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Como en Chantada, Maceda, Vilariño de Conso e Melón botou man de tránsfugas 

Con Redóndela o PP controla 234 dos 314 concellos 
Coa operación de Redondela, o 7 4,5% dos conce
llos están nas mans do PP, ·que vai camiño de con
trolar todas as institucións do país e que non repa-

. ·. ra en métod nara· acadar un obxectivo que consi-
dera fundam · 1 para revalidar a maioria absoluta 

OSNOIVOS 
Alessandro Manzoni 

O maior monumento . . 

literario italiano ~espois 
da Divina Comedia. 

Primeira edición en lingua . 
galega. Tra.ducción qe 

Xavier Rodríguez Baixeiras.-
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" 
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nas eleicións ao Parlamento do. próximo ano, que 
se presumen complicadas para esa formación. En 
Redondela, o primeiro aceno político do recén 
eleito alcalde, Amado Ricón Virulegio, foi retirar a 
palabra ao seu antecesor, como se ve na fotografía. 

O SLG defende 
o dereito a producir 
leite, dado que España 
é importadora 
As organizacións e as coopera
tivas agrárias manteñen o seu 
chamamento á manifestación 
convocada para o dia 6 de Se
tembro e desminten que fosen 
convocados a reunión que, coa 
Mesa do leite, a- Ministra de 
Agricultura anunciou ter fixada 
para a vindeira semana. A deci
sión da Asociación de Empresas 
Lácteas de Galicia de non recó
ller o leite aos gandeiros que ex
cedan a cuota contribuirá, se
gundo os sindicatos, a xerar 
máis tensión no sector. O Sindi
cato Labrego Galega (SLG) esi
xe que se faga efectivo <;> pago 

.:de todo o leite . ._ ll~áx~ 1 ~) 

.o PSOE pacta 
"clandestinamente" 
cos construtore$ 
o PXOU da Coruña 

. . 
Os construtores parecen ter si
do os únicos coñecedores da 
reforma' do Plano Xeral de Or
denación Urbana (PXOU) leva
da a cabo polo góverno munici
pal da Coruña. Oposición e 
asociacións de veciños estive
ron ausentes do debate de mo
d i f i c ación do .Plano vello. O 
BNG chega a denunciar a 
"clandestinidad.e" na que Fran
cisco Vázquez mantivo reu
nións· cos promotores inmoviliá~ 
tios e construtores. A formación 
naciona.lista sinala tamén que 
existe un intento de legalización 
das .irreg.ularidades cometidas 
até o de agoré!. (Páx. 4) 

- -~ ' k • 

A quen benefician 
as ameazas de 

bomba? 

Como reacciona unha persoa 
que e tá nunha praia ou nun 
hipermercado e e e ita que hai 
unha ameaza de bomba? Pcnsa, 
rá que probabelmente se trate 
dunha fal a alarma, pero sairá 
con xesro apurado, na procura 
dun lugar seguro. Con inde, 
pendéncia do que opine sobre 
o govemo, o Estado e o probh 

· ma basco, agradecerá sen dúbi, 
da a chegada da policia e da 
unidade anti,explosivos. 

O medo, contra o que se poida 
penar, ten ideoloxia. O medo 
enterra a xenerosidade, canee, 
la o pensamento e acobíllase 
na e peranza dun salvador: o 
uperpolicia, o ditador. Nas 
uas beiras medra o político de 

puñetazo na mesa e de iso 
arranxoo eu en cinco minutos, o 
teórico que pon a orde por ri, 
ba da xu tiza. Fraga lribarne, 
fernández de La Mora, Franco, 
tanto coñecido ... O medo 
de aloxa á política do eu e , 
páci e convérteno a todos 
en !dado en razón. 

O Tribunal 
da Competéncia exixe 

· a Alvarez unha 
reclución da produción . 
O Tribunal da Com·peténcia, 
vinculado á Comisión Europea, 
condiciona o seu visto bon ao 
aval concedido pala Xunta ao 
Grupo de Empresas Alvarez a 
unha redución da capacidade
produtivc;i. Segundo Enrique 
Vieites, portavoz da CIG, "reta-

. cion-ar un ha causa coa outra só 
-ten sentido se o que se preten-· 
de é. disminuir a capacidade 
dunha empresa galega compe-
titiva". · 

A competitividade de Alvarez 
baseariase tanto na calidade, 
como na capacidade de produ
ción desta ,empr~sa. (Páx. 13) 

, l - --- ____ . __ 
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O pleno transcorreµ co_n normalidade e sen incidentes, agás alguns asubios e insultos. 

Os votos dun tránsfuga .e dun ex concelleirq socia
lista serviron para que Amado Ricón gañase unha 
moción de censura en Redondela e quitase a al
caldia a Xaime Rei. As denúncias de uso de tráns-
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ANXO IGLESIAS 

fugas, de que detrás hai interese urbanísticos e o 
desexo popular de ocupar poder en todo o país su
máronse a un talante autoritário que Ricón exibiu 
ao coller o bastón de mando. 

Quitou a ~palabra a Xaime Rei en canto foi investido 

Con Amado Ricón en Redondela o PP enfía 
o ·camiño da Galiza monocolor 

eC>- H. VIXANDE 

an pronto como foi investido co
mo· novo alcalde de Redondela, 
o popular Amado Ricón deu 
monstra do que será o seu talan
te 'como rexidor municipal. Cando 
o alcalde sainte, Xaime Reí, daba 
o seu discurso de despedida, .in
dicando que era un orgullo para 
el perder o poder por mor da 
"traición dun tránsfuga", Amado 
Ricón, co bastón de mando na 
man, interrompeu a Rei e dixo: 
"Acabouse ó tem
po, señor Rei. Le-

tica, redimise todos os erras co
metidos durarite os dezasete 
anos que estivo á frente do con
cello e marchase "coa cabeza 
ben alta" despois de dobregar, 
no debate,· a Amado Ricón , do 
que dixo que "non é contrincan
te político". 

O acto trancorreu con normali
dade e os portavoces dos gru'

. ·pos políticos representados no 
concello -PP, 
PSOE , BNG ·e 

1 I nterésanos qu~ 
falen, para que 

Redondeláns 
lndependentes
só viran interrom
.Pida a sua inter
vención con asu
bias e. alguns in
sultos que non 

se vexa que non 
teñen 

vántase a sesión. 
Aqui, o alcalde 
son eu". Poste
riormente, cando 
foi interpelado 
polos xornalistas · 
sobre a razón de 
quitar a palabra a 
Reí, o novo alcal
de dixo: "non era 
un discurso, era 
LJn mítin". 

· disturbiaron a ar
de pública. Ás 

argumentos" - máis de . cinco-

O pleno de cele
bración da mo
ción de censura, 
que transcorreu a partir das oito 
e meia do serán do Martes 27 
de Agosto no Auditório de Re" 
dondela, serviu para que Xaime 
Reí reabilitase a· sua figura polí-

x R cantas persoas 
AIME El que ateigaban o 

auditório, sumá-
banse outras mil 
que escoitaban 
desde tora polos 

altofalantes instalados polo Con
cello. A policía presenciou os 
acontecimentos situada nun se
gundo plano, actuou con discre
ción e evitou ser un elemento 

provocador. Xaimé Rei, que diri
xia a sesión, pediu en inumerá
beis ocasións que o público per
mitira intervir aos censuradores. 
"lnterésanos que falen, para que 
se vexa que non teñen argu
mentos", repetía Reí unha e ou
tra vez. 

Críticas de Ricón 

Amado Ricón, que encabezaba 
a moción de cen-
sura e que foi 
eleito concelleiro 

nacionalistas sinalaron que as 
críticas que Ricón facia eran va
gas e que, como dixo o portavoz 
do BNG, Carlos Pazos, "Amado 
Ricón nen obxectiva as deficién
cias de governo nen o programa 
que vai desenvolver". Pazos 
lembrou a Ricón que o PP non 
fixo oposición nos quince meses 
que van de mandado da actual 
corporación, que coincidiu ca 
PSOE nas máis das suas ac-

cións de .governo 
e que, en todo 
caso, o BNG "é a 

á frente da iista 10 
do Partjdo Popu- · BNG é O 

única forza que 
está lexitimada 
para criticar ao 
governo de Xai
me Rei, porque si 
apresentou mo
cións e alternati -

lar, basou o seu 
discurso no am
paro que a leí ·dá 
ás moc'ións de 
censura, na ingo
vernab.ilidade do 
município, "na 
necesidade de 
correxir os defec
tos dunha xestión 
que levou ao con-
cello ao borde da 
quebra por falla 

único lexitimado 
para .criticar a 
Rei, porque si 
apresentou 
alternativas" 

CARLOS. PAZOS 

vas". 
1 

En realidade, co
as suas interven
cións, Amado Ri
cón non tada 
máis que recoñe
cer a caréncia de 

de tesoureria", na incapacidade 
-de Rei para govemar e no seu 
autoritarismo. 

alternativa que denunciaban o 
PSOE e o BNG, e, no seu afán 
quitar releváncia política aos na-

. cionalistas, chegou a respostar 
Tanto os ·socialistas . como os· Pasa á páxina seguinte 
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Ven da pá:xina anterior 

a Carlos Pazos' •:que paso deles 
.radicalmente". 

'' .. 
Manuel Alonso ~emos, qué ·en
cabezaba a cané:Jidatura de Re
dondeláns lndependentes e que 

·· apoiaba a moción de censura, 
tentou esbozar unha .crítica ao . 
governo de Rei, pero tivo que 
recoñecer que "agás oito anos, 
os dezasete anos de governo 
de Rei foron nefastos". Lemos 
tiña dificuldades para lexitimar 
as suas obxeccións ao alcalde 
censurado porque estivo com
prom.etido co seu governo du
rante dous mandados. Ademais, 
Lemos foi acusado polos socia
listas de prestar apoio á moción 
a cámbio dun poder que ansia
ba , xa que vai ser nomeado 
concelleiro de urbanismo. A es
te respeito, o nacionalista Pazos 
dixo que Lemes non ten prepa
racion para desenvolver os la- . 
bares de concelleiro de urbani~ 
mo "porque non sabe interpretar 
o PXOU nen entende as dife
réncias entre as distintas figuras 
de planeamento que hai". En to
do caso, coas suas declaracións 
do pasado, Alonso Lemas xa 
estivo a adiantar o que será o 
seu programa político no urba
nismo local, que estará caracte
rizado por un aumento do volu
me de edificación e un incre
mento das zonas a urbanizar. 

O socialista Emílio González 
lglésias foi quen monstrou maior 
hostilidade persoal con Amado 
Ricón, do que destacou a sua 
"incompeténcia". Nos dias pre
cedentes á mocíón de censura, 
González lglésias foi o encarga
do de _levar o maior peso do en
frenta mento entre o PP e o 
PSOE e o seu discurso no pleno 
da moción estivo máis caracteri
zado palas descalificións perso
ais que palas críticas políticas. 

Francisco Puch, o concelleiro 
eleito na lista do PSOE que 
apoiou a moción de qensura do 
PP, non interviu durante o ple
no, mália ser invitado polo ainda 
alcalde, Xaime Rei, a facelo. En 
numerosas ocasións o público 
que ocupaba o auditório munici~ 
pal demandou a intervención do 
tránsfuga berrando: "Que tale 
Xudas!". Puch, calou. 

Investidura 

No momento de proceder á in-

vestidura de Amado Ricón, Xai·
me Rei fixo un acºeno político e 
pediu que fose o. secretário o 
encargado de entregar o bastón 
de mando municipal. "Non que-

. -ro lexitimar esta moción pasan
dQ o testigo a alguén que entra 
na alcaldia a ombros dun tráns
fuga", dixo f{ei. 

Á said~ do pleno Amado Ricón 
negou que a moción fose prepa
rada por instáncias superiores 

. do seu partido, nun plano global 
coa pretensión de "ocupar po
der", como repet!pamente de
nunciou o BNG ao recordar os 
casos de Maceda e Vilariño de 
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Canso -que serviron a Pazos que entre os dous sectores de 
para lembrar que o PSOE era asistentes non habia hostilida-
cómplice. destas práticas. Ricón de,: 

· tamén ··ase,gurou que a moCión , 
respostaba 'a unha demanda da · Outro indicativo da ofjxe da mo-
vila de Redondela. . ción está no tratamento informa-

. ~ .,: " tivo que deu a T elevisJón da Ga-
M ália que as interrupcións do .: líza, que nun primeiro :.momento 
público foron constantes e mes- .-.~ -paso u por alto o pleno para, 
mo aó final lanzaron rnoedas -' posteriormente, dar releváncia 
contra o novo governo, o clima aós poucos argumentos que fo
vivido na moción de censura. ronquen de enfiar Amado Ricón 
non foi de grande tensión. Algo e Manuel Alonso Lemas. Na 
que. indicaba que non habia un canle pública foi perceptíbei' a 
clamor popular a prol da moción sombra do cónselleiro de Cultu-
de censura era que a maioria do ra e Comunicación Social, Xe-
público presente na moción es- sus Pérez Varela, novo barón 
taba da banda de Xaime Rei e popular en Redondel a: 

Da supervivéncia na em~gración 
. . 

,á alcaldia da sua vila natal 
Amado Ricón Virulegio 
gábase da sua cátedra 
na Universidade do Con
cello de Nova York, ain
da que nunca conqueriu 
chegar ao grao de ful/ ,!fili 

professor, que verdadei
ramente corresponde á 
persoa que ocupa a cá
tedra na universidade 
española. Foi precisa
mente a permanente in
terinidade na vivia como 
profesor nun college da 
Universidade de Nova 
York o que convenceu a 
Ricón para retornar á 
sua vila natal de Redon
dela co fin de entrar na 
universidade gatega e dedicar
se á investigación. 

Pero os proxectos nuñca. pu-
. deron sair adiante porque a 

homologación dos títulos por 
parte do Ministério de Educa
ción chegou tarde, de modo 
que Amado Ricón houbo de se 
contentar c6n ser profesor visi
tante na Univ~rsidade da Co
ruña durante unha corta tem~ 
pada, até que non lle foi reno
vado o contrato. 

O seu historial á frente da Ca
sa da Galiza en Nova York, da 
que foi presidente, proporcio
noulle unha vital relación co 
secretário xeral para as Comu
nidades Galegas no Exterior, 
Fernando Amarelo de Castro, 

1 
Acabouse o 

¡ tempo,- señor :---
¡ Rei. Levántase a 
1 

l sesión. Aqui o 
l alca~de son eu" 

AMADO RICON 

que se lembrou del na Galiza 
e o contratou para pasear emi
grantes nas visitas ao país fi
nanciadas pota Xunta. Nesta 

tesitura, Ricón entrou en 
contacto co Partido Po
pular, que rematou por 
lle oferecer o primeiro 
pasto nas listas de Re
dondela ás eleicións mu
n i ci p ai s de X.uño de 
1996; non había candida-· 
to mellar. 

Amado Ricón é un su
pervivinte do galeguismo 
en Nova York que me-

. drou á sombra da figura 
de Emílio Gónzález Ló
pez, _grazas ao que en
trou na univetsidade 
americana. A sua rela
ción con González López 

tamén lle proporcionou valiosa 
-documentación entorno á es~ 
táncia de Castelao en Nova 
York, da que hai anos que ten 
un proxecto un libro. que non 
remata de aparecer. 

Como coñecedor da psicoloxia 
do pov:o norte-amercicano, 
Amado Ricón soubo explotar o 
gasto que nesas latitudes te-

. ñen pala cerámica Lladró e co
mo presid~nte da Casa da Ga
liza estabeleceu vínculos con . 
poderosos empresários gale
gas nos Estados Unidos, algo 
que utilizou para f9tografarse 
co que fara presidente George 
Bush, foto que empregou Ri
cón na sua campaña eleitoral 
ás eleicións municipais de Xu-
ño de 1995.• · 
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Prolegómenos do pleno 

Nas vísperas á moción de cen
sura, o PSOE e o PP intensifica- . 
ron os enfrentamentos que na 
últimas semanas foran subindo 
de tono. Me.ntres o, dia anterior 
ao pleno os socialistas organi
zaban un mítin de mil persoas 
no que estaban presentes Abel 
Caballero e o próprio Francisco 
Vázquez -os dous levaban no · 
peito un lazo negro en sinal de 
protesta-, os populares despre
gaban unha p·ancarta alusiva á 
presenza na vila do líder do 
PSOE galega e Amado Ricón 
proclamaba o que antes non se 
atrevía a dicer: que gañara as 
eleicións municipais e que a 
moción viña a restituirlle nos · 
seus direitos como cabeza da. 
lista máis votada. En realidade, 
Ricón non obtivera a vitória na
queles comícios e Xaime Rei to
ra rneleito alcalde porque con
queriu a maioria absoluta dos 
votos da corporación municipal, 
sumando os do PSOE e do 
BNG, que apoiou a Rei, ainda 
que nunca chegou a asinar un 
pacto de governo. 

No pleno, al.guns significados 
membros do PSOE estiveron 
presentes. O próprio C_arlos 
Príncipe acompañou a Xaime 
Rei até o lugar do pleno e entre 
o público estaban o guerrista 
Xúlio Calviño e o ex líder das 
Xuventudes Socialistas, Dá'(id 
Balsa. 

Luis Obe.lleiro, responsábel de 
política institucional do BNG, ta
mén se pronunciou nas vísperas 
da moción e. volveu a incidir na 
"prática habitual do P P de usar 
todo tipo de meios para ocupar 
poder", no horizonte dunhas 
eleicións autonómicas, a cele
brar en 1997, que se presumen 
complicadas para re.validar ·a 
maioria absoluta o partido de -
Manuel Frag_a. 

. O aspecto máis polémico que 
planeou sobre a moción de 
censura estaba relacionado 
coa pretensión de Fral'Tcisco 
Puch de acadar un apoio futuro 
por parte de Ricón ao Plano 
Especial de Reforma Interior de 
Chapela, cuxa aprobación, pre
sumibelmente cos votos do PP 
e de Lemas e máis Puch, vai 
supor a legalización dunha 
obra dun parente do concelleiro 
tránsfuga.• 

O sol socialista_xa non quenta. coma· antes 
A deserción de concelleiros socialistas por toda a 
xeografia galega (Melón, Vilariño de Conso, 
Redondela ... ) amosa a perda de base social que está 
a padecer o PSdeG-PSOE. O ex-presidente da 
corporación redondelán Xaime "Rei , tivera xa 
dificultádes para conservar o pasto despois dos 
últimos comícios: o seu grupo baixara de catorce 
concelleiros a oito. O transfuga Francisco Puch . 
contara co apoio de Abel Caballero para ser incluido 
na lista, pero o PSOE deixou de ser hai tempo un 
partido atractivo para os cazadores de recompensas e 
a desbandada, con toda probabilidade, será 
continuada por outros. 

Os socialistas sofren, neste caso, unha ferida no séu 
amor próprio. Rei é un cadm do partido, canta con bos 
amigos na direción -Francisco Vázquez entre eles
e ocupou cargos como o de senador. Redondela· non é 

. ademais unha localidade menor. Era a única 
representación -xunto con Fornelos- que lle 
quedaba ao PSOE na mancomunidade viguesa. 
Redondela ademais forma parte dese jnterland de 
cidades que ac¡:¡riñaba o proxecto socialista. O seu 
populoso bairro de Chapela é unha parte real de Vigo 
e a sua xestión constitue un modo de intervir no · 
deseño,.desta última cidade, tanto a n ível ·político como 

·urbanístico. 

Do PP pódes~ dicer que comezou a "compra" de 
alcaldes o d1a despois das últimas eleicións locais. 
Desde Outono pasado_ fíxose-con seis alcaldias máis 
por esta via. Na sua particular comprensión da política 
a institución munieipal constitue unha incomparábel 
axéncia de recadación de votos e, polo tanto, un -. 
valioso pear de aquí ás próximas eleicións 
autonómicas. A maiores; en Redondelá desenvolveuse 
Linha específica loita, interna entre Xosé Guiña e Xesús 
Pérez Varela polo domí(J_io territorial da província. O 

·segundo conseguiu establecer a sua primeira cabeza 
de ponte e non resulta extraño que Guiña fose 
reticente, até que resultou inevitábel, a respeito da 
moción. · 

Pero Redondela mostrou, ante as cámaras 
fotográficas e televisión, un pouco habitual 
enfrentamento en Galiza entre as duas principais 
tortas estatais. Amenazas e descalificacións mútuas 
correron, case por primeira vez, entre dirixente$ do PP 
e do PSOE galegas. Abond::t con lembrar a moción de 
Maceda, que retirou da alcaldía ao rexidor · 
nacionalista, para comprobar que até agora entre 
Fraga .e Vázque~ babi_a_ m;íis_ acorde que desacorde. 

No citado concello ourensán o único representante · 
socialista rompeu o pacto co BNG, senda ben logo 
aupado a alcaldia polos conservadores. Pésie ao 
tempo tr~mscurrido e ás declaracións verbais 
realizadas por algun dirixente, ainda non se sabe nada 
do seu expedente de expulsión do" P~OE. 

A ruptura de agOra en Redondela, entre 
conservadores e socialistas, débese á proximidade 
eleitoral, ás divisións internas dentro de cada un dos 
dous partidos e a imposibilidade manifesta do PSOE 
para pechar a bill? das desercións. A sua impoténcia 
contrasta coa capacidade de chantaxe popular a través 
de todos o"s organismos institucionals que manexa. 
Unha oportuna seca de subvencións desde a Xunta 
permítelle argumentar qu~ o concello arelado vive 
"unha situación de ingovernabilidade" e reclamar unha 
moción de censura. 

- . 
O PP achégase, a cada máis, ao perfil de partido 

. único, en tqntq que o BNG queda só na defe:.sa dos 
mecanismos democráticos que condenan o 
transfuguismo e a doble moral. Tamén o PP condena 
xenericamente as felonias, pero practícaas cando 
convén:+ 

A NOSA TERRA -



Vázquez trata de disimular o declive da cidade, segundo o BNG 

Os construtores pactan "clandestinamente" 
co PSOE o Plano Urbaní.stico da Coruña 
-e>- PAULA BERGANTIÑOS 

Os construtores parecen ter 
sido os únicos coñecedores 
da reforma do Plano Xeral de 
Ordenación Urbana {PXOU) 
levada a cabo polo governo 
.municipal da Coruña. Oposi
ción ·e asociacións de- veciños 
estiveron ausentes do debate 
de modificación do plano ve
llo. O BNG chega a denunciar · 
a "clandestinidade" na que 
Francisco Vázq'bez mantivo 
reunións cos promotores in
moviliários e constrútores. A 
formación nacionalista sinala 
tamén que existe un intento 
de legalización das irregulari
dad es cometidas até o de 
agora. 

·. verno municipal de facer públi
ca a exposición do novo plano 
e ·de convocar unha rolda de 
presa par.a . tratar o tema a fi
nais de mes, antes de ter unha 
reunión par.a comunicarlle á 
oposición o contido. 

"Fogos artificiais" 

~ En base as de
claracións feitas 
públicas polo di
rector da equipa 

O concelleiro nacionalista fai 
refe!éncia tamén a campaña 
sobre· as edificacións en ruina 
. "Fan un plano para atallar o 
estado ruinoso de moitas -edifi
cacións· que se limita a un derri
bo sen control e sen nengun tipo 
de axudas para a reabilitación 
das vivencias das persoas con 

menos re~ursos 
económicos". 
Segundo o BNG 
"derrubando edi
fícios seguen fa-

redactora do A 
PXOU, o BNG 
mantén que a 

revisión do 
plano coincide coa 
manifestación- qo · 
fracaso da Coruña 

· reforma cfo pla
no non é máis 
que unha tapa
deira con fagos 

·de artifício para 

vorece nd o aos 
construtores". 
Enrique Tell9 ta
mén descalificou 
a declaración da 
Zapatéria como. 
zona verde, can
do "xa o é hoxe" 
e o anúndo "no
vidoso" de acon-

1 ' . 

esconder o fra
caso. de modelo 
de cidade e o 
declive 'qtJe se - -
aveciña. Henri-

!.- como modelo de 
1 . 

! ·cidade de servizos 

-que ·Tello puxo 
como exemplo a 
promesa do go
ve rn o de am-

- dicionamento de 
parques que xa 
teria que estar 
feito segundo 
planos anterio
res: 

Frac~so do· modelo de 
cidade de serviz:os 

en 
<( 

ü5 
w 
..J 

O recoñecimento, por parte da ~ 
alcaldia, de que o antigo· plano ~ 

GAL IZA 

Namentres os grupos da oposi
ción seguen sen estar informa
dos. oficialmente do contido, as 
autoridades municipais foron, . 
filtrando paulatinamente infor
macións sobr.e o novo PXOU. 
A revista da Asociación de Pro
motores Inmobiliarios da Coru
ña publicou unha entrevista na 
que o director Da equipa redac
tora, Enriqué Porto, analiza as 
dir-e.ctric.es principais do futuro. 
plano urbanístico. Segundo 
Enrique Tello; portavoz na
cionalista no concello, "apro
veitan os datos que teñen do 
PXOU para formar a opinión 
pública conforme aos intereses 
dun reducido grupo de perso
as. Namentre;;, privan a oposi
ción da posibilidade de opinar 
con coñecemento de causa". O 
BNG, critica a· decisión do go-

pliar o ·solo urbanizábel para 
abaratar o prezo das vivencia. 
"lnclue esta medida -expli
ca- cando das 4.000 vivencias 
que tiñan que edificarse a can
ta do anterior plario só se 
construiron 223. lsto non vai 
contribuir a abaratar o précio 
porque todo o solo está vendi- · 
do. Os promotores teñen com- . 
prado ou tanteado o terreo por 
3.000 ou 4.000 · pesetas o me
tro cadrado que despois reven-

estaba esgotado coincide coa <( L__----'-----'-~ .......... -

. derán a 100.000". 

manifestación da crise do mo- O reparto urbanístico concentrarase posíbelmente nas %0nas de Eiris, Mesoiro e Vio. 

delo de cidade de se'rvizos que 
se tentaba impulsar. A perda 
de povoación, motivada pola 

· falla de vivencias económicas e 
de emprego, a limitación do 
medre da cidade polo pequeno 
tamaño do município, a crise 

do sector de servizos, que non 
pode equilibrar as perdas do 
sector industrial, o fracaso do 
polígono industrial coñecido co
mo Parque ofimática -no que 
nengunha empresa quixo ubi-

carse- e o · estado ruinoso do 
-centro da cidade, serian aspec
tos que ilustrarian o fracaso do 
modelo da Coruña polo que 
apostou nos últimos tempos o 
PSOE.+ 

A concesi'onária négase a explicar por que non considera os trazados alternativos 

Buscando un trazado ba'rato e r6pido o gasoducto Tui·Vil~lba indigna aoS proprietários 
-e>- G.LyCA 

Expropiados polo trazado do ga
soducto Tui-Vilalba acordaron 
xuntar forzas nunha plataforma 
para facer valer os seus direitos 
contra :a urxéncia de Enagá$
Repsol e _a Consellaria de' lndús- · 
t~ia por completar o trazado da 
tubaíia sen considerar as alega- _ 
ciór:is dos proprietários . . Coma 
en todos os casos contemporá
neos de expropriación por. obras 
de ií1!erese público, os concesio-; 
nários buscan a rendabilidade 
máxima do trazado e recusan 
calqueroutra opció·n que en-care-

. za o te-ndido. Os viciños consi
deran qu~- a Ad.ministracion fa
vorece claramente á concesio
nária. 

Dous delegados de Enag·ás
Repsot dixeron a 18 represen..: 
tantes qás parroquias pol~s qüe 
decorre o gasoducto -que non . 
consideraba vi~beis .as propos
tas viciñais. ·A empresa non qui
xo explicar que avantaxes tiña o 
trazado actual coritra as prefe
réncias dos expropiados. "'Oue
ren meter o gasoducto plancha
do polos labFadio.s, onde r:nenos 

traballo lles custe -sinala XÓsé 
Domínguez de Mourente-, e dei
xar hipotecada unha banda de 
afección de dez metros na· que 
non se poderán prantar árbores, 
nen viñas nen patacas; nalgun- · 
has partes, a· tuberia qu~ vai so
terrada a un metro -estará a trin
ta degraos baixo cero· o que vai 
limitar o cultivo á herba, que 
queiran que npn". 

Representa11.tes de A Valga, Tui, 
Barro, Vilaboa, Caldas e Ponte
vedra lembraron aos interlocuto
res · de Enagás-Repsol que no 
Aqigón o gas9ducto respeitara 
o labradío e o arborad9 en xeral 
e -abeirouse ás liñas de alta ten
sióf1 para so1·aparsé núnha ser
·vidume xa -e·stablecida; outra 
das referéñcias invocadas polos 
viciños € a d9 oleoducto, que -
-atravesa sbbte todo monte co
munal e no·n ·fói contestado por 
nínguén na ·instalación ou a da 
Auto-estrada.A-9. A cémcesioná
ria recusa sen explicación estas 

· alternativas. 

A X~nta, recadeira 

A Consellaria de lndústria dixo 

.que as alegacións yiciñais che
gadas ao departamento foran 
remitidas a Enagás-Repso/; a · 
empresa volveunas á Xunta coa 

' explicación de que non as con
-sideraba viabeis e a Xunta re
solveu deseguida publicar os 
trazados no Diário Oficial da 
-Galiza, sen intermediar entre os 
alegantes e Enagás, na que 
participp.n a Caixa de Catalunya, 
o Banco Bilbao Vizcaya e o pró
pri0 Governo autónomo da Gali
za. A Xunta limitouse a actuar 
no proceso de ·alegacións como 
.recadeira da concesionária, a 
xuizo dos afectados. 

En opinión de pr'oprietários in
cursos ria obra, a cóncesionáriá 

- do gasoducto deseñou un traza
do de mínimo esforzo e máxima 
rendabilidade contando coa pa
$ividade cómplice da Xunta e a 
Administración central. A porfia 
el)tre os ·expropiad9s e a conce
sionária comezara ·en Setembro 
do 93 e a recente urxéncia so
bre o expedientes coincide co_a 
formación do Governo central 
do PP. 

Os afectados coidán q4e o de~-
• • '.' \ l.""' •. J"" 

leigo de Enagás-Repsol pode 
elevar o prezo do gasoducto co
mo consecuéncia dos retrasos 
producidos por previsibeis inter- · 
dictas e denúncias que poden 
proliferar entre os 10.000 pro
prietários relacionados . coas 
obras. A empresa quer pagar 80 

pesetas polo metro cadrado de 
labradio e 180 polo de arboreda. 
A este prezos aplícanlle un 17 
por cento deNE. 

Fracasada a entrevista de Pon
tevedra, os viciños preparan mo
bilizacións e actos de protesta.+ 

G.L., M.V. 

A roubadeira socialista 
Hai xentes progresistas e con pedigrí de esquerdas que seguen abertas 
de carnes pola "roubadeira socialista"._Nunca tanto se tifia estafado, 
xulgan eles. De Mariano Rubio a Don Vito Corleone dista o perfil 
dunha unlla. Len, para que decilo, El Mundo e·reciben rafagas de .te, 
lexornal, coma metrallazos ideolóxicos do Banco de Santander. 
Chegan a sos ter que con Franco ( vaia por Deus) is to non pasaba. O 
xeneral seica lle curtaba a·man ªº ladrón. Esquecen que no anterior 
réxime non habia quen saltase a lei, porque non habia máis lei que a 
dos vencedores. A El abondáballe éun consello de ministros para 
outorgar concesións monopolísticas e arbitrárias, do aceite, da' elec
tric!dade, do transporte ou do que fose menester. Non tiña que ren, 
dirlle ·contas a µinguén e aoque chistara, a ese si que lle rebanaba o 
brazo. Abonda ·con coller un número daqueles tempos do Boletín 
Oficial do Estado para enteirarse de como·era a corrupción. Claro 
que non había periódicos para denunciala.'+ - · 

' ·.. ~ t ; ,, f 
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Fr~ga seria opositor ao réxime socialista de González, 
segundo o boletin desta institución, subvencionada pala Xunta 

. A revista do Centro Galego de Méxi_co 
. . . . . ;: 

louva a Franco como "salvador de España"· 
A revista Anduriña, do Centro 
Galego de México, que presi
de Manuel Martínez Pérez, es
tá a publicar unha série de ar
tigos sobre a suposta inferio
ridade do galego na que, para 
rematar co tópico, louva a 
persoeiros como Franco, Ju
lio lglésias e Manuel Fraga. 

O articulista, Nemésio · Rodrí
guez Lois tenta desmontar esa 
versión "deturpada" dos galegas 
baseándose na notoriedade dal
guns personaxes. Cunha lingua
xe própria do século XIX, ainda 
que o número da revista Anduri
ña corresponda a Xuño de 
1996, Rodríguez Lois apresenta 
un tex1o cun tema monográfico: 
a probada capacidade dos gale
gas para talar español e a .false
dade do tópico que di que "o ga
lega é torpe". O autor amósanos 
toda unha galeria de persona
xes "i lustres", que romperon cos 
molde~ . 

Par~ o articulista da revista An
duriña, escrita íntegramente en 
castellano,"non só é unha inxus
tiza senon unha falla descoñe
cemento da realidade insistir a 
través dos chistes de galegas 
no feito de que os nacidos na
q u el a rexión de España son 
xente caracterizada por unha te
rríbel torpeza mental". Comeza 
a sua ilustración co autor da 
"bslísima oración da Salve", San 

Pedro de Mezonzo, que "hoxe é 
venerado nos altares''. Se hai al
guen que pensa que os galégos 
non enriquecen o castellano , 
Rodríguez Lois apresenta a Ra-

·món- Maria del Valle lnclán. Den
tro do mundo artístico "paga a 
pena mencionar a Júlio Iglesias 
quen con frecuéncia amasa a 
fachenda da sua orixe galega e 
incluso consagrou mundialmen
te unha canción 
que leva por 1ítu-

enteirarse de ·que ioi un galego 
quen decidiu a composición xeo
política internacional durante a 
segunda metade do século XX. 
"Fran.co logrou manterse neutral, 
.salvar ao seu povo dunha catás
trofe e, en certo xeito, evitar que 
as poténcias do Eixo gañasen a 
guerra, xa que .se España se ti~ 
vese comprometido con Alema
ña o frente de combate despra-

zari a$ e até o 
Atlántico e moi 

l o Un canto a. o 
Galicia ". ditador é 

difícilmente os 
aliados desem
barcarían no nor
de de Africa para 
desde alí asaltar 
sobre ltáUa e 
acabar con Mus
solini". A particu-

A parte deste ar
tigo na que o au
tor proba a "noto
riedade" dos ga
legas é a que se 
retire a Franco. 
"Como exemplo 
de estadista dos 

calificado de 
"prototipo de 
góvernador 
prudente" lar visión que se 

ten no Centro . 
Galegó de Méxi
co da históricr; 
onde hai perta 

últimos tempos 
tema·s a Francis-
co Franco, galega nacido en Fe
rrol en 1892 e a quen se lle ade
beda non só ter derrotado ao 
comunismo en 1939 senon terlle 
dado a España máis de 35 anos 
de paz e progreso". O ditador é 
calificado de "prototipo de go- . 
vernador prudente". Grácias a 
sua condición de galega, evitou 
que España entrase na 11 Gue
rra Mundial "mália as presións 
de Hitler". 

Os leitóres de Anduriña poden 

de vinte mil galegas, tamén con
cerne a Manuel .Fraga, presiden
te da Xunta, institución que sub
venciona os centros galegas no 
ext~rior ainda que a Secretaria 
de Relacións coas Comunidades · 
no Exterior nón facilitou a .canti
dade que recebe este, nen se 
ten unha axuda específica pola 
publicación. Fraga, calificado co
mo galego destacado, seria o 
presidente da "Junta" e· "un dos 
principais opositores ao réxime 
socialista de Felipe González". • 

. . 

Unha placa homenaxea a Boveda en Oleiros 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

O concello de Oleiros e a Aso
ciación CulturalA/exandre Bóve
da da Coruña, uníronse aos ac
tos do Día de Galiza Mártir coa 
colocación dunha praca na me
mória do galeguista asasinado 
en 1936. A placa, na que pode 
lerse un texto do Sempre en Ga
liza, no que Castelao lembra ao 
mártir, quedou instalada na Pra
za da Liberdade, na parróquia . 
de Nós. No acto de inaugura
ción a alcadesa Ester Pita lem
brou a existéncia dunha ruá ·adi
cada a Bóveda. "Esta rua que 
esta perto da aqui -explicou- le
va o seu nome desde o ano 
1985 a iniciativa da Asociación 
Cultural Os Rueiros. 

"Neste 60 Aniversário do fusila
mento de Alexandre Bóveda -di
xo Ester Pita- queremos que 
este acto· ademáis de como ho
maxe á sua persoa, ao seu sa
crificio e aq seu amor por Gali~ 
za, sirva tamén coma homaxe a 
todos os mártires, a todas as 
galegas e galegas que loitaron e 
loitan pala liberdade e poi~. con
secución dun mundo máis xusto 
e solidário". 

