunta Qemocrá~ica e 
na Galiza do Consello de Forzas 

- Políticas Galegas.• 

Gabanza.s 
de Fraga á prensa 
Polo Anovello, Fraga invita a cear a un grupo restrinxido de directores 
de emisoras e periódicos e adoita facer unha declaración institucional 

·sobre o mundo da comunicación. 
EL OJRREO GALLEGO do .día 28 
sinala que o presidente "valorou 
positivamente o papel da prensa na 
consolidación política, económica e 
tecnolóxica da Gal iza ( ... ) O 
presidente da Xünta salientou_ o 
papel que os informadores xogan 
no proceso de desenvolvemento 
político, económico e (sobre todo) 
na revolución tecnolóxica que se 

· 
1vive no carnpo das tele
comunicacións, no que co esforzo 
de todos, a Galiza debe ocupar 

o presidénte da Xunta con Xan Ramón ' unha posición de avangarda. O 
Díaz, Director de La Voz de Galicia e deán dos directores, Xoan Ramón 
Xosé Manuel Rei Novoa, Director de O Diaz, de La Voz de Galicia sinalou 
Correo Galegoe El Correo Gallego. que 1994 tora un ano 

especialmente brillante para os meios galegas por (tres causas): o 
nacementó de O Correo Galego, a nova lei de tele-comunicacións, 
que abre as portas á televisión por cabo, e o incremento de leitores e 
audiéncia dos meios informativos·(galegos)".+ 

Catalán necesário 
Luis Núñez escrebe sobre a Leí do Catalán ño diário EGIN de 27. de 
Decembm. "Os cataláns teñen entre nós sona, de pragmáticos de 
máis e de non teren conta de asuntos de princípio ou de interese 
xeral. A sua posición a respeito da Lei do Catalán parece 
desmentilo. Pujol decia hai unha semana que consideraba 
esencial para Catalunya que houbese unha maior militáncia 
lingüística a pral do catalán e aseguraba que a língua castigada 
durante corenta anos era un dos elementios máis· importantes da 
cultura própria. Concretamente recomendaba a leitura de máis 

-_ xornais en ,catalán. No caso de a língua se perder, Pujol entende 
que estaría abrigado a dimitir ou entrar nur:i plano de confrontación 
insuportábel. Duran i Lleida,declarab~ días ~ntes que se ll~s . , 
limita"Qan aos cataláns a sua soberpnta na lmgua, a Const1tuc1on 
deixaria .i;je ser prop.ria e seria a-Constitución, e non a s~nténcia do 
tribunal o que compriria combater políticamente".+ 

Tui sen cine 
Tui ingresa na extensa relación de vitas galegas que perderon o 
cine. Cóntao A PENEIRA da segunda.quincena de Decembro. "Tui 
xa quedou sen salas de cine. A derradeira pechou no mes de Xuño 
pasado por vacacións e_ xa non volveu abrir. Nestes días, os dono~ 
concluiron as negociacións que viñan mantendo con persoas 
interesadas en abrir no seu lugar unha discoteca. Esta é, segundo 
o noso parecer, unha mostra. máis da inquedanza dos tudenses 
pala cultura. Como envexamos aos nasos antergos q!Je tiveran tres 
cines e un teatro! Hoxe, as bibliotecas, os cines, os teatros non son 
necesários. Con que teñamos unha a1acer.1a á que achegarnos 
para nos ateigar de produtos en nada contribúen a manter un bo 
estado de saude, que nen sequer son dos que a nasa terra , . 
produce,_e un podente aparello para facer barullo, que contra ma1.s 
aparvados nos deixe, mellor. .. Con iso abonda para pasarmos 
longas horas do noso lecer. + 

Lisb.oa-Porto 
en duas horas e cuárto 
O CoRREio DA MANHA de Lisboa .do día 3, di que a ci:>, compañia . 
estatal do ferrocarril está a levar· adiante un ha revolución no 
tendido do tren. os· investimentos principais son para a liña do 
.Norte, entre Lisboa e Porto. "A_remodelac;áo da ~inha do Norte, 
permitirá fazer a ligac;áo de comboio entre Lisboa e Porto en duas 

· horas e quinze minutos. A ·remodelac;ao ,da Linha do Norte, com 
trescentos quilómetros, é urna das obras de rnaior valor estratégico 
para o tránsito ferroviário nacional. O director de Planeamento, 
Vilac;a Maura, disse que "sendo o país um r~Ctángulo , aceléra-,se 
através da Linha do Norte todo o desenvolv1mento de acesso as 
linhas das beiras e ao sistema de tráfago do Alto Minho. Esta 
remodelac;áo insere-se no programa de modernizac;áo dos 
caminhos de ferro portugueses, tragado pelo Ministério das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicac;óes·, que prevé investimentos 

- ate 900 milhóes de cantos durante os próximos quatro anos. Para 
além da linha que liga as duas principais cidades do F?ais , 
atravessando todo o Litoral, os restantes quatro eixos ferroviários 
de maior importáncia social e económica: Porto-Valenc;a, Linha da 
beira Alta (com trabalhos já em curso) e Linha da Beira Baixa e a · 
rede do Algarve". + 



¡ 

•' l 

..... ... _ 

-18 _ ~:~~~~EIROPE1995 . GALIZA E MUNDO 
------------~-----¡---------------
QS XESTORES-ECONÓMICOS 

Os empregados-de CaiXa·Ourense 
- 1 

critican a · homenaxe a David Ferrer Garrido 
As seccións sindicais da UGT e 
da- CIG de Caixa Ourense califi
caron de "vergonza" a hor:nena
xe realizada por esta entidade a 
quen q presidiu durante 25 
anos, David Ferrar Garrido. 

camente 25 anos, como Presi
dente, sen que teña recebido re
muneración algunha". Por tido 
iso, engade a nota, "é> vicepresi
-dente en nome de todo o Con
sello de Administración, e reco
llendo o· sentir do plantel de ~ra
balladores, fixo entrega a Don 
David Ferrer Garrido,. dun .reló
xio igual a ,dos restantes empre
gados como recordo, cando me- · 
nos, dos seus 25 anos como 
Presidente de Caixa Ourense". 

· dicato socialista: "cantos sabian 
o-que ia ocurrir?". · Ao tempo 
que engade a sua de:cisión de 
non consentir que "desde un 
cargo político se intente manipu
lar o posibel sentir de todo o 
plantel d~ empregados". 

"abrir expediente a unha persoa 
ca argumento de que a Caixa 
está polítizada di moi pouco en 
favor de quen o ordea". 

Unha nota interna da entidade 
creditícia sinal~ que o Vicepresi
dente, Luis Carrera Pásaro, afir-_ 
mou nunha homenaxe celebra
da o pasado 28 e Outubro ·que 
"non seria xusto pasar outro ano 
máis sen recoñecer públicamen
te a sua labor a quen desde 
1959, desde o pasamento de 
seu pat, ·nos acompaña como 
conselleiro e desde, hai practi-

Esta mesma central lembra ta
_mén que segundo a lei de Cai
xas Galegas nunca existiron 
Presidentes Executivos con sa
lári0- e que de, comparar a ou
tros presidentes da entidade co 
actual, aquele~ merecerian "non 
un, senón dous ou tres relóxios". 

Despois doutras . críticas este 
sindicato pídelle a David Ferrer 
Garrido que "marche para 
casa", seguro de que "moitos llo · 
agradecerán". 

A UGT sinala, nunha "carta 
aberta" diri:i:cida "ao naso presi
dente"· que o acto foi unha "en

Tamén a CIG se manifesto!-f na 
mesma liña, desvinculando ao 
plantel de traballadores da men
cionada homenaxe. A central 
nacionalista pergúntase "que lo
gros ternos que agradecerlle du- Luis Carrera Pasara, actual vlcepresl-

cerrona", pois, pergúntase o sin- . - A UGT lembra tamén que o rante estes 25 anos?".+ dente de Caixa Ourense. 

CRÓNICA DA VISITA-ÜO BANQUEIRO Á FACULDADE DE ECONÓMICAS DE COMPOSTELA 
- E DALGUNHAS OUTRAS-PERIPÉCIAS 

MÁRIO CONDE, A EXCEPCIÓN OU A REGRA 

Lembro aquel dia coma se far ante. Mário 
Cone ia actuar na Faculdade de Econó
micas de ·Santiago e xa estaban reparti
dos todos os pases que daban acceso á 
aula A (capacidade: 500 persoas senta
das) para ver en directo ao "number one" 
das finanzas hispánicas. A expectación 
provocou que se enchesen as duas aulas 

·suplementara~ nas que estaba instalado 
un circuíto pechado de télevisión para
non perder a lición max·istral-do xoven 
banqueiro triunfador .. 

Para os que _vivéramos os anos da transi
.ción posfranquista, semellante mobiliza~ 
ción . estudantil evocaba -polo seu nú-

, mero e polo nível de entusiasmo que ma
ni~estaban unha parte dos asistentes
outrós -encontros realizados no mesmo 
cenário' académico (apresentación do 
-Consello de Forzas Políticas Galegas, 
conferéncias de distinfos dirixentes pollti
cos antifranquistas ... ) e certificaba o ala
cance dos cámbios operados na vida uni
versitária ·durante os quince anos. trans
corridos entre duas datas de referéncias 
míticas: 1977 e 1992. 

Mário Conde non ve.u a ·santiago para re
coller o doutorado "honoris cau~a" pero, 
.de facto, recebeu un tratamento homolo
gábel: paralisou a actividade académica 
da .Faculdade de Economicas, pronun
ciou a sua -conferéncia rodeado das má
ximas autoridades da Universidade com
postelá, asinou ~utógrafos e apadriñou 
unba promoción de Empresariais que de
cidiu, en léxica contrapartida, incluir unha 
foto do singular persoeiro na- corre~pon
dente orla acreditativa. 

XF.sus VEGA 

·50.000 millórJs pala empresa que ambos 
posuian. A ninguén ubicado nas elites do
minantes lle resultou problemática seme
llante operación: non houbo reparos pola 
evidente hipoteca que supuña a entrada -
dunha corporación tansnacional nunha 
parte do tecido produtivo do Estado espa
ñol. Por suposto, ninguén se preocupou 
de pescudar o que podia habarer detras 
de Montedison: agora se sabe que, entre 

--~-----------
'A.padriñou unh~ 
_promoción de 

Empresariais que decidiu_ 
incluir unha foto do 
persoeiro na orla'. 

outros ilustres membros da "tangentopo
lis", o caixeiro de Bettino Craxi andaba 
por ali cobrando a inevitábel comisión . 

Mário Conde era a demostración de que 
seguiamos os pasos -con retraso coma 
sempre- que marcaba o capitalismo norte
americano. O xoven banqueiro triunfador 
confirmaba o acerto das vellas análises de 
Galbraith sobre o crecente poder da "tecno-

·Gañou 58.000 millóns coa venda do Totta 

Emilio Botín" imita a Conde 
•M.V • . banco, ainda que a un 

prezo moi alto. 
Español de Crédito goza 
de-crédito fiscal durante 
un periodo de cinco anos. Seguramente, poucas das persoas asis- As medidas tomadas con

tentes se~ian capaces de reproducir agora tra Mário ·conde deron ' 1u
. as liñas xerais do contido daquela confe- gata que quedase nun se- · Admítese xeralmente que 

Vários médios de comuni
cación calificaron xa esta 
operación como "o gran 
pelotazo de Emílio Botin" 
que nada ter.ia que enve
xar aos de Conde, nen sa
quera rías comisións que 
ambas partes negociado- -
res poden terse embolsa
do, tantó o banqueiro· es
pañol, com os represen
tantes do Totta Menezes 
Falcáo e Jorge Neyes. 

réncia. En realidade, Mário Conde non foi gundo plano a millonária Mário Conde pagara -
· moi orixal, apesa( ·das pretensións da sua operación levada a cabo 67_.000 mil míllóns pola . 
equipa de asesores .. Dixo o que-tiña que por Emílio Botin Sanz, pre- .. ~compra do Totta. A ad-
dicer un trunfador: que gañar cartas -por sidente do Banco de sa·n- quisiciórí do banco portu-
e:Xemplo: tantos coma el- non só non re- tand~~ e proprietário maio- gués polo banqueiro orixi-
sulta reprob_abel senón que forma parte da ritário do Banasto. nário de Tui fara apoiada 
léxica dos negócios; que o· capitalismo é o -polo Rei de España que 
mellar dos sistemas ensaia.dos palas so- _ Botín Sanz de Sautuola y influira ante Soares, asi 
ciedades humanas, entre outras causas . García de los Rios, tillo de · como por Felipe González 
porque permite que un avogado d.o Esta- banqueiros e unhas das que- tamén trasmitrra as 
do (o número un da sua aposición: o mo- persoas con m.áis poder suas impresións ao seu 
delo favorito de Manuel Fraga) chegue, hox~ no Estadó, canse- homónimo Cavaco Silva. 
con cuarenta anos, á xefatura dun dos guiu vender o 50% do Con todo, a venda causa-

. -principais bancos do Estado españor. ,banco portugues totta e ra non poucas críticas en 

A biografía de Conde era atractiva. Non 
era o filio -dunha das famílias élásicas do 
capitalismo español. Era un técnico-fun
cionario que se _ asociara cun capitalista 
-Abelló- e conseguira que unha multina
cional -a italiana Montedison- pagase 

A9ores pór 125.?00 mi- , _ Portugal, pola: perda de· 
llóns de pesetas, co que $Oberania que significaba 
se estiman en 58.000 mi- a venda de>- 5'0% dunha 
llóns os benefícios logra- das suas principais enti-
dos por Botín. Este plu's- dades económicas ao seu 
valor estará libre de im- vello enemigo peninsular. . 
postas dado ,que o Banco ~gora Portugal recobra o -

. Por outra parte, o consór
cio Aírtel, liderado polo 
Banco de Santander, con
seguiu estes dias facerse 
coa adxudicación -da se
gunda_ licéncia de telefonia 
mobil, un dos negócios 
considerados máis rendá
b~is dos próximos .~nos.+ 

estrutura": o maior peso específico adquiri
do polos administradores e as suas even
tuais relacións cqnfütivas cos proprietários 
dásicos do capital. Conde, ao cabo, era a 
constatación da nasa cabal in1egración na 
aldea económica global, da nasa progresi
va normalidade. A existéncia de Conde po
dia ser anotada, por que non, no haber do 
felipismo: ou é que alguen non quer aceitar 
a existéncia da lóxica interactiva? 

A suba e caída do Mário Conde coloca 
unha interrogante fundamental : estamos 
ante a excepción que confirma a regra 
dun funcionamento incorruptíbel do Sis
tema ou estamos ante a exemplificación 
dun comportamento habitual ~ue admite, 
como é obvio, excepcións? E Conde un 
accidente excepcional do tecido armonio
so do Sistema ou representa un botón de 
mostra caído do traxe por mor dun fio 
mal cosido ou de baixa calidade? 

Aqueles que fixeron del un paradigma da 
modernidade atribúenlle, agora, a paterni
dade da "cultura do pelotazo". E necesário 
que algo mude para que todo siga igual. 
Convén que haxa culpábeis con noma e 
apelidos para que non se repare , por 
exemplo, nos 60.000 millóns de maisvalia 
obtidos polo novo proprietário maioritário 
de Banasto -Emílio Botín-na venda da 
participación no Banco Totta de Portugal. 

Mário Conde foi o que foi e fixo o que fixo 
porque habia unha atmosfera social que 
convertia a ese tipo de irtdivíduos en líde-

n res indiscutíbeis. E os políticos governan
tes non se conf armaron con ser en espec
tadores pasivos de semellante proceso. 
Alguns -como Solchaga- proclamaron 
que este era o território preferido polos 
novas imitadores do rei Midas. Outros 
-como Guerra- non agacharon a sua 
amizade co xoven banqueiro triunfador 

,,..apésar do esquerdismo descamisado que 
profesaba. Mentres, nos dirixentes do PP 
medraba unha indisimulada envexa mis
turada co medo de pensar que Conde era 
o único que podia derrotar a González. 

Non sei se Berlanga quixo antecipar meta
foricamente a situación actual cando ele
xiu un título contundente para o seu último 
filme ("Todos ao cárcere"). En todo caso, 
é constatábel que o Sister:na dispón de 
mecanismos suficientes para tratar como 
excepción o que é unha regra. lso si: pode 
devorar ao Conde, pero non pode eliminar 
as fotos dos anos f~lices. Co Xefe do Es
tado, co Papa~ con Felipe González, con 
Alfonso ~uerra, con Aznar, con Fraga ... +. 

Xr.c;cs VEGA é profesor 
da Faculdade' de Económicas de Compostela 
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·CRISE POLÍTICA EN PORTUGAL 

A direita quer carregarlle a c81pa ao Máriq Soares 
l . . . 

P~rtugal pendente ~e se GaVato ,, . '. 
~bandona a xefatura clO governo 
•B. LAXE 

Os rumores de que o 
Primeiro Ministro 
Portugués abandona o 
seu pasto neste ano 
dispáranse, mentres o seu 
partido, o PSD, prepara o 
congreso a celebrar en 
Febreiro. As dimisións no 
governo acentuan a crise, 
pero a dereita arremete 
contra o presidente Mário 
Soares ao que acusan de 
querer provocar a 
dimisión. 

Desde finais de Outubro, cando 
xurdiu a primeira notícia sobre a 
hipótese dunha renúncia do pri
meiro ministro portugués, Cava
co Silva, o seu partido, o PSD, 
pasou a ser unha formación "en 
estado de coche", como a califi
cou o semanário Expresso. Pe
ro desde había meses que Ca
vaco lle confiaba aos xornalistas 
estar farto de pequenas tricas e 
vaidades partidárias, das ambi
cións mal disfrazadas e da falta 
de solidariedade de vários diri
xentes do seu partido. 

Pero é cando xurden os maiores 
enfrontamentos como Presidén
cia da República, crises da Pon
ta, caso da OGMA etc, cando se 
comeza a falar tanto da posibili
dade de que Mário Soaeres di
solva o governo como de que 
Cavaco Silva dimita. O enfrenta
mento entre as duas institucións 
voltouse máis forte despois de 
que Soares non sancionase a lei 
reguladora das comunicacións. 

Neste instante, a dereita, que 
ansiaba esta lei que viña a vo-

Q CONFLITO CHECHENO 

tar por terra as 
poucas conquis
tas do 25. de Abril 
que quedaban 
neste eido, arre
meteu contra Soa
r es, peqíndolle 
que renunciara ao 
cárrego da Presi
dente da Repúblr
ca, acusándoo de 
estar a criar un cli
ma fatal para a re
cuperación econó-

. mica. Pero os en- . 
froritamentos de 
agora_ non son os 
máis fG>rtes da 
convívéncia, nen 
se poden compa
rar aos habidos 
na Fráncia con 
Mitterrand de pre
sidente. 

Pero as maiores 
dificuldades para 
Cavaco semellan 
proceder das am
bicións dos seus 
próprios correlixio
nários, cun partido 
en desnorte abso
luto e o país aco
nóm ico e político 
cuase paralisado 
perante a incerte
za dos próximos 
meses. Pero Ca
vaco teima en non 
desvear nada antes de media- · 
dos de Xaneiro. O Expresso 
perguntábase no seü artigo prin
cipal do 24 de Decembro "cal é 
a razón de non ter anunciado xa 
o seu posicionamento, deixando 
ao PSD inmolarse publicamen
te, en desespero e angústia e 
ao país mergullado nunha incer
teza que lle afecta a retoma 
ec~nómica" . 

