
_ A Mesa denúncia ao fiscal Malvar por nón facer 
cumprir a lei de-normalización 

~----~-s~------

comezou o cÚrso na ESO 
sen reformar nengun centro escolar 
. 10-----

Naého 
11 Eu saín da canteira, 

pero agora 
ninguén lle fa¡ caso 
ao fútbol de base" 

---9---

Abandonan o Consello da CRTYG denunciando 
a política de consigna de Fraga 

------7-------

0 20 de Outub~o, primeira volta das eleicións 
de Nicarágua 

------17~------

Pepe Carreiro 

LE5,ADO 
POLIT\[0 
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No 90 h~bia un presuposto p~ra un muro de contención en Bens, 
· pero os cartas marcharon para obras de trinque 

Tumba de lixo para Francisco Vázquez 
O alcalde 

da Coruña, 
Francisco 

Vázquez dixo 
que o 

derrubamento 
de milleiros de 

toneladas de 
lixo no vertedoi

ro de Bens, 
o pasado dia · 

doce, fol a 
maior catástro

. fe ecolóxica da 
.história do Es

tado. Mália que 
a el non 

corresponde a 
r~sponsabilida
de de ter criado 

a esterqueira, 
en 1990 deixou 
de construir un 

muro de 
contención onde 

se produciu o 
alude-para 

facer obras 
suntuárias na 

cidade. Ademais 
non exerceu o 
debido control 

sobre a xestión 
dun vertedoiro 

cuxo desplome 
causou a marte 
dunha persoa. 

Estes erras 
poderian supor 

a sua tumba 
política. 

lllSTORIÁS E ALGÚN 
PERCÁNCE TODAS DITAS 

EN ROMANCE 
Antón Cortizas 

Unha divertida e coidada 
introducción · 

ó mundo da poesía. 

ADEIAIDA, 
HENRIQUEE 

DEMAIS FAMIIJA 
Xavier Docampo 

Adelaida é unha ·rapaza pouco corrente. 
e as cousas que fai 

tampouco sona as típicas ... 

· ti?::..ta•;3fi·~ 
¡ip: ¡Jet!fM 

í~"'-;:°;;itiS 
67/(/!:8&f 

. *. ~ • .. . A'.t.f~/.f.r,¡.-.t~ 
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Mariano Raxoí noo deixou que Orza defendese 
o acordo de financiación pactado no Parlamento 

É cedo para coñecer en profundi
dade o novo modelo de financia
mento autonómico. Será preciso 
analisar a letra pequena, e coñe
cer os .acordes que o Governo 
estatal acadou coas autonomias 
governadas polo PP e as éom- · 

O Centri> Dramá~co 
estrea con éxito 
o matrimónio literário 
de Vilar _Po·nte e Synge 
Quico Cadaval, director de teatro 
e contacontos vinculado ás salas 
alternativas, ven de estrear Como · 
en Irlanda, última produción do 
CDG que xunta unha.peza de An
tón Vilar Ponte e outra do irlandés 
John Millington Synge. (Páx. 21) 

pensacións que van receber as' 
tres con governo socialista. O re
parto dos 200.000 millóns do fon
do de solidaridade e os 10.000 
millóns do fondo de nivelación vai 
depender da capacidade de 
presión das autonomías. (Páx. 4) 

O PP escúdase 
na Coroa para seguir 
agochando 
a corrupción polítiea 
O discurso de Anguita, non só foi 
distorsionado, aparecendo como 
unha 19ipotética desputa entre 
Monarquía ou República, senón, 
reconducida a polémica sócial· 
cara á líberdade que ten o rei nas 
intervencións públi~as. (~áx. 15) 

A privatización 
• 

da alta tecnoloxia 
médica triplica o 
retraso na atención 
aos pacientes 
A suposta búsqueda de efi
cácia e eficiéncia que os res
ponsábeis da Conselleria de 
Sanidade apontaban como 
obxectivo da privatización da 
alta tecnoloxia hospitálaria 
ten desembocado nun em
pioramento da asisténcia, 
pouco tempo despois da ins
talación das unidades xestio
nadas pola empresa Medici
ña Técnica de Galiza en Vi
go. As razóns, máis aló da 
fundamental inexisténcia dun 
marco xurídico que ampare e 
dea razón de serás fórmulas 
de xestión aplicadas por Ro
may Beccaría, semellan sus
tentarse na precária organi
zación existente nos novos 
servícios, sobre todo por falta 
de persoal abando. (Páx. S) 

Todo por 
Fraga , 

e as autovias de conexión coa 
Me ta poden e tar rematada 
para o ano 2001 é grácias á via
xe que Fraga fü<o rec~ntemente 
a Madrid, non importa que o 
me mo presidente tivera asina
do un acorde que recollia como 
data límite a de 1993. Se no no
vo modelo de financiamento se 
cria un fondo de nivelación, ta
mén fo¡ ·por Fraga, por máis que 
Orza non puidese defender a· 
propo ta galega, pero Lucas se 
plantase defendendo a Castilla
León. Se se construen as catre 
fragatas en Bazán e o dia antes 
da manifestación aparecen múl-
· tiples proxectos para a factoria 
ferrolana, tamén foi por Fraga, 
capaz nunha semana de mudar 
os plans de toda a construción 
militar do Estado español e ta
mén de Uruguai, Brasil e Hong 
Kong. Qué pasaria se Fraga, na 
vez de ir ás carreiras puidese 
quedar en Madrid todo o ano?· · 
Toda a política de Fraga sustén
tase, desde que era ministro, 
nun único axioma: os me~os de · 
comunicación represéntannos á 
realidade, pero esta non ten na
da que ver. co que son as causas, 
senón co que estas parecen.• 
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,. O ve~edoiro coruñés de Bens era ignorado polo concello 

, ;p ~rzame~tp para un muro de contenció·n 
!·· · ~' f Oréf CleSViado para· obras su~tua_-ria,s 

-

-*H. VIXAN·DE 

Algo·cheira mal na Coru{la. En 1990 habia un presuposto municipal para construir un muro de contención no lugar onde o dia 12 se 
desplomaron milleiros de tq.neladas qe lixo do vertedoiro eoruñés de Bens. O investimento non se chegou facer e os cartas marcha
ron para obras cosméticas nunha cidade que, por decisión do seu alcalde, Francisco Vázquez, medra de costas á realidade. 

noite interrompe os traballos de 
urxéncia que realizan operários 

- en Bens para desprazar o lixo ' 
do cúmio do vertedoiro a unha 
zona con menor risco de des-

. prendi'mento. Os cabos de alta 
tensión recomendan traballar 
coa luz do dia, un erro pode su
por unha descarga mortal. Vá
rias ·swdas de metros terraplén 
abaixo, un grupo de traballado
res comezan a .retirar os millei
ros de toneladas que- se des
prenderor:L O labor é especial
mente arriscado e as condicións 
de traballo de extremada dure
za. O risco dun novo alude está 

, na mente de todos e as pás ex
cavadoras e os camións que es
tán a pé de obra correrían a 
mesmá sorte que Xaquin Seran~ 
tes López, que morreu no des
prendimento porque estaba a la
var o seu coche nunha fonte ao 
cabo do Portiño. Nunca houbo 
marta máis esquecido ca XaqUin 
Serantes. O concello ben lago 
buscou de chegar a un ·acorde 
coa família para que calase, pe-

ro despois non tardou en aban
donar as labores de busca do 
seu carpo. 

A solución de urxéncia de deitar 
o lixo na zona _de San Pedro de. 
Visma -lindante co vertedoiro 
qe Bens:._ non gustou aos vici
ños porque está na proximidade 
das suas casas. O doce amar
gor da podreduníe que invade o 
bairro é aínda máis insuportábel 
que no resto da cidade. 

A decisión de ubicar en Bens· un 
vertedoi~o non correponde a 
Francisco Vázquez., como tam-

. pouco é ·responsabilidade sua 
que o terreo non fose preparado 

- para acoller o lixo_ Hai anos que 
se sabe .que Bens está ao límite 
da sua capacidade, pero nunha 
situación similar atópanse a 
meirande parte dos vertedoiros 
da Galiza. O do lixo .é un dos 
problemas máis importantes dos 
municípios galegas, e o plano · 
de resíduos da Xunta non dá co
mezado a andar. 

A. PANARO 

Pero Francisco Vázquez si é 
responsábel de non exixir un 

·control sobre o vertedoiro ou 
de arquivar auto-

Vázquez cüantifica a magnitude 
do desprendimento e alerta de 
que existe o risco de ser moitas 

maticam ente os 
informes subsmi
n i strad os pala 
empresa conce
sionária da ex
plotación de 
Bens, Feroga.sa: 
Outra das críti
cas que se lle 
ten feíto a Váz
quez é que o 

· ·concello carece 
dun plano de 
emerxéncia para 
actuar en situa
cións semellan
tes. O despren
dimento puxo en 
eviáéncia que 
non h-ai coorde
nación entre as 
diferentes admi
nistracións. Den
tro do próprio 
concello , Pedro · 
Vasco, concelle!-
ro-delegado para 
o ver.tedoiro, 
asegurou que el 
"non manda na-

1
Porque eran 
as dez da 
mañán, senón o 
número de 
mortos seria moi 
superior". 
ANTONIO QUINTELA, 

TESTE MUÑA 
DO DESPRENDIMENTO. 

máis as toneladas 
que poderian cair 
e o mar poderia 
sofrir unha conta
minación oito ve
ces maior á so
portada cando a 
catátrofe do Mar 
Exeo. En realida
de os efeitos da 
contaminación xa 
son perceptíbeis, 
as redes situadas 
na enseada do 
Portiño para im
pedir que o lixo 
saia ao mar non 
abondan , xa que 
comeza a chegar 
ao interior da 
bahia coruñesa e 
mesmo ao Ferrol. 
Mália esta afirma
ción a política in
formativa de Váz
quez conquire re
baixar a magnitu
de da catástrofe. 

Afectados 

·d a " . Vázquez 
controla todo o poder munici
pal. 

Por outra banda, a ministra de 
Meio Ambiente, Isabel Tocino, 
a perguntas do BNG asegurou 
no Congreso 

António Quintela 
Núñez gábase de ser unha das 
poucas persoas que presen
ciou o desprendimento. "Cando 
só levaba uns metros fuxindo 
-di-, xa caira todo". Quintela ·é 
un dos viciños do Portiño que 

que o alcalde 
co(uñés, Fran
cisco Vázquez, 
non solicitara 
axuda ao Gover
n o · central para 
facer frente ao. 
de r r u b amento. 
Cando foi abor
dado o proble
ma no Congre
so, Tocino 
desentendeuse, 
asegurou que 

· era un ha com-
_peténcia níunici
pq.I ·e dixo que o 
alcalde "xa sa
.bia o que ia su
ceder" . As peti
cións de .axuda 
á Consellaria de · 
Sanid.ade por 
parte do conce-
1 lo -si se produ
ciron, en con
creto solicitaron 
un informe so
bre as condi 
cións de saude 
do Portiño. A 
demora de vá
rios dias en dar 

1
Paco Vázquez 
se.mpre ignorou 
a situación dos 
bairros da 
Coruña, só 
pensaba nos 
Cantóns". 
BIENVENIDO GÁBARRI, 

COMISION 

DE AFECTADOS. 

foi desprazado 
polo concello ao 
pavillón dos de 
portes por moti
vos de segurida
de. "Porque eran 
as dez da ma -· 
ñán, senón o nú
mero de mortos 
seria moi supe- • 
rior, e xa avisára
mos en Xaneiro 
do perigo que se 
corría". Os vici
ños do Portiño vi
ven, maioritaria
mente, de reco
ller lixo do verte-
d o i ro para rea-
. proveitalo. Un ha 
vez pasados tres · 
dias ·desde a ca
tástrofe, ao estar 
o Portiño ·por riba 
da cota á que po
deria chegar o li-

. xo, caso dun .no-
v 6 desprendi
mento, o concello 
ditou unha provi 
déncia para que 
os máis de dous
centos despraza- ' 
dos retornasen 

resposta contribuiu a enrare
cer as relacións entre o corice
llo ·e os viciños do Portiñ.o. 

ao seu domicílios. Un informe 
sanitário que tardou dous dias 

Pasa á páxina seguinte 
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A ameaza de navas derrumbamentos segue vixente quince dias despois que unha língua de basura arrasara o monte levando por diante todo o que·topou até o mar. 

en chegar indicaba que non 
habia risco sanitário , o único 
probl.ema era o do fedor. En re
alidade, o povoado xa estaba 
en condicións moi precárias. 

que inicialmente será acometido 
desde as heiras, para evitar que 
os posíbeis desprendimentos 
sepulten aes operários que o 
construen. De haber un alude 
mentres non está rematado o 
valado de contención , o des
prendimento seria canalizado 
polo· centro· e o risco de afectar 
a persoas veríase reducido. 

Situación do vertedoiro 

O derrubamento do verfedoiro 
colleu ao concello cun plano 
para ver ·de selar, rexenerar e 
facer un parque público en 
Bens co financiamento da 
Unión Europea, ainda que o 
plano era ,discutíbel debido á 
situación qa ZO!:Ja, nunha área 

en -exceso venteada. 

En todo caso, a xestión do ver
tedoÍro foi máa desde o punto 
de vista técnico, político e de 
administración. As medidas de
seguridade e. de disposición do 
lixo que se tomaron na ester
queira nqn respostal] a nen
gunha filosofia de xestión ha-

Bienvenido Gctb arri Jiménez , 
portavoz da Comisión de Afec
tados , cons idera que as duas
centas persoas que están no 
pavillón non receben unha aten
ción axeitada. "Dannos tres bo
cadillos ao dia, tanto se se trata 
de rapaces que están no berce 
como se son adultos". Pem esta 
non é a única queixa que expre
sa. "Querian meternos en dous 
coléxios nos que non hai intimi
dade", engade. Os afectados 
non queren volver ás suas ca
sas mentres non se mellaran as 
condicións de habitabilidade das 
mesmas. "Van investir miles de 
millóns no vertedoiro e non pen
san nos seres humanos. Cuns 
poucos cartas podían arranxar 
as nasas casas, xa atopamos 
várias ratas enormes e asi non 
podemos viver. Paco Vázquez. 
sempre ignorou a situación dos 
bairros da Coruña, só pensaba · 
nos Cantóns". 

Crise política, económica e social por mór do~ desprendi~ento-

De momento o concello da Co
ruña preparou un plano para eli
minar o risco imediato de des
prendimento, retirando o lixo do 
cúmio do vertedoiro. Posterior
mente vai comezarse a constru
ción dun muro de contención 

Estes dias a urbanización da 
Ronda dos Rosais ven de in
tensificar unha campaña de 
propaganda para vender os pi
sos e apartamentos que edifi
cou nas proximidades do ver
tedoiro de Bens. 

Parellamente, no concello está 
en exposición pública o avance 
do Plano xeral de Ordenación 
Urbana, que tiña previsto lega
lizar todas as actuacións polé
micas destes anos e apresen
tar o proxecto da Coruña no 
ano 2000. 

Por outra banda, o Plano Es
pacial do Porto foi denu!lciado 
polos comerciantes pela sua 
orientación especulativa. 

O próprio PXOU tiña previsto 

urbanizar a-zona de San Pedro 
de Visma, onde agora estase a 
habilitar espazo para deitar o li
xo que sobra e aliviar Bens. A 
urbanización de Visma tiña co
mo obxectivo ubicar vivencias 
sociais e de protección oficial 
nunha zona que inicialmente 
estaba destinada a ser a área 
de protección arredor da refi- ' 
neria de Petroliber. ~ . 

Até o momento, A Coruña ofe
recia unha face dupla: por unha 
banda a cidade deitada á ·ria, 
agarimada polo seu alcalde, 
que levaba investimentos millo
nários mentres a outra face, A 
Coruña· dos bairros, cun sanea
mento e uns servizos urbanos 
denunciados pala oposición mu
nicipal como deficientes, era ig
norada pelas autoridades, que 

Si que hai responsabilidades 

faciari por ocultar o seu abando
no. O desprendimento en Bens 
deixou á lus esa dobre polífic_a. 

A P?rtir de agora, mália que o 
governo busca declarar á cida
de como zona catastrófica, A 
Coruña vai pa:sar dificuldádes 
por ou¡:is razófls: primeiramen-· 
te porque os orzamentos públi
eos van ter que prestar espe
cial atención ao vertedoirq, pa
ra asegurar que non se produ
zan máis catástrofes. A segun
da razón é que a falta de re
cursos públicos e permanente 
presenza dos federes na cida
d e ·van -disuadir ás · persoas 
con :ntencións de facer investt
mentos na localidade. A crise 
social, económica e política al
bíscase sen que haxa-solución 
a curto prazo. + 
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A. PANARO 

molog_ada no mundo, porque 
non a hai: cada queñ xestiona 
o vertedoiro como quer e ·dés
de o concello nunca houbo un 
interese real .por controlar 
Bens.. 

Non hai acorde técnico sobre 
as causas do desprendimento, 
pero descártase que se produ
cise por mor -das explosións de 
metano, mália as declaracións 
das persoas que estaban pre-

- sentes no momento da avalan-
cha, que aseguran que si hou
bo explosión. Un~ha das razóns 
que se barallan é que os plás
ticos impedisen a compacta
ción do lixo. En todo caso hai 
fendas de vários metros no cú

. mio da esterqueira -e daque-

... 

la subsiste o risco de novos 
desprendim.entos- e a placa 
de abaixo -o v~rtedoiro acu
mula lixo en placas que se van 
cubrindo de terra- estaba 
conformada de xeito diferente 
ao resto das placas superio
res. Ademais, a basura estaba
acumulapa nunha forte ¡:>en
dente. o· feito de rexistarse un · 
rriovimento sísmico imperceptí
bel nesas datas é outra das 
circunstárícias que concorreu 
no desprendimento·, segundo 
afirmou o alGalde coruñés, 

·,Francisco Vázquez, aínda que 
este extr.emo é desmentido po
los dados da sismografia da
quelas dat~s . • 

Os responsábeis do vertedoiro de Bens, na Coruña, _ 
teñen nomes de apelidos: Francisco Vázquez, Manuel 
Fraga e Xosé Cuiña. O primeiro porque non controlou 
debidamente a situación da esterqueira e mesmo porque 
no seu dia evitou facer un muro de contención na parte 
que agora caeu cando xa había aprobado o orzamento. 
Os segundos non foron quen de pór en marcha o plano 
de resíduos que a sociedade galega necesita para 
solucionar un dos seus problemas máis graves. 

Manuel Fraga e Xosé Guiña inventaron un plano de 
resíduos que enchia os petos da Fenosa e que 
pretendía levarse adiante de forma autoritária pero que 
era inabordábel pola própria natureza do PP, que 
concibe a pqlítica nos concellos como unha sorte de 
alianzas.de famílJas e caciques locais nas que 
importan máis os favores, os votos-cautivos e o· 
equilíbrio de poder que a solución dos problemas , 
sociais. Para acometer un plano de resíduos é preciso . 

·alcalde, para xustificar a falta de control, afirmou que 
non había precedentes, pero non era asi, no próprio 
Estado español rexistrouse un caso semellante en 
Pamplona e Tenerife loita para evitar algo parecido. O 
PP, pola sua banda, trasladou ao concello a 
responsabilidade única do suceso paFa denunciar a 
incompetércia das autoridade~ locais. 

Das derivacións penais por este suceso, xa rematarán 
por falar· os tribunais. De momento hai un morto que se 
trata de ocultar baixo o lixo e un desastre ecolóxico 
que o próprio alcalde califica como o máis grave dos -
que se produciron no Estado. 

. -
Na xestión do lixo, como en moitos outros ·aspectos, . 
Vázquez e Fraga maniféstanse de igual xeito. O · 
alcalde coruñés desentendeuse da petición de axuda 
que no seu dia formulara o daquela alcalde de Vigo , _ 
Carlos Principe, cando o conflito do lixo no bairro de , 
Teis. Príncipe queria abordar o problema do lixo de · 
forma conxunta, Vázquez dicia que Bens xa era unha 
solución para A Coruña e que non se embarcaba 
neutros proxectos. Agora a basura entrou pala porta 
da_,sua casa. · 

·a colaboración de todos ~ a sua participación-, e no 
PP non hai quen acorde medidas comuns. -

Pero neste dramático esperpento. xurdido na Coruñ·a 
-podia ter sucedido en calquer outra parte- houbo . 
máis elementos fomentando a confusión. O PP, desde -
a Xunta é desde Madrid, av1vou o Jume ao deixar sós 
aos coruñe.ses frente á catástrofe, mesmo chegou a 
pór dificuldades para tratar de agudizar os conflitos 
motivados polo derrubamen_to. 

A demagóxia foi unha arma que utilizaron tanto o
.· alcalde como o PP desde os governos central e 

autonómico. Vázquez, para eludir as suas 
responsabilidades, fixo vitimismo e augurou unha 

· grande catástrofe para quedar por rfüa c;io ben e do 
mal. Lago meteu a rnerda debaixo da alfombra. O 

. Pero non só desde as institucións. houbo demagóxia: 
os viciños do Portiño foron manipulados nunha 

. estratéxia delirante de enfrentamento co concello que 
poderia deixalos máis desasistidos do que estaban 
antes do dia doce. 

O alcalde, xunto coa cidade, será o pagano, porque 
estes sucesos sempre teñen consecuéncias políticas. 
Que llo pergu.nten a Carlos p·ríncipe, que peroeu o 
sillón mercé· á émp!icadora de_ Guixar e ao labor de 
zapa do PP .. Triste final para Francisco Vázquez, pero 

. próprio do personaxe. O home que engalanou á 
Coruña con fachadas de cartón-pE¡dra, ignorando ao 
resto da cidade, rematou engulido polo lixo'. Por moito 
que faga, nos próximos meses os coruñeses ao sair 
da casa non van esquecer levar un pano na boca. 
Tanto cheira aviva a conciéncia. • 

ANOSATERRA 



4 GAL IZA 
A repercusión do-novo sistema vai depender da capacidade de presfón do.Governo galega 

- • .. • l • - • - • 

-A ~unta -non puido defender 
. 
'. 

en· Madrid· o acordo do Parlamento sobre-finariciamento -
-0- ALFONSO. El,RÉ 

Ainda é cedo para coñecer en 
profundidade o novo modelo 
de financiamento autonómico. 
Será preciso analizar non -·só a 
letra pequena, senón coñecer 
os acordos. que o Governo 
estatal acadou cos diversas au
tOnomias governadas polp PP 
e as compensacións que van 
receber as tres con gove.rno 
soc,ialista. O . reparto dos 
200:000 millóns do fondo de 
solidaridade para os 5 proxi
mos anos e os 10.000 millóns 
do fondo de nivelación vai de
pender da capacidade. de pre
sión das distinta~ autonomias. 
A da Xunta non parece existir 
pois fixo deixación dos próprio 
acordo suscrito no Parlamento. 

Mariano Rajoy retiroulle a pala
bra ao conselleiro Xosé António 
Orza, na reunión do,Consello de 
Pol)tica Fiscal e Financieira, 
cando pretendia defender os 17 
pontos acordados no Parlamen
to galego sobre financiamento 
autonómico. Cando pediu de 
novo a palabr~. negouse a dar
lla. Asi o manifestaron dous 
conselleiros presentes na citada 
reunión. O acordo de financia
mento coa Xunta xa o deixara 
pactado Fraga, sen que Orza ti
vese nengunha cápacidade de 
manobra. 

Fraga afi~a que os cá_mbios producidos no sistema de financiamento autonómico son cousa sua. A. PANARO 

O feíto vai máis alá da própria · · 
desautorización do conselleiro 
polo seu partidp en Madrid e, 
mesmo, de deixar sen virtuali
dade nengun)la o próprio acor
do parlamentar, pois a incidén
cia negativa ou positiva do no
vo acordo sobre financiamen .:. 
to, vai depender en .boa medi
da da capacidade de presión 
que teña o Governo galega. As 

· medidas correctoras estipula
das, o fondo de solidariedade 
e o fondo de nivelación de ser
vícios, van ·ter- un reparto un 
pouco reglado que vai de
pender ainda de futuras nego
ciacións anuais. 

Con eses fondos o PP está a · 

Maior. autonomia 
financieira 

Do novo modelo parece ~onsta
tarse: unh~ maior autonomia fi
nancieira, o qu~ é o mesmo que 
dicer autonomia. política, pasan
do dun 14 a un 44% de control 
dos próprios recursos, a máis. 
de ter capacidade normativa so
bre cinco impostas. Máis .. esta 
beneficiosa autonomia a respei
to das arcas estatais queda re
lativizada ao comparala coa que 
acadan as outras autonomias 
nq seu conxunto. 

Caté!lunya, na práctica, terá un 
cen por cen de autonómia finan
ceira, equiparándose coas Vas-

. cangadas e con Nafarroa, que . 
posuen un réxime especial. Ma- · 
drid. e Valéncia están tamén en 
idéntica situación, tendo que de
volvé r Madrid ainda recursos 
qos que lle son próprios. Por 
·iso, como afirmaba o voceiro do · 
BNG . pa~a temas económicós, 

-" Xesús Vega, a Catalunya "non 
· se mete. cos fondos de nivela

ción pois estes constitúense cos 
recursos públicos do Estado sen 
que vaian en detrimento da re- , 
caudación catalana que vai $er 
do cen por cen". Toman asi sen
tido as palabras de Mariano Ra
joy can-do afirma que coñ ·este 
novo modelo de financiamento 
se des bota calquer . intento de 
bossización, que seria unha de-· 
claración de independéncia por 
parte de Catalumya .semellante 
á de Padánia. · 

Miguel Cortizo, o voceiro parla
mentar do PSdeG-PSOE consF 
dera que non só Galiza perde 
autonmomia financeira en térmi
nos relativos senón que se im
pede o "ter política económica, 
pois non sabes con que diñeiro 
vas contar de fixo, ao ser o fon-

~ ,tentar mercar a anuéncia de · 
Andalucia e Extremadura ao 
novo modelo de financiamento. 
Asi, segundo puido saber A 
Nosa Terra, a Rodríguez lbarra 
ofrecéronlle 8 mil millóns de 
pesetas COllJO compensación e 
18 mil millóns a Manuel Cha
ves.-Non pudemos saber cal foi 
a cantidade pactada con José 
Bono, de Castilla-La Mancha,· 
mais semella que · xa chegaron 
a un acordo. Ou'tro tanto debeu 
acontecer con Juan José Lu
cas, de Castilla-León que, ·ao 
contrário de Orza, . enfrontouse 
á sua cúpula partidária en Ma
drid negándose a acatar as di
rectrices se non existian unhas 
c9mpensacións claras para a 
síJa comunidade. Foi esta pos
tura a que fixo variar á última 
hora o modelo·que tiñan redac
tado Rodrigo Rato e. Mariano 
Rajoy, aumentando ós índices 
compensatórios. 

. · do de garantía de carácter co
xuntu ral su.xeito a negociación, 
polo que non podes proxectar 
os if'lvestimentos a máis dun 
ano vista". ~ortizo afirma que 

"as diferéncias vanse_agrandar . maque tamén vai depender .da 
entre as distintas comunidades, .. política que leve a Xunta a res-
pois non se tiveron eñ canta os peito _das empresas e· os seus 
desequilíbrios e os 1ondo.s tam- altos cárregos que "radicadas 
pouco valen para correxilos. . na ·Galiza, seguen a tributar fó
Agemais, se uns saen beneficia- · - ra, pois teñen unha forte inci-
das, outros teñen que perder, -déncia no IRPF". Entre o -que 

. por léxica, e xa sabemos quen rest~ por negociar do acordo de 
sae ben e quen sae mal". . financiación, Jordi Pujo! recoñe-

. ceu que "á débeda .sanitária é 
Tampouco é satisfatório o novo algo importante". 
·modelo para o BNG. "O nível de 
autonomía financieira segue a Deixación· do aprobado ' 
ser moi baixo e non só hai que no ·Parlamento · 
ollar o nível de recursos que 
acada Gatiza, que parece s~r o 
único que lle 1mporta á Xunta 

· nas suas declaracións, senón 
en coneeito de que os recebe 
cada comunidade autonóma", 
afi_rma Xesus Vega. 

Xesus Vega cree que para ·ava
liar correctamente· o novo siste
ma que vai ter vixéncia -até o 
ano --2001, "é preciso coñecer a 
letra pequena do acordo". Afir-

Víctor Vázquez Portomeñe afir
ma que o acorde "é positivo, 
ainda que non fóramos quen de 
conseguir todo o desexado, pe
ro non pretendíamos previlé
xios, senón xustiza e equidad~ . · 
e lográmolo". Para Portomeñe o 
incremento do Fondo de Com
pensación lnterterritorial, a cria
ción dun fondo de nivelación de 
servícios e o crecimento acom
pasád o do IRPF ao nivel do 

A. EmÉ 

Os princípios 
do parla:tnentarismo 

As ~ríti~as e descalificacións -do PP á actuación parlamentar do 
BNG en Madrid son a constatación do inoito que os manca polí
ticámen~e candó se pón de manifestó a sua doble linguaxe, predi
cando aqui unha política e realizando ~ en Madrid outra -totalmen~ 
te contrária. Estas diatribas ·entran dentro do normal x.ogo políti
co. Menos admisíbeis son duas. afirmQ.ción de Fraga Iribarne. Por 
unha banda, declara que é <\ Xunta quen ten a:-rep,resentación dos 
intereses galegos en Madrid, pedíndolle ao BNG que non trate 
nas Cortes os temas que xa foron apresentados no Parlamento 
Galego. Pola outra, afirma que, ainda estando de acordo, non s.e 
vanapoiar as propostas dos deputados do BNG. Ambas posturas 
son profundament~ antidemocráticas. Fraga está a descalificar os 
priil.cípios básicós do parlamentarismo. Máis,. nón é que o traicio-

. ne o subconciente, senón que esa é a política qwe ven aplicando, 
desde a sua cheg~da no Pazo do Hórreo.• · . 

PIB, supoñen "catre garantias 
quE? satisfán ao Governo gale
gQ". Afirma tamén que o incre
mento de autonomía financieira 
está garantizado por contar ago
ra con capacidade normativa 
sobre os tributos cedidos e o 
30% do IRPF. 

A respeito dos 17 pontos apro
bados por unanimidade no Par
lamento galego atirmou que "se 
recolle na sua filosofía funda
mental , a corresponsabilidade 
fiscal e a solidariedade interterri
torial", recoñecendo que a maio
ria non se aprobaron, pero ex
cusándose en que "por non ter 
unha aplicación concreta en nú
meros". A respeito de asum ir 
por parte galega a xestión do 
IVA -un dos pontos do acorde 
parlamentar galego- Portome
ñe afirmou que a Xunta cedera 
porque "existen dificuldades téc
nicas para a sua aplicación", pe
ro puxo como logro a criación 
dunha comisión para estudar a 
transferéncia de impostas. 