O acto contou coa partici- . 
pación de Mª do Carmo Garcia 
Negro,· m~mbra da-Asociación -

A placa inaugurada en Oleiros rodeada polos poetas e portlciP.Ontes no acto. 
.- . ~ 

Cultural Alexandre Bóveda, e 
dunha veciña da parróquia, 
membra da asociación Os 
Rueiros .. O Concello quixo es
collar a Praza da Liberdade 
como ubicación para a placa 
en homaxe "a liberdade pala 
que loitou e morreu Bóveda e 
pala s·ua situación a carón da 
casa do Povo, que se empe.
zou a construir polos viciños 
de Nós nos tempos da Repú-

blica e que foi recuperada pa
ra o uso na· década dos ?O". 

A. xornada p_ech9use cun recital 
poético e ünha oferenda flóral 
do concello e do BNG, que xa 

·solicitara a institucionalización -
do Día da· Galiza Mártir. No re
cital poético partieiparon os es
critores Miguel Anxo Fernán Ve
llo, Pilar Pallarés, Cesáreo Sán
chez e Lino Braxe. • 

ANOSATERBA 

Cento cincuenta novos implicados 
_ no fraude da· Segufidade Social 

~ ~ . ... 

Cento cincuenta 
novos casos do 
fraude da· Seguri
dade Social fornn . 
descubértos en 
Vilagarcia, os ca
sos parecen estar_ 
'relacíonados co.
funcionário ac
tualmente en pri
sLón Xaqu~n Fer
nándet Tápias. 
Por outra parte, 
soubose que o in
dustrial . ponteve
drés Manuel Fe
rreiria, o Chaparri-
t a, actualmente 
en paradeiro des
coñecido, adebé
dalle ao Concello . 
a cantidade de 
dous milóns seis
centas mil pese- -
tas pala conce
sión do . bar do' 
Teatro Principal.• · 

Liberados os. dous conxeladores 
apreixados por Marrocos": 
Despois de pagar unha multa cuxQ importe os armadores 
non quixeron concretar -pero que poderia ascender a oi
tenta millóns-, QS dous conxeladores apreixados por Ma-

. rrocos foron postos en liberdade e se dirixiron ás 
Canárias, onde inspectores comunitários procederon_ a 
rexistar a sua carga para verificar se as espé.cies captura
das teñen exemplares de tamaño menor ao regulamentá
rio, como denunciaron Greenpeace e a lntersindical 
Canária. A patronal do sector, Anacef, aseguro u que Ma
rrocos está a presionar aos barcos galegas como forma 
de extorsión.• 

Desfeita na Serra do Candán 
por un~a . liña de alta tensión 
Un espazo protexido como a Serrado Candán, que com
prende aos· concellos de Silleda, Lalin e Forcarei, está a 
recibir un forte impacto por mor da instalación do trazado 
Norte-Sul de alta tensión da Red Eléctrica de España, S.A 
(REDESA). Este tendido eléctrico de 380.000 vóltios con- . 
leva a ubicación de numerosas torretas de ferro, para o 
que foi necesário construir accesos, con traballos de acon
dicionamento de forte impacto ambiental , entre os que es
tá o talado de moitas árbores e translado de materiais. Ao 
forte. impacto visual e meio ambiental únense os efectos 
directos do campo eléctrico, que afectan a grande cahtida
de de espécies animais, algunhas das que corren perigo 
de desaparición. 'REDESA, segundo denúncia o BNG_, non 
tivo en conta os intereses ~os viciños nen preveu o impac
to ecolóxico ·que. habia causar, e as unicas medidas co
rrectoras que contemplou foron as que máis impactos indi
rectos causaban. Por estas razóns, o Bloque, por boca 'do 
deputado Bieito Lobeira, realizou unha pergunta diante do 
Parlamento.• 

· O 73_% dos:galegos :no~ sabe escrebi~ 
. 'd' . . · ·::no seu 1 1o·ma , 

Mália non chegar ao 11 % a proporción de castelán falan-
. ,..tes; en Galiza as consecuencias da diglósia compróbanse 

no alarmante.dado .de que 73 de cada 100 galegos non se 
sinten capacitados para escrebir en galego. Segundo un 
informe da Real Academia Galega,.máis do 96 por cento · 
dos galegos entenden. "moito ou bastante" o noso jdioma 
e arredor.do 68 de caaa cen utilízao de xeito exclusivo ou 
predominante. Nembargantes, só sabe escre.bilo o 27 por 
cento da p.Ovoación. Por coletivos, a porcentaxe máis·bai
xa téñena os labregos, xa que erítendendo o galega case 
o cen por cen deles, unicamente pode e.screbilo un 8,8 
por cen. A estatísti.ca elaborada pola RAG tamén. revela 
que o monolingüisnio, pésie tenderes a desaparecer, é 
riláis forte no galego entre os _maiores de 65 a.nos e no 

. castelán entre o coletiv.o dos mozos de 16 a 25 anos. A 
castafonización é niaior no Norte da província da Coruña: 
e no Leste da de Pontevedra, onde non chegan ao 40 por 
cento os cidadáns que usan o galego como único idioma 
nen a 3 de cada 1 O os que tan uso del de xeito · 
predominante. Nesta zona arredor do 20 por cento da po
voación utiliza rríáis o castelán que o gal~go e case 11 de 
cada 100 persoas téñeno como única língua de 
expresión.+ 
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OPtNIÓN 

NO MOMENTO PRESENTE PROLIFERAM DISTIN~ 
·TAS PROPOSTAS DE CARÁCTER -FEDERAL, 
TANTAS E PROCEDENTES DE TÁO DIVERSAS . 
PERSÓNAGENS E SECTORES QUE NOS LEVAM A 
PENSAR SE NÁO ESTAREMOS DIANTE DE UMA 

SITUA<:=ÁO, NA QUE O REINO DE ESPANHA SE 
DEITA AUTONOMICO E SE ERGUE FEDERAL, 
IGUAL QUE NAQUELE 14 DE ABRIL DE 1931, NO 
QUE ESPANHA SE TINHA DEITADO MONARQUI~ 
CA PARA SE ERGUER REPUBLICANA. 

PR.OPOSTAS PSEUDOFEDERArs ou A 
FEDERAC::ÁO SEM AUTODETERMINAC::ÁO 

Tal é o entusiasmo fecleralista, que se v:ai 
espalhando por todo o Reino de Espanha, 
que inclusive a nivel de sociedade civil sur-

. gem iniciativas de reorganizac;ao federal do 
Estado, canaliza~das pela imprensa diaria, 
c:orno aquda ·do estilo da explicitada no do
cumento Cien propuestas para la regenera
ción de · España, elaborado por rhembros do 
Conselho Editorial e da redacc;ao do jornal 
El Mundo, como contributo ao debate elei
toral previo as- eleic;oes do 3 de Marc;o de 
1996. Segundo ·as propostas 27ª e 28ª desse 
documento, Espanha estruturaria-se como 
Estado federal (subentendese que em for
mulac;ao feita .,.por decisao dos próprios 
órgaos legislativos do actual Estado espan
hol unitá.rio), que, finalmente, seria ra~ifi
cada pela maioria dos votantes de todas e 
cada urna das actuais Co~unidades Autó
nomas; o que, ironicamente, poderiamos 
chamar referendo de ".i.utodeterminac;ao a 
posteriori". Mas, para · 
que o Reino de Espan-
ha se possa transformar 

XA VlER VILHAR TRILHO 

so constituinte federal, nao pode corre -
ponder mais que aos cidadaos das entidades 
.que se vaiam a federar . 

· Em gerc;l, as propostas autoproclamadas'"fe
derais -das que as hrevemente examina
das acima constituem dais exemplos, um 
procedente da sociedade civil e outro do 
campo das 'forc;as políticas- nao sao, co
mo já ternos ido insinuando,_"polidcamen
te correctas" .(quer dizer, c6rr~ctas de acor
do como o que se deveria entende.r por 
autenticamente federal). Nao sao auteflti
c;amente federais, se exceptuamos, ainda 
que com reparos, á esboc;ada. num corurun- · 
to de artigas de diversos autores aparecido, 
baixo o rubro de España ¡una?, na revista 
Viento Sur, publicac;ao ubicada numa es
querda alternati~a. Com efeito, só esta 
proposta, que quer (ecuperar para a esquer
da a inic~ativa democrática nesta questao, 

parte de .um delinea
mento seriamente-fe
deralista. Este delinea-

num autentico Estado 
federal. precisa que 'E. 1 e d 1 aquelas realidades co- stao pe o ie era ismo 

mento é consciente da 
insatisfa~ao que pr6-
duziria no facto dife
rencial nacional ca-munitárias de base te~ 

rritorial ql;le o inte
gram se constituam co
mo unidades políticas 
soberanas e se pronun-

para evitar o · 
independentismo" 

.. tala.o, ·galega e basca, 
um modelo federal 
que ti vesse, como 
ponto de partida, a so
beranía global do pa
vo espanhol e que fos-

ciern por tal f9rma de -
associac;ao, ou é que a 

· federac;ao será,- em contra dá sua mesma 
natureza de pacto livre, tima obiigac;ao? Fe
deraremo-nos tambérñ a toque de cometa? 
"Federalizaram-nos" da mesma forma em 
que nos tem "autonomizado"? Um Estado 
federal é resultado de um pacto, nao de um 
"impactü". Seria impactante um Estado fe
deral sem pacto: 

se resúltado de umq. reestruturac;:ao federal 
do Estado·, feita 'desde o irngosto Estado 
comum. Este delineamento de esquerda al
ternativa critica as propostas federalistas 
que antepoem a unidade estatál existente 

· ao exercicio previo do direito de ·autode: 
terminac;ao. Destarte, J aitne :Pastor defen
de urna refundac;ao federal dó Estado es
panhol desde o respeito ao direito de .auto
determina~ao. Refunda\:ªº que, em palav
Tas dele, implica-"el ·e5tablecimiento pre-

.· vio de u!:l pacto federal liLremente asumi
do por las distintas comunidades que van 
formar parte de él, subordinan.do por t~nto 
a esto cualql)ier pacto entre fuerZ?S políti
cas y sociales a, escala español?-"· 

Nao obstante, aqui teriarnos que·dizer que . 
inclusive na esquerda alternativa estatal 

· produze- e urna certa ambiguedade. A e -
querda alternativa ·e e á progre ·sis ta em ge
ral) admitem a opc;ao independenti ta co
mo reql)isito teórico, como po ibilidade, 
que conceptualment~ vem exigida para 
que a refuntla.~ao federal d E tado 
·existente tenha urna legitima\:ªº plena
mente democrática, mas nao como urna 
possibilid-ade real; porque de er a sim 
acreditamos que entao nao acon elhariam 
a fórmula federal. Estao pelo federali mo 
para evitar o independentismo. Nisto sem
pi·e estarao em de vantagem com os movi-

· mentos nacionalistas radicais, cuja diáfano 
independentismo sempre termina -por ob- ' 
ter, pela sua coerenc.ia,' urna maior 
incidencia sociaL É que, claramente e sem 
rodeios, o mais coerente é a defesa da in
dependencia, porque o mesmo acto de au
todeterminar-se- é, por definic;ao, um acto 
de independencia . .Nao teria sentido que -
um povo se autodetermine para nao .auto
determinar-se, quer dizer, para continuar a
ser um povo políticamente oprimido, cul
turalmente colonizado e economicamente 
dependente. Comportaría-se como aquele 
escravo que exerce a liberdade, que se lhe 
concede Cfü obtem, para decidir continuar 
sendo um escravo. Como rambém nao te
ria sentido que l.im povo oprimido se fede
re' com o pavo opressor. Podem associar-se 
am_o e escravo? Podem federar-se apropria
d_ores e expropriados? 

Podemos dizer, entao, que essa~ propostas 
sao fidedignamente federais? Toda autenti
ca federac;ao exige a· autodeterminac;ao, 
quer dizer, require que os redactores do 
pacto federal seja~ os representante da
queles conjuntos populacionais com assen
tamento territorial, que determinam con -
tituir-se em sujeitos constituintes e consti
tutivos de um Estado federal e que livre
mente decidem faze-lo, o que comporta que 

· possam optar real e efectivamente pela in
dependencia política _em lugar de ser Esta
dos federados de um Estado federal. De nao 
ser assim, há que dudar da autenticidade e · 
sinceridade das propostas que se d izem fe
derais. + 

XA VlER Vn:HAR TRi°LHO é professor de Teoria 
· do Estado e Sistemas Políticos. 

De entre as propostas de transfon-ha~ao fe
deral do Reino de Espanha presentadas pe- . 
las forc;as políticas a mais elaborada é a de 
Izquierda Unida. Esta proposta, formulada 
com urna calculada ambiguedade de suces- -· 
sivos passos progressivos e estratégicas in- -
definic;oes (apesar de ser muit.o pormenori
zada), vai aesde um novo impulso e prófun
dizac;ao do actual Estado das Autonomi~s 
até (através de um processo, sem pausas, fe
deralizante) a réform~ constjtucional ne
cessária para chégar a urna Repúblicá Fede-

. ral Espanhola. O Estado Federal final seria, 
"sin olvidar ... [el] reconocimiento de la ca:. 
pacidad de autodeterminación de los pue
blos del Estado Español", fruto de um pacto 
federal livremente assumi:do pelas Comuni-

· Suso Sanmartín . · 

. -·dades· Autónomas. Fica, portanto, na inde
finic;ao, se serao os povos ou as Comunida
des Autónomas_ os sujeitos que se autode
termina~ao e os que assinarao o pacto fede
ral. Indefini~ao no que respeita aos suje~tos · 
autores do pacto federal, que também e 
confusa.o desde o momento e hora em que, 

• noutra parte da proposta, se fala de que esse 
pacto -·federal. constitucional <leve implic(:lr 
a sujeitos tao heterogéneos é desiguais co
mo as for\:as políticas, . as Cortes Generáles, 
os Parlamentos au_to.nómicos, as organi
zac;oes sociais e colectivos de cidadaos. Para 
nós, o protagonismo, num correcto proces-

G.A~L 
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EXÉRCITO 
PROFESIONAL 

MIGUEL MARTINEZ 

O in ubmisos non queren un exército 
profesional. Un exército profesional ma
ta mellar, e ixe mái ga tos militare e 
egue a liña de privatizar o público (fle

xibilidade laboral, caréncia de dereito , 
critério de c mpeténcia ... ). P ro, ·e en 
cinco anos anúncia como factibel o 
exército de voluntário , entón o in ub
misos xa non poden er "delincuente"'. 
Por que durante e te cinco ano i? Cu
rio amente, o exércit profe ional é ben 
vi to p r m ito , grupo con pod r (in
cluido o partido - da autod nominada 
e querda). O novo Código Penal ramén. 
E ta em llama non · n gratuíta . A 
n va criminaliza ión d antimilitari ·mo 
upón que o E tad preci a <lotar 

dunha nova e trutura militar, mái em
pre arial, competitiva, eficaz, autoritária 
e inhumana. 

Que está detrás de ta repre ión ilencio
sa que abre o novo ~ódigo Penal? Evi- · 
dentemente unha clara intención di ua
sória para quen está no intre de facer e 
in ubmi o e unha tentati a de apl tar 
soterradamente as respo ta antimilita~ 
ri ta exi tente . Máis profundamente 
aparece a lóx ica d unha venganz¡_ fina, 
limpa e en sangue das élites goveman
tes contra os retos pacífico da in ubmi
sión. O Estado acu a ao in ubmiso de 
insolidários, e, como non o pode demo -
trar, urde a venganza contra ele por vía 
legal: o Est.a.do declára e in olidário co 
insubmisos e négalle todo mínimo de
reito civil (de liberdade, educación, em
-prego, opinión, etc.). Di uasión e ven
ganza p rque o movemento ten unha 
dimen ión bastante grande (i toé, non 
cabe todo el na pri -¡ 'n edifica fa e • 
represión fUca é moi co to a imból1 ·a
mente para a lexitimidade dun g w rnl 
repre entativo). 

que tiv mo · 
compr ndcr <l sd 

que entr u en vig r N v é<ligo P -
nal (25-Mai -1996: data e.le manibta-
ción p r t d o E L 1 , e dunh· da 
máis numero as en Galiza por te terna, 
con mái de 2000 p r ) . O tratam n
tO da in ubmi ión no Novo Códig Pr
nal foi dictado p l m mo poder mili
tar. O Xeral Auditor e V cal do Tribu
nal Militar Central, J.L. Rodrígucz-Yi
llasante y Prieto, fo¡ qu n lle propux a 
Governo a fórmula d repre ión e mbi
nada (privando de liberdade e d der i
tas) aos insubmisos. O poder civil segue 
subordinado a militar. Xa no Código 

·de Xustiza Militar do franquismo (hoxe 
derogado) adoptábase a mesma estraté
xia de inahibilitación contra a insubmi
sión á mili. · 

Esta subordinación vai máis lonxe. O 
poder militar pretende que non só os 
xuices, militares, policías e institucións 
penitenciarias se impliquen no castig0 
aos obxectores de conciencia, senón que 
sexa toda ·a sociedade. Co novo Código 
as pena5 son executadas por moita máis . 
~xente : a que xestione axudas públicas, 
quen traba He en empresas públicas ou 
en administraé:ións. Ou .sexa, máis mÜi

. tarización da socicdade por i~neclio da co
laboración coa represión ao antimilita
rismo comprometido· e solidário . + · 

MIGUEL MARTlNEZ {sociólogo e membro do ' 
· Movemento de Óbxeeión de Conciéncia, 

,. 
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GALIZA · 
29 DE AGOSTO DE 1996 A NOSA TERRA · 

O proceso·de regularización abrangue a menos do 1_0°/o dos residentes no Estado 

Só 18 inmigrantes na Galiza 
legalizaron a situación antes do 23 de Agosto 
* PAULA CASTRO 

O pasado Venres 23 de Agos
to rematou, para os inmigran
tes afincados na Galiza, o pra
zo para legalizar a sua situa
ción. Segundo os dados ofe
recidos polo CITE (Centro de 
Información para Extranxei
ros), de CCOO, as duras me
didas que recolle o regula
mento provocan que a maio
ria dos inmigrantes queden á 
marxe dos supostos que se 
recollen no proceso de regu
larización. Dos 123 expedien
tes tramitados no país, só 18 
acadaron a legalidade. 

Entre os requisitos esixidos figu
ran os de estar en posesión dun 
permiso de residéncia ou de tra
ballo antes do 12 de Agosto do 
presente ano, ser titulares dun 
permiso de traballo regular ou en 
prácticas, estar recoñecido como 
exilado ou ter caducado ou perdi
do un permiso anterior. Ademáis, 
tamén podían conseguir regula
mentar a sua situación aqueles 
extranxeiros con familiares afin
cados no Estado español . 

Unha vez aberto o prazo de re
gulamentación, cunha duración 
total de tres meses para legali
zar a situación dos inmigrantes, 
organizacións non guvernamen
tais e sindicatos iniciaron unha 

_ campaña de información entre 
os inmigrantes para que estes 
solicitaran os permisos pertinen
tes. Por unha banda, segundo 
Eduardo Fernández, responsá
bel do CITE, "tratábase de con
seguir o máximo número posí
bel de peticións de permisos pa
ra que se coñecese a situación 
real dos inmigrantes"; pola ou
tra, con esta campaña, as 
ONGs e CCOO pretendían amo-

PolizÓf\S africanos refuxiados na Cruz Vermella de Pontevedra hai vários meses. 

sar que os prazos eran insufi
cient~s e as medidas excesiva
mente restritivas. 

A pesar desta campaña, poucos 
foron os inmigrantes que entre
garon as suas sqlicitudes. Para 
eles , un dos principais proble-· · 
mas reside na necesidade de 
cumplimentar os papeis incluin- · 
do todos os seus datos persoais. 
A situación de ilegalidade da 
majar parte dos que residen e 
traballan na Galiza e o risco de 
que non se lles concedan os 
permisos provoca un ·evidente 
temor ao ter que dar o seu ende
rezo, co que poderian ser facil
mente atopados e deportados. 

Un total de 3. 755 expedientes 
de inmigrantes que cursaron as 
suas solicitudes 110 Estado foron 
entregados o Venres na Comi
sión de ln1egración na Moncloa. 
Destos entregáronse directa
mente 3.155 e 600 foron envia
dos por correo certificado. "O 
contido dos expedientes de-

monstra que a maioria dos inmi- . 
grantes teñen arraigo de aban
do para que se lles recoñeza a 
sua situación legal. Esperamos 
que se adopte unha postura ló
xi ca ante esta evidéncia, que 
abran novamente o proceso e 
que se faga unha interpretación 
flexíbel do novo regulamento", 
afirma. Eduardo Fernández. 

lmaxe de invasión 

Ao entender dos responsábeis 
desta campaña, nen os aspectos 
legais, nen os prazos do início e 
final do proceso de legalización 
tiveron suficiente publicidade pa
ra que os inmigrantes puidesen 
apresentar as suas solicitudes. 
Foron as próprias organizacións 
as que se puxeron en contacto 
cos inmigrantes e estes, á sua 
vez, con aqueles outros que co
ñecian para que se sumasen. "O 
que si se produciu, desde que 
está o Partido Popular no gover
no foi un endurecimento das res-

- tricións e un abuso e manipula-

ción da información, sobre todo 
no que se retire ás pateiras que ·. 
cruzan o estreito, dando a imaxe 
de que nos están invadind_o", 
asegura ·Eduardo Fernández. 

Desde Galiza tramitárorise un 
tQtal de 123 expedientes e de~- . 
tes só 18 puideron ver regulari~ 
zada a sua situación. A maioria 
deles levan vários anos vivindo 
en.tré os galegas e atopando tra-

. ballos de forma esporádica. Co
mo no resto dos casos, son 
máis dos que figuran , pero te- · 
men a sua expulsión , polo que 
prefiren manterse no anonimato 
e prescinden . de solicitar a lega
lización da sua situación. De fei
to, as cifras globais de inmigran
tes que na actualidade residen 
no estado español son moi su
periores ao nú.mero de solicitu
des apresentadas, barallándose 
un número aproximado de entre 
30.000 e 40 .. 000 inmigrantes. 

A nega1iva á legalización da si
tuación destes homes e mulleres 
chegados sobre todo de Africa é 
a que provoca as situacións de 
sobreexplotación e atitudes de in
toleráncia na povoación, segundo 
o responsábel do CITE. As por
centaxes de inmigrantes no Esta
do español ainda son· moi inferio
res ás de paises como Alemaña 
ou Franza, pero cunha clara ten
déncia a incrementarse, e as po
líticas de inmigración, saidas dos 
acordos de Shengen e das suas 
posteriores modificacións, fan da 
lexislación do Estado español un
ha das máis duras de Europa. A 
maior parte dos traballadores 
chegados dos paises do Sul ven
se, polo tanto, abocados á venda 
ambulante ou a profesións artísti
cas, xa que a sua situación de 
ilegalidade dificúltalles atapar ou
tro tipo de traballo. + 

O FARDEL DA MEM~RlA 
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Encontro de asociacións 
ecoloxistas no Courel ·. 

Ainda que sen unha data fixa, 
o colectivo Xevale ven de facer 
un chamamento ás diferentes 
organizacións ecoloxistas da 
Galiza para reunirse no Courel 
no mes dé Setembrb. Baixo o 
lema Sos Courel, os ecoloxis
tas queren alertar sobre o peri
go que canta este m~io natural 
polos abusos das fábricas de 
pizarra e pala instalación de 
minicentrais, xa que hai duas 
en proxecto. Con?tituir unha 
plataforma que ~eña como ob
xectivo éonservar os montes 

· do Courel é un dos obxectivos 
desta xuntanza. Xevafe ·leva 
vários anos organizando 
acampadas no Courel para co
ñecer o seu entorno.+ 

Actos de lembranza a 
Abelardo Collazo 

Co gallo do 152 aniversário 
da morte de Abelardo Colla
zo Arauxo, membro dos 
Grapo, a ACPG {Asociación 
para Ceibar aos Presos Polí
ticos Galegas) organiza un 
acto de lembranza o dia 29 
de Agosto no cemitério do 
bairro vigués de Teis, onde 
está soterrado. Collazo 
Arauxo morreu nesta cidade 
nun enfrentarhento coa poli· 
cia, en 1980. A homenaxe 
terá lugar ás cinco e média 
da tarde.+ 

O Siñor Afránio 
ou e mo m ri pei da gadoupas da morte 
Memórias dun fuxido 

·Vida)· paixón f! ·marte 
de Alexandre Bóveda 

ANTON ALONSO Rlos 
Prólogos d X. Mª Álvarez Blázquez e Bieito Alonso 

epica fuxida polos monres do 
Sul de Galiza , do deputad9 
grário e galeguista Antón 

Alonso Ríos, disfarzado de probe e co 
nume e a persoalidade inventada pe 
Af:'rá.nio de An1a ral. Unha peza maxis
tral d~ literatura de testemuño que 
_amosa a conciéncia dun tempo de gue
rra e clór. 

XERARDO ÁLVAREZ GALLEGO 
Prólogos de Xosé Sesto e Alfonso Álvarez Cáccamo 

Biografia apaixoada dun clirixente clave 
do nacionalismo galega na República. A 
6aanos do fusilamento de Bóveda, re

cupérase un texto, escrito _con pulso espléndi
do por un xomalista que viviu de cerca o 
Cqnsello de Gue1rn, 'e que el mesmo tivo que 
fuxir pani moITer no exílio. 
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PES~A · 

'"'~: 
Mobilización de mariñeiros galegos en defensa da pesca de fietári, celebrada en Mad_rid. 

O 2002 E O FUTÜRO DA PESCA 
NAUNIÓN EUROPEA 

XAVIER QUEIPO 

A Política C~mún das Pescas da Unión-Eur6pea co
mezou a súa azarosa travesía no ano 1983 · (antes de 
que España e Portugal se· adheriran a Comunidadé 
Económica Europea, que é. como se chamaba a Unión 
Europea denantes da sign9.tura do Tratado de Maas
trich ou Tratado da Unión). Logo da' entrada d~s p¡ií- ". 
sés ibé(icos nunhas condicións discriminatorias .. en 
materia de acceso ós recursos pesqueiros comunitarios, 
que houbo que aceptar por mor de defender intereses 
máis altos da economía, a Política Común das Pescas. 
(PCP) foi evolucionando ata· 

tá ·en termos políticos á volta dunha lexislatura) rema
ta o marco actual da Política Común· das Pescas da 
Unión Europea e haberá que discutir e~tre os Estados 
membros un novo marco común. Os británicos. (coa 
solidariedade total dos seus. ihteresados irmáns irlande
ses e posibles apoios de outros-Estados membros pouco 
interesado~ en termos económicGs relativos na pesca e 
para"quenes a renacionalización-das ZEEs non consti
tuie problema algún) levan avanzando moito ·en minar 

· con cargas de profundidade a idea "de "augas comunita-
rias" e de "libre· acceso" en-todos 

.chegar ó 1 de Xaneiro de 1996, 
onde· se estableceu un sistema de 
control de esforzo pesqueiro para 
as augas ·do Oeste de Irlanda e 
onde se permitiu por prime.ira vez 
desde a nosa entrada na PCP ó 
acceso dos barcos espatioles· a re
xión coñecida. como "lrísh box". 

-. 'P· ... ~-:... , ·'·,' 
• ·, ·. · ? : 'aucas veces os · 

aqueles foros onde teñen a opor
tunidacle de intervir. Abaridetán
dose da ·idea de conservación dos 
recursos e de-:Xestión racional-Oos 
mesmos · atacan unha e o u tia -vez 
o que de salvable hai na PCP, os 
~us pri.¡:icipios básicos. 

.. 
Dende a aprobación do novo re
glamento de control 0 >, as autori
dades do Reino l;Jnido de Gran 
Bretaña comezaron unha r:ampa
ña mediática de gran envergadura 

·<. poderes pÓbÜcos e os·~. 
· grupos parlamen.tarios 

teñen amasado un 
descoñecemento. tan· 

grande" 

Poucas veces se nos presenta un
ha oportunidade de actuar cunha 
data definida como obxetivo (o 
2002), pouéas os poderes públi
cos (Xunta de Galicia, Goberno 

chamada "Save British Fish"121 , que básicamente consi,, · 
der.a necesaria a desaparición do concepto de "augas . 

- comunitarias" e urxente a "renacionalizacíón'' das lo
nas Económicas Exclusivas (ZEE) dos diferentes' paises. 
Nunha situación de crise interior dun país, semella que 
a norma política conservadora trata de'-J:mscar sempre 
un demo exterior, responsable de todos .Os males. Para 
os británicos, na súa maioría, a Uníón: Europea é a res

Español) e os Grupos Parlamen
tados"(os tres do Parlamento Galego entre eles) teñen 
amosado un descoñeceÍnento tan grande de cales son 
as súas responsabilidades para coa poboación, e poucas 
veces ten estado tan claro que logo será o pranto e o 
runx!r dos dentes, os golpes-de peito (sempre a culpa 
de outros, o fariseísmo de gracias meu Deus por non 
ser como eles) e as grandes manífestacións. 

ponsable do seu declinio económico!_ (curiosamente es- rHaberá que comenzar, e canto antes mellor, un deba
te declive cornezou na era Tatcher, cando as naciona-' , te sobre o Futuro da PCP. Haberá ql.J.e decidir entre 
lizacións dos-servicios públicos, o-incr.emento das d_ífe- · out:ras ._ cousas se apostamos pola pesca .industrial ou 
rendas entre · clases e o deterioro do-Sistema NbJico -pola :ir~esanal (p'olas dúas a un tempo non é posible, 
de Seguridade Social non lles resulta cóñecido o t_ipo ou ún está a, favor,-de'manter ou ·incremehtar os pos
de política?) e no sector da pesca o perigro son_'~A No- · tos de trabai-lo, ou está a .favor da áutomatización má
va Armada lnvíncible", que segundo de5:Pr.et~~dem.Os ~- x~Ína c;los 'barcqs e a red~cción das tripulacións, ou un 
enviar tan pronto como nos sexa posible. :.~ ' es-tá po4is pequ-enas unidades estractivas ou polos bu-

• ":l •• ~- ·ques ~aciüri~), Por-Xe~tionar correctaménte os men .. 
Esta cáinpaña mediática está cala11do-moi p.rofunda-: _· . ..., guá9.0s recursos. da~--~osá lími~ada _plataforma conti-

. mente na opinión pública británica, e-.{\on. hai má!s- . ~ ne:r;J.tal -ou..,ppr déíi~!~s -~morécer _ata facer irrentable 
que ler os xornáis británicos corresp.0ñ<!,foté~ ó .. petí; -. ¡:i." .ftot~~rt€sanal 'Pfaberá que .~ecíqir que modelo de 
odo da crise da palmeta ·entre O Canadá e .a JJníórrr· i:~lacións ~&~ª"bleéemos _co resto de Europa, se estamos 
Europea, ·logo do apresamento ilegal do "Estai'í;- para · · . á prol.oa:cohtra a subvención do abafimento dos bu~ 
se decatar de que lado están os nos0s compañeiros· de ques, se estamos dispostos a seguir subvencionando os 
viaxe. Sen ir máis lonxe os pescadores de Penzance Acordes Irttemacionajs (A Comisión-nodriza procu-
(Córnualles); sairon ó mar levando nos seus mastros · randa éaladoiros para o beneficio duns póucos), ou se 
a bandeira canadiense como proba de soliedariedade nos adicamos a mercar o pejxe dir~ctamente dos Es-
cas seus irmáns da Commonwealth. · tados ¡;roductores (modelo Pescapova). Haberá que 

No ano 2002 (xa sei que é no século próximo, pe~o es~ 

(1) Reglamento (CEE} Nº 2847/93 dó Consello de 12 de Oc-
tubro de 1993. · 
(2) "Salvar o peixe británico". 

decidir tantqs e tantas causas importantes para o fu
turo da pesca en . España e moi particularmente en 

.- Gq.licia (que representa o 50% do potencial estatal), 
que non sei o que están .esperando os nasos técnicos e 
os nasos políticos para' se poñer a pe de obra.• 

XAVIER QUEIPO é escritor, residente en Bruxelas. 

./ 

Murga e 
Alonso 
torturados 
O ad~ogado Alvaro Reizabal 
canta no EGIN a primeira visi
ta aos redactores Femando 
Alonso e Andoni Murga, nos. 
que advirte sinais evidentes 
de torturas, corroboradas po-

-los xornalistas. "Hai só 24 ho
ras puiden por fin entrevistar
me con Fernando Alonso e · 
Andoni Murga. Despois 
dunha semana de incomuni
cación, ambolosdous 
relatáronme o trato que tive
ran psíquica e físicamente. 
Fernando díxome que esrivera 
de cara a parede todo o tempo 

r> que durara o rexisto do seu 
domicílio, sen poder ver nada 
do que ali facian. Nada mais 
detelo déronlle couces na ca
ra. Despois sofreu golpes a ei
to na cabeza durante o trans
lado -a lntxa~rrondo. Ali fixe
ron con el un molido 

- humano, amarrado de mans 
con pés con cintá de 
empaquetar, para transladalo 
así deica Madrid. No camiño 
foi recibíndo golpes sen parar 
na cabeza, puñetazos, descar
gas elétricas e despois a asfixia 
producida poia bolsa pechada 
sobre a gorxa. Ainda lle pui
den ver un derrame no olio, o 
nariz torto e amoragado, con 
restos de sangue na camiseta, 
que segundo me canta, proce
de do golpe no nariz. Para 
Andoni non foi a causa 
mellor, no que go lpe se refire. 
Pola forma en que mo contan 
chego a convicción sentida de 
que din a verdade e ainda po
do ver os restos da dor: amora
gamento do dedo gordo do pe 

· esquerdo retorta ~on saña, o 
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· inchaz~ que teñen: o~ dous na 
gorxa e o dado innegábel de 
que r.ecibiran tratamento mé

. dico das suas lesións cando 
chegaron á cadea. Todo is to é 
terribel, pero por desgrácia re-

. p~tido, como tamén a ameaza 
de violar á muller, deter aos 
fillos, aos país, etc ( ... ) Dime 
AndÓni que despoís de amea
zalo con enterrado en cal vivo 
nunha pia que xa estaban a 
prepararlle e como non canta
ba o que os seus torturadores 
pretendían, dixéranlle que en 
Biescas faltaba un cadávez por 
aparecer e que se non cantaba 
iano deitar ali, porque 
ninguen se decataria da 
verdade". • 

Bispo emigrante 
0 CORREO GALEGO da notí
cia dGI carta do bispo de 
Mondoñedo, G a Escolano, 
na que a egura que el tamén 
emigraria en patera e tivese 
tanta fame coma o magrebies 
que se botan ao mar. "As in· 
vasións antes e a as 
migracións onte, teñen a 
mesma motivación: fuxir da 
fame". Sinala o Bispo que 
non se pode esquecer que des
de o ponto de vista cristián 
"os bens da terra on patrimó
nio de todos os homes e a este 
pattimónio está subordinado 
o díreito á propriedade priva
da e o da Ubre dispo'sición dos 
bens". Noutra parte da carta, 

' o xerarca católico di que "po
demos sentir mais comodida
de sen a proximidade dos 
emigrantes, pero os paises de
senvolvidos, non usurpamos 
ou estamos usurpando (sic) 
moitas das matérias primas 
dos seus paises coas que fornas 
construindo a nosa sociedade 
de benestar? Non é moral que 
adem,ais examos capaces de 
abusar deles oferecéndolles 
un salário por babeo do legal, 
á parte de que moito dele 
están ocupando pastos de tra
ballo que ninguén qu r. S lu
cionamos máis fácilmente a 
inmigración c;le grandes 
departí ta de s pai _e , a 
sar d miles de millóns qu 
supoñen a fichaxes, qu a 
dos pobres nece itad de pan 
e traballo". O bisp e ixe 
"unha maior sensibilidade ao 
p líticos, pre cindindo de que 
estean no Govemo ou na 
Oposición".• 
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Cando o golpe militar do 36 foi o 
máis grave momento de siléncio 

-- na longa traxectóri~ literária de 
Pura Vázquez. A pesares da 
sua corta idade -18 anos-, tiña 
xa comezado a publicar en xor
nais da época, nomead51mente 
en La Zarpa de Basilio Alvarez. 
Pura viuse abrigada a deixar de 
escribir e a fuxir de Ourense, te-· 
merosa a sua família da sorte 
que poidese correr na cidade a 
sua xa coñecida filla. De La Zar
pa recorda que nun dia deixou 
de existir, non quedou nada, as 
máquinas desapareceron e o lo
cal perdeu calquer signo que 
lembrase ao xornal. Foi un pon
to e final que támén viviu Pura 
Vázquez abrigada a se recluir 
ao pé da sua irmá Dora, na al
dea na que exercia como mes
tra rural. "Metérame cun grupo 
de falanxistas que estudaban o 
bacharelato conmigo, ian cinco 
coma cinco casteles e eu era 
pequeniña, pero mesmo asi dí
xen 11 es : Non pasarán! e eles 
amenazáronme cuns azoutes e 
foi cando eu e a miña família ca
llemos medo porque xa habia 
difuntos", lembra Pura non sen 
recordar -tamén os anos de ca
dea e a enfermidade que sofriu 
seu pai que "era socialista e sal
vou a moita xente porque a noi
te que estalou o Movimento foi a 
Casa do Pavo e trouxo as listas 
que habia ali. Pilláronno despois 
porque alguén denunciou que 
era socialista, apañáronno e 
mandáronno para a Guarda, en 
princípio destinado e logo xa o 
detiveron". 