Os achegados a Cavaco afir-

man que o primeiro ministro pre- . 
tende levar até o fin a integra
ción europea, chegar no primei
ro pelotón ou, polo men0s, non . 
permitir que o Estado español 
consiga meterse nos paises de 
primeira velocidade, mentres 
Portugal é· relegado na periféria 
do centro neurálxico e máis de
senvolvido da Europa comunitá~ 
ria. Desta tesitura dependen, 
segundo Cavaco, "a moderniza
ción e o futuro de Portugal".+ 

QUE FIXESTES CO GLORIOSO. 
EXÉRCITO VERMELLO? 

~· VEIGA 

O antigo E,xército Verme/lo, educado durante se
tenta anos na máxima de que a povoación civil 
nunca era un obxetivo militar -e unha persoa non 
sospeitosa de pro-sovietismo como o xeneral Al
berto Piris era capaz de recoñecelo hai uns dias
está a sofrir, neste devalar caótico que desde hai 
tres anos vive R¡Jsia, unhas fortes contradicións 

ción de esquerda, a cada máis organizada, obser
va como os consórcios ocidentais ·se fan. coas con
cesións enerxéticas e científicas da outrora·segun
da poténcia mundial, a cámbio dun crecemento 
dos artículos de consumo ªºs que unha maioria 
non ten acceso. Non seria, xa que logo, in~spera- · 
do que o país tomase outros rumos en pouco tem-

po. Ocidente, coa su teima. internas. En canto os bom
bardeiros devastan Groz
ni, en médio do anonimato 
que permite mitigar os es
crúpulos dos pilotos, a in
fantería non só non é sufi
ciente para derrotar aos 
resistentes, ~enón que 
mesmo confraterniza con 
eles en moitos casos. 

- - - - - - - - - - - - - - - - ideoloxista -que agora re-o ' nace. nos Estados Unidos 
cidente descalifica coa ofensiva republicana-

. o nac1' onal1' smo checheno está a aquedarse sen in
. terlocutores en Moscova. 

e mantén Non encon'trarán outra 
0portunidade igual en se

. 'tenta anos. o ap'oio a Ieltsin 

leltsin, apoiado por Oci
dente; está a librar unha . 
batalla contra Chéchenia 
(antes xa a librara contra o 
seu próprio parlamento), 
pero tamén en perxuício do seu povo, inxenua
mente entregado aM presuntos investidqres capi- . 
talistas, e hoxe fortemente disgustado co seµ pre
sidente. Os resultados desta guerra poden ser sur
prendentes, como tamén apontaba Piris. A oposi-. 

Tamérr hai que destacar a 
perversa interpretación do 

· ·conflito por parte de toda a 
prensa coñecida, obsesiva 
e extensamente cen\f€}da 
na descalificación do s-ece-

sionismo e nacionalismo checheno, pero que nen 
unha vez só ten a ben citar a palabra petróleo. Se
gundo a versión que oferecen estes autocampra- . 
centes médios, a economía non pinta nada nas 
guerras, nen nesta,· nen en n~ngunha outra.+ 

A NOSA TERRA· 19 
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México en ·dificuldades 
MANliELCAO 

Pasado un ano da entrada en vigor do Tratado de Libre Comér
cio, a economia mexicana non é capaz de seguir o ritmo no novo 
espazo ee,onómi~o criado. No glorioso 1992, o embaixador mexi
cano en España pronunciou unha conferéncia -en Santiago e pa
receume estar 01:1vindo un disco xa coñecido que facia referéncia 
á sítuación económica española en relación coa Unión Europea. 
En efeito, n_aquel momento, México estaba a disfroitar de golpe 
de todos os benefíctos que se derivan da abertura cara unha · 
área económica máis ampla .e .desenvolv,ida: entrada de capital 
estranxeiro que se queda cos secfores máis importantes.da €CO
nomia ao país, que son privátizados en aras -,--c:iise- da necesá
ria liberalizaci6n da economía. Esta venda de-activos fixo que o 
superávit do·sector público.en 1992 ch.egase ao 1,6% do PIS, si
tuación que permitiu unh~ mellara na estabilidade de prezos, un 
aumento do consumo e o mantimento dun peso sobrevaluado, 
etc. Mais esta dinámica era insostíbel pois a baíanza comercial 
era cada vez máis favorábel .aos EEUU: México era un mercado 
para as empresas norte-ameriearias e non ao revés; a afluéncia . 
de recursos ·era froito da venta ~ 

das xoias da aVoa que se gasta- ~ - - - .- - - -
ba alegremente pensa11do que 
os investimehtos exteriores pro
seguirian indefinidamente (o dé
ficit da balanza por conta co
rrente era sobradamente com
pensado polo superávit . da ba
lanza de capitias); a esta~ilidade 
de prezos vinculada aos tipos 
de cámbio acabaria por virse 
abaixo e, fin~lmente, a auséncia · 
no texto do TLC· de mecanismos 
corectqres para mitigar as desi
gualdades inter-territoriais, co-

-México 
. era un 
mercado 

para 
a~ empresas 

. norte- _ 
americanas e 

mo os diversos fundos existen- -. non ªº revés 
tes na UE, xerou un crecente 
descontento político e social 
senda o caso de Chiapas só a 
ponta do iceberg. 

Agora, México está perd~ndo 
as suas reservas de divisas (10.500 millóns de dólares en dous 
meses), o dólar cotizouse o 2Tde Decembro do 94 a 5,.6 pesos 
frente aos: 3,2 de Agosto de 199;3, a débeda externa chega ao 
60% do -PIB ameazando, de novo, o control das variábeis ma-· 
croeconómicas básicas1 pois vanse xerar aumentos de prezos 
que poden activar o lume iñflacionista, alterando as previsións 
de crecimento, a criación de emprego, e, sobretodo, a confianza 

·dos investidores estranxeiros, qu_e están sofrendo grandes pe
das coa caiída do peso. A tendéncia á baixa dos tipos de intere
se verase bruscamente cortada reanudándose a espiral infernal: 
descontrol de prezos-tipos efe. interese altos-esp'eculación-ende- . ·· 
bédam~nto. · · 

A situaqión mexicana acusa alguns paralelismos coa economía 
española e a sua inserción na área_ UE. Probabelmente os mexi
canos están a viver agora os sucesos que se desencadearon no 
Estado español despois de 1992 coas suce'sivas devaluacións 
da péseta, asi como a re?aca dun período de bonanza económi
ca moi difícil de soster. A situación española ten ao seu favor a 
pertenzp a unha área económica conducida c;unha mistura polí
tico-económica que inclue maiores doses de equilíbrio, froito do 
consenso dunhas regras de xogo máis democráticas, mentres 
que o TLC é unha montaxe estritamente económica que pon o 
acento case exclusivamente no mercado sen atención aós _pro
blemas políticos e sociais que se de'rivan dun proceso·de axu$te 
que ~era inevítabelmente desigualdades.• 

/ 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posfbeis 
(Felipe González) 

Cuiñá quer.Cesar a 
Amador Vázquez, 

· responsábel da 
Consellc;¡ria de Política 
Territorial en Ourense, 
palas obras de 
Castrelo d~ VaL Pero 
Saltar, o presidente 
da Deputación e _quen. 
puxo no pasto ao 
Amador, non lle deixa. 
Cuiña ten que recorrer 
ao seu xornalista 
abonado para dar a 
mensaxe. Recebido. 
Grácias. 

Van galeguizar o 
servizo ,de 
publ icacións da 
Deputación de 
Pontevedra. Pero 
César Mera, 

:. presid~nte da · 
mencionada 
institución, non coida 
axeitada esta 
iniciativa~ "Non se 
pode redactar ~n · 
galego unha · 
investigación de 
carácter ·nacional ou 
internácional". Si, ~ 

r burriño que en 
Alem.aña hab í aste 
defender .ti moi ben. en 
castellano. Ou é que . 
queres que se redacte 
todo en rnglés, como o 
ínclito Vázquez? 

A Se~:.retariá .>,<erai , 
da Comunicación, 
adscrita á. Gonsellaria 
da Presidéncia, é a 
principal fornecedora 
.de información dos 
meios de 
-comunicación galegas, 
como se explica nuri 
ai;tigo, P~l:?l}cadq '1~$te 

r' .. , I " ,. . - .. .. -· .>. 

Vl.O}e/·nc1·a e 11.XO ferise a Sanábria éomo nación. 
ANDRADE Coidamos, máis .ben, que esta-

Desde ·aquí gostaríame mostrar 
a miña opinión e posición a res
peito do problema do lixo en Vi7 
go e en concreto na zona de 

· Guixar. · 

En Vigo existe actualmente un 
vertedoiro (o do Zondal en Vala
dares) que está totalmente des
bordado e no ca,I existen tubos 
para evacuar os gase·s polos 
que sai lur:ne. Os viciflos de Va
ladares levan agua'ntando todo 

~) ------.... 

o lixo de Vigo desde hai 30 
anos. Debido ao esgotamento 
de zonas nas que verter, déci
diuse buscar unha alternativa e 
esta se'ría a' de construir unha . 
planta de transferéncia na que 

~ se comprimira o lixo' en contado
res para transladalo ao munic;í- · 
pío coruñes de .Cercada para ali 
queimalo nünha inciQeradora. 

Fíxose un compromiso entre o 
Concello e a Xunta no cal ·o pri
meiro puña os terrenos e a se-

. gunda construi
ría a Planta de 
Transferéncia 
( p · T · ) · Bus c á- É totalmenJe 
ronse os terre-
nos, pero todos denigrante ver 
fo ron desesti- as ruas de 
mados por SO- . . 
GAMA, empre- Te1s, non ha1 
sa encarreg~da , coritedores 
da construc1on. . 
Por firi o Canee- nen papele1ras 
110 atopou ~n~r e 0 lixo está 
terrenos axe1ta- -
dos ·en Guixar amontoado -
aos cales so~ nas ruas . 
GAMA deu · o 
seu visto bon, 
xa que por eles 
pasa a via do 
tren e asi o translado do lixo po~ · 
deria s.er por ferrocariil, un meio 
de transpoi;te máis ecor:tómico. 

Ao igual que a Asociación de 
Viciños de Teis (A.VV.T.) eu 

· penso que Guixar é o lugar me
nos idóneo para ·a instalación 
da P.T., xa que o bairro de Teis 
xa está cheo de servizos para 
Vigo: vias do tren, estradas 
principais, auto-estradas (e _a 
nova Rande-Puxeiros), indús
trias várias, estaleiros, fábriéa 
de pensos, circulación contínua 
de transporte perigoso, CAMP
SA e incluso queren instalar un 
centro comercial que pode pór 
en perigo ao pequeno comérico 
en Teis,· causa que parece non · 
preocupa( á Asociación de Co
merciantes de Teis, pe.ro ape
sar de todo isto. queren pór ou-. 
tra indústria máis calificada co
mo insalubre, perigosa e noci- · 
va. Os políticos deberían preo
cuparse máis pola xente e me
nos polos. seus intereses. 

Persoalmente estou . en contra 
da instalación da P.T. en Gui
xar, pero -non podo dar o meu 

· beneprácito a esa xente que uti
liza a violéncia como meio de 
defensa dos seus .intereses. Esa 
xente utiliza aos mozos de todo· 
Vigo para que se poñan .ante a 
policia para dar e recebar gol
pes-e .como vándalos dsstruir 
todo o que atopan no bairro. 

Eu non quero a P.T. en Teis 
pero non a quero polas mes
mas razóns que a famosa Co
misión de Afectados de Guixar, 
xa que os seus intereses son 
meram~nte económicos: egoís
tas . Esa xente di que non por
que o seu piso vai devaluarse 
pero non se decatan de que os 
viciños de Valadares levan 
anos aguantando o seu lixo. 
Eles non entanden de incinera
dores nen de ecoloxia, só que-· 
ren que lles saquen o lixo da 
casa. 

É vergoñento escoitar algunhas 
persoas que esta é a primeira 
loita na que se ven involucra
dos, cando o mesmo tempo es
tán ameazando e insultando á 
A.VV.T., a cal leva máis de vinte 
anos loitando polos problemas . 
do bairro. Pero claro, os salva
-dores do bairro parece que que
ren ser eles. Eles conseguiron o 
que querian, destruir a A. VV. T., 
asi cando teñan algun proble
ma, seguirano tendo. 

Se pensaban que a A.VV.T. fun
cionaba mal podian formar eles 
a Asociación de Viciños de Gui-· 
xar. Asi se vería quen é quen no 
bairro. · · 

Tamén me gastaría saber por 
que non quixeron levar a xente 
á X unta para protestar. Preferi
ro n continuar molestando aos 
seus viciños facendo cortes de 
tránsito no bairro e destruindo o 
que é de todos. Porque claro, 
todo o mobiliário urbano e os 
autobueses destruídos ímolos a 
pagar todos os viciños ~e Vigo, 
non só eles. 

Asemade, gostaríame clp.rexar 
algo: é incríbel que se digá que 
a A.VV.T. está politizada, polo 
de agora eu xa lin en diferentes 
escritos .tres versiólis diferentes: 

a) que se pactaba co govemo 
mµni~ipal. ·· 

É totalmente denigrante ver as 
ruas de T eis, non hai contendo
res nen papeleiras e o lixo está · 
amontoado nas ruas, o asfalto, 
está queimado e inda se ven ·as· 
pegadas do plástico derretido e 
támén se lles deu por arrincar 
as cábinas telefónicas. Foi horrí
bel ver como polas ruas máis 
importantes do bairro corrían 
mozos encapuchados facendo 

· b) ~ue son un satélité do ·s.N.G. 

e) que son simpatizant~s acérri
mos de Arca. 

9~f'!lb~rra~a~·- 1 
. · 
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En que quedamos? O que faifa · 
agora é que digan que son .$9-

guidores do Dalai Lama ou de 
Mohamar el-Gadatfi. 

Se eu falo da A.VV.T. , falo por
que me preocupei de perguntar 
e de informarme, non como ou
tras persoas que se adican a di
ver cousas porque llo dixo fula
nita no mercado ou menganito 
na taberna. Ternos que ser sé
rios e portarnos como adultos. 
Non se poden dicer causas que 
non son cartas nen consentir 
que se agreda física e verbal
mente á xente acusada inxusta
mente. Só os barbaros fan estas 
causas. 

Realmente eu síntoo pola xente 
de Teis, xa que está perdendo 
credibilidade na cidade de Vigo 
e tamén polos comerciantes que 
están sofrendo perdas. 

Espero que se deixe a violéncia 
de lado e que as palabras subs
tituan ás pelotas de goma.• 

IOI.ANDA ALoNSO REGUEIRO 

(VIGO) 

Gaita e nación 
O pasado dia.23 de Decembro 
asistimos aos "IV Festival da 
Asociación de Gaiteiros Gale
gos" organizado pala mesma. 
Entre os participantes estaba o 
gaiteiro de Sanábria Julio Pra
da. O apresentador, Casimiro o 
Cego, divertiu 
ao público asis-
tente cunha lú
cida observa.
ción: o festival 
internacionalí-
zase. 

· Parécenos que 
somente a ig
noráncia pode 

- explic~r tal afir
rnación. Inter
nacional é lite-

Sanábriase 
culturalmente 
pe~ence 
aalgµén 
éá Galiza · 

ralmente "entre nacións", e es
'tas fundamé"ntanse . no aporte 
cultural. Se isto é asi, Casimiro 
o Cego estaría a diver , que' ·no 
festival habia duas nacións re
presentadas: a galega e a sa- . 
nabresa. Ainda que nos parece 
elucubrar demasiado que o 
apresentador eri cuestión se re-

·~. 

ba a falar da nación castellano
leonesa, ou, incluso, da espa- · 
ñola, a cuestión comeza a dar
n_os medo. Se ahi algo de posi: 
tivo na afirmación é comezar a 
considerar a Galiza .como na
ción. Poderíamos perguntar ao 
tal Casimiro se é Sanábria un
ha nación allea á Galiza?, res
postaria?, seria quen? 

A nós, quede claro, impórtanos 
ben pouco onde permanezan as 
fronteiras, mais Sanábria per
tence a isa que é a indefinición 
fronteiriza, mais S_anábria per
tence a iso que é a indefinición 
fronteiriza, de cando os limites 
se van tornando. difusos e os 
aportes culturais se solapan. 
Pero desde Galiza. Sanábria se 
culturalmente pertence a alguén 
é á Galiza, e, desde lago, ere
mos que identificados con Cas
tela, os sanabreses, están ben 
pouco. As nacións, como dixe
mos antes, fuhdaméntanse na 
comunidade cultural, e o señor 
este descoñece o signficado do 
termo. Olla ao que dicimos. A 
non ser que veña a demostrar
nos agora que a gaita, como os 
celtas, veñen de Sória. • 

BANDADEGAITAASKAULÓS 

(VIGO 

36 anos 
O 1 de Xaneiro van alá 36 anos 
do triunfo da Revolución Cuba
na. O primeiro de ano do 59, to
maban A Habana as tropas re
beldes, pondo fin á guerra aber
ta contra a tira-
nia de Batista , 
que era usada 
coma un títere 
polos EEUU e 
os seus intere-
ses. 

Moito se ten fa
lado do sucedi
do dende aque
la até agora. Xa 
sabemos dos 
logros en maté
r i as básicas , 
imprescindíbeis 
para vivar, da 
Revolución cu-
bana: desapari-

Cubaé un 
exemplo para 
os países 
pobres que 
E~UU eos 
seus tristes 
aliados non 
permtten 

ción da fame, da mortalidade in
fantil elevada, do analfabetismo, 
das penúrias sanitárias , dos 
asasinatos. Cuba amosou un in
ternacionalismo que debe ser 
exemplar para todos os pavos 
do mundo, prestando axuda di
versa a Angola, Sáhara, Nicara
gua, Etiopla, Chernobil... 

Empezou en 1959 a constru
ción, partindo da ruina da des
feita de Batista, da nova socie
dade. Ese foi, é, o seu pecado. 
Que as terras se repartisen, 
que a produción sirva non para 
er)riquecer a uns poucos, se
nón para benefício do pavo, 
que os nenas e nenas tivesen 
acceso ao estudo, sen importar 
de quen eran tillos, é un exem
·plo para os paises pobres que 
EEUU e os seus tristes aliados 
non permiten. 

Dende o Baixo Miño, desde Ga
liia, queremos non só saudar á 
Revolución Cubana, a ese ar 
fresco que representa, senón fa
cer un chamamento a todas as 
x,entes pára conseg.uir un ob
xectivo que ternos ao noso al
cance: que remate o criminal 
bloqueo que sofre' desde hai 33 
anos Cuba. Conquerilo seria un 
triunfo impórtantísimo non só 
para Cuba, senón para todos e 
r r. ~ 1 ., •• ,. .......... . 