De "mofa, escárnio e pasivida
de", calificou Miguel Cortizo a 
negociación que Orza levou en 
Madrid, anunciando que pedirá 
a sua comparecéncia no Parla
mento para "devolverlle política
mente todo o que se merece. 
Orza deberia ter demitido". O 
voc~iro parlamentar do PSOE 
califica de ''tomadura de pelo o 
que fixo o PP" ao facer que 
consensuaba os 17 pontos co
as demáis forzas "e lago nen 
sequer defendelos en Madrid 
pois xe estaba todo negociado". 
Afirma que isto demostra, "que 
os do PP non son en absoluto 
de fiar . Púxémoslle unha pre
sión política nas mans en bene
fí cio de Galiza, e eles hipoteca
ron todo a pral do inventário do 
partido, con submisión total ás 
directrices de Madrid , renun 
ciando a calquer defensa das 
teses aprobadas no parlamen
to". O PSdeG-PSOE "buscará 
todas as posibilidades para 
opoñerse ao acordo", estando 
pendente do que decida o parti
do a nível estatal, máis Cortizo 
avoga porque as comunidades 
governapas polo PSOE apre
senten un recurso de. inconstitu
cionalidade. 

Xesus Vega tamén pensa que 
os 17 pontos aprc;>bados no Par
lamento "obedeceron a unha es
tratéxia de imaxe do PP",~ consi
derando que "t~rá que respon
der políticamente non só da ' 
postura de deixación mantida en 
Mqdrid, senón da utilización par
tidista da Cámar:a· galega e ·1ao 
engano ao póvci en xeral na per
soa dos seus lexítimos repre-
sentantes". · · 

Fraga lribarne, lonxe de anterio
res declaracións nas que ·canta
ba as exceléncias ·do sistema 

· que propu~a o PP a nível e_sta
tal, considerándo que ia ser be
neficiO!?O para Galiza, desta vol
ta, calificouno, unicamente·, co
·mo "defendíb~I.". • · 
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Os informes tardan agora tres veces máis que antes en chegar' ao médico.-.· 

Unidades de alta tecnoloxia· do Mecltec -· ·: 
en Vigo derivan pacientes á -privada· 
-0- MARJA ALONSO 

A suposta búsqueda de eficá
cia e eficiéncia que os respon
sábeis da Conselleria de Sani
dade apuntaban como obxecti
vo da privatización da alta tec
n ol o xi a hospitálaria ten de
sembocado nun empioramen
to da asisténcia, pouco tempo 
despois da instalación das uni
dades xestionadas pola em
presa Mediciña Técnica de Ga
liza (Medtec) en Vigo. As ra
zóns, máis aló da fundamental 
inexisténcia dun marco xurídi
co (Lei de Ordenación Sanita
ria) que ampare e dea razón de 
ser ás fórmulas de xestión 
aplicadas por Romay Beccaría, 
semellan sustentarse na pre
cária organización existente 
nos novos servícios, sobre to
do por falla de persoal abando: 

Un informe médico ao que tivo 
acceso A Nosa T erra, que non 
reproducimos para salvaguardar 
o dereito á intimidade do pacien
te afectado e máis a identidade 
dos facultativos implicados, de
mostra que Medtec, esa empre
sa pseudopública que está a 
xestionar todas as unidades de 
alta tecnoloxia que se están a 
impl.antar nos hospitais galegas, 
está a desviar probas diagnósti
cas a un sanatório privado de 
Pontevedra, diante da imposibili
dade de que o persoal contrata
do pala empresa Vigo realice os 
devanditos informes. 

Os dous radiólogos contratados 
por Medtec para ocupárense da 
realización das probas de Reso
nancia Magnética Nuclear (RMN) 
e Tomografía Axial Computeriza
da (TAC) no Hospital Xeral de Vi
go non están a1facer o funda
mental informe diagnóstico, a va
loración do especialista, que de
be acompañar sempre estas pro
bas para a sua interpretación 
posterior por parte dos médicos 
de atención primária ou especia
l izada. Segundo consta en pro
bas realizadas durante o mes de 
Setembro desde ano, as probas 
solicitadas polos médicos de ca
beceira dos centros de atención 
primaria de Vigo, Medtec única
mente· fai a "foto" do paciente. 
Posteriormente, remítea através 
dun servicio de mensaxeiría a 
unha clínica privada ubicada en 
Pontevedra, concretamente o 
"Sanatorio Domínguez". Alí, os 
radiólogos, concretameflte' o 
doutor Iglesias, fan a pertinente 

· valoración facultativa das probas. 
Este informe, sempre redactado 
en ~papel co anagrama de. Med
tec para gardar as apariéncias, 
vai · de volta ,pola mesma vía ao 
Hospital Xeral, ás unidades xes
tionadas por esta émpresá, para 
despois ser enviada ao centro de 
saúde correspondente. 

Sé antes, .cando este tipo de pro
bas _yontaban cun informe diag-

. nóstico especializado realizado 
deí)tro do propio Ho,spital Xeral ou 
na clínica privada Povisa, o médi

. co de atención primaria récibía os 

Desde que se privatizou a alta tecnoloxia as probas RMN e TAC do HosPital Xeral de 
Vigo teñen que interpretarse en __ Pontevedro. A. IGLESIAS 

resultados nun prazo de .un a 
dous días, agora a demora oscila 
entre unha semana e dez días, co 
perxuizo que a espera representa 
sempre para o paciente. 

A precariedade coa que se t~n 
feíto a introdución de Medtec 
nos centros •da rede sanitaria pú
blica non só provoca os proble
mas denunciados por este perió
dico hai duas semanas na cen
tral de emerxéncias médicas 061 
e na nova aparataxe do Hospital 
Xeral de Vigo. A área de Radio
terápia no serví cio de Oncoloxía 
do Hospital do Meixoeiro de Vi
go, tamén xestionada polo Insti
tuto Mediciña Técnica de Gali
cia, tamén 'sofre as consecuén
cias derivadas do feito de care
cer de persoal con dedLcación 
exclusiva. Os especialistas g~é 
traballan para Medtec desenvol
ven tamén a sua xornada normal 
no devandito hospital público ou 
nalgún centro privado. 

Cartos públicos 
para centros privados 

A ineficiéncia de Medfec resulta 
máis grave se se ten en canta 

· que está a traballar xestionando 
cartas públicos. Os máis de 
1.600 millóns aportados. pala 

· Xunta para que a empresa fun
cionara no ano 96 estanse a de
rivar en parte a centros sanitá- · 

· rios privados para paliar . as ca
réncias derivadas aa precarie
dade e a improvisación. 

Por outra banda, hai máis conse
cué ncias ne.gativas que o claro 
incremento do custe das probas 
que -se ten que derivar da exis
téncia de tantos intermediários e 
a perda de rapidez no envío das 

, probas aos médicos qu~ as solici
tan, como a falla de confianza 

que para os usuários representa 
o feíto de que, habendo radiólo
gos nas unidades de alta tecnolo
xia do Xeral de Vigo, este persoal 
sexa incapaz de facer o diagnós-
tico e teña que recurrir de forma 
sistemática a outros centros. 

A incorporación de Medtec á acti.:
vidade cotián dos centros hosr:ii
talarios, xestionando as unidades 
de alta tecnoloxfa creadas dende · 
agosto-do ano pasado nos hospi
tai s Meixoeiro e Xeral de Vigo, 
está a crear xa os primeiros con
flictos laborais. Os representan
tes dos sindicatos CCOO e CIG 

· pediron ao persoal de ámbolos 
centros de traballo que deso
bedezan calquera orde recibida 
por persbal do Instituto de Medi
ciña Técnica de Galicia. Conside
Fan estas farzas sindicais que os 
traballadores da sanidade públi
ca non teñen que aceitar ordes 
de médicos ou outros profisionais 
alleos . aos seus centros porque 
Medtec, mália a insisténcia da 
Xunta de que se trata dunha so
ciedade mercantil anónima con 
capitál . 100% público, ten uns ob
xectivos e uns critérios de xes
tión absolutamerite privados. _ 

· Entenden estes sindicatos que o 
que está a facer Medtec é "para
sitar" o sistema sanitário públi
co, ao utilizar cartas e todos os 
recur,sos dos hqspitais públicos 
ao mesmo tempo.que o seu per
soal dispón dunhas condicións 
laborais moito· peores. Precisa
mente, o conse·110 de non obe-· 
decer ardes dé nengu_n empre
gado de Medtec nos· hospitais 
da área sanitária de Vigo é unha 
_consecuéncia: segundo as for
zas sindicais, do intento desa 
empresa de· utiUzar persoal cfo. 
Sergas para paliar as suas ca
rencias nese eido. + 

ANOSATERRA 

Fraga abre á po~ibilidade · 
de adiantar as eleicións 
O comité executivo do PP gálego ratificou a Fraga co
mo candidato a presidente da Xunta nas eleicións .que 
se celebrarán o vindeiro ano. Logo da sua designación 
para estes comícios o presidente da Ad1']1inistración ga
lega nq d(;1scartou a posibHidade de volver a· presentar-

-s~ para un cuarto ·mandato no 2001. Na sua compare
céncia, e .contradicindo as· declaracións feítas recente
mente, Fraga_ anunciou a posibilidade de .disolver o 

, Parlamento e convocar ·eleiéións anticipadas antes de 
que ref!1a1e a lexislatura, co~o X9. apontara a oposición .+ _ 

O Governo negociará 
coa Xunta a transferéncia do FEVE-~ 

5 

O Congréso dos Deputados aprobou por unanimidade 
unha proposición-non de lei do BN"G na que se solicita
ba que o Governo español negócie coa Xunta de Galiza 
a trans.feréncia da empresa ferroviária FEVI;: á Adminis
tra:Ción autonómica. Na sua petición a frente 'nácionalis-

: tá .demanda a élaboración dun plano de investimentos 
para a mellora da servizo ~a presenza da Xunta_de Gali- · 

- za no Consello ae Administración da empresa. Con esta 
iniciativa o BNG exixe o mantemento e a potenc.iación 
do F_EVE, como un servizo rendíbel e vital para 
comar_cas como Ferrol1erra, Ortegal e A Mariña. Durante 
o ano pasado médio millón de pa~axeiros viaxaron na 

- iiña do FEVE que.enlaza Ferrol e A Veiga do Eo e dous-
- centos Q'lil utilizaron o tramo de cercanias desde Ferrol 

ao Pedroso.+ · 

Cortizo di que o candid~to do PSOE 
non está decidido 
Ainda que Abel ' Caballero xa se apontou á candidaturá . 
para .presidente da -Xunta polo PSOE, Miguel Cortizó , 
voceiro do grupo parlameritário, deixou claro _que ainqa · 

_non está escollida ·a persoa que afronte esa responsabi
lidade_ ¡\sim.es·mo, s_inalou que el mesmo-podía apresen
tarse dentr·a do partido para a candidatura e que decidi
rían os votos. Paréceile lexítimo que "un militante anun-

_cie que quere ser candidato" pero entende que hai ou
tras persoas qüe poden ter ese desexo. Abel Caballero 
apareceu con Francisco Vázquez na ·reunión que este .ti

. ñ_~ _que manter .cos par:lamentários do PSO!= ~ Luns -23. + 

· O'PP impide o peche do -~ampo de. tira 
. de Doniños 

Arsénio -Fernández de Mesa, deputado do Partido Popu
lar, votou negativamente á 
p_roposta do Bloque Naciona
lista Galego no Congreso de 
pechar o campo de tiro de Do
niños, en Ferrol porque "os 
viciños son os primeiros en 
negaren se ao peche''. . .' O 
PSOE. tamén votou negativa
mente á clausura desta insta
lación militar. Os nacionalis
tas, que pedian o 
aproveitamento social .do 
campo ubicado ao lado da 
praia de Doniños, lembraron a 
pouca segúridade dest.a área. · 

Arsénio Femández de Mesa. Nos últimos anos, 
producíronse accidentes; o 

último, un disparo que deu cun pescador que traballaba 
n·a sua bar"ta perto da praia. + · 

Re~ata a responsabilidadé penal 
de Xosé Luis Barreiro · · 
O 17 de Setémbro Xosé Luis Barreiro concluía -a sua· a 
per:ia de inabilitación de seis anos e un dia. Barréiro foi 
condenado n_o 1990 polo Tribunal . . 
Superior de Xustiza de Galiza por 
un delito de prevaricación do que 
tora absolto un. ano antes nunha 
anterior_ senténcia. o proceso con
tra o ex-vicepresidente -da Xu11_ta e 
ex-conselleiro da Prnsidéncia du
_rante o governo popular de Fer-

- nández Albor ihiciouse tras a de
núncia de prevaricación na conce
sión da explotación ·dun xogo-de 
boletos posta polos seus antigos 
compañeiros de partido.Os popula
res formularon ~sta acusación 'logo 

·de que Ba'rreiro abandoara Alianza Popular e· apoia
ra a mo.ción de censura dos socialistas contra Albor :·+ 
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OPtNióN 
A CATÁSTROFE DO VERTEDOIRO DE BENS, CUN FJ, 
NAL AINDA IMPREVISÍBEL, NON PODE FACER ES, 
QUENCER A ANÁLISE DAS RESPbNSABILIDADES. O 
VERTEDEIRO INCUMPRlA TODAS AS NORMAS EURO, 
PEAS NA MATÉRIA. COMO LEMBRAO ,AUTOR DESTE. 

ARTIGO NON FALTARON ÁS-ADVERTÉNCIAS DE QUE 
SE ESTABAN ESQUENCENDO TODAS AS PRECAUCIÓN S. 
A MAIORES O BLOQUEO INFORMATIVO DUROU 
ATÉ QUE NON. SE PUIDO EVITAR PORQUE TQDA A 
CIDADE ALCA TREABA E 'O MAR SE ENCHEU DE LIXO. 

BENS, A IRRESPONSABELXESl~]ÓN 
DUN VERTEDOIRO~. -

Nengunha ~utoridade, nen política, nen 
técnica, ousou ainda precisar as causas da 
catástrofe de Bens. Si que se deron presa, 
en cámbio, para desmentir a razón máis ób, 
via e vivida polos vidños: a explosión de 
gases ocasionada . pola 
fermentación do lixo. 
N inguéri ainda falo u 

MANUELSOTÓ 

recuperar ~onaS ocupadas do vertedoiro. 

-L._ Ten que haber control de ij:lcéndios, pe, 
ro Bens non só non dispón del, senón que . 
aquí parece que o lume é unha forma máis 

· de tratamento -do lixo · 
(no verán de 1993 a pi--

:-- ques estivo de .ser sus, 

da de lixo e o vertedoiro de Bens dende o 
ano 1985- non aplica o pr6xecto de xes, 
tión que-presentou e seguiu vertendo en 
Bens sen control. 

O QUE E5T Á BAIXOCONTROL É 
. A INR)RMACIÓN 

tampouco da situación pendido un partido en · · Empresa xestora e mais Concello fan de 
real do vertedoiro da 
Coruña; as autorida ... · 
des e FEROGASA -
a empresa xestora.:_ 
coñécen.a pero calan. 

'Hai que considerar, 
.· ademais, · 

Riazor por mor dun i~, 
cendio en Bens que 
afectaba · á respiraé:ión -
do público e afoou o 
trofeo Te.res~ 1-ferrera). 

Para entender · o suce, 
d

0

ido ·en Bens, cómpre 
describir as condicións 
do vertedoiro e con, . 
trastalas coas que lle 
esixe a un vertedoiro 
controlado -asi é, 
paradoxicamente, co, 
mo está catalogado o 
de Bens- á normati, 
va europea: 

que todos os vertedoiros 
~eñen unhas capacidades 

limitádas. 

-Tampouco d·ispón 
·Bens .de sistemas de 
control de anímais 
(aves, · insect9s, !Oedo, 
res ·-trátanse con·rati, 
ciclas-). 

As de Bens 
hai tempo q~e están 

esgotadas." . Directamente relacio, 
. nado co vertedoiro' es, 

-Primeiramente, a 
lexislación demanda 
que un vertedoiro de, 
be estar ben ubicado, 
lonxe de zonas habi, 
tadas e de correntes 
de augas, e non insta, 
lado en pendéntes fortes. Evidentemente 
non é o caso dQ vertedoiro de Bens, que 
está no bairro do Portiño, nun monte e a 

· carón do mar. 

Os vertedoiros deben ~ontar cun valado. 
que cerre o' perímetro e con. pantall~s pro, 
rectoras -vexetais ou doutro tipo- en to, 
do o contorno. Estas defensas evitan a en, 
trada incontrolada de persoas e animais ~ o 
trans¡'.1brte polo vento de materiais de refu, 
gallo: ademais de amortiguar o ruido, mi, 
nimizar o impácto visual e rexenerar o aire, 
proporciónanlle seguridade ao recinto. En 
13ens non hai nengunha destas·proteccións, 

. que servirían para frear o aluvión de. lixo. 
Os viciños tiñan demandado. hai tempo un 
muro dé contención. 

-Téñense _que controlar as . sustáncias que 
se- vérten-, facendo sdección e separación 
de materiajs (voluminosos, caucho, tóxicos 
e perigosos, etc.). Nengunha destas opera, 
cións se reali'za en Bens. 

-A zona' de vertido debe ter ~nhas deter, 
minadas dimensións e irse ct.ibrindo sen 
man tela a berta por .periodos longos d~ tem, 
po. T ampouco acontece .isto en Bens, onde · 
as zonas de vertido son grandes, mantéñen, 

· se abertas moito tempo e son sometidas a 
unha cubrición Il!ºi deficiente. 

Os vertidos teñen que ser compactados,' tri, -
turados e cada certo espesor cubertos por · · 
capas de te'rra de roáis de 20· cm, pero en 
Bens son mci deficientes os procesos de tri, 
turación e recubrimento. 

- T éñense que realizar trab.allos de recupe, 
ración de terreas mediante a revexetación 

. con plantas e árbores, .. pero en Bens non se . 
fai traballo nengún de .revexetac;ión para 

tá o exceso qa povoa, 
ción de gaiyotas debi, 
do a que as .zonas de 
vertido. abertas, o tem, 
po de permanéncia dos 
resíduos en contacto 
co ai.re ·antes de seren 
recubertos e o espesor 
das capas de vertido 
rebasan ampliamente '. 

as recomendacións. marcadas. 

T ~n q~·e haber sistemas de recolÍida, c;:ana, . 
lizaci6n e tratamento de gases. Debido á 
fermentación dos -materiais depositados, · 
nos vertedoircis despréndense gases como , 
.metano, dióxido de carbono, nitróxeno, ... 
-etc . . Perd ·en Bens, que carece de calquera 
· tipo de canalización e .sistemas de trata, 
mento de gases, estes forman embalsamen, 
ros .no sochán -Co conseguirtte risco de -
explosións- e fanse .yisibeis ao saiien por · 
calquera-'fendedura do ten:.eo. 

__:Débense controlar con · canalizacións os 
líquidos (os chamados lixivi_ados) que se 
producen nos procesos 'de· descomposición 
das sustáncias vertidas, que se mesturan· coa 
auga de chuvia. A lexislación esixe que un, 
ha zona de ve~tido ten que ser impermeagi~ 
lizada e debe dispoñer -de sistemas de caria, 
lizacion e depyración dos líquidos. En Behs 
·OS lixiviados escorren pola pendenté do te, 
rreo formando regatos --algún deles de 
considerable tamaño-, atravesan· por de-.. 
Eaixo da estrada da base do vertedoiro, 
chegan a formar unha pequena piscina e 
lago continúan pala pendente ata desem~ 
bocar directamente ao mar,. na praia do 
.Portiño. 

-Cómpre paliar o impact0 visual dos ver, 
tedoiros, pero Bens é un denigraµte espec, 
táculo· en todos os sentidos que ten total, 
mente alterado o património natural e a 
ecoloxi.a marítima e terrestre da zona. 

Neste c'úmulo d~ condicións esixidas e in, 
. cúmpridas, ha1 que considerar, aélerriais, 

que todos os vertedoiros teñen unhas capa, 
cidades limitadas . As de Bens hai tempo 
que están esgotadas. Sen embargo, FERO, 
GASA -a empresa que xestiona ,a recolli'. 

Bens -un dos vertedoiros máis grandes de 
Galiza, catalogado como de alta den.sida, 
.de- l,lnha vergonzosa afrenta ao contorno 
e a saúde das persoas. En complicidade cos 
responsábeis, ven senda xa habitual qué al, 
gúns médios de comunicación axuden a 
ocultar os desastrb ecolóxicos. En Bens, · 
durante estes últimos anos, ocon:eron ou, 

. tros percances graves que a penas chegaron 
a ter a difusión e o tratámento necesário 
para e~itar que se repitan. Lembramos os 
accidentes da xente que traballa recollendo 
lixo no_próprio vertedoiro, entre·a'S máqui, 
nas; até se deu o taso dalguñh.a persoa es, 
magada polas máquinas. · 

Alguns medios informativos locais, ben 
aplicados en lustrar os . brillos dá cidade, 
non cuestTonan as absurdas campañas con, 
tra os animais na urbe (gaivotas, pombas, 
estoiniños, gatos ... ), que se xustifican coas 
molestias que causan ao vecindário. Pero 
nunca ·reparan nas causas que ocasionan o 
problema. · 

Van camiño de se cumpriren as catro pre, 
misas que Perrow --en "Guía para a próxi, 
ma .catástrofe" .. ( 1 )- di que se repitep en 

· toda catástrofe ecolóxica: 1 º) Os afectados 
serán os menos informados; 2º) o accidente 
tratará de atribuirse a fallos naturais, erros 
humanos, de mantimento, etc.; 3º) tenta, 
rase encubrir e manipular as investigacións 
sobre a catástrofe~ 4º) cando remate a in, 
vestigación será moi pouco o que terá cam, 
biádo.• 

MANUEL Soro CASTIÑEIRAS é secretario xeral de ADEGA 

l) Prólogo á edición alemana do libro Norma/e katastrop
hen. Die unvermeidbaren Risiken der Grobtechnik, Frankfurt 
am·Main, 1988. Citámolo. a partir de Hans Peter Dreitzel, 
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VOTO ÚTIL 
.EN BÓSNIA 

XA VIER GARCIA 

falase moito estes días do voto" masivo .. 
aos partidos ' ':étnicos" en cada un.ha das 
entidades nas que quedou dividida Bós, 
nia,Herzegovina. Un voto perfectamen, 
te. previsíbel tendo en canta a situación 
de posguerrá imediata e. precária que 
atravesa o páís. As respectivas povoa,· 
cións (hai un ano ainda enfrontadas nun 
conflito brutal) agarran.se ao partido 
maioritário que lles garanta un poder 
homoxéneo e forte fronte ao suposto 
inimigo comun. 

A posguerra é o calljo de cultivo perfec, 
to para o voto útil, favorecido ademais · 
pola inexisténcia de canles de expresiófl 
.para os grupos minoritários, cando non a 
directa censura. Os mesmos mecanismos 
de manipulación ideoló~ica empregados 
para conducir a todo un povo a comba, 
tir encarnizadamente cos seus viciños de 
sempre, funcionan de xeito semellante á 
hora das eleicións. Así e todo, o triunfo 
dos partidos maioritários non foi tan 
arroiador, alomenos no que se .refire á 
República Srpska, onde a coalición en, 
tre o partido socialista e o alcalde de 
Banja Luka arañou máis do 20 por cento 
dos votos ao SDS de Radovan Karadzic. 
Outro dado do que case non se fala é 
que o voto por correo dos refuxiados 
conseguiu c~e un 10 por cento para o. 
SDA (o partido musulmán de lzetbego, 
vic) na zona serbobósnia . 

. A paz de "'Bósnia é difícil. Carro· anos de 
guerra e ódio non curan por decreto nen 
cos soldados da OTAN. Moitas zonas do 
país estan totalmente destruidas e a 
maioria dos mozos deambula sen traba, 
llo polas ruas. Mais de un millón de re, 
fuxiados (a metade da povoación antes 
da guerra) agardan volver espallados po, 
lo mundo. Mesmo se volven ás zonas 
agora ocupadas pola sua comunidade, a 
xenre míraos mal por non terse quedado 
na guera. A relixión (ortodoxa, católica 
ou musulmana) enche o lugar deixado 
polo comunismo e representa o único 
argumento de peso para se diferenciar do 
contrário. 

Ainda asi, por baixo do ódio e do ran, 
cor, circula un sentimento que ' só sen 
manipulacións e con tempo poderia re, 
xurdir. Ese sentimento, farto de guerras 
e de mensaxes de ódio, que segue man, 
tendo moitas vellas amistades entre sér, 
biÓs, musulmáns e croatas.• 

XAVIER GARCIA é xornalista e observador d3 OSCE 

nas pasadas eleicións bósnias 
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Abandonaron a reunión ao se eludir os seus direitos 
\ 

Membros do Consello de Administración da 
CRTVG denúncian a política de consig~a de Fraga 

. . ( .. 

-0- PAULA CASTRO 

Consignas, manipulación infor
mativa, . falta de pluralismo ide
olóxico e p.olítico, férreo con
trol dos contidos e mesmo te
rrorismo informativo foron al
guns dos calificativos que em
pregaron cinco membros do 
Consello de Administración da 
CRTVG para denunciar a situa
ción que está a vivir o ente pú
blico. Segundo eles, . este orga
nismo criado como medio de 
control do cumprimento da le
galidade vixente no que respei
ta aos meios de comunicación 
públicos, Radio Galega e Televi-· 
,sión de Galiza, estáse a conver
ter nun apéndice da Consellaria 
de Comunicación e Cultura. 

O pasado martes 24 de Setem
bro, cinco membros do Consetlo 
de Administración da Compañia 
de Radio e Televisión de Galiza 
abandonaron unha reunión cele
brada polo devandito organismo 
ao ver como os restantes mem
bros negábanlles a posibilidade 
de apresentar unhas grabacións 
nas que se demostraba a mani
pulación que se está a realizar 
desde os servícios informativos 
dos medios públicos. 

Coas cintas seleccionadas por 
estes cinco membros do Conse
llo, pretendíanse oferecer pro
bas obxectivas que servisen pa
ra centrar un debate que figura
ba na arde do dia sobre a cons
tante manipulación da informa
ción nos medios públicos gale-

gos. Nas cintas, que non se 
aceitaron como probas válidas 
por considerar que podian estar
manipuladas, recollíanse dous 
casos nos que se agacharon 
dat0s e se silenciaron as ver
sións dos grupos da oposición. 
Unha das noticias trataba a mo
ción de censura apresentada 
polo Partido Popular en Redon
dela e na outra, dábase a coñe
cer a postura de· membros do 
Congreso dos Deputados en 
Madrid sobre a supertaxa, ainda 

. que as declaracións dos deputa
dos do PSOE e do BNG ao res
peito non figuraban entre os in
sertos seleccionados. 

"Demandamos que o Consello de_ 
Administración leve a cabo unha 
defensa dos meios dE;l comunica
ción públicos e dos servícios in
formativos para evitar a manipu- _ 
lación" indicaba Francisco García 
"e esiximos que ese debáte sobre 
os temas que nós apresentaba
mos sexa celebrado". 

A TVG non enviou nen a un re
dactor nen a un cámara á rolda 
de prensa convocada polos pró
p r i os membros do Consello. 
"Non ternos a posibilidade de 
explicar cal é a nosa postura 
diante da televisión", comentaba 
Enrique López, "porque o PP 
négase a visualizar a realidade". 

Esta é a primeira ocasión na 
que cinco membros do Consello . 
de Administración da CRTVG 
abandonan unha reunrón des~e 
organismo, pero segundo eles a 

~ 

PARLAMENTO 

situación do ente é cada vez 
·máis tendenciosa. ;Enrique L.ó
pez aseguraba que "co'rremos o 
risco de que os méio.s nen se
xan público$ nen gal~gos, e a 
programación, a excepCiór:i dos 
informativos, parécese cada vez 
máis á das televisións privadas". 

Ademais, López ihsistiu eñ que 
"a diferéncia entre os méios pú
blicos galegas e os privados es
tá en · que os públicos reciben 
9.000 millóns de pesetas do Par- -
lamento. Pero o Parlamento pa- . 
ga, o Partido Popular manipula e 
os méios centran o seu labor en 
potenciar a figura de Fraga". 

Para demostrar o férreo control 
ao que está submetida a TVG, 
Enrique López advertiu que 
"quen manda na televisión é Pé
rez Varela. ·Sábese que Ramón 
Villot foi cesado por teléfonG> por 
Fraga porque.este puxera en du
bida, pala sua profisionalidade, 
os nomeamentos de cargos rea
lizados polo Conselleiro· d~ Cul
tura e Comunicación". López in
dicou ademais que Pérez Varela 
é quen lle da as consignas infor
mativas ao Director Xeral coa fin 
de beneficiar á figura de Fraga. 

Pala sua banda, Tareixa Nava
za, calificou o control aoque es
tá submetida a TVG como "te
rrorismo informativo", e indicou 
que apesar de ser méios de co
municación galegas "Galiza só 
ten un breve espácio no con
xunto da información que emi
ten os telexornais". • 

Tello sácalle tarxeta vermella a un deputado do PP 
Henrique Tello apresen
tou, literalmente, unha tar
xeta vermella ao deputado 
do Partido Popular, Xaime 
Pita, pola sua intervención 
diante da moción apre
sentada polo BNG en soli
citude de medidas para o 
exercício dunha igualdade 
de direitos na educación 
na sesión parlamentária 
do pasado mércores ·15 
de Setembro., 

Mentres que os··-pa~lamen- ·· 
tares nacionalistas e so-

rrendo á lexislación euro:.. 
pea, española e galega en 
matéria de discriminación, 
que o Parlamento aprobara 

. unha moción para que a la
brega galega Eva Garcia, 
poida te-r a titularidade 
dunha explotación gandeira 
independentemente do seu · 
home. Para avalar a sua 
argumentación, a deputada 
nacionalista recolleu as 

~. própr.ias.>P,alabras da Con
:r~seUeira ae~'Ramilia, Muller e 
· ):GuventU'd.en ManLiela Bes-

.. teiro, guen afirmou no Con
greso sobre a . Muller Rural . cialista~ defendian a ríece

sidade de incrementar as 
axudas. para aqueles gru
po~ máis desfavorecidos 

. _ . . recenlemente celebrado 
Henrique fello ~ M" Pilar Ga~ia Negro, de~do~~ BNG... que era lmprescindíbel pro-

.·· fisiónalizar a actividade da 
da sociedade ·galega, qu~ se ven 
imposibiliJados a mantero nivel 
de- gastos en material escolar que 
exixe o comezo do curso, o depu
tado do Partido Popular declarou · 
que "por serte ese problema que 
denúncian non existe no noso pa
ís". Ademais, Xaime Pita lembrou 
a importancia ·de programas edu
cativos como "Prescolar na Casa, 
que pretende limitar as desigual
dades entre os nenas e que ser-

Diante desta declaracións, Hen~i- ., muller no agro.~ . 

. viu como modelo para outras co
munidades autónomas· e mesmo 
para outros paises", a creación 
de ·escalas fogar, os programas 

que Tello ·sacóulle unha improví·- . 
sada tarxeta vermella ao deputa-

. do popular e asegurou que o go
verno galega "está financiando a 
unha asociación moi próxima ao 
Opus Dei" e que os partidos da 
op~:>Sición pretenden unha "ho
moxeneización do direito á igaal
dade dos eidadáns pola via da 
solidariedade e non· da caridade". 