"Papá era un idealista. Admira- · 
ba a Pablo Iglesias e pensaba 
que ese era o ideal a seguir. 
Nós comulgamos coa cuestión 
moral que el .defendía ainda que 
non participaramos en política", 
di Dora que recoñece xunto coa 
S!:Ja irmá que o talante do pai 
axudou a que tivesen unha for
mación distinta á prevista para 
unha muller na época. "Dicianos 
que estudiasemos porque po
diamos casar e atopar un home 
que non nos tratase ben e só se 
nos podiamos valer por nós 
mesmas podiamolo deixar, era 
moi comprensivo" aponta Pura. 

Xuntas as dúas irmás comezan 
a escriber unha novela a médias 
-La corte de San Hilario, que ia 
de "tres mulleres solteiras e un 
home compartido"- , a primeira 
e única obra en conxunto que 
neri -se publicou nen siquer se 
chegou a rematar .. Pura tivera 
que deixar de escribir en xornais 
"para que· niriguén soubese on
de estaba". Do medo vivido da
quela da canta a anécdota de 
Dora cando encubria á irmá na 
casa da escola: "Roubaran o re
lóxio do coléxio e eu dera parte. 
de que faltaba pero cando che
go u a parella da garda civil a 
min fíxome pensar que viñan a 
por Pura, morria de medo, esta
ba disposta a !les dicer que non 
sabia naqa dela. E entón aparé
ceme tari pancha na porta, ·non 
me quero nen acordar do mal 
que o pasei", comenta mentras 
as risas evidéncian a complici-

. dade que de sempre houbo en
tre as duas irmáns e que os 
anos foi aumentando. 

A fame foi tamén un dos máis 
claros signos dunha época mar
cada polas limitacións das carti
llas de racionamento~ "Non tiña
mos nen leite ¡::¡ara o neno que 
tivera Dora. A rniña nai mandá
banos o pan que lle daban polas 
cartillas que lle derxara unha fa
m ília cando marchara, era pan -
feito con salvados" canta Pura 
mentras Dora apura por cámbiar 
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·Pura e Dora Vázquez 
'Escrebir-ou escoitar a rádio, despoi.s do 36, era perigos.o' 
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pición expresa até outras menos 
patentes pero non por isa con 
inferior efectividade: "Escrebia
mos en castelán porque era o 
que dominabamos, ao comezo· 
nas miñas publicacións introdu
Ci~ cousas en galega até. que un 
dia en La Región ·dixérorime que 
npn levara, máis asi porque non 
o podia~ publicar", di Pura. 

-------------------------------------- _ Entre as suas primeiras publica
llVAN MAÍS DE CINCUENTA ANOS ESCRIBINDO. COMfZARON A PUBLICAR E A APOSTAR POLA SUA PROPRI~ OBRA DE MOi NOVAS, CAN- - cións en galego están dous arti-

. gos nos que as duas irmás se 
DO ERAN CONTADAS AS MÍIWRES QUE SE ATREVIAN A SAIR DA CASA E PARTICIPAR. EN CALQUER SURTE DE ACTIVIDADE PU6UCA. AlÉN saudan. Comentan o m6mento 

DA SUA CAUDADE LITERARIA, A DORA E PUR8 VAZQUEZ COMPRE RECOÑECERllf_ S'O SEU EMPUXE POR OCUPAR ESPACIOS PWAS MU- coa complicidade que éaracteri
za a sua relación: 

llfRES, POR SE MflfBBll CON FORZA E SEN COMPLfXOS EN ':IJGARES EN VEDA NO~ QUE A su~ SINGULAR PRESÉNCIA OBRl~A A QUE 

OS CANONES COMEZASEN A MUDAR. COAS AUTOBIOGRAAAS A PONTO PARA SERBll PUBLICADAS, PURA E DORA ESTAN A RECEBER ME

RECIDAS HOMENAXES E SON TESTEMUÑA VIVIDA DE TODA UNHA ÉPOCA QUE MARCOU A SOA ESCRITA E TAMÉN E NOSA UTERATURA. . . . . 

de tema, incómoda pala crude
za das lembranzas : "dame. pe
na incluso que escrebas esas 
cousas" remata, xusto antes de 
que a irmá rexeite ter que calar 
o sofrimento, ''non se me esque
ce, quedoume grande trauma 
·daquifo, foi unha época tráxica, 
· nen por nada queria que volve
se a pasar". Nela tamén está vi
vo o que lle aconteceu ao seu -
mozo·, ·un rapaz "galeguista" da 
mesma idade ca ela que foi deti-

ANXO IGLESIAS 

.do cando estalou a guerra _por guerra". F:lelata·asi Pura Váz-
estar "escoitando a rádio, que . quez un episódio máis da gue-
era daquela un delito". "Era ir- rra civil que marcou a sua vida e 
má do presidente das Xuventu- perdurou con forza na sua me-. 
des Sociafistas e como cando mória. -
foron a por el non es~aba, colle- . 
ron ao meu mozo e xa só o vin Tempo proibido para a lingua 
unha vez máis cando volveu de · • · 
permiso, porque el, carido viu o A lingua non pasaba tampouc·o 
que pasaba nos cárceres, que o control da época e asi, Pura e 
os sacaban en camión e xa non Dora escreben as suas primei-
volvian, alistouse e morreu na ras obras maiorniente en caste-
batalla do Ebro, o .último diada ' 'lán! As razór:is van .deSde.a proi- _ 

-Dora: Cando Pura marchou 
nunha das suas viaxes a Vene
zuela escribin un artigo ·en cas
telán falando dela en La Noche. 
Cando veu dé volta, o primeiro 
artigo,que escribín fot támén pa
ra ela pero xa en g~lego , escri
bialle: "Sen chegada, frmá". Foi 
o meu primeiro artigo en galego, 
alí foi como meu soltei. 

-Pura: Eu cóntesteille con outro: 
"Será para sempre, irmá". 

-Dora: Pero volveu- a marchar 
de novo! Despois xa publiquei 
un libro en galega para nenas. 

-Pura: O meu primeiro libro en 
galego foi nos cincuenta, cantos 
anos desde o 36! En todos eses 
anos faciao baixo m.an, os libros 
saian fóra. Mandei un por un 

~ · emigrante a Buenos Aires e pu
blicouse ali tres anos despois. 

A pesares da estreita relación 
que as levou a asinar conxunta
mente obras -"Pura en Madrid e 
eu aqui .xuntabamos as obras 
preparabamolas e logo impri
mianse para vender por Galiza 
adiante" sinala Dora- as suas 
biografias trascorren por rotas 
dispersas. Mesmo tendo en co
mún unha longa traxectória co
mo mestras, Pura sempre se 
moveu en círculos literários, na 
Galiza, en Venezuela ou Ma
drid, onde coñeceu a Gerardo 
Diego ou Vicente Aleixandre e 
participou en reunións de mulle
res . ligadas ao mundo cultural 
como Carmen Llorca ou Elena 
Soriano- meritras Dora pasou 
grande parte da sua vida vincu
lada ao mundo .rural. No entan
to, sempre tiveron unha intensa 
unión persoal que se trasladaba 
ao campo literário, as duas par
ticip_aban "do empeño e entu
siasmo por escribir" que ben se 
aprécia na ampla obr·a ,publica
da, unha parte mesmo por meio 
de autoedición . 

O seu talante persoal lévaas a 
que de volta do relato da sua vi
da, teimen en agradecer a todos 
os que . as axudaron. Din .non 
lembrar a ninguén que entorpe
cera o seu traballo, pala contra, 
talan · de todo . o pulo que recibi
rán e a boa acollida que agOia 
están a receber tanto entre as 
novas· xeracións de escritores e 
escritoras como coas homena
xes das que estan a ser obxec
to. "Até puxeron o noso nome a 
unha rua en Ourense. Cando o 
soubemos non dabamos crédi
to. É difícil que che fagan unha 
homenaxe asi_ cando ainda es
tás viva", comentan. 

Continuan a escreber, coa mes
ma ilusión dos primeiros escri
tos de .adolescéncia, hai máis 
de éicuenta anos e na casa gar
dan ainda orixinais á espera de 
publicación. Entre eles, as suas 
dúas biografias, sinais claras e 
imprescindíbeis para entender a 
pegada da história nas duas es
critoras.-•- -
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Os ve~quidos cobren a praia viguesa 

Dos retretes urbanos ,á a rea de Samil 
-<>- PAULA BERG'ANTIÑOS 

Latas, botellas, compresas, 
paquetes de tabaco, plásticos 
variados, foron os máis cha
mativos visitantes este verán 
da principal praia viguesa. 
Espácio marítimo e zonas 
verdes do entor.ño presentan 
unha .inabitual acumulación 
de tixo. A contaminzació-n im-

. 'pide que este areat reciba a 
bandeira azul ·que concede a 
Unión Europea: O entorno · 
das praias de ·Vigo, que está · 
profundamente afectado po
los verquido~ urbans, ten co
mo foco de contaminación 
máis impQrtante o rio Laga
res. O futuro meio ambiental 
desta zona depende· da con
t ru ció n dunha depuradora 
que teria que poñerse en fun
cionamento o vindeiro ano. O 
proxecto presenta graves de
ficiéncias e irregularidades e 
tampouco cumpriria a norma-

. tiva míni_ma esixida pota UE. · 

Para solucionar tempóralmente 
o problema dos verquidos ur
bán s da cidade de Vigo, o 
Concello ten instalado un emi
sário submariño. A estación de 
bombeo recolle os verquidos 
que chegan ao ria_ Lagares e 
derrámaos lonxe da costa, á 
altura da llla de Toralla. Se
gundo a Concelleira de Saude 
Corina Porro esta solución pro
visional permitiu reducir a con
taminación da auga nLln 70%. 
"As ultimas análises explica
indican que as condicións pa
ra o baño son perfectas". Para 
o BNG o mecanismo emprega
do polo concello para atallar o 
problema dos verquidos non é 
máis ca un sistema de camufa
xe de contaminación urbana. 
"O emisário submariño reduce 
a contaminación a pé de praia -
explica o conc~lleiro da forma
ción nacionalista, Xavier Toba
pero os verquidos concéntran
se a dous quilométros e a)ia 
segue contaminándose . E o 
mesmo sistema empregado na 
celulosa de Pontevedra". 

A pesares da teórica posta en 

As mareas· acumulan na area de Samil o lixo procedente dos verquedoiros urbanos. 

funcionamento deste emisário o 
lixo que· se acumula na area e 
que se mantén en suspensión 
na ribeira da praia, alerta sobre 
o índice de contaminación de 

. Samil. O BNG informou que du
rante a construción da de¡:i>ura
dora os conectores que desvia
ban os . verquidos estiveron des
conectados· da estación subma
riña. "O lixo derraniuse directa- · 
mente na ria namentres se fixe
ron as obras, que coincidiron 
xusto no meses nos que as 

praias teñen máis afluéncia de 
xente. Esta é a razón pala que a 
Samil presenta ese aspecto". 

·A única zona da praia que se 
mantén relativamente coidada é 
o seu entorno. As críticas do 
B~G sobre o estado lamentábel 
que _presentaban os parques 
propiciaron, segundo o seu con
cellal nacionalista Santiago Do
minguez, "unha sensible mellara · 
do serviza de limpeza por parte 
do Concello. Aínda así -engade-

as arboredas seguen sofrindo 
un abandono, ben visible, que 
da lugar a acumulación de lixo". 

Graves deficiéncias no 
plano de depuración : 

O problema máis grave para o 
futuro da praia de Samil e o ac
tual deseño da depuradora mu
nicipal. Segundo o BNG o pro
xecto é incompleto e deficiente. 
A depuradora consta de tres fa
ses que on cumpren a normati
va da Unión Europea. 

No tratamento físico inicial a au
g a pasa por unhas rehas de 
aproximadamente 0.3 milímitros 

· que reteñen os sólidos en sus
pensión . O filtro 
que se está cons-
truindo vai ter un-
ha capacidade de 

que proceden dos verquidos . "~ 
un problema para o qué tam
pouco teñen unha solución - di 
Xavier Toba- . A consecuécia 
vai ser que no inverno o caudal 

·supere o límite para o que ten 
acceso a depuradora e que moi
to líquido chegue directamente 
a ria. Por outra banda no verán 
a · excasez da auga provocará 
que o proceso de depuración 
biolóxica non funcione". 

A depuradora tampouco está de
señada para separar os verqui
dos que proceden dos fogares 
dos que xeran as indústrias. Se
gundo a formación nacionalista 
o problema desta caréncia vai 
ser moito máis grave. Os líqui-

dos que ver
quen as indús
trias necesitan 
un tratamento 

3000 litros por se- I O 
gundo, que é o Concello 

especial. Conte
ñen metais pe
sados, como fe
rro ou plomo, 
que son alta-

que se calcula co
mo caudal médio . 
O problema disto 
segundo Xavier 
Toba, é "que a 
cantidade de líqui
do que exceda es
te caudal non vai 
ser tratado e che-

emprega un 
sistema de 
camuflaxe da 
contaminación 
urbana" 

. mente veneno
sos e que blo
quea o proceso 
biolóxico que 
ten que facer a 
depuradora. Es
te tipo de conta-gará a ria sen sar 

depurado". Na segunda fase do 
proceso auméntase a oxixena
ción da auga para reducir a con
taminación orgánica. Pero o 
proxecto xa reduce este trata
m ento á metade dos litros, 
1.500. Finalmente a última fa
se, na que se aplica un trata
mento biolóxico, só vai afectar a 
unha cuarta parte dos litros fil
trados inicialmente, e dicer 750. 

Con estos parámetro a depura
dora non cumpre o regulamento 
da UE fixado no 91 que estable
ce .un· tratamento de 1.500 litros 
como mínimo na tres fases de 
depuración. E dicer o dobre do 
caudal para o que está plante
xado o proxecto da Xunta. 

O sistema de recollida das au
gas residuais tampouco vai dife
renci_ar as augas brancas, to
rrenciai s, e as augas negras 

minación afecta sobre todo a zo
na do Baliño na que están insta
ladas empresas como Citroen. 

Este tipo de metais tamén enve
lenan o lodo. "A contaminación 
por metais sólidos -explica Xa
vier Tova- é facilmente enmen
dábel se se instalan dixestores 
para limpar o lodo e poder usalo 
como abono. Pero a Xunta non 
explicita isto no proxecto e é po
síbel que o futuro dos lodos se
xa a incineración". Coa incine
ración non se soluciona o pro
blema da contaminación porque 
os metais non se destruen e 
quedan depositados nas cinzas. 

"Ante os inconvenientes que o 
proxecto da depuradora pon de 
manifesto, -explica o concellei
ro do BNG- o lóxico seria revisar 
o plano e reformalo conforme ás 
necesidades reais". + 

xunto remito e veña para adiante. O resto é 
incoloro, inocuo e insípido. 1 o si, todo moi 
ben apontadiño e cos datos claros para reflectir 
na memória anual. O Valedor coñece as esta, 
tística de sexo, idade e estado civil dos usua, 
ríos. Das petizóns, xá a instáncia competente 
resolverá cando o teña a ben. 

A necesidade da administrazón é un 
fe_ito sempre discutível. A primeiros 
dos oitenta, un funcionário propuña, 

nunha ponencia alternativa, que deberían 
ser os próprios traballadores da Función Pú, 
blica os encargados de queimar os arquivos 
do franquismo e proclamar a Galiza como te, 
rritório liberado de burocrácia.· As considera, · 
cións do voluntarioso pfró.It].ano non acada, 
ron o mínimo imprescindível para pasar ao 
pleno congresual e -os asistentes decidiron,se 
por outra liña de áctuazón, menos prosaica 
pero con parecida finalidade; desmantelar 'o 
entramado legal de cuarenta anos de ditadu, 
rae formar un carpo de empregados públicqs 
conscientes do seu compromiso cos cidadáns 
e identificado coa T erra. 

Inúteis por definición 

Vexamos un caso en term·os económicos, 
con permiso de Manolo Cao. Un cidadán de 
Verin reclama 67.000 ptas., polo apaño da 
casa .e que, os de Vi venda e Solo, non lle 
aboaron por faltarlle várLos requisitos. O pai, 
sano achégase ao Valedor para poñer arde. A 
maquinária admmistradva ponse en marcha. 
O valor do xunto remito cmpeza a sumar. 
Entre horas dedicadas polo funcionário re, 
dactor, gastos de protocolo, fotocópias, telé, 
fono e tempo do próprio Valedor, o custo da 
animosa xestión supera amplamente a canti, 
dadc solicitada polo reclamante. A qucn lle 
importa? A cuestión é ter un lustroso e ele, . 
gante Valedor. Mentras acumúlanse argu, 
mentas para faceren emendas incendiá:rias. + 

Algo foise consegl!indo. Maiormente a apa, 
rizón dun numeroso sector de traballadores 
que asumen plenamente a identidade na
cional. Outra causa son as instituzóns que 
non están polo labor e moito menos os ac~ 
tuais detedores do poder, herdeiros directos 

do espírito do .I 8 de Julio e dos vellos méto, 
dos de caciqueo, clientelismo e represón. 

O cuestionábel da existéncia dalgunhas 
institucións é unha realidade palpábel. O 
defensor de pegadle Jume aos. legajos ofi, 
ciais terfa hoxe vários exemplos que lle fa, 
rían gañar moitos votos: Tan sequera para 
acadar o 15% en comisión. 

Aí está o Valedor do Povo. Con toda a para, 
femália de vicevaledores, edíficio intelixente, 
funcionários comisionados e dietas a fartar. O 
seu labor pode resumirse en duas palabras: 
Adxunto remito. Con isa da,se por rematada a 
funzón de tan necesário organismo. Que lle 
chega Únh;:i queixa sobre un encaro, ponlle 
un xunto remito a Cuiña e todo amañado, si 
é unha denúncia da lentitude xudicial, outro 
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Cl.DADES · 
. .. 

Atraidas polo vertedoiro de Bens, o seu número é de catorce mil ._ Dificil conservación da 
muralla de Lugo . , , 

A ·coruña contra. a· prt;1ga _de ·gueiv~t~s. .· A muralla romana de Lugo ne-: 
eesita de investimentos millo-
nários para a s1Ja · 
convervación, dada a sua anti- ·. 
güidade e dimensións. En ur:i 
ano e m~io gastárons~ 150 
millóns de pesetas en · 
traballO$ qe reabilitación , 
~condicionamento de accesos 
e iluminación do monumento. 

-0- MONICA CURRAS· 

Nestes tempos en que cada 
vez máis aves se suman ao 
listado de espécies protexi
das por estaren -en perigo de 
extición, a gaivota, · co seu 
espectacular ritmo de repro
ducción, protagoniza o pro
blema contrário. A ·ave mari
ña por exceléncia non enten
de de restrizóns naturais e 
progresivamente vai . gañan
do metros terra adentro. Ci
dades tan lonxanas ao mar 
como Santiago ou Madrid, 
dispoñen de próprios contin
xentes de gaivotas aprovei
tando vorazmente os desfei
tos dos humáns. Pero a si
tuación máis preocupante ví
vea A Coruña, onde pode 
chegar a converterse nunha 
auténtica praga por mor da 
proximidade do vertedoiro 
de lixo. 

En 1995 durante un estudo so
bre o impacto mek>-ambiental 
da masificación de gaivotas, a 
empresa SEAS, Servicios Me
dioambientais, calculou arredor 
de cincocentas parellas nfñifi
cantes na cidade. Mália signifi
cares a triplicación da povoa
ción de aves con respeito a do 
ano 74, a cifra quedouse nunha 
aproximación curta. Tras o pe
riodo primaveral de cria, os xor
nais talaron aquel verán de vá
rios miles de exemplares e a 
agrupación naturalista Hábitat 
chegou a cifralos en xaneiro 
deste ano en 13.800. Son inten
tos, todos eles, de cuantificar un 
problema que para os coruñe
ses se traduce en incontábeis 
moléstias; desde as estridentes 
e nada graciosas gargalladas 
que cada amencer os esperta 
até os antiestéticos excremen
tos que configuran a improvisa
da decoración de coches.casas, 
monumentos ou algún que outro 
desafortunado viandante. 

Consecuéncias da 
incorrecta xestión do lixo 

O vertedoiro de Bens que, a uns 
tres kilómetros do centro da ci
dad e, ven proporcionando ali
mento doado aos voraces paxa
ros, é o principal causante do 
espectacular aumento de aves. 
Xan Rodríguez,,ilvar, responsá
bel de SEAS, afirma que o seu 
estudo así llo aclaraba ao con
cello da Coruña: "A expansión 
das aves débese a un fenóme
no xeral de crecemento de ver
tedoiros -insiste- A xestión inco
rrecta do lixo urbán provocou na 
Coruña a proliferación da gaivo
ta "pati-amarela". 

Xosé Manuel López, membro de 
Adega, tamén entende que a al
ta disponilbilidade de alimento 
unida á proximidade das illas Si- · 
sargas, onde se asenta unha 
das principais colónias de cria, 
fai que o animal atope na Coru
ña unhas condicións inmellorá
beis para perpetuar e multiplicar . 
a sua espécie sen alonxar.se ex
c~sivamente do seu entorno. na
tural. "lsto non é nada - expón 
Xosé Manuel en· referéncia ao 
desprazamento cara a terra 
desta ave mariña- Hai uns 

A Xunta foi a administración 
_ pública que máis cartas apor

tou para· conservar a muralla, 
7 4 millór;is, seguida do MiAis
tério de Educqción e Cultura, 

· que desembolsou 70 millóns. 
9 Conce,llo e a Deputación de 
Lugo destin~ron á muralla de
z_¡:i_seis milléns. • 

A Xunta ignora os focos 
· de con~minación d~ · · 
Cerceda e As Pontes 

Segundo as análises 

Todos ó~ métodos empregados até agora para reducir o seu número, incluido a utilización de falcóns, fracasaron. 
· efectuadas pola Xunta, Gali

za está libre de 
contaminación atmosférica, 
agás alguns "pontos 
negros" aos que a Adr:ninis
tración autónoma non dá ex
cesiva releváncia As 
centrais térmicas de 

- ano~ a povoación máis alta de 
gaivotas estaba no ve.rtedoiro 
de Sántiago. O que pasa é que 
alí non quedan a viver porque 
non teñen o mar ao lado" 

O excepcional do caso da Coru
ña radica en que a cidade deixa 
de ser para as gaivotas unha 
zona exclusivamente de avitua-
11 amento e con-
vértese no asen-
tamento ideal de 
toda a colónia, IA 
que atopa no sua 

dan que a solución definitiva presa resaltan a actuación sobr-e 
chegue co incerto plano de trata- _ os niños, que ao chegar ao 80% 
mento do lixo da Xunta, que su- · deles logrou evitar o nascemen-
p l irá o vertedo-iro coa incine-· to duns ·3.200 polos 
ración da basura en Cerceda. ·-
Mentras, como -prirTJeira medida, " 
contratou os servizos de Falcón 
Center, que esta semana -Cum
_pre os catro meses da experién
cia piloto coa salta de falcóns, 

· infertilizado de 
ovos e recollida 
de restos de ni

~ ~os para évitar 
que a povoación 

casco vello o lu
gar perfeito para 
facer os seus ni
ños . Segundo 
Manuel Martínez, 
secretário da 
agrupación natu-

: povoación 
1 

de gaivotas sega 
medrando. 

Mália a visión optimista de Falcan 
Center sobre as tres íécmicas 
aplicadas., a actuación cos fal
cóns atópase coa oposición de 
case todos os sectores da cidade 
que cuestionan ainda máis a sua 
efeitividade que o método. Carlos 
Caramelo, membro da So~iedade 
Galega de História Natural, reco
ñece que "todo o mundo quere 
que desaparezan ou diminuan, 
pero ninguén se atreve a dicer 
que hai que matalas" "Eu, perso
almente -engade Carlos- non 
estou moi en desacorde en que 
se faga un rareo da povoación. 
Pero xa viamos que o do falcón 
non era boa idea porque caza en 

! triplicouse en vinte 
1 Benedito Gonzá- · 

lez, xerente de 
Fa/con Center 
Ibérica insiste no 
éxito logrado·-pola 

; anos" 

ralista Hábitat, 
"isto está intimamente ligado a 
que as construccións de pedra 
cos tallados baixos dánlle pinta 
de cantís costeiros, que son as. 
suas habituais zonas de niñifica
ción, e a que o lugar se atopa 
en rota de vó cara a BeAs". 

Pésie a que ecoloxistas e espe
cialistas coinciden en que o nú
mero de paxaros non diminuirá 
mentras non desapareza o lixo 
de Bens, desde o concello agar-

. 

sua empresa. "A salta de falcón 
s é das maneiras menos cruen
tas en que s.e pode controlar a 
povoación de gaivotas - afirma
e é só unha parte do naso traba- . 
llo". "Non é algo drástico -=-reco
ñece o xerente- porque non se 
busca caza.las, senón interceptar 
as suas zonas de vó con falcóns 
que as persegen e asustan até 
que descobren que a cidade xa 
non é ese hábitat m.aravilloso 
que descobriran" Desde a em-

Unha espécie domin~~te .. , 
A gaivota é a ave mariña por 
exceléncia e, con 1.200 kiló
metros de costa, Galiza dispón 
de innumerábeis paraxes onde 
contemplar ao esbelto paxaro 
sulcando maxestuosamente o 
ar. Desde Vigo ata Ferro!, to
das as vilas e cidades costei
ras recebiron históricamente 
exemplares ou bandadas das 
colónias que habitan as illas 
Cíes, Ons ou Sisargas. Pero a 
masiva afluéncia actual está 
espertando nas xentes o re
sentemento cara a uns paxa
ros que, segundo opinan, nun
ca deberan sair das illas para 
estabelecer os seus niños. 

Das catro espécies de láridos 
que habitan permanentemen-

· te as nosas costas, -duas. ~on 
as principais receptoras das 

críticas: a "larus 'cachinnas", 
oU "gaivota pati-amarela" e a 
"gaivota com(m" ou "rideira". 
Ambas gañan en povoación a 
ritmos máis fortes que· a "gai
vota prateada" ou a ''sombria" 
polo feíto de ser.en espécies 
oportunistas· que sobreviven 
perfeitamente alimentándose 
do lixo. A veráadeira proble
mática da Coru_ña dáse preci
samente ··coa pati-amarela. 
Segundo o secretário de Há
bitat, Manuel Martínez, dos 
case 14.000 !áridos ·censados · 
eri Xaneir,o, 7.500 pertencian 
a esta espécie. "Foi . a que 
máis medrou nos últimos 
anos -explica- e, se non se 
adoitan medidas, quén sabe a 
ónde pode chegar ·a sua pro
gresiva conquista de espazos 
da cidade".• 

·vó e a presas máis pequenas, e 
as gaivotas son moi grandes" . 
"Sí é efeitivo -recoñece- pinchar 
os ovos dos niños para que non 
nazan as crias. Pero todas ·estas -
son solucións a curto prazo.A de- · 
finitiva debe vir do control da zo
na da lonxa e do-peche do verte
doirq para que non obteñan ali
mento tan facilmente". 

Tamén na delegación de Adega 
na Coruña e no grupo da oposi
ción do BNG insisten en que es
ta non é unha solución defini1iva. 
"Non son r:náis que medidas 
temporais para acalar as protes
tas· dos cidadáns", afirma o na
zonalista Antón Crui. que coinci
de co secretário de Adega, Xosé 
Manuel López, en que. ''fo.i unha 
medida propagandística do Con
cello, porque tentar expulsar de 
xeito natural ás gaivotas indica 
que non ten intención de arran
xar e problema do vertedoiro". 

Nen s~quera a solución a longo 
plazo da retirada. do lixo de 
Bens, prevista desde o Concello, 
é aceitada positivamente polos 
ecoloxistas. "Ademáis de non 
resolver o de Be ns -critica o vo-· 
ceJro de Hábitat- pretende me·
terse na incineradora de Cerce
da". Manuel Martínez entende 
que o "futuro plano estabelece 
un modelo aberrante desbotado 
xa por nazóns menos desenvol
vidas .polo elevado custe que su
pón a incineración".• 

Endesa, nas Pontes, e de 
Fenosa~ en -cerceda, xunto 
coa Celu1osa de Pontevedra, 
Alúmina-Alumínio na Mariña 
e a refineria de Repsol na 
Coruña son as empresas 
máis contaminantes do país, 
·polo que han pagar a 
chamada ecotaxa. • 

Xosé Manuel Barros. 

-
O Porriño, novo 
emplazamento da 
empacadora .de Vigo 

Tal e como anunciaran o PSOE, 
o BNG e UG cando compactián 

. governo municipal en Vigo, o al
calde do Porriño, Xosé Manuel 
Barros, do PP, reservaba un es-

. pazo para a empacadora de li
xo, pero non habia de dalo a co
ñecer até a chegada do Partido 
Popular á alcaldía de Vigo e no 
momento máis oportuno. Os 
membros <llo Governo Tripartito 
sostiñan que, por parte do parti
do Popular, había un intento de 
desestabiJización do concello 
provocando mobilizacións 
sociais que desgastasen ao go
verno a canta da ubicación da 
empacadora no bairro de Teis, 
concretamente en Guixar, e 
abrisen o paso ao Partido Popu
lar. Un ano despois de chegar 
ao poder, como prometera o po
pular Manuel Pérez, xa hai novo 
émplazamento da empa,cadora, · 
no Porriño.t 
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29 DE AGOSTO' DE 1996 

Orzamento estatal 
MANUELCAO 

Despois do descanso estival a actividade política volta coa dis, 
cüsión e elaboración dos importantes orzarnentos para 1997 na 
discusión do cumprimento das condicións da converxéncia eu
ropea decididas en Maastricht. A maioría parlamentária que 
apoia ao governo de Azñar está a prepararse para aplicar uns re-

. cortes que poden alterar a paz política e social logo de resaca 
posteleitoral do 3-M. Polo momento, o Executivo de Amar es- · 
tá a desbrozar o camiño de obstáculos que poidan dificultar o 
apoio dunhas medidas que, no seu momento, poden devir real, 
mente conflitivas. Velai o retomo ás posicións típicas da derei
ta sociolóxica en asuntos relacionado co terrori mo e a eguri, 
<lade do Estado e, por outra banda, o sacrifício de político co, 
mo· Vidal-Quadras representativos dunha dereita aqueixada 
dun antinacionali mo enfermizo, fora de lugar e de tempo. Por 
certo, resulta patético o comportamento do moito Vidal-Qua, 
dras que operan en Galiza, incapace de di imular a ledícia que 
lle producen as perversas e áb urda ideas de te rouco p lítico. 

Os orzamentos para 1997 teñen como principal obxectivo 
cumprir os critérios de · Maa tricht para que a reducción do 
déficit público é condición impre cindíbcl. Ao tempo hab rá 
que atender a unha profundización na autonomía financeira 
das Comunidades Autónomas. A materiallzación de te obxec
tivos aparecerá tanto pola vía dos ingresos como pola vía dos 
gastos. No referent~ ao gasto todo o grupo ociai e tán ex, 
pectantes e temerosos dó recorte que e poden producir. O 
diversos globo sonda lanzados para otear o horizonte na previ
sión Cle ter que aplicar determinadas medida e tá chegando ao 

Obras da autovía Rías Baixas. 

'Será in vestimento 
público, o persoal ao 
· servício do Estado e 

algunhas prestaciórís da 
Seguridade Social as que 

sofran os principais 
recortes" 

eu final habida 
conta de qÚe xa e -
tamo no período 
de elaboración e 
concreciófl no que 
hai que pasar das 
palabras ao feito . 
Probabelmente, e
rá o investimento 
público, o per oal 
ao ervício do Esta
do e algunhas pre -
tacións da Seguri
dade Social a que 
ofran o principai 

recortes mentras 
que intentarán ga
ñar e ao c lectivo 
d s pension i ta 
mantend a úa 
retribución . E · t 
c lectivo ten un 
imp rtante pod r 
el itoral e un c m
portamento tipica
men te ofici li ta. 
Pola vía do ingre-
os a prometida re

ducción de impo -
to xa foi esquecida 
dacordo co princí
pio xeral da dife
réncia entre pr:ed i
ca r e tlar trigo . A 
modificación fi cal 
nas plusvalías e 
fondos de investi
mento é, polo mo-
mento, o principal, 
pero feble, guifio 

. neste sentido. A 
reforma clave virá dada polo significativo aumento da autono
f"\l.ía financeira para as Comunidades Autónomas materializada 
na cesión do 30% do IRPF entre outras medidas de non menor 
importáncia. As modificacións na estrutura do IRPF ( capaci
dade norIP.ativa, mínimos exentos, reducción ·dos tramos, mo
dificación· da tarifa, deducións, etc.) poden ter algunha dificul
tade técnica pero escasa trascendéncia recadatória. Polo de
mais, seguirá pivotando sobre dos impostas indirectos a posibi
hdade de incrementar a recadación máis rápido e con menor 
custo político. 

~orno ·todos, os orzamenos para 1997 teñen en conta o ciclo 
político eleitoral. No horizonte só se .albiscan as eleicións ga
legas polo que existe marxe sufjciente para aplicar políticas 
restiitivas sen graves perigos para a maioría guvernamental. • 

. t.· 
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A CIG considera que a empresa é competiti'va . / 

-A UE condiciona· as .axudas a Alvarez á redución da prodoci_ón . 
. ., 

-0- M.V. 

O Tribunal da Competéncia,. vin
culado á Comisión Europea, 
condiciona o seu visto· bon ao 
aval concedido pala Xunta ao 
Grupo de Empresas Alvarez a 
unha redución da capacidade 
produtiva. Segundo Enrique Viei:
tes, portavoz da CIG, "relacionar 
unha cousa coa outra só ten 
sentido se o que se pretende é 
disminuir a capacidade dunha 
empresa galega competitiva". 

A competitividade de Alvarez 
baseariase tanto na calidade, 
como na capacidade de produ
ción. O seu cadro de ·persoal, 
perta de mil traballadores, é no
tabelmente máis amplo que o da 
maioria das empresas do sector. 
Esta potencialidade da empresa 
de Cabra! estaría na raiz do inte
rese de sectores, con influéncia . 
na Comisión Europea, por redu
cir a sua capacidade. 

Reducir persoal 

Un plano recentemente presen
tado pala direción preve a redu
ción de 442 pos tos de traballo (o 
43% do persoal), a división do 
grupo en catro empresas e o ce
rre de Royal China e Povisa. Es-

ta última empresa po
deria traballar pala sua 
canta, pero en todo ca
so desvinculada do gru
po. As catro empresas 
restar:ites (Santa Clara, 
Mohasa, Pontesa e Va-

. nosa) man.terian en co
mún a direción financei
ra, a de persoal ·e a de 
vendas. 

O novo xestor, Juan 
Ramón Güell, conside
ra a redución de perso
al clave para disminuir 
a produción como exixe 
o tribunal de competén
éia. O saneamento do 
grupó lograriase , se
gundo este plan, cunha 
renegociación das dé
bedas e caroas finan
ceiras, que eñ máis do 
70% depen<:len de or
ganismos públicos (Fa
cenda, Seguridade So
cial, ldae e BEX). A no
va direción espera re
ducir así o 60% da dé
bed a. Outrcis 500 mi
llóns dependen de 
acredores particulares. 

ladores' urbar:iísticos . . o 
plan de Güell preve ~ 
sen embargo, que .os 
terrees señan negocia
dos co Sepes, organis-

. mo ·público dedicado á 
· promoción da vivenda. 

A CIG rexeitou o plano, 
no ·entanto non se acla
ren vários pontos do 
mesmo, .caso c;Junha 
anunciada abriga de 
devolver as subven
cións entregadas pala 
Xunta. O sindicato na
cionalista considera 

. que sen esas garantías 
o plano de viabilidade 
pode conducir ao pe
che definitivo _da .em
presa. T amén solicita a 
convocatória dun ·re
ferendo entre os traba-

. Jladores. 

Fontes dos_ traballado
res recordan, ademais, 
que oµtras empresas 

~do sector, caso de 
Os traballadores de Álvare:r: acampadas dianfe do edificio da Porcelanas do Bidasoa 
Xunta en 1993, en sinal de protesta. · 

teñen recebido nos úl-
quinária, fondo artístico (valora- timos anos máis de 500 mil!óns 
do en 100 rilillóns) e sobre todo . en subvencións, m~ália que 

Os danos pretenden ademais a os terrees de Cabral e Coruxo através de mecanismos indi-
venda de todos os activos: ma- aos que aspiran vários especu- rectos.+ 

AiR2 

Piden aos conceltos que apoien a manifestación do dia 6 

O SLG defende a necesidade de aumentar a pródución de leite 
-0- PAULA BERGANTIÑOS va para o futuro do sector lácteo 

galega, porque vai super o incre
mento das exportacións para 
abastecer o mercado do Estado 
e a conpecuente perda de moi
tos postas de trabarlo directos e 
indirectos". O SLG fixo un cha
mamento á Asociación de Em
presas Lácteas de Galiza para 
que reconsidere a sua po.stura. 

importantes de todo o Estado 
están .ubicadas no naso país". 