-. 
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G-L O B A Llfrl~ 
todas aquelás sensíbeis ao au
téntico progreso dos pavos. Se- · 
ria o ~runfo da dignidade. • 

RAMON FERNANDEZ LEAJ; 

(PORTAVOZ DA AsOCIACION pE -

AMIZADE GALEGO-CUBANA ·DO 

BAIXO MIÑo) 

O acorralamento 
imoral 
do povo cubano 
Xa a finais do século pasado, as 
intrigas e sabotaxes do imperia-

. lismo americano afundiron o 15-
2-1894 ao seu · acoirazado Mai
ne, botándolle a culpa a España 
e declarándolle a guerra co fin 
de apoderarse da illa caribeña, 
o que amostra as intencións do 
imperialismo americano de do
minar ao pavo cubano, xa é his
tória de vello. 

Ainda non existía Carlos Marx, 
nen Lenin, e xa os EEUU tiña li
tíxio con Cuba, quer dicer, que 
a rivalidade dos EEUU con Cu
ba non ven dun conflito ideolóxi
co (Socialismo -Comunismo}, 
senón que é puramente expan
sionista (anexionismo). Feitos 
recentes confirman esta tese, 
basta lembrar as intervencións 
dos EEUU na República Domi
nicana, Panamá, Vietnam, Gra
nada, ou Iraq. 

Os desexos norte-americanos 
de apoderarse de Cuba, remón
tanse ao terceiro persidente dos 
EEUU Thomas Jefferson (1801-
180~). En 1801 dicia: "Confeso 
sinceiramente que sempre con
siderei a Cuba como a adición 
máis importante do noso siste
ma dos EEUU ... ". 

O sexto Presidente John Quincy 
Adams, senda secretário de Es
tado do seu antecesor na Casa 
Branca, James Monroe, escre
bia o 28-4-1923 a Hugh Nelson, 
embaixador estadounidense en 
Madrid manifestando que Cuba 
"era un apéndice natural de 
América ... ". 

Anos máis tarde, un influinte pe
riodista, Moises X. Beach pro
prietário do Sun neoiorquino, es
crebia sen rubor, o 23-7-1847: 
"Pala sua posición xeográfica , 
por necesidade e direito, Cuba 
pertence aos EEUU, pode e de
be ser nasa". 

Un ano ant~s de rematar ague
rra con España, o Subsecretário 
de Guerra dos EEUU J.C. Brec
kenridge, enviou un comunicado 
o Tenante Xeneral N.S. Miles, 
Xefe das forzas norte-america
nas en Cuba. Este documento 
ten data do 24-12-1897, e entre 
outros parragráfos dicia: "Debe
mos destruir todo o que est~ 
dentro do rádio de acción dos 
nasos cañóns. Debemos con
centrar (> 'bloqueo de xeito que a 
fame e a sua eterna compañei-. 
ra, a peste, minen a povoación 
civil,· e dezmen ao exército cu
bano". "Resumindo, a nasa polí
tica debe ser sempre apoiar ao 
máis feble contra o máis forte, 
até que logremos o extermínio 
de ambos (cubanos e españo
les) co fin de anexionar a Perla 
das Antillas". lsto quer dicer que . 
xa un · século.antes, a linguaxe 
dos norte-americanos, no seu 
conflito con Cu~a. era "Bloqueo · 
é exterminio" . . 

Desde hai máis de 30 ano's, o 
povo cubano está a sofrer esta 
ameaza feita realidade, por un 

A .· A .L f) E A 

DE SECTAS 
EEUU que peden o fin do blo

. queo, até o Papa. Este desexo · 
. estase a converter nun clamor ' 

· mundial, porque Cuba xa non 
. _representa unha améaza para · 
,. os .EEUU, polo tanto non existe _N°ANINA SANTOS 

Os resultados dun inquérito que escoitei na· rádio <licia .que .a . 
maioria dos católicos, refugaban as sectas e os seus p·resupostos. 

Confeso que me seritin surprendida. 

Porque moito do dogma católicó r~sulta exótico amén de .. im
posíbel de entender. Resulta, non obstant~, que na nosa área 
cultural desde que nacemos éodeámonos con el por via fami-

Har, escolar, de cataqu~se ou-mesmo por ósmose, _ chegando a 
integralo na nosa paisaxe, como crenzas uns, como coñecimen..: 
tos e cultura, outros. 

Asi a resurrección da. carne, o fin do mundo, as tres persoas· en· 
unha e o Espírito Santo en forma de pomba (Trindade), a virX:i
nidade de Maria ou a transubstanción. 

Estas cousas en ouvidos de xente non avisada resultan tan ex
tremadamente chocantes, polo menos, como as viaxes astrais
ou as reencarnacións que predican outros grupos relixiosos. 

Se cadra é que entre secta e secta, o sectarismo se exerce ·con 
toda li_berdade. • 

bloqueo inobre e amoral por 
parte dos EEUU , e agudizado 
poi a terrorífica "Lei Torricelli", 
para submeter~ e rendir pola fa
me, a enfermi-
dade e a misé-

ria ª todo 0 po- Os balse1·ros 
vo cubano, sen 
a mínima consi- non son 
deración huma-
nitária para os a contra· 
vellos, nenos ou 
enfermos. 

Cando se ten a 
sorte de viaxar 
a Cuba , com
partir e conviver 
cos cidadáns 
daquel país, un 
decátase da 
conciéncia que 
tñen das terrorí-
ficas intencións 
do bloqueo 

revolución, 
senón que 
~sea pan 
á famee 
á misériaa 
que os levou 
o bloqueo 

americano. Están mentalizados 
e preparados para resistir até 
límites insospeitados con tal de 
defender a soberania e a digni
dade do seu país, e porque te
ñen memória histórica. Por iso 
a figura do comandante Fidel 
Castro agrandase porque e 
guia é encarna este longo. e 
amargo camiño cara a liberda
de e dignidade, frente ao xigan- , 
te americano. 

O povo cubano é hospitalário, 
é solidário, teno manifestado 
ao longo destos 35 anos d·e 
Revolución, enviando mestres, 
médicos, sangue e soldados 
aos pavos máis necesitados do 
mundo. 

Cando un compraba "in situ" o· 
nível educativo e sanitário do 
povo cubano, o baixo nível de 

~mortandade infantil, comparado 
coas misérias do resto dos paí
ses do seu entorno, chamados 
"democráticos", a un éntralle no
xa e indignación de ver e ouvir . 

. todos os días nos meios dé co
municación opinións carentes 
de rigor, de veracidade, cunha 
clara intención: a de intoxicar e 
manipular á .opinión pública conf 
ins poucos éticos. 

Os balseiros ·nori son a contra
revo!uCión, senón que escapan 
á fame e á miséria a que os le
vou o bloqueo, os mesmos que 
através d.e pote_ntes emisoras 
desde Miami, os "j?leaban" a es
capar ilegalmente, ainda pondo 
en perigo as suas vidas, para lo
go utilizalos como propaganda 
contra a Revolución cubana. · 

Sexamos respeituosos 60 povo 
cubano, que sexan eles me~
mos os que busqu.en a mellar 
saída, con dignidade á dura si
tuación que están atravesando. 
Pidamos que EEUU lles levan-' 
te o bloqueo, como fixo con ou
tros países comunistas, e esta.. 
bélezan un diálogo de mútuo 
respeito. 

Cuba ten relacións con máis de ' 
160 paises. A ONU en duas 
·ocasións pronunciouse contra o 
bloqueo. A última reunión dos 
países .americanos pediu o fin 
do bloqueo. Cada día- son máis 
as voces de países, persoeiros, 
xornais influintes, if-lcluso dos 

-HERMO 

argumento nengun que xustifi-_ 
que este xenocídio contra a hu- . 
manidade.+ 

XosÉ LUIS. VIDAL l4JÑO 

(PONTEVEDRA) 

F~cendo país 
coa . 

. . 

Nasa Historia · 
Non pod-o máis que felicitar a 
iniciativa de A Nasa Terra coa 
edición de "A Nosa Historia" .. ó 
resu1tado é para min de moito 
interese pedagoxico, un elemen
to bibliográfico indispensábel e 
necesário desde hai moito tem
po que deberia asomarse a to
das as bibliotecas e centros 
educativos do país galega. 

"A Nasa Historia", sen entrar en 
debater a sua maio·r ou menor 
calidade literária,· e-xemplifica un 
dos. pasos firmes ces que debe
ría camiñ.ar . o nacionalismo ga-
l ego: a divúlgación do pensa
mento através de propostas sin
xe las e ac'cesíbeis a todo o 
mundo, en especial° ós mais ca
tivos. ·Tede en conta tamén que 
moitos ·de nós non ternos unha 
formaci.ón universitária ou inte-:. 
lectual e simplificar os contidos · 
soe facer máis atractivo ache
garnos .ª eles. 

Fora de intrigas, batallas dialéc
ticas, ánsias de -poder, enfrenta
m entos, etc., 

·etc. o reto se
gue a ser trans-
mitir ou facer Oretoseguea 
nacer entre os 
galegas, e repi- ser transmitir . 
to en especial 
efltre ós nenes. 

- e nenas, o 
amor á Galiza, 
os seus- bos-

entre os 
galegos,·en 
especial entre 

ques, .ríos, a os nenos e ~-
sua cultura, 
música, a sua nenas, o amor 
história, as á Galiza 
suas orixes, e 
que , mellar 
aposta que· fa-
celo duh xeito 
lúdico e ameno como· nacen es
tes libriños da iniciativa "A Nosa 
História". 

Apóntome sen dubida a cons
truir ·o·país con bons cimentos, e · 
que pedra mái_s dura e· fermo.sa 
que a históri_a para facer estes. 

Por todo iso felicidades e longa · 
yida á 'Nosa História". • 

ANxo· MoURE MOsQUERA 

( yARABELOS-MARiz~CHANTADA) 

C!.~li,za e · 
Portugal unidas 
contra .o 

· gen~cfdio 
lrmáos Galegas: Ern primeiro-lu
gar, a minha homenagem since
ra ao vosso trabalho esforgado 
em defesa da vossa língua, da_ 
vossa· Qultura, da vossa história, 
que, fruto de mi!énios de con
vivencia, nos é comu~. 

A vossa na<;áo náo iem frontei~ 

' mesmo. periódico · 
(páxina 8) .. Neste ano 
parece que teñerí -
pensado ampliar o 
servizo, porque nunha 
nota da mentada · 
secretaria do 4 de 
Xaneiro infórmase dos 
resultados da terceira 
etapa do Ralli 
Granada-Qakar (~ar 
un camión galega que 
v~i na 3~ª pósición). 
Acábará Pérez Varela 
facendo as cr6nicas 

-do Deportivo? 

Están ·a desa~reditar 
as "posturas políticas" 
en-fa\¡,_or dos inlormes 
"~ientíficos" ou 
''técnicos". Mágoa que 
ll!Oitos de·stes últimos 
merezá.n máis 
sospeita que os 
directaménte políticos. 
Asi ven de suceder 
nos Estados·Unidos 
cun informe que 
quitaba importáncia 
aos riscos dos 
fumadores pasivos: a 
indústria do tabaco 
ofereceu contr~tas aos 
científicos-·qüe 
realizaron o 
Jl!encionado estudo 
para que '.'sofrese 
algunhas al~eracións". 

Din na ráaio que a 
"policia israelita · 
abateu ~ 23· 
fundamentalistas 

-islámicós p~lestinos". 
-Emprégan o termo 
abater coma se os 
. pobres fosen ce.rvos. 
da $erra dos Aneares. 

·E,· ainaa por riba, . 
colóca.nlle doüs _ 
calificativos terríbeis: 
fundament_alistas e 
islámicos. Se fose un ·
israelita o morto, -dirían 
que fara asas_inado e 
.poñedan a voz .da ·sua 
nai ·e das 'suas tías· · 
chorando. '. \ . 

Grandes gurÚs. da 
· ,- economia anúncian en 
: libro as fórmulas· -
1 . 

: . máxicas pára que a 
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sua empresa teña . 
éxito frente á _ · 
competéncia. Que 

. pasaria se todos os 
empresários 
comprasen o libro e 
aplicasen as suas 
fórmulas? .Son as 
falácias do· 
capitalismo, o sistema 
das loterias: só lle .toca 
a un, pero 'cria ilusión 
en todos. 

Ás veces pasa. tamén 
que os meios de 
comunicación son tan 
prudentes que lles 

· sucede como á Voz de 
Galicia que calificou 
de "presunto" membro 
de ETA a un preso, 
Akelarr~, que ~cababa 
de ser posta en 
liberdade despois de 
trece anos de cárcere. 
Nos mesmos días, a 
TVG callficou aó 
asesinado Santi -
Brouard de "presunto" 
dirixente de HB. 

· Calquera dia 
cha·maranlle a Arsénio 
presunto entrenador 
de futbol. ·· 

Á vista do sumário 
. dos Gal m,oita:s frases 
quedan para a 
história: Por exemplo: · 
"A transición española 
é un ex.emplo para o 
mundo" '(Manuel 
Fraga). "O PSOE só ~ 

_pode morrer de éxito" 
(Fel.ipe González). + ... 

... ....... ..... . 

ras a sul, o rio Minho, as sagra
das montanhas do Geres e do 
Larpuco, náo nos dividem, nun~ 
ca nos dividiram, unen-rios, nu-

. ma só · comunidade nacion_al, 
com cultura própria,· peculiar e 
diferenciada das restantes co
munidades Ibéricas. 

Ignorar isto~ é pura e simples
mente-renunciar o ber90 em que · 
se nasceu, o cháo em que se 
cresceu; a língua que se apren
de.u, é -ignorar a nossa própria 
identidade, pois sem isso náo 
somos nada. 

Aí, sinto-me em casa, nos 
bra9os da minha fl]áe, ao-colo do 
meu pai, pois tuda me é familiar, 
e sinto, igualmente como vós, a 
raiva e o desespero de ser.em ví- · 

. timas, -a tanto tempo, dum regF 
me centralizador, aglutinador-, 
acultural, que ignora a voss_a. 
identidade como na9áo secular~ 
que ignora a vossa cultura e lín
gua, e que teima em impar urna 
ordem utópica, além de vos mar
g in ál izar, apesar de tentarem 
querer provar o contrário, atri
buindo á vossa Pátria, um, na 
minha opiniáo, humilhante, Esta
tuto de Regiáo Autónoma, ten
tando calar a vos'sa voz, ignoran
do e náo entendendo que a ~ali
za nunca foi, náo é e nunca será, 
urna regiáb, a Galiza é urna 
Na9áo, e certamente que aínda 
serei vivo para poder contemplar, 
com estes olhos que a terra há
de comer, o reconhecimento, co-
mo se fosse necessário reconhe-

- cer C> que é táo evidente, da Gali
za, como estado.- independente e 
soberano. - -

Portugal, apesar da sua reduzi
da dimensáo territorial, quando 

. comp?rado com Espanha, en
contra-se Uividido em duas gran
des regióes; urna, o Norte, onde 
se encontra a for9a trabalhadora 
deste país;· contribuíndo com 
muito mais de metade na oonsti
tuic;áo do produto interno bruto 
do país, e _apesar disso igual
mente marginalizada e ignorada 
na atribui9áo de apoiQs á activi
dade in~ustrial e empresarial, 
considerada estupidamente pro
vinqiana, pelo simples facto das 
nossas gentes terem urna ma
neira de falar muito peculiar, e, 
meu Deus, náo ent~nden que o 
bergo desta Na9áo está aquí, o 
bergo da língua deste pavo e~tá 
aqui, sim é essa língua que nos 
é comun, a nós, Nortenhos, e a 
vós Galegas. -

Acreditem que se riem de nós, 
principalmente os h~bitantes da 
capital deste país, a centraliza
dora e massificadora Lisboa , 
pois afirmam eles, que· nós nei'n 
sequer sabemos talar correcta
mente a língua Portuguesa, e 
nem se dáo ao trabalho de. pro
curar saber as verdadeiras ·ori
gens· da nossa língua, pois se o 
fizessem ,_ certamente. que náo 

INTERCÁMBIOS 
X.PIÑEIRO 

Acabo de escoitar unhas arriscadísimas profecias radiofónica . 
-~xuntQ coas inevitábeis agudezas de que Mitterrand vai palmar 
no 95, de que Ventura Pérez Mariño acabará no grupo mixto 
ou de que Fraga seguirá sen nomear sucesor, os agoreiros di
cian algq asi CO\nO. que, en política, o país estaria con'Vul o; en 
economía, medio arruinado e, na moral, sumamente perplexo. 
Tamén é posíbel que eu escoitase mal e o país pode estar per-

-plexo en política, convulso en economía e arruinado na moral. 
Ou se cadra; era simplesmente ao revés, e como realmente 
apontan os oráculos do momento é cara ·a un país perplexo na 
econ~)lnia, convulso na moral e a'rruinado na política, que nas 
boas profecías, igual que nos maos poemas, os adxecti os re
sultan ihtercambiábeis sen merma no resultado final. 

Confeso que máis que polos balances, sempre tiven debilidade 
palas profecías. E postos a darlle un t~nto ao porvir, non hai 
agoiro próprio que me pase desapercibido. Recordo especial
mente ·un horóscopo de hai algun tempo que era o vivo retrato 
do meu futuro. Dicia que en -saúde tenderiá a interesar cada 
vez menos ao sexo aposto; que, en amor, a vida ia subirme 
por enriba do IPC e que, en diñeiro, debería gardar o fígado 
do exceso de bebida.· Naturalmente tratábase dun erro, un in
tercámbio de contidos entre as seccións astrolóxicas. Pero eu 
teño de certo que nengunha pr9fecia me resultou máis exacta. 
Exactamente igual ao que debe pasar co país e eses profetas 
radiofónicos de agoiros intercambiábeis cara o 95. + 

diríam tamanhas barbaridades; 
a·outra, o Sul, essencialmente a 
zona da grande Lisboa, (pois as 
restantes re- · 
gióes do sul de 
Portugal , Alen-
tejo e Algarve, A nossa 
sáo igualmente 
postas á mar- classe 
gem, já que os empresar1·a1 
lisboetas afir- ' 
man que "Por- intelectual e 
tugal e Lisboa e cultural, sente 
o resto é paisa-
gem"), é onde. a necessidade 
se encentra o de se virar 
poder instítuido, 
o poder ·de de- para Norte, 

_ cisáo, tuda pas- para a irma 
sa por ·lá, nada 
se resolve bu Galiza 
se faz, neste 
país, sén o 
"consentimenta" 
da capital, e é evidente que eles 
só actu~m em benefício próprio. 

Por estas razóes, nós, gentes do 
Norte, já á muifo tempo, nos sen-

duma Europa "Comunitária", 
que ainda vem marginalizar 
mais as culturas nacionais, in
terferindo, descaradamente, nos 
assuntos internos de cada 
nagáo, e náo sáo eles que nos 
consideram , a nós, Galiza e 
Norte de Portugal , corno a re
giáo menos "desen~olvida" de 
todo o espac;o comunitário? Náo 
admira que assim o digam, ·pois 
actuam sempre da mesma for
ma, ou seja, desprezam as re
gióes que consideram periféri
cas e subdesenvolvidas, benefi
ciando ainda mais descarada
metne os países ditos podero
sos, que como no caso da Ale-

, manha, agora reunificada, ainda 
aspjran a obter a hegemonia 
deste continente. 