O Parlamento apoiará, 
con reservas, os direitos de 
propiedade das labregas 

cos nenas xitanos e os servícios A deputada do BNG, Mª Pilar 
de transporte e de.comedor.. . . , Garc;:ia Negro, conseguiw, reco-

.Ainda así, os votos en contra do 
Partido Popular impediron que se 
levasé adiante a proposta de ac
tL:Jar de ofícib, através da Conse
llaria de ·Agricultura, Ganderia e 
Montes para solucionarlle fávora
belmente á interesada esta titula
riedade até o de agora impedida. 

-
Barata; deputado do PP, asegu-
rou que o seu grupo vot~uia a fa
vor de. calquera proposta contra a 

· discriminación, pero engadiu que · 
"a relación matrimonial non se re
duce ao leito senón tamén a un
ha posta en comun dos bens".• 
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VANTAXAS EN TREN 1 ~ 1 

¡NON AS PERDAS! '4i· 
BONOlO 

Só Trens Rexional e Rexional Exprés . 
· ·. l O vi axes ldá ou V:.0lta 

ABONO ANUAL UNIVERSITARIO . 
Só Trens Rexionais e Rexional Exprés 
Viaxe de Ida e Volta Semanal 

Calquera date 
-30% de5conto aproxim'ado· 

Val¡dez 3 meses 

50% de descanto aproximado 
. Curso Escolar · 

~ 

CARNETXOVE ABONO MENSAL ESTUDANTE · 
Só Trens Rexionais e Rexional Exprés 
' · Viaxes ilimitadas 

Calquera data 
65% desconto aproximado 

Trens Rexionais e Rexional Expré~ 
Todos os días 
29% de desconto 

IDA E VOLTA 
Todos os Trens Rexionois e Re;.:iongl Exprés 

Válido ·15 días natusais 
.10% de -desconto · 

·PREZOS. BONO BONO 
10 MENSAL 

SANTIAGO-VIGO 5.460 15.700 
SANTIAGO-PONTEVEDRA 3.600 < ~ -10.100 
SAN"TIAGO-VILAGARCÍA - ' 2.350 . 6.700 
SANTIAGO-A CORUÑA 3.600 10.100 
SÁNrlAGO-OURENSE 6.425 18.400 
SANTIÁGO-MONFORTE' ~· . 9.575 . 25.300 
SAÑTIAGQ.O CARBALLIÑO 4.950 . 14.200 
A CORUNASAÑTIAGO ~ 3-.600 -- ro.1 oo 
A CORUÑA.VILAGARCÍA~ ~ 6.950 17.000 
A CORUÑAPONTEVEDRA 7.650 21.200 
A CORUÑA-VIGO 8.650 22.900 
A CORUÑALUGO 5.950 17.000 
A CORUÑA-FERROL 3.600 10.000 
A CORUÑA-MONFORTE 9.575 25.300 

BONO 
ANUAL 

25 .100 
17.700 
11.100 
16.700" 
29.600 
44.600 
22·.900· 

. 16.700 

. 27.500 
35.600 
40.100 
27.500 
16.7b0 
44.600 

HORARIO LIÑA VIGO-SANTIAGO-A CORUÑA 

VIGO PONTEV. SANTIAGO A CORUÑA 
Rexional(lÍ 6120 7A5 
Rexional 6 30 7,02 8 31 -;.. . 9 45 
Rexional Exerés(l) 7A5 8113 9120 10122 
Rexional 8)5 8158 _ 10124 11 )8 
Rexional Exerés 9A5 1ol13 11120 12120 
Rexional Exerés 11 A5 12113 13)0 14122 
Rexional Ex¡2rés(l) 14130 15129 
Rexional Exerés¡ l) 13A5 14113 15120 16122 
Rexional 14125 14157 16126 17130. 
Rexional Exerés 15A5 16113 17120 18122 
Rexional 16125 16159 18)5 19128 
Rexional 17125 17158 19120 20127 
Rexionalp¡ l8)5 18158 20110 
Rexional Exerés 19A5 20113 21120 22128 
Rexional 20125. 20159 22128 23A5 · 
Rexional · 21135 22115 23135 

HORARIO LIÑA A CORUÑA-SANTIAGO-VIGO 

A CORUÑA SANTIAGO PONTEV~ 
Rexional(l) 6115 . 7125 
Rexional(4) 6100 7123 . 8151 
Rexional Exerés(l-1 7,30 8,30 9,38 
Rexional 8.30 9A5 10151 
Rexion'al Exerés 9,30 10130 11138 
Rexional Ex~rés ] 1130 12)0 13138 
Rexional(2) º13,25 ·14135 
Rexional Exerésp¡ 13130 14130 15158 
Rexional 14,05 15121 16135 
Rexional. Exerés 15.30 16130 . 17138 
Rexional 16,05 17,21 18135 
Rexional 18,05 19,21 20135 
Rexiona1 Ex~rés 19,30 20130 -21138 
Rexional 20,05 2.1,20 22138 
Rexional 22 00 23 30 -

p) Nen circulo Sábados e Domi ~gos. 

l2) Circulo os Venres durante o Curso .Escolar. 

(3) Circulo os Domingos durante o Curso Escolar (consultor .festivos). 

(4) Entre A Coruña e San.liego non circula Sábados e Domingos. 

Consulta en lnform?ción paradas intermedias 'e 
circulacións en días festivos. 

'viGO . 
8100 
9l39 

10,07 
11.30 
12107 

·14lo7 
15JO 
16107 
1711 o 
18105 
1911 o 
21, 10 
22l07 
231·12-

e INFORMACIÓN A CORUÑA: (981) 15. 02 02 
SANTIAG~ (981) 52 02 02 

VIGO: (986) 43 11 14 RENFE 

,. 
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Convocan un acto ·de solidariédade n-o cimitério de Pereiró de Vigo 

Peden unha rua en leinbranza 
dos derradeiros fusilados por Franco 
*PAULA BERGANTlfÍIOS 

. Xosé Humberto Baena, Sán~ 
chez-Bravo, Xoan Paredes 
{Txiqui), Anxó Otaegui e Ra
món Garcia Sanz eran fusila
dos o 27 de Setembro de 1975 
despois dun consello de güe
rra sumarísimo. Foron as últi
mas execucións legafs ·do · 
franq ismo nas vísperas da 
morte do caudillo. Vinteun 
anos despois a Comisión 27 
de Setembro; organizadora 
anual dos actos de homenmce 
aos fusilados daquel mencer, 
esixe do governo municipal de 
Vigo a adicación do nome dal
gun espacio público da cid~de 
ás~ últimas vítimas da ditadura. 

~., .. ,, .. '• Zeru.wl• 

~o.11•s.ou.,..,..,,,..,15 
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AIJ'CINSO~YOOro4't'N 

<i-•I de Ar1t11 .. \e., OEM 

"Os grupos municipais non fa
rian, deste xeito, máis. que cum
prir a promesa -explica Manuel . 
Reinoso, , membro pa Comi
sión- que asumiron publica
mente na mesa redonda que pe
chou os actos do pasad.o ano. 
Este xesto serviría ao ~ mesmo 
tempo para reflexar o grado de 
condena e repulsa que seguen a 
provocar, nas conciéncias de to
dos, aqueles crímes". Para lem
brar ás vítimas, a Comisión ten 
convocado para o ven res 27, no · 
Cemitério de Pereiro, un acto de 
homenaxe diante da tumba de 
Xosé Humberto Baena Alonso, 
veciño, igual que Sánchez Bra
vo, da cidade de Vigo. 

Armada escribiulle ao pai de Baena dicindo que "non padia facer nada polo seu fillo". 
Na foto X. H. Baena unhas• semanas antes de ser fusilado. 

Namentres Xosé Huinberto Bae
na Alonso estaba preso en Ca
rabanchel como .presunto autor 
da marte dun policía en Madrid 
no mes de Xullo de 1975, seu 
pai, Fernando Baena, solicitou a 
mediación real para ·evitar o fusi-
l amento do seu tillo. Na carta 
que env1ou ao príncipe Xoan · 
Carlos con data do ·seis de ·Se
tembro, denunciaba que a celeri-

dade coa que se estaba a· trami
tar. o caso non permitia á defen
sa poder demostrar a inocefmcia 
de Xosé Humberto . "Non se 
pretende -pode ·1erse na car
ta- a libre absolución do acusa
do, senón que o xulguen e.-casti
guen co quiñón de culpa que lle 
corresponda despois de consi
derar as probas que se presen
ten· na sua xusta defensa". 

O texto dá constáncia de que a 
única proba que existia contra el 
era a sua própia declararación, 
asinada, segundo ~xplica o seu . 
pai, "en momentos de angúria 
horrorosa". Nen no coche nen 
na pistola empregada polo cul
pábel había pegadas de Xose 
Humberto. Asemade as declara
cións das testemuñas non · · 
concordaban coa sua indumen
tária nen tampouco afimaban a 
sua presenza física no lugar da 
morte do policía. 

O Congreso pedirá a inclusión d9 galega na UNED 
. . 

Unha semana despois o pai de _ 
·Xosé Humberto recibia unha 
resposta do Xeneral de Artille
ria, Alfons._o· Ar111ada, en repre- -

· sentación da Casa Real. Na car
ta pode lerse: "lamentándoo 
mo:ito· temqs_ que comunicarlle . 
que a solución ao problema que 
plantexa sáese das nasas atri
bucións polo .que nada non po-

. demos facer para f~vorecelo". 

Pouco máis de duas semanas 
despois, o 27 de Setembro, Xosé 
Humbérto, xunto con Txiqui, Ra
món, Arixo e Xosé Lois, eran fu
silados. A ditadura convidaba a 
morte á última cita via sumarial: 
Nos últimos dias antes da marte 
de F~anco, o réximen exprimiu a 
sua crueldade. Os franqu~stas 
ataban co medo as bases da re
forma pactada. O povo bulia, a 
ditadura xa non era rendábel e 
conviña amedoñar a esperanza 
da ruptura democrática.+ 

A _Mesa _denúncia ao Fiscal-Xefeldo TSXG por non tomar 
m~didas contra a non utilizació·n do topónimo da Coruña 

*P.B. 

A pasividade do Fiscal Xefe do · 
_Tribunal Superior de Xustiza de 
Galiza. Ramón García Malvar, 
ante o incumprimento por parte 
dQ Governo mun!cipal da Coruña 
da senténcia do Tribunal Supe
rior de Xustiza de Galiza (TSXG) 
que abriga á i..itilización do · topó
nimo da Coruña, levou á Mes.a 
pota -Normalización Lingüística a 
presentar unha denúncia contra 
García-Malvar no Xulgado de 
lnstrución da Coruña. Na denún
cia a Mesa fai constar que os fei
tos polos que se denuncia ao 'fis
cal poderian ser constitutivos . de 
delito previsto e penado no Códi
go Penal. Nas medidas empren
didas pala Mesa inclwese. ur:iha 
petición ao Fiscal Xeral do Esta
do para que adopte medidas dis
ciplinárias contra Garcia-Malvar. 

A Mesa pola Normalización Lih
güística acusa ao Fiscal Xefe de 
non facer ~umprir a senténcia do 

Tribunal Superior de Galiza pola 
. que- se abrigaba ao Concello a 
usar o topónimo legal da cidade, 
A Coruña. Ante o empeño do al
calde Francisco V azquez de se..: 
guir utilizando · nos documentos 
oficiais unha ~radución ao espa- . 

· ñol do nome da cidade o TSXG 
enviou até tres provid'éncias a 
Garcia-Malvar para que i·nvesti
gase se o .. Concello estaba inco
rrindo non- delito de desobedién
cia e dictaminara sobre -eta. Se
gundo a Mesa ainda que o Con
cello segue · incumprindo a sen
téncia sistematicamente a denún
cia .de desobediéncia formulada 
polo ISXG segue paralizada-in
xustificadamente. A non -resposta 
aes requerimentos do tribunal por 
parte do fiscql supón, segundo a 

. Mesa, un "indício de delito" . -

Língua e Literatura Galega 
na UNED 

O Congreso dos Deputados 
aprobou por unanimidade unha 

proposición non de leí apresen
tada polo Bloque Nacionalista 
Galega na que ·se solicita que o 

· Governo propoña á Universida
de Estatal de Educación a Dis
táncia (UNED) a inclusión das 
matérias de Lingua e Literatura 
Galega nos actuais estudios de 
Filoloxia Hisp~nicá · , · 

No debate ·en Co"misión Francis
co Rogriguez, deputado do BNG . 
no Congreso, criticou e calificou 
de "discriminación non tolerábel" 
.o feíto de que riarnentras o cat.a
lán- ·e o euskera se estudan des
de hai tempo na UNED o galega 
segue sen inciuirse nos progra-

. mas. O deputado nacionalista 
instou a que un grupos de alum
nos da UNED se dirixan por es
crito ao reitor para demandar a 
sua inclusión. "Só desde as pre
sións políticas que ten recebido 
o reitor da UNED -afirmou
pode ter algunha explicación 
que a nosa lingua non se impar
ta ainda nesta universidade". + 

A nova· 
·ideoloxia da . . . / 

26 DE SETEMBRO DE 1996 

. em Singapura e, serp dúvida, 
na Austrália e na No'va Zeian
dia. ( ... ) Singapura está a fazer 
coisas importantes. ( . .. ) A Ma
lásia, por seu lado, tem urna es
tratégia clara esté 2020 e está a 
revolucionara governa~ao". • 

Cuotas 
politicamente 
inasumíbeis 
"Os excesos de produción lei-

. teira na Franza e España poñen 
de manifesto a imposibilidade 
de cumprimenro das cotas de 
produción, tanto p la Coope
rativa como por parte dos seus 
ócio ", e ci:"ebe Xesu Garcia .pr1vat1zac1on 

Calvo, pre idente de Feiraco 
O semanário EXPRESSO, de Lis- no editorial da revista que pu-
boa, publica, no número do 14 blica a reví ta FEIRACO, n nú-
de Setembro, unha entrevista mero de Ago to. Explica Gar-
que marca cais son as claves cia Clav que "o imp rte da 
ideolóxicas da direita liberal retención que e responsabili-
após do GA TI. O entrevi ta- zaria, e timada en mái de 
do é Ted Gaebler, "urna das fi- 1.000 millóns de pesetas, equi-
guras emblemáticas do valeria a 56 '50% do eu re-
movimento mundial do «rein- cursos próprios (1.770.000.000 
venting govemment» de pesetas) colocándoa en. si-
[reinventando o govemo]", que tuación legal de suspensión de 
se apresenta como a ponta de pagamentos ou tal vez de que-
lanza dos que queren renovar · bra, por afectar ao seu capital 
os govemos desde dentro, "nao en moito máis da porcenraxe 
privatizar para liquidar servi~os do 25% fixada pola Lei a tal 
de utilidade públlca ou para efeito". O presidente de Feira~ 
amealhar em pura lógica do co sinala que os ingresos 
cifrao",din. Para este médios das explotacións inte-
movimento, "govemar é dirigir gradas na cooperativa son de 
o leme e nao remar (operar o 2.176.487 pesetas e" o paga-
que outros podern fazer)". En mento da supertaxa média ci-
realidade, este movimento, ao frariase en 553.045 pesetas, 
que se adscrebe o vice.: desposuindo de todo ingreso a 
presidente norte-americano, Al cada unha das explotacións 
Gore, ten como misión dotar durante un periodo anual de 
de ideoloxia á máis de tres meses, privándoas 
desregularización, apresentan- de todo meio de subsisténcia 
do o problema como unha en di to intervalo temporal ( ... ) 
cuestión de mellara dos serví- As consecuéncias destas deci-
zos aos cidadáns e a sións políticas adoptadas de 
desburocrat.ización, logo de que costas á realidade e con ab olu
a privatizaci9n está a ser desen- to desprezo dos direito do ci
mascarada. E sintomático os lu- dadáns galegas, con razón e 
gares onde máis presente está: cualificar n de politicamcnte 
"É curioso, mas há mais moví- inasumíbei polo cct r, non 
mento de teinvenyao da gover- só en termo financieiro , 
na~ao fora dos Estados Unido enón de de o p nt de vi ta 
do que dentro. Na Europa, o da economía real. O primeir 
Reino Unido é líder, muito aspecto preténde alvar p la 
claramente. ( ... ) Já falei para Administración central 
gen.te estusiástica na Malásia, derivando axe ti n de recada-

ción nas indús-
EL GA T INYISIB...,LE"T'/""fE_L _TE...,M..,,..rs~· --.,,..-----,-,:=--, . trias 

\ 

>. 

compradoras 
mediante a re, 
tendón do im
porte da super
taxa derivada 
da campaña". 
Garcia Calvo 
opta por un po
sicionamento 
das cooperati
vas, non como 
"comprador;is 
capitalistas" e 
sinala "que·non 

. se lles concede 
a lexitimación · 
procesual para 
ser parte no 
proceso ~dmi
nistrativo nen 

. contencioso ad-
ministrativo 
para dilucidar a 
legalidade do 
acto de imposi-· 
ción dunha 
sanción".+ 
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O gol que marcou supuxo ra
. char cunha asignatura pen

dente, vaille dar confianza ne
sa faceta? 

Non, eu fago o meu xogo e na
da máis, esto non vai cambiar 
nada. O da confianza é para os 
diant.eiros, se cadra, pero mar-

. car goles non é a miña función 
nen me preocupa. 

O voso rendemento até agora 
foi irregular.· Cal pensa que 
pode ser .a traxectória do 
Compostela e máis a dos ou
tros equipos galegas? 

Creo que andaremos coma o 
ano pasado máis ou menos, se 
todo vai normal, ainda que esta · 
tempada vai ser un pouco más 
difícil. Os reforzos a priori son 
importantes, pero iso hai que 
de¡nostralo no campo. A xente 
pedia grandes nomes e o presi
dente deulles o que querian. O 
Deportivo xa é un aspirante a 
todo ultimamente, e gastaron 
moito, pero eu estou bastante 
esperanzado no Celta, ogallá 
sexa o ano deles. 

E como eré que sera o "ran
king" entre os galegos, donde 
o ano pasado case gaña o 
Compostela? 

Creo que nós tomos a mellor 
equipa galega en momentos de
terminados en canto a xogo e 
por clasificación salvo ao final, e 
hai que ver· os presupostos a 
ver quén rendeu por riba das 
suas posibilidades. 

No recente derbi Celta-Depor 
só había un galego no campo, 
e é rechamante o caso do Celta 
sen nengun na plantilla. Por 
qué ere que se chegou a eso? 

Os que veñen destacando son 
entidades galegas, pero o fútbol 
galego segue igual de mal que 
sempre. Hai xente válida na can
teira pero sempre é máis cha
mativo traer xente de fóra. Pero 
quen realmente pide eso é o pú
blico, así que é un problema de 
todo o mundo. Ao público gáñalo 
no campo, pero de entrada a un 
de fóra mesmo lle van cinco mil 
persoas na presentación, e non 
cando é da casa. 

Baixaria o nível competitivo 
nos clubes de primeira se ali
neasen, coma no Compos, vá
rios galegos? 

Non, hai galegas (Fran, Otero .. _) 
de nível internacional, o que pa
sa é que os de aquí non teñen 
ese impulso necesário. 

E sería viábel, na teoría e a 
uns anos vista, unha equipa 
na élite coma o Real Socie
dad, con xogadores da terra e 
foráneos? · 

A curto prazo non porque nin
guén traballa a canteira; se se · 
fixera coma en Xixón ou os bas
cas, pois sí, perfectamente. Cos 
mellares galegas de agora na li
ga xa te das canta de que sí. 

Ese conceito de canteira, en 
qué vai quedar coa apertur~ 
actual de fronteiras e a disposi
ción de cartos case sen límite? 

Vai quedar en algo anecdótico. 
O que vale para o siareiro é que 
gañe a equipa, asi xoguen quin
ce sérbios ou vinte h.olandeses, 
o demáis non lle importa moito. 

I . . 

Cal foi a sua experiencia co
mo xogador saído da chama-
da canteira'? -- --- --

Nacho 
'Non interesa facer unha selección _galega' · 

*GONZALO VILAS 

UN DOS MÁIS DESTACADOS XOGADORES DA PASA'DA _llGA, O COMPOSTErANISTA NACHO.ESCOMENZOU ESTA TEMPADA CON' BO_N PÉ, 

MESMO ANOTANDO UN GOL. NO SEU HABITUAL TON MODESTO, O DE FOZ RESTA IMPORTÁNCIA AO DACO, MENTRES OPINA SOBRE 

OS MILLÓNS DO FUTBOL OU O FUTURO DA CANTEfRA, AO TEMPO QÚE MANIFESTA O SEU CEPTICISIV!O SOBR'E AS POSIBILIDADES DE 

QUE SE CHEGUE A FORMAR UNHA SELECCIÓN GALEGA. NACHO AMÓSASE, EN AMP.LO SENSO, COMA UN XOGADOR COS PÉS NA TERRA. 

A todo o que empeza na cantei
r a, os primeiros que non IJe 
prestan atención son as directi
vas. Cando consegues chegar 
ao primeira equipa ou ao profi
sionalismo xurden as intimida
cións: que e da casa, quP. non 
podes gañar iso, e así moitísi
mas cousas. Xogadores que vi
ñan de fóra gañaban unhas can
tidades incríbeis comparadas 
coas nasas naqueles tempos. 
Eu gañaba en primeira división 
oitocentas mil pesetas e tres
centas o primeiro ano, asi que ... 

Sentiuse infrav·~lorado ou 
desperdiciado nalgun senso 
polo Celta cando o deixou ir? 

Non, houbo outros problemas e 
nada máis. O que non me sentin 
foi apoiado. A min non se rtte es
coitou e só trataron de buscarme 
defectos, e non o entenderei 
nunca, aparte de que o adestra
dor tivera os· seus criterios, como 
é normq.I. Pero non lle gardo 
rancor.a ninguen, e grácias a iso 
estou nunha situación moi boa, e agradecido a Chechu Rojo-de . 

· que non contase conmigo. 

O Celta non é logo unha espi
ña -cravada? Cre que tiveron 
unha liña errónea, .sumando 
ao seu caso o de Fabiano? 

Non, o mundo do fútbol é isa, non 
cantan contigo e tes que te ir. Co 
paso do tempo daste conta que é 
normal. O caso de Fabiano, que 
é un fenómeno, é máis incom-

- prensfbel , pero é o que dicía an-

tes, non valorar ao que tés na ca
sa fronte ao que ven de fóra. 

Ten manifestado estar a gosto 
no Compos e en Santiago. 
Ten rexeitado algunha oferta 
interesante por valorar máis 
ficar na casa? 

Ofertas sempre hai , pero hai un 
par de anos que decidin que
darme aqui e non penso cam
biar. Tamén está o clube que 
ten todos os direitos, pero por 
min seguirei aqui . mo~tos. anos. 
Nunca se sabe se compensa 
gañar máis, pero igual vas a 
outro sítio e estás amargado, 
asi que eu estou feliz aqui, e é 
o que se buscQ.. 

F>roxecta unha certa jmaxe, 
polo seu uso ha.bitual do-gale
go e diversas opinións verqui
da-s en entrevistas, pésalle 
eso d~lgun xeito, ou está mal 
visto no mundiño do balón ta
lar de certas cousas? 

Eu expreso a_s miñas . opi.ni.óns 
pero non me- considero nengun 
abandeirado nen reclamo de na
da, porque ás· veces utilizanche 
de moitos xeitos. Eu hai equis 
tempo fixen unhas declaracións 
e· non recebin máis que ataques 
e críticas por todos os lados, e 
penso que neste· país e¡ue, se 
chama tan democrático non hai 
a posibilidade de expresar a opi
nión de cada un. Eu dixen o que 
pensaba, o cal penso agora 
mesmo tamén , e non entendo 
por qué che teñen que atacar. · 

Esperaba tanto rebúmbio? 

Máis ou menos si porque xa hou
bo casos parecidós cando dis algo
distinto a maioria parece que é ti
rar contra todo o estabelecido. Pe
ro foi unha causa natural, porque . 
eu son de aqui e terei que opinar 
asi, non? Se fose, eu qué sei, ho
landés pois talaría de Holanda. Xa 

' digo, o que máis me sorprendeu 
foi algun ataque persoal e algunha 
descalificacipn deportiva que viña 
a conto polo mesmo. 

Nesta liga millonária parece 
que se tira cos cartos osten
to~ament~. 

As cantidades· que. se moven 
. son astronómicas, con xogado
res que hai meses v.alían tres
cent9s e agora mil millóns. Eu 
creo que_-.é un despilfarro, e ao 
fin· non vai' a_ conducir ;i moito, e 
para alguns clubes -pode ser a 
ruina. Home, si · se -van ver a,1-
guns xogadores impresionantes, 
pero a liga vai ser a ·rnesma que 
O._ano pasado .~ anteriores. 

O protagonismo social d~ fút
bol, a raíz desto, ainda aumen-

.. tou, con transmisións a -eito e 
preséncia nos médios . .Ve un
ha utilización' do deporte para 

. ocultar outros problemas? 

O f(ltbol é utilizado todos sabe
mos para qué, pero eu vou a el 

. como un espectador, non coma 
forofo, e paso por distintas emo
cións como noutro espectáculo. 
A min gústame o fútbol._ Despois 

xa sabemos o que hai, pero ta
mén como se utiliza. a tele, os 

. periódicos ou outras cousas. 

Non pode haber unha sobre
dose de balón que "mate" o 
invento? 

O fútbol ten algo especial, todo 
o mundo ere saber e entender e 
ese ambientillo é difícil de aca
bar con el. Aos que estamos 
dentro aborrenos igual ver tanto _ 
partido ou falar , pero á xente 

· góstanlle esas tertúlias, que si é 
mellor este ou aquel' etc .. ., e' 
sempre será chamativo. • 

Despois dunha ·ca·mpaña a 
prol dunha . selección galega, 
perdeu forza a idea, t~n algun
ha noticia ao respeito? 

Creo que é unha idea que está 
parada e vaino estar por moito 
-tempo, porque .imaxínate que s~ 
fai e a xente se empeza_a identifi
car con ela, e iso é ir en contra 
quizáis das ideas· dos que están 
.governando. Houbo unha espé
cie de intentona, buscámnse si
naturas, e déus.elle un .pouc9 de 

· carnaza, por dicilo asi, á xente. 
Díxoselle que sí e á .hora-da ver
dade pois nada. Eu rion tiven 
nengún contacto, porque os fede
rativos encargados de levalo 
adiante só se relacionan cos diri
xentes e impórtalles pouco a opi-

. nión do público ou da xente inte
resada. Eles estan aí para toure
ar aos que veñan pero ao final a 
selección iría contra os intereses 
de certa xente, como dixen.+ 
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O deputado Henrique Tell_o tala de "certificad.o de defünfüóh' dó-ensino público" 

A ESO comezou sen .fac~r, ~e.119411h'J. ·_· ·:-_·,· ..... 
das reformas preVi$t~s·:.n~~ , ~~t~s~-~sColg~s. 

(. • ~4-· \ i..:-:, "'\_ ;Z :_ ... .. "' ~ - ' .... ' :?", _:· 

·* PAULA CASTRO 

O 3 de outubro de 1990 apro
báhase a LOXSE. Desde aque
ta o governo galego sabia que 
teria. que efectuar unha série 
de reformas nos centros esco
lares p_ara dar cabida ás novas 
actividades, ademais de dotar 
aos coléxios co material nece
sário e cun persoal especiali
zado en determinadas maté
rias. Pero, apesar do tempo 

ción disto, haberá grandes dife
réncias nas posibilidades de for
mación dos alunas que vaian a 
un coléxío ou a Obltro, uns dispo- . 
rán de -mais prqfesores e optar a 

· máis matérías. 

Por outra banda, os próprios Di
rectores dos centros veñen de fa
cer público un manifesto no que 
denúncian a drástica redución de 
profesorado que están a sofrer. 
Os profesores vense abrigados a 
impartir matérias afíns e na prácti
ca están impartindo matérias das 
que non son especialistas, cando 
un dos grandes avances da refor
ma educativa seria a especiali
zación do profesorado. Ademais, 
os profesores de língua estranxei

.. <i ra, música e educación física de

· transcurrido, o curso com~za 
enyolto nunha polémica pro
vocada polo incumprimento 
destes princípios, a excepción 
dos centros privados, nos que 
se fixeron as reformas nece
sárias grácias ás subvencións 
concedidas desde a _adminis
tración cos cartos públicos. os alunos, segundo a que e~ vaian, disporán de mais ou 'menos profesores e optativas. • berían cinguir a sua faceta educa

"Os fallos son absolutamente 
estruturais", afirmaba o pasado 
luns Henrique Tello, deputado 
do BNG no Parlamento galega, 
en rolda de prensa "isto é o cer
tificado de defunción do ensino 
público". Segundo Tello, non se 
realizaron as reformas ¡:>ertinen
tes en ·nengun centro galega. 
Canto aos comedores, todo alu
no que curse secundária, ao ser 
un tramo -obrigatório ten dereito 
a comedor, "pero non se creou 
nen un só comedor nos centros 
de educación secundária", ase
gura o deputado nacionalista. 

·Decretos de última hora 

Para axeitar os requisitos da Lei 
ás necesidades do governo gale
ga, este emitiu dous Decretos Lei 
que modifican aspectos substan-

ciais da LOXSE. Por unha banda 
o Decreto do 11 de Xullo de 
1996, dous meses antes de que· 
se iniciara o curso escolar, modi
ficaba os horários dos alunas de 
secundária. Na Lei "falábase es
trictam_ente de que os alunas te
rian 30 horas leitivas", indica 
Henrique Tello, "pero .-en -pleno 
vrao, con toda a desfachatez do 
mundo e ríndase da cipadania 
sacaron o Decreto sobre implan
tación da ESO no que se recolle 
que o horário dos alunas de se
cundária será de 30 periodos lei
tivos. Xa non se fala de horas· s~
nón de periodos que poden ser 
de 5 minutos ou de 3 horas. Está 
claramente intencionado para 

· poder casar os horários de se
cundária cos de primária forzan- . 
do a própria dinámica e maqui

: nária'.do sistema educativo". · 

Por outra ba.nda, a tan só 15 dias 
do comezo do curso escolar a 
Consellaria de ·Educación emitiu 
un segundo Decreto con data do 
28 de Agosto no que se modifica 
o deseño curricular da ESO, De
creto que anula o do ano 93 e 
modifícao. "A mellara do ensino 
centrábase en que ia haber. 
maior oferta de optativas, máis 
especialistas e novas matérias" 
explica Tello, "pero río Decreto 
din que cada centro poderá ofer
tar de unha a tres optativas en 
primária e 'de duas a cinco optati
vas en secundária (art. 7.1), pero 
especifica que será en función 
das disponibilidades de profeso
rado e presuposto". Para o depu
tado nacionalista na prática só se 
poderá ofertar o húmero mínimo 
de optativas, xa que nori hai p'ro
f esorado e asegura que, en fun-

tiva a impartir estas matérias en 
todos os grupos, pero de feito es
tán a cargo de grupos e teñen que 
impartir tamén outras matérias. 