A formación ·nacionalista tamén fi
xo un chamamento aos concellos 
galegas, produtores de leite para 
que apoien a mobilización do día 
6, poñan meios de transporte pa
ra asistir ecenvien telegramas a 
ministra de agricultura, deman
dando que se entreviste coas or
ganizacións sindicais agrárias de 

Galiza. Segundo Cosme Pombo, 
Deputado Provincial do BNG en 
Lugo, "os poderes públicos deben 
d€1fender ·a: capacidade produtiva 
do sector leiteiro porque é vital 
para os intereses da economia 
galega. A supertaxa repercute no 
80% dos máis de 60.000 produc
tores e nos máis de 100.000 em
pregados. en pastos de traballo 

· que indirectamente dependen 
deste sector". + 
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Caixavigo aumentou o 
financiamento internacional 
nun30% 

A contribución de- Caixavigo á 
actividad e de· empresas 
galegas nos mercados 
1nternacionais nos últimos do
ce meses foi de máis de 
40.000 millóns .de pesetas a 
través do financiamento de 
operacións de' comércio exte-

. rior. O saldo de 30.000 millóns 
de pesetas eri actividades · 
deste tipo materialízase nun 
incremento do 30%. Con esta 
cifra Caíxavígo_ supera en . 
máis de tres pontos a porcen
.táxe média do conx'unto do 
s.ector de Caixas de Afor'ros 
do Estado.• 

Canadá quere paralizar a · 
pesca galega de bacallau 
en Terranova 

Os mariñeiros galegos exi
xen da Organización de 
Pesca do Atlántico Norte 

· (Nato} que impida o peche 
da única zona aberta para a 
pesca do bacallau fóra das 
200 millas de Cánada. A· zo
na de pesca que bordéa os 
caladoiros de Terranova es
tá ameazada pola decisión 
de Canadá de exixir, na 
próxima xuntanza da Nafo 
en San Petersburgo, a proi-; 
bición de pescar nese cala
doiro. Esta medida afecta
ria as frotas galega e a 
basca e poñeria en perigo 
directo 500 postos de 
traballo; Dos 81 baréos cos 
que ~ontaba este frota no 
1979 quedan actualmente 
?.O, que teñen a traballo 
limitado a catrp meses ao
ano. Neste sentido a CIG
Mar solicitou do governo 
central, entre outras medi
das, a crlación dun tondo 
especial que cubra aos tra
balladores os meses. do 
ano nos que non saen a fa
enar e o control das impor
tacións masivas de 
bacallau, que· provocan a 
ca ida dos prezos. • 

As organizacións e as coope
rativas agrárias manteñen o 
seu chamamento á manifesta
ción convocada para o dia 6 
de Setembro e desminten que 
fosen convocados a reunión 
que, coa Mesa do leite, a Mi
nistra de Agricultura anun
ciou ter fixada para a vindeira 
semana. A decisión da Aso
ciación de Empresas Lácteas 
de Ga/icia de non recol ler o . 
leite aos gandeiros que exce- · 
dan a cuota contribuirá, se
gundo os sindicatos, a xerar 
máis tensión no sector. O Sin
dicato Labrego Galega (SLG) 
esixe que se faga efectivo o 
pago de todo .o leite aos pro
dutores e denúncia á postura 
discriminatória que está a · 
manter o sector industrial pa
gando só a certos gandeiros. 

O Secretário Xeral da Aso
ciación de Empresários da Gan
deiria Galega, Carlos Garcia, 
asegurou que a produción lác
tea excedeu en 50.000 tonela
das a cuota asignada ao Estado 
e que a Galiza lle corresponde 
pagar a metade da multa. Car
los Gacia mostr.ouse partidário 
de manter a supertaxa pasto 
que "Galiza pola estrutura mini
fundista das suas explotacións 
só pode competir así". Para o · 
SLG a postura desta asociación 
non responde máis "que a inte
reses económicos derivados do 
enriquecemento que obteñen 
pala venda de cuotas". 

INIÓI S I IOISI IG IA IL IE IGIOI S I 

O aumento da produción do lei
te é, para o Sindicato Labrego 
Galega, unha medida prioritária 
en Galiza. O SLG denúncia a 
exixéncia da Ministra da Agricul
tura do pago da supertaxa can
do, paradoxicamente, a produ
ción actual de leite no Estado 
non é suficiente para _abastecer 
o consumo. Este sindicato expli'
cou que non asumira ningún ti
po de multa e que será inflexible 
ante calquera postura do Minis
tério que non pase pola desapa
rición da cuota en Galiza e polo 
incremento ºº direito a producir. 

Ante a decisión das indústrias 
de non recoller o leite, Lidia Sen
ra, Secretária Xeral do SLG, ma
nifesta que "dentro das posibili
dades legais que teñ'er:i, as . in
dústrias escollaron a máis nací-

Piden o apoio da' Xunta e 
dos ·Concellos 

O BNG solicitou do Parlamento 
que· o Executivo Galega tome 
todas as medidas de tipo políti- · 
ca e administrativo que estime 
ao _se1:1 alcance para evitar que 
as explotacións gandeiras ga
legas adicadas á produción de 
leite ou derivados se vexan abri
gadas a pagar a supertaxa. Se
gundo o deputado Emílio López 
"queren aplicar a Galiza a su
pefiaxa para introducir pola for
za produtos láctos foráneos nos 
nasos mercados e porque so-. 
mos moi competitivos fronte a 
UE. As indústrias iácteas máis 

O pbbo .otiilto 
Pobreza e acción social eá Galicia 

RAMON 'MuÑLi DE LAs· CUEVAS 

Oamón Mu~iz propón neste libro pro¡)ostas s<Xiais 
l"1nePiatas para aquela probeza relacionada coas · 
desigué!ldades coas desigualcjades socais que xer~ o 
sistema ·capitalista .. É' unha apo~ Paf aqueles que son 
expulsados do proceso proouctivot. por i~necesario na 
implacábef tóxica capitalista da competitividade de acadar 
a maiot produtividade .posí~l. Incrementada agora ~n 
meios tecoolóxicos s~bstitufos ?ª man tje o~ra. 

........ 

EDICIÓN S 
AlllO~ATlllli 
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·A prolongación das rebaixas, síntoma da=cdse 

A roupa, un.produto 
tan perecedeiro c~mo a froita 
As rebaixas extendéronse este 
ano máis do previsto. As "rebai
xas das rebaixas" que xa se vi
ñan producindo er:i anos anterio
res tiveron agora prolongación 
en terceiras reducións de pre
zos baixo o nome de "últimas: 
rebaixas" ou "prezos finais". Ca-

- deas como Cortefiel ou Zara ví
ronse abrigadas a aumentar o 
periodo habitual de saldos para 
desfacerse da mercancia. Como 
é sabido os principais grupos 
distribuidores de roupa implan
taron hai alguns anos o sistema 
denominado xusto a tempo, do 
cal o grupo lnditex, matriz de 
Zara, é ~n- dos pioneiros. 

Os novas procesos de produ
ción lograron que desde a reali
zación do diseño até a posta á 
venda non trascurrise máis 
dunha semana. Oeste modo 
acádase unha recuperación· rá
pida dos investimentos e polo 
tanto unha redución qos gastos 
financeiros. Outra das claves 
deste sistema encóntrase na 
venda total da mercancia, na 
que xogan un papel sobranceiro · 
as rebaixas, asi como a fabrica
ción axustada ás vendas previs
tas. Nos tempos que corren é 
preferíbel deixar de verrtier que 
ficar con mercancia no almacén 
unha vez finalizada a tempora
da. O non vendido ocupa espá
cio, non serve para recuperar 
nengunha· porcentaxe do custo 
e, ademais, condiciona a pre
sentación de navidades para o 
ano seguinte, nun sistema ba
seado fundamentalmente na 
moda. 

o circuito. As tendas que non 
conseguen desfacerse da mer
cancía nO' praw fi'Xado de un 
ou .dous .meses deixan sen in
gresos á empresa, a mercancia 
non serve para o ano que ven, 
as perdas acumúlanse, é nece-

. sário recurrir a custosos crédi
.tos e os traballadores poden 
ser despedidos. A recente pre
carización dos contratos das 
traballadoras de Zara, xa rese
ñada nestas- páxinas, é mostra 
de que o mecanismo falla nas 
épocas máis frouxas. A diferén
cia do que sucedia hai vinte 
anos, agora as crebas son ta
mén máis rápidas. As empre-· 
sas ; ao non poder aguantar ·a 
mercancia, non teñen apenas 
resisténcia. Cando~ no comércio 
textil xogaba un papel impor
tante a calidade, a gama alta 
de produtos non entraba nas 
rebaixas e, dun ano para outro, 
mantiña o seu valor. Hoxe a 
roupa é tan p~recedeira como 
a froita: A velocidade instalouse 
perigosamente no sistema. A 
sua metáfora encóntrase nunha 
película recente: Speed. Trata 

. dun autobús no que un terroris
ta colocou unha bomba. En 
pr'incípio non sücede náaa, pe
ro o artefacto estoupará ao bai
xar de determinada velocidade. 

A crise ten tamén ·outros moti
vos, entre eles o da excesiva 
competéncia. Ao sistema de 
xusto a tempo sumáronse xa 
moitas compañías. Cada grupo 
diversificouse até extremos nun-
ca vistos. Os · produtos de Jñdi-· 
tex comercialízanse através de 
Zara, Masimo Dutti, Pul/ & Bear 
e Berska. · A multiplicidade 
existente forma verdadeiras te-
as de araña comerciais. Pero 1a~ 
m·én as denominadas marcas 

SOCIEDADE 
ANOSATEBRA 

I 
DA ~I·: 
TERRA 
AS2BAl.al..ADA . 

Expedientado 
no Hospital 
Provincial de_ 
Lugo 
Xosé Antón Arias Vázq'uez era 
até hai ~nhas semanas o respon
sábel de xestión e servizos xetais 
do Hospital Provincial de Lugo. 
Actualmente· está desprazado do 
seu cargo e ten aberto un expe
diente disciphnário no que se lle 
acusa de dar un portazo, insultar 
ao xefe de persoal, Pedro Lua- · 
ces, e incumprimento de hcirá, 
ria. No expediente fálase de 
conducta violenta pero Arias 
Vázquez non acaba de entender 
a situación na que se atopa. 
Despois de ocupar durante cin
co anos _ como int-€rjno o seu 
pasto de traballo, convocouse 

· unha opo.sición para ser titular 
- da praza. Apresentous~ xunto a 

duas persoas máis e a praza foi 
para a sec_retária do director. 

"O baremo ·é claro; dan sete 
pontos por experiéñcia nese 
pesto específico. A persoa que 
tiña máis experiéncia era eu, 
con cinco anos. Pois dos sete 

. pontos, déronme tres", canta 
Ari~ Yázquez, que por esa cali-

ficación apresentou un escrito . 
na Deputación. Este traballador . 
depende da institución provin
cial e non do .Sergas porque o 
seu poste non é de sanitário . 
"Cando se fixeron públicos os 
resultados, noh daba crédito. · 
Acudin ao despacho do directo~ 
do hospital, Anxel López Ro
dríguez; pero non estaba. Ai é 
onde me acusan de dar un por
tazo · no seu despacho. Ao dia 
seguinte, cando cheguei ao hos
pital vin a dous gardas xurados 
na porta do director, o cal é 
moi extraño. Inm.édiatamente 
comúnicáronme que tiña unha . 
denúncia na Depuración por· 
conducta violenta", canta Xosé 
A_!ltón Arias Vázquez. 

Este traballador interpuxo un 
. contencioso-administrativo no 
Tribunal Superior de Xu tiza p , 
lo proce de op sición á praza. 
Cre que quixeron desprazalo por 
un conflito anterior. 'Houbo 
unha enfermeira xefe coa que eu 
tiña moi boa relación e que o 
xefe de persoal quixo de pedir. 
Pediume que declarase contra 
ela e negueime. Con eguiron 
botala, agora está en Bilbao. Coa 
nova enfeímeira xefe non houbo 
boas relacións, sobre todo cos 
celadores, e tivemos algunha 
xuntanza para que depuxera a 
sua atitude. O asunto zanxou e 
traspasando aos celadores á en
fertneria cando dependía de xes
tión, a miña responsabilidade. 
Non dixen nada, ñoii quería 
montar máis barullo", di Arias 
Vázquez. Sinala que no expe
diente consta que promoveu a 
demisión da enfermeira e que 
insultou ao xefe de persoal pala 
rua.· "Segundo el, dun extremo a 
outro da rua", conclue. • 

DEP2RT~S 

Como se pode observar o ac
tual funcionamento comercial 
caracterízase pala velocidade 
que é a que permite acadar un 
novo ponto -óptimo de rende
m~nto. Pero tamén é causa 
dun aumento notábel dos ris
cos. Un baixón no consumo, 
provpcado pola crise económi
ca, produce unha creba de todo 

de prnstíxio teñen problen:ias. A 
viguesa Stylmark que ~abitual- -
mente reservaba as suas rebai
xas aos clientes, este ano viuse 
en dificultades para desfacerse 
da mercancía. + 

H.V. 

-i ... ' 

-_ Os_ paraolímpic:os 
·son cataláns-e -bascos 

Basta unha ollada ao medalleiro dos Xogos Paraolímp,icos. para coro, 
probar que a maioria dos deportistas españois que subiron ao podium 
en Atanta proceden de Euskadi ou Catalunya. Nestas duas nacións 
o grao de integración social dos discapacitados é ·maior que no resto 
do Estado. Cataláns e bascas teñen leis máis avanzadas, o seu ensino 
é verdadeiramente integrador e as barreiras arquitectónicas apei;rns 
"existen. 

A política deportiva da Once tamén explica que sucedeu. Os colé
xios de invidentes, que acolle~ a outros discapacitados, teñen uns 
xogos interescolares que xeran grande competitividade entre os alu
nes, daí que a preparación deportiva sexa intensa. Estes dados ser, 
ven para comprender o que a simples vista surprende, que España 
acadara· 106 medallas-e que quedara clasificada no quintb lugar, de-

. rrás de Estados Unidos, Austrália, Alemaña e Reino Un~do. 

Na Galiza, cqs primeiros pasos para a integración <leste colectivo, a 
Xunta regula o uso dos cans guias, xusto o aspecto máis protexido. • 

Homeoaxe a Vicente. O Sábado 24 de Agosto, o futbolista Vicente foi 
homenaxeado en Balaidos co encontro que disputaron o Celta e o Tenerife e 
q1:Je rematou sen goles. Vicente xogou os últimos vintesete minutos do parti
do, despedíndose para sempre do futbol despois de levar o número 6 na sua 
camiseta durante dezaseis anos. Ademáis de ser un xogador querido pala 
afeizón debido á sua entrega, o central simbolizou 'á canteira galega e a eses 
futbolistas da casa que resolven un encontro pola sua experiéncia. 
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~ Tirón redondea a sua 
excelente campaña co 
"Conde de Fenosa11 

Coa vitória no XVIII Trofeo 
Conde de Fenosa, o pasado 
Domingo no seu proprio 
campo de regatas, a traiña 
da S.D. Tirán confirma a 
trunfal traxectória nuha tem
porada. histórica. Tras o fla
mante título de Campións 
de España obtido hai 
apenas unha semana, os 
moañeses impuxéronse con 
superioridade na proba 
máis emblemática do calen
dário galega, sacándolle 1 O 
segundos ao segundo clasi
ficado, o seu histórico rival 
e viciño Samertolameu de 
Meira, que este ano por vez 
primeira na sua traxectória 
deportiva non logrou estar 
na tanda dos mellares. 
As aspiracións dos 
remeiros de Tirán están 
postas agora na 
competición máis prestixio
sa a nivel español, a bandei
ra da Concha ou a "Olimpia
da do remo", que se disputa 
durante as duas próximas 
fins de semanas en San Se
bastián. O reto para Tirán é 
dobre, porque deberán con
firmar a sua condición de fa
voritos nun terreo que non 
lles é proclive. " Seria 
gañarlles aos bascos esta 
vez en mar aberto e na sua 
própria casa", aclaran os re
meiros. + 

Expulsan a enfermos de 
SIDA escudándose no 
. "dereito de admisión" 

Ante a frecuéncia de rexeita
mentos de enfermos de sida 
en estabelecimentos públicos 
alegando "dereito de 
admisión" , o grupo de autoa
poio de seropositivos e enfer
mos, Imán, solicita ao gover
nador civil de Pontevedra 
información sobre a normativa 
que sustenta tal dereito e as 
limitacións que implica. Con 
esta medida, os 40 membros 
de Imán pretenden protestar 
situacións comó a vivida 
-recentemente nun bar de 
Vigo, onde· o proprietário 
botou a un grupo de persoas 
entre as que habia enfermos 
porque o aspecto físico de al
gún deles lle podia "espantar 
a client'ela". Condutas 
discriminatórias .como esta 
non son, segundo o colectivo, 
algo xeralizado; pero estanse 
facendo cada dia máis 
frecuentes en todas partes.+ 
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"A maioria do 
povo basco non 
está con ETA", 

non son palabras. 
novidosas, de· 

non ser por quen 
· as di. Denis 

Langlois, 
militante do 68 

francés, autor de 
obras como Guia 

do Militante frente 
a policía, seguida 

de Guia do 
militante frente a 

xustiza, pasou un 
ano no c.árcere 
por opoñerse a 

cumprir o servizo 
militar e da 

experiéncia tirou 
un libro: A gaiola. 
·Nos últimos anos 

compaxinou o 
traballo literário 

coa sua loita 
polos dereitos 

humanos. 
Transcrébese 

aqui unha parte 
da entrevista que 

lle·concedeu ao 
diário Egin. 

PENÍNSULA 
ANOSATERRA 

Denis Langlois 
"O Pais Basca sofre un desgaste, porque non se ve saida" 
* BIXENTE VRIGNON/PARIS 

En i 982 foi galardonado en 
Fráncia co prémio Dereitos Hu
manos . . Pouco despois de que o 
presidente do parlamento lle fi
xese entrega do mesmo, denun
ciou a política de extradicións de 
refuxiados bascos, actitude que 
mantén hoxendia. Langlois, de 
orixe bretón , pero residente en 
París , participou en numerosas 
delegacións de negociación co 
Ministério do Interior e, en i 992, 
presento u a ET A e aos governos 
español e francés unha proposta 
de paz que nunca se fixo pública 
e que non tivo resposta debido 
ás detencións en Bidarte. 

"Ninguén poderá negar -afir
ma- que o respeito aos derei
tos humanos progresou desde o 
franquismo. No País Basco a si
tuación é diferente, pero ainda 
asi tamén aí as cousas evolu
cionaron". 

Xulga que sobre ETA existe un
ha paradoxa. "ETA e o movi
mento basco en xeral obtiveron 
algo que reproban: o Estatuto: 
Pódese dicer que este non per
mite unha autonomia real, pero 
en todo caso é, en parte, ·o re
sultado da presión e da loita dos 
abertzales". · 

Langlois comenta que ET A con
tou na sua história cun impor
tante apoio social e afirma que 
"o momento crucial .foi i 992 , 
cando os bascos pensaron. que 
o Estado español, baixo a pre
sión de ETA, se veria abrigado 
a dar pasos cara unha solu
ción". Agora con~tata que "a loi
ta armada non permitiu obter 
nun prazo razonábel, o de unha 
xeneración, resultados .satisfac
tórios". Hoxe hai "un rexeita
mento· qos métodos emprega
dos por ETA". 

A xente, segundo Langlois, "ten 
a impresiór"l de que o Estado es-

pregados eran lexitimos para 
conseguir a autodeterminación, 
pero hoxéndia te-
ñ o a sensación 

Móstrase convencido ademais 
de. que "HB poderia constituir a 

vangarda dunha 

. 

pañol non negociará endexa
mais". Outros factores, como o 
ocurrido na Europa do Leste, 
caso da obtención ·da indepen
déncia ?través de episódios trá
xicos, terian influido nesta con-
cepción. · 

lndependéncia política e 
. independéncia económica 

de que o povo 
basco, na sua 
maioria, non está 
detrás de ET A". 
Para Langlois, "a 
oposición entre 
partidários e con
trários da loita ar
mada é un falso 
problema", por
que "tod os os 
sectores da es
querda terian que 
unirse nas loitas 
sociais e econó
micas". "Este de-

1 Hs poderia 
constituir a 
vangarda dunha 

. loita política, so
cial· e económica, 
pero actualmente 
non pode ·de
sempeñar este 

. papel por mor da 
lóita armada". 

Denis Langlois diferéncia entre 
independéncia política e ind~
pendéncia económica .. Aí esta
ria o fondo do problema. A per
gu nta é "se non ten a xente a 
impresión de que a independén
cia política, institucional, é se
cundária". "Non será a indepen
déncia económica e social a pri
mordial", conclue. 

lo ita poi ítica, pero 
actualmente non 
pode desempeñar 
~ste- papel por mor 
da loitá armada" 

Tras falar de un
ha "esquerda 
basca reconsti
tuida", Denis 
Langlois advirte 
que de proseguir 
"nos mesmos ca
lexóns sen saida, 
arríscase á desa
parición". 

"Sempre pensei -aponta- que 
todos os métodos de loita em-

bate -lamenta-
falsea toda a vida 
dos bascas de esquerdas e im
p í delles actuar con ef ~cácia". 

M. VEIGA 

Desgaste para todos 
Denis Langlois destaca, na entrevista que aquí se publica, o desgaste 
que sofre HB, ET A e o movemento abertzale en xera[ Pero non é 
menos importante politicamente a parálise que afecta a outras forzas. 
O recén estreado Organo Permanente de Encontro que trata de enlazar 
as comunidades basca e navarra e que o lehendakari, José Antonio 
Ardantza, incluía no seu haber de éxitos, está senda vítima da ofensi 
va dos partidos estatais e corre o risco de valeirarse de todo 'posíbel 
contido. A reivindicación histórica do nacionalismo pode quedar 
novamente relegada grácias a intransixéncia do Senado madrileño. 

O Pacto de Ajuria Enea é notícia .perrnanente, pero rnáis palas suas 
división que palas suas decisións. Pcr outra banda, o acordo PP-PNV 
é bombardeado aos poucos meses de asinado coa decisión de poñer en 
liberdade a Galindo e de ocultar a divinis os papeis do Ce id. 

Nen a loubada capacidade dialécüca·de Xavier Arzallus abonda para 
endereitar tanta confusión. E o confüto segue. De contado a Mesa 
Nacional de HB pasará, de un en un, polo Tribunal Supremo. 

O caso basca comeza a ser analizado, a cada máis por sociólogos, psi
cólogos e antropólogos. Outra perda de tempo e outro engano. + 

.Langlois manifesta as suas dúbi
das a respeito da independéncia. 
"Poderia ser que os bascas non 
quixesen chegar até ela. Piden 
probas da sua viabilidade e ·con
veniéncia". Ainda que, matiza, 
tampouco seña satisfactória "a 
autonomia e o status quo actual". 

O autor de várias propostas de 
paz ere que a saida ao conflito 
debe ser a negociación e sinala 
que "nun momento determinado 
houbo posibilidades de negociar 
o fondo do problema, é dicer o 
dereito 'de autodeterminación.do 
¡::>ovo basca, pero non estou se.- · 
guro de que hoxéndia existan as 
mesmas posibilidades. Non es- . 
tamos na mesma situación". Ao 
seu entender a correlación de 
forzas é máis favorábel para o 

- Governo español , o que pravo:. 
caria un desgaste, porque non 
se ve saida. 

Langlois considera inapropriado 
que se produza unha dinámica 
de vencedoras e vencidos, pero 
indica que tanto os distintos go
vernos españois como as dire
cións de HB e ETA teñen que 

. asumir que hai que desprazar o 
conflito a -outro terreo.• 
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Os conservadores 
portugueses peden un 
referendo sobre o.Euro 

O PP portugués está a iniCiar 
unha campaña de recollida de 
sinaturas para solicitar·que se 
celebre un referendo sobre o 
tratado de Maastricht e á 
adesión á moeda única. O i 5 
de Outubro é a data límite 
·para entregar a 
documentación na Asembleia 
da República; por esta razón, · 
os conservadores pediron a 
guas figuras do P$D como 
Angelo Correia e Alvaro 
Barreta que subscreban o 

. documento. O PP considera 
que o PSD é responsábel en 
parte de que en Portugal "na 
prática se impedan os 
referendos sobre os tratados 
europeus", ao aprobar ese 
partido, xunto co PS, unha 
alteración na Comissáo 
Eventual para a Revisáo 
Constitucional nese sentido.• 

Liberado outro implicado 
no caso Lasa· iabala 

O xeneral Galindo non é o 
único que se benefícia do 
acorde dos partidos estatais_ 
de enterrar o caso do Gal; 
outro impricado na morte de 
Antonio Lasa e Ignacio 
Zabala, o tenente da Garda 
Civil Pedro Gómez Nieto foi 
liberado polo xuiz López de 
Liano mália que aparecia 
implicado en vários . 
documentos incautados ao 
coronel Perote. A orde de 
liberdade foi decretada a 
instándas do fiscal e · · 
implica que Gómez Nieto 
terá que comparecer cada 
semana no xulgado e non 
p.oderá sair do Esado. Para 
o PNV non é estraño que 
poña en liberdade ao Garda 
Civil, "cando o que se quer é 
votar cal viva ao caso Gal".+ 

Publio Cordón. 

O avogado dos Grapo 
reitera que Cordón foi 
liberado 

O feito de que a família do 
'industrlal Públio Cordón non 
tentara ter contacto cos Grapo 
é indicativo de que sabe do 
seu paradeiro e que, como 
indicou a organización 
armada, foi liberado o pasado 
i 7 de Agosto de i 995, 
despois dun secuestro de 
dous meses de duración. lsto 
foi afirmado poto avogado dos 
Grapo, José Manuel Olarieta. 
O letrado tamén reiterou que o 
resgate pagado ascendeu a 
400 millóns ae pesetas. 
Segundo os Grapo, o 
industrial teria fuxido .despois 
de ser liberado.• · 
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AnaPiZarro 
"A Frente Sandinistanon garante a defensados·nosos. dereitos como mulleres" 

... • - t • • ~ • 

-0- DORIS B~ESO/ADAI -. 

Os menores de 25 anos com-
. poñen o 54% da p.ovoación . 

de Nicarágua e as mulleres o 
52%. Ana Maria Pizarra Jimé
nez, feminista; directora do 
proxecto Si muller que defen
de os dir'eitos sexuais e re
produthtos das mulleres, re
coñece o salto dado p·ola mu
ller grácias á .revoluctón, pero 
ere que a Frent~ Sandinista 
ainda esquece na sua política 
o papel das .mulleres. O próxi
mo 20 de Outubro celébranse 
no país centroamericano elei
cións lexislativas. 

Quen van representar as mu
lleres nas eleicións do próxi
mo mes de Outono? 

Todos os partidos. queren utili
zarnos como trampolin para 
conseguir máis votos. O 54% 
dos eleitores teñen menos de 
25 anos e o 52% son mulleres .. 
lso significa que a mocidade e 
as mulleres somos o prato forte 
das eleicións. Viñeron buscar 
ese. apoio f acendo moitas pro- · 
mes~s. pero nenguhha referida 
aos ámbitos de poder e de deci
sión. A Frente Sandinista oficial 
pediunos a un grupo de mulle
res dirixentes e con moita expe
riéncia en áreas como a de sau
de, educación, xustiza e direitos 
h1:1máns, escreber o texto · da 
Comisión da MuHer e Família d~ 
Frente. Neg¡3.mom>s ·porque ta
mén queriamos opinar sobre te
mas como economia ou rela
ció.ns internacionais ... Ah! non 
iso xa .está_ ;eito. Dixéronnos. 
Agora a vostedes tócalles es
creber sobre a mu/fer. Decidi
mos facer a. nosa própria plata
forma porque neste momento 
non hai nengún partido que rei
vi'ndique os nosos direitos. 

Houbo cámbios na situación 
d~s mulleres en Nicarágua 
nos últlmos:t~mpos? . 

~¡porque a.revolución sandinista 
p~rmitiu unha via rápida.de incor

. J:>.oración á vida pública. Antes do 
triunfo do proceso revolucionário, 
xa estabamos agrupadas en or
ganizabiQ.ns de tipo político que 
loitat.an .contra a ditadµra. Coa 

cional Opositora, coa~ición· de 
dereita que preside Violeta 

. Chamorro] considera que o fin 
único das mulleres é a materni
dade, pero _existe unha contra
dición:-Por unhá banda hai-un
ha .política pronatalista desde o 
governo e por outra as axéncias 
internacionais que o apoian din 
·que o·país non pode seguir du
plicando o índice povoacional 
cada 22 anos nen que a taia de 
fecundidade sexa maior de 5, 
como é agora. O Ministério de 
Saude ten que aplicar progra-
mas anticonceptivos ~ · estas 
compañias, que contan cun for
te financiamento, teñen progra
mas e clínicas nas que a maior 
oferta é a esterilizacrón cirúrxi
ca, especialmente para mulle
res. Así, pola mañá a muller po
de escoitar na rádio católica 
que irá ao inferno se usa méto
dos anticonceptivos, logo unha 
axéncia diralle que é millar es
terilizarse e pala tarde vai ao 

' revolución formáronse organiza
cióñs específicas ligadas a estru
tura do . partido e moi .dépenden- -
tes da liña política; A Frente San
dinista, cunhq dirección áutoritá
ria e moi disclimioat6ria, nunca ti
vo a unha muller na DirecCión 
Nacional até hai doys_ anos. A 
guerra e a defensa representa
ban a principal preocupaci~n e as 
reivindicacións de xénero eran 
consideradas como un problema 
menor. Sen embargo, o proceso 
revolucionário desprazou a unha 
xeración de mulleres do ámbito 
doméstico ao social. Son mulle
res de 20 a 30 anos que teñen 
unha concepción moi diferente de 
si -mesmas e dos seus direitos. 

. centro dé saude.e acorisellanlle 
que se poña un DIU. Ninguén 

Hai unha unha maior sensibi· 
lidade cos · diréitos da muller 
no seu país que no resto de 
Centroamérica~ 

En América Central hai un forte 

. - lle .di ao home que el tamén é 
responsábel da reprodución .. 
Hai moitos cartos e intereses 
neste campo. Desde o· movi
mento feminista pensamos .que · 
é _moi importante que as mulle
res teñamos unha ampla gama 
de métodos anticonceptivos pe-

. movimento de mulleres. A niaior 
parte _delas proveñen das guerri- ... 
llas e dos ·partidos. A diferéncia 

ro :baixo a nosa libre eleición e 
decisión. A esterilización cirúrxi
ca en América Latina non é un-

. ha decisión libre das mulleres. é que, no noso país, coa revolu
ción as mulleres deron un paso 
xigantesco. A perda do poder e 
da tutela do partido fortaleceü
nos moito máis. Os primeiros 
anos foron moi duros pero logo 
consegu.imos a nosa ·autonomía. 

Que tipo de ·politicas demo
gráficas se está aplicando ac
tualmente? 

O governo da UNO [Unión Na-

Cales son os factores que in-
. fl'uen na discriminación· da 

muner en-Nicarágua? 

As 'leis foron feitas para homes, 
as mulleres non tivemos opción 
a poder lexislar, nen a ter a sufi
ciente capacitación para coñece
las. Asemade a relixión católica, 
xerárquica e castigadora das 
mulleres, en especial da sua se-

xualidade e da -sua.autodetermi
nación, considera coma a nosa 
fin última o paradigma da Virxe 
Maria. Todo o proceso de repro
dución pasa pola sublimación da 
maternidade ou polo pecado no 
sexo. O pracer non é considera
do como un património das mu
lleres, pero si dos homes. A re
produción e a sexualidade están 
fortemente arraigadas co ma
chismo. Os homes pensan que 
poden ter moitas mulleres, sen 
nengún tipo de responsabilidade 
social, persoal e afectiva cos 
seus. tillos e filias. E as mulleres 
foron educadas no orgullo das 
suas nais, de ter criado unha fa
mília enteira sen pedirlle axuda 
aos homes. Os tillos e as tillas 
que se crian neses fogares van 
repetir o mesmo modelo que so 
é cuestionado polas organiza
cións de mulleres. Loxicamente 
este é ·un problema estrutural 
que vai levar moitos anos modifi
car. Namentres os nosos lexisla
dores non se planteen un cám
bio e os partidos revolucionários 
o fagan posíbel é moi difícil. Nos 
ternos unha influéncia limitada, a 
pesar de que estamos estabele
cendo propostas de traballo moi 
fortes nese punto. 

Ten o movimento feminista oc
cidental as mesmas priorida
des que<? de América Latina? 

En Europa as mulleres teñen re- ' 
saltas moitas .necesidades que 
nó.s ·non solventamos aínda. 
Considero lexítimas todas as 
formas de loita das mulleres no 
mundo, pero é necesário enten
der cadanseu contexto sen pen
sar que unha é máis feminista 
ca oufra. Fainos falla compren
der máis a loita do primeiro 
mundo e vice-versa. Hai unha 
tendéncia a darnos recetas sen 
entender que os nosos proce
sos son diferentes.• 

29 DE AGOSTO DE 1996 

Corea do Sul condena a . 
. morte a un ex presidente 

O ex ditador sulcoreano, Chun 
Doo Hwan, foi condenado a 
marte por un tribunal de Seul, 
que o acusou de ser o instiga
dor dunha matanza de 200 
persoas en 1980 en Kwangju e 
dunha constante persecución 
de opositores mentres estaba 
no poder. O seu sucesor, Roh 
Tae Woo foi condenado a 22 
anos e seis meses de cárcere. 
Ainda que a severidade da pe
na fose para lexitimar a un ré
xime que ainda non acadou 
cotas de democrácia suficien
tes, o que sucedeu en Corea 
do Sul é algo que non pasa en 
Latinoamérica, onde mesmo 
os países democráticos ditan 
leis de ponto final para excul
par aos ditadores que abando
naron o poder. • 

Hassan 11 reforma a 
Constitución para 
continuar no poder 

O rei de Marrocos ofereceu 
un cámbio constitucional 
que lle permitirá exercer un 
control directo sobre as de
cisións do poder lexislativo, 
unha parte do cal será de re
presentación vertical e terá 
posibilidades de estabelecer 
algo mol similar a un veto. O 

_, actual pa{lamento, do que 
un tércio é eleito por sufrá
xio indirecto de 
organizacións profisi~nais, 
entes locais e sindicatos 
-todas elas institucións con
troladas polo rei-, pasará a 
chamarse Cámara de Rep~e
sentantes, os cales serán 
eleitos por sutráxio univer
sal directo. Ademais, nacerá 
unha cámara de segunda 
lectura, con posibilidades de 
"atenuar" as decisións da 
primeira, que se denominará 
Cámara de Conselleiros, e 
cuxa composición f ntegra 
será decidida polas organi
zacións que antes escoman 
un tércio do parlamento.+ 

Alexandr Lebed. 

Rusia recoñece o triunfo 
checheno 

O feíto de que-o xeneral 
Lebed asinara un acorde de 

. pacificación e de retirada de 
tropas coas autoridades 
chechenas pódese ínterpretar 
como un sinal de 
recoñecimento da vitória des
tes últimos. O texto confirma o 
abandono dos dous exércitos 
de Grozni, a concesión da 
Chechénia dun estatuto espe
cial dentro de Rúsia -cunha 
ampla soberanía política- e a 
celebración, nun prazo de cin
co ános, dun referendum para 
~ independéncia do país.• 
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Soldados sionistas tancan a entrada dos palestinos a unha mesquito de Xervsalén. ·. SYGMA 

Os asentamentos son a primeira fonte oe jngresos do Estado sionista -~ 
, . 

Israel renova o seu proxectO colonial 
para probar os-límites do compromiso de Oslo 
~G.L. 

O governo ultradireitista de 
Tel Aviv vai contra os acor
dos de Oslo e prosigue a polí
tica colonial de asentamentos 
sobre os territórios ocupados 
pero non parece disposto a 
rachar o seu compromiso. Is
rael volve a empregar o idio
ma cínico da Guerra Fria: to
da acción violenta das tropas 
coa estrela de David, incluin
do a queima de aldeas pales
tinas, son operativos estraté
xicos; toda declaración indig
nada dos palestinos é unha 
incitación ao terrorismo. 

Os novos asentamentos promo
vidos polo minis1ério de Ariel 
Sharon (o autor da matanza· de 
Shabra e Chatila), non só van 
contra o acordado en Oslo se~ 
non que se remontan sobre dé
cadas de roubo dos acuiferos e 
asoballamento e expulsión dos 
labregos palesti-
nos aos que Ara-
f a t convencera 

Israel niantivo sempre nos foros 
internacionais que os territorios 
ocupados na guerra. do 67 per
tencian a outros e xustificaba o 
sometimento armado de Gaza, 
a ribeira Oeste do Xordán, Xeru
salem .Oriental é os Altos do Ga
lán por razóns estratéxica$. Con 
este argumento e o veto tutelar 
dos Estados Unidos a calquera 
condena internacional, Israel 
desenvolve este anos unha polí
tica colonial na que os feitos 
consumados poden mais que o 
dereito. 