Nós, Galaico-Durienses, ternos 
de unir todas as nossas forQas, 
para preservarmos a nossa cul
tura comum, .milenar, pondo-a a 
salvo desses predadores acultu
rados; partilhando toda a 11ossa 
riqueza linguística, literária, artís
tica e etnográfica comum, e mos
trar a essa Europa -cega que náo 
somos "atrasados" nem subde-

1 'd . 1 . , senvo vr os, somos, rsso srm, vr-
timas, urna vez mais, duma mar
ginalizagáo sem escrúpulos. 

Mas, a razáo principal que me 
levou a escrever-vos foi a ne
cessidade de saber se já se en
contrarn editados os restantes 
volumes da excelente obra das 
Edicións "A NOSA TERRA", no
meadamente o volurne 12, rela
tivo a "Lingua e Historia" de 
Santiago Esteban Radio, e ovo
lume 18, relativo ao "Nacional is
mo" de Xusto G. Beramendi, e 
se estes volumes se encontram 
a venda em Portugal. 

Eu , já procurei por quase todas 
as livrarias da cidade do Porto 
pelos volumes que já se encon
tram editados, só que nada en
contrei. 

AgradeQia, sinceramente, que 
me respondessem, poi o meu 
interesse na aquisigáo dessas
obras é enorme. 

Náo encontro, também, aqui, 
nenhum livro de gramática da 
lmgua Galega, o que me deixa 
produndamente triste, e também 
penso que o mesmo se passa 
aí, na Galiza , em relagáo a 
obras que abordem a gramática 
da língua Portuguesa. Penso 
que todos os Portugueses deve
rí am aprender, ou pelo menos 
tentar aprender a líng4a irmá 
Galega, e vice "versa, com 
voc;és , em relaQáO ao Portu
gués, pois assim, sería dado um 
passo gigantesco na preser
va9áo das nossas rafzes co
muns, e seria, sem dúvida, de 
extrema importan9ia para nos 
protegermos do genocídio cultu
ral , que os tecnocratas e Euro
cratas de Bruxelas pretendem 
levar a cabo, descaracterizando 
as culturas nacionais em favor 
durn federalismo absolutamente 
utópico, que a acontecer, nos 
levará a ruína, económica, so
cial, e principalmente cultural. 

Ao publicar, simultaneamente 
em Portugal e na Galiza, obras 
em Portugués e Galega, ao par
tiharm os o que ternos en co
mum, em todos os campos, 
mostraremos aos estúpidos 
cépticos e aculturalistas, que 
somos-urna comunidade cultural 
iridependente, imortal, que náo 
reconhece, de maneira alguma, 
as fronteiras -políticas estabele
cidas, e que náo deixa que vio
!em a sua singularidade e as 
suas c~racterísticas Wóprias .. 

. timos discriminados, -e a nossa 
classe empresaríal, intelectual e 
cultural, sente a necessesidade, 
no sangue, de se virar para Nor
te, para -a irmá Galiza, estabele
cendo a coopera9áp e intercam
bio a todos os níveis, priveligian
d0as em rela9áo as mantidas 
corn o resto do país, e náo' es.ta
mos a fazer mais do que priveli-

Renqvo as minhas felicita9óes 
r----------'------------, pelo vosso extraordinário trabal-
: Esta s.eccion es~á abert'a á~ · · ho, e envio, a todos vós, meus · 

git,:lr as nossas origens. . 

~liado a isso, ternos a amea9a 

l informacións, opinións ou críticas irmáos, um ~bra90 sincero, do 
1 enviadas polos leitóre~ sobre fundo do meu coragáo, aguar-
: . calquer tema_. incluidadas fot9s dando ansiosamente a vossa . 
1 ou deseños. t 
1 A 1 b . , d , respos a. • .. 1 
1 . s co. a orac1ons po eran ser 
1 resumidas. Prégase que·non P. N~o ·DIAS DE so. USA GUEDF.s. 
: ·excedan das 60 liñas . 
L ___ .:_ ______________ :_ ____ .J (VILA NOVA DE GAIA) 

¡ l . • 
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O público da TVG 
" . Crise ll> 

* • 
'lf dos estúdios €s 
ti 

non está afeito a ver cinema 
'8' 

de dóbtaxe ll> 
ti 

$ 

• pola nova ,.. 
$ 

As películas nunca fan que aumente a audiéncia ria ·televisión • 
política. da TVG * 

ae 
l!l 

• ARANTXA ESTEVEZ 

Os re~ponsábeis da 
1VG andan a devanar 
en como aumentar a 
audiéncia das películas. 
Cunha tnédia de doce 
filmes semanais, os 
espectadores poucas 
veces sobrepasan o 20% 
da audiéncia, quedando 
moi por debaixo da 
acadada por esas 
me mas películas 
noutras canles. A 
escolla de filmes polos 
telespectadores non 
deu o resultados 
agardados e os 
directivos da televisión 
pública galega sendo 
conscien~e de que é 
imposíbel unha 
televi ión sen cinema", 
vense na obriga de 
recortar gastos na 
merca de películas, 
polo que a alternativa 
para ver cine en galego 
é a proxe ción de 
cinta armacenada 

ando a TVG e arri cou a dar o 
partid entr o Boru ia e o Depor
ti o en que Antena 3 de conectase 
na aliza demo tr u que o idioma 
non un imp dim nto e que o ga
l g non teñ n a ua televi ión 
públí a omo algo s cundário, poi 
a audiéncia da TVG triplicou a da 
canle privada. O directivo da 
TV pergúntan e porque non pa a 

m m co cinema, cando com
pr ban que unha me ma película 
triplica a audiéncia en TV3. 

Pero á TVG a películas non lle 
on rendíbei ainda que as merca 

dentro da FORTA (organi modo 
que on membro a diferentes te
levi ión autonómicas) con dife
rente convénio . Daquela decidi
ron restrinxir a compras poi can
do unha multinacional oferece un 
lote de películas, non todas as au
tonómicas se subscreben ao mes
mo. Segundo Femando Madriñán, 
director de programación, isto é o 
que acontece á TVG. "Non é qué 
nos desvinculemos da FORTA, 
simplemente que rexeitainos parti
cipar na compra de determinados 
lotes, que nos .parecen excesiva
mente caro.s para as cintas de inte
rese que oferecen. Non podemos 
pagar trescentos millóns de pese
tas por un Jote-que inc,ue dous ou 
tres títulos de renome e douscen
tos sen interese. A película sae de
masiado · cara para o rendemento· 
que dá que non é máis que hora e 
média de proxección" explica. 

' · 

* $ 

.--~-'--------;...,...- ·--'---=----.=--"------,-.:;.._------ -----------=. ! . A dobraxe ao galego do cinema na 

! TVG supón a única oportunidade 
"' do espectador de ver as cintas no 
! idioma do país. Ten sido obxecto 
• de polémica pqla calidade das 
: traducións, pc)Ia neutralidade dos 
• acent.os e pola variación de voces 

nós mesmos actores. Femando 
ll> Madriñán afirma que se está 
$ mellorando nestes aspectos. 
! "Estamos conseguindo que os 
: grandes actores sexan dobrados · 
* sempre pola mesma persoa. A 
* mellora da dobraxe tamén vai 
~ 

• ligada á mellqr calidade do produto 
: ainda que hai que recoñecer que se 
1$ pode progresar en aspectos como a · 
: fonética", explica. 
ti 

: Para Eduardo Galán, os nove anos 
ª de traxectória da dobraxe en 
! Galiza non chegan de ahondo para · 
! que este tipo de indústria se' 
• consolide. "Podemos dicer que a 
"' dobraxe galega ainda está en 
• cueiros. No.utras zonas, como o 
,.. · . caso de Cataluña, a indústria da 
: dobraxe é moi forte porque, 
© ademais de que ali si existe unha 
: cultura de cinema, xa habia 

O cinema na TVG non acada audiéncia abondo en comparación coas outras cantes. A dirección prefire apostar polo cine
ma annacenado. 

* dobraxe antes de constituirse ·as 
: televisións autonómicas", afirma 
: o programador de cinema. 

Por outra parte, o director de pro- ' 
gramación recoñece o interese do 
ente en promocionar outro tipo de 
espácios e a austeridade do presu
posto no apartado de cinema en 
televisión .. "Nós ternos uns recur
sos determinados polo que irnos 
mercar os productos que nos inte
resen, títulos concretos. Agora 
mesmo ternos un depósito que 
cobre dous ou tres anos, entón, o 
lóxico, é que só merquemos o que 
teña interese. Pero isto non sign.i
fica que deixemo de negociar con 
toda as autonómica porque, en
tre outra custión unha televi ión 
pequena como a galega non pode 
acceder ao mercado cinematográ
fico oia ', explica Mad_riñán. 

Botar mán da películas xa merca
das e armacenadas leva consigo a 
repetición da mesmas na panta
lla. Eduardo Galán, programador 
de cinema 'na TVG, ere, sen em
bargo, que este é un problema de 
toda as canles de televisión. "Na 
TVG, estivemos tirando moito 
tempo de películas boas e comer
ciai e das de repertório, ou sexa, 
a de recheo que ofertan os catálo
gos de Columbia e Metro. Abará
tanse moito os custes porque son 
películas polas que xa se pagaron 
os dereitos de autor e a dobraxe. 
Pero non é un problema exclusiv.o 
da TVG xa que o colonialismo 
das grandes multinacionais _ sófre
no todas as canles porque. é moi . 
difícil sairse do seu catálogo, ac
ceder a outros títulos. Nese senso, 
non es independente á hor:a de 
comprar ,porque os catálogos son 
limitados e ten que haber consen-
so co resto das televisións autonó
micas", argumenta. 

· Pouca audiéncia 
para o cinema da TVG -

O cinema emitido ·pola TVG ·non 
acada índices de audi'éncia salien
tábeis. Mália que no mes de De-

cembro acadouse un aumento, a 
audiéncia das · películas está nun 
20% de audiéncia instantánea. -
Considérase un éxito de audiéncia 
acadar o 50% como o fix-0 a 
TVE l ·con Batman, programada o 
último dia do ano ás tres · e media 
da tarde. "Eu penso que se nós 
programamos a mesma película 
nas mesmas condicións, non aca
dariamos o mesmo resultado. Te
ño que supoñer que é polo idioma 
aínda que a enquisa feita neste 
Nadal da unha preferéncia aplas
tante polo uso do galego nas pelí
culas", explica o director de pro
gramación, Femando Madriñán. 

A campaña do Nada} a.rga11ada 
pola TVG e coa colaboración dun
ha empresa privada, Supermerca
dos Claudio, Elixa o noso cinema 
non deu os resultados esperados. 
A selección de cintas incluia tres 
estreos en televisión O pequeno 
Tate, O rei pesca-
dor e O príncipe 

identificación que se establece en- ! 
tre 0 espectador. e a televisión. ,.. Mália que os dobradores galegos 
Aqui, a TVG é considerada como ! son _os que cobran as tarifas máis · 
unha -televisión secundária e, es- :& baixas de todo o Estado, Femando 
peciaimente, á hora do cinema", : Madriñán asegura que a dobraxe 
di Eduardo Galán. lsto non quer {te .encarece moito o cinema en 
dicir que non existan cinéfilos na : televisión. "Nas películas caras, ·a 
Gal iza xa que·, como aponta 0 '$ • dobJ:axe pode supor até un 30% 
mesmo Galán, 0 espácio Butaca :. do custo dos direitos de autor 
especial, adicado a clásicos en : mentres que, noutras cintas, chega 
versión orixinal nun horário de $ a.supor 0 duplo". 

$ 

madrugada, ten ao redor de vinte * 
mil espe_ctadores habituais. : . 

* 
Outros estudosos consultados con- : . 
sideran que "ainda que na maioria "' 
dos televidentes potencialmente ·: 
asíduos da TVG pode que nen haxa : 
hábito de ver cine, a escolla dos fil- "~ 
mes ten moito que ver, pois debe- "* 
rian adaptarse o máis posíbel a un ~ 

discurso ci.I)etñatográfico compren-· ! 
síbel polos non habituais. A TVG : 
tampouco criou un hábito nos tele- "' 
videntes. Nisto teñen moito que ver : 

as dobraxes e tra- $ 

ducións, ás vece·s : 

Eduardo_ Galán. 

das mareas. "A A TVG. e,.,. 
primeira estrea foi 

pouco axeitadas. · $ Eduardo Galán aponta que a 
Os telefilmes son ~ dobraxe dunha película chega a 

! costar máis de un millón de a · de . O rei 
pescador, o dia de 
Nadal, e tiñamos 
postas esperanzas 
rio éxito da película 
e hai qué dicer que 
foi un fracaso má
lia que as películas 
que emitian as ou
tras canles xa pasa-

responsábel imaxes pero tanién 
unha voz que se ten 
que recoñecer co 
ac~or". 

! p~etas. "É un paradoxo porqu·e 
* · mália .os gal egos seren os 

de non ter 
cri~do en ·de.z 
anos un hábito 

~ dobradores que menos cobran, 
$ segue sendo caro para a televisión 

A alternativa de ! dobrar as películas. Noatras 
criar producións . : canles non acontece o mesmo, 
próprias con conti- "' TV3 está·moi axudada pola 

: de ver cinema dos achegados ao : Generalitat, ETB só .dobra para 
entorno dá Galiza " unha canle e:a televisión 

ran pola televi-
sión", explic.a 
Eduardo Galán. 

Na opinión do pro-
gramador de cin.ema da TVQ, as 
causas da baixa a1.1diéncia das pe
lículas poden ser sociolingüísticas 
e mesmo da imaxe da TVG que 
teñen os galegos. ·"Non s~ p,ode 

· comparar o caso catalán co gale
go. O éxito do cinema na televi
sión de Cataluña débese a unha 
socioloxia diferente, a unha cultu
ra do cine asentada e a. própria 

. • ¡ 

- foi descartada po- : valenciana non dobra. Hai unha 
los directivos da $ altemativapara os cinéfilos que é 
TVG "por motivos : a subtitulación, como se fai en , 
eco"llómicos". "Un- : Portugal, pero é óbvio que non se 

. ha película pode ,¡, pode facer en Galiza". 
.custar 160 millóns de pesetas polo : 
que para os nosos ·presupostos de : 
cinema é imposíbel. Segue rnsul-· .# 

tando ináis barato a compra de pe- : 
lículas que a produción própria. O $ 

que si estamos pensando é na pro- : 
ducción dunha série-comédia de $ 

situación xa que están resultando ·: 
ben noutras canles~', aponta Fer- $ 

nando Madriñán. • ! 

A indústria da dobraxe en Galiia 
ten máis do ·80% do seu trabaHo 
na TVG. Fontes dunha empresa 
de dobraxe sinalaron que, desde 
hai dous meses, o traballo en 
cinema para televisión está case . 
paralisada e que temtm que, neste 
ano que comeza, a redución de 
traballo continue. + 
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•~presentan 
catálogo de 
libros gal~gos . 

A Federación de Libreiros 
Galegas ven d~ publicar o 
catálogo de libros g¡ilegos até 
1993.· O primeiro fora editado en 
1979 e abranxia desde as Cantigas 
de Alfonso X Mé as edicións de 
metade dese ano, un total de 1904 
libros. O segundo xa co.ntiña o 
material de 1979 a 1988, no que 
sumaban '.l.062 libros. O terceiro, 
recén apresentado fai o balance 
que vai de 1988 a 1993, ~escolma 
3.282 títulos. Nos próximos dias a 
Federación vai inaugurar a 
exposición O libro galego onte e 
hoxe.+ 

• Aniversário do 
nacimentü' e 
morte de 
Castelao 

O 7 de Xaneiro cúmprense 
corenta e cinco anos da morte no 
exilio d~ Bós Aires de Daniel 
Rodríguez Castelao e o vindeiro 
29, cumpríranse cento oito anos 
do seu nacemento. A Fundación 
que leva o seu nome organiza un 
acto; odia 7, no Panteón de' 
Galegos Ilustres de San Domingos 
de Bonaválen_Santiago. 
Asímesmo, a Fundación Castelao 
anunciou a saida de varios libros 
adicados ao político e escritor de 
Rianxo, elaborados por Henrique 
MQnteagud<fé Clodio González. 
Castelao tamén terá un lugar na 

Alfonso D~niel Rodríguez Castelao. 

Ferradura c_ompostelana, cunha 
obra que levará a cabo o escultor 
Paco Leiro coa axuda do concello 
compostelán. • ' 

•AU.mentan a· 
dotación do 
prémiQ Aurélio 
Carracedo' 

A 1.200.00 pesetas ascende o -
1 prémio.de xornalismo X~sé 

Aurélio Carracedo que convoca a 
D~putación de Ourense. A 
cantjdáde repartirase en tres . 
galardóns de 400.000 pesetas para 
cada un dos traballos publicados 
en prensa escrita, audiovisuais e 
información fotográfica. O prazo 
de entrega finaliza o 15 de 
Febreiro.+ 

• Vintecinco anos 
da Casa da 
Xuventude de 
Ourense 

No recén estreado 1995, cúmprense 
· 25 anos do funcionamento da Casa 
da Xuventude de Ourense. O 
programa de actividades será 
reforzado, neste ano, cun delo de 
mesas redondas realizado en 
colaboración con institución e 
entidades da cidade. Asirnesmo, 
deseñarase un logotipo do 
aniversário que se insertará en 
todos os carteis e folletos. Tamén 
se espera a inscripción.do sócio/a 
número 4.000 aoque sellé 
prometen agasallos. 

Os -responsábeis da Casa da 

Xuventude lembran no 
vixésimoquinto aniversário' que o 
centro foi in.augurado _o 16 de 
Nqvel'nbro de '1-970 polo ministro 
Secretário Xeral .do Movemento. 
Nos primeiros anos, funcionou 
como unha asociación xtivenil 
Oficial do franquismo e, .loáis 
adiante, abriuse ás distintas 
asociación e colectivos xuvenís 
das de Ourense. Dependente da 
Xunta de Galiza dende 1983, a 
-Casa ten un sistema de xestión 
compartido entre os seus usuario 

. e os técnicos da admini tración 
responsábel de política xuvenil. • 

•Simpósio 
internacional de 
línguas 
europeas 

. 
Os dias 2,3 e 4 de Marzo terá lugar 
en Gandia, Valencia, o II 
Simpósio Internacional de Língua 
europeas e Lexislación que p73 
terá como eixo o tema Os direitos 
lingüísticos na nova Europa. Este 
simpósio, continuación do que 
tivera lugar en Santiago de 
Compostela no ano 1992, non terá 
nas sua conferéncias 
representación galega pero si terá 
unha especial adicación ao 
tratamento das línguas 
minorizadas e incidirá na 
necesidade dunha declaración 
institucional, a nível europeu, 
sobre o recoñecirnento dos direito 
lingüísticos. Participarán ponente 
de Valencia, Cataluña, Austria e 
Noruega. O prazo de inscripción 
remata o 1 O de Febreiio e pode 
pederse información na 
Generalitat Valenciana ao número 
de teléfono 96-386 32 19.+ 

• Celebrouse a 
homenaxe a 
Novoneyra en 
Montevideo 

O Diada Poesia Galega, 
organizado polo Patronato da 
Cultura Galega de Uruguai, tivo 
como homenaxeado ao poeta Uxio 

Novoneyra ao que calificaron de 
"contemporáneo, profundo e ·. 
innovador". No aCto, destílcaronse 
aspectos da obra de Novoneyra e 
léronse alguns dos seus poemas.• 

-•Continua a berta 
a exposición 
Itinere 

A expo ición que restrenou o 
CGAC, Irinere, continua ainda 
aberta ate finai de Febreiro en 
Santiago para o que non a 
visitaron. Esta mostra inclue 
pintura, escultura, fotografía e 
instalacións. Aínda que cunha 
calidade desigual, a ~xposición 
permite contemplar a e cultura de -
Paco Leiro, a pintura de Antón 
Lamazares, varios cadros de 
Antoni Tapié , unha érie 
fotográfica de Koldo Chamorro e 
a in talación de Mario Mertz. 
Itinere ocupa todo os e pácios do 
Centro de Arte Contemporáneo, 
inclu o o exterior, onde e ubican 
a peza do escultor Eduardo 
Chillida. + 

• Silvia Rodrígu z 
anúncia xa 
outro disco 

Recén publicado o eu último 
traballo co nome de Rodrígue-:., 
un de cuxo título , a canción 
Debo vai era mú ica dunha 
película obre o SIDA do 
arxentino Diego Mu iak, o cantor 
cubano xa anúncia a aida duo 
terceiro traballo na me ma liña 
titulado Domíngue=. 