Tello acrecenta que "as leis en 
matéria educativa son unha esta
fa, ·porque quen lexisla está in
cumprindo a legalidade vixente'', 
asegura Henrique T ello. "A Con
sellaria de Educación quer cen
trar a problemática de comezo do 
curso en que só tiveron que tras
ladarse 240 alunas, cando o au
téntico problema non é o da ubi
cación dos centros senón a cali
dad e educativa que oferecen". 
Mentres, nos coléxios privados o 
curso comezou con total normali
dade e os alunas dispoñen dun 
material e un profesorado garan
tido palas subvencións públicas 
que lles permiten manter e mello-

. rara sua calidade de ensino. • 
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Fachas 
de 

verdade 

H ai cousa dun ano houbo · 
unha grande polémica 
no Casino de Compos

tela. A un ócio de n va fornada 
ocorríu elle retirar o retrat de 
Franco, que penderuba nas pare
des do salón noble. Considerou 
oportuno que pasados vinte anos 
da morte do Xeneral era chega
do o tempo de darlle un descan
so e mandalo a apolillarse a al
gun lugar indeterminado do so
tos do edíficio. Os camisas viejas 
percatáronse da manobra e 
abriuse un período de liortas, de
daracións e violéncia verbal. 

A solución consensuada foi todo 
un exemplo de civismo e respei
to político. No lugar do lenzo 
puxeron un espeHo. Os partidá
rios do Oitador cando se miran 
nel ven reflectida, tal cual, a 
imaxe gloriosa do Caudillo. A 
continuidade está asegurada. 

Moito meno refinada é a po -
tura dos mandatários oficiai , 
ao respeito da pervivéncia dos 
incontábeis vestíxio do réxime 
fa cista que ainda perduran en 
lugares público de Galiza. A 
placas, os monumentos teñen 
com portaestandarte do lega
do franqui ta a tatua cue tr 
do Ferro!, tamén o mái v lu
mino o. A sua pervivéncia é un 

rgullo, mal di imulad , para 
unha lcxión de autoridade e 
cargos públic s na nómina ac
tual d erári públic . 

Seria un acto de hixiene públi
ca, limpar o ambiente de em
blemas victoriosos, tan equer 
para que as novas xeneracións 
só coñezan aos fachas de carne 
e oso que habitan desde San 
Caetano a Maria Pita, pa~ando 
antes póla Conselleria de·. Cul~ 
tura, Govemación e Turismo.+ 
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C~MARCAS 

A Plataforma de_ Seguimento retoma as ~anifestacións en Pontearea~s - Os viciños peden _ 

O ·Gover.10 central négase a cumprir os comPromisO -
adqUiridos por Raxoi pará:a-·AutóVia RiGs :aaixaS. 

a Ene/esa que expr0pie 
o bairr0 da ·Casilla · 

eC>- PAULA BERGANTIÑOS 

O grupo parlamentário do BNG 
ven de apresentar unha propo~ 
sición non de leí na que insta á 
Xunta a demandar da empresa 
Endesa a expropiación forzosa 
do bárrio da Casilla, nas Pon
tes .. A iniciativa nacionalista 

- responde á proposta defendida 
por viciños, partidos políticos e 
centrais sindicais e apoiada pa
la Unión de Empresários e Co
mité-de Empresa de .Endesa, 
quen ven na expropiación a. . 
saida á problemática social que 
vive o bárrio desde hai 20 anos 

.por mor da preoct:Jpar:ite situa
ción do asentamento do solo 
provocada pa"la expiotación mi
neira de Endesa. Expropiar -A 
Casilla até u·nha liña límite que 
preserve os equipamentos so
ciais existentes, tal e como 
-contempla a propósta aproba
da por unanimidadé no pleno 
da corporación pontesa en 
Marzo desJe ano, remataría 
coa inseguridade da povoación 
xa que a explotacign de lignito 
está a provocar desde anos . 
atras fendas nas casas criando 
un risco de derrubamento das 
vivencias.• 

~ Reclaman a cesión 

As mobilizacións para exixir o 
aumento de enlaces na Auto
via Rias Baixas no Condado 
volveran a retomarse o pasa-· 
do luns 23 en Ponteareas. 
Convocados polo Plataforma 
de Seguimento da Autovía os 
veciños exixen o cumprimen
to dos compromiso adquiri
dos por Raxoi durante a cam
paña as elecións xerais. Logo 
da inauguración de dous úni
cos enlaces, en Moreira e en 
Batalláns, no treito de 40 qui
lómetros entre o Porriño e a 
Cañiza, faise evidente a nece
sidad e de, cando menos, 
dous .enlaces máis en Lira e 
Guláns. O Ministério non asu- · 
me os compromisos eleitorais 
adqueridos polos seu cabeza 
de lista por Po·ntevedra e se
gue sen pagar as expropria
ción s do solo. Asemade as 
pistas das parróquias da Co
marca, empregadas pola ma
qui nária pesada durante as 
obras froron abandonadas 
sen ser acondiciónadas ~ Nos 40 Km. que separan A Cañiza do Porriño só se constrviron clous ·~s. Porén o tramo de 12 Km. que une o Porriño con Tui ten 7 nós. ~ ~ 

gratuita para uso civil 
A pouco da inauguración dos 
dous enlaces da Autovía Rías 
Baixas, no tramo que une o Po
rriño e A Cañiza, os conducto
res xa sofren a perigosidade da 
condución de tramos con curvas 
excesivamente pechadas e as 
contínuas conxestións polo vo
lume de tráfico que circula polo 
tramo. Pero non son os conduc
tores os únicos afectados. Os 
veciños do Condado ainda non 
cobraron as indemnizacións co
rrespondentes a expropriación 
do chan para a construción das 
novas vías. Os desperfectos nas 
pistas de acceso as parróquias, 
consecuéncia do seu uso por 
parte da maquinária pesada em
pregada durante a contrucción 
das vías, tampouco foron arran
xados pala empresa Dragados. 

Antes das eleicións do 3 de 'Mar
zo Mariano Raxoi, número un da 
candidatura do PP pola província 
de Pontevedra, asinara unha de
claración de princípios n~ que se 
recollian as demandas da Plata-

forma. Os compromisos aoqueri
dos eran os de contruir dous en
laces máis direción Vigo en Lira 
e Guláns, recompoñer' os pasos 
orixinais que cortaba a autovía, 
arranxar as pistas danadas pola 
maquinária pesada durante as 
obras e o pagamento das expro
piacións. Tamén se incluia com
pletar o enlace de Covelo con 
unha saida par~ Ourense. 

"O texto fóra asinado polos ca
bezas de Jista das formacións 
políticas que se paresentaban 
as eleicións - explica Roberto 
Mera voceiro do BNG de Pon
teareas. Abel Cab™lero fora o 
único que se negara". Segundo 
o portavos nacionalista Abel 
Caballero e o portavoz do 
PSOE no Condado, Carlos Lo
sada, posicionábanse en contra . 
mantendo que o Governo so
cialista tiña xa proxectado o en
lace de Lira. "Co cámbio de 
Governo -engade- demostrouse 
que o PSOE mentía e que no 
PP tampóuco habia vontade 

para sacar adiante o asinaqo''. . 

No mes de Abril, Femando Pen
sado, representante_do PP nunha 
Comisión de Ordenación do Te
rritório e Obras Públicas; négase 
a secundar unha proposición non 
de lei do BNG para instar ao Go
verno Central a aumentar os en
laces da Autovía Rías Baixas, no 
Condado. Con posterioridade o 
deputado do BNG no Congreso, 
Guillerme Vázquez apresenta un
ha iniciativa no Parlamento de 
Madrid no mesmo sentido e o 
Governo do PP informa da sua 
negativa a facer as obras que 
prometera Raxoi. 

Indignados palas decisións do 
seu partido, os alcaldes de Sal
vaterra, Arbo e As Neves reú
nense en Madrid co Ministro de 
Obras Públicas e obteñen un no
vo compromiso conforme as 
obras van ser realizadas. Estes 
alcades xa iiñan respaldado nos 
se.us Concellos mocións apre
sentadas polo BNG para instar 

O barco tivo que marchar do porto ao moqilizarse os· produtores 

ao Governo a que cumpra os 
- compromisos· adquiridos polo Pi:' 
·durante a campaña eleitoral. A 
espera de comprobar os proxec
tos do Governo, Guillermo Váz
quez ven de apresentar unha no
va pergl!nta no Parlamento para 
esixir que SE? aclaren cales son 
as obras que se van realizar fi
nalmente, ~ cando van comezar. 

Durante · o periodo de alega-
-ció ns ao proxecto da autovia os 
concellos afectados apresenta~ 
ran un informe sobre a intensi
dade de tráfico na zona. Neste 
traballo demostrábase que eran 
máis de cinco mil coches por 
dia os que necesitaban do enla- . 
ce de Lira. A mesma análise in
dicaba · que a sua construcción 
faria que o empregasen mil 
ináis. Namentres este tramo de 
cuar~n~a quilómetros só canta 
con dous enlaces, segundo o 
Mlnistério "por razóns de segu
ridade vial", o tramo de autovía 
.que urie Porriño con Tui ien se
te nós en doce quilómetros.• 

Os gadeiros impiden a descarga de ·l~ite de lrlan~a en . Riba~_eO 
"' ~ 

O barco atracou en Ribadeo o 
Sábado 21 de Setembro ainda 
que as labores de descarga co
mezaron o Luns 23. Despois de 
descargar algunhas toneladas, 
gadeiros da Mariña concentráron
se para impedir os traballos de 
descarga. O barco, procedente 
de lrl~nda, cargaba 1.800 tonela
das de leite en pó. A_ compañia. 
importadora é Renie i Picot, que 
asegura que o leite ia destinado a 
axuda humanitária para Portugal 
e o obxectivo de aescargala en 
Galiz·a .seria introducila ·en paque
tes máis pequen os para Portugal.· 
Despois das gardas dos produto-

. - res, a empresa ordeou que o bu
qúe marchara cara !~anda. 

Os produtores de léite da· zóna 
non creron nas razóns que-dá a 
empresa importadora. "Ao esta
ren afectados pqlo pago da ·su
pertaxa e polos límites das_ cuo
tas, non lles senta nada ben que ' 
1.800 toneladas de leite impor
tada pasen por diante etas suas 
casas", explica António Villarino, 
do SLG en Ribadeo. Os produc
.tores fixeron garda palas noite_s 
para que o leite non chegara á 
pranta de Renie i Picot, en Ná
via. O buque, aó lado do cal es
taba atracado outro, alemán, 
con abono quími~o importado, 
in'crementou a tensión que xa vi
ven pala imposición de cuotas e 
a posibilidade de pagar multas. 

"Porque o impor:tante nón é este 
cargamento eri concreto senón 
que o ·feíto de que se continuan 
a da·r importacións mentres a 
nós non nos deixan producir", di 
Villarino. Xosé Ramón Cendán, 
responsábel do SLG, tamén es
tivo apoiando a concentración 
de gadeir.os que sobrepasuu, 
nalguns intres, -qS trescentas 
persoas. "A carga que levaba o 
barco traduciase en millóns de 
li1ros de leite e é comprensíbel 

:que á xente que non lle están 
deixando producir reaccione en 
contra''., di. 

Para o _SLG e para os produtores 
non está claro que esas tonel a-. 

das de-- leite .estiveran destinadas 
a Portugal. En calqu!3r caso, ·sina
lañ qu~ n.an ten que entrar leite 
importada na Gafiza cando as co
tas coartan a producción do país. 
Tamén indican que o que lles in- -
teresa ás _compañías extranxeiras · 
é ir. copando mercada· no país 
aproveitando a ameaza da super
taxa. Ao. mediodía do Martes, o 
·barco llno marchaba dé Ribadeo 
con cas8' a to.talidade da carga e 
os gadeiros considerábannp co
mo unha vjctória despois da con-· 
centración pacífica. Desde o SLG, 
é a mostrá de que se poden mu- · 
dar os .planos do Ministério de 
Agricultura de cara á manifesta
ción do a·de Outubro en Madrid.+ 

do Castelo de San Felipe 
O Domingo 29 de de Setem
bro, ásdoce.e média do · 
mediodia, celébrase a 
concentración cjdadá convo
cada ·polo consello-local do 
BNG ferrolán baixo o lema 
Caste/o de San Felipe, gratui;.. 
to para uso civil. Esta iniciati
va xurde como protesta á 
próxima poxa pública desta e 
doutras propriedades de De
fensa no concello de Ferrol 
desafectadas do uso milifar. 
A concentración exixirá a 
suspensión das subastas 
dos terreas e instalacións e a 
recuperación gratuita dos· 
mesmos para fins sociais; 
especialmente a do Casteló, 
declarado Ben de Interese 
Cultural e Monumento Histó-

. rico Artístico. Con este moti
vo, os nacionalistas volverán 
demandar a modificación da 
vixente Lei da Xeréncia de In-

. fraestruturas da Defensa que 
proibe a cesión gratuita dos 
bens desafectados. • 

O alcalde do Rosal· 
tampouco paga por· 
actividades .empresariais 

Seis anos alomenos leva señ 
pagar o alcalde .do Rosal, o po-

. pu/ar Xosé Rodtíguez Martínez 
o Imposto de Actividades Eco
nómicas (IAE) polo "Hotel 
Juan", propriedade da sua f.a
milia. Segundo denunciou o 
BNG o hotel non aparece 
incluido nos listados do IAE._ A 
formación nacionalista tamén 

· denuncia que o secretário mu
nicipal certificou, respostando 
a un requireto xüdicial, a non 
existéncia nos padróns munici
pais de RodJimar C.B. , empre
sa familiar propiedade do alcal
de e propietária do hotel. • 



12 ECONOMIA 
Nº 745 -ANO XIX ANOSATERRA 

. O Conselleiro~ de lndústrla asegura que defenderá os intereses 
de· Santa Bárbara mentras o Ministro anúncia O peche 

. - -. .... . 

9* PAULA CASTRO 

O Conselleiro de lndústria, 
António Couceiro, surpren
deu aos grupos da oposición 
do Pf:irlamerito galego ao 
afirmar que dentro de 15 dias 
estará rematado un docu- . 
mento no que se demost.rará 
a viabilidade da empresa 
Santa Bárbara e a sua oapaci
dade para executar proxectos 

sector. No devandito documento 
figurarán vários apartados ·atr!=l
vés dos que se pretende coñe
cer a capacidade produtiva da 
empresa, a apertura de proxec
tos ·de diversificación interna e 
externa para a recolocación dos 
excedentes. · · 

Couceiro culpou da sitÚación de 
crise que viv~ o tecido etnpresa
rial na Coruña á auséncia de 
¡;>reocÚpación do seu alcalde, 
Paco V$zquez, diante da cons
tante des.trucción de pastos de 

Couceiro. Mária Xosé Porteiro 
(PSOE), calificou ás políticas 
dos grupos populares galega e 
central como "non só descoordi
nadas, senón mesmo contra
postas" ainda que lembro'u que 
o .conselleiro esquecera realizar 
calquera tipo de Comentário aos 
anúncios feítos .polo Ministro de 
lndústria hai só u.nha semana 

· de que non se podía manter a 
actiyidade da empresa:. 

· de armamento lixeiro. Ao en
tender .dos parlamentares so

. cialistas e cio BNG, esta decla
ración. contradi as declara
cións do Ministro de lndústria. 

. traballo que . padece a comarca. 
. António Couceiro, Conselleiro de lndústria. Ademais, o concelleiro indico u 

que. Manuel Fraga, na sua visita 

Henrique Tello (BNG), asegurou 
que os membros do-seu grupo 
quedaran perplexos. di ante des
tas declaracións e asegurou que 
"non sei se lle estarán xogando 
unha má pasado os seus com-ü pasado martes 24 de setem

bro, o Consellelro de lndústria, 
António Couceiro compareceu 
diante dó Parlamento de Galiza 
a petición do grupo socialist.a 
para explicar a postura do go
verno galego diante do proble
ma de Santa Bárbara. Segundo 

o Conselleiro, no mes de Xullo a Madrid, entregóulle . aci Minis-
-creouse un ha comisión de espe- · tro de lndústria unha proposta 
cialistas da Consellq.ria ·e da em~ . para .solventar os problemas 
presa coa fin de elaborar un do- que sofre a empresa coruñesa. 
cu mento , que analisa a capad-

. dade para executar . proxeqtos Poi a sua banda, os grupos da 

· pañeiros de grupo". En calquera 
caso, Tello advertiu da posibili
dade de que os excedentes fo
ran recolocados "en empresas 
pantasmas criadas para logo 
pechar coa conseguinte perda 
dos postos de-traballo". • 

de armamento ·lixeiro mantendo oposición quedaron surprendi-
a oper~tividade da fábri~a neste dos diante das declaracións de 

Vanosa, . que está a pleno funcionamento, perdeu os terreas nunha hipoteqa 
. ' '1 . ' . 

A descapitalizadón de_ Alvarez pode aboc~~- ao peche á factori~ máis rendíbel 
O propri~tário do Grupo de Em
presas Alvarez~ Henrique Tatai, 
asegurou que ingresos setecen
tos millóns de pesetas en GEA 
desque se fixo coas suas accións, 
a princípios 'de 1995. Pero mál.ia 
esta afirmación, da débeda do 
grupo 'de ceráfTlica vigués seguiu 
aumentando e c::hegou até os 
14.000 millóns de pesetas. O en
debedamento arrástrase desde o 
ano 1990 e ameaza con afectar á 
empresa de GEA que máis posi
bilidades de .futuro ten: Vanosa. 

tras ser forzada polos trabaUa
dores, non .está producindo os 
resultados desexados. 

pesetas. Cómpre ter en canta 
que a Tau, que tivera moitos in.
tereses na construción na Coru
ña dos anos oitenta e princícios -
dos noventa,' ten a Vigo como 
novo obxectivo. Por outra ·ban
da, detrás das presións da UE 
para rebaix,.ar a capacidade pro
dutiva de Alvarez·estan ªs suas -
máis imediatas competidoras, 
nomeadarnerite Bidasoa e mes
mo La Cartuja, antig~ proprietá- · 
ria de 'GEA. ·tJnha das empresas 
do grupo, VanQsa, que está ao 
cen por cen da actividade e ao 
bo,rde da rendabilidade, perdeu 

os seus terreas a favor do Ban
co Exterior nunha operación hi
potecária que poderia compro
meter o seu futuro. 

A entrada da Xunta en Átvarez, 

O interese da imobiliária Tau 
nos terreos de Álvarez. e a preo
cupación que a·UE manifesta en 
reducir. o volume de produción . 
de GEA comprometen direita
mente ás outras administra
cións. O concello de Vigo ve con 
bons olios o pr9xecto das imobi
liárias Tau e Agora de urbanizar 
os terreas no bairto de Cabral 
nunha operación que suporia un 

. negócio de vinte mil miilóns 9e 

De momento non se están a 
dar os pasos necesários gara 
asegurar a viabilidade .de Alva
rez, :que implicaría ·unhp rene
g'ociación da débeda coa Admi
histracjón, acreedores e traba-

· lladores, e proceder a unha re
dución do cadro de persoal de 
1.025 traballadóres a 700. A 
partir daí, GEA poderia volver 
á produción. • 

"DEUS TAMÉN É FUNCIONARIO" 

Transcribo, máis ou menos literalmente, con 
excasas licéncias e sen ·efectos especiais, unha 

· -chamémosUe así- "opinión" escoitada: 

- "Sí señor. Fai moi ben o .Aznar. ¡Qué cara- . 
llo! : Os funcionarios non a rascan, teñen choio 
seguro, bocadillo vai, caf etit_o viene . .. , entran 
cando lles sae das pelotas ' e as duas' lago do ver
mout, ... xaestárinacasa'~. 

-"¿E os mestres? ¡cajoendi.os!, eses si,_ eses si q~e vi, 
ven ben: tres meses de vacaei.óns, que. si festa dai:¡ui, 
nadal, semana sanca, antroido ... ¡Manda carallo na 
Habana!, . e a fin de mes, duascentas mil cuquiñas, 
de cló dó, ¡o que menos eh, o que. menos! ... , por 
asobiar e facer pajaritas ... , ¡tócate los hu.e.vos!" 

-"Si séñoooar. Que fai rrioi ben o Aznar, ¡Co, 
ño!. Conxelarlle o soldo. ¡A puta -rúa era o que tiña 
que facer], venan logo si-traballaban, xa está ben de 
vivir de moca. ¡Un pico· e unha. pal.a., hostia!, pata 

. aprender, a recoller pátacas na Limia.. . ¡tejad.e·!" 

- "E os médicqs? ... , cortar7le os collóns era pouéo" ... 

Calquera po9,e escoitar ."opinións" parecidas. 
Con máis ÓU menos bombo, acotío, en lugares 
· insospeitados, a pouco que un poña as antenas 

. en sintonía. Non son nengunha novedade . 
Reais como a vida mesma. Est~mos afeitos. -

·Sen embargo.,' logo do anúncio do 'govemc do 
~p de premiar ao funcionariado c.unha nova 

MANuELD1os 

conxelación salarial, os falabaratos do país 
non perden comba, largan.e largan nos bares e 
nas tabernas. 

- "¡ Hai que joderse, e ainda protestan!". 

O grave ~oh é que os falabaratos unidos bra
men a coro ·contra do funcionário pala boca 
grande e máis coa pequena. A veda está aber, · 
ta. O tiro de pichón é gratis e ademáis, . ¡bingo!, 
regalan un mó?il. , 

O má.is decepcionante son os sesudos analis
tas, intelectuais máis ou menos orgánicos, pa
niagu!idos, políticos ,conservadores e os que 
non o son tanto, que reflexionan doctamente 
e trasladan a opinión, falaces argumentos que 
son a mellor cebertura a grotescas "opinións" 
como as citadas. 

-"Que se o #ficit público, q¡_,te se Maastricht, -
que se a moeda -única, a terceira fase da UEM 
(xuntando ben os beizos cara á fora; como a 
quen dí, boquita de piñón), a Europa de 'primei, , 
ra división, bla, bla, ·bla" ... para lago admitir 'e 
xustificar a aplicación do garro~e a un funcio
nariado que leva anos peidendo poder adquisi, 
tivo coa sempiterna excusa da estabilidade do 
seu posta de traballo. Como se tal situación 
fose unha casualidade do destino~ algo outor-

. gado graciosamente, ou mesmo do que estar 
acomplexado e con mala conciéncia, obscuro 
obxecto de ocultación. · 

¡' 

Unha condición laboral-, a estabilidade, á que 
debera aspirar toda persoa nun denominado 
Est.ado Social e Democrático de Dereito, pre
tende convertese, mediáticamente, nun privi, 
léxio anacrónico, algo que implica ¡)eaxe, e 
non precisamente blanda, nen máis nen menos 
que "Reconxelación Salarial VI", vella secuela 
de enorme éxito taquilleiro cada Presuposto.· 

Non é unhá-polí:ica nova. A min, desde lago, 
non me sorprende. En ·calquera caso, os miles 
de funcionários das distintas administracións 
que apostaron activachente polo PP, xa saben 
a qué ater.se. Agora non-valen peniténcias, xa, 

. culatorias rien avesmarías, como moito, propó, 
sito da emenda e', sobor de todo, .pelexar: 

Ainda qu,e pensando ben o asunt~, e tal como 
están as éousás, cicais deberan empezar os sin, 
dicatos por convocar unha solemne procesión, 
con remate na Catedral, botafumeiro incluido; 

' onde os sofridos funcionários, con cilício e ºº' 
roa de espiñas, dándonos golpes de peito e ba, 
tendo sentidamente o látigo nas nosas costas, 
descalzos por Santiago en pedra ·viva, pidamos 
perdón pola · nosa ... estabilidade· e demos grá- -
éias a deus por viyir como EL 

Porque -non o scibiadf;s?-:- deus tamén e fun, 
cionário, fixo de plantilla e, -como non-, co 
sa1ário conxelado. • 

MANUEL DIOS é sindicalista da CIG 
1 J ~ ' ' ' 

26 DE SETEMBRO DE 1996 

Piqué non descarta unha 
nova reconversión naval · 

O m'inistro de lndústria, Josep 
Piqué, anunciou a princípios 

-da semana que non descarta
ba unha próxima reconversión 
no sector naval. As razóns 
aducidas por Piqué son o fra
caso dos planos estratéxicos 
e as ~levadas perdas nos as
teleiros. Os planos 
estratéxicos ainda non rema
taron polo-que as centrais sin
dicais consideran ''temerário" 
que se valoren as perdas an
tes de 1998. As mobilizacións 
están no ar mentres lndústria 
non concrete máis as medidas 
a tomar. Unha nova reconver
sión mingu~ria ainda máis un 
sector que, na Galiza, coas 
anteriores reconversións per
deu grande parte da capacida
de de ·desenvolvimento. • 

Caixavigo di non á fusión 
"polo de agora" 

A reunión que Manuel Fraga 
e o conselleiro de Economía, 
Xosé António Orza mantive
ron neste mes de Setembro 
cos directores xerais de Cai
xavigo, Caixa Ourense e Cai
xa de Pontevedra, non pode 
ser interpretada como o pon
to de acordo para a fusión 
das tres caixas do Sul. lsto é 
o que afirman os . 
respon~beis das caixas e, 
sen embargo, desde Caixavi
go, sinálase que a 
cooperación entre as entida
des ten que ser a cada maior. 
"Os cámbios que se adiviñan 
no entorno no que as entida
des financieiras desenvolven 
as suas actividades, 
condicionados, .entre outros, 
polos efectos derivados da 
plena integración económica 
e monetária dos paises da UE 
que terán un significativo im
pacto sobre a economia gale
ga, poden implicar a adapta
ción futura das actuais estra
téxias das caixas para afron
tar con competitivldade e 
eficiéncia os retos que teñen 
prantexadas e contribuir ao 
fortalecemento do desenvol
vimento económico e social 
da Galiza". A Xunta ten inte
rese nesta fusión que se dá 
por feita para o próximo ano, 
aidaque as tres caixas insis
ten en conservar os slnais de 
identidade. • 

Peche dos traballadores 
de Picusa 

O Mércores 25, os traballado
res e traballadoras de Picusa 
pecháronse durante unha hora 
no concsllo de Padrón, despois 
de celebrar_unha asemblea na 
factoría. A defensa da contlnui
dade da empresa é o obxecti
vo desta acción promovida por 
CCOQ e UGT, que tentan pre
sionar co motivo. da reunión 
que manteñen o Xoves 26 en 
Cataluña a xuiza que leva a 
quebrada.empresa e a comi
sión liquidadora que, posterior
-merite, teri que informará Xun
ta de Galiza e ao posíbel cóm-

. prador. Os traballadores que
ren que Picusa, de Padrón, se
xa adquirida e posta en ' 
marcha de contado ao igual 
que as outras empresas do 
grupo en Cataluña. Son 286 os 
empregos qué se perderian se 
pecha a factoría de Padrón.• 
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É o Coordenador-da Área Pública da CIG 

Xosé Carlos crespO 
'.Conxelar salários e emprego·público é 
a d·esfeita para o ensino e os servizos sociais' 

-0- ARANTXA ESTÉVEZ da CIG cr:e que a mobilización é riecesária ante 
este retrQceso. A central nacionalista, maiori-

Cen mil empregados públicos da Galiza véran
se afectados pola conxelación salarial anun
ciada polo Governo de Aznar. A estes, haberá 
que sumarlle os traballadores das empresas 
públicas instaladas n9 país. Xosé Carlos Cres
po, coordenador da Area Pública e .sec.retário 
xeral da Federación da Administración Pública 

. tária no sector público; adoptou un compromi
so co resto dos sindicatos para levar a cabo 
accións conxuntas. De calquer xeito, Xosé 
Carlos Crespo afirma que hai que intensificar 
aos mobilizacións _na Galiza xa que a conxela
ción de salários é de oferta de emprego irá pri
vatizando progresivamente os servizo públicos. 

Houbo negociación pr.évia á 
decisión do Governo de con
xelar os salários? 

Antes de apresentar o proxecto 
de lei dos orzamentos, hai que 
convocar a mesa de negociación 
colectiva. A Administració'n, no
meadamente a do PP, considera 
isto como un trámite e entón 
anúncia a conxelación salarial 
sen que haxa nengun tipo de ne
gociación. Na que o ministro Ra
xoi e o secretário de Estado de 
Orzamentos xustificounos a con
xelación con Maas1rich, a conver
xéncia e o déficit. Non se pode 
argumentar que a conxelación se 
enfrente á mellora dos pensionis- . 
tas. Tamén criticamos as declara
cións de Aznar, que di que esta 
medida non debe escandalizar 
porque xa se tomou neutros 
anos. Precisamente por esa ra
zón, nos últimos anos perdimos 
un 11 % de poder adquisitivo e na 
Galiza, máis ainda pola diferéncia 
do IPC, perdemos case un 12%. 

A conxelación afecta a todos 
os empregados públicos sen 
diferéncias pola existéncia de 
administracións autonómicas? 

Esta medida vai afectar a todo o 
sector público. O que acontece é 
que en Euskadi os empregados 
públicos teñen maior poder de 
negociación colectiva xa que o 
Governo autonómico ten unha 
série de acordes de suba salarial 
e ao estares o nível de transfe
réncias moi desenvoivido, que
dan moi poucos empregados 
que dependan do Estado. Na 
Galiza, o Governo é submiso aos 
ditados de Madrid e a Lei Xeral 
de Presupostos está considera
da unha lei básica para todo o te
rritório do Estado. Pero hai con
ceptos retributivos via mellaras 
na relación dos pastos de traba
l! o, por onde é posíbel levar 
adiante un incremento salarial. 
De calqu~r xeito, o Governo de 
Aznar ameaza con recorrer as 
decisións deste tipo. 

Calendário de mobili:zacións 

Hai un compromiso de unida-
. de de acción cos outros sindi

catos? 

Nós pensamos que a gravedade 
das medidas esixian unha unida
de de acción. Elaboramos un do
cumento que a CIG asume ainda 
que nós eramos partidários de 
concretar máis o calendário de 
·mobilizacións. O dia 30 están 
convocadas concentracións nas 
delegacións do Governo e gover
nos civís e o dia 15 ·de Outubro 
manifestacións en todas as cida
des. A CIG quer máis accións rei-. 
vindi_cativas. que non descartarian 
unha folga. O 17 de Outubró , 
despois das manifestacións, tra-

tarémolo. Dentro da Area Pública vo cando houbese diferéncias 
da CIG, . ademáis de asumir as entre o IPC previsto e o real. O 
accións conxuntas, queremos exemplo .da inxustiza é que ao 
máis concentracións na Galiza subirlle aes médicos do território 
onde hai ao redor de 100,000 lnsalud e engordar esa masa sa-
empregados públicos; per:to de larial, estanse comendo ese dife-
70.000 pertencen á Administra- rencial de IPC. Castígannos aos 
ción autonómica, 13.000 á local e empregados do sector na Galiza 
15.000 na do Estado. E hai que sen revisión salarial para poder 
ter en conta que o Governo anun- subirlle aos médicos do lnsalud. 
ciou que as medidas tamén afee- _ 
tan aos traballadores das empre- Parella á conxelación salarial, 
sas públicas. vai a da oferta de emprego 

público. 
Vai haber excepción no· caso 
dos médicos en relación á Da Galiza non ternos datos das 
conxelacion salarial? · baixas porque non no1·os dan . 