O Governo palestinG. sabe cal é 
a causa deste desafio de Israel 
aos seus próprios compromi- . 
sos, respaldados por Washing
ton, o seu sócio principal e por 
todas as chancelerias occiden
tais: tanto o Likud, a ultradireita 
organizada por Sharon e Be
guin, como os sócios sen voto 
da Internacional Socialista de 
Péres (nunca talan, nos congre-

sos da IS) están 
abrigados por 
unha política ac-

para que votasen 
un acordo míni
mo e en moitos 
aspectos hu mi
llante co governo 
de Tel Aviv. O 
Governo palesti
no ten que er
guer a voz por 
primeira vez en -
moitos anos, sen 
abandoar a pru
déncia política 
que lle permita 
consolidar a ba
se territorial do 
seu proxecto dé 
Estado, para 
manter a integri
dade. No afervo-

11 . srael quer adiar 

tiva de inmigra
ción que é osten
s i bel mente a 
principal fonte de 
ingresos do Esta
do sionista a tra-

amento, Arafat 

a entrega dos 
territórios 
ocupados e- . 
recortar as 
conquistas 
pal~sti nas na 
pasada 
negoci~ción" 

veso dos bonos 
de asentamento, · 
alzados en todo 
o mundo · pero 
sobre todo polos 
grandes intere
ses da· armas e 
do petróleo. O 
proceso de inmi
gración detido 
polos acordes de 
Oslo non só 
atranca esa má
quina de producir 
cartos senon que 

pronunciou a palabra idiotas 
contra o partido de Netaniahu o 
que o Governo de Israel consi
dera unha provocación. Os pa
lestinos compraban mais unha 
vez que a medida dos agravios 
é diferente e que a eles se lle 
aplica invariabelmente a maior. 

a longo prazo supón, desde o 
critério d.o Likud (non diferente 
do de Peres, a pesar do que 
pretenden aparentar desde T el 

· Aviv)-. a segura derrota de lsra- , 
el a ·mans da demografía pales
tina. Israel considerou os acor
dos de Oslo como parte .,desta 

·>estratéxia, e só agora vese de 
fronte coas consecuencias de -
ter asl)mido i.Jn~ compromis_o ·de .. 
tan grande alcance. A xuJgar 
polo cruce de comunicados, 
non parece con todo que Israel 
quera borrar o asinado en Oslo · 
senon estirar a corda para ten
tar a contin""idade da política de 
asentamentos. 

Asentainentos e guerra -

"Sen asentamentos non-_hai fu
turo de Israel", repeten os sio
nistas. "Se detemos os asenta
mentos, gañaremos -a guerra" 
insistia Arafat para convencer 
aos seus do enorme sacrifício 
esixido polos acordos de Oslo. 
Nesta disxuntiva o que se volve 
atrás e Israel pero o governo do 
Likud confi.a na capacidade 
enorme do exercício demagóxi
co para convencer ao inundo do 
perigo que representan ·os terro
ristas de Al Fatah e para distra
er a atención do seu deseño co
lonial. Se cadra e~tá equivocado 
porque a política de Arafat neste 
últimos vinte anos consiste en 
convencer a Occidente de que 
toda a pacificación de Oriente 
Próximo pasa pola constitución 
do Estado palestino e precisa
mente a violación dos acordos 
por parte de Netaniahu non SÓ 
acoda alarmas nos governos do 
Norte senon·que atrae á esquer
da de Arafat cara a sua pol'ítica -
de Estado. 

No entanto, o presidente exíp
cio, Hosni · Mubarak., ameaza 
con suspender a Conferéncia 
Económica de Oriente Médio, 
prevista par.a o mes de Novem
b ro no Cairo, se o governo 
conservador israelí. non varia a 
sua ·actitude con respeito a Pa
lestina. Mubarak advirte a Ne
.taniahu das consecuéncias la
mentábéis que pode traer o -in
cumprimento dos acordes de 
Oslo subscritos polo anterior . 
governo labortsta e que os 
conserva.dores, agora no po
der, se comprometeron a levar 
adiante.+ · 
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PODERES MUND!AIS, PROBLEMAS LOCAIS 

~ e.e. 

Cuba envia médicos a Suláfrica 
11 O médicos cubanos viaxaron a pasada semana a Suláfrica 
para sumar-se aos 86 que xa prestan servícios en 9 províncias 
do país africano dende o mes de Febreiro. 

Estos médicos son especialistas en Medicina Interna, Pediatria, 
Xineco-obstetrícia, Ciruxia, Ortopédia e Medicina Xeral e darán 
asistencia en zonas urbanas e rurais durante tres anos. Nese perí-
odo o 70% seu salário será aboado polo Ministério de Saude Pú
blica de Cuba e o 30% restante pala Administración sulafricana. 

-O convénio subscrito entre os governos de Cuba e Suláfrica pre
vé para antes de finais de ano ·o envio doutros 250 especialistas 
en saude e hixiene preventiva e profesores en Ciéncias Médicas 
para ~~e colaboren na form~~ión de persoal médico sulafricano .• 

Na actualidade, hai uns 6.000 médicos cubanos que prestan 
servícios en diferentes puntos do planeta subvencionados polo 
governo da Habana. Segundo datos do Ministério de Saude Pú
blica, aurante QS Últimos 30 anos a colaboración CU,Pana flO Sec
tor da medicina .extendeu-se a uns 35 paises en Asia, Africa e 
América i.atina. + ~ · 

,-

EEUU ere .q,ue os_ n1agnáte~s ~o ~ _ . 
. Golfo Pérsico financian. o_terrc>rismo. 

Estados Unidos que -trádicioilalmente 'centrou as suas acusa
cións de terrorismo internacional en estados como Irán e Líbia, 
comezou a ampliar o seu foco de atención,a outro~ estados.da 
zona como Arábia Saudita ou os Emirato~ Arabes, dos que_ sos
peita prestan apoio a: distintos 9iupos -terr9iistas~ Nvn informe 
publicado pplo The New York Tírnes,,:qoe cita comó topt~s a al
tos funcionários do actúal e anteriores governos de EEUU, indi
qase que empresários de Arábia Saudita, Qatar e os Emiratos 
Arabes Unidos .contr-ibuiron a financiar as actividades de Ramzi 
Ahmeá-Youset~ acusado de ·ser.o cerebro <;lo ateñtado perpetra
do en 19~3 coñtra asTorres Xém.eas de N-ova York. 

Os servícios de información estadounidenses, segundo o mes
mo inlorme, examinan detidamente as actividades de Osama 
Bin Laden; descendente dunha rica família saudita e sospeitoso 
de financiar vários grupos considerados da "liña dura" en Exipto 
e Alxéria e de custear campos de ent-renamento .terrorista en Af

_gánistán e Sudán. 
.. 

A información do xornal neoiorqui
n_q recolle . ta~én un documento 
elaborado polo xefe das opera
_cións contra-terroristas do Depar
tame-nto de Estado, Philip Wilcox, 
_n_o que se asegura que os grupos 
Hamas e a Yihad lslamilla reciben 
"sigrificativas aportacións" de in- . 
divíduos ricos que residen tanto 
no Golfo Pérsico como en Esta
dos Unidos·. Indica Wilcox· que 

Os reis do petróleo, aliados e . nalgúns CaSOS actuan encubertes 
sospeitosos. - . baixo aportacións lexítimas a insti-

tucións de caridade ou relixiosas 
e noutras entreganse os cártos mediante cantes máis secretas. 

O documento remata facendo mencíón ás "especiais" dificultades 
que ten EUU para loitar contra_ estas liñas de financiamento, dado 
as "excelentes· relacións!' económicas e diplómaticas entre Was
hington e os emirát~s árabes ou Arábla Saudita.+ . ' 

M. VEIGA 

A ;.man .1rivisíbel contra Cuba 
lnterferon é o. medicamento máis eficaz contra .certos xéneros de 
cancro. Pero ten un problema: fabrícase en Cuba. ·Un hospital de 
Sevilla foi ameazado por unha multinacional do sector por usalo. 
Non é que a empresa farmaceutica norteamericana en cuestión co, 
merciali'ce un pioduto alternativo próprio. Simplesmente está amo
lada poló éxito cubano e · pensa retirarlle todos os demais · produtos 

· seus á clínica andaluza se non cede. 

Cuba non só está na ~angarda da farmacoloxia e da xenética. Ta
mén exporta programas informáticos. A maior empresa comercial 
-española: ven de_facerse cun programa de tesoureria made in La Ha
bana. Son notícia5 que nen sequera o govemo cubano divulga, má-
lia que teria sido unha magnífica propaganda para el, por temor a 
represálias. A Cuba non lle deixarán ser nen sequera capitalista. 
Molesta a sua soberania, esa pertinaz negativa a converterse nunha 
estrela máis da Unión. Pero agora, cando menos, xa se sabe de que 
nacionalidade é a man invisíbel que governa o mercado.• 

' 
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Hai pouco en 
Norteamérica púxose 
de moda o lanzamento 
de enanós. Nas ruas 
ga~egas hai queo se 
deita sobre unha 
alfombra de cristais 
para merecer unha 
calderilla do viandante. 
En Hungria algunhas 
persoas gáñanse a vida 
pelexando nunha pista, 
rodeada de público, cun 
rotweiler ou cun 
doberman. Habendo 
tanta povoación de 
sobras como hai, co_ma 
non se .lle ocu.rriria a 
ninguén resucitar as 
tardes de circo que 
tanto lle prestaban aos 
patrícios romanos. Un . 
parado de longa 
duración frente a un 
león esfameado. Que 
espectáculo! 

Ela ten exames. 
Acude a unha farmá_cia, 
co pelo rev9lto e unha 

· .camisa vaqueira. Pide 
un medicamento para 
os trastornos de 
atención e da memória. 
"Non", responde a da 
botica, "se non trae 
receta". Pola tarde ela 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
-. VIGO . 
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Campo .de Traballó-
Ancares 96 
Somos un grupo de mozos e 
mozas de todo o Estado que 
chegamos a Galiza pensandc:> 
pasar os nasos 15 días de vaca
cións nun· Campo de Traballo de 
Medio Ambiente nos Aneares 
(Lugo), organizado pola Xunta 
de Galicia. 

A nosa primeira sorpresa foi 
chegar ao albergue do Club An
eares e atoparnos as paredes 
decoradas 
con animais 
en perigo de 
extinción dise- Amáis evidente 
cadas. foi cando un 
Chamounos a cacique se puxo 
atención ta- adartirosdiante 
mén que, sen- d . I . . , 
do un campo ~ as msta ac1ons 
de medlo-am- que 
biente, non ·re- . 
alizasemos a ocupabamos 
penas activi-
dades relacio-
nadas co tema durante os 15 dí
as que estivemos alí, senón que 
nos sentimos man de obra bara- · 
ta, facendo chapuzas con preqa
riedade de material e médios. 

O Servicio de Medio Ambiente 
de Aneares está a enteira dispo
sición dos cazadores adiñeira
dos é caciques da zona, non 
cumprindo a súa verdadeira fun
ción. Para máis "inri" utilizan as 
súas instalacións para organizar 
"festas". Sen ir máis lonxe, o día 
anterior á visita do presidente 
da Xunta aos 'Aneares e estal')
do de servício -con armas
os gardas civís, forestais e em
pregadós do ·Servizo de Medio 
Ambiente dos Aneares, consu
miron de forma abusiva bebidas 
alcoólicas chegando mesmo a 
intimidar aos membros do cam
po de traballo. 

Aínda que soe a exaxero, sentí
monos en máis dunha ocasión 
en perigo. A máis evidente foi 
cando un cacique se puxo a dar 

· tiros diante das instalacións que 
ocupabamos e do Servizo de 
Medio Ambiente. Por suposto, 
non foi amoestado por ninguén. 

Cremos que esta non é a verda
deira imaxe de Galiza, pero des
graciadamente esta é a que se 
nos amosóu n~stes dias. Espe
ramos que esta carta sirva para 
evitar que se repitan situacións 
corno as que acabamos de rela
tar.+ · 

ESTHER CAMPOS MORA (E 
DEMAIS PARTICIPANTES) 

Marisa Soto: acto 
pnmeiro . 
Estragón,- ·Que ·queres que 
che diga, sempre esperas até o 
último momento. 

Vladimir.- (Caviloso). O último 
mómento . ... (Pensa). Tarda en 
chegar, mais paga a pena. 
Quen dicia iso? 

Estragón.- Non me queres 
axudar? 

Vladimir.- As ve-ces digo-me 
que, apesar d~ todo, chegará. 
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Entón sintome alegre. (Tira o 
chapéu, olla dentro del, pasa-lle 
a man, sacudeo, volve-o por.) 
Como explicá-lo?. Aliviado e ao 
mesmo tempo ... (Procura) ... 
asustado. (Con énfase). 

A-sus-ta-do. (Volve a tirar o cha
péu, olla para dentro del.) Ben! 
(Peta no chapéu como para facer 
cair algunha causa do seu inté-
rior, volve ollar · 
dentro del e 
volve-o pór) En Nos, en baixo, 
fin ... Estragón, CÓ corazón 
lo·go dun su-
premo esforzo, esnaquizado 

. atinxe descal-
zar-se. Olla seguimos no 
dentro, pasa a camiño A 
man polo inte-
rior, vir.a-o sa- esperar por 
cude-o, busca Godot. 
polo chan por 
se eaiu ?lgun-
ha cousa, non atopa nada, volve 
pasar a man polo zapato, coa 
ollada errante.) E que? 

Estragón.-- Nada. 

E agora que xa chegou, de se
.guro que te sintes .aJegre. Nos·, 
en baixo, có corazón esnaquiza
do pola pena-de estar sen ti, se-

. guimos no oamiño A esperar por 
Godot. Quedámonos, da noite 
pa mañán, sen Vladimir, deixa- . 
. chenos viuvos. como Estragón 
.sentímonos sos. Cando ninguén 
o esperaba, fuxiches de súpeto, 

· en meio cfonha noite de vrán, 
. como fada shakespeariana, ca
ra ao firmamento das estrelas. 

Mesmo que a personaxe de A 
esperar por Godot, estabas 
sem"pre ªº dispar dos teus ami
gos. Sempre ergucita e disposta 
a loita ante a inxustiza. Sempre 
en pé na defensa da tua profe
sión. Sempre disposta a falar 
con todos, fora de envexas e 
cobizas. Sempre atenta a engu-

. lir toda nova que axudase a tua 

formación de actriz. 

Marisa Soto, sempre ficarás no 
naso corazón como facho aceso 
que ilumina o caristioso camiño 
dos titiriteiros galegas. Un bico. + 

P. O: Marisa Soto interpretou a 
personaxe de- Vladimir da obra 
A esperar por Godot de Samuel 

· Beckett, que levara a escena a 
Compañia Luis Seone no ano 
1982 baixo á dirección de Xosé 
M. Rabón. 

XOSÉ M. RABON 

Sobre a aquisi\:ªº 
da candi\:ªº de 
catedrático 
No número 740 (22 de Agosto 
de 1996), A Nosa Terra publica 

um texto de Pilar Pallarés que 
brevemente comento. Refere-se 

, á última convocatória para a 
aquisigáo do condigáo de cate
drático, em Ensino Secundário, 
"Celebrou"-se (é um talar) em 
Julho p. pdo. 

Coincido em grande medida com 
o que Pilar diz a respeito dos Tri
bunais. Porém, o piar deles é ig
nórarem (interesseiramenteY o 
procedimento administrativo. As
sim podem atuar com arbitrarie
dade em pral 
da Adminis-
trac;áo (e tal 
vez obedien 
tes ás suas 
"consignas". 
Os Tribunais 
de "oposicio
nes " sáo 
órgáos que, 
constituidos 
de vez, res
pondem dos 

Temo que os 
membros do 
Tribunal 
estivessem 
ideologicamente 
eivados para 
entenderos 

seus acordos. conceitos que 
Náo o fazem 

tentei dilucidar porque os vo
gais de facto 
"delegam" .no 
Presidente e este , nomeado a 
dedo pela Administrac;áo, se 
conduz como o que é, cargo de 
confiarn;a. Daí resultam as arbi
trariedades de rigor : silencios ás 
reclamac;óes , decisóes imotiva
das, falta de publicidade tanto 
dos critérios de qualificac;áo 
quanto das razóes por que se dá 
essa qualificac;áo e náo .outra, 
etc. (que contra todo o Direito no 
procedrmento Contencioso-Ad
ministrativa a Sala quase sempre 
desconsidera.) 

Falo em primeira pessoa, como 
prejudicado pela atuagáo da 
Comissáo qualificadora de 
"Lengua Castellana y Literatu 
ra", (que integravam entre ou 
tros os Pres identes dos Tribu 
nai s , Sres. Freire e Fraga) e 
pela decisáo do Tribunal núm. 
1. Eu elegi expor, para a prava 
oral, ·o tema 8 (de "oposicio 
nes"): "Bilingüismo y diglosia. 
Contacto de lenguas. Normali 
zación lingüística. " Temo que 
os membros do Tribunal esti 
vessem ideologicamente eiva
dos para entender os conceitos 
que simplesmente tentei diluci 
dar; mas nenhum optou por se 
abster, como preve o procedi
mento e aconselharia a ética. 

Aliás , no inicio da minha expo
sic;áo fiz conster aos membros 
do Tribunal que desconhecia o 
alcance de "nivel académico" 

Especialidade en cervexas de impnrtación, 
dragóns e mazmorras~ 
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Qué opina do posíbel traslado a Vigo do Casino da Toxa? 

Cesáreo Estévez 
o 

Arquitecto 

Non me imporraria que 
tra lada en o ca ino da 
Toxa para Vigo. Non no 
perxudicaria. Probable
mente criaría po tos de 
traballo e mái turi mo. 
Non creo que contribua a 
fomentar a afeizón ao xo
go. O que ten e e tipo de 
problema de xogarse os 
carto vai á Toxa ou a on
de exa. De feito aquí hai 
bastante ítio onde po
der facelo. É un ri coque, 
como en todo hai que co
rrer.Ainda así os benefí
cios compen ariano. + 

· Diego Rial Conde 

Estudante de Ciéncias do Mar 

Non podo dicer se é algo 
bo ou malo. É unha em
presa máis e unha forma 
mái de gañar os cartos. 
Non me pranteo se é ou 
non ético. Pode que non o 
sexa porque é un xeito de 
quitar os cartos á xente, 
pero tampouco son éticos 
un bingo, unha sá de xo
gos ou mesmo un billar e 
ninguén o cuestiona. Por 
qué o. casino se ha cues
tionar~ porque saca máis 
cartas ? Debera ter igual 
liberdade que os outros se 
é igual de legal.+ 

Ricardo Alonso 

Executivo de compañia aérea 

Seria beneficioso para to
da a cidade porque a xente 
que ven ao casino ten que. 
instalarse nun hotel ou ir a 
un restaurante. E unha vez 
que o trasladen será defi
nitivo porque non van 
despilfarrar os cartos tra
éndoo para nove meses de 
inverno e despóis levalo. 
Iso dinllo aos de O Grave 
para contentalos. Aquí 
traerá xente de Portugal e 
povos limítrofes que rnoi
tas veces prefire ir a ou
tros sítios para pasar máis 
desapercibida.+ 

Mercedes Fernández 

Administrativa 

Amín dáme igual porque 
a xogar non vou. Non 
creo que sexa positivo 
nen negativo. A cidade 
non lle vai- afectar abso-
1 u tam en te para nada. 
Non lle xerará rnáis car
tas. Tampouco ten por
qué fomentar o xogo, 
ain_da que á xente xa afei
zoada, ao telo máis perta, ·. 
terá máis facilidades para 
ir xogar. Pero xa agora 
temos _locais de sobra pa
ra xogar. Os que van ao 
bingo irán ·agora probar 
ao casino.+ 

Mercedes Sendín 

Comerciante 

A xente que vai a un casi
no leva moitos rnáis car
tas que a· que vai a sás re
crea ti vas. Son dun a-lto 
nivel adquisitivo e poden 
deixar máis diñeiro na·ci- . 
dade. Non importa que 
sexa só na temporada de 
inverno. O turismo de ve
rán xa o ternos e é máis 
difícil conseguir o- outro: 
Non aumentará os adictos 
porque non son xente co
mo a que vai ás tragape
rras, senón como" a do 
bingo e, se teñen cartas, é 
bóísimo que J>S. gasten.+ 

nios en 1916, e ás mas inten
cións asemella·n non faltar: 

(ao caso, exigível por eles) e, 
igualmente, que me manteria no 
quadro da estrita legalidade. Foi 
como talar ás pedras: nem me 
esclareceram o do "nivel acadé
mico", nem me lembraram que, 
sendo este um Estado democrá
tico e de direito, podia manifes
tar-me com plena liberdade de 
expressáo. De facto, quando 
puderam perguntar-me sobre o 
tema exposto e sobre a "unidad 
didáctica" da Memória, só um 
me disse que quase nem talara 
de "interferencias" (o subtema é 
"lenguas en contacto"); outro 
agradeceu urna separata que 
!hes ofertei e comentou a brin
cadeira ("Sit Nobis Terra Levis") 
que, como despedida, cerrava o 
esquema entregado. Pouco 
mais houve (que náo é segredo 
de sumário). 

Rusia: Do imperio 
republicano ao 
ultraimperialismo · 

A/ · ' L _L L A. 1va ; · ' · ~® 
Nunha aldea os mercenários ru
sos .botan uns rapaces baixo as 
eirugas dos tanques, nas estra
das bombar-

O de "nivel académico" é pave
ro: por publicac;oes podíamos 
conseguir até 0.5 pontos, sobre 
20. Eu apresentei urnas cin
quenta (50) publicac;óes; acaso 
mais do que todos os membros 
dos dous Tribunais tenham pu
blicado juntos. O caso é que me 
"deram" 0.1 pontos (urna sobre 
cinco décimas). Solicitei que fi
zessem públicos os critérios de 
qualificagáo; a Comissáo só 
soube calar: silencio vergon
hento ... • 

ANTONIO GIL HERNANDEZ 
(CORUNHA) 

Onte leltsín era un vulgar apren
diz do capitalismo, mais hoxe en 
día é un consumado mestre de 
todas as depravacións do capita-
1 is m o máis mesquiño de este 
desventurado planeta. leltsín ate 
poderia dar "unha cátedra de ul
traimperialismo nun curso de ve-
rá n financiado pala banca de 
Santander. Rematarán as elei
cións, unha loita entre bÚrócratas 
do estado "o lamazal" e unha 
caste de noves ricos "a cloaca" e 
sen andrómenas nen desvergon
zas que agachar detras da folla 
da parreira do edén socíal-capita
lista perdido, o xudas do leltsín 
(en boas mans esta o pandeiro) 
rompeu a tregua e lanzouse a .un 
asalto bestial contra Chechénia e 
seu martirizado povo, trinfa mil 
persoas masacradas, crendoo in
xenuam ente derrotado. Deseo- . 
madasí os heróicos combatentes 
chechenes basean toda súa for
za no povo, nas tradicións gue
rreiras, na súa fe e na abrupta 
xeografía da nación que lles deu 
a vida. E os guerrilleiros entregan 
a vida, para que a súa terra nataf 
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transcenda a .vida mesma co es- bélica e converténdoa nun xeno-
pírito inmorredóim e inextinguí- cídio alucinante, exemplo Enver 
bel. O .unico xeito que teria "bu-~ . Pasha imperialista turco que ex
rris" leltsín de gañar a contenda · terminou medio millón Cie armé-

dean c0barde-
m en te as rin-
gleira$ de retu- Calquera persoa 
xiados civís, cun mínimo siso 
centos de pa-
vos foron quei- decátase de que 
mados e sa- os chechenes 
queados, a ca-
pital Grozni loitan por unha 
criminalmente causa xusta 
desfeita. Nes-
tos intres 
achegarse os 
conceptos de Hugo Grotiu"$ e 
Francisco de Vitoria non serve de 
moito, calquera per'soa cun míni
mo siso decátase de que os 
chechenes loitan por unha causa 
xusta, a da independéncia na~ : 
cional, riunha guerra inxusta fo
mentada por leltsín,· ese si que 'é 
un malfeitor e un terrorista, para
fraseando o título dunha novela 
do escritor luso Ferreira de Cas
tro: U.n criminoso por ambición. 

Os periodistas· dos telediários 
talan a cotío da má saúde de 
leltsín, coitadiño meu, ¡xa sabe
mos que a bebedoira destraga 
moitisimo! E pior o están pasan
do no Caucaso, a non ser que 
os doutores recomenden o 
chumbo, a metralla mais o na
palm, como reconstituírites cor-
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peitease, embútese 
nun vestido estampado 
de rapaza formal e na 
farmácia obtén ás 
pastillas, sen nengunha 
pega. 

A garda civil ·ten cinco 
traxes (de gala, de · 
funerala, de média gala, 
de diário ... ). Algun 
garda rural habili_tou un 
pendello porque non lle 
collian no armário. 
Antes, cada número da 
benemérita dáballe 
traballo ao xastre da 
sua vila. Agora o novo 
governo decidiu 
.centralizar os pedidos e 
darllos ~o corte Inglés. 

ó presidente da Otan 
Javier Solana, o _xuiz 
Bueren, o mi_nistro 
Rodrigo Rato... A 
cúpula política veranea 
en Galiza, como os 
ingleses en Bombay. 
Os médios lócals fanlle 
entrevistas _e eles 
declaran: "Aqui comer 
bien. Todo mocho 
bonito". Hai territórios 
para a indústria, para 
as finanzas, hai outros 
para os praceres caros 
e hai por último lugares 
exóticos· que a 
metrópoli tamén s~be 
apreciar. Franco viña a 
Galiza a cazar e a 
pescar. Son os safaris 
que se pode permitir 
est~ império de los 
Porretas. 

Os restaurantes de 
Estados Unidos 
serviron en -1995 máis 
salsa mexicana que 
quetchup, o tomate 
típico das 
ha_r:i]burguesas. En 
Califórnia os b,urritos e 
as tortitas teñen 
gañada a partiqa nos 
menús. 

Norteamérica é o 
país das estadísticas. A 

.. 
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1 última informa de que o 
orzaniento dos 
cárceres supera ao das 

·universidades. Non é 
algo novó. Un vello dita 
recorda que o cárcere é 
·a universidade do 
pobre. 

Xa non compre ler o 
Quixote. Os alumnos 
de bacharelato do 
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porais. O máis importante é fa
cer algo como enviar cartas de 

- protesta a. embaixada rusa, etc. 
Polos oprimidos de. Chiapas a 
xente movilí2:ase, pero por .Che
chénia xa e outro o cantar.• 

GONZALO. BLANCO 
(ÜURENSE) 

O .sumário de 

. A NOSA TERRA 

• Leandro 
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go isto é como qµe desde os 
mozos do Bloque (Galiza Nova) 
estase a rexeitar a todo aquelo 
que cheire a "diferente" dentro 

1 da oficialidade no partido. O 
BNG debería t'entar facer do ga
leguismo un movimento social; 
e que non sexa como agora que 
na practica o nacionalismo na 
Galiza limítase a un partido. O 
BNG debe abrirse ao pavo se 
de verdade qu~re a autodeter
minación desta Terra. 

•• 1 
c~léxio priv~do Alba de _ Bóveda está no 
Vigo foron liberados do 
tedioso traballo de lidar . Governo Militar de 

O BNG deberia estar máis pre
sente na vida dos ·galegas e dei
xarse de lamentar pala política 
de illamento que sofre por parte 
do governo da Xunta, e criar 
centros populares e tabernas co
mo acontece. en Euskál-Herria, 
onde todos os partidos (agás o 
PP) teñen tabernas de autofi
nanciamento onde a xente além 
de matar a sede vive nun am
biente popular e de liberdade. Is
to tamén contrib.i.Je en grande 
medida a relación entre xente 
cos mesmos ideais e a rematar 
co aillamento institucional. 
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co alfabeto. A obra de . ·Pontevedra 
Cervantes póñenlla en 
video. Non ·se alarmen: 
trátase dun video sériq,. 
non dos debuxos 
animados que botpba a 
televisión. 

A calidade do ensino, 
xa se sabe, deixa moito -
que desexar. Unha 
mestra dixo hai pouco 
que aterra se movia. 
"Non profesora ~ 
corréxirona os 
alumnos- só se move 
ás veces e chámaselle 
terremotos". Ninguén lle 

· entendeu tampouco o 
que quixo ensinar 
cando falou dos 
meridianos. Un 
alumno saiu a fiestra e 
sentencioú moi seguro 

. que el non via nada.• 

Na páxina 3 do número .740 dan 
conta da importáncia do sumário 
do xuizo no que condearan a 
Alexandre Bóveda e Vitar Casas 
polos delitos de instigador á re
·be l ión e- traizón e sinalan que 
posibelmente está. depostiado o 
orixinal no arquivo de Salaman~ 
ca. Con relación a estes sumá
rios podo afirmar que non están 
tora da Galiza senon qu~ se ato
pan depositados no Governo Mi
litar de Pontevedra. Parte deses 
dous procesos seguidos aos ga-

. leguistas e republicanos de Pon
.tevedra se reproducen · no meu 
libro Inmolados Galegas (Vitar 
Casas, Ale-
xandre Bóve-
da, Telmo Ber- • 
nárdez, Adrio Teñó no meu 
B arre i ro : .. ) ' p·ader copias 

· publicado por 
Edidións do destes-sumários_ 
Castro ho ano · 
1993. Teño no 
meu poder copias destes sumá
rios e no caso de algunha institu
ción requerir a sua consulta eu 
poderia facilit_arllelas. • 

V. LUIS LAMELA GARCIA 
(A CORUÑA) 

Mobilización social 
e oficialidade no -
B.N.G . . 

Escr_ebo estas ·liñas parn facer 
unha, breve exposición sobre do 
que poderia ser ou non ser do 
nacionalismo na Galiza. Haberia 

·. que deixar a idea de dispersar o 
nacionalismo no canto de unir e 
refírome precisamente ao na
cionalismo que moitos tentan 
acadar facendo divisións entre 
mauros e brancas ou azuis, ho
xe na Galiza estase a illar a to
da persona que non-comulge co 

nacionalismo "oficial" que esta 
representado por un amplo sec
tor do Bloque e é unha mágoa 
que xente que 
é galeguista 
de boa té se- O BNG deberja 
xa arredada 
da organiza
ción frentista. 
simplesmente 
por diferir en 
cuestións co
mo a ortogra
fía do galega. 
Lembremos 
que as teses 
reinteg~acio-

estar máis 
presente na vida 
dos galegos e 
deixarsede 
lamentar pola 
política da Xunta 

nistas son tan defendíbeis coma 
as do galega "normativo". Se di-

A organización frentista debera 
tamén estar presente e facer ac
tos de apoio a galeguistas histó
ricos e facelas ao longo de todo 
o ano e en todas as vilas e cida
des do pais. Fagamos que to
dos os dias do ano sexan 25 de 
Xullo. 

Outro dos problemas que vexo 
no BNG, e o tema dos límites de 
Galiza. As fronteiras son odio
sas pero se un partido naciona
lista se define de forma ambigüa 
non é bo . Para rematar dicer 
que esta pretende ser unha criti
ca construtiva, sen ánimo de 
magoor a ninguén. • 

L UCA DE R UA 
(LUGO) 
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Xosé. N eira Vilas lembra n~ste traba .. 
llo o congreso celebrado en Bós Ai .. 
res, en 1956, no que os emigrantes 
galegos de todo o mundo debatian a 

sua situación, singularmente agrava .. 
da pola chegada dos exiliados, que 
forzados por Franco a abandoar o pa .. 
ís, foron verd~d.eiros revulsivos no . 

asociacionismo galego. O texto de 
·otero Pedrayo é a "Ponéncia'' que o 
escritor ourensán aportou e que ate .. 
soura o próprio N eira Vi~as. 

· Lembranza do Congreso da Emigración 
_Galega en Bós Aires 
Cúmprense 40 anos da máis importante cita de deb~e. dos emigrantes galeg<?s 

~ XOSÉ N El RA VI LAS 

V n alá corenta anos. Na meta, 
dt.. daquela e plendorosa decada 
d, incuenta, na que a cultura 
e a afirmación nacional de Gali, 
ci tiñan exemplar pre encía en 
Bu no Aire, entre o 24 e o 31 
d xullo de 1956 celebramos o 
Prim iro Congre o da Emigra, 
ción Galega en América. Pola 
úa sign ificación ' bo recordalo 

ag ra, poi anque o mundo cam, 
biou m ito, e cambiou o noso 
paí , iguen vixentes boa parte 
do po tulado que derivaron 
daqueltrascendentalevento. 

Castelao, que morrera seis anos 
ante , viña teimando na nece ª' 
ria conmemoración do cemena, 
río do Banquete de Conxo, e fa, 
lara dunha xunranza de gale, 
gui ta do Continente. E nós, 
que viñamos de realizar o En, 
contra das· Irmandades Galegas 
do Prata, convimo en que o 
mellar era un congre o que reu, 
ni e a todo o emigrante e exi, 
liado galega . 

integramo 

d inten o tra, 
mai c n re ultad que . 

de b rdar n a no a previ ión . 
De primeiras, houbo unha re , 
p ta inmediata e eria, analfti, 
ca, d tema propo tos obre o 
pa ado, o pre nte o porvir da 
emigración galega, defendendo 
os dereitos do emigrante e ó 
.me mo tempo prantexando que 
no noso país se creasen os me, 
dios, o desenvolvemento nece, 
sario para evitar que as nosas 
xentes tivesen que emigrar por 
necesidade . . 

Adheríronse .máis de sesenta so, 
ciedades galegas de Arxentina, 
Brasil, Cuba, Chile, Estados 
Unidos, México, Uruguai e Ve, 
nezuela, e asistiron, entre moi, . 
tos outros, personalidades corqo 
Luis Tobío, Francisco Comesa, 
ña, Xosé. Velo Mosquera, R·a, 
món Suárez Picallo, Xerardo Al, 
varez Gallego, Marcial Femán, 
dez e Emilio González López. 

Galicia era presencia e referen, 
cía constante en Buenos· Aires 
naqueles días de xullo. Na pren, 

Participantes no Congreso da Emigración Galega. Entre outros, Dieste, Blanco-Amor, Tobio e Luis Seoane: 

a, na radio, na televisión, nas 
pantallas cinematográficas e as 
parede do subte ou metro e do 
centro neurálx ico da cidade es, 
taban imadas co cartel de gran 
tamaño pintado por Leopoldo 
Nóvoa, no que e daba noticia 
daquel encontro galega. Acle, 
mai , saúdos na nosa lingua nos 
xornai porteño , entrevistas, 
conferencias e actos diversos en 
centro culturai arxentino . Un 
d les fo¡ o Acto Académico de 
xaltación do idioma galega, ce, 

lebrada na Facultade de Filoso, 
fía Letra da Univer idade de 
Bueno Aire ·, no que tomaron 
parte Rodolfo Prada, Ramón 
Suárez Picallo, a profe ora e en, 
saísta arxentica Julieta Gómez 
Paz e o pre tixioso filólogo ale, 
mán Fritz Krüger .. 

Rendéronselle homenaxes a Ro, 
salía de Castro, a Castelao e a 
Bernardino Rivadavia (primeiro 

presidénte ~onstitucional arxen, 
tino, de ascendencia galega). 

O 2.8 de xullo clausurouse o 
Congreso, cun banquete (que 
evocaba o da carballeira de 
Conxo de 1856) adicado ós de, 
legados que chegaran de dife, 
rentes países. Concurriron máis 
de 1.500 comensais, entre os 
que se atopaban intelectuais, di, 
rixentes políticos, artistas "e le, 
xisladores arxentinos. Houbo 
discursos, poemas, saúdos e múl, 
tiples adhesións. E uns. brindis 
xuvenís (recordando os de Au, 
relio Aguirre e Eduardo Pondal) 
a cargo de Carlos Abraira, Emi, 
que Pampillón e eu. 

Mentres en Buenos Aires pro, 
clamabamos os dereitos na, 
cionais de Galicia e a necesida, 
de imperi0sa e potenciar a súa 
lingua e cultura; mentres denun, 
ciabamos o atraso da nosa eco, 

nomía en tódolos aspectos; 
mentres procurabamos. axustes 
lexislativos que beneficiasén ós 
nasos paisanos emigrados en di, 
ferentes paises de América, na 

· Galicia territorial o naso pobo 
padecía represión social,. parálise 
cultural e un centralismo unifor, 
mante que teimaba. ánular a no, 
sa identidade nacional:' 

Corenta anos despois, os dicta, 
, mes e conclusións do Primeiro · 

Congreso da Emigraci(m Galega 
en América siguen rendo vixen, 
cia e sigue senda decididamente 
iltil, aleccionador, vol~er a eles. 