O próximo LP incluirá a canción 
anónima cubana "El colibn~ que 
cantará a duo coa ua nai. Todo 
este traballo van er apre entado 
nunha xira, que pasará-no verán 
polo Estado español. e que tamén 
suporá o regre o a cenário de 
Centroamérica "teño especial 
ilu ión en ir ao Salvador, onde teñ 
pre entes a amigo como o poeta 
Roque Daltón. E tamo en 
contacto coa Igrexa 
Salvadoreña".+ 

Dame Lume, nominada aos Gaya, estrearase en F~breiro 
"-Confírma~e ·que en G·aliza podemos facer .boas películas", di o director Héctor Carr" 
• ÓSCAR LOSADA 

O filnie galego Dame Lume, diri
xido por Héctor Carré, foi nomina
do ·aos prémios Goya no apartado 
de novos realizadores. Esta é a pri
meira vez que unha película gale
ga chega á tema definitiva dos ga
lardóns instaurados pola Academia 
das Artes Cinematqgráficas espa:. 
ñola, ainda que tampouco houbo, 
dada a escasez. productiva, moita_s 
ocasións de que isto aconte_cer'a. 

. . 
Lembremos que o grupo folk Mi
lladoiro gañara un Goya á mellor· 
banda sonora polo filme de Gutie
rrez Aragón "A Metade do Ceo", 
e que o tamén galego. Victoriano _ 
López recebera hai uns anos un 
Goya honorífico pola sua traxec

. toria profisional. 

O director da fita galega valora a 
nominación "Como o recoñece
mento da Académia ao traballo re
alizado. Dinnos, deste xeito, que 
consideran que o noso traballo ten 
certa calidade e está ben feito. Es
to u moi satisfeito coa nomina-

ción''. O productor X osé Xoán 
Cabanas Cao ere que ,é "u~ reco
ñecemento importante e unha gran 

· satisfacción para os que participa
mos na produción". 

Para Cao este paso adiante dado 
polo filme galega 'pode significar 
para o futuro do noso cinema "un- · 
ha constatación de que én Galiza 
podemos facer películas con digni
dade. Esta nominación pode ser un 
bo detalle para que s.e princípie a 
.crer que aquí pódense facer causas 
importantes no eido das longame
·traxes. A nominación pode quitar 
dúbidas sobre a capacidade de rea
lizar cinema no noso país, e tamén 
ser unha chamada de atención para 
as persoas que toman decisións no 
ámbeto político e teleyisivo para 
que nos fagan máis caso" . 

Dame Lume competirá polo pré
mio con· "Justino, Un Asesino de 
la Tercera Edad" do· colectivo La 
·Cuadrilla, que foi a gañadora do 
certame santiagués Cineuropa, no 
que os espectadores deciden cos 
seus votos o venéedor. Completa a 

,... 

. Héctor Carré. 

tema nominada "Todo es mentira" 
de Álvaro Femández Armero, un 
filme moi publicitario e que tivo 
unha boa acolJida na billeteira. -

Para Cao "vai ser moi difícil que 
nos concedan o galardón, mais pa- · 
ra mino prémio xa está gañ_ado ao 

' ' . 
entrar na nominación. Haberá que 
ver o que avahan oeste apartado 
de novos realizadores, se o filme 
en conxunto ou só a realización". · 

Pará o realizador galego "Ternos 
as mesmas posibilidades que as 
outras fitas. A-película de Armero, 

por exemplo, tivo moi mala críti
cas e ó lle gasta á xente xoven, 
mentra que o votante da Aca
démia contan con ba tante idade. 
Pode pa ar de todo". 

Carré non pensa que e ta nomina
ción sexa un aval para futuro tra
ballos: "A verdade é que a nomi
nación tampouco é nada especial 
nese aspecto, posto que un Goya 
non é un Óscar. E te feito non vai 
mediatizar, desde logo, a miña an-
daina cinematográfica". , 

A estrea galega de Dame lume, 
nas duas· versión (español e gale
go) está prevista para o mes de 
Febreiro, coa distribución de Ivex 
Filmax que rexenta o lucense Xu
lio Femández, e preténdese que se 

. faga simultaneamente nas cidades 
máis importantes do noso país. 

Para poder competir nos Goya, a 
película debeu ser exibida unha se
mana en Ourense durante o ano ·pa
sado. Nas recadacións da cidade 
das'Burgas ,a versión galega s_upe
rou (60% contra 40%) á española.+ 



Revisar as 
subvencións 
Amor de cinéma 
de Francisco 
Castro 
Da man de Edicións do Cumio, na 
colección Narrativa núm. 11, 
Francisco Castro (Vigo, 1966), 
profesor de filosofia ("articulista 
na prensa diaria galega, ten publi
cado pequenos ensaios en revistas, 
como Luzes de Galicia. No ano 
1989 publicou o libro de relatos A 
outra banda da fiestra. Obtivo o 
primeiro premio de narración no 
certame "Cidade Ve11a" de Santia
go no ano 1990, polo seu relato ti
tulado "Ar amandi", publicado 
no volume colectivo Muralla de 
Cresconio. E te autor ten tamén 
algún premio xornalístico e 
dictou conferencias en diferentes 
lugare do E tado"), Francisco 
Ca tro, publica a ua primeira no
vela: Amor de Cinema. 

on imo falar do que acontece 
na novela, pode o leitor curioso 
lela, ou botar unha ollada á con
tracapa. Queremos, hoxe, falar de 
outra cou a . Na páxinas inte
riore le e: "E ta novela recibiu 
unha obvención á creación litera
ria outorgada pola Dirección Xe
ral de Cultura da Consellería de 
Cultura e Xuventude no ano 
1991 ". Podiamos discutir, con to
do e er non boa cou a a primeiros 
de ano, sobre o tema de bol as á 
criación literária. Non irnos face
lo. Tamén podíamos botar unha 
parrafada obre quen son os elexi
dos para conceder as devanditas 
bol a . Hoxe non teño gañas de 
léria. O que i go tariamo aber é 
se, unha vez concedida a bol a, o 
re pon ábei da Dirección Xeral 
e a botan un ollar, ainda que exa 
de p ada, ao produto que sub
vencionan. E e, unha vez ollada a 
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devandita obra subvencionada, te
ñen poder para non entregar a se
gunda parte da 
subvención. 
Porque si asi 
é, non se en- Amor de 
rende que se 
entreguen se
gundas partes 
da ubvención 
a algunhas 
obras, e entre 
elas a presen
te. A última 

cinema é 
unha obra 
mal 
construí da, 
escrita 
apresurada-

cousa que gos
taríamos saber mente, 
é como se sen coidár 
conceden esas 0 máis 
becas á cria-
ción. Mediante mínimo OS 
a presentación pormenores, 
polo autor dun 
plano xeral da nen os · 
obra? Ou ten grandes 
e te que apre- acontece
sentar catro ou 
cinco fólios? mentos 
Supoño que 
todo iso debe 
aír no boletín 

oficial da Xunta de Galicia. 

A presente obra, lembremos, tivo 
unha subvención da Xunta. A 

cuantia é o de menos. 
Son c~1tos públicos e 
como tais, todos de
ben render -con tas des
de o que dá a subven
ción até quen a rece
be. Cando menos en 
democrácia.-E é máis, 
eh democrácia, en te
oría, os cartos deben 
investirse para produ
cir maior e mellor be
nestar nos cidadáns, 
en todos, ou, polo me
nos, na maioria. E be
nestar, calidade de vi
da, etc., non producirá 
est~ obra na maioria 
dos súbditos do poder 
en Galiza. O máximo 
que pode producir é 
aborrecimento nos ho
mes e mulleres (moi

tos ou poucos, ainda que, intuiti- · 
vamente nos inclinamos pala últi
ma opción) que lean a novela. 
Mais o problema n·on é este -
lembremos que ha6ia un tempo no 
que, seica, toda obra de arte abu
rrida era bela, o que non é certo. 
O problema é que se subvencio
nou unha obra que está mal feita. 

Amor de cinema é unha obra mal 
construída, no seu armazón. É co
mo subvencionar construccións de 
vivendas e que logo, ao cabo de 
poucos meses haxa que refacer. 
Tal acontece coa presente novela, 
escrita apresuradamente, sen coi
dar o máis mínimo os pormeno
res, nen os grandes acontecemen
tos. Non queremos falar do ·léxico 
usado: outo, plantexamento, etc. 
Nen de expresióñs como "optimi
za-la súa situación", .que parecen 
tiradas dunha leitura rápida dos 
periódicos madrileños (e das su as 
sucursaís autonómicas). Quere
mos falar da sua construcción,. xa 
que se se le sen présasy o leitor de
catarase que o autor non sabe o 
que acontece na novela. Vexamos. 

Páxina 22: "despois do ano máxi
co de 1952 e de tódalas películas 
que fixeron a Tania (a protagonis-

ta) penetrar (sic) nas antoloxías do . 
cinema que hoxe podemos ler (?), 
ocorreu algo que a deixou perple
xa, algo que a feriu no máis ínti
mq ... ". Mais adiante, mesma páxi

l"na: "Vivía daquela na súa residen
cia de verán, descansando algúns 
meses, despois dun ano de · inter
minable e fructífero traballo. Xa 
dixemos que, o· do cincuenta e 
dous, foi un ano máxico". 

Páxina 23: "Porque Tania, de as-
. cendencia humilde, e sen familia, 
casou en cuestión de dous meses 
co Ser. Hume( ... ) o marido foi f~ 
liz, ata que morreu, nunha mañan
cifia triste nos pi:imeiros aos se-

. senta". 

Páxina24: "Pois ben, naquela ca.:. 
sa de verán onde Tania mimosa
mente descansaba d1Jn ano de rexo 
e forte traba11o, un día ocorreu 
aquela cousa incrible e desgracia
da". Un crítico fala mal dela nun 
xornal. 

Páxina 25: "Lembró!J. entón as 
verbas do Sr. Hume (. .. ): /-Coi
dadiño, Tania. Estes xornalistas, 
eses directores e actores frustra
dos que son ,tódolos críticos, o 
mesmo adulan que funden no es
trume a quen sexa". 

Páxina 26: "Agora, aquelas verbas 
recollidas do tempo_, roubadas ós 
días, e recuperadas da memoria, 

. parecíanlle mensaxes que, desde o 
outro mundo, estáballe a mandar o · 
señor Hume". 

Quer dicer, o autor mata ao señor 
Hume nos primeiros anos sesenta 
e resulta que no cincuenta e dous 
está a enviar mensaxes, pesde ul
tratumba, á sua muller. Evidente
mente, nen o autor releu a novela, 
nen -o fixeron os responsábeis de 
lle conceder a bolsa. Que non o fi
xera o.primeiro, é o seµ problema. 
A irresponsabilidade dos segun
dos, queirámolo ou non, atínxenos 
a todos.:+ · · 

.• 
XGG 

ANOSA TERRA 
Nº 655 -.5 O.E XANEIRO DE 1995 25 

.. 



.. 
t 
.{i ... . 
;¡. · 

.• 

l ., 
'.~ . 

t 
-~ ·., 

·"4.. 
'.~ 

26 ANOSA TERRA 
Nº 655 -5 DE XANEIRO DE 1995 

A tuna de Santiago nunha visita ao Instituto de León no·ano 30. 

A cultura 
galega 
na República 
Contra 
a Casá da Troia 
de An,.tóri Capelán 
. ,.~.,. ~ --~ 

Hai un nada EdiciÓns Laiovento 
acaba de tirar do prelo o libro ·de 
Antón Capelán, Contra a casa da 
Troia. 

go son un bon exemplo a seguir, 
pois· hoxe, en 1994, podemos 
constatar o case absoluto descoñe
cimento que hai das respectivas 
culturas a cada unha das beiras do 
Pai Miño, especialmente por parte 
dos portugueses que poucos ou 
nengun coñecimentos posuen, fo
ra algunha· honrosísim~ excep- -
ción, acerca do noso país. Neste 
capítulo Capelán dá, unha vez 

. máis, mostras d.o seu saber e da 
sua capacidade de recriación dun 
tempo e dun mundo que hoxe xa 
non está connosco . 

Evidentemente non vou rematar 
estas breves palabras. sen unha re- . 
feréncia, necesariamente somera 
por razóns óbvias, á Asociación 

Ao longo de t~es ensaios que de ·Escritores Galegas e, de esgue:.. 
abranxen case 300 páxinas o autor llo, a ~n _pa-
coruñés analisa, respectivamente, triota e un de-
a orixinaiidade históriCa da tuna fensor da cui-
de 1930 -que anda lonxe de res- tura como Ga- A 
ponder aos tópicos e prexuízos _ · liza non deu 
que ad,oitamos a ter sobre todas· as · ou tro desde investigación 

de Capelán 
descóbrenos 
unha 
cultura 
galega rica 
e diriámi\:a, 

tunas-, a visita de António Sér- que o mundo 
gio á Universidade de Santiago existe; Ánxel 
nos anos 30 para impartir cpnfe- Casal. 
réncias no Instituto de Estudos 
Portugueses e o xurdimento da 
Asociación de Escritores de Gali:
za, fundada en 1930 en 'ourense e 
refundada en 1936. 

Da leitura atenta <lestes traballos 
podemos entresacar varfas cues
tións dignas de salientarse. ü pri
m_eiro que chama a atención é a 
grande erudición que amosa o _au
tor, aportando unha more~ de in
formacións, descoñecidas. mesmo 
dos especialistas. Ta~én se debe 
subliñar o grande coñecimento da 
bibliografia portuguesa e o inten
so labor de pescuda, especialmen
te nas páxinas de "El. Pueblo Ga
llego" e "El Compostelano". 

A . investigación de Capelán des
.cóbrenos u$a c1,1ltura galega rica 
e dinámica, como erá a dos anos 
que preceder.on á longa noite de 
pedra. Amósanos· ao Luís Seoane 
e.orno un mozp comprometido coa 
realidade do seu povo, un marxis
ta-galeguista ño que confluían a 
defensa rexa e firme dos direitos 

. _nacionais coa firme defensa dás 
clases explotadas. Isto, que moit9s 
interesadamente hoxe esquec~n, 
aparece claramente--explicado no 
libro do profesor de Mesoiro. · · 

No capítulo dedicado a António 
· Sérgio merece saliéntarse o feíto 
de que os vencellos coa nazón ir- ' 
má atinxiron nos anos 30 un im
pulso ainda non superado no noso 
tempo. As conferéncias imparti- · 
das por profesores lusitanos na se
de. do Instituto de Estudos Portu
gueses da-Universidade de Santia-

A -figura imo
rredó ira da
quel de quen 
Castelao, dixo 
que fixera 
roáis· pola cul
tura galega 
que todos os 
demáis gale
guistas x.untos, 
e que acabarla 

como era 
a dos anos 
que 
preced~ron 
álonga 

sendo asasina- noite 
do · nunha es- de pedra 
trada das afo-
ras de Santia-
go polas ban-

- das de crimi-
nais que abouraron Galiza tras o 
18 de xullo, apresénta:senos nunha 
situación patética, cando en 1934 
está a_ piques de pechar N ós por 
falta de <l-POio económiéo, canso 
certamente de ver á sua muller, 
María Miramontes, perder a vista 
para facer frente ás débedas que o 
pecúlio de tanto galeguista de ex- · 
tracción burguesa non era quen de · 
subsanar. O desacougo do grande 
patriota é un reflexo da desespe
ranza na que estaban submidos 
moitos dos elementos máis com
prometÍdos ante a atonia e o atra
so ctopaís. · 

A perfeita interrelación entre his
tória e literatura é un modelo a se
guir nas futuras investigacións so
bre as cuestións culturais; nese 
senso a investigación de Capelán 
pode dicerse -que sinala un fito 
senlleiro.+ · 

X. VICENZO FREIRE 
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Leituras 

Pen_élope 
tompe~ 

,otear 
Das últimas 
mareas 
de Ana Romani 

. \ 

111 

O procesó de desconstrucción da 
Iheratura "patriarcal" operado por 
moitas das autoras actuais dá lu
g(l! a unha escrita -denominada 
xinocéntrica- onde é habitüal a 
elaboración dun mundo míti(;o, 
creado, ás veces, mediatne a sub
versión dos mitos patriarcais clá
sicos. Este é o caso da segunda 
obra de Ana Romaní: Das últimas 
mareas<ll. 

O mundo marjtimo que nos ofre
cía a autora en Palabra de mar2 
aparece neste poemario ligado á 
vivencia da singradura e a viaxe. 
Amósanos agora, mediante as ex
periencias de Dlises e Penélope, 
as <lúas caras destes símbolos ar
quetípicos e convídanos a refle
xionar sobre a diferencia que su
pón, para ambos, o feíto da viaxe 
nunha cúltura baseada na dicoto
mía home/muller. A lenda afuma 
a fidelidade absoluta de Penélope 
-que urde a treta de tecer e des- . 
tecer a tea para evitar un novo ma
trimonio-- mentres agarda o re
tomo de Ulises. Mais, desde a ne
gación do mito patriarcal, descú
bresenos outra posible viaxe. 

Pe~élope inicia o tránsito polos 
seus "camiños dispersos" na dor 
da partida, a ausencia e o añ.helo 
dun regreso que sabe tardío. Os 
recordos aínda están vivos e "ule 
esta hora como cando regresas I 
e soño eguas agallopando na 
mar brava", inais pronto aparece 
o desalento, a consciencia do 
abandono -"Jei ! do longo cami
ño que te leva I do amor ó aban
dono"- e o esquecemento "pois 
tan pronto medroít o olvido / co
mo tarde pechou nas er,trañas I a 
cicatriz da esyada". Comeza en
tón a tecer a ·tea que lte cubra as 
feridas xa que só é posible perder 

Ana Romaní. 