O responsábel do lnsalud afir
mou que habia uns acordes que 
tiñan a validez· cun comité de tai
ga, refer(ndose aos médicos . . 
Despois desdecíronse pOrque se 
deron conta do erro que comete
ran pero supoñemos que pala 
via da produtividade vanse res- . 
peitar eses acordos. Parécenos 
inxusto porque .o resto dos em
pregados do sector público ta
mén teñen acordos . .E'n 1994 asi- · 
nouse un compromiso de incre
mento salarial igual ao IPC pre-· 
.visto cada ano ademáis .dun fun
do· Pª[ª. manter o poder adquísiti-

Estanse convocando unha canti
dade de prazas ao ano que su
poñen a metade das baixas por 
xubilacións ou martes. Agora din . 
que a oferta vai ser practicamen
_te cero. Na Galiza pode ser a 
desfeita en servizo~ esenciais 
como o ensino ou os servizos 
socia:is. O empreáo público na 
Galiza supón unha porcentaxe 
máis baixa que na média do Es
tado e, por suposto, da. UE. Non 
cubrir as baixas dará.lugar ao ca
os: a autorización de contrata
·cións extraordinárias ou, o que 
nós combatimos, privatización de 
servizos públicos.+ · 
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Tirar· 6 lixo 
MANUEL CAO 

·i 

O espectacuTa; caso do ve;tedoiro do Portiño-Bens debería ser
vir de escarmento defini~ivo para t.odos os coruñeses. "La Co
ruña" cheira á podre e todo indica que os galegos .tivemos pou
co que ver niso. Moitas ensinanzas podemos tirar desta desgra- · 
cia anunciada. · 

En primeiro lugar chama a atención 6 feíto de que o alcalde da 
cidade poida sair sen mácula de todo isto. Algo· debe c01-róer á 

...sociedade coruñesa para que a corrupción, a incompeténcia e a 
-estultícia reinen sen oposición nen alternativa posibel. Nen os 

· grupos políticos (PP, BNG), nen os grupos ecoloxistás, nen GS 

colectivos viciñais,.nen os sindicaws, rien os medios de comu
nicación, nen os afec.tad'os máis directos están a reaccionar 
<liante dun suceso que en calqueira país noymal e democrático 
abrigaría ·ao alcalde a asümir as responsabilidades e, aínda, a 
saír por pernas. Que hai un home -desaparecido e. nen os fanü
liares parecen preocuparse!. Ao menos póderían pedirlle a Lo-

. batón que o busque. Non se lle ha de pedir moito a·un ·alcalde -~ 
máis, ou menos, que saiba tirar o lixo. Non se ení:ende como 
un alcalde tan poliglota é incapaz de copiar -non hai que in
ventar nada- as fórmulas de recollida e reciclaxe do lixo en 
países avanzado~ . A bibliografía sobre técr{icas, métodos e 
equipos aparecen publicadas en inglés e castelán que non en . 
galega. A sociedade coruñesa debe ter especificidades tales que 
non permit;m equiparala a calqueira cidade· europea c. moder
na._ Poderia ser un sistema ·caciquil modelo Don Fe.lisindo en
gomirlado, un .sistema de complicidades entrecruzadas modelo 
Palermo· blando, un 
resto do Partido único, 
grande y libre ou unha 
sociedade de castas 
modelo Delhi. Máis, 
iso sí; q1so ·curioso si 
q~e ~: a elitiña :Jocal e 
a povoació'n que a se
gue ata a morte (o por
to é unha bomba de re
loxería, Rt?pso( pode 
facer voar a 'cidade; 
'agora. o lixo) leva anos 
fucendo obras .t.otal- · 
mente absurdas e sen 
sentido 1óxico.~ Vexa, 
mos: tirar millóns nun 
aeroporto tendo un ·a 
60 km. (Alemañ.a ten 

· .:· un sq P,ara a zona de 
Colonia- Bonn) en lu
gar de. buscar unha no-' 
va ubicación para un 
porto industrial que 
cada vez que · chega un 
petroleiro pon en peri- . 
go ecolóxico a ·ría. po
den.do afectar grave
mente á própria cida
de, tirar millóns en 

. obras faraónicas e fora 
de con texto tipo paseo 
inaríti'mo, Coliseo, 
etc., en lugar "de buscar 
un ·novo emprazamen~ 
to para o vertedeiro de 
basuras e estabekcer 
medidas básicas para. o 
reciclado e redución 
d6 lixo, adic&.r'se a 
combater de xeito en-

Francisco Vázquez. A. IGLESIAS 

'-A bibliografía sobre 
técnicas, métodos· e 
equipos aparecen . 

publicadas en inglés e 
cq.stelán que non en 

galega" 

fermizo e paranoico aos pobres galegas que teñen que vivir na 
- .. Coruña en lugar de amoldarse e aceptar o evidente, o natural e 

o que xa-.é Lei Democrática.· 

Ás veces compár.ase a actuacióli de Vázquez c;o actual Presi
dente da Xunta. Desde o punto de . vista nacionalista e demo-

- crático M. Fraga é, na práctica, moi,to roáis tolerante, razoná
bel e eficaz que o desgraciado inquilino de María Pita. A per
manéncia no poder do alcalde da Coruña revelaría un alar,. 
mante déficit democrático na sociedadé coruñesa. Para o PP 
pode ser interes.ante ter pexado ao _l?SOE apoiando o liderazgo 
de Vázquez, máis para o nacionalismo non atopo explicación 
lóxica á atitude blanda e t91-pe.que sé mantén.' Estamos <liante 
dun perigo público: qué pasárá cos materiais que han de acabar 
no mar, con eses compoñentes posibelménte tóxicos?+ 
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Os procluto~ da comarca "son máis ecoló~icos, freséo.s, ~udábeis e baratos" e aplicar os tres princípios básicos: red&icir, reutilizar e ~iclar son alguns dos consellos de Xevole. 

O colectivo de Xevale aterece 25 conseUos para mellorar a calidade de vida 

Manifesto-para unha ecoloxia dOméstic~ 
' ' -* MÓNICA C:URRÁS 

Porque defender a natureza é tarefa de 
todos e porque o futuro do noso planeta · 
non só depende das grandes activi~ades · 
industriais senón tamén dos actos cotiás 

de cada persoa, os ecoloxistas de Chan
tada están a difund.ir un man'ifesto con 
vintecinco consellos para protexer a na
tureza aesd., os logares. "'A Ecoloxia no · 
Fogar" é o nome do folleto editado baixo 
a iniciativa do colectivo ecopacifista Xe-

vale en colaboración coa Asociación de 
Mulleres Eloisa Ribadulla e co apoio da 
Delegación de Méio Ambiente do conce
llo lugués .. Nel recóllense até vinte e cin
co pontos para o desenvolvimento 
dunha actividade doméstica ecolóxica. 

Acudir á compra con cestas e 
non con bolsas, rexeitar os 
sprais, utilizar botellas e vasos 
de vid ro no canto dos de plásti- ·. 
co, cociñar coa pota tapada e 
polleo lume e desconxelar o 
frigorífico cando non fai falta, 
son alguns dos consellós a ter 
'en conta Na compra e Na coci-
ñ a, os dous apartados que 
xunto cos de Na Limpeza e Na 

Casa se re.parten os. consellos. 
Dentro destes dous úlümos es
pazos aconséllase desde apro
veitar ao máximo a llJZ solar e· · 
utilizar bombillas de baixo con
sumo até non despilfarrar a au
ga e. usar a lavadora con carga 
completa e en frío, para aforra
res enerxia. Tamén se reco
menda evitar os deterxentes 
con fosfatos, empregar 9 xa: 

bón tipo "lagarto;: e utilizar vi
nagre od produtos ecolóxico.s 
para limpar as pezas do cuarto 
de baño. 

Por último, o manifesto "A eco
loxia no fogar'' iai ffncapé. na ne
cesidade de aplicar os tres prin
c í pios básicos da ecoloxia: re
ducir, reutilizar e reciclar. Os ali
mentos poden, ser un comezo e 

Xantar. Exprés, comida italiana a~unéiada en galego 
, Xantar Exprés é t.1nha empresa 

de comida rápida servida. a do
micílio do tipo das que veñen _ 
proliferando. nas cidades gal~gas 
nos últimos anos. Importando un 
modelo foráneo, este estabele
cemento santiagués é dos que 
teñen n~ pizza e nas pastas ita-
1 ianas os seus pratos estrela .. 
Unha comida rápida, barata e 
que se pode pedir por teléfono 
desde a casa, ao. estito america-

DA 
-TERR~ 
AS9BAliliADA 

Despidos 
no· Banco 
Herre·ro · 
de Ourense 

Tres dias de folga, 18, 19 e 20 de 
Setembro denunciaron a crise 
que se vive na oficina do Banco 
Herrero en Ourense, única da ci
dade e de toda provincia. O des
pido de dous compañeiros· mobi-

no. Pero a diferéncia ·das outras 
empresas da competéncia, Xan
tar Expréss apostou polo galegq 
para o seu nome e para lanzar 
os seus folletos· publicitários. 

Detrás desta eleición do idioma · 
galego non está unha estudada 
decisión empresarial con miras a 
obter un maior benefício econó
mico. Trátase, simpJemente, de 
non excl~ir o uso do idioma gale-

lizou a delegados sin.dicais de to
da Galiza e paralizou· a activida
de desta oficina. Desde a desapa
rición do director des te . banco o 
p~ado mes de X1:1ño, o sindicato 
CIG denunciou que se estaba a 
utilizar este feito para facer unha 
reconversión entre o persoal. 

Xulio Femández Moreiras .desa- . 
páreceu en Xufio e ainda non foi 
atopado. Ao marchar, unha audi
toria do Banco Herrero descobreu 

. irregularidades que o implicaban 
nun desfalco . Comezaron os mo
vimentos para os trabálladores; 
translados a Santiago e a Xixón e 
unha suspensión de emprego de 
dous n;i.eses para un traballador·. 
"A inspección que con levo u , a · 
auditoria foi moi- dura, en certos 
momentos chegando a violar a 
liberdade sindical", comenta Ra
món González, da CIG~Banc·a en 
Ourense, central á que están· afi
liados a maioria dos traballadores 
da ofiC:ina. O seguinte paso dos 

go de determinados ámbitos so
ciais como pode ser o empresá
rio-comercial. Algo que, segundo 
Emílio Lebón, co-proprietário qo 
estabelecimento, é completamen
te ·normal e· non debera estrañar. 
·isen:ipre · asumín a utilización do 
galego neste negócio· como unha 
postura natural -:-afirma - máis 
que como un compromiso". 

Emílio Lebón recoñece que co ga-

responsábeis do Banco Herrero foi 
despedir a dóus traballadores. A 
causa alegada é "neglixéncia" no 
caso de Femández Moreiras. "Ou 
sexa, que tiñan· que saber o que 
estaba facendo o director", co
menta Ü' sindicalista. 

Pero o ex director do Banm He
rrero deixou unha carta de perto 
de cirn;o fólios .éxplicandó, entte 

. outros pontos, que nengun traba-. 
llador sabia das sua5 actividades e . 
que ninguén máfs que el estaba 
implicado nas irregularidades. A 
carta foi dada a coñecer aos dele~ 
gados sindicais e, sen embargo, 
non serv-iu de nada á hora de · 
manter nos seus postas aos dous 
despedidos. González explica que, 
segundo a lexislación labo~al, a 
categoria destes dous homes non 
indue tarefas de responsabilidade 
que puideran impedir as irregula
ridades. "O que acontece é que 
están efectuando unha reconver
sión de pers~:ml, onde a excusa das 

o colectivo Xevale recomenda, 
que na cociña, os restos de co
mida e· o aceite non vaian ao li
xo ou polo vertedeiro senón que 
se destinen a algun labrego pa
ra abono. Tamén hai un conse
llo ·para mercar produtos da co
marca e da tempada xa que 
"son máis ecolóxicos, frescos, 
saudábeis, baratos e axudan á 
economia da zona".• 

lego "conéctase mellar coa xente". 
Os estudos sobre a atitude dos 
consumidores ante o uso do gale
ga na comunicación publicitária e 
nas relacións corilerciais danlle a 
razón. Máis do 80% da povoación 
é partidária de que a língua galega 

. ·se utilice na publicidade. O caso 
de Xantar Exprés non é recente 
xa que a sua política de comuni
cación mantense desde a sua 
apertm.a, hai catre anos.• 

írregularidades serve para reducir 
ou transladar ao persoal segundo 
as necesidades", comenta. 

Re~ponsábeis do Banco Herrero, 
pertencente ao grupo La Cai.xa, de
ron por rematado con este asunto 
interno cando despediron aos dous 
traballadores o dia 30 de Agosto. 
A folga en Ourense,foi valorada 
como-un "éxito" póla CIG, que re
señDu o apoio doutros delegadqs 

· sindicais asi como doutras organi
zacións e clientes. A negociación 
para ·a readmisión non semella fá
cil pero o caso chegará ao Xulgado 
do Social. O que si teñen daro 
desde a central nacionalista é que 

- o Banco He¡:-rero "prefire despedir 
que manter emprego- di Ramón 
Alvárez- xa que se se declaran des
pidos improcedentes, a empresa te
rá que pagarlle o mesmo que o qu~ 
sumarian os complementos de 
pensión no· 5aláiio dos traballado
res nos anos q1,1e Ues quedaban co-. 
mo activos".+ 

26 DE SE"TEMBRO DE 1996 

lrregularidcide~ no 
reparto de subvencións 
aos dubes de Pontevedra 

O grupo municipal do BNG de 
Pontevedra considera inxusto e 
discriminatório o reparto das 
subvencións do ano 1996 para 

· os clubes deportivos. Mália a 
actual subvención de 83 millóns 
duplicares a d.ó ano pasado, 
moitos dos clubes pontevedre
ses receben cantidades seme
llantes ou inferiores ás percibi- · 
das daquela. Segundo os 
nacionalistas, isto débese a que. 
no reparto aplícanse os 
baremos estabelecidos potas 
federacións, "que .priman a ca
tegoria en que militan os clubes 
e os resultado_s obtidos, perxu
dicando a aqueles que realizan 
un traballo de promoción depor
tiva e de de$envolvemento do 
deporte de base". A isto engá
dese que os clubes ainda non 
recebiron nada das cantidades 
que se lles r.omunicara, cando 
as tres institucións que aportan 
os cartos, Secretaria Xeral para 
o Deporte, Deputación e Con
cello, tiñan o compromiso de 
entregarlles o 40% das subven
cións no mes de Abril.• 

O presidente do consello 
_ da CRTVG impede ver 
noticias xa emitidas 

Os cinco membros propos
tos polo BNG e PSOE no 
Consello de Administración 
da CRTVG abandoaron a se
sión do Martes 24 ao serlles 
denegada a petición de ilus
trar un debate con imaxes 
xa emitidas-pota televisión. 
Mália durar só dez minutos, -
o presidente Arximiro 
Marnotes Rodríguez, 
proposto polo PP, negouse 
ao visionado das noticias 
cando é unha práctica habi
tual. Os videos que Enrique 
López Saco propuxo ver re
ferianse a noticias como a 
moción de censura en 
Redondeta ou as 
mobilizacións en contra da 
supertaxa e o que pretendia 
era debatir a política 
ir;iformatlva da TVG. • 

As adolescentes 
embarazadas cústanlle 
á Familia 1.300.000 ptas. 

·A Conselleria de Muller, Familia 
e Xuventude destina 1.300.000 
pesetas a un programa de . 
atención a rapazas novas em
barazadas do que só poden be
neficiarse 35 adolescentes. Es
ta é a única medida contempla
da no· programa de atención so- . 
cial da Xunta relativo á promo
ción da.muller e consiste en 
axudar a levar adiante os 

. embarazos non desexados que 
·provocan o abandono do fogar 
por parte qa afectada. Frente 
ao problema da inexisténcia de 
programas de anticoncepción 
ou información sobre sexualida
de, a Asemblea de Mulleres de 
Galiza Nova reivindica o mante
·mento do Centro Xoven ·de An
ticoncepción e Sexualidade e a 
sua inclusión dentro dos servi
zos da Administración galega, 
tal e como especifica a proposi
ción non de leí apresentada po
lo BNG no Parlamento. ~ 
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No 1998 estará 
a auto·estrad·a 

· · de Valen~a a Braga 
As obras de construción da au
toestrada de Braga a Ponte de 
lima xa están en marcha e o 
treito que vai até Valern;a foi 

Catro son as persoas que marcan a verdadeira política: o Rei, Suárez:, F. Gonz:ález: e FragC;;: Áz:nar e,stá en forci de xogo. 

adxudicado por tres mi trescen
tos millóns de escudos. Esta 
obra debe estar concluida an
tes da Expo de Lisboa de t998. 
O Ministério de Equipamento, 

O PP escúdase na Coroa para seguir acochando a corrUpci6n polític.a . · · : ... -. . Planeamento de 
Administración do T erritório 

_ aprQboÚ o investimerito de trin
-· ta e tres mil millóns de escudos 

para distintas infraestruturas 
.. 

A Transición sen· fin , .. 

:-

., _ ,v.~árias . Outros tramos que se-
,, rán construidos, ainda que o 

seus proxectós non están con
cluidos, son o que vai- de.Braga ~ 
a Amarante, pasando por Gui-

.- . ; --

, maráes, de 38 quilómetros; o 

*A. EIRÉ ' actualidad~, ·q· ue-Joron d¿tiberadam_ente ·, · de Braga é! Esp.osende, pQ.san-·: ' 
·do por Barcelos, éle 25 . _, 

O discurso de JuJio Anguita na Festa 
do PCE, non só foi distorsionado. apa.
recendo unicamente com_o unha hipo
tética desputa entre Monarquia ou Re-

pública, senón, como suc:eéle sempre, 
reconducida a polémica social, nesta 
ocasión, cara á liberdade que .ten .o 
monarca nas suas intervencións,públi.., 
cas. Anguita apontaba outroos proble
mas- de máis fondo calado político na 

i~n.orados e agora acochado~. _o secre- quilómetros; 0 treito e[ltre Fafe 
tarto xeral do, ~C,E o que_ ?rtticaba n~ . _e Chaves de 76 quilómetros; e -
h.~~do. e.~ a mafia democ;l'__l!t1ca n~ Af:im!~ : ~~- 'de 'Fáfe a.i'P"óvoa de Var.zim . '·.:,,,~; 
;n1str-ac1on tlo -Estado -e o papel do~ Re1 · ··- . - ·. ~.!' .·- ' • ... 

no acochamento da corrupción política. pas~~do por Guin:ic;raes e Fa
mallc;ao, de 53 qu1lometros. • 

Para á direita española, está vis
to, a chamada Transición aínda 
non remato u. Aznar titulaba,· sig
nificativamente, A Segunda Tran
sición, o seu libro eleitoral. O 18 
de Setembro o ministro Eduardo 
Serra era contundenté ao decla
rar que a decisión de manter en 
segredo os papeis do CESIO, to- · 

. mada polo Govemo español o 2 
de Agosto, 'focalizaba de verda
de se se quería rematar sen rup
turas a reforma posta en marcha 
coa transición, asumindo o bonito 
e o menos bonito" ou se, pola 
contra, "queriase rematar levan
tando a alfombra para que todos 
os móbeis, alguns suxos, caiseri 
polo chan". 

O ministro de Defensa reclama 
que sega imperando aquel espíri
tu da transición que, co apoio da 
maioria dos partidos políticos, in
cluido o PCE, deixou non só sen 
castigar os desmáns da ditadura, 
xusticiando aos responsábeis , 
senón que estes seguiron mane
xando o aparato do Estado. Pre
tenden agora que os desmáns da 
democrácia sigan contando co 
mesmo consenso e non sexan 
depurados os seus responsábeis, 
nunha boa maioria, os mesmos 
da ditadura. Pero Serra vai máis 
alá e afirma que, no caso contrá
rio, poderiamos vernos abocados 
a unha ruptura catastrófica. 

Asi, o ministro, ao "asumir o bo
nito e menos bonito", confirma 
oficialmente os crimes do Esta
do, o que. implica un ha negación 
explícita do Estado de Direito ao 
pretender que a vida política es
tea rexida por un código espei
cial onde manda a conveniéncia 
oportunista da Máfia Democráti
ca da Administración do Estado. 

Anguita, moi moder:adamente r:io 
seu discurso, arremetia contra 
esta idea circulante na alta políti
ca; facendo fincapé en que a 

. chamada Transición xa ten re
matado, polo que o seu partido 
non se sinte abrigado polos pac-1 

tQs que, no seu dia, firmou San-
. tiago Carrillo. Por outra banda, 
trataba de desmontar a campaña 
de medo que pretenden inculcar
lle á cidadania agoirando unha 
catástrofe se se produce agora a 
depuración de responsabilidades 
políticas e penais polos crimes 
de Estado. Lánzaballe, ao mes
mo tempo, unha ·mensaxe· direc
ta ao Rei, advertíndolle que non 
estaba dispostos a que fose a 

, detrás -deste nomeamento estaría . 'º 
o Pentágono e- ·a Gasa Blanca, 

- que reforzarian o eontrol político . o _dir~ito· ~ vida por ·riba 
-, · sobre o Govemo español. ""· · -

Anguita levantou unha poeira que tapa a cerne de. problema. 

Monarquia a que abandeirase, 
por comenéncia própria, esta leí 
de ponto final demandada por 
Fraga. Unha lei que na sua apli
cación prática, levaría o nome de 
Lei de Segredos Oficiais. 

Adverténcia ao Rei 

José Maria Aznar segue no Con
sello de Ministros unha prática 
idéntica da -usada por Franco. 
Deixa talar aos compoñentes do 
seu Gabinete e, cando se vai' im
par un critério diferente ao seu, 

: toma a palabra, dicta unha reso
lución e dá o tema por zanxado. 
Así foi como decidiu subir, sen 
máis nen máis, o prezo do taba
co, segundo declaraba a sema
na pasada el mesmo na SER. 

"Durante todo o trascurso do 
Consello de Ministros do 2 de 
Agosto [no que se estaba a dis
cutir a desclasificación dos pa·
peis do CESIO], Aznar e máis 
Eduardo Serra permanecían ca
lados. Semellaba que o critério 
que imperaba ia ser o que se es-. 
taba debatindo (desclasificar os 
papeis). Ben entrada a mañán, 
Aznar de.sperta para dicer que 
non se pode desclasificar nen
gun documento do CESID, por
que seria o mesmo que decf a
rarlle a guerra ao PSOE e á Co
roa". Asi o canta José Luís Mo-

. rales en Motivos de· Actualidad. 

Segündo comentaría tamén Az
nar nese mesmo Consello "a di
rección do PSOE ten toda unha 
batería documental contra a Co
rca, Jordi Pújol, institucións públi-

cas e privadas e contra nós mes
mos, o que seria como poñer en 
cuestión todo ó sistema se se 
desclasifican eses papeis. Debe
mos preservalos para que Felipe 
González non cumpra a sua pa
labra". Calle asi significado a con
testación de Felipe González cri
ticándolle a ·Aznar que "en só ca
tre meses xa metera á Corca po
lo médio, algo que nós non fixe
mos en 12 anos": Referíase Gon
zález a estas afirmacións do Pre
sidente · do Governo español, non 
á polémica sobre os discursos. 

Naquel Consello do 2 de Agosto, 
Aznar tamén comentaría que "o . 
Rei presiona en todos os terreas 
como correa de trasmisión do 
Pentágono e da Casa Blanca". 
Despois deste Consello é cando 
a Casa Real toma a deCisión de 
que Juan Carlos· presida un 
Consello Deliberante co Gover- . 
f'!O, algo que· non realizaba des
de había tres anos, efectuando 
unhas declaracións que se aline
aban totalmente coa política de
señada pola trasnacionais para 
Europa: OTAN e Maastricht. 

O que lóxicamente non. se dixo 
naque! Consello do 2 de Agosto 
toi que, precisamente, o "home 
forte da Corca" é un dos próprios 
ministros, Eduardo Serra. Juar. 
Carlos e as multinacionais do ar
mamento foron as que impuxeron 
a preséncia de Eduardo Serra co
mo membro do Governo Aznar. · 
Afírmase que o presidente do 
Governo entrou na Zarzuela co 
nome de Arias Salgado para De
fensa e saiu co de Serra. Pero 

- ·., -

Este papel clave de. Serra, como 
garante dos intereses das multi
nacionais, principalmente arma
mentíticas e loxísticas no Gover
no, está níoi mal visto pola direita 
económica española menos inter
nacionalizada. Prodúcese asi un 
ataque directo contra este minis
tro, teAfando conseguir a sua di
misión ou destitución, aireándolle 
o pagamento de comisións ·na 
sua etapa de directivo dé Cubier
tas y MZOV. Estes intereses es
tán aliados cós daqueles que pre
tenden unha limpeza dos apara-

,Jos do Estado,.conqició.n sine qua -
non para entrar plenamente na 
UE política e para arranxar o con~ 
tencioso basco. Desde os serví
cios segredos o que se pretende 
é que os papeis saian á luz, para 
que o seu-contido xurda un efecto. 
controlado, sen que dañe ás insti
tucións. Os implicados, directa-

. mente, incluido Mário Conde, Rol
dán e Perote, pretenden que a Leí 
de Ponto e Final alcance a todos, 

O pacto de 1995 

Os actuais acontecimentos políti
cos non se entenderian se non 
nos remontados ao verán de hai 
un ano. En 1995 prodúcese un 
pacto encuberto entre a Coroa, 
Felipe González, José María Az
nar e Adolfo Suárez. Ainda que o 
acordo foi encuberto, as suas 
consecuéncias estanse a coñecer 
agora de xeito acelerado. Naquel 
Pacto do Verán, decidiron que ha
bia· que impedir, fose como fose 
que o conflito dos GAL e o terro
rismo de Estado fose máis alá de 
Barrionuevo e do Ministério de In-

. terior do PSOE, pois, en caso 
contrário tambalea·rí ase todo o 
constrlJido até hoxe, ao sair á luz 
as implicacións e capitulacións do 
23-F. (Vários dos papeis de Pero
·te refí rense a este episódio). En
tre os bregadores desta acorde, 
atópase Fraga lribarne. Afectado 
dir~ctamente, palas suas respon
sabilidades como ministro e como 
garante dos Pactos do Capó 
(acordo cos golpistas o 23~F), non 
só anunciou publicamente que 
habia que "facer todo o posíbel 
para lograr unha lei de ponto e fi
nal sobre o espiñento asunto dos 
GAL", senón que tamén daba a 
solución: "promulgar unha nova 
Lei de Segredos Oficiais".• 

dos··SeC:retos de· E5tado · .-
Segundo a Aodiéncia 
Nacional de Madrid, o direl
to á vida_ está por riba dos · 
secretos de Estado e daque
la o Governo debe fac-er en
trega dos chamados papeis 
do Cesid para aclarar o se
cuestro e posterior asasina
to de Lasa e Zabala e 
do1,1tros delitos cometidos 
polos ·Grupos Antiterrotistas 
de Liberación, GAL; a trama · 
negra do Estado para rema
tar coa ET A. Con esta decla
ración, o aritigo tribunal'de · · 
·orde público ampara e res-'· 
palda a actuación do xuíz · 
Javier Gómez de Liaño ria 
causa que segue contra os 
policias Dorado e Bayo en 
relación co caso Lasa e Za
bala. Segundo a Audiéncia 
tanto o Tribunal 
Constitucional como o 
Tribunal Europeu des Direi
tos Humanos Qbrigarán ao 
Govemo a desclasificar a in- . 
formación e entregar o · 
papeis do ce·sid.. . 

Enfrenta mento 
no Governo polo campo
.de tiro de Apchura-s;1:' _. · 

No Governo central hai 
división de opinións verbo da 
necesidade de constrúir un 
campo de tiro no Polígono de 
Anchuras, sito xunto ao 
Parque Nacional de Cabañe
ros, e.n Castilla. O campo de 
tiro era un proxecto do· 
anterior Governo que tora re
xeitado pola presión dós gru
pos ecoloxistas. Agora o 
ministro de Defensa, Eduardo 
Serra, ven de rescatar a v_ella 
idea e· propuxo construir a ins
talación militar. A ministra de 

· Meio Ambiente, Isabel Tocino, 
reaccior:iou contundentemente 
e dixo que en Anchura non vai 
haber campo de tiro. Mália es
ta posición e pésie a que Se
rra non forma parte do PP, o · 
ministro de Defensa sempre 
saiu triunfante nos seus 
enfrentamentos con _outros 
membros do Governo. • 
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' Os usuários do ferrocarril teñen recla~ado en·numerosas ocasións a mellara do servicio. N.a fotografia, un grupo de persoas impede a s~ída dun con;iboio. X.S. LOBATO / V.N. 

Os deputados nacionalistas en Madrid critican a submtsión do PP e PSOE as políticas centralistas 

Priorizase o túnel de Guadarrama · 
frente. ao1ttaíniños.·,,dé: ferro .. 9U1egos .... ~:~ 
9o- PAULA CASTRO 

· Francisco Rodrfguez afirmou que os représentantes do PP e do 
PSOE en Madrid neg·an a existéncia da realidade galega na rolda 
de prensa que o BNG deu o sábado 21 para valorar o rexeitamento 
do Congreso a módernizar o tren na Galiza e despois de que Maria
no Raxoi desprezara publicamenté as iniciativas dos nacionalistas. 

Francisco Rodríguez lembrou o 
importante movimento social 
que desde hai anos fai frente á 
insostíbel e discriminatória si-

. tuación na que se atopa o ferro
carril no país. Criticou o feito de 
que se consideren incompatí
beis a: política de modernización · 
das autovias galegas e unha po-
1 ítica· de modernización do ferro-

. carril e, subliñou a importáncia 
que este méio de comunicación 
ten para Galiza. · 

O deputado nacionalista anali
sou o Plan Director .de Infraes
tructuras (POI)," através do que 
se oferece como solución á crí
tica situación dos camiños de 
ferro galegas a construcción do 
túnel do Guadarrama "algo así 
como_. se -:-nos vendasen". que a _ 
Canle da Mancha·nos vai a be
neficiar porque nos permite 
chegar moito antes a ·Londres" 
ou a chegada do tren de alta 
velocidade a León "sen deca
tarse de que para· chegar a 
Monforte ou a León ainda hat 
nioito que percorrer'' .' 

Francisco Rodríguez 1·embroo 
,.tamén,. que a media de veloci
dade ·do tren. que fai o percorri
do Ferrol-Betanzos non supera 
os 48 quilómetros por hora e 
que nos planos · existentes non 
se 9ontempla como mellorar 
"as conexións con Portugal ou 
~mo acortar as viaxes de Ion,. 
go percorrido, porque ainda se. 
tardan 17 horas en chegar a 
Barcelona e 12 en chegar a 
Madrid". Ademais, o parlamen
tar do. BNG indicou que .no POI 
non se incide nen na electrifi-

cación nen na dobre via, pero 
que- "esto é o que nos venden 
como o grande modelo de 
Renfe para Galiza". · 

Para Alfredo Suárez Canal, de
putado do BNG no Parlamento 
·galega "o tema do ferrocarril, 
como outros moitos es!á poñen
do de manifesto o que o BNG 
sempre dixo, que . a nosa pre
séncia no Parlamento do Estado 
era fundamental e necesária pa
ra intentar rachar unha dicoto
mia que se estaba producindo 
entre .o discurso publicitario de 
determinadas forzas políticas 

A iniciativa sabre o ferrocarril, presenta
.da por Francisco Rodríguez, foi despreza
da publicamente por Mariano Raxoi. 

dentro do pais para logo negar a 
sua existencia tora". 