E para os que tivemos o privile, 
xio de poñer o nosci gran de 
area en tan intensas xomadas 
patrióticas; reivindicativas, . -Ee
s u 1 ta conmovedor re.cordar 
aqueles días.+ -

· XOSÉ NEIRA VIL.AS é esc~itor 

Cada galega un artista do porvir 
* ~. OTERO PEDRAYO 

Saúdo vibradoiro de emoción 
galega e esperanzada, con res, 
peito e simpatfa, a isa baril 
xuntanza ... Miña ponen~ia, 
sinxela e fonda, non ven de 
min, remanece do ser devala, 
dotro da Galiza inmorrente ... 
Eu sementes me atrevo a for, 
mulata sabendo que ~la late~ 
xa, en diferentes tons, en todo 
esprito galega: · 

".Urxenza de afirma~e ·en to, 
do emigrante a concenza do 
auto e senlleiro destino ·his, 
tórico da Nosa Terra. Ela re, 

manecer.á na bondade e beleza 
dos seus p~nsamentos. e trab?-' 
llos" 

Coa cultura, coas .formas da 
conversa e da sociedade·, no arti, 
go, no libro, na conferenza, na 
radio, hai que acender ise lume 
e trocar a brasa envolveita en 
cinza en xenerosa chama. 

Cada galega emigrante ten de 
se fortecer na idea· de que vai 
nil un artista do porvir. De que 
perteñece a unha xente e na, 
ción escollei·t.as .J?ra levar ás 
Américas o máis cerne senso e 
vivencia da. liberdade e do in, 

morrente .. ". Pra elo abonda ser 
.bori· galega, Lonxe do ·esprito 
baixo e raposeiro tense de er, 
guer valente a cotián afirma, 
ción dun destiño. 

N~ri son precisas moitas letras. 
: · Abonda co leal sentimento. 

Vais~ a traballar, a conquerir a 
liberdade económica ... Mais o 
home i~illor i:runfará coa outa 
concenz.a da sua Terra. No tra, 
ballo exemprar -non hai tra, 
ballos indinos- que vexa ca; 
da ·un a sua obra, craro espello, 
no que a Galiza, en cada un 
dos seus fillos se quer retratare". 
¡terra a.Nasa!+ 

. · • . • 1 

libros 
libres 

~ Lms DIEGUEZ ' 

~ira, non che digo q~e sexa 
fácil, 'pero é como todo e leva o 
s.eu esforzo. Que queres conseguir 
sen esforzo, eh?. Asi que nada de 
profesores que che elixan as obras, 
ou é que llas elixes ti aos amigos? 
Nada de Decretos que che 
impoñan a este ou a aquela. Pero 
das,te c.Ónta de que te están 
capando xa de noviño, ho, non te 
decatas, burriño? Dentro de pouco 
_até vai ir Fraga polos lnstitl).tos 
ordenando C .. y punto!) o que hai 
que ler, e se non,._ao tempo, que se 
segue outros corenta anos no 
"machito,, acabará dando,nos el 
as clases. 

De críticos e críticas, pasa. Pasa 
ben. Mira,·é como se colleses a 
dez c;¡_migos teus, lles deses o 
mesmo libro e lles perguntases, 
despois de le, lo, o parecer, pero 
coa diferenza de que eles, os teus 
amigos, che ian dicer o que 
sentiran, sen trampas, e os 
chamados críticos non, non che 
ian dicer o que sentiran, ian,che 
qÚentar a cabeza con tres burradas 
de escape técnico para agachar oti 
prexufzos con que erichen as 
análises. Ós teus amigos non 
teñen por que lle .dar con tas do 
seu parecer a ninguén, mais os 
outros, na maioria dos casos, si, 
porque forman capeliñas e xogan 
con intereses económicos, 
profisionais e mesmo políticos ... 
Asi que, amiguiño, cando collas o 
xornal ou a revista. le, si, le as suas 
andrómenas, pero ·non te guies 
pqlas suas recomendacións.. E se, 
ademais, son profe~ores, aponta,te 
axiña nos cen metros libres. 

Xomais, televisión, rádio, ... , fixa, 
te ben, cando entrevistan a este 
ou a aquela, ou cando falan dunha 
obra determinada; a·quen levan e 
que temas tocan. Estuda ben esas 
listas dos máis vendidos, non vaia 

-ser que ~ires a conclusión de que 
só hai tres escritores (masculinos, 
ademais) en Galiza. O cerebro das 
imélxes, qas palabras, non está nos 
aparatos ou meios, está en quen os 
uriliza, entendes? Cres,te, acaso, 
ti, un papón a engolir o que lle. 
botan? Ca!. 

T rata,se, ao fin, de que sexas ti, 
leitor, o protagonista. Libre, 
aberro e profundo coñecedor da 
nosa variedade cultural. negada 
por hnposicións e intereses. Trata, 
se de que penses e analises ti para 
que non te fagan á. imaxe e 
semellanza .do colonizado. E de 
que leás o ·que queiras para ser 
crítico, logo, do que non ves 
atinado e defensor claro ·do que te 
enche. Simplesmente, de que 
teñas voz e voto galegos. 
S imp lesmente. + 

.· 
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•Jornadas de 
-Ensino de Galiza 
e Portugal . 
Coa inauguración, o Luns 26 en 

-Ourense, comezou a vixésima 
edición das Jornadas de Ensino 

~ de Galiza e Portugal que se de
sen\1olven até o dia 31 de Agos
to. Constan de cursos, talleres e 
outras actividades complemen
tárias. As técnicas de comunica
ción, o comentário de textos, 
aprendizaxe das· cantigas popula
res, a prensa, a psiccimotricidade 
·son algu.ns dos temas que 
centran os cursos. En canto aos 
talleres, os asistentes puideron 
introducirse na expresión corp9-
ral, na fotografía, na música ou 
na astronomía.• 

• Emílio Cao · 
prepara o seu 
sexto traballo 
con textos de 
escritores 
Cando xa case se cumpren vin"te 
anos da gravación do seu 
primeiro disco Ponte do arañó, 
Emilio Cao está preparando o 
que vai ser o seu sexto trabalh 
Desde Cartas Mariñas, editado 
en 1992_, Cao non-'volvera agra
var. Era aquel traballo un tribu
to ao poeta Manuel António 
onde os seus textos servían de · 
base para unha música con sabor 
a mar. Agora, neste sexto disco, 
escritores como Suso de Toro 
col~boran co co~positor, asi co
mo músicos como Segundo 
Grandio oµ Xaquin Fariña. Emí
lio Cao está oferendo algunhas 
actuacións pola Galiza como a 
do Domingo 25 en Rianxo. • 

. \ 

• Proposta do . 
BNG para a 
catalogación do 
património 
arquitectónico 
de Pontevedra 
O grupo do BNG de 
Pontevedra defende unha 
actuación coordenada de Xun-

ta, Qeputación e Concellos en · 
apoio ao convénio de colabora
ción entre a Deputación 
Provincial e a Universidade pa
ra catalogar o património arqui
tectónico dbs concellos dá pro
víncia. Neste seriso_,, propón que 
a "colaboración-coordenación" 
se estabeleza a meio dun "acor- · 
do-convénio" de tarácter 
económico coa U~iversidade, 

. plasmado nun PlanO-·de Traba
Ho de peridiocidade p1urianual 
que poténcie aos nasos técnicos 
e estudantes e fornente a sensi- -
bilidade·cidadá alivtandÓ; ao ·• 
tempo, as .apertadas ·arcas muni~ 
cipais. O obxectivo do · 
convénio é realtzar un invehtá
rio de arquitectura dos 
concellos que carecen del e edi
nlo através dos Servizos de Pw· 
blicacións da institudón 
univei:sitária. • 

.. 

• Convoc.ado- o 
Certame 
Nacional de . 
Narracións 
·Brevés 

·- : :.1 Oito dias de 

festa para a 
banda deseñada 
en Ourense 

O Patronato do Pedrón de Ouro 
convoca, baixo o título de Pré
mio Modesto R. Figueirido, o 

· Certame Nacional Galega-de 
Narradóns Breves. Poderá parti
cipar todo autor, de calquer na
cionalidade, con obra ou obras 
inéditas escritas en galega. Os · 
traballos deberán ter unha 

. extensión de entre 5 ~ 30 fólios, 
tamaño DIN A-4, redactados a 
dobre espazo e terán como data 
límite de admisión o 15 de No
vembro deste ano 1996. O xúri 
outorgará un prémio de 100.000 
pesetas á obra gañadora e, ade
mais, poderá conceder dous se
gundos galardóns de 40.000 pe-

, setas cada un .• 

Exposicións, teatro, cinema, 
'mesas redonda§ e prémios cen
trarán as VIII Xornadas de Ban
da Deseñada que acollerá 
Ourense do 4 ao 12 de Outubro. 
A revista de humor El Jueves, o 
debuxante-de Ribeira "Daspas
toras" e o álbum de Aníbal C. 
Malv_ar, Fausto C. Isorna e Ro
ber G. Méndez, ''No home da 
amada marta'', disporán de mos
tras permanentes. T amén pode
.rán _contemplarse as obras 
premiadas e seleccionadas no 
XII Concurso Galega de Banda 
Deseñada, as últimas navidades 
de rnáis de cincocentos fanzines 
de vintedous 
países distintos, un Cademo de 
Banda besenhada portugués e a 
série O Deporte no Cómic. A 
sete exposicións repartiranse en- . 

tre o Museo Municipal, a Aula 
de Cultura de Caixa Galicia e a 
Casa da Xuventude. Neste últi
mo lugar tamén se estabelecerá 
o mercadiño que, a cargo da 
Agrupación de Libreiros de Ou
rense, porá á venda navidades, 
clásicos e modernos do cómic. 

· Paralelamente, haberá un ciclo 
de proxeccións de cinema e vi- -
deo que inclue "Torpedo 1936, 
Tic-Tac", a versión en debuxos 
animados do gangster máis popu
lar da história da banda deseña
da. As xornadas completeranse 
con outras actividades como te
atro de animación ou o sorteo 
de lotes de cómics.• 

• Cursiños de 
galega para 
·emigrantes 
retornados 
O Departamento de Migración 
da Confederación Intersindical 

: A ·NOSA TERRA 

Galega impartirá un,Curso de 
P~rfeccionamento da Língua 
Galega para os galegos retoma
dos da emigración. O cursiño, 
que se desenyolverá desde o 16 
de Setembro até o 14 de 
Novembro nos locais da CIG en 

. Vigo, pretende, segundo fontes 
1 do sindicato, achegar a estes ga

legas á nasa língua "como 
expresión da nasa herdanza so
ciocultural e ca ánimo de favo-

. recer o proceso de integración . 
na sociedade galega". O curso 
fo¡ concedido pala Dirección 
Xeral de Política Lingüística da 
Xunta de Galiza. + 

· ·Nocturno de 
medo e marte, de 
Antón Vilar 
Ponte, no Teatro 
Principal 
A obra de Antón Vilar Ponte, 
No~tumo de medo e morce, mi -
túrase coa do irlandés John Mi
llington Synge, Xinetes para o 
mar, na peza que abrirá a 
tempada de teatro do Centro 
Dramático Galega. Quico Ca
daval é o encargado de dirixir a 
montaxe que baixo o título de 
Como en Irlanda , inspirado nun 
poema de Alfredo Brafias, estre
arase o 21 de Setembro no Tea
tro Principal de Santiago e per
manecerá en cartel durante no
ve dias. A obra pretende o diá
logo entre os dous textos asi co
mo entre a cultura galega e a 
irlandesa, tradicionalmente con 
moitos pontos de encontro. Os 
asistentes ao l Congreso Inter
nacional da Língua Galega po
derán ver a representación 
nunha función especial celebra
da o dia ante da estrea 
ofi~ial. • 



ANOSA TERRA G~~O 

~-~1~11 ~Leit~uras~Jll--------~--
Sempre f oi asi 

Título: Días de desterro. 
'Autor: Xavier L6pez Rodríguez. 
Editorial: Xerais. 

Se se deixa cair unha botella de 
coca-cola no medio. de África, 
podemos rir a esgalla un bo ana
co sen desbotar un temo senti
mento de humanidade que nos 
faga réflexionar a cerca da con
dición humana. Nesa reflexión 
non han faltar elevadas doses de 
comprensión que a un o fan sen
tir tan ben. Porque nos gusta 
apreciar o sentimento en estado 
pura, rimos e comprendemos. 
Pero, e se o argumento fora ao 
revés? E e foran eles os que nos 
están vendo a nó ? Qué e cómo 
p de pensar de nós alguén a 
quen lle dan arrepios as burbu
lla de un refresco? Inclusive é 
p síb 1 que acherno cerra orixi
nalidade en ocorréncia tal. Evi
dentemente non o podo certifi
car, pero canta e que nun pais 
africano esa marca de refrescos 
oferecía de prémio un automóbil 
en unha campaña publicitária: 
di e que a xente chegaba mesmo 
a comer os envases, ó había 90 
aut _en tod o país. 

Cultura diferentes, diferentes 
vi ión do mundo. Sempre pa
sou, sempre as houbo distintas e 
na sua intersección puido-pode
poderá uceder calquera causa. 
Mais cometeremos un grave erro 
e non emo que non é preci o 

recorrer ao exótico. Entre nós 
tamén é a í. De de o clá ico 
mái clásico a Oicken , García 
Barro ou Neira Vilas apalpába-
e a exi téncia de univer o dife

rente entre nó mesmos, micro
e ac1 culturai que - e cadra 
por tela tan perro- e evaden 

llo . E de abondu é 

FU XI DOS 

Juan Noya 

coñecido o tratamento lite-
. rário da dicotomía campo
cidacle. Pero sempre sorpren
de e iso debe accionar as lu
ces de emerxéncia do deterio
ro cultural. Como ben coñeci
da é a aposta que determina
dos escritores fan/(ixeron por 
un mundo ou outro. Nen moito 
menos -pretendo teorizar sobre 

. cal é a pos~ura correcta; non se 
excluen. Mais é abrigada unha 
reflexión: Neiras Vilas ensinou
nos como un rapaz de aldea ve a 
vida de fóra; hoxe Dias de Deste
rro móstranos a aldea vista con 
ollas cidadáns, e non é a única 
obra que repara neste feíto, de
bemos lembrar a actual Leonel· 
de Antón Cortizas. Importa sa
lientar este cámbio de orienta
ción e estudar ben as causas que 
o motivan. 

Pero seriamos tremendamente 
inxustos se aí radicaramos todas 
as virtudes da obra. Xavier Ló
pez Rodríguez optou polo estilo 
-non lle chamemos xénero
epistolar á hora de construir este 
sólido discurso, a história de un 
mozo ex drogadicto -e afecta
do pola SIDA- que se ve na 
abriga de refuxiarse na aldea 
mentres trata de que non o pro
cesen por un delito menor de 
hai catro anos. Realidade de ho
xe, conto de todos os días con
densado en noventa páxinas 
plenas de intensidade. Unha 
boa desculpa pa¡a fu~ar no fon
do do mundo rural. E comenen- -
te, para que sexa máis convin
cente, utilizar unha primeira 
persoa, un narrador tamén 
protagonista que aforre interme
diários mole to e pesados. Así a 
acción, a intriga, non decae ao 
non perder e o narrador en flori
turas pouco efectivas. 

Contamo , ademai , con unha 
per onaxes ben definidas. Evi-

dente-
mente hainas que adoe

cen de planicie, de convenciona
lismo: sobre todo as femininas. 
Claro que a epístola deixa moi 
pouca maf}(e, e menos se o que se 
trata é de mostrar unha descu
berta. Aí inte-
resa que avan-
ce a configu-
ración sicoló-
xica do narra-
dor, e, de ha-
ber tempo e 
espácio, a das 
personaxes 
roáis n~presen-
ta ti vas do 
universo que 
se descobre. 
Aquí é o avó, 
outra vez. Pe-
ro agora non é 
o feiticeiro de 
Leonel, mós-
trase esquivo, 
desconfiado e 

Neiras Vilas 
ensinounos 
como un 
rapaz de 
alde'a ve a 
vida de f óra; 
hoxe Dias 
de Desterro · 
móstrános a 
aldea vista 
con olios 
cidadáns 

pouco receptivo. Primeiro sinal 
de choque. So se irá abrindo a 
medida que o protagonista come
ce a participar na sua vida. A vi-

· CRONICA 

XERAIS 

~~ OS VELLOS OFICIOS 

- ""~ Xosé Vázquez Pintor 

da dura dos duros homes da ráia 
irao cautivando p0la sua simpleza , 
e honestidade, a pesar de algún 
episódio costumista oportuno pa
ra ratificar a bondade do protago
nista . O abráio chega cando 
compraba como aqueles vellos 
realizan traballos, para el esgota
dores, sen inmutarse. 

· . O decorrer temporal dos feítos é · 
contínuo e han se trunca se nón 
é cando o protagonista lembra 
algo. Polo demais, a continui.
dade é -algo que se agradece 
porque non obriga ao leitor a 
ésforzos suplementares. A di
ficultade que supón a ilación 
está correctamente solventa
do, cunha linguaxe ~irecta e . 
sen concesións ao preciosis-

mo, aceptabelmente ricaz a vez 
que sintoniza bastante ben cos 
modismos empregádos pola mo
c id ade. Lamentabelmente, e 
máis outra vez, volve aparecer o 
problema g~amatical. Lense as 
quince primeiras páxinas e com
próbase aquelo que ti didas: al
gún corrector, se é que debe ser 
culpado, non distingue ben os 
usos de te e che: un leista está in
filtrádo na colección "Fara de Xo
go". Lástima que os profesores 
deban pensalo moito antes de 
aconsellala. 

Polo demais,. o pior é quizá o re
gusto que a un lle queda cando 
compraba que o argumento é 
unha escusa. O final non satisfai 
moi to, pero tampouco había 
moito onde escoller. 

Eu non podo resistirme a acon- ' 
sellar a leitura de Dias de Deste
rro (apercibindo previamente 
dos erros gramaticC!,i.s) _seguida 
ou antecedida, por exemplo, das 
Memorias dun neno labrego. E, a 
reflexionar.+ 

XOSÉ M. EYRÉ 

AS COMISlÓNS OBREIRAS 
DE GALICIA 

José Gómez Alén 
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conta de libros 

A relación de Luis 
Seoane co teatro 
Edicios 
do Cas
tro pu
blica un 
ensaio es
crito por 
Lino Bra
xee 
Xavier Se- _ 
oane que 
leva por tí-

- tulo Luis 
Seoane e o 
teatro. Este 
artista man
tivo, na sua 
vida polifacética, 

. relacións con autores e diretores teatrais 
como Maria Casª1'es, Eduardo Blanco 
Amor ou "Tacholas", e desde moi novo 
amosou o seu interese polo teatro. Co
mo autor publicou duas obras:_A solda
deira e O irlandés astrólogo -máis unha 
pequena peza titulada Esquema de farsa. 
Pero o libro recolle tamén os escritos e 
debuxos que elaborou ·en relación e.o 
mundo do teatro. Segundo os ¡i.utores, a 
atención de Seoane co teatro tiña unha 
dimensión plástica mais tamén de ache
gamento da criación á colectividad~ . t 

O señorito da 
Reboraina, de Otero 

-Pedrayo_ 

i 
i 
i 
; 
i 
i 
! 
; 
! 
¡ 
i 
f 
I· 

Ramón Otero 
Pedrayo escre
beu unha no
vela en 1960 
que tivo duas 
características 
que a marca
ron: ser a sua 
última nove
la e estar es
crita en ga
lega, xa que 
despois da 

____ J 

guerra Otero Pedrayo 
só publicou en castel~áno. O señorito 
da Reboraina edítase agora en Galá
xia. O libro xira ao redor do mundo da 
fidalguia, tema estreitameme ligado co 
autor. Neste caso é o diplomático e 
viaxeiro Xoán Manuel Pereira de Cas
tro o que protagoniza as aventuras. A 
edición é de Xosé Manuel Salgado.• 

O futuro do 
nacionalismo galego 
O 17 de Maio desté ano saia da impren
sa o libro O nacionalismo galego ..• e o 
futuro do nacicnalismo, de Basílio 
Garcia Pérez e Alvaro X. López Mira. 
Con este traballo gañaron o prémio de 
Economia e Socioloxia de Galiza Ale
xandre Bóveda, que coúcede a · 
asociación pontevedresa Amigos da Cul
tura, no ano 1993, e que es tá publicado 
por Edicións O gato da Moureira. Reco
Ue a história do nacionalismo na Galiza 
facendo referénc ia ao contexto mundial 
_é ao seu programa para o futuro.• 

A miña man na tua 
"Hoxe pola mañá, mentres paseabarr~os 
pala rúa, decidín fuxir para sempre da 
miña casa"
Asi comeza 
o libro A 
miña man 
na tua, de 
Marias un 
Landa que 
publica Xe
rais para 
leitores· 
maiores dos 
once anos. 
As inque---
danzas dun 
neno cuxa nai 
ten un mo:o que non lle é nada impá
t ico son narradas neste libro que tradu
ciu do euskera Tereixa Hernánde:. • 

I 
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Aproximación 
galega a 
Montevideo 

ntulo: Lonxe de Montevideo. 
Autor: Manuel Suárez Suárez. 

Editoñal: Coordenadas. 

No tan debatido 1 Encontro d~ 
Escritores da Costa da Morte 
Xosé María Lema agasalloume 

· co precioso libi;o Lon~e de Mon, 
tevideo._ Este fíxome ·compaña 
sentimental durante as noites 
en que a 'calor 'do verán non 
deixaban que me p-rendese osó, 
no. Foi camarada tamén de 
emocións familiares cando unha 
pól~ descoñecida da miña fami, 
lia uruguaia se ache..gou a . terras 
malpicás. · -

Lonxe de Mon'tevíde~_, que--eu sai, 
ba, é a priró.e'{ra publicación do 
secretaría técnico do Consello _ 
de Cultura . Galega· e ~coordina, 
dor do Patronaw Rbsalía de 
Castro, 'Manuel Suárez· Suárez. 
O libro reúne un.ha escoltna de 
corenta áttigos que o autor fara 
publicando ~-páxiri'as &e xor- ~ 
nais Oll·nas da revista Encrucilla, . -Decembro d~ 1:940• Castelao ~ reci&ido eri Montevideo por un nutrido grupo de emigrantes galeguistas. 
da. o fío"do recordo da "Súa ex-:: - - ·-- .. ~ - <,• • ; - -

periéncia como 'emigrante desde -~t'opab~_ -~a,~ sya .parroq~ii- naq:1lr-
neno val atando este monllo de .. todo ¿ambiara, mesmo a· hngua: 
emodóns, unhas "veces acentua, -- ·.'.'ó p0ueo'de' chegar, i'.ta pofta dó . 
das cun forte espíritu crítico, ou,, edificio onde vivía e ~qgaba c_ún: 
tras ?<lobadas de nostálxia.' amiguiño chamado Josengq_, p~; , 

"O ~eu pai cheg~u a Montevi
deo no. 55, e .eu, coa .. miñq. .nai, 
no ~8. Uruguai era un pequeno < 

país, p.ero unha illa de benes, 
tar: .. un país sen grandes con
flictos sociais onde xa se a,~opa, 
ba un traballo ó desembarcar". 
De modo que o autor tiña tan 
idealizada esa riova casa que pa
ra el era un v.e¡:dadeiro paraíso: 
"Fun para Montevideo· moi con, 
tente. Era unha novidade. Decir 
Montevideo era falar de algo 
marabilloso, de algo diferente ó 
que coñecía. Tiña cinco anos, ía 
para xunto do rp.eu pai e cando 
alguén me decía ql!e non iría, 
p-oñíame a berrar afirm.ando a 
miña vontade de viax"ar". 

Os seus anos de infáncia uru, 
guaia servíríanlle xa para saber a 
aquel neno de Tinés que non se 

soü pala· rúa un _cába.Jo e, ·moi. 
contento, ·oer·i'ei: <<Un.> caba, -

' lo>>. O meú amiguiño-fcii á-
. x-unh -súa ·nai ·pa-ra élecirlie: 
<<Manolo dijo cabalo,:no sab~. 

·decir caballo>>. Era · o prim~iro· · 
que vía despois de deixa-la milla 
aldea e descubrín que norí" se' 
chama cabalo. Aquilo quedou
me moi dentro, algo así como 
unha espiña". 

Mais este nena galego acdstu
mouse a aquel novo vivir. A es
cala non foi atranco para el e 
mesmo a cidade de Montevideo 
se convertiría na súa segunda al, 
dea: "foi alí onde medrei escoi, 
tando ·sempre falar do sangue 
charrúa, da famosa garra chariúa 
dos xogadores uruguaios que en 
· 1950 gañaron no estadio carioca 
de Maracaná á selección anfi, 
triona. Na · escala uruguaia 

Os Í'ilártlreS do ·36 

aprendín que alí non había·ihdí, 
xe~as e que todos predicaban 
moi orgullosos que era o único
país america, 
no sen indios. 
Moitos anos 
.despois pui, 
den· saber que 
aos ultimas 
ín'dios da tri; 
bo charrúa o 

·A . 
experiéncia 
como 

· emigrante 
vai atando governo 

constitl!cio- este ffi:Onllo 
nal ordenou a de 
súa marte 
mediante fu, 
silamento. Os · 
estupe.ndos 
futbo'listas 

emocións, 
unhas veces 
acentuadas 
cun forte 

que gañaron 
dous campio- espíritu 
natos mun, crítico 
diais ían á 
loita en nome . 
do sangue charrú_a pero os seus 
nomes eran: Nazz.asi, Petrone, 

· Scarone1. Chiggia, Schiaff\no ou 
Cea (fillo dun galego de Ponte
vedra). Foron os fillos e netos da 
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·emigración os que gañaron por, 
que a sangue charrúa non existe, 
é un mito que -amOSq unha fon
da ferida no ser colectivo do po, 
vo uruguaio". 

Soubo · tamén Manuel Suárez 
que os cornportarnentos de gale
gas e uruguaios gardaban notá
beis diferéncias entre si: "A 

,mentalidade uruguaia predomi
nante non ten nada de previso, 
ra, sempre foi un país onde case 
nínguén pensaba en mercar un
ha vivencia ou gardar algo para o 
día de mañá. Agás os emigran, 

. tes, a sociedade media uruguaia 
vivía indo e volvendo do alma, 
cén con medio quilo de éalquera 
producto, a despensa non existía 
porque sempre había un rebus, 
queo". 

En Lonxe de Montevideo Manuel 
Suárez realiza unha profunda re
visión do pasado e presente de 
moitos dos galegos, ou descen
dentes de galegas, que cobraron 
-¡:1otoriedade de algún tipo no 

- r:ec~ biografias de outras tantas vítimas da sublevación militar do 18 de 

. Xullo. ~aleguist~s, sindicalistas, socialistas, c~munistas, alcaldes e 
· gover~adores eleitos democráticamente ... l:Jn percorrido polo drama que 

supuxo para Galiza a quebra da esperanza nacida da República e do Estatuto do 

36. Lembrando aquela frase de Castelao, "Moitas veces os. mártires crean-. 

mundos que os herois nin tansiquera son capaces de concebir. E na miña Teira · 

complirase a vontade dos mártires". 

A NOSA TERRA. 

país do Río da Prata. 

Entre estes galegas emigrados 
atópanse algúris naturais das te
rras da Costa da Morte. Nemes 
coma os do médico laxense Ma, 
nuel Juega Charlín, os do ber, 
gantiñán de·Castrobó, Marceli
no Martínez Gómez que "estivo 

· en moitas institúcións aínda que 
o seu grande amor estaba na rúa· 
San Xosé 870, o local do vello 
Centro Galega" e os do ponte, 
cesán retornado Carlo Busto 
Cousillas, "que foi Presidente do 
Patronato da Cultura Galega en 
Montevideo", campan ao longo 
das cen páxinas que ten o libro. 

Tampouco se deixa de facer 
mención de ·Antonio Barreiro 
Ramos, natural de Larancha e 
proprietário das tradici nai Li, 
brerías Barreiro y Ramo . Baixo a 
súa presidéncia celebrába a fa
ma a Tertúlia de Batr iro a que 
acudían "a mái imp rtant fi, 
gura uruguaia da política, da 
letra arte ". Ou tamén de 
Antón Cre tar, natural de Mi, 
ño, fundador e actor do Teatro 
Popular Galega co que chegaría 
a repre entar a obra O fidalgo 
do carballé Xesú San Luís Ro
mero. 

"Aínda que a miña cídade, o 
meu Montevideo, é aquela do 
anos sesenta cando Peñarol ga
ñaba case tódolos partidos e to, 

- dos falaban dos goberno mara, 
billosos de vello Batlle, eu sinto 
aínda hoxe a sú~ fonda pegada 
dentro de min. Pode .ser que a 
emigración dun neno galega, 
non fose máis ca un soño. Pode 
ser que a urbe uruguaia, fonda, 
mente europea, estivese agar
dando por min, ou quizais a au, 
sencia de morriña e tea nas ár
bores das rúas monrivedeana 
que facían familiar un contorno 
totalmente de coñecido. Agora, 
trinta ano despois, xa Peñarol 
gaña meno partidos e falar de 
Batlle é algo prehi tóric . M n
tevideo está deixand de er eu
ropea para non r ri praten , 
enón algo me -rurado de e téti, 

ca charramangu ira ianqui on 
toques de Taiwán". 

Gracias Manu l por achcgarn 
tan cerca esas xentes esa ci a
cle que estaban ben lonx . • 

XOSÉ M. VARELA VARELA 
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Marcial Suárez, 

Morreu na ·Coruña e as suas cinsas irán a Xeorxia., Cuba e Arnóia 

-<>- G.L. 

Podemos dicer un poeta comu
·nis ta, e· entenderemos estes 
dous vocablos compenetrados 
pero non diremos un poeta so
cial-demócrata porque nin
guén comprenderá o seu senti
do, como non .fer ridiculizante. 
Marcial Suárez que ven de mo
rrer en Madrid con 87 anos, 
identificábase coa clasificación 
de escritor comunista, e salien
taba esta paradoxa nunha en
trevista publicada en A Nosa 
Terra en Maio de 1994. Déi
xanos un sobranceiro libro de 
narracións en galego O Aco
nwdador e outras narracións, 
duas novelas en español e un
ha obra dramática. 

Suarez vive a experiéncia do 
exílio en Madrid nos anos en 
que se desfai a ilusión do blo
queo. e os escritores móvense na 
realidade mísera degradante 
do franquismo. La Llaga( 1948) e 
Calle de Echegaray ( 1950) apare
cerán cando se faga a crónica 
daquel tempo como parte da es
tética do realismo de López Sali
nas e Sánchez Ferlosio e para 

· atapar unha referéncia á primei
ra botárase man do esperpento 
mentres a segunda pareceriase á 
La Colmena de Cela. Marcial 
Suarez recoñecia a sombra de 
Valle en La Llaga se con iso e 
quería explicar unha forma de 
ver a sociedade galega violenta
da e deformada pola barbárie do 
poder. 11Pero en Valle -explica
ba- ó hai putas e margado , non 
hai obreiros que fren nen la-

rego ue se rev 1 ven nun 
mundo p dreciclo. É moi doado 
die r: odes almas en pena ou so· 
de fillos de puta; na Galiza hai 
alg mái que iso. Hai s que 
n n e s fr n aos 

Contra silenz 
e a exclusión 

Per ería un erro clasificar no 
social-r alisma a Suárez, que 
viveu d e te a sua condición 
de escritor comunista coa altísi
ma e ix.éncia da tensión e cali-
dade literária, a reflexión e a 
lucidez. Avaro da escrita .e ri
fando sempre coa censura, nos 
anos sesenta era cofiecido nos 
traspatios das letras de Madrid 
polos escritos mecanografados 
que el defendía do silenzo e · a 
exclusión. Camilo Cela descali
ficou. sen clem.éncia todo este 
mundo de letras nas catacum
bas de Franco, nos que había 
farsantes pero nos que tamén 
viviron escritores coma Marcial 
Suárez, que debecian por publi
car sen renunciaren ás suas ide
as de esquerdas. Cela procedía 
da Falanxe. 

po, coma Uovet e Lain. A obra. 
considera que a tiranía só se· po
de dar nun horizonte dé c6bar
dia qui se configura sobre fraca
sos individuais. Moitos conside
raron esta reflexión coma un 
trasuii.t~ do Calígula de Camus. 
O ditador toma o seu poder dos 
que se venden, da cobardia qu~ 
non discute ao tirano e da urdi
m e que forma.n o medo e os 
acordos privados. Suarez foi un 
escritor ateo que meteu en ácido 
toda tenta'ción metafísica. En 
Las Monedas parécese máis a un 
marxista que considera lídimo 
vergallar as preguizas idealistas e 
neste sentido seria mellar rerni
tilo se cadra ao Sartre da Critica 
~Razón Dialéctica. 

No ano 69 publicou O Acomo
dador e outras narracións, un fei
xe de relatos instalados en Alla
riz que naceron do seu xénio 
conversador e do interese de 
Luis Seoane, seu amigo, porque 
aquelas lembranzas de mocidade 
de -Suárez puidesen perdurar na 
escrita. Esta vontade de regresar 
ao idioma próprio despois de 
longos anos de instalación nou
tra realidade linguistica é co
mun a Luieiro Rei, Elíseo Alon
so ou Fariña Xamardo, nacidos 
coma o alaricano no priméiro 
cuar¡o de século e coma el exi
liados. Os cantos do Acomoda
dor recrean o barroquismo da 
tradición oral popular nun mui
ñar de disgresións que van me
llorando por acumulación o na
rrado central e nunca son indul-

xentes con efectos, tanto de hu
mor (que d<;l~e .levedar-da :Pró
pria secuéncia narrativaf como 
descriptivos, que se desprende·
rán en todo caso da voñrade. de 
estilo na -fala popular, segundo 
queria Dieste. A sorpresa .da .crí· 
tica foi grande, poi:que repetiase 
o acontecido con outros coetá
neo de Suárez, tamén .. ex.iliados, 
que regresaron ao galega ~es
pois de toda unha vida na tra
ducción e ria escrita noutros 
idiomas. Este retomo aprazado 
pala Oitadura, e as veces espo
rádico, coma no caso de Mar
cial Suárez, queda como ·unha 
m,ostra do que ao país se lle 
roubou ·con inusitada violéncia. 

. Só visto desde o angular falan- ~. 
xista (Fraga, por exemplo) se 
poderá apresentar corno o resul.
tado dun idilio entre linguas di
ferentes. 

O escritor galega e comunista, 
famoso polo seu humor ácido e 
polo seu casi imposibel acµbillo 
partidista, estaba nos últimos 
anos encantado co nacionalismo 

. de esquerdas e co- traballo con
creto no concello de Allarii. 
Tanto que acedeu a apoiar co 
seu nome (o meu modesto nome) 
a lista do Bloque para Estrasbur
go no 94. 

O seu corpo foi incinerado na 
Corufia e ás suas .cinsas resparti~ 
das, ' segundo' deixou mandado, 
entre Tibilis, na Xeorxia en que 
traballara durante anos, nas au
gas do Arnoia e en Cuba.• 
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América e resto do mundo ..... ...... 13.0SO 

a) Subscricións para o Estado español 

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

b) Para o resto do mund~ 

O Cheque p_ancário.adxunto 

O Xiro Internacional a nome de 
. A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo. 

PAGO DOMICILIAOó: coeR1R ~s oAoosoo eoLETtN AoxuNTo. 

Banco/Caixa de A forros ............................................................ .. 

Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 ·1 1 1 1 CD 1 1 1 1 1 1 ( ¡- .1 l. 1 

Titular ............ , ........................................................................... . 

........................ : ............................ N2 Sucursal ........... : ... :., ....... . 

Povoación._ ........................... ;:;-;,, ..... Província .. ~ ................ : ......... . 

Sérvanse tomar nota de atender até-novo aviso, e con cargo á miña «;anta, os . 
recibos que ab meu nome !re sexan apresentados por Promocións Culturais 
Galegas (3 ,A. (A Nasa Terra) . · 

DATA ATENTAMENTE (SINATURA) 

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto eri maiúsculas) 

29 DE A\30STO ~E 1996 • Nº l 41 2 5 

No ano 65 Suárez esfreaba o 
drama Las Mondas de Heliogcj.
balo qut; preciaran no roáis alto 
dous críticos duros daquil tem-
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Roxélio Miragalla, 
sobrevivente do afundimento do Castelo de Olite 
Aquela mañá do 39. na que en cinco minutos morreron pert<? de 2000 h~mes 

-0- PAULA BERGANTIÑOS 

É a festa da parróquiá de Ma
riz. Roxélio Miragalla mergulla 
aos seus fillos e netos nos re
cordos de 26 meses na guerra. 
Eles xa escoitaran falar ao avó 
das histórias que os anos ainda 
non desataron da sua memória. 
Quentes, a carón da ,cociña de · 
leña, moitas lembranzas enre: 
_daron co relato daquel 7 de 
Marzo do 39, ·cando Roxélio 
bateu coa cara da morte máis 
perto· ca nunca. 

"Eu nunca tiven .un fusil. Era pa
dioleiro. O meu capitán, que ta
mén era galego, <licia namentras 
eu sexa capitán vostede será padio
leiro ... Estabas no bando ·que che 
tocaba. Algúns fuxian. _A moitos 
galegos o 18 de Xullo colleunos 
alá en Castela, nas 
segas. Máis dun 
tentou vir. para ca-

tabamos condenados". 

A só un mes de que rematara a 
conflito foi testemuña dun dos 
maiores desastres da guerra. 

"Informaron de que habia unha 
sublevación e~ Cartaxena e 
mándaronnos safr en .barco des
de Castellón para desembarcar 
alí" . Embarcaron coa orde de 
apoiar aos insurrectos pero · non 
sabían que a Brigada 206ª . xa 
desbaratara os plans de Franco. 
O mando republicano consegui
ra sofocar a rebelión . 