"nos tecidos 1 o valor prec'iso I 
para ~nos trocar eternamente 
sal", feito que lle confire a certe
za de que a saída· do labirinto só é 
unha: "que saiba espirme I tan 
lev~mente do teu nome / que non 
desperte / o corazón". E así, espi
da, asume xunto coa dor po1o 
tempo perdido -"Saber que tem
po houoo para o am.or, quizais, ! 
e foi inútil"- a negación dunha 
esperanza futura: 

Soubo despois que soñar outros nomes con luz 
seria inútil 
Co tempo,foi incapaz de re~uperar o dorso feliz 
do trigo na voz .. 
Ennwlecidas vogais configuraron a linguaxe 
daperda. · 

Mentres, os "camiños dispersos" 
da viaxe trouxeron a Ulises de 
volta para enfrontalo cun fracaso 
que Penélope lle anuncia: "Can
do ela foi requerida, / el, que tiña 
fondos sulcos 
de silencio no 
rostro, I sou-
bo do iriutil o mundo 
que Jora a re
nuncia./ E a 
partida debu
xou nos seus 
o /los / toda a 
derrota / que 
ag·ora eu tezo 
cos meus de
dos." Debe 

· entón asumir 
que a derrota 
lle nega o re
torno á súa 
·verdadeira ca-
sa.: a memo
ria, aquel 
tempo onde 

. vive a paixón, 
"o camiño I 
esquecido da 

maritimo 
que nos 
ofrecía en 
Palabra 
de mar 
aparece 
neste 
poemari9 
ligado á 
vivencia da 
singradura 
e a viaxe 

inocencia" que P~nélope xa 
abandonou. Ulises comprende 
"que o tempo transcibirá na luz I 
a imposibiiidade do regreso" 
porque ese amor, que Penélope 
custodiaba, acabou por rornpérse
lle nos dedos mentres tecía por 
causa do seu esquecemento: 

Alguén había, trola porta dese outono, 
que agochaba silencioso os mapas do regreso, 
e agardaba., 
Esqueceu, quen as palabras agora procura, 
que as rotas se debu.ran 
tan lentamente e só no corazón. 

Situados ambos "No labirinto" 
cada -un escolle un camiño dife
rente. Penélope --asumido o. seu 
abandono e consciente de que 
"Agora somos só este silencio / e 
unha amara sabiduría I a subir
nos potas veas"- ve como o 
tempo vai destruíndo as cousas 
que os unían, os obstáculos para 
consumar esa traición a que a im
pulsan os días. Rompe entón coa 
conducta de fidelidade extrema, 
imposta polos preceptos patri-ar
cais, para vivj.r o seu.carácter de
moníaco de muller-serpe, oposto 
ó anxélico da espera, e vai sendo 
invadida de raiba tanto polo tem
po perdido -"sabía doutros pre
cipicios posibles / nos que perde'r 
a fe inutilmente"- como pola 
dor desa singradura amarga que 
os reúne no mesmo punto de par
tida alongándoos, a un tempo, 
máis que nunca. Decide, pois, 
unir os seus esforzos a outra 
·mu11eres -Ro alía, Emily Dic
kin on, Edith S&iergran e a que 
"camiñan descalzas polas ro
chas, I pantasmas de sal habitan 
as sombras, / saben que as últi
mas mareas I esqueceron na 
praia os restos do naufraxio"
preparando o retomo a un mundo 
prepatriarcal onde rexen as deu
sas nai comunicadas intima.mente 
coa natureza. Xa que só elas po
den reconstruír o roto, facer per
manecer o efémero, subvertir a 
Historia. Pero sabe que esta rup
tura ten de comportar un castigo 

_ Castigada será quen nas noites 
esvara palas fo ni es como serpe 
en salmos de desobediencia 
e desexos de destmo. 

Ulises intenta asumir a dor desa 
separación que se fai patente no 
reencontro, a realidade da súa de
rrota, a inutilidade da perda dese 
tempo precioso da xuventude, 
malgastado nunha av·entura frus
trada. E únese 6 "cómplices fieis 
nos propios holocaustos. / Eles, 
que coñecen a agonía das baran
das, I o imposible equilibrio dos 
negados" para compartiren eterna
mente "o certeiro pa o dos venci-
do " s. 

Na arribada póñen e de manife to 
os erros capitais de ambo : 

Ennovelar pensamentos nos aneis, 
perder os olios nas montañas, 
aniñar no silencio tan temido 
e tecer esperanzas no za uán. 
Ese foi o único erro 
que esqueceu Penélope. 

Denwrarse un momento 
na contemplación dos dedos, 
esco/ler os o/los máis amados 
e iniciar o camiño desde a w11/a 
ata o cume do abandono. 
Ese f oi o único retorno 
que esqueceu Ulises. 

Porque a singradura só tivo un fi
nal: convertir a Ulises e Penélope 
en dous estraños derrotados. Des
de un mesmo punto de partida Dli
ses viaxaba, aparentemente. cara o 
futuro --que resulta ser o balei
ro-- e Penélope, devalando cara a 
nada, acepta e súmase á función 
affivica feminima na creación dun
ha utopía matriarcal. Dos dous só 
ela logrará -rompendo o tear
restaurar a súa vida, reorganizar os 
soños e ser libre de' realizalos. • 

TERESA SEARA 

(1) Ana Romaní, Das últimas mareas, Espi
ral Maiqr, A Cornil.a, 1994. 

(2) Ana Romanf, Palabra de mar, Santiago 
de Compostela, 1987. · · 



A madurez' 
da artista 
Todos os días 
de Arriélia Muge 
Amélia Muge foi descuberta para 
o público galego · no verán de 
1.985, .no marco daquel histórico 
Festival, Galiza a.José Afonso, ce
lebrado no Parque de Castrelos, 
en Vigo. Naquela ocasión estaba 
no tránsito que vai de xoven pro
mesa a brilante realidade. Pasados 
ca e dez anos, A. Muge está en 
condicións de mostrar a sua ma
durez como artista, logo das suas 
andainas, primeiro en Mo<;ambi
que, e máis tarde no próprio Por
tugal, onde participóu de diversas 
experiéncias educativas -música, 
teatro, poesía. 
En 1. 992 edí-
tase eu pri
meiro di co, 
Múgic!, no 
que xa apunta
ba algunha 
caracterí tica 
que se repiten 
ne ta nova en
trega. 

'Todos os 
Días ... " reúne 
texto da poé
tica popular e 
da moderna 
poesía portu
guesa arrou
pados in tru
mentalmente 

Reune 
textos 
da poética 
popular e 
da moderna 
poesia 
portuguesa 
arroupados 
instrumen
talmente 
por sons de 
solera e 
efectos de 

por on de sintetiza-
solera -viola dores 
braguesa, gui-
tarra portu-
guesa e percu-
i ó n -, a i 

como por efectos de intetizado
res. Cando é a sección de corda a 
protagoni ta da gravación Amélia 
amó ase pletórica de faculdade , 
pero lamentabelmente a modemi
dade do intetizador predomina no 
di co, e ent n a ua brilante voz 
fica luída om tida a un experi
mento d lab ratório. 

.. Oc go pedinle", canción abando 
coñecida na Galiza e ver ioneada 
no eu tempo por Emilio Cao é 
tan belida que de ta vez obran o 
imuladore ue atinado no-

m~!-, ue non fan senón arrancar 
o camiño que marca o próprio 
cantar. Outro vínculo galaico é o 
p ema de Emilio Pita adicado á 

O novo 
Lluis Llach 
Seguramente, a máis de un ainda lle 
queda algo da resaca que os recentes 
recitais de Llui Llach deixaron na 
Galiza, cando ácusamos recibo da 
chegada do seu último disco, Rar, 
que. ven senda unha escolm·a de 
cancións, coñecidas a meirande · 
parte delas, e ciscadas en 
interpretacións por distintos 
cenário e estudo , que agora 
aprecen reunidas segundo un criterio 
estético-musical, á marxe do maior 
ou menor éxito que tiveron no seu 

·momento. Llach co ·seu grupo no 
Palau San Jordi .de Barcelona, coa 
Orchestra Symphonique de Europa . 
en Paris: duas facianas do cantautor 

Amélla Muge. 

Rosalía; con introdución tradicio
nal de gaita descobremós unha no
va visión coa que enriquecer o 
acervo musical da nosa Cantora. 
Curioso é o tema reservado á me
mória do Zeca Afonso, ''Os novos 
anjos", no que di 

"Reina grande confusao 
No céu pelos corredores 
Os anjos querem trocar 
Asas por computadores" ... 

esta é precisamente a confusión 
que se detecta no disco, que dá 

.por bó o cepticismo que moitos 
afeizoados mantemos ante estes 
trebellos, cando non son utilizados 
doadamente. Iso si, mención espe
cial para o curto tema "Ser Pes
soa", que nas suas sucesivas ver
sións supoñen un contrapunto nQ 
desenrolo nonnal do disco. 

Persoalmente, prefiro á Amélia 
que vimos, por exemplo no pasa
do Festival Intercéltico do Porto, 

· agardando poder valm:aLa na sua 
plenitude, ao vivo. De momento, 
moción de censura para a ficha 
técnica da producción: António 
Jo é Martín -re ponsábel da 
producción e arranx.o - e máis o 
polifacético José Mário Branco -
director artí ticcr--, que desta vez 
non deron co disco definitivo da 
Amélia Muge. Agardaremos, pois, 
por unha gravación menos encor-
etada, e porén máis solta. Meré

ceo. • 

XOAN M. ESTÉVEZ 

canta de discos 
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Wolfstone. 

Nas gadoupas 
do cotnércio? · 
Year of the dog, -
de Wolf stone 
Este é o cúarto disco publicado 
poJos Wolfstone. Do primeiro case 
ninguén sabe nada, pasto que foi 
editado nun selo discográfico mo
desto (Rowan) de Escócia e a 
máis alguns membros da actual 
formación renegan bastante del, 
ainda que ese traballo ~en un gran
de ritmo e momentos bastante 
~prezábeis. 'Daquela a composi
ción da banda era distinta, posfo 
que o proxecto n.aceu como unha 
fusión do que ystaban a facer un 
músico de rock (David Foster) e o 
violinista das Highlánd Duncan 
Chisholm, que se mantén desde· o 
princípio da fonnación xunto aos 
irmáns Eagleshman. Nese primei
ro álbum atgun.has composicións 
eran do estilo interpretativ~ de 
Foster, lonxe do que coñecimos 
posteriormente do grupo. 

Situándonos no presente hai que 
catalogar como desilµsionante es
ta obra, mália conter momentos de 
calidade, se pensamos que o seu 
anterior traballo foi o excelente 
"The Chase" ... Agora, Wolfstone 
non soubo estar á altura das cir
cunstáncias, perdendo en várias 
pezas 6 espírito que os caracteri-

en directo, sobre un cenário; famén 
hai rexistros_no e~t~do de gravación. 

Llach asumiu a linguaX:e modemizante 
duns Pink-Floyd-"A 1'.e$taci6"-, 
outrora discorre polos de.rroteiros do 
jazz -"Shenandoah"-, coquetea coa 
música de cabaret na que recolle os 
acordes ·do célebre "Candilejas'', en 
referéncia explícira·a Charlot
"Bambolines~~; r.einterpreta íntegra 
"Campanades a morts", que ~parece 

.. sen variación pratic~ente nengunha a·· 
respeito .da orixinária... · 

Que engádir ao que alguns ti vemos a , 
· sorte de ollar e escoitar récentemente! 

Coas lóxicas diferé11cias de repertório, 
· · Llach segue a mostrarse en plena 

forma.• 

zaba, un folk-r_ock de tremenda 
enerxia que era do mellor que 
exis~ia na cenafolk. 

A banda escocesa ectitou. este dis
co coa potente discográfica Green 
Linnet, deixando Lismor (co s~u 
sel~ dependen.te Ten.a) coa que se 
deu a coñecer. Haberia qúe ava
liar se entrar 
na nova casa · 
foi o motivo 
que os levou Ainda 
a facer dous ' 
temas com- nas pezas 
pletamerite instrumen
comerciais e 
facilóns para 
tentar, talvez, 
vender máis, 
introducíndo--

tais a banda 
de·rnvemess 
amosa non 
estar no seu 

se noutro tipo Tl 
de mercados. . rneuor 
Iso é o máis momento, 
doloroso des- .. soando 

. te disco: a 
perda das ·con menor 
eséncias en autentidda<:ie 
benefício da 
comercializa
ción, alén dun. 
descenso sig- . 
rrificativo do poderoso espírito 
que caracterizaban o son da ban
da. O corazón deste conxunto es
tivo sempre no violin de Duncan 
Chishelm que aglutinaba o pode
río con,_raíces 4as Highland. Nes
te traballo ese instrumento queda 
esluído ·no aspecto global, o que 
afecta ao resultado final. Ainda 
nas pezas instrumentais a banda 
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de Inverness ·amosa non estar no 
seu méllor momento, soando con 
menor autenticidade da que o fa- . 
cian en anteriores traballos e fa
cendo duas pezas das catro exis
tentes. Tamén se ouven. cortes de 
cátegoria no álbüme como se po
de esperar dunha fómiación talen
tosa como a que nos ocupa. Má
goa que estes instantes, represen
tados a mais de polos aOu" ·temas 
instrumentais reseñados, na mag.:. -
nífica balada '"Brave ·Foot Sol
diers", unha composición onde 
brilla o cereQ.ro criador de I van 
Drever, penian en comparanza 
cos aspectos máis criticábeis. Os -

. nove temas que compoñen a obra 
repatease en: 1/3 de x.enuíno son 
Wolfstone, 1/3 irregular con in
tres conseguidos e. o tércio restan
te totalmente esquecíbel. 

Neste "Ano-do Can" a banda so
freu a baixa do guitarrista Andy 
Ml!rray e contou unha vez máis 
coa produción de Phil Cunning
ham que botou unha man tocan
do nalgunhas pezas, ademais de 
ver como a banda tomaba algun
has das suas composicións para 
interpretalas. Esperaremos o 
quinto disco dos Wolfstone para 
saJ?er se estas,.pequenas arrouta
das comerciais ~on pasaxeiras e 
vol ven tomar as-suas eséncias ou 
se, desafortunadamente, teremos 

·que falar deles, en, pasado, como 
dun grupo qué foi dos mellores 
no seu estilo.• 

ÓSCAR. LOSADA 
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ao volcán. máis alto do mundo 

para evitar este mal de altura ou 
soroche. 'Emprendemos a ascen
sión final en cordada de a tres, 
precedidos por un guia quiteño 
de apelido Lamiño. A primeira 

. parte da ascensión, ás duas da 
mañá, discorre por unha longa e 
cansina pedreira de cinzas volcá
nicas, deica o início do casquete 
de xelo que c~brt:: permanente
me,nte o volcán. Ali colocamos os 
crampóns e continuamos a s~gun
da parte da ascensión até chegar 
á base da rocha escura (Yanasa
cha) que c;:aracteriz.l,\ ~sta aba da 
montaña. O céu descoberto da su
bida permítenos unha amplísima 
vista coas luces de Quito ªº fon
.do e o ·brillo das estre1as máis 
cercano que nurn;:a. 

Expedición galega á Cordilleira dos Andes 

• M.A. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ 

País andino por 
exceléncia, Ecuador é o 
segundo estado 
sulamericano máis 
pequeno. Isto fai que . 
sexa un país ideal para 
o viaxeiro, que en 
poucos quilómetros 
p de pa ar das 
normes praias do 

Pacífi á frondosa 
lva amazónica sen 

nece idade de coller 
ário avións ou sofrer 

longa viaxe en 
autobu por 
ac identadas estradas. 

O Ecuador divíde e xeografica
mente e.n tre rexión naturai 
que percorren o país como tres 
banda en dirección Norte-Su!: a 
co ta pacífica, a rexión andina e 
as elvas orientai . A povoación, 
aproximadamente 1 O millón de 
habitante , está con tituída por un 
43% de indixenas, que conforman 
unha grande variedade de cultu
ra . língua e pavo . Esta realida
de pluriculrural e multiérnica é de 
recente aceitación e precí a e ain
da un inten o traballo no terro 
da educación e da información pa
ra que chegue a formar 'parte do 
hábito mentai do próprio 
e uatoriano . 

ubin<lo ao volcán 

A cordilleira andina divíde e á 
altura do Ecuador en dous gran
de brazo -oriental e ociden
tal- que deixan no meio un 
grande corredor flanqueado por 
maxestuosos eones volcánicos: o 
Val dos Volcáns, segundo a céle
bre expresión de Humboldt. Des-

de o Cayambe, ao .Norte, até o 
Sangay, ao Sul, destacan por riba 
da nubes o Cotopaxi e mais o 

. Chimborazo. 

A ascen~ión ao Cotopaxi (consi
derado o volcán activo rnáis alto 
do mundo, 5.897 m.) é unha expe- · 
riéncia única de montañismo e en
con tro coa Natureza. O acerca
mento ao volcán é moi <loado pois 
dista uns 60 km. de Quito cara o 
Su1, pola estrada Pana·mericana 

que vai a Latacunga. Atópase no 
interior do Parque Nacional Coto
paxi, que coas_suas 33.333 Hs. es
téndese polas províncias de· Coto
paxi, Pichincha e Napo. A sua su
perfície, quitando pequenos espa-

. zos cobertos de bosqpes, apresen
ta a típica vexetación d9s páramos 
altoandinos. 

o achegamento ªº refúxio-base 
(4.800 m.) fainos pasar pola lagoa 
de Limpiopungo, perto das estri-

eomprobe a rentabilid.ade ~3! anuncicirse en 
. A NOSA TERRA 

ehame ~o telf. (986) 43 38 30 
e ·¡nformarémolo 

A expedición subiu 

ao alto do Cotopaxi (5.897 m~). 

60 quilómetros ao Sul de Quito. 

O cráter fora explorado 

por primeira vez 

polo andinista 

Pérez de Tudela. -

bacións doutro volcán, o Rumi-
. ñahui ( 4. 722 m.). A paisaxe é 

eminentemente vokánlca e os 
flancos orientais do Cotopaxi ain
da conservan os materiais da sua 
última erupción, alá polo 1877 . 

A subida é moi sinxela pero ·xa 
nos . avisa· das consecuéncias da 
altitude e non é raro que aparezañ 
mareos e fortes dores de cabeza. · 
Con'vén, por iso, habituarse con 
·un ·par de días de · aclimatación -

~s últimas rampa~ son as -máis 
duras polas pronunciadas penden-

' tes e as constantes ventiscas que 
baten a cume do cone, perto da 
que se atopa un profundo cr_;íter, 
que foi ewlorado por primeira 
vez nos anos 70 polo~andinista es
pañol César Pérez de Tµdela. 

Emprendemos a báixada, -xa de 
dia, sen demora pois c;órrese o ris- --: 
co de que ao amolecer.a neve, se 
produzan aly_des. 

Ao pé do Chimborázo 

destruiu a cidade e os seus· habi
tantes instaláronse na Riobamba 
actual. 'Nos seus arredores érguese 
imponente o Chimborazo, a mon
taña· máis· alta do Ecuador .{6.310 
m.), lendário cerro andino visita
do désde hai máis de dous séculas 
por diferentes científicos e monta
ñeiros famosos; La Condamine, 
Húrñboldt, Whymper, etc. 

Pero o reí destas alturas é o cón
dor - o sentinela da América
que está ameazado pota cegueira 
daqueles a quen lles trouxo o sol. 

' Di· a lenda que o cóndor deixou 
cair unha bola de ouro-.._entre ~s 
montañas. Os índios reco11érona e 
sop;ando, sopr~ndo ·cteixárona pa
ra sempre prendida no céu. 