Pola sua banda, Francisco Ro
dríguez considera que a liña 

B. LAXE 

'Os EEU·u -ca'ntra a desclasificación 
dos -papeles do CESIO 

-.. 

Unha das. razóns dadas por Aznar ~ Serra para non desclasificar os pa, 
peis do CESIO foi a presión dos EEUU. A raíóh do inten$"e ianqui 
por acochar os informes dos servícios segredós españois .ven·'dada por, 
qtJe, de sair estos á luz, · quedaria ao descuberto, igual· que ocurriu en 
ltália e Grécia, o fundonamento da Rede Gládio na Península Ibérica. 
A Rede Gádio foi unha organización clar:i.destin~, na 'que estaban 
membros dos seryícios segredos, militares, bañqueiros e _meréenários, 
criada há.i máis de 40 anos pola CIA para impedir que nos paises euro, 
peus ·a esquerda puidese chegar ao" poder. Esta espécie .de OTAN para
lela, tivo no Estado español, através do CESIO, unha incesante e sig, 
nificativa actividade. Utilizando esta "tea de araña clandestina" Pª' 
trocináronse os crímes do GAL e o golpe de Estado do 2J,f. A "Ope, 
ración Transición", posta en marcha en 1981 tiña, entre as principais 
núsións encomendadas ao embaixador norteamericano en Madrid, 
Thomas Enders, a de "equilibrar as forzas políticas na España actual, 
evitando calqtJer tentación reformadora dos governantes". • 

.. ' 
'1' 

escollida para solucionar os 
· problemas dos camiños de fe
. rro son macabras "din que se 
están investindo 700 millóns de 
pesetas cando non chegan a 
400". Canto as relacións con 
Portugal, o representante na
cionalista afirma que "é alar
mante escoitar dun represen
tante galega que eso non é res
ponsabi lidade do governo es
pañol senón do portugués". 

Ademais, o parlamentar na
cionalista lembra que o Parla
mento galega non fixo un pro
grama alternativo partindo do 
plano que tiña a Xunta, senón 
que apresentou un plano no que 
a maioria do investimento é pa
ra o túnel de Guadarrama e pa
ra· facer chegar a alta velocida
de a León-Monforte. 

Francisco Rodríguez criticou ta
mén que o presidente da Xun
ta, M&nuef Fraga lribarne, na 
-sua vertixinosa visita a Madrid 

4 o pasado 1 O de setembro "nen 
_s-eqL..er negociou este tema, se
nón que llo deixou na mesiña 
·ao Ministro de Fomento, e tam
pouco apresentou o plano fe
rróvjario aprobado polo Parla
mento', senón un documentiño 
que· tiña a Xunta e que se ba
sea no •túnel de Guadarrama e 
na alta velocidade, seguindo as 
directrices do POI". Suárez Ca
_nal e Francisco Rodríguez coin
.dden en que "o· próprio repre-
sentante do PP se desenmas-_ ·· 
cara cando di que a clave está 
en que non se pode priorizar o 
investimento en nengunha Co
m unidade Autónoma". Oeste 
xeito, os deputados nacionalis
tas consideran que "se está co-

. metendo. un fraude ao eléitora
do e á sociedade e Galiza debe . 
aturar que lle boten o que xa 
está estabelecido nos pactos 
do estado, pero ademais atura
lo en decreto".• · 

"26 DE SETEMBRO DE J 996 

Quince dias de manobras 
da OTAN 
en Zamora e León 

Un continxente militar saiu o 18 
de Setembro de Toro, en 
Zamora, cara ao campo de tiro 
de Teleno, en León, provocan
do protestas de diferentes co
lectivos polo que consideran un 
ensaio de guerra. O obxectivo 
desta marcha son as manobras 
no campo de T eleno, situado 
na parte oeste de León, a pou-
cos quilómetros do · 
acuartelamento militar de 
Astorga e as operacións dura
rán até o 4 de Outubro, 
recebendo a visita do Rei Juan 
Carlos e altos mandos da 
OTAN. O campo funciona des
de o franquismo e foi ampliado 
durante o Governo do PSOE, 
expropiando terreas. Várias al
deas ficaron dentro do campo 
de tiro e, nos últimos anos, mo
rreron catre persoas, senda un
ha delas un militar por "erras" 
nas probas. Considerado o es
pazo natural con fiQs militares 
máis grande de Europa, a pre
senza do lixo tamén contribue 
ao seu deterioro: latas, tanques 
que serven de brancas, casqui
ños de bala, coches averiados 
etc. A Casa pola Paz, a trinta 
quilómetros de Astorga, acolle 
unha acampada-protesta do 
día 27 ao 29 de Setembro men
tres en todo o Estado estanse 
a organizar concentracións an
te as delegacións de Defensa. 
Entre os colectivos -
antimilitaristas que protestan 
por estas manobras está o 
MOC galega que sinala "que 

• ante o grande rexeitamento po
pular que existiu até o ano 
1986 contra da integración es
pañola na OTAN, agora as eli
tes políticas e militares, co 
apoio da monarquia e do socia
lista Solana pretenden rirse do 
povo e buscan a total integra
ción na estrutura militar".• 

Alberto Femández, 
outro anticatalanista para 
suceder a Vidal Quadras 

Alberto Fernández Diaz conta 
co apoio do PP de Madrid pa
ra ser o novo presidente do 
partido en Cataluña, 
sucedendo a Alex Vidal-Qua
dras o dia 28 de Setembro. A 
decisión, segundo méios po
líticos e xornalísticos, non foi 
fácil e optouse polo "mal me
nor". Fernández Diaz conta 
co apoio do seu irmán Jorge, 
secretário de Estado de Ad
ministracións Territoriais, 
que influiu en Mariano Raxoi, 
contanHo xa cos apoios de 
Rodrigo Rato e do secretário 
de Estado para a Comunica
ción, Miguel Angel 
Rodríguez. A andaina política 
de Fernández Diaz comezou 
na Fuerza Nueva, de Bias Pi
ñar, no' ano 19n, sen estar 
afiliado. Ligado á AP desde 
1979, pasou a dirixir as 
NNGG 9n·1983. Cotiecido po- . 
la sua aversión ao feito dife
rencial catalán, tivo 
problemas no seo do PP po
los seus contactos con gru
pos ultradireitistas. Ademáis 

. dos partidários de Vidal-Qua
dras, hai unha terceira candi
datura, a do ex militante ultra 

. Juan José Aizcorbe, que é in
terpretada como necesária 
para. que Fernández Diaz 
apareza como centrista.• 
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- A primeira voltadas eléicións·celébrase·o 20-QH·Outubro 

A direitO máis anti·Sandinisk. :_ · . . . ;t •.. 

- ' ! 

enfréntase a Ortega. en· Nica~ó9ua 
Dous candidatos parten co
mo favoritos de cara á pri
·meira vo1ta da eleicións en 
Nicarágua que se celebrarán 
o vindeiro 20 de Outubro: na 
direita, o ex alcalde de Mana
gua, Amoldo Alemán e, na · 
esquerda, o sandinista Da
niel Ortega . Na confronta
ción, as ·previsións presáxian 
unha segunda volta. Nengun 
dos dous acada a maioria ab
soluta nas preferéncias do 
eleitorado. Remataron as con
vulsións da pasada década pe- • 
ro Nicaragua é o segundo país 
máis pobre de Latinoaméri
ca despois de Haití. En Xa
neiro, Violeta Chamorro aban
doa o mandato que marcou a 
fin da guerra en Nicaragua. 

Amoldo Alemán reune unha in
tención de voto de entre o 35% 
e o 40 % nas últimas enquisas 
mentres que a de Daniel Orte
ga achégase ao 30%. O primei
ro, ex alcalde de Managua, re
presenta á direita dura máis 
ofensiva cos políticos sandinis
tas . O seu partido , Alianza Li
beral, estaba integrado na 
Unión Nacional Oposi1ora 
(UNO) que lle deu a presidén
ci a a Violeta Chamorro en 
1990. Seis anos despois, Ale
mán virouse afirmando que o 
Governo Chamorro "deixa a 
economía do país peor que os 
sandinistas". Representante do 
sector máis dura da direita libe
ral, nunca estivo a favor da 
conciliación coa FSLN ainda 
que o seu discurso eleitoral ac
tual procura moderarse. Sina
lou que a política de Chamorro 
é de achegamento ao sandinis
mo caindo nun "desastre total ". 

Pala sua parte, Daniel Ortega 
enfróntase ao problema que 

i. marca o sandinismo desde hai 
dous anos. A escisión que pro
tagonizaron líderes como Ser
gio Ramírez, co Movimiento de 
Renovación Sandinista, supuxo 
un dano irreparábel que se re
flecte nos inquéritos. Un sector 
da esquerda nicaraguana non 
se identifica coa opción e a po-
1 é mi c:i dos bens confiscados 
en beneficio próprio antes das 
eleicións de 1990 é utilizada 
constantemente pola direita, 
nomeadamente pala Alianza Li
beral. Para o escindido Sergio 
Ramírez, son poucas as posibi
lidades de voltar ao FSLN ain
da que Daniel Ortega ven de 
facer un chamamento á unida
de para · gañar estas eleicións· 
no último congreso extraordiná- · 
rio do partido. 

A opción da direita poderia ter 
sido. distinta coa candidatura de 
António Lacayo, _ex xefe do Go
ve rn o e continuador da liña 
Chamorro. A sua condición de 
xenro da ainda presidenta impe
diulle apresentarse oütorgando 
poucas expectativas ao seu par
tido Proyecto Nacional. A inabili
taci ón como candidatos tamén 
afectoú a Edén Pastora, por ter 
adoptado a nacionalidad~ de 
Costa Rica e ao populista Alva
ro Robelo, que fixo ·o mesmo en 
ltália. Hai unha chea de partidos 
que non ch~gan ao 3% na inten-

Violeta Chamorro e Daniel Ortega despois das Eleicións~.da 90 que significaron a saída 
das sandinista.s da poder • . 

ciórT de voto: Partido Conserva
dor, Partido Camino Cristiano 
Nicaragüense ou o próprio Mo
vimiento. Renovador: Sandinista, 
de Ramírez. 

Maior polarización 

Violeta Chamorro está enferma 
pero declarou que seguiria na 
presidéncia de Nicaragua até o 
1 o de Xaneiro. A situación eco
nómica do país continua a ser 
grave, mália ter reducido a infla
ción ao 12%, un auténtico logro. 
O paro non consegue baixar do 
40% da povoación. O Fundo 
Monetário Internacional dicta un 
programa difícil de seguir no 
que a estabilización da moeda . 
só ~ un primeiro paso. A refor
ma constitucional emprendida 
recentemente e defendida pala 
presidenta nicaraguana preci
sou de tres meses de batalla no 
Congreso coa intervención dun 
mediador. Mália o encarece
mento da vida no país, acadou
se un relativo entendimento en
tre o Governo Chamorro e os 
sandinistas que, desde logo, 

pretende-camb-Jar Amoldo Ale
mán, quff como :xesto ~de mdde

-ración_pasou de. refe~rse-· a éles > 

cO:mo "ladróns sanditiistas" a · 
-tratalos de "uns cidadáns·máis". 
A redución do volume ao·· exér
cito e a conservación dun san--
dinista como máximo responsá
bel do mesmo, Joaquín. Cuadra, 
que substituiu a Humberto Orte
ga ante as presións estadouni
denses, poden ser algunhas 
das características· dos últimos 
seis anos. 

O máis probábel, segundo os 
sondeos, é que o 20 de Outu
bro ainda non sexa a data defi
nitiva porque Ortega precisa do 
voto de toda a esquerda nicara
guana e Alemán , mália a baza 
de ter sido alcalde de Mana
gua, representa un discurso li
beral de abondo para non con
vencer á primeira. O seu popu
lismo, que lle fai dicir frases co
mo irnos poñer trabal/ar aos 
sandinistas, necesita de alian
zas que non atopa noutros par
tidos m~is moderados que ven 
ao candidato da Alianza Liberal 

Amolda Alemán, candidato da direita maís dura. 
como a chaga 
que ·abre duras 
co·ntrontacións 
do pasado. Un
ha parte ·impar~ 
tante da povoa-
· Ció n ve- nel a 
solución á situa
ción económica 
deteriorada. Po-

. la sua parte, Or
tega pede a 
unión da es
querda, posició
n ase en contra 
do servizo mili-

. · tar obrigatório e 
refléctese nos 
inquéritos como 
a segunda forza 
política de Ni
caragl:la.+ . 
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-Guatemala a ·un paso dO, p,a% . 
O governo e a gúerr'illa dé Guatemala asinaron o pasado Xo
ves 19 en México ó acordo sobre "O Fortalecimbnto do Poder . 
Civil e o Papel do Exército nunha Sociedade Demócrá1ica" , 
consideradG clave para pór fin a 36 anos de guerra. 

o acordo abriga ªº governo a emprender reformas constitud o- . 
nais e- a promulgar leis que ·garantan a submisión dos organos 
da seguridade do Estado ao poder civil. As forzas armadas re
duciranse nun 33% e serán reorganizadas ·dentro do territórto 

· guatemalteco de xeito que se adiquen a labores de vixiláncia e 
custódia das fronteiras e non a represión interior. Ademais, o · 
governo comprometese ·a reducir \9rtemente os presupostos mi-

. litares que no ano 95 foron o 33% do-PIB. Tamén prevé a cria- , 
zón dun departamento de intelixéncia de Estado íntegramente 
civil e abriga a reformar fondamente as estruturas xudiciais e o 
actual código penal. 

_Tras a sinatura deste acordo, ~ que asistiron os secretários xe
rais da ONU e da OEA, o representante do governo de Guate
mala, Gustavo Porras, e o comandante da Unidad Revolucioná
ria Guatemalteca, Rolando Morán, anunciaron a sua intención 
de asinar a Paz definitiva arites de que remate o ano en Oslo, · 
por invitación do governo de Npruega, de onde arrincou o pro
cesó de negociacións en 1991 . 

O conflito de Guatemala, se cadra o l)láis antigo de Centroamérica, 
déixou máis de 150.000.mortos, 40.000 desaparecidos e un millón 
de c;iesprazados, moitos destes últimos comezaron a volver nos úl-

. - timos meses,_e par? o primeiro trimestre do 97 agardase o retorno 
de ~eo.noo qtJ~ yi~en refuxiaeos en_México e Venez~ela.+ . : 

C9~_do Sul.procesa aos ~studantes 
ParticlGrios:-cJa reu~ificacióñ . - - . ~ { ~-.·J 

Máis de 400 universitários s'Ulcoreanos serán procesado.s pola 
sua participación nas revoltas do mes de Ago?to nas que os es
tudiantes reclamaban a reunificación das ·duas Coreas. O go
vem0- de Seul dá asi un pasó .mái$ na caza de _bruxas empren-

. dida para :ac~r cos gstudiantes esquerdistas aos q1,ie acusa 
e de .''.comunista& e de aQtuaren ·en con~ivéncia con Corea do 

Norte"·. A rai~ das manifestacións _e protestas. de Agosto, que 
duraron 9. dias e remataron con máis de -mil feridos e centos de 
detencións, as autoridades sulcoreanas declararon fóra da l~i á 
principal organización estudiantil e iniciaron unha campaña para . 
"desenmascarar aos estudiantes de esquerdas" que poderán 
ser-formalmente acusados 9e traición. 

Un xornal de Seul recollia un comunicado da plataforma uni
versitária denunciando a presenza nas aulas de policías dis
farzados de estudiantes. O xornal ácusaba ao governo de 
querer agachar todo o malestar da sociedade sulcoreana bai
xo a pantasma "axentes do comun_ismo e inimigos da Pátria". 
O mesmo periódico puña en dúbida as versións o'iciais sobre 
o incidente do submarino norcoreano. Apontaba como hipóte
se máis cribel a posibilidade de que a nave sofrise unha ava
ria e quedase á deriva até encallar nas costas de Corea do 
Sul e que os seus tripulantes fuxiron para evitar as represa
lias do exército de Se.ul: Esta versión poria en entre.dita as in
formacións oficiais sobre os 11 cadáveres de norcoreanos 
atopados nun lugar próximo a onde embarrai:icou o submari
ño e que as autoridades sulcoreanas apañen a un suicídio co
lectivo.+ 

~os~i· inves~gcido por atentado á . .uriidade 
Pésie ~o fracaso da convocatóriá para unha celebración mas~va 
do di~ da lndependéncia da Padánia, o -governo .itaUano ·decidiu 
deixar de c0nsiderar as .actividades seccesionistas da Liga Nor
te como unha mera anédbcta sen importáncia e-· deu ordes á 
Fiscal~a para iniciar un ha invest!gación. 

O lider da Liga Norte, Umberto Bossi · está sendo investigado 
por cargos referidos ao atentado a unidade-: do ~stado; instig;:i
cióri a delinquir e discriminación élnica. A policía efectuou xa 
vários rexistros en sedes e vivencias de vários .dirixe.ntes da Li
ga Norte en Verana, Mantua e Milán na procura de probas que 
permitan ,abrir un procesamento xudicial contra os dirixentes se
cesionistas pola criazón dun grupo paramilitar, os "camisas ver.
des" ou, en palabras de Bossi "Garda Nacional da Padánia", 

O presidente da República, Osear Luigi Scalfaro, instou ao Par-
· lamento italiano a dar unha resposta .política ao desafio inde
pendentista de Bossi. Scalfaro recoñece como urxente a nece
sidade de acometer a reforma do Estado cara a un sistema fe
deralista pero advertiu do perigo de cair na ''trampa dos ricos" 
no momento de deseñar o modelo finaríceiro. • 

I . 

... 



Non hai· coma unha 
viaxe.:en tren para ver o 
lonxe que está a Galiza. 
Na idade média era 
máis seguro ·vir desde 

1. Paris a üor:npostela que 

1 ir de Madrid a · 

1 Barcelona. Agora todo o 
contrário. -1 Retrocedemos. 1 

1 
"Cubrimos o rostro 
porque queriamos que 
.nos -viran'': ·esta é unha 
frase xenial do 
subcomandante Marcos. 
Se:. cadra os GAL son un 
seg redo de Estado para 
sair na ·prensa. -

.. 
Un ha de ·bilingüismo 
harmónico modelo 
Paco Vázquez. Un cartel 

1 en dous -idiomas, gal ego 
1 e spanglish: Porto de A 
1 Guarda/ Port of La 
1 Guardia. Autores, 
1 Comisión de Festas do 
.1 Monte Santa Tegra. 
1 ·" ;_ ._ ' . ~ -· -
1 
1 
1 

Unha da.Santa 
lntransixéncia. "A 

. culpa tenna quen·a ten", 
dixo a ministra de Meio 
Ambiente e membra do 
Opus Dei Isabel Tocino', 
talando do derrubamento 
do vertedoiro ·de B_ens e 
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Quixera facer .úrt breve comenta
. rio sobr.e -un artigo que _90· título 
de "Pardillos ·e · ' 
rap·inaS'' 'publi- : :¡,_. - ,... 

.ca Pilar Palla- - · ~ .~ 4~ 

rés na AN.1' do . Tiña a Pilar -~ 
.122 de agosto. , . . 
_ Dubid_ei á hora: Pallares ll_9r ~ 
. de . dªr · est~ ·:, menos· ... 
paso,..;_non. so · . •, 
porque "6' arti~ !'pardilla", pero 
·90 en cu.estión '¡ despois desta 

, e. un revo_ltallo .. 1, · _ · ,, 
_· absoluto· no ~:paivada tan 
. ~ que G~9r~~9-~~; .Jriütil::déjjo dícir 
(descfe · ·· a~- la-- ·· ' ·· . 
mentación po- ' que para mm 

' lo paso do rd 
. tempo ata os pe eu 
: suspensos da ·todo o creto 
;; selectividade, 
.pasando. polo-· 

,. asunto das _ 
oposiGións, a_súa.persoal faltéit de 

. ', conexión cos compañeims, etc., 
:.. todo iso _nunhas poucas liñas), 
senón, e sobre todo, porque é a 

'' expre~ión visceral' dunha rabe
. cha. Con argumentos demagóxi
,cos cohstrúe un discurso inten
. cionadamehte confuso e falaz, 
, absoluta!T}ente parcial e cheo de 
· prexuízos, que deixa·traslucir un
ha visión toldada pola amizade e 
a falta de madureza. Neste senti
do é transparente e cae polo seu 

. propio peso. ·" 

. Naturalmente, por unha cuestión 
de ética elemental, non podo en
trar en detalles, xa que eu presi- · 

"' din o tribunal de ,oposicións 6 · 
: que alud~. Pero si quero qüe sai
ban os le~torés de ANT que esta 

. persoa non presenciou ningunha 
· proba, _e que, polo taoto, cunha 
absoluta falta de ·rigor e de mora
lidade profesional, ten o atreve
mento de abusar"da oportunida
de que lle ofrece este semanario 

., para fa/ar do que non sabe: 

negando. axuda, mentres Eu tina ~ _Pilar Pallarás por me-
o seu-compañeiró de. ~os "pai"d!!la", p~r~ ~espois de~t~ 

· goverilo~Éftla= obra Xosé · '. parvada t_an mut1I, debo· d1c1r 
. ,_: . · -. . . ' . . - . que para m1n perdeu, todo o ere-
. ~ª.':~~l~~~-=-'1'ª'·~6.eccana, . ;_., t~; non ~e resulta unha com~nta
-.apo1ab¡aa _aandolle un ha? nsta de fiar, e de agora en d1ante 
~'Palmadas· néfs etista& ... " -~ ·;¡ , vou tomar con, _moitas reservas o 

Xa que· o Astúrias 
Pátria Querida é a 

# 

OFERECESE 

Hixienista 
Dental Titulado 

A COMISIÓN . 

Chamar ao teléfono 
(986) 41 89 22 . 

de 21 a 23 horas 

que .di_ga .sobre calquera tema.• 

MANUElA'ALVAREZ LOZANO 
.. . (CANGAS) 

"M_ej illón de Aro-sa'~ .. 
Asistirnos. nestes últimos,; días á 
present~ción da campaña que 
vai inteRtar fomentar o·consumo·· 
do exquisito. e famoso "mejillón" 
de Galicia. Xa sabiamos que os 
galegos eramos especialistas 
en promocionar estupendas 
''terneras" e un fabuloso "orujo". 
Os nasos governantes deben 
gastar moito destes produtos fo
ráneos, pero mellor seria que 
decidisen promocionar as nos2.s 
tenreiras, xatos, cuxos, vitelas, 
ou as nosas augardentes. 

Pois ben, mentres os cataláns; e 
aínda que xa manido o recurso é 
inevitábel, comercializan o seu 
fouet, ou o seu cava, a protecto
ra da nosa língua, Xunta de Ga
licia, segue empeñada en em
pregar denoininacións de orixe 
foráneas para os nosos produ
tos. Tanto a protexe que quer · 
gardala no recuncho máis aga; 

ANOSATERRA 

chado da casa, non vaia ser que 
alguén a l.!se e logo se gaste. -· 

. Agora xa non irnos poder consu
mir mexillóns senón que irnos ter 
que ·tomar "mejillón" . . Dent~o de 
pouco comeremos .. e· exportare
mos "sardinillas", ou quizais ·''jou
bas",- no canto das nosas sabo
rosas· xoubas. lso si, con deno
minación de orixe, probablemen
te das -Rías· "Bajas", comó se 
chama esa competición automo
bi lí s ti ca subvencionada poro 
Concello de Vigo. Mais a falta de 
mexillón sempre poderemos cul
tivar nas bateas algo de tabaco, 
que aí "si qúe parece que os gale
gas se rebelan contra o estado. 

A Xunta investindo en subven
cións para galeguizaciór'l de em
presas e logo i-sto. Ben lles ca
dra aquilo de "A Dios rogando y 
con el mazo dando", no·seu úni
co idioma fóra dos usos rituais. 

E agora vén a segunda parte, 
non sei se máis interesante pero 
si, cando menos, da mesma im
portáncia. Mentres na presiden
cia da empresa automobilística 
SEA T choven as cartas a mon
tes e mareas, centos de cartas 
de galegas -e galegas mirando 
pola súa identidade e esixindo a 
esta empresa que o seu próxi
mo modelo non reciba un nome 
inexistente como o de "Arosa", e 
que este vehículo sexa chama
d o Arousa , 
única denomi-
nación gale€Ja 
d.e s ta . zona. Dentro de pouco 
Me n· t res a 
Academia Ga-
1 eg a abre a 
boca, por · un
ha vez!, para 
dicirlle á SE
AT que Arou
sa é a única 
denominación 
correcta. Men

comeremos e 
exportaremos 
"sardinillas", ou 
quizais 
"joubas", no 
cantó das nosas 

tres o próprio saborosas 
Concello de xoubas 
Vilanova 
de Arousa 
se pronúncia 
neste mesmo 
sentido. Mentres acorre todo is-

- to resulta que chega a Xunta e, 
por mÉ)dio dun consello regula
dor e dun anúncio para · promo
cionar un produto galega, failles 
un corte· de mangas aos gale
gas, a eses centos de galegas e 
galegas que envian candansuas 
cartas de protesta á SEAT, faille 
un corte de mangas ao Concello 
de Vilanova de Arousa e fáillo á 
própria Académia Galega. E fái
llelo permitindo e subvencionan
do un anúncio en que aparece 

· ese topónimo de non sei qué. lu- . 
gár da terra, "Arosa": Eles fan 
as leis e eles mesmos son os 
que as incumpren. Eles andan a 
chamarse defensores da fala e 
son os seus principais inimigos. 

O triste espectáculo, a partir do ·· 
vindeiro un de Outubro nos seus 
fogares. Fiquen atentos e ben ca- . 
ladiños, que é polo ben dos nq
sos produtos e do noso país.• 

XoAN CrnEIRA BADIA . 

26 DE SETEMBRO DE 1996 

-Sabed e 
a quen votades! 
o pasado dia 17 tiven ocasión 
de asistir a un bochornoso Pleno 
no Congreso dos Deputados. O 
adxectivo empregado non se re
tire ao efecto producido polos 
graos cent'ígrados do Hemfciclo 
senón á impresión causada polo 
espectáculo circense que ese dia 
esc~nificaron os chamados por 
algu-ns "Padres de la Patria" é di
cer ;· os representantes dunha 
grande parte do povo galega e 
do resto do Estado. Como non 
todos e todas ternos ocasión de 
asistir ás funcións desta compa
ñia á que, nembargantes esta
mos obrigados a manter, ,e que 
nada tén que envidiar ao Circo 
·Price da época de Pinito del Oro, 
eu, que estiven na representa-
ción do dia 17, vou relatar-lla. 

A sesión comezou ás 16 horas 
coa proposta de Torna en consi
deración dunha Proposición de 
Lei de IU -IC sobre modificación 
da lei do IRPF para a exención 
fiscal de todas as pensións por in
capacidade. A feira que se desen
rolaba paralelamente ás interven
cións nas escaleiras e escaños 
da sala era de tal magnitude que 
o Presidente do Congreso viu-se 
abrigado a §lmenaz~r con levantar 
a Sesión. As 16,45 h. as portas 
da sala abriror:i-se para dar paso 
a un número de deputados/as 
moi superior ao que estaba den
tro e que accedian á sala para 
exercer, moi disciplinadamente e 
seguindo as indicacións do seu 
portavoz (os tres dedos centrais 
da man dereita levantados equi
valian a un Non) o "seu direito de 
voto". Entre os Deputados que 
entraron nese momento estaba o 
Ministro para as Administracións 
Públicas, Marianito Rajoy -que 
actuou do mesmo xeito en todos 
os puntos--:, Mauro Pérez Varela 
e Julio Padilla, eleitos na nosa cir
cunscripción. Despois de ilumi
nar-se o panel que· reflexaba as 
votacións ás 16,50 h., un minuto 
máis tarde, ás 16,51 h. os seño
res/as deputados/as abandona
ron a sala de sesións cara luga
res máis atractivos . 

Esta actuación, que se repetiu en 
todos os puntos tratados, agra
vou-se máis ainda no momento 
no que se tratou unha proposta 
de Toma en consideración 
dunha Proposición de Lei do 
BNG ·sobre a Xeréncia de lnfra
estrutura de Defensa, que esta
ba orientada a impedir a sub_asta 
·pública de bens de interés histó
rico-artístico e espácios de inte-
rés natural. O debate deste pun
to non contou nen coa asisténcia 
do Presidente do Congreso que, 
a partires dese mo'mento, e co
mo a meirande parte de "Señ'o
rias" entrou somente a votar. 

No cuarto punto da .Orde do dia 
tratou-se a Proposición non de 
Lei dp BN. sobre modernización 
da infraestrutura ferroviária en 
Galíciá, que recollia literqlmente o 
acordo tomado por unanimidade 
no Parlam·ento Galega en Nadal 
de 1.995 e que contou, incluso, 
co apoio dos deputados canáríos 
que argumentaron a evidente ne
cesidade ferroviária de Galícia. 
Esta . proposición foi rexeitada 
gracias ao voto en contra do PP 
e á abstención do PSOE, parti
d.os que- demostraron. que non é 
o mesnio votar en Galícia que en 
Madrid. Tanto nun _grupo com~ . 

-
2 



19 
26 DE SETEMBRO DE 1996 ANOSATERRA N2 745 -ANO XIX 

Cre qµe son xustas as reivindica~ións ·dos gandeiros? 

Lucia Correiro Suso Romoriz Xoime Rodríguez Óscor Alfeirán Lauro Agro 

Funcionária Estudante Telec:omunicacións Profesor xomali5ta Parada 

Son xust as, claro. Co O govemo non ten excu- Se hai asignadas cuotas Supoño que si. A situa- O que piden os gandei, 
ingreso na Unión Euro, sa. As reivindicacións teñen que aterse a elas. ción que atravesa o sec, ros é xusto. O leite está 

~oi m.,,a.l pago e ainda pea os intereses dos gan- sempre son xustas porque Coido que hai causas que tor ganaeiro non é pola 
deiros galegas vense moi as imposicións de Maas, nos prexudican pero se sua culpa. Desde a Unión por riba non poden pro, 
prexudicados. As cuotas trich son moi negativas. aceitamos o proceso de Europea non se -teñen en <lucir ou se o fan teñen 
que lles impuxeron non Os gandeiros non teñen construción europea e os canta as prioridades dos que pagar multas. Esta, 
lles permiten incremen, por que respeitala5. Hai cci.térios de converxéncia gandeir-0 de aqui polo mos na Unión Europea 
tar e mellorar o rendi, que recuperar os direitos, de Maastrich ternos que que as cuotas son com, pero por debaixo, eles 
mento e prosperar. Coi, porque eles non teñen en aceitalos e con-eles as pletamente inxustas. · son os que marcan as re, 
do que co problema das conta os problemas de restricións. Se estambs Descoñécese a realidade glas pero non debería ser 
cuotas ou ben se negó, Galiza nen as repercu, en Maastrich hai que galega_ e a situación que 

estamos a viver aquí. A 
asi. Teriamos que ser 

cía que as aumenten ou sións das suas decisións. aterse ás consecuéncias, - nós os que decidisemos 
ben se eliminan e se lles Igual aos alemáns vailles para o bon e o_ mau, _se imposición deste tipo de cal é a política que se -
de ixa traballar. • ben pero non a nós. • non, non estamos.• medidas é irreal. • debería aplicar.• 

no outro actuaron de portavoces 
dous deputados elex1dos en .Galí
cia, Angel Maria Carreño polo PP 
e Pérez Touriño polo PSOE Tan
to os eleitos por Lugo, Mauro Pé
rez Vareta e Julio Padilla como o 
único membro do Goberno que 
·asistiu ao Pleno, Marianito Rajoy, 
nen estiveron presentes. Entra
ron a votar en contra dos intere
ses de quen os elexru ás 19,29 h . . 
e saíron da sala ás 19,30 h. 