"lamos várias .naves. Algunhas 
deron volta porque lles chegou o 
aviso de que non debian aden
trarse na baía. O barco que que
dou con nós -Castelo de Peñafiel 
-virou en redondo e conseguiu 

salvarse. Tiveron 
que tapar o o bu
raco · dun proxec-

. sa". ·Alguén per- . 
gunta por un vici
ño. "T entou esca
par e fusilárono". 

A Roxélio tocou
lle loitar co bando 
sublevado. 

'Sabia que· ia 
morrer un día ou 
outro porque era 
para o que 
estabamos 

ti l con sacos e 
puideron chegar a 
Ibiza" : Máis ao 
barco Castelo de 
Olite non chegou 
nengunha mensa
x e de retirada. 
"Iamos nun car
gueiro perto de 
3.000 homes e 
non tiñamos rá-

Fala paseniño. 
Apreta os puños, 
pero treme. Evita 

condenados" 

decreber sensa-
. cións . Conta con 
frialdade. Garda até o último 
anaco de história pero· poucas 
veces o descobre. "Moitos cho
raban. Tiñan medo, agochában
se. Non sei se eu tiña medo. 
Acostumárame. Cheguei a dur
mir con mortos de almofadas. 
Sabia que ia morrer un día ou 
outro porque · era para o que es-

dio . Enteirámo
nos de que nos es
taban atacando 

porque tiraron proxectiles perto 
do barco. · Os mandos non qui
xeron renderse e por iso eles se
guiron disparando" · 

En dr:co minutos afundiron 
ao Castelo de Olite· 

"O barco tronzou e a presión da . 

auga ceibounos polo aire". Nun 
instante morreron perto de 2000 
persoas, a maioria galegos. "Pa
sei moitas horas no mar. A ex-

plosiÓn fo¡ as once e a nós reco
lléronos pola tarde, logo de que 
un, que sabia nadar ben, conse
guiu chegar a terra e pedir auxí-

confúndete coa natureza!! 
coas novas camisetas de 

AN"4AN~ 
PrezG 1500 pta. + 200 de gastos de envio. Solicítaas por telf. (986) 43 33 30, ou por medio 

deste cupón previo ingreso na conta 209110501/68/3040001024 de· Caixa Galicia . 

Tallas ~isponíbeis : S - M - L - XL 

. 
NOME ... : ..... ........... . '. , ... ............. .. .. APELIDOS ... ... ... ..... .... ...... .. ............ ........... ............. .... .. ........ .. 

ENDEREZO .... ~ .................................. : ................................................................ : ............ .' ........ : ... . 

C.P . .... ................ LOCALIDADE ........................................... CONCELLO ......... · ......................... . 

Desexo recibir : 

...... camisetas da talla ... .. ... do lobo ...... c;:amisetas da. talla ....... . do lobo 

.... camisetas da talla ........ do teixugo .... camisetas da talla ........ do teixugo 

...... camisetas da talla .. .. .... do lobo ..... . camisetas ·da talla ...... .. do lobo 

...... camisetas da talla ........ do teixugo · ...... camisetas da tal)a ........ do teixugo 

') 

A NOSA TERRA Apartado 1.371 - 36280 VIGO' 

lio". Os republicanos re catáro
nos en lanchas e puid ron sa l
varse 700. 

"Ao que non e taban ferido le
váronos para unha igrexa e ao 
resto déronno atención méd i
ca". Roxélio tiña un brazo des
conxuntado e unha brecha n a 
frente que ainda hoxe o acredita 
como sobrevivente daquel <le
sa tre . 

-E déronche de c mer lente, 
llas ?, interr mp un. 

" i, alf eramo t 
habia moito para c m r p r d 
que habia c miamo tant 
garda coma nó . Ademái e n 
do volrei para ca a déronm eis 
pe o , e daquela cunha pe ern 
xa podia xantar ben". 

Habia dou me e que na ca a o 
daban por morto. Xa recupera, 
do, Roxélio tardou catro dia en 
chegar desde Valéncia. "De Le
ón a Monfort~tiven que ir aga
rrado ao tren por fóra porque a 
porta estaban trancada con 
xente". 

f:. guerra rematara 

"Co tempo as cousa boas an 
fuxindo pouco a pouco pero as 
más quedan para sempre. Podo 
dar fe de moita cou a , pero o 
pior, xa e sabe, foi o final..." 

A noitiña botase enriba, a coci
ña segue queimando leña e a 
poucos quilómetro , en Roca, 
de can an en iléncio a cavas. 
Elas gardan o egredo de rnoito 
fuxidos, que no anos da po gue
rra, foron alimentado e protexi
d p lo viciñ s. + 

.l 



ANOBA TERRA '1 GuieirQ. 
CULTURAL 29 DE AGOSTO DE 1 ~96 • N 2 741 27 

. . 

No verán aumentan os usuários das bibliotecas públicas 
. . 

pero· estas reducen os ·servizos á metade 
Todas as salas_pechan pala tarde durante as vacacións e algunhas até o 15 de setembro 

-<>- G. LUCA 

As bibliotecas públicas gaJegas 
non son para o ver~n. Leitores 
de vacación, con máis tempo 
para os libros, e estudantes con 
asinaturas pendentes, topa~ o 
letteiro ·de pechado ás tardes 
ao chegar Xullo. A maioria das 
bibliotecas non volven a abrir 
até entrado Setembro. Mal do, 
tado todo o ano, o servizo de 
bibliotecas redúcese á metade 
precisamente cando aumenta a 
demanda. 

O 1 ibliotccário coinciden en 
que o verán é un te~po no que . 
a cola aumentan, de pois 
dunha baixa na primeira quin
c na d Xullo . Algunhas coma 
a da Bibli teca Central de Vigo 
vense na obriga d repartir os 
po to de leitura desde as 9 da 
mañá, corno se fose un ambula
tório do Sergas. De poi de ocu, 
padas a prazas, a e pera por un 
a ento e un pupitre de leitura 
pode er de mais dunha hora. Os 
intere ado en consultas breves 
deben termar de pé polo volu
rnes de enciclopédias e diccio
nário e romar notas axoenlla
clo ou encol dun mostrador ou· 

un arquivador con ·algo de sorte. 
Os consultantes do DOG ou dci 
BOE ocupan os corredores. 

As bibliotecas das sete cidades 
principais pechan pola tarde du
ran te o verán e algunhas non. 
abren até .o 15 de Setembro. ·A 
razón única deste recorte de ho
rários que afecta a milleiros- de 
cidadán é a caréncia de persoal 
bibliotecário. Vigo é un caso de 
escándalo con só tres bibliotecá
rias profisionais para trescentos 
mil habitantes. Desde o Conce
llo quixeron cobrer est'.a falla de 
persoal con obxectores . de 
conciéncia o que provocou pro
testa da organización profisional 
do bi,bliotecários. 

Na Xunta consideran esquecida 
a Rede Cultural chs Sete Cidades, 
que prÓmetia . inttrrelacionar as 
bibliotecas e fora anunciada con 
foguetes pola Consellaria de Cul
tura a comezos do 93. A mesma 
sorte correu a Biblioteca Na
<;:ional da GaÍiza, incl~ida no 
programa eleitoral do PP, inme
diatamente degradada á Bibliote
ca da Galiza e dese.guida conver
tida en Centro Superior Bibliográ
fim da Caliza, ainda por realizar. 

Lei sen regularnento 

En Febreiro deste ano, o Bbque 
Nacionalista preguntou á Xunto. 
as razóns do enorme retraso de 
aplicación da Lei de Bibliotecas e o 

;. i;:onselleiro da Presidéncia . dixo 
que "os centro territoriais non 
poden criarse porque a Lei de Bi- . 
bliotecas non regula os mecanis
mos para nomear os compoñen
tes necesários dos Centros". Os 
bibliotecários que viven dia a día 
a precariedade dos centros de lei
tura puxéronse de cuñas: "terá 
que ser un regulamento o que de
senvolva a Lei, non a própria Lei, 
e iso teria que sabela a :Xunta". 

A Autonomía ten compet~ncia 
exclusiva en matéria de biblio
tecas, incluidas as de titularieda
de estatal que están transferidas. 
Desde o ano 89 está definido 
por lei o que debe ser o sistema 
bibliotecário galego, pero o ser
vício está por baixo do que .de
manda un número crecente de 
Jeitores e abondan os turnos de 

· vacación do verán para que as 
bibliotecas -teñan que cortar o 
horário pola metade. 

Doutra parte as diferéncias de 

OPtNIÓN 

dotación entre cidades é a cada 
maior. O concello de A Coruña 
sostén unha biblioteca Central e 
duas bibliotecas de bairro de
pendentes; ao mesmo tempo, a 
cidade. ten unha biblioteca da 
rede do Estado e outra máis da 
Depuración. Vígo conta só cbn 
unha biblioteca pública, inaugu-

- rada en precário polo Govemo 
socialista no 95. Lev·a o nome de 
Central pero carece de mstala
<;ións dependentes nos bairros. 
A biblioteca de Teis, nomeada 
durante a guerra pola instala
c~ón da empacadora, duran~e o 
94 e 95, non pasou de reclama
ción. Despois dun ano de fun
cionamento, a Central segue sen 
poder 8:brir por falta de dotación 
a biblioteca infatil e os servizos 
de videoteca e fonoteca. Unha 
biblioteca privada da Caixa de 
Aforras de Vigo, que poderia ab
sorber parte. da demanda de pos
tas de leitura, carece de persoal 
abando e non ten orzamento pa
ta adquisición de fondos desde o 

- ano 1972. · 

A chegada de Xesús Perez Vare
ta á consellaria de Cultura, na 
recente temodelación·da Xunta, 

, fora recibida entre os· técnicos 

bibliote~ários coa seguridade de 
que ninguén pode.ria despreciar 
máis brutalmente este servizo 
básico ca o 'cesado Vázquez Por- . 
tomeñe.. O departamento de Pé-

, rez Varela publicou a comezos 
de Agosto unhas axudas para bi
bliotecas privadas de especial inte
rese parci Galiza. No DOG van 
aparecendo ás pingas estas partí
. das que benefícian ao Seminário 
de Vigo, ao Convento de San 
Frartcisco de Pontevedra ou ao 
Seminário Maior de Tui .. 

Moitas vilas carecen de bibhote-: 
ca pública e outras ábrenas- can
do poden,' a pesar de que a Lei 
de Réxime Local considera pre
ceptivo este servizo nas poboa
cións de máis de cinco mil habi

. tantes e traslada a responsabili-
dade de atendelo ás depuración . 
no caso de que· o .concello non 
poda. O Faro de Vigo do pasado 
dia 13 de Agosto publicaba en 
páxina impar a notícia da chega
da dunha partida de libi:os á bi
blioteca· de Cangas. "O Servício 
de Publicacións da Depuración 
de PoÍltevedra donou 70 libros á 
Biblioteca Pública de Cangas 
por mor das xestións realizadas 
-por un deputado tlo BNG2'. • · 

OS NOSOS ARTISTAS SON NOS.OS 
int tri t ::a d vera de er a mú ico Carlo 

Núñez umido nunha liorta tan lamentábel, Suso DE TORO 
non o merec en ab olu o. 

Quizais Carlos Núñez e as persoas do seu equipo 
errasen, quizais non e errasen os outros, quizais 
sexa un ha serie de malentedementos .. . Qué 
máis ten, non ten tanta importancia. E non de
bemos mesturar as r~zóns duJ) desacorde pun
tual con ataques á traxectoria profisional, ao ca
m iño artístico que segue ou ás súas buscas ac
tuais. Na Galiza 'hai mo.itos artistas excelentes 
que fan traballos excelentes e por desgracia é 
unha ·minoría a que o sabe e o valora, os pode
res políticos, económicos e mediáticos domi
ryantes ingnóranos en .b'eneficio de todo o alleo. 
E moi difícil que unha obra artística acade aquí 
a recepción que merece. Por iso esa minoría que -

·di querer unha cultura galega debe querela de 
verdade apoiando con orgullo e contento eses 
esforzos. · · 

'Adúru; 
posicións 

contrarias, ir cara 
dentro e ir cara 

f ór~ soh precisas" 

Carlos Núñez non é o único bo músico galego, 
hai outros músicos que tamén deberan ter a can
cha e o recoñecemento que el está agora a penas 
comezando a ter, mais iso non quere dicir que 
non .merece o que está a acadar. Meréceo, oxalá 
o seu disco sexa un éxito de vendas e de crítica, 
oxalá moitas persoas do mundo coñezan a nosa 
gaita, descubran "Negra sombra" na voz de Luz 
Casal bu ·a canción do vello boticario da obra de 
Castelao na voz de Dulce Pon tes. E oxalá moitos 
mozos e mozas_ do noso p~ís estean orgullosos do . 
noso gaiteiro e o queiran imitar, ata encher' un . 
día as Q.O as prazas de gaitas mozas, orgullosas e 
libres. Oxalá tamé~ o seu éxito ax~de a que os 
outros grupos e intérpretes teñan tamén a_ can
cha que merecen. Mais debemos comprender de 
vez que o que teña agora ou no futuro. este estu~ 
pendo gaiteiro noso non llo regaloü ninguén; 
gañouno co seu esforzo e a súa decisión e tam
pouco llo tirou a ninguén, é todo seu. 

Ser ruín é o máis doado, o m~is tradicional e o 
modelo de conducta que se nos amosou toda a 
vida, . mais os ruíns non crean nacións nin ilu
sións, ·só corroen. Sexamos ilusos·, que é como 
chaman algúns aos ilusionados,~ animosos e xe
nerosos como os que soñan as nacións, como 
José Martí e Alexandre Bóveda. Alegrémonos 
dos éxitos dos que andan camiños semellantes 
aos nasos e aprendamos dos seus pasos, porque 
ser artista é saber crear unha obra con fondura e 
saber. defendela ante o público, e Núñez ·parece 
estar sabendo facer isto último. Alégrame. · 

En canto ás búsquedas artísticas yn pode com
partir o optimismo polos resultados como gardar 
dúbidas sobre algúns plantexamentos formula
·dos. Perscialmente penso que a arte é primeiro 
que nada descer cara á raíz, que iso é precisa
mente 'O. que fan qs músicos xit¡mos, buscar a 
tradición máis esencial, e os blu'esmei1 negros, 
acudir á fon te do canto _dos· vellos. Só os galegos 
andamos agoniados buscando "mestizamos" (a 
última chorrada madrileña) como tolos, non sei 

do primeiro músico flamenco que se deixase in
fluír pola muiñeita. O que fai universais ·esas e 
outras músicas é unha arte moi específica, qui
zais a única que pode expresar non só a alma in~ 
dividual senón a colectiva, a dunha raza. E se 
busco o sentim.ento, teño que dicir que me con
move máis o disco clásico que lle grabou. "Co- · 
lumbia" hai a hostia de anos a Faustino Santali
ces que este do noso artista. Santalices faime 
chorar e vibrar e este disc;_o en absoluto .. Quizais 
sexa esa unha referencia hoa .pan~ un músico ga
lega, ¿é capaz .;i facerno? chürar a súa música? 
Ten de ter en conta que somos xente sentimen
tal, ademais de mala hostia. 

Agora ben, tamén teño claro o contrario: que 
os artistas e as músicas dos países precisan ·· 
dunha estratexia e dunhas ·tácticas, e que den
tro cliso tamén lle ven estupendamente o con
tacto e o xogo con outras músicas e con outros 
artistas. As <lúas posici6ns contrarías, ir cara~ 
dentro e ir cara fóra son precisas, cada artista 
debe coñeceias e facer o seu equilibrio. Por todo 
iso este disco que esfá tendo unha atención me
recida é boísimo para a música galega, é un ·éxi
to de Carlos. Núñez que nos beneficia a todos. · 
Sobre os outros discos do .artista, xa iremos ven·-

. do con curiosidad e por onde van,-el prop-io non 
o ha saber hoxe con certidume. Oxalá nos dea . 
novas sorpresas. 

Houbo unha rifa pública fea que no~ ·debera · ter 
habido, mágoa; Que non· continúe este espectá
culo triste tan habitual e que entend.o que aca
ba por resultar o de sempre, aquel que no_ noso 
país medra máis do que os outros ve que corre · 
perigo a súa gqrxa. A Carlos fa_ille falta o seu 
pescozo para soprar _na gafta e somos os galegos 
os que llo delSeramos defender. Fagamos como 

·os cataláns e cerremós fías ·en torno da nosa 
xente que fai cousas boas. \!ivan todos os nosos 
gaiteiros, e Carlo·s Núñez tamén. • 

· Suso DE. TORO é escritor 

,-_ 

.. 
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Un galega <liante das ferreterías 
A Pilar P aUarés 

A min os escaparates que máis 
me gustan son os das ferreretías, 
floristerías e ultramarinos. Por' 
este orde, e con matices. Por 
exemplo, un. ultramarinos con 
follas de bacallau gaña moitísi
mo esteticamente. E tamén son 
fennosos, inq_uedantes e melan- · 
cólicos os das p·escaderías, pero o 
problema é que non resisten a 
comparación cunha visita ós. 
postas das peixeiras nos rnerca
·dos. Por exemplo~ na CoruñQ., e 
antes de poñense de monumen
tos ou de percorrer o paseo· me
diterráneo que fixo Vázquez polo 
Atlántico, et.i" recomendaría ós 
foráneos unha xira polos · postos 
das peixeiias da praza de Lugo_. · 

Por sup~sto, go_sto }llOito. dos es- ' 

caparates de lencería feminina.
Pero, como case todo o muñdo, 
·é algo que disfr~to de esguello 
por ese pudor tan católico que 
nos -meteron d~ntro . En Chaf
ton Sreet, a tradicional rúa · co
mercial dublinesa, hai unha 
magnífica tenda de lencería ín-

.. tima para mulleres cun ·escapa
rate de película. Prendas e sedas 
de todas as 'corés. Seguramente 
era o· escaparate máis · t€:ntador 
para a vista en toda a verde Ei
rin. Pero nunca pillei a ninguén 
alí parado. Eu disfrutei unha vez" 
daquel pecado e púxenme tan 
vermello como o demo diante 
das ligas dunha corista. A xente 
disfrútao de esguello e segUra
mente é _así como hai que mirar 

· as tendas de lencería. A medio 
ver, mitade cos ollos, rrütade co 
maxín. 

Oque_ me fasc~nal} real
mente son as ferreterías. ' 
Todo o que alí aparece 

ten un valor engadido. ·Os ob
xectos feítos son curioso_s, pero 
¿ hai algunha rnusa máis curiO§a 
que as cousas que sirven para 
facer_ cóusas? o mundo do con
sumo soe. ser o mundo das cau
sas feítas . Para usar-e tirar. Por 
iso o mostrario .das ferreterías é 
un . e~traño e suxerente univer
so. _Alí todo está por facer. Ti 

" miras ás ferrameni:as e as ferra
m.entas mirante a tí. Estanche 
dicindo: ¡ Veña ho ! ·Merca ese 
esparavel de albanel, ¿ou é. que 
non ~s quen de_ alisar unha pa~ 
rede? ¿e qué me dis desta serra? 
¿non soñaches sempre éon facer 
a carpintería da túa vida, con 
cheirar a mestura do suor e o se
rrín? ¿é o nivel? ¿hai unha ferra-

menta máis filosófica que o ni
vel, esa burbulla de aire na auga 
que mide a moral das cousas, a ' 
su.a rectitude? · 

8 i-, ·as ferreterías son engaio
lan~es. Sempre teño dúbi
das á hora de facer un re

galo. Outra vez o maÍdito pu
dor. O úni.co ·que .me gustaría 
regalar de verdade e que me -re
galasen son as ferramentas. Ir 
xunto á amiga e dicirlle no 
cumpreanos: Aquí tes, Leonor, 
un desparafusador, que non to-

. pei a cofonia L'Eau de Laponia. 

¿E qué pasa coas liberías?, per
guntará alguén, As liberías para ' 
min son un problema. Igual que 
as farmacias. Párome e empre 
merco algo. Unha caixa de a -
pirinas. Un libr de Kafka. + 

FRANCISCO A. VIDAL 

Das mudanzas dos tetnpOs 
Mudan os tempos, e as cousas e 

. os usos van evolucionando e 
adaptándose aos novos modos 
de vida; os aparellos automatí
zanse e o que antes ~ra impres
cindíbel agora é adorno, pero se 
non fo~e así teriamos que seguir 
metidos nas covas. Agora, nó
tanse máis os cámbios porque 
nos tocou vivir no século da ve
locidade, pero os cámbios hóu
boos sempre. 

U. n hórreo de pedra traballa
da q~e na actualidade dei
xe ver polas físgoas o millo, 

. xa non fala da abundáncia. dun 
bo ano, preséntasenos como a 
imaxe dunha economía de sub
sisténcia que, hoxe por hoxe, é 
como falar da pobreza irredenta 

. . ~U dun atrasadq Sistema de pro
ducción. Pero se este mesmo 

. hórreo se asenta sobre o céspe~ 
de ben cortado do xa¡dín dun 
chalé, deixando pasar polas súas 
ffsgoas as raxeiras dun sol que o 
acusa de inútil e baleiro, pre- ' ' 
séntas·enos como o escudo 
anunciador dun casal de folgosa 
e caprichosa soltura económica. 

Un hórreo de albanelería, poida 
que xa non sexa un almacén de 
provisións, pero segue sendo un 
anexo da casa. Reconvertidos en 

'. trasteiros ou secadoiros· de roupa, 
conservan as formas que lle son 
proprias por tradición, aínda que 
se fagan con ladrillos recebados 
e pintados clinha viveza de cores 
qu,e resaltan o interese do.paisa
no por facerse ver, por revelar a 
importáncia que para el ten· esta 
construcción. · 

. É por fao que, véndoos, coido 
que estas construccióhs de ar- '. 
quitectura popular aínaa poden 
seguir tendo füturo como tales, 
en contraposición co uso orna
mental, máis proprio dunha pos
tal típica que lle dan os novos 
ricos, que os asentan sen ter en 
conta esa funcionalidade á que, 

ao longo dos séculos se foi adap
tando en cada hisbarra. Está cla
ro que un hórreo da #fonsagrp.da 
non ten qu·e ver cun da Baixa 
Limia, ou que un do Rqsal cun 
da Mariña luguesa, cada un de
les usa ·duns materiais ou varfa 
as formas, adecuándose ao clima . 
e á orografía propria qo lugar. 

Tªmpouco se pc)éle_- dicer t¡ue 
un hórreo actual, que como 
moil:o mantén as formas do 

~ século XVII, teña moito que 
ver cun deses "celerius" que se 
citan en documentos de cando 
Bruto entrou en Galiza, ou cos 

-''.orreum" ou os "orrea" de . que 

nos dan coma escritos ·do século 
noveno. 

Estes · hórreo~ de albanelería ta~ 
-mén seguen .conservahdo os 
atributos da prospericlade, o ' pi
náculo nun extremo como sím
bolo fálico ·~ a cruz no outro' co
·mo ·símbolo cristián, os toma
rratos e as físgoas; incluso, a es
te, engácleselle un escudo de ce
mento, pintado, que evoca cer
ro señorío, d~sgraciadamente . 
fictício. 

Morren as persoas, pero as for;, 
mas continúan nünha inércia 
que $e prolonga con"pequenas 

moélificacións que ao final entre
lazan tradición e modemidade . 

Ao seu pé tampouco se fai na 
actualidade aquela festa 
agrária da "esfolla", cando 

mozos e mozas· se xuntaban a sa
·car as caroupas entre contos e 
bromas que tiñan o seu cume 
cando algún galante, ao arrancar 
as follas do millo descubría un 
"rei", unha· espiga de gran ver
mello como .falo rechamante, 
que lle daba dereito a bicar á 
moza que el quixese. Agora líga
se doútra maneira, posibelmente 
máis directa e sincera, aínda que 
semelle falta de certa dose de ro
manticismo. Pero é que tamén 
nisto mudan os tempos, que fan 
que os vellos se queixen con 
aquilo de "se as mozas de antes 
fosen como as de agora ... " e os 
novos, ouvíndoos, sólten o de 
que "daquela, ligar, tiña que ser 
unha pasada". Pero nen tantó 
nen tarhpouco, cada tempo· ten 

· os seus valores, ·aínda que a to
dos nos divirtan hoxe aquelas pi
cardías que se lembran nas can
tigas populares oii nos poemas 
dq rexurdimento,. cheos do ~abor 
a1;'ridocei-dun tempo no que' o 
xogo .do arrior-_era un con1tante 

:.¡r ·e vir_entre O -SÍ e 9 rlOn, ·o que
ro e nop podo, G des.ex o . e a re- -
presic.)h, como o que se,cita na
qu~l poema de Benito Losada 

. Astrai, titulado o 'Bico Roubado: 

' ¿Porque che din· u11 bico, disme 
agora, 
Brasa, qu~ cho roubei? 

Afellás que calar roellor che tora ... 
¿Non sabes que na cara'cho deixei? 

Si eso é roubar, que así me leve 
o deño; 
¡Eu nunca tal oín! 

Máis, si eñ quedaJ; en paz mos-
tras empeño; . 

. ven, que aquí estot.i, e róubame 
outro a min. + ·• 

ANOSA TERRA 

Xosé E Ferreiro 
'A cada paso hai máis 
literatura sobre o 36' 

Que recomenda ler? 

De'Us sentado nun sillón azul de Car
lo Casar , o Ensaio sobre a cegueira 
de José Sara mago e Morrer en Cas, 
trelo do Miño. que é unha novela mi
ña reeditada agora por Xerais e que 
aborda dunha maneira global o te
ma das expropriacións de terras para 
a construción de encoros de auga. 

Que está a ler? 

Notícia dun secuestro de García 
Márquez e as obras de Saramago e 
Casares que recomendei. T amén 
estou lendo a novela de Antón 
Risco Mascarada., e non me está 
gostando nada. 

Pensa que a represión do 36 está 
tratada en profundidade na litera, 
tura galega? 

Cando eu escribin Agosto do 36 
non era un tema obre o que se ri
vera e crito moito. Agora hai moi, 
to mái , porque a pe ar de que xa 
pasaron e enta ano hai t ma 
que aínda hoxe e tán moi latente . 
Daquel conflito naceu a emente 
de moito problema qu hai h xe. 
Escribiuse algunha novela, pero n 
qu máis s publicou foi en conto. 

Vostede foi o pioneiro en xénero 
corno o western ou a ciencia fic· 
ción. Pensa nunha literatura de 
grande consumo? 

Adentreime en n vo xén r na 
busca de novos camiño e da cria-

. zón dunha literatura popular, n n 
populi ta. Os novas autores teñcn 
a teima de querer sair ao mercad 
cunha grande novela. Non creo 
que ese sexa o camiño: Nun país 

· como o noso hai que emp zar a 
acostumar á xente a ler en galego 
con cousas <loadas, non co Ulises. 

Está satisfeito do traballo do Gru· 
po Brais Pinto como ponte cultu· 
ral no franquismo? 

Nós fumos os primeiros rebeldes en 
Madrid, pero creo que a xente lle 
dá máis importáncia da que ten. 
Fi~emos unha literatura de vangar
da. Pero máis importante que os li-

. · hros que publicamos daquela foi a 
nosa atitude. Aportamos <? noso 

.grao de area para construir ese país 
que ainda está por chegar. O que 
máis valoro e o feito de inantemos 
puros de conservar Ó mesmo amor 
por Galiza hoxe. Aquela mesma 
forma de pensar e de amar. Somos 
os últimos románticos do país, pero 
o rioso amor non é 'un amor plató:
nico é un amor que funciona e que 
dá os seus froitos. • 

' 

61 

pint 
se 1 

p'art 

F• 
Ba1 



' 

Costas 
Galegas. 

Óleo sobre 
lenzo de 

Francisco 
Uoréns, 

pintor do cal 
se pode ver 

parte da sua 
obra na 

Fundación 
Barrié de la 

Maza na 
Coruña. 

O Trinque 
Inf ormaeión internacional 

Le Monde Diplomadque, pu

blicación mensual, con ver
sión t;n español, oferece no 
seu número doble de Agos

to, unha nutrida informa-
• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

ción internacional que non 

aparece noutros meios. 

V éñ.dése nos quiosques prin
c i p a is dalgunhq.s cidades. 

Tamén ten suscriptores.• · 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cangas 

•CINEMA 

Sr? NoN? 

O Venres 30 ás 9 da noite 
na Casa das Artes pasan o 
curro realizado por Marcos 
Estebo, Borja González ..e 
Tino, Si? 'Non?. Este mes
mo colectivo apresentou o 
ano pasado o curto A. vin- . 
ganza de Damián. O pase 
conta con outros dous en
gados, a actuación do gru
po folk Fusquenlla e o 
recital do poeta Uxio 
Broullón. 

• EXPOSICIÓN$ 

ANTOLOXJCA DE 
EMILIO FERNANDEZ 
RODAL 

Máis de 50 retrato feitos 
polo pintor Emilio Femán
dez Rodal (Cangas 1912-
Vigo 1972), recollidos de 
coleccións privadas pola 
famflia xúntanse na Casa 
da Cultura durante o me 
de Agoto. 

lGLESlA P ASTORlZA 

Obra do pinror local re
centememe finado Iglesias 
Pasteriza, a partir do 2 de 
Setembro na Casa da Cul
tura. 

•MÚSICA 

MAZAROCAE 
TORMENTELO 

O dou grupo de gaitas 
acruan na alameda s dia 
30 e 31, a partir das 8 do 
erán. 

FESTIVAL DA 
AN ION MAlUÑElRA 

O Xove 29 n irad do 
eñal on Bri a da Ria, 

Ni fu ni fa, Ca a da Bola e 
Queixumes do Hio. 

ANDREZJ ÜLEJLIZAK 
TRIO 

Jazz, o Xoves 29 á 11 da 
n ite no Paseo Marítimo. 

ABSORVED, HEK EN E 
NABARRAKA 

Tres grupo para o cartel 
dunha noite de rock trans
gresi vo·, o Sábado 31 no 

· campo de Massó. 

MIRlAM SANOOVAL, 
HECTOR FINDEL E 
RAFAEL AMOR 

Tres cantautores o Venres 
30 na carpa do paseo. 

•TEATRO 

MosTRA DE TEATRO 
COMICO E FESTIVO 

A Asociadón Xíria orga
niza unha nova edició~ da 
mostra de teatro cómico de 
Cangas, con actuacións na 
rua e no cine Galáxias xus
w no remate das festas da 

Carteleira C.X.LÓPEZ~PAZOS · 

~ ESPIÁ COMO POIDAS. O 
protagonista de Aterriza como poi

das presenta aqui unha paródia do 
axente 007 que poucas veces chega a 
ser brillante. 

~ AÚGUST .. O actor Anthony 
· Hopkins (famoso desde O siléncio 

dos cardeiros) dirixe esta versiótt de.O Tío 
Vánia de Anton Chehov, ambientada en 
Gales do qi:ie é nátural o director e tamén 
protagonista. Con defectos vislbeis, cons
titue a1nda asi unha obra aceitábel dentro 
do. errno cinematogr<jfico d~ verán . . ~VI~~~ u~~~1!~~~n~ !Yi~ · 

· teñen un extraño acidente. Ao desper
tar as "almas" e os corpos aparecen in
tercambiados. Un rema con moitos pre
cedentes, entre eles Unha loira moi 
dubidosa, que sempre dá xogo, ainda 
que neste caso a película, ei¡pañola, es- · 
teña realizada cunha -resesa factura anos 
sesenta. 

~ MISIÓN IMPOSÍBEL. Versión. 
cinematográfica da vella série tele

visiva. A nostalxa• axiña se dúue coas ce- ' 
nas aburrid::is que··quedan por baixo de 
calqueira filme da série Bond. Cruise: 
guapo cando sorri; como actor fáltalle 
moito ainda • · 

vila, a partir do Luns 1 de no Paolo Nani que leva a Centro Social Xunta, de 
Setembro. O programa da sua Risa á cana ao Galá- Galicia do Carballiño. Ali 
mostra volta xuntar unha xias, e polo outro clown O xuntan a intervencións en 
enchema de grupos a pesar Pallasete Rimbot no Canis pintura, escultura, fotogra-
do emalamemo económico Lupus. Producciones Ñ in- fia, debuxo e gravado, de 
da Xunta, que este ano re- terpreta Los dioses y los máis de vinte artista novas. 
duce doutravolta a sua cuernos de Alfonso Sastre, Entre elas, o colectivo Pu-
aportación. Con todo aes o Sábado 7. O mesmo dia o 

. 
pilas Gustativ'as; Marta Q.~-

grupos de renome pasarán Centro Dramático de Via- basa, Zarza, Consuelo Fa-
polo festival: Produccións na fai. a última representa- cal, Teresa Arrojo, Teresa 
Teatrais ·do Sur, Teatro ción da mostra na Praza del Ria, Gloria Sande, 
do Aqui e o Centro Ora- das Pontes. A clausura Marta Armada, Carlota 
mático de Viana. Teatro chega o Domingo 8 co fa- Rodríguez, Maria Martin, 

"" Descoñecido acompaña o llo dos prémios Xfria ao la- Anamn López, Elisa Viz-
pregón o Luns 1 ás 8 do se- bor e ao deslabor teatral.' caino, Gema Rey', Ana Pi-
rán cun espectáculo de rua. Unha novidade nesta edi- llado, Angeles Neira, Car-
É o mesmo día no cine Ga- ción é o Encontro de reíle- · mela Femández e Cristina 
láxias, que. unha das estre- xión sobre o teatro en Ga- Bemárdez. · 
las do festival Produccións liza e Portugal ; que cele-
Teatrais do Sur, interpreta bran en duas entregas. A Cee 
a sua leitura do Ubu Rei éle primeira o fin de seaman 
Alfred Jarry, Sempre Ubu. do Venres"6 en Cangas, e a 

• EXPOSICIÓN$ O Martes tamén canta con segunda en Outubro na 
animación de rua, da man Feira de Teatro· de Viana 

EDUCACION E da Esmorga, e a peza A ver do Castelo. 
PATRlMONfO. A si podemos da compañia sal-
HERDANZA DUNHA 

mantma Zaguando, no ci- o Carballiño FUNDACION 
ne Galáxias. Máis teatro de 
rua para o Mércores, desta O Instituto herdeiro da 
vez co grupo Libélula de • EXPOSICIÓN$ Fundación Blanco de Le-

egóvia, -que anteceden a ma, acolle até o 22 de Se-
actuación de Las Veneno, MULLER XOVEN E tembro unha mostra arte-
con Veneno pa ti no Galá- CIUA TIVIDADE llada pola Consellaria de 
xia . O Xoves trae unh.a cultura e o Museu de Belas 
d s pezas máis agardadas da A asociación Mulleres Xo- Artes 'da Coruña, onde 
mostra Oé, oé, oé unh.a sá- venes Area promove esta xuntan os restos do mate-
tira en clave futbolera de mostra ·coa intención de rial didáctico empregado 
Teatro do Aqui. O mesmo divulgar a obra das novas no coléxio. Algunh.as pezas 
X v s o pub Canis Lupus criadqras de arte galegas, incluso pertencen a lu86, 
ai:olle En pecado bancário ou residentes na Galiza. A data da inauguración do 
do grupo Axouxere. O exposic ión, de carácter iti- centro legado por Feman-
programa do Venres vai nerante, pódese visitar até do Blanco no testamento. 
ocupado polo clown italia- o vindeito 31 de Agosto no Instrumentos musicais, ma-

pas da peninsula', métodos 
de escr~tura, 2.000 cunchas. 
de mar e 1.000 espécies ve
xetais, son alguns engados 
xunto os oito retratos de 
Federico Madraza, hoxen
dia a colección particular 
má[s completa. 

A Coruña 

• EXPOSICIÓN$ 

CoLEct10N · 
CAIXAGALICIA 

Pódese ~isit.ar na Estación 
·Marítima· até o 8· de Se.:: 
tembro. Comprende 140 
obras pertencentes a auto- .
res galegas do século XX. 
O primeiro tércio fica re- · 
presentado pola obra do 
grande impulsor da escul
tura Francisco Asorey 
(1889-1961), xunto os pin
tores do seu tempo como 
Manuel · AbeÍenda Zapata 
(1889-1957) e os motores 
do rexurdimento da pintu
ra Álvarez de Sotomayor 
(1874-1960) e Francisco
Llorens (1874-1948), mi 
pezas qe Roberto González 
del Blanco {1887-1959). -A 
obra de Castelao dá paso a 
escolina representativa do 
movirnento d'Os Novós, 
desde Seoane a Maside. A 
colección tamén inclue as 
últimas décadas do século e 
polo tanto ·o pintor Tino 
Grandío, º· escultor Paco 
Pestana, ou o outro pintor 
Alfonso Sucasas, entre 
moitos outros. De Tino 
Grandío e Francisco Llo
re ns tarnén se pode -ver 

·obra na Fundación Barrié 
de la Maza. 

lMAXES CIGANAS 

Un anaco da vida dos ciga
nos veu retrátarse na obra 
do fotográfo catalán Ra
món Z~balsa. A Cása da 
Cultura Salvador de Mada
riaga e>cpón Imaxes ciganas, 
50 fotos en branca e negro 
tomadas. entre 1972 e 
1993, até primeiros de Se
tembro. 