Agora s6 o sol pode ver as cóstas 
. do cóndor, ~ sua testa calva, o seu 
pescozo enrugado. Só o sol coñe-. 
ce a s.ua soidade e a sua tristura 
pota traición daqueles aos q1:1e tan-

. to á.Xudou.t · 

-G u A T R A o u e e 1 ó N.S s ·.l. 
lf ra.ducción directa e inversa e 
interpretación.= g a lego, inglés, 
f r a n c é s , a.I e m á n , . i t a 1 i a n o , 
portugués, Fusa, español, etc. 

Lh·aduc~ións técnicas e xtfradas . 
Baixo 36202 Vigo . Te'léfono e Fax : (986) '43 52 59 

-
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Convocatórias 

Safáris. fotográficos 
O Colectivo de Criación Audiovisual. 
Olio de Vidro, -da Asociación Cultu
ral Alexandre Bóveda, xa ten organi
zada a primeira viaxe de. 1995. Será o 
Safári fotográfico Celebrando o An
troido, os vindeiro~ 25 e 26 .de Fe
breiro (Sábado e Domingo) palas te
rcas de 'Laza, V erin e Xinzo da Lirnia, 
onde millar conservan o antroido tra
dicional. Corno todo's estes Safaris 
contará coa asisténcia de monitores' de 
fotografia e antropoloxia que propor
cionarán documentación ºrelativa á ac- · 
tividade. Información e inscricións en: 
Ernília Pardo Bazán, 25-2Q. A Coruña. 
Ou no (981) 24 43 55, de l7 a 21 h. 

Certame 
Carvalho Calero 
O Concelio do Ferrol convoca a quinta 
edición do certame Ricardo Carvalho 
Calero, dividido nun prémio de mves
tigación literária ou lingüística; e outro 
de criación literária, os dous con total 
liberdade de normativa. Ao concurso · 
de criación liter~ia (narración curta) ' 
pode concorrer. unha narración ou un 
confonto de cantos que non pasen dos 
100 fólios, non hai extensión mínima 
prefixada. Para o ·prémio de investiga
ción hai que respeitar unha extensión 
mínúna de 50 fólios. Os ,orixínais, · iné
ditos, deben de chegar ao Concello do 
Ferro! (Negociado de Cultura. "V Cer-
, tame Carvalho. Calero") por quintupli
cado e baixo plica ant~s do 15 de Xa
neiro. A dotación 1para cada rnodalida
de-será de 500.000 pta. Maior infor
mación no Concello do Ferro!. Praza 
de Armas s/n. (981) 33 67 30. 

Congreso de 
.... ~ucadón para a paz 

O Grupo de Educación para la · Paz 
-de Castela e León, organiza o congre
so en colaboración co grupo E4uca-. 
dores pola Paz da Nova Escola Ga
lega. Compr~nde ponéncias, interven
cións de grupos, obradoiros, etc. Terá 
lugar do 25 ao 28 de Febreiro (festas. 
do Antroido) no Palácio de Congresos 
da Universidade de Valladolid. O pre
zo é de 6.000 pta. para ·estudantes e 
parados, .e de 8.000 pta. para o resto. 

· Información e matrículas no: Servício 
Municipal de Educación de Vallado
lid. III Congreso de Educación para a 
Paz. Antonio Lorenzo Hurtado, 8. 
47014 Valladolid. Teléfono (983) 37 
48 15; e fax (983) 37 48 62. 

Cursos da Asociación 
Máximo Gorki · 

·A Asqciación de Vigo- oferece cursos 
de Idioma ruso en seis níveis, Xadrez 
de iniciación ou avanzado, e de Danzas 
do mundo. Para maior información· 
chamar ao (986) 22 44 57, de 5 a 9 da 
tarde, ou pasar p,ola Asociación: Mar
qués de Valadares,_ 14-lQ, oficina 5. 

Concurso 
nacional de poesia 
A agrupación cultural O Facho con
voca o XV!/ Conr;urso Nacional de 
Poesía, aberto a todos os que. non te-

trincheira 
Rua dos Irriland,t ños 15, v.IGO 

- -
ñan publicado nengun libro· de poesía 
a título individual. Os traballos (tema 
libre, inéditos, sen limitación na exten-. 
sión anque cun máximo de 5 poemas 
por concursante) han de chegar rneca
nografados a dobre espazo, por tripli- · 
cado, baixo lema e plica, antes do 31 
de Xaneiro de 1995 á Agrupación · 
cultl:lral O ·Facho~ Federico Tápia, 12-
lQ. Apanado de Correos 46. A Coruña. 
O _prérnio é único de 40.000 pta. 

. Certame· de pintura 
A Deputación da Coruña e roáis o Con
cello de :Rianxo, c'onvocan o e ertame 
de fintura Castelao, para obras d~ terná· 
e t€cnica libre. O prérnio cornpr~nde 
duas eategorias~ par.a menores de 16 
anos, nados ou residentes en Rianxo, 
cunha dotación de 35.000 pta.; e para 
rnaiores de 17 nados ou residentes na 
Galiza, dotada con 300.000 pta. Asema
de estabelecen un prémio especial de 
lOO;OOOpta. para a millor obra de pintor 
riarixeiro maior d~ 17. Os cadros apre
sentaranse evrnarcados, cando menos, 
cun listón de rnadeira de 2 cm., e.acom
pañados dun sobre pechado no que vi
rán os dados do autor, no exterior do so~ 
bre virá o título da obra e ~ categoria á 

. que' pertence. Para participar hai que re
mesar as obras, antes do 18 de Xaneiro 
.de 1995, ao Concello de ,Rianxo. Maior 
información no (981) 86 00 75. · 

Letra para a cantata 
Corpus de Ponteareas 
O concello de Ponteareas convoca· un 
concurso literário, dotado con 250.000 
pta., para a escolrna da letra da cantata 
do Corpus da vila. O ·compositoqxmte
reán Roxélió Groba, encarregarase da 
música. O certam'e está aberto a todo o 
mundo que envje composicións poéti
cas sobre o Corpus Christi de Ponteare
as. O texto debe éomtemplár seis mo
mentos da festa: recollida do material, 
desfolle· dos materiais, deseño das al
fombras, confección das alfombras, ac
tos relíxiosos e procesión. A extensión 
mínima sobre cada tema ha de ser de 
catro estrofas. A apresentación farase 
baixo plica, persoalrnente ou a rnéio de 
correo libre de gastos (pdr cuadruplica
do en fólios DIN A4) na biblioteca mu
nicipal (Centro Cultural Isidoro Buga
llal. 36860 Bonteareas). O prazo de 
apresentación remata o 31 de Xanei- · 
ro de 1995. 

Encaixe de bolillos 
A partir de . meiados de Xaneiro todos 
Qs Xoves de 16,30 a 18,30 h., no Ate-

. neo Sªnta Cecília (Marin), Belén Pé
_rez Durán, impartirá un curso de en
caixe de bolillos. Maior información e 

~ inscricións no .Ateneo: Caracol, 35-
baixo. 36900 Marin. Teléfono: (986) 
88 02 83. 

Fitei do Porto 
A XVII( edición do Féstival Inter
nacional de Teatro de 'Expressáo 
Ibérica vai ¡iCOntecer na cidade de 
Porto do 3 ao 14 de Xuño de 1995. 

---: 

Activid~des 
As regras e 
os cenários da guerra 

· O Venres 13 de Xaneiro ' ás 20 h., no . 
segundo andar da Casa das Artes de 
Vigo, Méfiicos sen fro,nteiras organiza 
unha charla baixo o títúlo As crises hú
manitárias na fin do século XX: novas 
regras e escenários. Contará cun mé
dico coordenador no proxecto de Mé
dicos sen fronteiras en Georgia, un re
presentante de Amnistia Internacional, 
e roáis im profesor de dereito interna
cional de Universidade de Ovieu. • 

Teatro 

Titi.Ficircus 
Humor para grandes e cativos cos títe-

1 res de T~nxarina. Actuan na Ponteno
va (o Sábado 7 ás 20 h. na Casa da 
cultura) coa obráTitiricircu.o, e en An
tas do Ulla (o Domingo 8 ás 18 h. ña 
·casa d~ cultura) coa obra Ah, ah, ah!. 

As viaxes fantásticas 
Teatro de __ rua da man dos Quinqui
lláns. O día 5 en Ourense (nci ponto ·de 
partida da cabalgata de reis) . . 

ax en da 
Acontecirnento cultural irnp¡u na sua 
área xeográfica e .lingüística, o Fitei 

· · vai apresentar as produccións máis 
significativas na cena teatral selec
cionadas entre propostas de máis de 
cuatro decenas de pa_ís~s. Todas as 
compañias e grupos de teatro poden 
apresentar a sua candidatura a parti
cipante solicitando ficha de ínscri
ción aos Serviyos Ceritrais do Fitei; 
Rua do Paraíso, 217'-2º. S/5. 4000 
Porto. Portugal. Ou polos teléfonos 
(07-351-2) 208 24 32 e208 72 70, bu 
ainda pofo fax 200 42 75. 

Prémios 
de narracións xuvenis 
A Biblioteca Nova 33 .co patrooútio da 
Fundación Caixa Galícia convoca o 
VIII Prémio de Nar'radóns Xuvenis Rua 
Nova; dotado con dous primeiros pré
mios .de 250.000 pta. O concurso está 
aberto a todos os xoves que non teñan 
feítos os ·18 anos o día 4 de Abril de 
1995, e ·apresenten traballos (por cuadri- -
plicado e cos dados persoais: nome, en
derezo, teléfono e fotocópia do DNI ou 
do libro de família) dunha extensión mí
nima de 20 fólios rnecanografados a do
bre espazo. Hai que entregar antes do 1 
de Marzo de 1995 na Biblioteca Nova 
33 (Rua Nova, 33-2º. 15705 Santiago. 
Apartado de Correos 637. 15780 Santia
go); ou en calquer das oficinas de Obras 
sociais de Caixa Galícia na Coruña, Lu
go, Ourense, Pontevedra, Vigo, O Ferro! 
e Santiago. Cada un dos cjous prirneiros 
prémios constará dunha dotación de 
250.000 pta. ·e a publicación do texto. 
Tarnén hai estabelecidos dous accésits 
que conlevan a publicación do texto. 

Obxectivo da memória 
A Asociación de Amigos do Museu 
Arqueolóxico .da Coruñ_a convoca o 
prérnio fotográfico sobre património 
cultural galega (arqueoloxia, arte, et
no grafia, . etc) Obxectivo da 
memória, ~ó para afeizoados . As 
obras poden ser en bránco 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 Arquolqxico. Castelo de San An
tón. Apartado 2.045. 15001 A Coru
ña. No dorso de cadá fotografia 
amais do texto "Autorizo ao Museu 
Arqueolóxico da Coruña a publicar 
esta fotografia" e a sinatura do autor, 
han de figurar os seguintes dados: 
nome, apelidos, 'enderezo e teléfono; 
tema da fotografia, lugar, parróquia, 
concello e província onde se fixo a 

. foto, e data da toma . .Hai un prirneiro 
prémio de 100.000 pta. e. dous· acce

. sits de 25.000 pta. Maoir informa
ción no (981) 20 59 94. 

Certame de pit1=tura 
A Deputación da Coruña e máis o 
Concello de Rianxo, convocan o Cer- · 
tame de Pintura Castelao, para obras 
de tema e técnica libre. O prémio com
prende duas categorías: para menores 
de 16 anos nadas· ou residentes en 
Rianxo, cunha dotación de 35.000 
pta.; e para rnaiores de 17 nados ou re
siden tes na . Gali.za, dotada cdn 
300.000 pta. Asemad~ estabelecen un 
prémio especial de 1 Q0.000 pta. para a 
rnellor obra de pintor rianxeiro rnaior 
de 17. Os cadros apresentaranse en
marcados, cando menos, cun listón de 
rnadeira de 2 cm., e acompañados dun 
sobre pechado no- que virán os dados 
do autor, no exterior do sobre virá o tí
tulo da obra e a categoria á que perten
ce. Para participar hai que remesar as 
obras, antes do 18 de Xaneiro de 
i995, · ao Concello de Rianxo. Maior 
información no (981) 86 00 75. • · 

O .Mariscal 
O Centro Dramático Galega produce · 
O Mariscal, de Ramón Cabanillas, in
terpretado polos monicreques de Ku
kas. Pódese ver na Casa da Cultura de 
Ordes do 7 ao 9 de Xaneiro, o prirnei
ro dia ás 21 h., e os outros dous ás 
20,30 h.; lago' pasan. a· actuar do 12 ao 
14 en Redonde1a (Auditorio Xosé Fi-· 
gueroa), o primeiro día ás 21 h. e os 
ouí:ros dous ás 22,30 h . .Maior infor
mación no (981) 59'.64 77. • · 

O trin'que · 

.Discos 

_ Xa podemos pegar unha 
audición do novo disco 
do iru1hitábel Djavan. 
Chámase Novena, e após 
o desastre artístico da sua 

gravación en español (iso 
i só lle sai ben ao Roberto 

Carlos), disfrutemos da 
música do músico · 
brasileiro favorito dé 
Stevie Wonder. • 

Anúndio.s ·de balde 

• Vende-se televisor a cores 
Grundig, antigo, 25". Muí barato. Co
runha. Chamar ao (981) 66 72 89. 

• Compro piso ou apartamento cén
trico en Vigo. Dous ou tres cuartos. 
Até 9.000.000 pta. (986) 22 28 41. 

• Eis. Número 8 á venda en todas as 
fotocopiadoras das faculdades da Uni
versidade de Santiago. 20 pesos en se
los de Correos. Enderezo de contacto: 
Residéncia Universitária "Rodríguez 
Cadarso" s/n. Campus Universitário. 
Santiago. (98.1) 58 76 OO. 

• A Associa~om da Língua Artábria 
tem a venda bandeiras em teia 
(115x85 cm.) e em feltro (9x5cm.), as
sim corno outro material recolhido 
núm catálogo que podes solicitar-nos 
ao Apartado dos Correios 570. 15407 
do Ferrol. 

, 
• Doas~ pintura (cadro de 100x160 
cm.). Só tendes que abonar portes. 
Preferentemente institucións sen áni
mo de lucro. Para roáis información 
perguntar por Bemy no (988) 26 85 
80. 32750 Vilariño Frío. Ourense. 

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

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

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

• Caixa de resistencia. Solidaridade 
com Jesus Peres Bieites e Manuel Ze
bral Lopes, PNNs. Despedidos da ad
ministrai;:ao educativa espanhola (xun
ta) por darem aulas em galega na Gali
za. A judas na con ta: 2091 0500 16 
3000081644 (Caixa Caliza). Docentes 
contra a Repressao 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-

Publicacións 

O Berro Novo 
A Asociación ":xuvenil Lagares (Ca
bral. Vigo) publicou o número 14 da 
revista O Berro Novo, trimestral e de 
balde, correspondente ao Outono de 
1994. Inclue as seccións habituais: re
paso das actividades da asociación, 
breves, memória histórica, criación li
terápi O Berro Neghro (''.publicación 
independiente, tot,alrnente dependiente 
do Berro Novo"), pasatempos, e a Pos
tal de Outono na 

cia amizosa con mozos/as galeguistas 
(25 a 35 anos). Escreber a: Helena Se
oane. Eládio Rodríguez, 13-22. 15005 
A Coruña .. 

•Busco Opel Corsa Sport. 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 Donice/a (le Vigo impartiranse 
dou cursos de autodefen a ó para 
mullleres. As cla es serán o ábado 
polas mañás no Pavillón de Depon 
de Vigo· e para in cribirte ou ampliar 
infonnación tes que chamar ao 22 04 
64 antes do 21 de Xaneiro. 

• O grupo Meendinho acaba de· editar 
o Nº 4 do boletim Gralha, envio gra
tuito para todas a pe soas interes adas 
no galego e no reintegracionismo. Apt
do. dos Correio 678, 32080, Ourense 

• Vénden e auto-colant Self-deter
minator (B/N. 8,5xl4,5 cm. PVP 29 
pta. c/u). Pedido mínimo 4 unidades. 
Enviar importe total (+29 pta. para gas
to de envio) en selo de correo a: S.S. 
Creasións. O Penedo. 3. 36930 Bueu. 

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

• A Confederación Intersindical Gale
ga (CIG) puxo á venda unha carpeta 
de xilografias coas imaxes de Fidel 
Castro e o Che Guevara, realizadas pcr 
la artista Marcela Santónm, e incluen 
as semblanzas feita por Xosé Lui 
Méndez Ferrín e Xosé Neira Vilas res
pectivamente. Pódese adquirir por 1.500 
pta. , até o 11 de Xaneiro de 1995, no lo
cais da CIG. O cartas deslínanse á cam
paña de solidaridade co povo cubano. 

• O COSAL public u un número ex
tra de Outrasvoz.e dedicado o E ' r
ci to Zapatista de Liberación 
Nacional: discurso cartas, entrevi tas, 
etc. e todo os comunicado do l 0 d 
Xaneiro ao 25 de Ago to do 94. 144 
páxina . Cronoloxia do acontecimen
to • mapa de Chiapas, dado da povoa
zón indíxena e n tas aclaratóri . Pod -
mo envíalo conlra-reembol o pedi
de ao COSAL: Apartado 170 de om
po tela. 600 pta. mái gasto de envio.• 

O Moucho 
Sete coléxios públicos de Serra de Ou
tes editan O Moucho (revista escolar de 
meio ambiente), que adica o seu núme
ro 5 ao problema do lixo. A publicación 
de 27 páxinas en papel reciclado inclue 
todo tipo de colaboracións dos cativos: 

contraportada. Ta
mén neste número 

. secciÓns de cartas, 
banda deseñada, 
economía, xadrez, e 

· chistes, debuxos, maquinas-basoira, po
esía, estudos, entrevistas, etc., sempre 
sobre o tratamentO do lixo. Para maior 

infonnación pergun
tar polo coordenador 
xeral do Moucho no D !~~~r'-~-:'.'--{-~~-~)_i~-5 ~-~-~_ª.r:ota: 

o temário de Oposi
cións a cacique . . Es
tán abertos a calquer 
colaboración: "arti
gas,- reportaxes, de
núncias, fotos, críti
cas, cartas, insultos, 
poemas, bicos". Para 
calquer cuestión: Aso-

. ciación Xuvenil de Ca
bral "Lagares". Aveni
da de Santa Mariña, 
95.

1 

Caqral 36318 Vigo. 
(986) 25 07 03. 



Exposicións 

Interior do Interior, de P. Palomar. 

Arquitectura 
At 0.22 qe Xaneiro na Casa da Conga 
(Santiago). O Coléxio Oficial de Ar
quitectos de Galiza, expón os traballos 
premiados na sexta edición do seu cer
tame de arquitectura. 

Invitación 
ao Museu do Prado 
Na CaSa do Coxo de Rianxo, .do 5 ao 
15 de Xaneiro (de Luns a Sábado de 
20 a 22 h., e Domingos de 12 a 14 e de 
20 a 22 h.). A mostra comprende 41 
fotografia e máis 30 láboas informati
vas obre obras pertencentes ao Museu 
do Prado. Inclue representación das 
escalas: Flamenca (Weyden, Bosco, 
Rubens), ItaJiana (Fra Angelico, Bo
ticcelli, Rafael e Tiziano), Española 
(Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez, 
Murillo, Goya, Madrazo, Esquival, 
Rosale e Sorolla) e Alemá (Durero). 