Na votación da Moción do BNG 
sobre a posición do Goberno 
respecto á problemática do sec
tor lácteo, que pedla que non re
caiga sobre os gandeiros o pago 
da supertaxa por superar a cuota 
láctea asignada ao Estado espa
ñol na ·campaña 95-96, Galícia 
non tivo máis sorte., O deputado 
e_lexido nunha das províncias 
máis afectadas polo problema, a 
nasa, o Sr. Padilla foi o encarga
do de argumentar en contra dos 
gandeiros galegas. E anque es
comenzou a sua intervención di
cindo que "éualquier debate que 
afecte a los españoles nos preo
cupa a todos los diputados, es
pecialmente a los diputados del 
PP", como bon militar que é ma
nifestou que hai que ter un "espí
ritu disciplinado" coa norma e 
que a solución non está en sus
pender a aplicación da supertaxa 
nesta campaña-e· na seguinte -
o que, nembargantes, prometera · 
o PP na campaña eleitoral- se
nón en esforzar-se por encarar o 
problem.a e en axuda,r á Ministra 
de Ag_ricultura (á que_ ainda lle 
debe resoar o "Ministra Loyola, 
nada para os da casa,. _fodo para 
os de fóra" coreado por. milleiros 
de galegas e galegas vai un dias 
en Santiago), para que sexa ca
paz de esforzar-se ainda máis do 
que o está a facer (?) na neg·o
ciación pela ampliación de cuota. 

ó deputado Padilla, qu13 percebe 
moitos cartos por un traballo e un 
tempo que debería estar adicado 
a 9efender os intereses de quen o 
elexiu ---€ do que é boa mostra o 

realizado odia 17- atreve-se a 
pedir un esforzo ainda máior aos . 
homes e mulleres do noso País 
que· hai uns -
anos se mo-
dernizaron, se 
colgaron de 
cretos milloná- O qeputado • 
rios para poñer eleit"' nunha das 
ao nível de Eu- v 
ropa as suas 
explotacións e 
que agora, por 
intereses alle
os a eles, e a 
pesares de 
que no Estado 
español non 
chega para o 
consumo o lei
te que se pro
duce, ven-se 
abocados a 
deixar de pro
ducir ou a pa-
gar unha multa 
por trabal lar. 

províncias máis 
afectadas pola 
cuota láctea, o 
sr. Padill~, foi o 
encargado de 
argumentar en 
contra dos 
.Qandeiros 
galegos 

Pide-lles ese esforzo ás mesmas 
persoas ás que lle pediu _:-e lle 
seguirá pedindo- o voto. 

Cando estaba rematando estas 
reflexións escoitei ao Sr. Guiña 
dicer que o galeguismo non é pa
trimónio de nengun partido. O ga
leguismo, Sr. Guiña, é património 
dos galegas e galegas que exer
cen como tales e no Congreso 
hai dous g~legos, Francisco Ro
?ríguez e Guillerme Vázquez. 

O dia 17, na tribuna de convida
dos/as do Congreso dos Depu
tados , máis que nunca, sentín 
orgullo de militar no Bloque Na
cionalista Galega.• 

PILAR SAA VEDRA CODESIDO 
(MONFORTE) 

·A balada 
dos hipócritas 
Tivemo~ op9rtun idqd,e de escoi
tar de novo aos hipócritas políti -

cos de altura que din represen
tar ao povo, o canto da~ decra
racións do señor Anguita criti
cando ao Reí e aos dirixentes 
españois. Non quixera xeralizar, 
pois non todos son hipócritas e 
hai honrosas excepcións, com9 
é o .caso de Anguita, que cando 
menos é dos menos hipócritas 
deses politiquillos de altura, e 
que ten o que hai que ter)lara 
dicir as causas claras e non en
ganar á xente, porque_ o que 
me.nos se merece precisamente 
a xente é ser enganada e mani
pulada. Pero resulta que hai al
guén que denuncia que se está 
a incumplir a Constitución en te
mas-como o Estado social ou 
en que o Reí tome partida en 
asuntos como Maastricht e a 
OTAN, e xa parec;e que salto u o 
escándalo e que se está nas 
nubes ou nóutro mundo. Claro 
que isto dino eses politiquillos 
aos que antes me refería, que 
queren que os que estén nas 
nubes sexa a xente mentres 
eles amañan ao seu antollo. · 

tionar, e deben cuestionarse, e 
que tomen nota os· representan
tes políticos, incluido ·o señor 

. Anguita, .por suposto, que por 
ser dos menos deshonestos 
non quere dicir que non teña a 
sua responsabilidade. Por qué 
non se contempla na Constit!J
ción un direito fundamental co
mo ·o de autodeterminación dos 
pavos? Por qué está lexitimada 
a Monarquia se é un.ha herén
cia do franquismó, e incluso hai 
que lembrar que o Reí xurou os 
principios do réxime tra·nquista 
antes de morto Franco e foi es
te quen o nom.eou hered~iro a 
título de Rei? Por qué non se di 
que a Xoán Carlos non lle co
rre_spor:idia ser _Reí pelas pro
pias leis monárquicas, e por 
qué o _seu pai abdicou senda xa 
Xoan Car.los Rei? Por qué o 
--Monarca se extralimitou -nas 
suas funcións ao tomar partido 
en temas como Maastricht ou a 
OTAN non pasa nada, e alnda 
no cáso de 
que non se' 
extralimitara, 

E como ademais ó señor An- por qué non Por qué non se 
contempla_ na 
Constitución 
un-diretto 
fundamental 

guita falou de República e iso toma cartas 
parece ser atente contra a Mo- e n t ó n e -n 
narquia, pois o escándalo ainda asuntos como 
. é maior, e · saen a contestar os os papeis do 
baladistas coa sua balada xa CESIO .para 
arqui~onada. Cantan a s~a ba- es e J a:r e c .e r 
lada hipócrita, pois queren que procesos xu-
a xerite teña medo a opinar so_- diciais contra como o da auto-
bre temas· "eomprometidbs" e acusados de determinación? . 
que r:ion se cuestionen causas torturas, se-
que nos queren facer ver -que cuestros, asa:.. 
son intocábeis e que están ben - si natos, etc.? 

_como están. Pois non, amigos - Por qué non 
baladistas, as ·causas non son ,_ se contesta a estas perguntas e 
así e a xente ten direito a criti- outras ·moitas que se · poderian 
car e a cuestionar o que crea forr:nular? Se todo -está atado e 
comenente, se non, en qué cla- ben claro como din, por qué se- · 
.se de democrácia dicides que. rá que non falan destes temas? 
estamos? A vosa democrácia Ainda que sexa tarde , están a 
ten vías de auga,. e esta auga ·tempo. Pero coido que seguirán 
pode facer que haxa afogados , · coa sua balada que xa fai dur-

. pero vós tranquilos, que esta- mir, porque o que qu?ren preci-
des ben a frote. samente. é que ·a xente durma. + 

No Estado Español hai moi tas , 
causas que se poderi an cues-

RAFA Mouzo ME1zoso 
' . (CóRCUBiÜÑ) 
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canción nacional do país 
viciño, hai quen quer 
que na Galiza o hino 
sexa o Traio unha · 
borracheira. 

Un comentarista 
radiofónico vigués 
talaba en antena dos • 
problemas que_ conleva 
ler l¡teratura arxentina, 
pola ·contaminación de 
termos porteños. "Por 
exemplo a palabra _. 
gayola -dicia-, pero 
non pensen qu_e ten 
significado taurino, 
norr, é sinónimo de 
cárcere". 

Fraga fo¡ o inventor 
da indústria do lixo, 
trouxo para as 
Somozas un vertedoiro -
de resíduos tóxicos e 
perigosos que non 
queria ninguén. Se 
cadra non botou unha 
man na Coruña porque 
lle via posibilidades 
económicas ao 
desprendimento en 
Bens. Ternos un 
presidente moi fino. 

Cuiña quer facer do PP 
un partido galeguista 
e como mostra diso 
anda a promocionarse 
pola rádio. como a forza 
do povo galego (FPG}, 
será por iso que este 
dia chocoulle as cinco a 
Mariano Abalo, líder d~ -
Frente Popular -
Gafega.• 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX VIGO 

• 
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A NOSÁTERRA 

-0- CARME .VIDAL 

Quico Cadaval, director de te
atro e contacontos vinculado 
ás salas alternativas galegas~ 
ven de estrear en Compostela 
Como en Irlanda, última pro
dución do Centro Dramático 
Galego que xunta unha peza 
do galego Antón Vilar Ponte e 
outra do irlandés J ohn Mi
llington Synge. Dous contos 
que ben poderian ter sucedido 
tanto aqui, como en Irlanda. 

Nunha páxina en branco Cada-
val d uxa fm olo d yin e 
yan para explicar como se xuf.\
tah duas za con di tinta te
mátic para f, rmar un conxun
to c mpact . Denrro d cada 
parte coloca un nfin de ad
xectiv que caracterizan á 
obra. Dunha banda está o texto 
d Vilar P nte: ma culino, rít
mico, n ctum , montañés, na
rrat;vo. Na outra, o de Synge: 
feminin mel dico, diurno, 
mariñeiro, pictórico. "A galega 
como a irlande a e, tamén á 
c ntra, pertencen a unha cultu
ra comun. Unha peza ten o que 
lle falta a outra" di mentres 
conta que se pensou o espectá
culo imitarido e homenaxeando 
ao cine de bairro, cando "xunto 
a unha película de vaqueiros 
puñan unha de chorarn-. 

Para Xepe Casanova, responsá
bel xunto con Cadaval da di
rección da obra, o fío conduc-

. tor é "a marte e a violéncia, 
cunha- carga exterior e interior · 
que ten que ver coa vida pro .. 
funda dun povo". A exterior 
ven da man da obra "Noutur
nio de medo e marte" de Vilar 
Ponte' na que Fuco de Amoia 
se enfronta á marte violenta na 
man de Mingos e os seus do.us 
fíllos. A inte_rior, máis profun
da e tráxica, corresponde co 
texto de John Millihgton Syn-

uieir 
.,CULTURAL 

ge que transmite a intensa dor 
dunha muller que sobrevive 
xunto a duas fílla.S á marte no 
mar de todos os seus fillos va-· 
róns nun eterno dó que enche 
toda a sala. A taberna na que 
Fuco é atracado poderia ser ir
landesa como as plañideiras 
que choran a última marte no 
mar poderian estar tiradas de 
calquer vila da costa galega. 
"Na primeira peza adaptouse o 
texto á fala da terra de Arnoia 
porque o orixinal recollia for
mas mesturadas e os actores co
lleron as variantes da zona. Na 
segunda intentouse que non se 
localizase en nengunha parte 
c ncreta. Non hai nen gheada 
nen eseo porque poderia ser de 
calquer lugar de Galiza" di Ca
sanova recollendo as gabanzas 
que ten producido o coidado. 
fonético da interpretación. 

Innovador tradicional 

Esta é a primeira montaxe qu~ 
Cadaval fai co CDG despois 
dunha dilatada traxectória no 
mundo do teatro, nomeadamen~ 
te formando parte da programa
ción das salas alternativas ga
legas. Aceitou a chamada do 
Centro porque lle interesaba 
"ta_nto económica como artisti, 
camente" e o maior 'cámbio que 
fopou nesta nova experiéncia 
foi "traballar cun elenco grande 
de actores e actrices que fai que 
sexa distinto o acompañamento 
no proceso criativo".-

Mottos dos nomes máis coñeci
dos da cena gal~ga. aparecen na 
montaxe: Luisa Maríñez, Rosa · 
Álvarez, Rebeca Montero, . Xo
sé M. Oliveira Pico, Andrés Pa
zos, Xabier Estévez e Salvador 
del Río interpretan os papeis 
estelares nunha representacion 
que se caracteriza tamén polo 
feíto de que "actrices moi afei
tas ·a papeis protagonistas for .. 

man parte dun coro de excep
ción cun extraordinário traba-
11 o en equipo que provoca 
emotividade no público". Lau
ra Ponte, Súsana Dans, Xosefa 
Barreiro, Patricia Vázquez e 
Maria Barca la-forman o parti
cular coro que na cena e con 
_distinta función -na prirneira 
peza explicativa mentres que 
na segunda recria o ambiente 
tráxico dun velório- se con
verte tamén nun yínculo de 
unión e.ntre as duas partes. ~ 

A escenografía e a iluminación 
a cargo ·de Rodrigo Roel -ele
mentos "reconvertibeis" nas 
duas pezas- son 
tamén dous va
lores de pesQ na 
obra_ que se s.u
man ao traballo 
de dirección e 
interpretación. 
A proposta do 
CDG que reco
llia a abrigada 
representación 
do texto de Vilar 
Ponte, xuntouse 
co interese 'de 
Quico ·Cadaval 
por· poñer en es
cena a obra de 
Synge para, nun 
mes e meio de 
preparación,
chegar a "unha
o bra moi ele- Quico 'cadaval. 
mental, moi ac-
to.ral, moi de clí-
max". E, fronte á imaxe de in
novador 'da escena g?-lega que 
Cadaval provoca, responde que 
acadou : "un prestíxio inxustifí .. 
cado porque eu o que son é 
contacontos, é dicer, teño ; 
xunto co de c·antante, o ofício 
máis vello do mundo". 
. . 

. Hoinenaxe á tradición 

"A .innovación non é un valot 

/ 
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Sobre mitos 
e lertdas 

' LOIS DIÉGUEZ 

Afeitas como estamns á admiración 
de mitoloxias tan sonadas como a 
grega ou a romana, parece que a 
nosa non ten ou non.conservou esa 
riqueza de lend~. Mais os pavos 
sempre-se enfrontaron ao Ihistério 
criando fantásticas oü inocentes 
histórias que res9lvesen o's seus 
interrogantes. Galiza criou-nas 
tamén, e lindas, polo menos até o 
ponto en que a heróica · 
investigación pudo resgatar alg0 
delas. E digo heróica porque fixo o 
traballo sen axuda óu, ainda, cos 
imped-iment9s d0s que sempre · 
mandaron, é dicer, de alleos · 
integrados ou sometidos a outras 
culturas que enfrontaron á nosa. 
Queda, polo tanto, moito que 
descobrir e moito pm saber. 

A nosa mitoloxia, as nasas lendas, 
poden ser .tan interesantes como as 
de calquera país, e isto vai 

· depender, ·aparte do xa reflectido, 
da mentalidade con que o 
foquemos. Estivo moi presente, por 
exemplo, na Xeración Nós, tanto 
na recriación literária como na 

en si mesmo, non ten porque 
selo, paréceme un elemento de 
consumo e na obra homenaxea
se á tradición, non tanto por 
conservadurismo como por -rei
vii:idicar unha trad-ición ante
rior á e·xperiencia interactiva 
que ven senda a pandeirada de 
agora" di con sorna o dire0tor, 
sadrico coa pose dos máis mo- -
demos. 

Quíco Cadava.l asiste diariamen- ·. 
te á función ainda que a sua vin
culación laboral coa obra rema
tou xusto o dia da ~strea. É unha · 
das diferéncias de traballar 
nunha grande compañia, o di-

rector deixa a · 
obra cando "os 
acto'res suben ao 
cenário e conti
nuan o seu pro
ceso criativo". 
Pensa que gran
de parte da boa 
saude que respi
ra o teatro · gale
ga está nos espá
ci os alternati
vos, _:_"son me
dicinais" di- e 

, pon como 
exemplo dos bos · 
resultados aos · 
grandes actores 

· de Hollywood 
que recalan · 
sempre neles pa

A. PANARO ra "desenferru~ 
xarse". Opta o 
director de Co, 

mo en Irlanda -polo "teatro es- . 
pectáculo e non como coartada 
cultural dos políticos'.' e por iso 
pula pOla e~erxia da cenél; gale
ga nun feixe de proxectos que 
amorea: "dirixir de novo a 
Compañia -de Maria, representar 

· a Alfonso Sastre, poñer en mar
cha dous repertorios de cantos, 
volverás noites da sala Nasa .en 
Compostela, un espectáculo de 
"stripreases" .... ". • 

investigación. Todos, escritores, 
investigaron. na própria tradición 
(Risco·, Castelao, Otero ... ). Outros, 
máis recentemente, como 
Cunqueiro, non só recriaron a nosa 
senón que gáleguizaron a.clásica dos 

. mundos antes referidos. 

Recorre-se ~oxe, en termos xerais, -
cando a temática elexida vai cara á 
fantasía do mito ou da lenda, ás 
mostras doutrns -países máis que ás 
do noso, quizabes por ese 
nüíneti.Smo próprio de modas e 
·intereses. Por isa, tamén, se recebe 
con _~grado a obra dos nosos 
escritores e es~ritoras que oferecen 
neste tempo a sua visión sobre o 
que foi a lenda ou o mito galegas, 
ou o conto popular. 

Son os·casos de Manuel Maria cos 
seus poemas ao Mif\.~ ("O Miño canle 
de luz e néboa"), e Marica Carripo co 
seu libro de cantos ("Confusión e 
marte de Maria Dalteira"). No . 
primeiro asistimos á mitoloxia da 
auga a través dunha auténtica 
biografia do rio dos ríos, e . 

. comprobamos como o sentir popular 
· galega estaba máis achegad<;> do que 

en prindpio podiamps pensar ao que 
outras culturas europeas 
interpretaban dese elemento · 

· viv..ifi_cador a trav~ de seres deificados 
(xácias, nereidas, ondinas ... ) ou de 
máteria.humanizada (aucas, batuxos 
ou safmóns). No segundo recriamo
nos a través do tempo en personaxes 
traídas, contra o sentido-folclorizante 
e negativo tan sovado, ao seu 

. verdadeiro ser popular, coa riqueza de 
xogar con I!aturezas puras e 
contrapoñé: las ao noso tempo sempre 
deüdor da .riqueza do pasado. 
Deliciosas son, nas paixóns e loitas · 
vivas, as bruxas, xácias, monxas, 
trasgos. '. ., e a simboloxia de animais 
ou presenzas do cosmos (cervo, ganso, 
lua ... ). 

Sexan, pois, ben vidas estas duas . 
obras, este frescor ñatural con -
perfume de nenúfares para vivificar, 
tamén, a história e a criatividade 
sen complexo.• 
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•A.Danza 
voltou 
aAnceu 
coa festa da 
Virxe das Dores 
Ouüo anó máis nesta aldea do 
concello pontevedrés de Ponte 
Caldelas un grupo de mozas e 
mozos renovaron a tradición , 
bailando no campo_ da festa· cos 
seus -xogos de bímbios, paos e 
cintas ante centos de persoas 
que chegaron de diferentes 
partes do estado con presencia 

significativa dos emigrados en 
Portugal. A Danza de Anceu xa 
fora recollida no Cancioneiro 
de Castro Sampedro senda 

bailada por parellas de · xoves 
sempre baixo as mesmas 
melodías executadas por un -
grupo de gaiteiros. • · 

~., • ·: 1 ·sidéncia Ca!Sa da Anta .foi, un 
. · ·. ·: ano mais, o cenário escollido Pª' 

· ra o encontro. Ali os concelleiros 
de A Guarda cornpa_rtiron mesa 
cos·seus ho.mólogos lusos de Lan, · 
helas, Viaria do Castélo, Vilano, 

. va da Cerveira e Caminha. Ao 
· s ·remate da cea tiveron lugar as in, 

tervencións políticas e poéticas 
encargadas de· resaltar a proximi, 
'dade do~ povos miñotos e o 
absurdo das fronteiras. • 

·············~······························· ·························~·································· 

• Ediciórts Xerais 
celebra os mil 
títulos publicados 
cunha Semana 
Cultural 

• Ollomoltranvia _ 
esttea "Escala· de 
B4fóns" en 
Narón 
Os días 3 e 4 de Outubro ó gru, 
po de teatro Ollomoleranvia 
estrea no Auditório de Narón o 
espectáculo "Escola de Bufóns". 
·A obra está ambientada nun 
convento da cidade imaxinária 
de Flandres no século XVI, onde 
Folia:l, o bufón maio.r de Felipe 
II, reune en segredo aos fillos 
malogrados d~ aristocrácia aos 
que tiña encargado facer desapá, 
recer e fórmaos na profes~ón de 

bufóns. Pero na noite da sua ,di, 
plomatura os choqueiros 
rebélanse· contra o seu· mestre 
urdindo upha conxura . .para ma, 
talo unha vez lle arrinquen o 
verdadeiro secreto da sua arte. 
Fabio .Mangolini é o responsábel 
desta adaptación do texto de· 
Michel de Ghelderode. • 

• Espi_ral Maior 
convoca o 

Prémio de Poesía 
Co obxecto de.posibilitar a apari, 
ciór;i e a publicación de novos 
poetas en Galiza a Editcrrial Espi, 

castelao 
ACADEMIA 

CURROS ENRlQUEZ, 13 
TELEFONOS: 37 21 69 
. 37 08 40. 

FAX: .37 16 56 
OUREN$E 

ral Maior criou hai catro anos o 
--Premio Espiral Maior de Poesia .. 
No certarne estabelécese un pré, 

· mio único, sen cuantía económi, 
ca, que consistirá na publica~ión 
da obra gañadora dentro da 
colección Espiral Maior J?oesia. 
Ao prémio poderán optar autores 
menores de 35 anos que non te, 
ñan nengun libro individual pu
blicaao e que deberán enviar os 
seus traballos, cun mínimo de 
400 versos, á editorial antes do 
30 de'Novembro. "Celebrar a pa, 
labra poética das xeracións máis 
novas e dar saida editorial á últi, 

. ma-creación poética, son ,segun, 
do _Miguel Anxo Femán, Vello, 
director da editorial, os fins pri, 
morchais dún prémio que xa ten 
catro importantes autor.es novos 
na sua nómina de gañadores: Ra, 
fa.el Lema ( 1992), Martín V eiga 
(1993)., Francisco Souto (1994) 
·e Cristina Cabada (1995)". ·• 

•Acasade 
Curros Enríquez· 
con ve'rtitase 
en museu 
Despois de 70 anos como proprie, 
dade privada, a casa natal de Cu, 
rros Enriquez en Celanova-será 
transformada en mus€o. No 
192 7, dezanove anos despois da 
Ínorte do escritor, os galegos da 
Unión Oureruá da Habana só pui
deran facerse cunha parte do in, 
mueble pola que pagaron 16.000 
pesetas. Lago da reforma que em, 
prende a cohsellaria de Cultura, a 
éasa, ubicada na rua que leva-o 
nome do escritor, coñecerase co
mo a-"Casq dos Poetas".• 

• Poesia e música 
popular 
na cuarta F~sta 
Luso.-Galaica 
Poemas, música popular e discur, 
sos foron os protagonistas .da Fes, 
ta Luso Gal.aica celebrada na vila 
portuguesa de Caminha o -
Domingo 22 de Setembro. A es, 

. ta cuarta edición do acto de con, 
fratemidade entre o povo galego 
e o Norde de Portugal a,sistiron 
poetas, escritores, xomalistas e 
autoridades políticas das comar, 
cas do Alto e Baixo Miño. A re, 

Cunha Semana Cultural en. Vi, 
go, que se clausura o Sabado 26 
de S~tembro, está a celebrar a · 
Editorial Xerais a publicacion do 

·titulo número 1.000 do seu catá, 
logo. A actividade, na que se in, 
cluen várias conferéncias, mesas 
de deb~te, esposicións e visitas 
escolares ás mostras, canta coa 
participación, entre outros, de 
Manuel Rivas, Suso de Toro e 
Víctor Freixanes. Durante a 
apresentación da Semana Cultu, 
ral déronse a coñecer os 
membros do xurad¿ dos prémios 
Merlín de Literatura infantil e Xe, 

· rais de Novela e os orixinais cla, 
. sificados para os prémíos ·que se 

fallarán o 26 de Outubro. + 

•O Liber 96 
acolle en 
Barcelona 
a 32 editoriais 
galegas 
Máis de cin~ocentos libros de 
trinta e duas editoriais galegas 
están presentes no XN Salón Jn, 
temacional do Libro de Barcelona, 
Liber 96, que se celebra do 25 ao 

. 29 de Setembro. Na feira as pre, 
sentacións dos libros 
compleméntanse con xuntanzas, 
coloquios e conferéncias, nas 
que o intercambio de 
información enreda coa búsque, 
da de novas fórmulas para a evo, 
lución do sector. Liber 96 ten 
unha superfície superior aos ca
torce mil metros cadrados e aco, 

. lle a trÍáis de catrocentos expos'i, 
tores procedentes de dezaoito 
estados e de dez comunidades 
autónomas. 

• Primeiro traballo 
d~cográfico para 
asCan~iras 
Jo Berbés · 
A roupa do mariñeiro,., o primeiro 
traballo do grupo folklórico Can
taáeiras do Berbés apresénta.se o 
venres 27 ás nove da noite na 
Praza da Constitució"u de Vigo. O 
acto de presentación será condu, 
ciclo pola cantante e mestra de in, 
terpretación Uxia Senlle,rquen 
·hai" tres anos dirixiu o cu~o de 
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caritos populares no que se 
formou a agrupación viguesa. No 
cartel tarnén se inclue a actuación 
de Muxicd.s como grupo teloneiro. 
A formación das cantadeiras 
compóñenna seis mulleres.• 

• Estreouse 
na Coruña 
a curtametraxe 
O Matachín 
O -pasado venres 20 o Cenero 
Gc¡Jego das Artes da Imaxe 
(CGAI) acolleú na Coruña a 
apresentación da curtarnetraxe 
O Matachín, basada nun guión 
de Luis Liste e dirixida por Xur, 
xo Coira. O filme, que se rodou 
en catro días, está protagonizado 
por Luis Tosar, Lui Zahera, Xan 
Cexudo e Carolina Vázquez . Pa, 
ra o seu director este traballo é 
"unha curtametraxe que de tila 
un certo estilo morboso, nunha 
história sen moral na que a mala 
orte envolve a catro per oas até 

que as machaca".• 

• VII edición 
da Fotobienal 
durante o mes 
de Novembro 
A Casa das Artes e o Centro 
Cultural Caixavigo acollerán do 
31 de Outubro ao 8 de Decem, 
bro a séptima edición da 
Fotobiena1. Como todos os anos 
a exposición oferecerá aos visi, 
tante unha abundante mostra de 
diferentes traballos fotográficos 
e de actividades cornplementá, 
rías que se están a desenvolver 
na actualidade ao redor da foto, 
grafía contemporánea. Sen Fron, 
teiras e o título do que erá o te, 
ma central do proxecto da Foto, 
bienal, elaborado polo Cenero de 
Estudios Fotográficos. A exposi
ción incluirá o traballo 
Vigovisións, imaxe que obre a 
cidade tiraron autores 
extranxeiros, Bolsas , e unha sé, 
rie de fotografía histórica galega, 
adicada nesta ocasión a Rainie, 
ro Femández. • 

• A publtcación 
-de libros en 
galego aumentou 
un 23% o ano 
pasado 
Os 1.148 libros editados en lin, 
gua galega durante o ano pasado 
supuxeron un aumento do 23% 
<Jestp.s publicacións a respeito do 
ano 1994, segundo os datos ofe, 
recidos pola consellaria de: Cul, 
tura. O incremento experirnen-:
tado en Galiza supera ao aumen, 
to nunl'l % dos libros publicados 
en catalán e ao descenso nun 
10% dos libios que sairon ao 

. mercado en euskera. A pesares 
desta cifra, o número de títulos 
publicados en galego segue a ser 
inferior aos que se editan en. Ca,· 
talunya. • -

• 
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Sálvase 
o Xabarin e 
Senda Verde 
Comó no fútbol, tamén nas te
les comezan por estas datas de 
outono o que!'os seus direitivos 
chaman ·a nova tempada. Na 
TVG, coma no resto das cadeas 
polo demáis, adóitase mudar al
go para que nada mude. Alguns 
programas novos, unha "magazi
ne" de mañán e tarde, e unha 
telecomédia de produción pró
pria son os novos argumentos,. 
que con probabilidade se sumi
rán b n cedo no mediocre ton 
xeral desta e, hai que .recoñece
lo, a maioria d¡is canles. 

O que non muda é Luar, o estan
darte da tele galega. O outro ven
res efectuou a súa rentree no máis 
puro estilo Gayoso: copliña de 
benvida cantada por el e a sua 
cuadrilla, onde o próprio presen
tador era homenaxeado na letra. 
Logo, o de sempre, o buque-insíg
nia das audiéncias (gañou de lon
go ao partido de tumo do día se
guinte, nada meno ) convertido 
nun pesado paquebote carregado 
de bandas de gaiteiros/as vestidos 
de escoceses con percusión de 
majorettes dándose cobadazos 
con algun cantante reseso na per
cura do seguro asilo televisual ga
lega, á beira de catro mulleres 

· percutindo en senllos sachos e 
desgañitándose en enxebre canti
ga. E polo médio o omnipresente 
Gayoso co eu perenne médio so
rriso, pletórico ou case peneque 
de éxito e de índices de audién
cia. Nada novo baixo o sol de 
San Marco. 