•MÚSICA 

SABANDEÑOS E 
ÜMARA PORTUONDO 

O concerto é o Venres 30 
de Ágosto no Coliseum. 

DEEP PURPLE 

No Coliseum da Coruña o 
Martes 10 de Setembro. 

Cuntis 

•MÚSICA 

FESTIVAL 
A NTIENCORO DO 
UMIA 

. A praia fluvial de Pomeno
va, acollerá o Sábado 3 l' 
un festival heavy-metal 
conaa o encero do Úmia. 
A entrada de 500 pt; dá 
dereito a provar dos mil li
tros de calimocho prepara
dos polos organizadores e a . 
escoitar en directo unha' 
escolla na que figuran Ba
rón Rojo, Los motores, 
Kalean, Boikot, Mordor e-. 
Crazy Cabuxa. Entradas á 
yend~. en cuntis (cervexa
ria A-24 ), Caldas (pub· Si
garpa), A Estrada (cafete
ría A Farola), Pontevedra 
(O Porrón), Santiago (pub 
La Estación e Discos Farís) 
·e en Vigo (tenda Virgin)". 

Ferrol 

•MÚSICA 

MILLAOOlRO 

-As festas de Ferrol coman 
coa actuación estelar de 
Milladoiro, o grupo irino~ 
vador da música tradicio
nal galega que xuntou máis 
de 20.000 per-soas na sua 
actuación en Vigo. É o Sá
bado 31 na Feira de ·Mos
tras. Ese mesmo dia no Te
atro Jofre pódese asistir á 
final do prémio de gaita 
Constantino Bellón. 

CLAN MoRiARTY 

O conxunto pop neo
hippy acuta o Venres 30 na 
sá Santa Compaña. 

CARLOS CANO 

O Sábado 31 no Teatro 
Rosalia C~stro. 

Mouforte 

• LEITURAS 

FEIRA DO LIBRO 

Unha nova edición da Fei~ 
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O grupo Los 
Motores 

aduará, o 
sábado 31, 
na praia 
fluvial da 
Pontenova. 
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Antón 
Lamazares 

expón no 
Centro 

Galego de 
Arte 

Contempo
·ránea. 

Isaac Díaz 
Pardo 

expón na 
Caja Madrid 

de 
Pontevedrci 
- até o 1 de 

Setembro. 

ANOSATEBRA ... -· .... ~ .. ~ ......... ~ ................ • ....... -· .... •,•. •_,•,,•,•:• ........ •. •.• .. •.-• ... . •:•. • ... . 
· ·ra do Libro en Monforte, 

do 29 de Agosto at.é o 1 de 
Setembro. 

Ourense 
.• ; ... 

• EXPOSICIÓNS 

Convocatórias 

. CURSOS PARA EMIGRANTES BuscÁN CARTAZ PARA os 
.ENCONTROS AMASCUL TURA 

' . 
a un primeiro prémio de 400.000 pta.1 

ou a un accesit de 75.000 pta. O apar
tado fotográfic::i cínxese As Neves e o 

preferéncia. Te~1- que ser antes do 15 
de Setembro~na . Casa da Xuventude: 
Celso Emílio Ferreiro, 27. 32004 Ou
rense. 

' ·Luz. E COLOR DESDE 
. CUBA'°'". ·- . . =- ' 

O .Ministér.io de, Asuntos Sodais 'a tra- . 
vés do Fondo formación, ~Lmparte w1-
ha série de'.'cursos no mes de Setembra, 
.dir·ixidos a emigrantes que voltaran á 
!.f erra· nos últimos dous anos. Os .¡iro
gramas van das · 200 ás 400 hora~ de 

. Fica aberto até o -31 de Owtubro o 
concurso para o cartaz dos Vll Encon
tros lntemacionais de Cinema Docu-
1~eptal, qu~ d_ecorrerán do 15 ao 2.3 
deste 'ano en Lisboa baixo a organiza
ción de Amascultura. Os concursan
tes;. individuah ou colec~ivos poden ' 
ap(esetrtai Ún,.ou máis traba1los por un 
préÍniq de -100.000 .. escudos. Pódense 
peder ·as bases no Gabinete de Re
las;oes Públicas da ,;.mascultura, telé
fono (07-351-1) 93S 84 07 e 938 85 

. seu entorno, con obras de 18x24 a JO 
x40 cm. en co~ ou B/N, sempre co ne
gativo e baixo lema e plica. Palas fotos 
dan un primeiro prémio de 150.000 
pta. , un seg.undo de 50.000 pta. ·e uri 
primeiro pa.ra menores de 16 anos de 

PRÉM!OS DE INVESTIGACION DA 
REAL ACADÉMIA GALEGA DAS 
OÉNCIAS 

.Obra de José Dila~i:á n~ , 
Café Real. . _,,. 

' Ü NOVO PAPEL DA 
.,ARTE ·-· ,. 

O papel reciClw]o é o so
porte · empregad o nesta 

' mostra colectiva que abre . 
' no Café Isaac._ 

RivgRSIDB AR TISTS 
GROUP 

-O Museu Municipal acolle 
unha escolma de obras, 
pinturas e esculturas, do -
grupo londinense criado en 
1986 por artistas de várias 
nacionalidades residentes 
na banda oe~t~ de .Londres. 
Nesta vegada expoñen os 
óleos do galego Xosé s ·uá
rez, xunto a composición 
de rnáquinás de coser cor
nudas da estadounidense 
Linda .Hack, entre moitas · 
outras pezas. 

Pontevedra 

•CINEMA 

LADRON DE . 
BICICLETAS 

Este filme rodado en 1948 
por Sica-Zavattini, pódese 
ver en. versión orixinal o 
Mércores 4 de Setembro na 
sá de Caja Mad rid, ás 
20,30 e ás 22,15 h., dentro 
da programación do Cine 
clube . Pontevedra . Ás 
21,45 h. pasan un víd~o re
sume do filme cedido polo 

.Instituto de Cultura Italia
no. 

• EXPOSICIÓNS 

ISAAC DIAZ PARDO 

o nomeado artist·a e em
presário das cerámicas de 
Sargadelos, expón baixo o 
título Un experimento 
sobre o cartel qe cego, 
unha escolma dos seus tra
ballos deste tipo realizados 
nas última~ tres décadas 
xunto unha recopilación 
documéntal gráfico-bibli

.gráfica s.o bre os a ntec"c~
dentes do cartel de cego 
realizada por Guillermo 
Escribas. A mostra ramén 
oferece un catálogo cun 

."clases e abranxen várias especialidades: 
cociña e se.rvizos, reposteria, recepcio
nista, instalador electricista, técnico 
en autoedí.Ción,' ax udante de cociña, 
camare-ir·o, fonraneiria e informática. 
Os cursos terán lugar en calquer luga~ 

. de-Galiza onde ~nt~u un grupo .de 15 
péisoás intere.sadas. Para maior infor
mación ou formalizar as inscricións haí 
que dirix.irse a.o Fondo Formación. O 

' Freixiño.- Doutor. Carbal, 51. A Guia. 
36207 Vig9 .. Teléfono (986) 37 71 91. 

· 70, efax-938 93 47 : 

0 HUMOR, ·O A_MOR DA.)?AZ 

A asociación Preséncia Cigana con 
·sede ·en Madrid, está a receber debu-

ABERT A A INSCRICION PARA A . xÓs, c~ricaturas e todo tipo de viñetas 
DANZA DAS ESPADAS q~~ r·idiculicen o racismo para a expo-

. sición O humor, o amor da paz. Acep
o Ateneo Santa Cecília de Marin abre ·. · tan traballos en DIN A4, até o JO de 
o prazo, do 1 ao 9 de Setembro, para Setembro, na Presencia Gitana. Val
parti<;ipar na tradicional Danza das Es- ·derrodrigo 76/78, E. 28039 Madrid. 
padas . A partir do 2 de Setembro o Fax (91) 373 44 62 
Ateneo tamén permite a inscricicSn · · 
no~ cur os programados para .o Outo- CERTAME LITERARIO E DE 
no: obradoiros de pintura e debilxo di- FOTOGRAFIADAS NEVES 
rixidos po~ Manuel Torres; cursos de 
inglés para adul~os e cativos, música 0 -Concello das Neves convoca o seu 
para os futuros compoñentes da banda 
~uni.~ipal, epc~dernación de ini
ciaciór:i e perfeizoam~nto, ¡nanualida
des, enca_ixe de bolillos, fotografia básí
ca, baile de salón e traballado de coiro. 
Información e inscricións no Ateno 

• Santa Ce~ília : Rua· Caracol, 36 baixo. 
Marin. Teléfono (986) 88 02 83 . 

estudo introductório dea
lizado polo próprio Isaac 
Díaz Pardl.l. Abre só até o 
1 de Setembro na sá de 
Caja Madrid, de Luns a 
Sábado de 12 a 14 e de 19 
a 22 h . Domingos e festi
vos de 12 a 14 h. 

ARTE GALEGA DO 
XVI AOXVIII 

O Edifício Sarmiento do 
Museu de Pontevedra gar- . 
da unha coleccións de arte 
galega que -abranxe do sé
culo XVI ao XVIIL Tábo~s 
anónimas, óleos de Gregó-

sesto certame literário e fotográfico, 
aberro na vertente literária a artigas 

·publicados na prensa entre o LO d~ 
Xuño e o 30 de Agosto ae 1996 que 
teñan algunha relación (xeogi:áfica, 

· histórica, cultural, etc) coa vila do 
Miño. Hai que apresenrar o orixinal e 
ca~o cópias baixo plica; para acceder 

· 25.ooo· pta. O prazo de admisión re~ 
mar~ n-;s dous casos o 4 de Setembro 
de 1996. Para maior información pó
dese recorrer ao concelio: teléfono 
(986) 64 8Ó 38. 

ENCONTROS PEDAGOXICOS 

Artellados pala Asociación Sócio-Pe
dagóxica Galega (AS-PG), decorre r 
por várias vilas do país durante o mes 
de Set~mbro. En Lugo do 9 ao 13; en 
Pontevedra do 16 ao 21, enVerin do 
24 ao 26, en Santiago do 23 ao 27, Foz 
do 24 ao 26; e Ribeira do 23 ao 26. Fe
rr9l os acolle do 16 ao 2 Le Vigo d 23 
ao 28. A inscrición pódese formalizar 
até o 8 de Setembro na AS-PG : Lara
cha, 9-baixo. A Coruña. Teléfon o 
(981) 27 82 59. 

PÍDEN VOTOS PÁRA os PRÉMIO 
ÜURENSE DE BANDA DESEÑADÁ 

A Casa da Xuventude de Ourense 
convoca os Prémios de Banda Deseña
da de 199 5, un para o mellor autor ou 
autora, e outro para a personalidade 
ou entidade máis relevante na banda 
deseñada galega. Para elexir este úlM.
mo piden aos afeizoados que envien 
un cupón con tres votos en arde de 

A A<;:adémia Galega das Ciéncias con
voca tres prémios de invest igac.ión pa
ra este ano que recebe¡:án traballos so
hre temas ou problemas nas áreas de 
matemáticas, física, física do cosmos, . 
química, xeoloxi-a, bioloxia, farmácia, 
ciéncias sociais, económicas e ciéncias 
técnicas. Os prémios son de 1.000.000 
pta. para un traballo de investigac ión, 
outro de 500.000 pta. para a promo
ción de xoves investigadore (menores 
de 28 anos), e un terceiro de 250.000 
pta. para un traballo publicado ou en 
vias de publicación na revista J a Aca
démia. Para concorrer hai que di po~ 
ñer do título de lic nciado ou clour r 
{o primeiro prémio ó teñen acce o o 
doutores), e de trabal! 
escrito para o concurso, orixinai , 
inéditos e rematad) nestc mesmo 
ano. Para optar ao d us primeiro 
prémios hai que remesar os traballos 
baixo plica (con curricula) e lema, e -
critos a dobre espazo en DI A4, por 
sextuplicado, antes do 30 de Novem
bro de 1996, ao egredário da Real 
Académia Galega das Ciéncias: rua do 
Franco, 2. 15702 Santiago. O xurado 
vai compo to por cínco membro da 
académia e tres repre entantes da Fun
dación Caixa Galicia, patrocinadora 
dos prémios. + 

dunha cultura, a conme
morativa dos 25 anos de 
traballos arqueoloxícos no 
Castro de Viladonga, ou a 
de pezas de Prata sobre pe
dra. O horário: de LO a 13 
e de 16 a 20 h. de Luns a 
Sábado. 

MENDIETA, 
LAMAZARES, E A 
COLECCION ARCO 

.rio Ferro Requeixo, Antó- .. 
nio de Puga ·ou Isidoro Ló
pez, xunto esculturas de Jo-
sé Ferreiro e Francisco An
tónio Rodeiro, forman par-

e Matérias, memórias, dez 
artistas de América Latí: 
na tamén residentes ~n 
Pat'is, acollida no primeiro 
andar do Pazo Provincial. 
O paseo de Euclides xun
ta obra de Yár ios a rtistas 
do estado. na Faculdade de 
Bebs Artes e na Escola de 
Restaurac'ión. 

· Pódese visitar até finais de 
Agosto. 

Santiago 

O Centro Galego de Arte 
Contemporánea mantén 
abe rra catro mo trn . A 
adicada á obra da pintora 
cubana finada n a década 
d s 80, Ana MenJi ta; 
Gracias do lugar de Antón 
Lamazares, unha montaxe 
a entada na pintura; e a e
gunda entrega do Jepó ito 
da colección da Fundación 
ARCO. A sá abre Je Mar
tes a Sábado de 1 J a 20 h ., 
Domingos e festivos ele 11 
a 14 h. 

Uuis Uach 
aduoo 
venres 5 de 
Setembro no 
Pócio de 
Congresos 
de Santiago. 

te da oferta do Museu. O 
mesmo edifício acolle unha 
nova sá adicada ao 
azulexo. 

A BIENAL 

A XXIV Bienal de Arre ·de 
Pontevedra, promovida 
pola Depuración de Pon
t~vedra, expon obra en 'ca
tro sás da vila até .o 8 de 
Setembro. A Antolóxica 
do escultor Camilo No
gueira, 'aberta no Teatro 
Principal, comparte o edi
fício coa escolla das cria
cións apresentadas ao cer
tame. Novos valores. Re
~ncontro con Leopoldo 
Nóvoa: ' ausén-cia e cinzas 
con obr~ do artista ponte
vedrés afincado en Paris, 
ocupa o último anda1: do 
Páclo Prov incial. Tamfo 
na bienal a mostra Obras 
constructivistas con 36 
pezas de Joaq.uín Torres 
García (1874-1949) aber
ra no Edifício Sarmiento 
do Museu de Pontevcdra; 

Redondela 

• EXPOSICIÓNS 

ARTELIXO 

Refugallos, material de des
feita e lixo en xeral son os 
materiais escollidos para as 
pezas, esculturas das máis 
variadas formas e dimen
sións, que se expoñen polas 
prp.zas e ruas de Redondeta, 
ai.nda o ria Alvedosa serve 
de marco para un inmenso 
falo. O Artelixo chega a sua 

. segunda edición da ínan da · 
organización da Fundasión 
Josefá e o Cine clube Cla
queta, e cunha sá no Audi
tório Xosé Figueroa para 
obra en pequeno formato. 

•MÚSICA • EXPOSICIÓNS 

XAQUEMATE GALLAEClA FULGET 

Ainda vai ocupar por uns 
Este grupo folk estará na ' dias vádos locais de San
Alameda de Re9onde1a o 
Venres 30 ás 11 da noite. 

Riba.dávia 

r• FESTA 

F~qT A DA l STORIA 

O Sáb~dó 31 de Agosto 
ten lugar en Ribadávia a 
Fe§ta da lstoria; unha das 
celebracións máís impor
tantes· do vrao pola canti
dade de xente que xunta e 
polo peculiar da festa. Nese 
dia Rivadávia recupera e 
época medieval. Vestir, co-

. mer e beber te:ñen pouco 
qµe ver co século XX, todo 
retrata o medievo no Cas
telo dos Sarmiento e no 
Bairrb xudeu. Ainda o di
ñeiro ;:ictual desaparece po
lo maravedi. 

tiago até o mes de Setem
bro. Dívidese en carro seé-
cións que son A Xénese (no 
Coléxio de Fonseca), O 
Debate ( recolle a h istória 
desde fins do XIX ao XX, 
na lgr.exa e Claustro da 
UniversidadeJ, A Nostálxia 
(Casa dá Troia) e O Futuro 
(no Coléxio Oficial de Ar
quitectos). Todo pasando 
por alto os desastres, as cá
tedras roubadas e as incau
tacións de. patrimóni~ de 
1936. Abre de Martes a Sá; 
badn Je 10,30 a 13,30 e de 
15,30 a 20 h. Domingos de 
11 al9 h . 

MusEu DO Povo 
GALEGO 

Tres mostras durante o mes 
de Agosto no Museu do 
Pavo Galega. A ~tnográfi 

-ca Galicia. Nas orixes 
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Luís 
Madureira 
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dous 

es~táculos, 
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Vian. 

ANOSATERBA 
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AnúnciQs de balde 
• Véndese ordenador 386 DX. (982) 
22 60 35. Preguntar por Luis. 

•Véndese gaita de Buxo, nova, con 
funda. Feíta par Selvane. 85.000 pta. 
Teléfono (909) 82 94 77. Manuel. 

• Regálase un gatiño moi cariñoso, 
listo e xoguetón. Chamar ao (986) 20 
18 25 ou 2016 65. 

• Regálanse canciños. A nai é Pas
tor alemán'. Perguntar por Raquel no 
teléfono (986)·42 04 88, de 9 a 1. 

• O Movimento Defesa da Lingua 
(MOL) envia o seu boletim Língua 
Nacional n22, a quem o desej~r. ln
clui material para se autofinanciar. -
Livros, camisolas, bandeiras, autoco
lantes, etc. Encomendas no Apartado 
570 de Ferrol. Envio gratuíto . 

• Camisetas do Plantabosques'97 
á venda. Por cada camiseta planta
mos tres árbores (teixo, acivro e 
sobreira) nos bosques galegos . 
Prezo 1.000 pta. Solicitádeas a Xeva
le, Apartado 35 Chantada. Pago por 
talón , contrareembolso ou xiro postal. 

• Estou buscando información so
bre as e os okupas. Simboloxia (se 
a teñen) , que é que as/os move a 
"okupar", como escollen os seus ob
xectivos , se están unidas/os por al
gunha tendéncia ideolóxica, se ocu
pan os edificios para víviren neles ou 
con outras final idades , etc. O meu 
enderezo: Carlos Manuel Callón To-

rres. Castiñeiras-Areeiros, 134. 
15966 Santa Uxia de Ribeira. 

• Oferta de discos e casettes. Pre
zos interesantes. Señor Baños (986) · 
4'1 34 96. 

• Grupo -de novas músicas, con 
experiéncia, precisa baixista e per
cusionista. Teléfono (986) 28 03 16. 

• Oferécese director. de bandas de 
música popular. Teléfono (986) 41 
34 96. Sr. Baños. Vigo. 

• <;opyright (leia-se "sopirrait") é 
urna publica9áo electrónica náo-co
mercial de pensamento, crítica e 
cria~áo em galego-portugues. O 
seu enderego na Internet é: 
http://www.udc.es/dep/lx/cac!sopi
rrait. Nascida em 17 de Maio de 
1996 e originada na Corunha, (_{opy
right já leva dez números. Visita 
<;opyrjght e colabora. 

• Gralha N2 12. Especial Bóveda. 
60 anos da guerra. Noticias. Envio 
gratuito. Apartado dos Correios 678. 
32080 

• Mercedes 300 Turbo Diesel im
pecábel. Con todas as extras. 90.000 
Km. reais. Aforre 3.000.000. Prezo de 
ocasión por ausentarse só 4.000 .000 
pta. Máis informes : (986) 37 06 53. 

• Se acreditas no Reintegracionis
mo e moras en Ponte-Vedra ou 
arredores, pom-te en contacto coa 

•MÚSICA ÜRA V AOOS DOS 90 DE 
LAXElRO 

Viveiro _ 
BERROGÜETO 

• EXPOSICIÓNS 

ÜOCE RELATOS 
CURTOS 

Assembleia Reintegracionista Ene · 
Agá, através de carta no· Apartado 
dos Correios .266 de Ponte-Vedra, ou 
por telefone nos números (986) 84 
47 29 (Henrique) ou (986) 85 .94 58 
(Ramom). Qualquer ~olaboragom é 
Bem-vinda! 

• A Asembleia réitengraéionista 
Ene Agá de Ponte-Vedra pom a 
venda camisolas grises ilustradas · 
com 28 personages históricas da 
Galiza ao prego de 1.000 pta. unida
de". Pedimentos nos teletones (986) 
84 47 29 (Henrique) ou (986) 85 94 

. 58 (Ramom). 

• Alúgase piso amoblado, moi cén
trico, na Guarda. Tamén se vende fin
ca de 1470 metros cadrados na entra
da da Guarda. Teíéfono (986) 61~5 60. 

111 O colectivo antimilitaÍ"ista Corne
ta Objecta (ANOC) vai editar um 
cuadernilho (formato compact disk) 
com contos , poesias, debuxos e 
qualquer traballo que faga referéncia 
ao antimilitrismo. Quen desexede co
laborar pode enviar as obras, máximo 
um fólio , a: Corneta Objecta (ANOC) 
Apart. 1.024, 27.080 Lugo. Até o 4 de 
Outubro. 

• Compro selos para franqueo con 
ou sen goma, usados e tarxetas tele
fónicas. Apart. 32 004 28Cl48 Madrid . 

• .Vendo sel os novos, usados, so
bres primeiro dia, lotaria. Apart. 
32.004 2-8048 Madrid.+ 

Mú ico de grande espe
riéncia integran este con
xunto folle apresentado ha i 
uns meses, q ue xa canta 
cun amplo recoñecemento 
do púb lico. Ar.tua den tro 
do c iclo Raíces mu.sicais eu
ropeas na Praza do Toral, o 
Xoves 29. O mesmo ciclo 
oferece o co~certo de Lluis 
Llach , o Venres 5 de Se
tembro no Pácio de Con
gresos. 

A C asa das Artes mantén 
aberta a mostra dos grava
dos realizados nesta década 
po lo nomeado pintor. N o 
mesmo local póclese visitar 
a exposición permanente 
da Colecc ión Laxeiro do 
Concello de V igo, unha vi
zosa escolma de máis de 40 
cadros que percorren d i.fe 
re n tes épocas do a u to r . 
Abre. até ·a 30 de Setem
bro, de Luns a Venres de 
11 a 14 e de 1 7 a 21 h. Sá
bados á tarde e Domingos á 
mañá. 

Xulio Vilariño expón no pub 
O G ato Negro a sua série fo
tográfica Doce rel.atos curtos. 

António Lagarto, . ten a sua 
reposición do 6 ao 17 de 
N ovembro excusada polo 
éxito acadado a finais da an~ 
terior t~mpada. Lago virá, 
do 6 ao 15 de Dece~bro, 
Duas semanas co presiden
~ d~ MaryMo~~.unha 
adaptación de António Feio 
con música de Paulo Curra
do. António Feio tamén di
rixe e traduce a obra de Neil 
Simon Perdidos en Yon
kers, en Decembro do 20 ao 

Sanxenxo 

• FEIRA 

FESTA DA CEB LA 

En anxcnxo o ,Mér ore 4 
d t mbro, e lebra e u
t ra nova edición da F ta 

da Cebola inaugurada en 
198 . 

Vigo 

• EXPOSICIÓNS 

AMARATON 
FOTOGRAFICA 

A Casa das Artes acolle as 
fo tografri as fe itas po los 44 
participantes na MAratón 
Fotográfica de Vigo. 

FRANCIS PICABIA 

Os 4 5 cadros ex postas até 
hai unhas semana en San
tiago, chegan ao Centro 
cultural Caixayigo. A mos
tra titulada O soño español, 
recolle obra de toda a vida 
db a rtista dadá francés 
Fran c is Picabia. (1 8 78-
1953) . Horário: de Luns a 
Venres de 18,30 a 21,30 h ., 
Sábados de 12 a 14,30 e de 
18,30 a 21,30 h. , e Dom in
gos de 12 a 14,30 h . 

R OSA V EGA. 

Colga acrílicos no café A r
dora. 

ÚLT IMAS 
ADQUlSJClON DO 
Musw Q UIÑONES DE 
L EON 

A Ca a das A rtes aco lle 
até Q 29 de Sete mbro , as 
o bra adquiridas polo Mu
seu Municipal de Vigo des
de 1990. Horário: de Luns 
a Venres de 11 a 14 e de l 7 
a 21 h . Sábados á tarde e 
Domingos á man á. 

·Porto 

o SAO JoAo ABRE A 
TEMPADA 

O Teatro Nac ional de Sao 
Joao do Porto apresen tou a 
sua programación a té final 
de ano. Unha producción 
própria do Grande Teatro 
do Mundo de Calderón de 
la Barca ocupa os primeiros 
pases , do 19 ao 27 de Se
te mbro e do 12 ao 27 de 
Outubro, baixo a dirección 
de Nuno Carinhas e ceno
grafia de Nuno Lacerda. O 
te x to de Gil Vicente A 
T ragicomédia de D. Duar
dos dirixido por Ric ardo 
Pais e c~n ce n ografi a de 

2 7, montaxe promovida no 
Projecto lnterdd_ades do 
Ministério de Cultura xa es
treada en Lisboa. O primei
ro de Outubro, dia interna
cional da música, comeza o 
"Ciclo de dive rtimentos -
·mais ou menos solenes, redi
mindo a concha dos seus 
pecados cénicos" con Me
sas, rádios, pianos, per
coss6es e repercuss6es on
de · van obras de Steve 
Reich, John Cage, Conlon 
N a ncarrow, Thierry de 
Mey, Javier ÁÍvarez e Fran
co Donatoni, baixo a inter
pretación de Miguel Berna t 
e Manuel Campos na per
cusión, mentres Fausto Ne
ves e Pedro Burmester to-. 
car.fu no piano. A versión· 
concerto que dirixe Graz ie
lla G alvani d'O poder do 
diñeiro, tamén estreada no 

.Teatro Nacional de D. M~
ria en Lisboa, continua o 
mesmo ciclo es dias 3 e 4 de 
Outubro. Para o· dia 5, Luis 
Madureira- canta Boris 
Vian un espectáculo con 
Luis Madureira e Jeff Co- . 
líen, que dá paso a Orques
tra Clásica do Porto dirixida 
por Ivo Cruz, o dia 7. Ao 
dia seguinte Miguel Cintra 
canta xunto o pianista Nu
noVieira de Almeida, unha 
escolma titulada Melodr~
mas (para voz declamada e 
piano) de pezas de Schu
bert, Liszt, Satie e Pouknc. 
A programación musical re
mata con ópera contempo
ránea, os dias 22 e 23 estrea
se en Porto Éclipo con libre
·t"o. e música de A n tón io 
Pinho Vargas, baseado nun 
texto de Pedro Paú::ao. • 

EncruciUada XOAN COSTA 

HORIZONTAIS 

l . Baía pequena. 4. Terra rodeada de auga por todas as par
tes. 6. Ao revés, substancia solúbel, de gasto acre, utilizada 

' como tempero. 9. Parte final do intestino. 10. Título dunha 
obra de J. Joyce. 13. Son produc"Ído potas aves cando can
tan. 15. Naque! lugar. 16. Pasou polo coador. 17. Posuiren. 
19. Ao revés, adverbio de afinnación. 20. Dialectalmente, 
eles. 22. Símbolo do sodio. 23. Considera, pensa. 25. Que 
se move eón facilídade. 27. CqnxuncióA que une palabras, 
frases ou oracíóns e ten valor negativo. 28. Planalto moi re
gular. 30. Levar ou traer cara a si . 32. Embarcación grande. 
33. Ao revés, río de Hungría que leva as augas do lago Ba
latón ao Danubio. 34. ·cursos 9e auga. 36. Ao revés, ore. 

VERTICAIS 

l. Ao revés, nota musical. 2. Caixa rectangular de rampa 
convexa que se usa para gardar cousas. 3. Naque! lugar. 4. 
Pouco cómodo, desagradábel. 5. ignorante en calquera 
asunto. 7. Coc~r sen usar auga ou aceite. 8. Supostos habi
tantes da Lúa. 9. Pon en acción. 11. Grupo en que sedivide 
algo. 12. Ponlle un sina~. 14. Avaro, mesquiño. 18. Demos
trativo feminino plural. 21. Letras de Lema. 24. Inscrición 
que figuraba na cruz de Cristo .. 26. Prefixo que significa 
enxendrar, produci"r. 29. Letra 31. Coza sen auga nin aceite. 
35. Desprazarse ata o sitio . 

-Caldo de letras 
u· G N A z p N s K X -G A 

K Q D y R o B A B I z e 
V M 1 y u z B .Ñ E u p E 

u K G -N o z e A u K T E 

F H y A o V u y -R F A o 
y o R I E T R A G A 1 p 

Q Ñ T V T Q .u H ·e A e M .u 
-

B u X A T o X o 1 z o V 

1 D A G Ñ I A D -U u N 1 

B R p u Ñ I Y-. X e s y G 

e A D I Ñ A M H G y Ñ y 

X G z A A z o R Ñ e H z 
Doce nomes de aves rapaces. 
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D111Ecroa: Alfonso Eiré López EMPRESA XoRNALIS11CA EonoRA: Promocións Culturais Galegas S.A. PJtESIDENrE: Cesáreo Sánchez Iglesias 

Prí~Cipe 1 22, planta baixa (36202) Vigo. Tell.: Administraeión, Subscrici6ns e Pübli<;idade (986) 43 38 30•. Redaccióa (986) 43 38 86 - 22 24 05. Fax (986) 22 31 01. 

A Comisión promotorápide aos vecifios que.aporten as testemünas silenciadas sobre a represión do 36 
·. ~ . . ' .... 

Cangas homenaxeou. aos Mártires do Angúiei.ro 
-0- c.v. 

Os nomes de António Blanco, 
Guillerme Fernández Pavito, 
Daniel Graña, Xosé Nores Ro
dríguez, Uxío Bastos Jatón, 
Normandino Núñez Martínez, 
Alexandre e Xosé·Martínez Pa-

. zó, Estanislao e. Francisco Fre

. rreiro Budiño e Secundino Rui
bal foron lembrados o dia 28 en 
Cangas, cando se cumpre·n 60 
anos do seu asasinato a mans 

. dos sublevados. 

Qs once viciños de Cjmgas fu
silados· no lugar do Anguieiro, 
perta do Alto da Portela, apare
ceran dias despois, cando un 
barco de faena atopou os seus 
carpos atados no médio do 
mar. Xunto a eles, en Cangas 
quíxose lembrar. aos 41 viciños 
mortos a mans dos militares e 
da Falanxe no 36, -entre eles o · 
alcalde Xurxo Echeverri e o 
concelleiro Lorenzo Corbacho:' 

A iniciativa da homenaxe partiu , 
da Comisión Mártires do An
guieiro, da que forman parte 
entre outros, Mariano Abalo, 
Xosé Chapela ~ex-alcaldes d$ 
Cangas-, Xaquín Nares e Ma
nuel Sotelo que sofriron prisión 
na llla ·de San Simón despois 
do golpe militar. Entre os actos 
comemorativos, que contaron 
co é3:POio do grupo de governo 
municipal, destacan a organiza
ción dunha exposición na Casa 
da Cultura c·on documentos da 
época e rememorativos dos 
acontecementos do 36 e o cha
mamento público para que os 
viciños participen aportando da
tos e probas que axuden a es
clarecer a. história de aqueles 
duros e silenciados anos. 

Coma teste'muña do. terror da
q ueles dias exponse en Can
gas a carta de Francisco Ferrei- · 
ro Budiño na que da canta polo 
miuc::lo a marte dos seus filias 
António e Ladislao. "Foron fusi
lados en Anguieiro un Vernes 
ás catro da mañán e sepultá
ronnos na mar levados por un
ha motora do fabricante Cerve
ra e permaneceron na auga 40 

De esquerda a dereita, Xosé Collazo, Xaquín Nares; Manuel SOtelo, Mariano Abalo, Xosé Chapela e X.L Méndez Ferrin partici
pantes no acto. · · 

dias", escrebe Francisco quen 
canta tamén como Ladislao fu
xiu de entre os martas para la
go ser preso en Subrido onde o 
mataron "a baioneta, tendo a , 
menos de gastar pólvora, pois 
o · pobre mozo ·pediá por todos 
os seres que eles máis quixe- . 
ran, que o deixasen ou que.lle 
desen un tiro". 

O relato amasa a represión 
que non ia P9-rar ·con estés fusi
lados: " 'O día 4 de Outübro do 
mesmo ano fixeron unha ho
menaxe militar na que falou 
Moldes. e ( ... ) dicinElo·.que se 
mataría a todos ·as hor:nes. e 
mulleres qu·e fosen- de ideas 
vermellas. · O dia 5 talaba Bal
domero Carrasqueira e Olmiña 
no establecemento do primeirn, 
[dicindo] que non estaban con- · 
formes con rapar ás mulleres. 
Que habia que castigar ou ·ma
tar e isto q·ue o levabq.n á reu-

. nión do fáscio". · 

Na Casa, da Cultura están ta
mén á mostra os álbunes de 
guerra de Castelao, excepcio
nal ilustración da masacre q'ue 
supuxo o golpe militar. 

Participación popular 
nas · horrienaxes · 

A ínauguración dunha rua que 
leva o nome de Mártires do An
guieiro dá comezo a unha cam
paña de participación popular 
para a consecución dun monu
mento -da autoría do artista lo
cal· Manolo Coia- que lembre 
tamén no concello aos mártires 
·do .36. "Responde á débeda 
que ternos con aqueles homes 
e mulleres que tiveron· que dar 
a sua vi_da palas suas ideas, 
non é máis que o intento de 
restituir a xustiza histórica" si
nalou Mariano Abalo, un dos. 
promotores da homenaxe, 
quen defend'e a necesidade de 
ter memória histórica para "que 

. non se. volvan a reproqucir 
aqueles feitos e loitar contra a . 
represión que naquel entón se 
produciu de forma radical ". A 
preséncia no acto de dous pre
sos da época, Manuel Sotelo e 
Xoaquín Nores, busca, ao dicer 
de Abalo, "dar o protagonismo 
real a toda a xente que viviu 
aquel tempo e que está ai para 
dar testemuño da represión e o 
terror". 

Os actos celebrados no con
cello de Cangas incluiron un 
concerto de Laura Quintillán e 
L,mha mesa redonda coa parti
cipación de Méndez Ferrirt, 
Xosé Collazo, Xaquin Nores, 
Manuel Sotelo e Mariano Aba
lo e íncluiese no intento de re
cuperación da história local 
que, con motivo do 60 cabo
dano do golpe militar, sH está 
a desenvolver en diversos 
concellos.+ 
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A -leido 
silenc.io 
MANUEL CIDRAS 

ª
asunto dos papeis do 
ESID, coa negativa 

do Gobemo a desclasi
ficar uns documentos que dei
xaron de ser segredos cando se 
fixeron de dominio público, 
serve para exemplificar cómo 
funciona no cerne do sistema 
político o que semanas atrá 
chamabamos "o Estado delin
cuente". Como t da delin
cuencia -e e pecialmente a 
de carácter político-, a delin
cuencia e tatal ten numero o 
partidario e me mo apoloxe
tas, público ou privad s, que 
conforman o que p demo · 
chamar, refac nd o tópico, o 
" nt rn político dos GAL", 
que como se ve é ab ndo mái 
extenso qu da ET A. Tam
pouco ten moit mériro: no 
sacramento do p d r empr 
ofician multitude de a )lir 
papanatas. 

O peor de te que chama~o 
"entorno" é o eu cad.cter 
vengonzan e e covarde, qu 
expresa e e impón pola leí do 
silencio. Ebrio de p der, mira 
ao eu redor de reta o que 
exi te e o que non existe sen 
máis que dicir o que é e o que 
non é pronunciable. O mái 
irritante do políticos non é 
que fagan parvadas -crimi
nais parvadas, inclu o- enon 
que nos queiran facer a todo 
parvo . Ese é o eu entido de 
democracia: elevan ao úbdito 
á categoría de cidadán e 1 go o 
titulan idiota. 

Para que entendan o idiotas e 
aquele para o que a metáfora 
é inasequible, o O berno de 
Amar quere remata-la faena 
cun Proxecto de Lei que, l 
úa orixe, ben poderfa chamar

se de Segredos ficia1 . A Vo
ce . Alí donde remata o b ta
do de Dereito em za Estad 
de Lei. O b letfn ficial ' a 
vara do moderno R i Mida ·, 
que fa¡ e lei qu ' d li to, 
mentira o qu é verdad , si'
lencio o que é clamor. Alome
no p r cincocnt· an . O 
proxecto é tan inxu to que re
serva os hon res e a medallas 
para os criminal , e a v rg ña 
e o oprobio para os seu neto . 

E logo din que defenden a fa
milia.• 

V OLVEH AO REGO 