Feitura 
Obra de 28 artistas galegos no certame 
Feitura. Abeno no Ateneo do Ferrol. 

Boo Feixoo 
Debuxos e óleos, na galería Minotauro 
de Santiago. Até o 15 de Xaneiro. 

Mónica Carballas 
Expón os seus óleos na Casa da Xu
venrude de Vigo. Até o 17 de Xaneiro 

_,.._.......... ere -l.wis Ven º 10 a 14 h., e de 
17 a 20 h., Sábado ae 10 a 13 h., e 
Domingo pechado. 

Coñece o teu pa ado 
Até o 6 de Xaneiro, de 18,30 a 20, O 
h .. na Casa da Culturad Arcade. Co
ñece o tell pasado comprende mái de 
00 fo1ografia da primeiras décadas 

do ulo, ordeada · por Dani Barrei
ro en difercnt · . e ión : paisaxe ur
b ns e rurai" a to p lítico e ociai 

Música 

Virtu i di Danubio 
Actuan o Venre 6 no Teatro Principal 
de urcn c. 

inf" ni a X v Rú ia 
A ociedade Filarmónica de Vigo, 
propón o concerto da Orquestra Sinfó
nica E tata/ Xove Rúsla, para o Lun 
16 no centro cultural Caixavigo. 

Filharmónica da Coruña 
O Marte 1 O no Teatro Colón da Coru
ña. Director Jaro Jan Kreck, oprano 
Jarnila Mihalikova, e tenor Lubonir 
Vraspir. 

1 

Tomás Camacho 
A Sociedade Filarmónica Ourensá, ten 
programado o concerto do guit~rista 
Tomás Camacho, para o Xoves 12 no 
Teatro Principal. 

Cuarteto de corda Eber 
Actua na Casa da Cultura de Boiro o 
Domingo 8 ás 7 ,30 do serán. · 

., Rock valenciá. Actuan dentro do seu 
· Tour Super. 8, o Xoves 5 ás 11 da noite 

o Planta Baixa (Vigo), e o Venres 6 
ás 2::,,AP. no Praia Clube da Coruña. 

acontecimentos deportivos, etc. Ta
mén expoñen exemplares dos periódi
cos' La Escoba, La Democracia, e a _ 
bandeira da Agrupación Republicana 
de Arcade, entre oútros !llateriais. · 

Novas preséncias 
Até o 14 de Xaneiro na Casa da Xu
ventude de Ourense. Novas preséncias 
é unha mostra colectiva de roáis de 30 
novos criadores óurensáns. 

Escola de canteiros 
Esculturas da Escota de Pedreiros 
(Poio), até o 15 de Xaneiro na Casa. do 
Peso das Pontes e en várias prazas da 
vila. Participan na mostra: 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 paises (Grande Bretaña, 

' Portugal, Franza, Xapón, Marrocos, 
_ etc), divididos segundo cinco custións 

principais:-Os comportamentos do ris
co, A SIDA, un problema de todos, So
lidaridade, SIDA e a escala e A popu
larización do condón. 

Conde Corbal · 
A galena Volter de Ourense expón 
obra de Conde Corbal na mostra A 
Dorna. Homenaxe ao X ocas. 

Picasso 
Gravados de Picasso pertencentes ao 
Museu Raiña Sofía, n·o Kiosko Alfon
so da Coruña. 

Lúcio Muñoz 
Expón gravados na galeria Citánia de 
Santiago. Abre de 18 a 21 h. (agás Sá
bados e festivos que pecha), até o 31 
deXaneiro. 

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

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

O gaiteiro nas artes 
Até o 15 de Xaneiro no Museu Muni- . 
cipal de Ouren e. Mostra monográfica 
obre o gaiteiro con 60 pezas entre 

Páxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 

Cuarteto de.corda Ebér 

Santiago, o Venres 13 ás 11 no Praia 
Clube da Coruña, e o Sábado 14 ás 11 
no Planta Baixa de Vigo. · 

X ove 
Orquestra de España · 
O Xoves 5 no Auditório de Galiza 
(Santfago). Dirixe Edmon Colomer: 

Los Planetas 
Rock valenciano. O Xoves 5 ás 10,30 
da noite, no Planta Baixa ~(VigQ) e o 

axenda 
pinturas e esculturas. 

Man ·Ray . 
Pinturas; esculturas e fotografías de 
Man Ray na sala do. centro cultural 
Caixavigo. Até o 15 de Xaneiro. 

Diego Santomé 
Tralo éxito da sua última mostra Diego 
Santomé, volta expoñer pirituras 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 almo. ·enteíra com
prende obra de artistas plásticos de Gali
za e está encadrada na Cámpaña de So
lidaridade co Povo Cubano da OG. O 
ob~ectivo é re.cadar fundos para mercar 
materiais didácticos e meios audiovi
suais destinados a proxectos sócio-rnltu
rais nas escolas, hospitais e bairros ·da 
Habana 

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

Daniela Méndez 
Obras en técnica mixta da pintora uru
guaia Daniela Méndez, na Sá do Penal 
(Algália de Abaixo. Santiago). Até fi.
nais de Xaneiro. 

Encontro · 
Pinturas de Javier ConJes, P. Palomar, 
Saul Otero, Carlos Gom;alves e Vito 
Osorio no Castelo de Soutomaior. Abre 
os dias laborábeis de 15,30 a 1830 h., e 
Sábados, Domingos e festivos de 11 a 
13 e de 15,30 a 18,30 h.+ 

Nouturno, de Vito Osório. 

Venres 6 ás 11,30 d.a noite, no Praia 
Clube da Coruña · 

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

Cor de Cambra , 
Do Palau da música catalana. A or
questra ven dirixida pqr Jordi Casas pa
ra interpretar pezas de Haydn. O Xoves 
5 no auditório de Gal iza (S'.llltiago ). • 

.-
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-Portugal 

Automn Promenade ( colaxe, bicicleta e plnceis)-de Arman: - . 

Ex oskións · 

En Lisboa: Alan Davie, pintura na ga
léria Quadrum (07-351-1-797 97 23). 
Arman, pintura e escultura na galeria 
111, até o 28 de Xaneiro.· Ayres 'de 
Carvalho Urna. antología, pintura na 
Fuñ~ao Ricardo Espíritq Santo Silva 
(07~351-1-886 21 83)'. 9 artistas da 
Flandres no Palácio Nacional de Sin
tra na Vila de Sintra, até o 26 de Fe
breiro. Desenbos contelilporaneos até 

. A majólica do Reino de Náp~ do 
século XV ao XVIIl e Os azulejos de 
Vand~r Kloet em Portugal no Museu 
do Azulejo, até o 15 de Xaneíro. · 

· o 29 de Xaneiro no Museu Rafael Bor
dalo Pinheiro (07-351-1-757 47 64) 
realizados por Ana Jotta, Helena Al
meida, Manuel Vilarinho, Miguel An
gelo ·Rocha, Sousa Vieira, Rui San-

- ches e Xana. Vestir o sohbo Trajes de · 
cena do atelier Tirelli, conta con pezas 
míticas como o vestido de Maria Ca
llas no primeiro acto da Traviata na 
escenificación de Visconti en 1955 
(até o 15-d~ Febreiro no Mu.seudo Te-

- atro 07-351-1-757 25 47). Portugal e 
o Reino Unido: a alian~ reaprecia
da, sobre as relaéións históricas dos 
dous países, na Funda~ao Calouste 
Gulbenkian até o 22 de Xaneiro (07-
35l-1-795 02 41). Daciano Costa, 
Desenhos e cr-oquis de viagem, até o 
19 de Xaneíto na sala· do Risco (07-
351-1-888 '40 69). Bruxelas borbul
hante, até o ·2a de Febreiro no centro 
cultural Belém (07-351-1-)01 96 06). 

·Cinema 

Cinema 
galaico-portugués 
O Cine clube· Lumiere organiza un 
ciclo de Cinema de lÍnguas galaico_ 
portuguesas, do 12 ao 24 de Xaneiro 
no auditório do centro c.ultural Caí-. 
xavigo. O ciclo oferece os títulos: A 
balada da praia dos caes (o Xoves 
12) de José Fonseca e Costa, que vi
rá acompañada dun colóquio coa 
presenza do director do filme; Os 
olios azuis de Yonta (Martes 17) de 
Fl?ra Gomes; e Matar Saudades 

Televisión 

Xerónimo , 
O Sábado 7 en Entrada libre da 
TVG. EUA 1962. Director: Arnold 
La:ven. Reparto: Chuck Connors, Ka
mala Devi, Pat Conway e Adam 
West. A recente revisión da figura do 
xefe de guerra apache no cinema no!
teamericano (Xer.ónimo , unha lenda 
de Walter Hill), contrasta con. iste fil
me dirixido por Arnold Laven en 
1962. O guión altera a história, omite 
certos feítos e ·troca outros, e a am
bientación ven cargada dos tópicos de 
Hollywood daqueles anos. Narra a fu
xida e -e!ltrega de Xerónimo ao exér
cito, despois de ser rnoitos anos o ho
me máis buscado de América. O pase 

· coincide coa edición da biografia· de 
Xerónimo: Gerónimo. Unha autobio

, grafia por Edicións P<;>sitivas. 

Casmo Royale · 
. O Sábado 7 en Segunda Sesión da 
TVG. EUA 1967. Directores: John 
Huston, Robert Parrish, Joseph Me

. Grath, Ken Hughes e Val Gu~st. Intér
pretes: David Niven, Orson ·welles, 
Ursula Andress, Woody Allen, Debo-

\ ' 

No Porto: pinturas de- Armando Al
ves (até o 30 de Xaneiro no galeria 
Degrau Arte 07-351-2-69 50 42). Ar-· 
ca de Noé, escoiIJia de obras interna
cionai s, vidas do CAPC/Museu de 
Bordéus e do Frac-Aquitánia (até o 19 
de Febreiro na Fun~o Serralves 07-
351-2-617 51 24). En Braga: Um ol
har sobre a pintura portuguesa nos 
séculos XVI, XVII (até o 18 de Xa-

. neiro no Museu Nogeira da Silva). 

Teatro · 

En Lisboa: Náo se paga, náo -~ ~-~rl.--t...,.,. 

de Daíio Fo, pql~O!J1.Pa8Ía de Teatro 
Sintra no-Teatro Carlos· Manuel (Sin
tra). ,Ós Jornalistas de Arthur Sch
nitzler, até o 29 de Xaneiro-no Teatro 
Nl!cional D. Maria II (07-351-1-347 . 
22 46). Arranca-me a vida de Rodol
fo Santana, polo Teatro Contempóra
neo de Lisboa, no Auditório da Junta 

_de Freiguesia de Benfica. A grande 
mágia, coméd1a en tres actos de 
Eduardo de Filippo, int~rpretada pofa 
Compañia Teatral do Chiado e dirixi
da por ~árió Viegas: • 

(Luns 23) de Fernando Lopes. Ta
mén pasarán seleccións de curtos ga
legos dos anos 70 e 80 (Venres 13); 
e dos anos 90, (Martes 24). A maio
res o programa inclue charlas-coló
quio con vários directores galegos 
ao remate dos curtos, e a proxección 
do curto de animación Os salteado
res (gañador no Festival de V allp.do
lid deste ano) apresentado polo seu 
director Ábi Feijóo. Maior informa~ 
ción no Cine Clube Lumiere: Mar
qués de Valadares, 14-4º. 3620 l Vi
go. (986) 22 09 10. • 

rah Kerr, Peter Sellers e ·Bárbara Bou
chet, entre outros. Poucas antoloxias 
incluen Casino Royale entre os títulos 
que compoñen a longa série do ax.ente 
secreto británico 007. 

Marlon Brando. 

A Lei do Siléncio 
O Mércores· 11 en Butaca Especial da . _ 
TVG. EUA 1954. Dirección: Elia Ka
zan. Reparto: Marlon Brando, Karl 
Malden, Lee J . . Cobb e Rod ~teiger. 

·os sete magníficos 
O Luns 9 en Entrada Libre da TVG. 
EUA 1972. Dirixida por George Mc
Cowan. Intérpretes: Lee Van Cleef, 
Stefanie Powers, Mariette· Hartley e 
Michael Callan.• 

.,, 
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Al'lariz ten 

• XAN CARBALLA 

/ 

no mesmo E local onde 
estivo ·preso Manuel 
Romasanta, o do so
nado caso de lican
tropía que recriaron 
Vicente Risco ou 
Carlos Martínez· Bar
beito. No calabozg~·- -
d9 al)JigO x.!!!fc:R:(Ó.~ de · 

. Allariz, hoxe con ver-· 
tido en Centrp Social 
"O Porte lo", ten a 
sua sede o Muse u · 

' • Galega do Xoguete, 
uoha iniciativa com
plementada pola Lu
doteca Municipal. · 
Basado na colección 
d_e Alberto Oro-Claro, 
as ~uas vitrinas, que 
foron visitadas por 

_ mái~ de' 5.000 perso
as, arnosan os xo
guetes que o tempo 
borrou, que regre
san para axudarnos 
a evocar a infánciá -

r--~.OS1>ais e ta
mén dos avós. ~ ' 

Ab pé duns camionci-
-:.. ños feítos con madei

ra e tela de córes, a ficha reza "feítos por 
Manolo Suárez, Pepe Puga e ManQfo 
Ruiz no i 929, a partir do enca~go do cu
ra para agasallarllos aes nenas da cata
quese da época". Todos os trebellos te
ñen a sua ficha: desde os xogos de folla 
de lata e córes ·chamativas ·para xogar 
na praia, antes da· era do plástico, pa
sando polos xogos de arquitectura de 
madeira. Puzzles, xogos de habilidade, 
primeiros proxectores de cine -tipo lan
terna · m~xica-, chiflos, xogos de mesa, 
bonecos, trompos ou pelotas énchen a 
imaxinación. 

Alberto Oro Claro non esperaba que un
h a afeizón comezada inocentemente 
acabase senda xejmolo dun museu que 
se amplia cada ano, "comecei no tempo 
en q&e sendo médico tiña mil destinos. 
Uns amigos · regaláranme un vello xogue
te e dei n~ teima de ir resgatando os que 
moita xente tiraba. Comprábaos ou rega
láb.anmos. Alguns pensan que a qolec
ción é de xogüetes que foran meus ou da 
família pero deses apenas hai nada". Alberto Oro Claro. 

Un ha 
experiéncia única 

A idea do Museu, po
lo de agora restrinxi~ 
da a un espácio pe
queno, foi medrando. 
Nacido cando ao g·o
ve rn o municipal é 
aceden os nacionalis
tas, na actualidade as 
doacións de máis pe
zas ten que ser medi
da "porque non habe
ria maneira de expo
ñelo todo. O Museu é 
visitado por moita 
xente particular e por 
excursións de colé
xios, pero no futuro, 
ademais de ocupar 
máis espácio pódese 
pensar nunha man
chea de actividades 
complementárias. No 
estado hai unha ex
periéncia magnífica 
que é o museu de Fi
gueres, que o fixo un 
home que conseguiu 
moito xoguete indo 
ás fábricas de lbi 
(Alacant) que esta
ban pechando. Al
gunhas pezas que te
rnos aqui regaláronas 

eles cando visitamos aquel Museu". 

"Eu acórdome cando pequenos como 
baixabamos todos os rapaces a ver os 
trinque&--da vila que expuñan os xogue
tes: eu pido este e tamé'n aquel. Ainda 
que os máis bonitos eran inalcanzábeis 
polo prezo. Tamén nos xoguetes se ve a 
división de clase. Hoxe vistos no museu 
poden parecer pouca cousa, pero eran 
verdadeiros obxectos de luxo". 

A evolución dos materiais vai desde a ma
deira, a folla de lala ou a celulosa dunha 
pequena carteiriña que a República lle 
agasallaba a todos os picariños ao irá es
cota. A curiosidade tamén salta nunhas pe
quenas pelotas fabricadas polos presos da 
CNT na Modelo de Barcelona. "Hai moito 
coleccionista particular, e un mercado que 
quizais non é moi coñecido pero que, co
mo noutras afeizóns, acada prezos moi 
elevados. Aquí non se trata disto, senón de 
aproveitar o que foi nun comezo un diverti
mento particular para lle dar unha dimen
sión pública nova:·, di Oro Claro.+ 
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So brevivéncia 

• XOSÉ A. GACIÑO 

A mensaxe máis optimista que 
se emite estes dias, a propósi

to das expectativas do ano recén es
treado, é a de que dificilmente poderá 
ser pior que o ano que ven de rematar, 
este 1994 de tantos pecados -desco
bertos ou adiviñados-, pero non dB 
máis frustracións que calquera de tan
tqs anos frustrantes como cadaquén 
ten µercorrido na sua longa ou curta 
vida, pero que parece ter concitado 
especialmente as. iras dos que pensan 
que xa levan moito tempo sen exercer 
directamente o poder (polo menos, 
nas esferas do centro dominante¡. 

Cada vez mais, a cultura mediática -a 
do pensamento estabelecido- trata de 
convencernos de que o mellar que nos 
pode pasar é -como o tolleito do chis
te de Lourdes- que nos quedemos co
mo estamos, porque calquer cámbio 
que non pase polo deseño do poder 
será catastrófico e calquer cámbio que 
deseñe o poder rematará por prexudi
carnos. E surprendémonos, por exem
plo, saudando como uAha boa notícia 
o feito de as listas do desamprego au· 
mentaren un mes en só nove mil para
dos máis, e que o 94 poda rematar 
con cen mil parados menos dos que 
habia no 93 , como se non quedasen 
ainda dous millóns e vários centos de 
milleiros máis de traballadores en pa
ro: iso só no Estado español. que hai 
que porse a amasar millóns e millóns 
de parados se queremos contabilizar a 
marxinación implacábe! sobre a que 
se asenta, en todo o mundo cnamado 
civilizado , a gloriosa e triunfante eco
nomia de mercado. 

Cativos e desarmados nesta contínua 
guerra civil, na que sempre perden os 
mesmos antes ou despois , parece 
que só nos deixan manter o espirito 
de sobrevivéncia, e brindar cada noi
tevella para que o ano que entra non 
sexa pior que o que sai. Pero non re
nunciemos á sobrevivéncia, e brinde
mos, en noites vellas ou en noites no
vas, para que non perdamos o sentido 
da dignidade, da liberdade, da solida
riedade, ano tras ano, até a utopia fi
nal (que, en realidade, será só o prin
cípio). • 

VoLVER AO REGo 

A nova doutrina militar elabó
rase tendo en canta os meios 

de comunicación . . Un ataque debe 
ser rápido e implacábel (Golfo). Non 
serve se alguén descobre as más ar
tes empregadas (GAL), nen cando se 
prolonga de tal xeito que as matan
zas saen á luz (Chechénia). 

Ben é certo qµe algunhas guerras 
poden ser.longas .. dado que afectan 
a outros (Ruanda) e serven para re- , 
saltar o ·ben que vivemo·s nós. Por fin, 
hai guerras que non interesan por,-11 .. 
moito q'ue duren (Angola), sobr@)er:o · 
porque a telévisión non pod~ .. a.énder 
a máis dun conflito por noHCi~iro; pois 
a continuación veñen o~ráeportes e o 
feíto curioso do dia. • f 