Previa a e ta exaltación das no as 

A HISTORIA 
Xosé Ballesteros 
Carmen Muruve 

roáis inmortáis· e 
pataqueiras esén
cias permanece a . 
telesérie de Platos 
rotos, coas suas, 
para ser benévo
los, insulsas histó
rias e personaxes. 
Este xoves esco
mez;a outra comé
dia feita aqur, para 
lle facer compaña. 
Por anacos entre
vistos, e polo trai-

· 1e r promociona!, 
A Familia Pita -non 
promete moito 

· ·c6hsetveira do 
pa~:"!"Á. TVG xa 
ten bs· seas anL 
fios e-alguén de~ 
beu pensa.r que 
xa _había que ai
realos a niodo, asi 

".que entre parrafa-· 
da ·ou ctntrevista 

., dó- pte.sentaoor, 

mdlor panorama, Xosé R~món Gaioso cun invitado. 
mesmo diríase ter 

que xunta chu- · 
irá;; eón merinas 
oú ·co que. faga fa
lla, podemos ver 
uhha entrevista 
enlata'dá con Al
berti empalmada 
cunha actuación 
de Serrar, e de 

oca a oca, deleitamos cunha can
tante autóctona, cecáis da factory 
"Camariñas", versionando un te
ma de moda en galego ou algo se
m ella n te: 

pior pinta ca anterior. Se o ins
tinto non nos falla moito, os diá~ 
lagos albiscados "pitan" ou can
tan dabondo para adeviñar unha 
telecomédia mesta, co seu inevi-

. tábel puntiño de teatralidade e 
cunha acumulación de disparates 
de partida que se nos antolla ex
cesivo ( unha das personaxes prin
cipais é un einsteniano profesor 
universitário .que, cal doutor Bac
téria, experimenta con pócimas e 
tubos de ensaio afumantes, des
pois de ter feíto estoupar a facul
tade na que exercia ... ). Promete
mos desde aquí pública rectifica
ción ou mesmo flaxelación no ca
so de se non cornprir tan pesimis-
tas expectativas. 

Segue tamén inexpugnábel o Su- . 
perMartes do Superpiñeiro, cada 
vez máis saturado de cores paste
leiras, que darían envexa a un de
corador de Tele-5 nos seus mello
res tempos. Quen queira empal
mar mal gosto con mal gasto, po
de pernoctar no Oasis de Alberto 
Avendaño, este home que volveu 
de Nova Iorque falando inglés e 
tecleando simuladamente nun or
denador para oferecernos unha 
oferta de "enlatados" capaz de 
competir con toda a indústria 

"lembrarás os 
momentos fe
lices que fi
xente vivir ... " 
(sic),- para 
despóis xa en 
fresco marcar
se un bolero 
co inultidisci
p linar apre
sentador. 

Máis "magazi
nes" habe.
mus. Fidel 
Fernán leva 
adiante De to
do corazón, 
que escomeza 
pola mañán e 
remata ao sol
por, cos inter
médios da 

A maratón 
futbolística: 
análisé da 
xomadq, 
da anterior, 
da vindeira, 
partido 
de 2ª, máis 
aná.lises, · 
partido de 
lª, resumo 
deste e 
eventuais· 
imaxes 
doutros 

programación . 
de meiodía e a intocábel Xabarín 
Clube, un oasis, pero dos de ver
dade, para refrescarse nesta mal
poucada programación. No de
but de Fernán, a verdade é que 

'P~xeá~· 
~-- a · etteM.taJui ~-

X ERAIS 

~" ~~-

.; . 
. ~JJ.-:_~· ... ;. .._ . .. =-::. •• 

destacou má-~:Q se~ ne'rvi9si&riió 
ou desacougo fro~tl: á --~árD.a~~ 
que outra co~~, :;!lgo qli'e exJráñ~ 

<;" uh poucq en profiSio¡,i.al. que levq 
· tanto tempo no a1fo televisivo~ 

_, ..... 1-. -~ ~. ;i:. 

E aínda rios prorriet;~ ~utr~ ~p¡:
cio de inminente estreá, en tanto 
piden á xente que testemuñen as 
histórias das suas vidas "'boas ou 
malas, cántennos as suas expe; 
riéncia~'.'. Tango chámase o in
vento, que con estas premisas, e 
baixo o lema de que "a vida é un 
tango" promete reforzar a riada 
lacrimóxena liderada por Galegui
d.ade e os seus rencontros de emi
grantes, onde o billete de regreso 
se cobra en litros de bágoas. 

Mentres, un dos programas pró
prios máis dignos, cos defectiños 
da excesiva morosidade nalgúns 

· momentos e a publicidade encu
berta de productos ou comercios 
neutras ocasións, Senda Verde foi 
desprazado da sobremesa do sába
do a -unhas horas antes. Ignoran
tes das lindezas horárias dos pri
me-time, semella o cámbio ir en 
detrimento do programa. Será 
para despexar as tardes' sabatinas 
e deixalas expeditas para o mara
tón futbolístíca, que indúe análi
se da xornada, da anterior, ·da 
vindeira, partido de Tª, máis ;má
lises da xornada, partido de 1 ª, 
resumo dó partido e everltuais 
imaxes d6utros, mesmo se se tra
ta do Pedrusco contra o Menisco 
F.C., o equipo de Pepe o hincha. 

Pero non todo o do fútbol é 
mau. Grácias-a el o desastre do 
vertedoiro _de Bens tivo un 
maior cubrimento nos deportes 
que cecáis o dado noutros espá
Cios de información xéral. Era 
pola preocupación pot cómo po
dia afectar o cheira nos adestra
mentos do Deportivo.• 

G. VILA.S 

A NÉBOA ESCURA 
;·t.. . 

Xosé Ballesteros 
Carmen Muruve 

Os Gordibolas é a' primejra colección de personaxes na historia da literatura infantil galega. Personaxes ten
ros, redondos e ledos que farón a ledicia dos primeiros e segundos lectores. Con textos do escritor Xosé Balles
teros e ilustracións -a toda cor- de Carmen Muruve nacen dunha colaboración· entre o grupo de expresión 
dramática Kalandra.ka e Xerais. . 

1 cbnta de ÍibroS ,¡ 
Xeografia Histórica 
de Galiza 
A especialidade de Patrick_ Q'Flan,agan 
é a xeografia histórica dos povos da 
Europa Atlántica. Das suas estáncias ~ 

· investigacións no-· 
noso país xurde o 
libro Xeografia 
Histórica de Gali
cia, que edita Xe
'rais na colección 
Universitária. Des
de hai máis -de vin
te anos, este profe
sor da Universida
de irlandesa de -

. Cork anda a percu-
ra de respostas sobre a realidade galega 
para comprender que se acocha baixo 
as .suas paisaxes e, dese xe1to, cuestiona· 
e interpreta a morfolqxia, a sociedade, 
a terra e a urbanización da Galiza. t 

Ultimo préinio 
E. Lorenzo Baleirón 
Amantes e viaxeiros é o poemário de 
Xosé Miranda que gañou o VIII 
Prémio de Poesia Eusébio Lorenzo Ba
leirón, que convoca anualmente o con
cello -de Dodro. Ediciós do Castro en
cárgase de publicalo dentro da colec
ción adicada ao prémio. Cunha poesia 
densa pero sen preciosismos, Miranda 
reune versos escritos no ano 1980 che
os de amor, saudade e recordos, dividi
dos en duas partes, Tristán e Ulises, 
símbolos da incapacidade de retomar 
ao pasado.+ 

Ql~e fai o ratiño Pérez 
cos dentés? 
Edebé-Rodeira apresenta un libro pa
ra primeiros le itores, A máxica his
tória do Ratiño Pérez, con texto de 
Fidel del Castillo e ilustracións de ' 
Mabel Piérola. Os dentes dos nenos 
que recolle o ratiño ·Pérez servirán 
para salvar ao mundo do malefício 
dunha meiga.·+ 

O diário 
de George Saitd 
EdiciÓns Laiovento publica o libro de 
George Sand Diario íntimo, no que a 
autora reivindic_a a independéncia da 
muller nos diferentes- ei.dos da sua vida. 
Esta obra foi editada por primeira 
vez en Paris e 
1926 despois 

.de que·a ne
ta,da autora 
compilara os 
textos que o 
compoñen. A 
soedade, a 
~uptura e a loi
ta contra a ti
rania do home 
marcan unhas 
páxinas que 
achega ao gale-
ga a traducción de 
António Pichel. Sand era o seudónimo 
de Amandine-Aurore-Lucie Dupin, ba
ronesa de Dudevant, que naceu en 
1804 e finou no 1816. t 

• 

• 

... 
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Trinta e cinco 
poemas 

/ 

.a marte 
de Alexandre 
Bóveda 

Título: Coroa poética para un mártir. 

A~tor: Edición de Xesus Alonso Montero. 

Editorial: Edicións Xerais. 

Ben pensado pode- aparentar 
debilidade. Pero seria un tre
mendo erro caer en semellant~ 
armadilla. Referimonos ao feíto 
de que unha literatura, neste 
c'aso a galega, as antoloxias te- . 
ñan tal fortuna que despois de 
unha fiase outra e sempre se 
a topa motivo para unha 'máis. 
Se isto se convertese en endo- . 
gái:_Ilia que . acabase reflectindo 

· endoxénese, ·estaríamos · obser
vando un sinal alarmante indi
cador da c~réncia .de criadores 
consec~éncia dunha má saude 

·preocupante. Dito con outras 
palabrás reflectiríase ,un esplen
doroso, roáis ou menos, pasado 

, que soterras.e as lagoas que a 
a:fogan, dándose, ademais, o pa
radoxo de que a única salvado
ra Ínan tendida é a do própio 
afogado. Pero non é así, e me
nos se se di nun ano· coma este, 
onde a literatura galega ten ra-

Leituras 

Alexandre Bóveda Amália Álvarez: Gallego, a sua muller. 

zóns de peso e calidade para se 
sentir b~n contenta. 

. Por ende, habi.a .ser moi inxust~ 
non recoñecer o pesado traba
llo de esculca quésupón aden
trarse nas esvaradizas sendas do 
pasado. A Coroa poética para ~n 
·mártir exemplifica ben ese duro 
labo,r., neste caso de Xe·sús 
Alonso. Montero, · quen debida- . 
mente agradece as colabora-·-· 
cións e axudas re-Cibidas. Sem
pre haberá quen diga que non 
están todos os poemas e terá ra
zón: vivimos nunha literatura 
que, por causas alleas a ela e 
sempre movidas por ruins inte
reses po 1 íticos, a(nd a non 
achou plena conciéncia _de si 
mesma e está a buscarse conti
nuamente -OLitra razón máis 
xusrificadora de antólogos. Dis
·cutirase a calidade literáiia ás 
. veces; que, no referente ao pa-

sado, é como observarse bebé 
informe, despois orelludo garo
to e ho~e, desde a incipiente e 
prematura alopécia _cana, saber 
que tamén fomos lanzais e pri
morosos, do que se segue que a 
nengun estado se chega desde a 
nada e non seria cabal renun- . 
ciar a nós mesmos cando esta
bamos no camiño. Mesmo se 
porá en dúb-ida· se sé trata 
dunha a toloxia ou non, como 
quer o autor mesmo a risco de 
se contradicer unhas liñas máis 
abaixo. Comd será criticábel a 
col;>arde resignación_coa que re
mata o prólogo. Unha figura da 
altura de Alexandre · Bóveda 
merece algo roáis que a .cruel. 
atitude de quen se solidariza 
coa víctima polo simple feito 
de ser v~tima,_ pero non se atre
ve a manifestarse contra os ver
dugos. Escapar da complicidade 
dizendo "que lástima que te fu-

silaran tan noviño e promete- . 
· dor, aí tes o que de ti dixeron" 

significa escudarse na voz dos 
que din algo que a nós pode 
producirnos inexplicábd me
do. Lástima que v;olvera apare
cer o timorato mozote que non 
querüi. caldo porque o estaba 
vendo unha señorita con cla
se, é unha pexa. 

Pero o que realmente interesa é o 
contido. E os 
poemas <lestes 
vinteotto va
tes son -voz 
autorizada e 
poderosa. 
Porque desde 
o ano 1.936, 
cando Luís 
Seoane (da
quela Conra
do Alem) er-

. guera o pran
to -primeiro 
poema anto
loxizado- es
te no1. cesou 
deica o 1.995 

Sémpre 
haberá quen 
diga que non 
están todos 
os poemas~ 
terá razón: 
vivimos 
nunha 
literatura 
que aínda 
non achou 
plena 

en un poema 
no que Xaqui- conciéncia 
na Trillo reto- de si mesma 
ma a bóagoa 

. do corazón; e, . 
se cadra, a dia 
de hoxe foran ·xa outras voces su
mándose e das que non teño no
tícia. Hai aí poemas de innegábel 
mestria. A carón doutras voces 
que, aínda que non lograran aca
dar nível formal de destaque tive
ron o suficiente valor (e o sufí-

ciente dolor) para facer oír a voz 
dos oprimidos, o cal xa é mere
cente de respecto, que as· musas 
non a todos agrácian coa sua pre-

. sencia en igual mesura. 

Como .é estimábel esta contribu
ción de Xernis no. sesenta cabo
dano do asasinato de Alexandre 
Bóveda. E como vivimos nun 
momento político en que, a 
p~iori, nada impede falar o que 
se queira, ben sabemos agora 
quen ("se se fala de uns tamén 
hai que falar dos outros "creo 
lembrar que <licia) ten moito in
terese en falar tamén dos asasi
nos se é que se fala dos asa ina
dos. Pois vaiamos nÓs falando 
da vitimas; mentre , agardem 
a que eles nos falen do verdu
go . Se é que tanto valor teñen 
uns coma outro , a asinos coma 
a a inados, é ben certo que 
valores éticos de apareceran nos 
noso días ou 'que tanta afout -
za lles confire o poder rerreal 
que e enten con ánimo ufi
cientes coma para crear un novo 
código de valores . A ninguén 
escapa quen homenaxeou debi
damente a Bóveda mostrando 
estima polo seu labor e altura 
in.telectual. A ninguén se e capa 
quen non homenaxea ao asa i
nos por pudor, que talé o que e 
de prende dos seus diro eJeiros. 

Benvinda sexa esta Coroa, e que 
cada un viva co seu pudor ou 
coa súa voz.• 

XOSÉ M. EIRÉ VAL 
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O ILG di que a política encamiñada ao bilingüismo harmónico 
é ineficaz para a· normalización da língua , 
Antón Santamarina lamenta a sua temporal vinculación coa Conselleria 

-<>-c.v. 

O director do ILG, Antón Santamarina resalta na conferéncia de 
clausura do Congreso da Língua Galega que se celebróu do 16 ao 20 
de Setembro en Santiago que unha política lingüísµca que camiñe ca, 
ra o bilingüísmo harmónico "nunca poderá levar a medidas de discri, 
minación positivas e polo tanto eficaces". Santamarina criticaba asi a 
política da Xunta despois de facer un percorrido pola história do Jns, 
tituto -no que lamentou, a iUa antiga vinculación coa conselleria
e logo de que un grupo de membros do grupo reintegracionista 
"Movimento Defesa da língua" (MDL) protagonizasen un en, 
frontamento no marco do congreso que mesmo chegou ás mans. 

A inve tigación lingüística co, 
p u durante cinco días a cele, 
bración do Quinto Centenário 
da Univer idade de Santiago 
baixo o au pício da que se cele, 
brou congr o do ILG na con, 
memoración tamén do seu XXV 
anive,sário. As liñas de investí, 
gación do Instituto foron os ei, 
xes fundamentais das ponéncias 
apres~ntadas por case douscen, 
tos comunicadores que deron 
boa conta dos esforzos que o ILG 
está a desenvolver nos traballos 
lingüístico . No fin, Antón San, 
tamarina foi o encargado de va, 
lorar a história do organismo sa, 
lientando o seu voluntarismo e 
os avances que en matéria de in, 
vestigación ten acadado o insti, 
tuto -"ter levado a dialectolo, 
xia galega á altura de calquer 
dialectoloxia románica" - entre 
outros. En canto ao conflito or, 
tográfico, que só cobrou protago, 
nismo xusto antes de comezar a 
sesión da man dun grupo dunhas 
quince persoas do .MDL. Santa, 
marina afirmou que era xa un 
"tema aborrecido", para dicer do 
seu futuro que "haxa reforma ou 
non, quede abolida, refundida ou 
modernizada a ortografia do 
ILG, e é que o galego dura aín, 
d un 'cul mái , a pegada d 
JL na elab ra i n da língua 
vai r r c ñ cicla ba tante t m, 
po" p ntualizand que crité, 
ri lingüí tic n n ab ndan 
para d f nder a " 
dunha n rm ti · 

P uc antes, mái d cen per oas 
arr uparan a In tituto no e tra, 
d no que e ia dictar a conferén, 
cía d p i de que un grupo de 
reintegracionistas despregaran no 
al n d acto dua pancarta 

alusivas ao cuarto de século de 
história do Instituto e ao conflito 
normativo. "Vintecinco anos 
vendidos, vintecinco anos de 
paiasada" ou "peseteiros" foron 
os lemas que se deixaron.caer no 
auditório diante das pancartas 
que falabat:l ·de "25 anos de coh 
nialismo lingüístico" e "Reinte
gracionismo lingüístico, mono, 
lingüismo social". As pesetas 
guindadas sobre a mesa foron de 
contado retiradas por unha mo, 

· rea de achegados ao Instituto...:..__ 
entre eles os escritores que viñan . 
de protagonizar a mesa redonda 
prévia- cun xesto de apoio nun 
momento e grande tensión. 

Língua própria 

Se o relatório do director do 
ILG fixo balanGe do organismo 
tamén puxo sobre a ·mesa as re, 

Antón Santamarina, director do ILG. O Congreso rexeitou a axuda da Conalleria (300.000 pta.) por considerala ridícula. Desde 
hai clous anos a Xunta despra.za o seu apoio ao céntro Romón Piñeiro. A. ·PANARO 

lacións que no momento ten co 
poder político. Santamatina Ja, 
mentou o seu paso pola canse, 
Heria - "non só me perxudi:cou 
a. min senón ao ILG", dixo-- e 
criticou a política de lingüística 
desenvolvida desde a Xunta. "O 
alcance do programa de norma, 
lización foi cativo" xa que nun, 
ca se chegou a asumir "que a lfn, 
gua própria de Galiza é o gale, 
go". A necesidade dunha discri, 
minación positiva para a língua, 
lonxe das estratéxias que mar, 
can como obxectivo o bilingüfs, 
mo harmónico;· tense que com
binar cunha necesária "militán, 

cia!' encamiñada á normaliza, 
ci0n lingüístiéa do.:.país. 

dade ten . que conseguir o com, 
premiso dos sectores sociais im, 
phcados para o que botou man 
do caso de Catalunya onde 
"existen organismos de coorde, 
nación, que teñen en canta ás 
bases", en Galiza os proxectos 
fracasan porque existe unha Pº' . 
lítica· dírixista e clientelar que 
non canta cos implicados". 

"O termo de bilingüísmo har, 
mónico é un enmascaramento 
da realidade, negando que a re, 
lación galego,castelán sexa con, 
flitiva, teñá tef!sions, causa que 
non se . pode negar" dixo tamén 
o dia anterior Henrique Monte, 
agudo, do ILG, para tirar por te, 
rra o "termo vago" convertido 
en cerne da política lingüístico. 
do governo Fraga. Na mesa adi,• 
cada á sociolingüística, Montea, 
gudo avaliou que calquer políti, 
ca lingüística p~ra .ter credibili, 

Máis sorprendentes foron as con, 
clusións tiradas por Mauro Fer, 
nández, un dos autores do Mapa 
Sociolingüístico, que, despois de 
apresentar os dados aportados 
polo estudo que amos.an unha 

MÁIS QUE FILOLOXIA 
CARME VrnAL 

En duas ocasiórís se deíxou ouvír no congreso do 
ILG a frase de que "un filólogo é máis que un filólo, 
go". Para o histórico instituto universítário é unha 
boa declaración de princípios ·cando se cumpren 
vintecinco anos do seu nacemento. A crítica. por 
parte dos membros do ILG a política de ocultación 
do conflito lingüístico e da inoperáncia oficial no 
fracaso dá normalización lingüística, parece abrir as 
ventás do vetusto edifício situado fronte á vella 
universidade. Cando desde instáncias oficiais se 
xestou, coa benzón política e económica da Xunta, 
a creación do Centro Ramón Piñeiro, desde moitos 
ámbitos se esperou un ponto de inflexíón ria traxec, 
tória do Instituto que até entón centrara boa parte 
dos estudos oficiais sobre a língua. O ILG mostrouse 
entón pacato e comedido nas críticas, á espera si, 
lenciosa do que poidese acontecer. Agora na cele
bración do congreso xa algun membFO do organis, 
mo recoñeceu publicamente que o Piñeiro tiña ."un . 
obxectivos vagos na sua creación" e viña "solapa~ o 
traballo que estaba facendo o ILG" e os próprios di, 
rectivos criticaron a falta de vontade política da ' 
Xunta para que a normalización lingüística, na que 
teñen que estar comprometidos, vaia ·para adiante . . 

N esta altura e cos dados alarmantes sobre o estado 
da língua que o próprio ILG aporta, o altercado do 
último dia do congreso non deixa de ser un episódio 
contra o que o Instituto debería responder. Se, co, 
mo din, xa non son favoritos; se están por .se com-

prometer na loita -igual que na "militáncia", pala
bras a cada máis urxentes- pola normalización lin, 
güística seria bo que valorasen a conveniéncia de 
contar cos axentes que, sen nada a cámbio e ás ve, 
ces con perdas, teñen nas suas costas unha dilatada 
traxectória na defen5a da língua galega. Persoas que 
levan tempo investigando co seu esforio persoal na 
nosa língua e literatura fóra da Universidade, escri
tores que tiveron problemas para publicar por non 
teren acatado a normativa oficializada --e que sen 
dúbida falarian se fosen convidados máis alá dos 
seus próprios logros personais-, organizacións cría, 
das só para pular pola normalización que ainda non 
conseguiron nengunha subveQción dos organismos 
de política lingüística,· meios e iniciativas cultµrais 
boicoteados baixo o argumento falso da desobe, . 
diéncia lingüística ... todo un senfin de suxeitos cos 
que até agora o. ILG non tivo trato. A dicotomia 
maniquea que o MDL deixou cair na clausura do 
congreso -á mesma coa que moitos congresistas 
responderon- talvez comece a ter os termos erra, 
dos. O panfleto guindado no auditório que opoñia 
os Eles -"trocam a nossa ortografía polo dinheiro 
espanhol e marginan e perseguem os que luitam dia 
a dia para fazer do·galego umha língua nacional em 
todos os seus usos"- fronte ao Nós (MDL) -"de
fendemos a nossa lingua á margem dos subsídios ofi, 
cialistas. Sem renúncias"- cámbia de tintes cunha 
administración a cada máis empeñada na desapari, 
ción efectiva do galega.• 

disminución drástica ao uso do 
·galega nas novas xeracións bus, 
cou tirar ferro á alarma causada 
no momento da sua publica:tión. 
Extranouse Mauro Femández de 
que "os dados foran vistos con 
pesimismo e alarmismo polo na, 
cionalismo" e dixo que 6 drama, 
tismo nas análises se debía a que 
só se valorarán determinadas va, 
riábeis como a da idade, a pesar 
de recoñecer a distáncía conside, 
rábel co'tl grande perda de falan, 
tes entre o tramo dos maiores de 
65 anos e os menores de 26. 

No debate sobre meios de comu-
n icación, a presénc ia de Ja u me 
Guillarriet, profesor da Universi
dade Pompeu Fabra e ex director 
de Avui, fixo que a comparanza 
entre o caso galega e catalán sai, 
se tamén a frote. Guillamet sina
lou que na actualidade o catalán 
se atopa no mellar momento his, 
tórico de preséncia nos campos 
da comunicación cunha ampla 
rede de meios q_ue o teñen como 
língua habitual. O caso de Giro, 
na, con dous xomais locais en . 
catalán, e nengun en castelán ou 
o suplemento semanal cultural 

· que "El País" tira en catalán res, 
penden segundo Guillamet, ao 
apoio decidido á no_rmalización 
lingüística experimentado tanto 
no nível de compromiso social 
comG político por parte dos orga, · 
nismos oficiais. O panorama dis, 
taba do apresentado por Margari, · 
ta_ Ledo quen defendeu a necesi, 

· dade de abandonar os estudios 
cuantitativos da comunicación 
para se centrar en fins cualitati, 
vos, na función e.nos obxectivos 
que deben cumprir os meios. Na 
mesa moderada polo xomalista 

. Manolo Rivas, Juan Cuete levou 
a mensaxe de que as línguas on 
se poden descabalgar das n vas 
tecnoloxias e alertou sobre o fe¡, 
to de que a casa se volve a con, 
verter nun centro de relacións 
lingüísticas coa chegada de no, 

· vos sistemas de ·comunicación.• 

.. 
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Un dos nomes que acompañan 
aos c~rballiñeses desde o seu na, 
cemento é o do seu rio; o Aren, 
teiro, que nacendo pola parte de 
Piñor de Cea, vai facendo extre, 
ma enríe as antigas terras de Or, 
cellón e Castela, fai lago divisa 
co concello de Abobrás e deita 
ás suas áugas no Ávia no lugar 
de Pazos a quen lle empresta o 
seu apel~do de Arenteiro. 

Así aparece mencionado nun do, 
cumento do mosteiro de Oseira 
do ano 1239 nunha_venda que se 
fai en CÓiras: "Illa hereditatis iacet 

. in territorio de Quintanela, discu, 
rrente rivulo Arentarii sub aula 
sancti Iohannis de· Carias ... ", ta, 
mén se men~iona ali unha antiga 
ponte no lugar de Arenteiro. 

E xa que falamos de rios e de no· 
mes de ríos non podemos deixa~ 
de mencionar outro máis modes: 
to pero que, sé cadra, tivo máis ;. 
que ver éb nacemento ·do pavo:· 
do Cárballiño. Estamos a falar de, · 
se rego 'ou córgo qÚe naéendo no 
Agro de Quintas acaba deitando. -
a sua água no rio Avia e que vai ·' 
mudando de nome no seu recorri.:: ·. 
do. Os de Flores chámanlle O . 
Regueiro, deixando o nome d~· 
Rio Grande para o Arenteiro; os 
de Cuartel Vello e da carreteiiá 
de Ribadávia sempre ó cofiec\, 
mos polo rio de Carrás·, segura, : 
mente por que aí tomaba o nome 
da vella ponte pala que debía par 
sar o antigo camiño que viña do 
Ribeiro e que hoxe está média 
atuada e descuidada; un poucó 
máis adiante é chamado o río do 
Penedo e despois de perderse rias 
fonduras das Adegas renace xa no 
ribeiro co nome de ric] do Varón; 
se a iso lle engadimos que na sua 
nacenzá. é chamado coino rio de 
Corzos velaí como este pequeno e 
querido curso de ,água goza, que 
nós saibamos, de polo menos cin, 

co nomes diferentes e dános a 
testemuna de que entre as nosas 
xentes é costume usual que o río 
tome o noníe do lugar por onde 
pasa. 

xeral os nomes dos lugares repí, 
tense, e ten que ser así porque os 
chamadeiros orixínanse por cau, 

· sas e traballos comuns, que afee~ 
tan· a toda unha sociedade 
nunha época det.erminada, non 

lsto debe .acontecer cos ríos pe:. aparecen por un antoxo indlvi, 
quenas, pois os nomes dos maio, dual ·e polo tanto é normal a sua 
res deben ser máis · reiteración. 
antigos .e. ·asºí ri~n · ~---~------_, 
hai net\gunha po, 
voadón chamada 
· Mfpb_ ás be iras do 
ºdrt':'Ó' ' río, nen se 

Que· nós: saibamos 

, élíama Sil nengun 
lugar ·da viciñanza 

- dese río; unica, 
mente Ribadavia 

r leva o seu nome 
por est~r na ribeira 
dorio Avia. 

.. No casa .do noso 
Aren:rei.fo - n<:>n 

O nome do rio principal do Carba
lliño deu pé a ·revistas, .coma esta 
editada .en. 193.1 pola Sociedade 
de Emigrantes da vila, en Buenos 
Aires. ·. ··~: 

' hai un fugar cha, 
~ado Arinteiro, 
na parte da. Coru, · 
ña e mesmo Arin, 
tero na zona de 
'León, Arantón en 
Santa Comba e 
Arar{téi e o ~orne 
dun lugar na zona . 
:do baixo Mlño; o 
hom·e debeu ser 
·en ºtempos pasa, 
dos relativamente 
com"l.m. . hai ne"ngifn nú<-· 

' cleo de povoación" 
- que. estea ás beiras mesmas do 

rio se exceptuamos o caso da 
Pontarriza que debeu nac;er ao 
pé da. ponte e por causa precisa, 
~ente dis_e-p~o QU dé T oscañ,a 
q1:1e .deb~ ser moito ll!áis moder, 
pa pois na sua orixe era só un 

· marabilloso muiño ulo?. · 

.Só unha antiga aldea das tenas 
de Piñor leva o nome dó naso no 
e b lugar de Arenteilp e-b~;n ¡:ii _.::;;.,,;,; 
to o de Arenteiriño; e aqui verl'; 
pergunta: quen deu Mrríe q: quén? 
o rio ao lugar ou o lugar'~·ao rio? 

Cando se investiga o nome dal, -
gun· sítio é moi importante dar 
unha ollada por se houbese ou, 
tros lugares _co mesi;no nome. En 

E, que significado.ten este nome ·· 
de Arenteiro? O ptimeiro que se 
nos ven á mente e relacionalo . 
éon CGusa de. Area; sobre todo se 
p~nsa..mos que hai r1os que pare, 
ce que teñen esa orixe, por 
exemplo o Amoso ou se cadra o. 
Amoia ou 0 Arnego. 

Na verdade o rio debeu ter ben 
· máis area· da que hoxe se ve, se 

--non fose que estiv.o sometido a 
unha exaustiva e sistemática ex, 
tracción con aquela5 barcazas en 
forma de· caixón, gue lernbramos 
desde a nasa infáncia tirando 
máis e máis area; até o ponto 
que o rio tomou esta faceira es, 
cura, lodosa e sen vida que hóxe 
presenta cando a ~sua verdadeira 
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O Reembolso (máis 130- pta.) 

-b) Para o resto do mundo 
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Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os 
recibos que ao meu nome lle sexc¡n apresentados por Promocións Culturais 
Gal'Jgas S.A. (A Nasa Terra) . 

DATA ATENTAMENTE (SINATURA) 

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

natureza era dun rio de montaña 
areoso e cantareiro. 

A perda da area debeu influir ta, 
mén na vida pisdcola e vexetal, · 
pois de todos é sabic;lo que é preci, 
samente nela onde deitari. os pei, 
xes os seus ovos. T erá ainda reme, 
dio a recuperación do Afenteiro? 

Mas voltando ao seu nome: Po, 
deria proceder dun Rivulo Are, 
nttario latino? Dubidamos, pois 

·esa' .. palabra ev.oluiria máis ben 
cara un Areideiro ou Areñideiro. 

Tense falado que tal nome pro, 
cede da palabra latina Argenta, 
rio, e darianos razón de que o río 
podería ter tido algunha relación 
con antigas eX¡)lotacións de pra, 
ta. Nada atestígua hoxe que pala 
nosa contorna se teña extraído 
prata senón que rnais ben as refe, 
réncias históricas falánnos de ex, 
ploracións de ouro no puzo do 
Lago de Maside ou en Brués, e se 
cadra pola p~rte de Ma"damás 
onde ainda fican restos de anti, 
gas medas de terra que confirman 
que se ten arrabuñado na terra á 
procura de miperal, ainda que 
nunca se ten confirmado que se 
tratase do arxentífero metal. 

Desde lago que no galega e no 
antigo portugués sempre que se 
fala de Arento ou Arente están, 
se referindo a obxectos fabrica, 
dos en prata, asi nos Cancionei, 
ros medievais atopamos escrito: 
"sortelha de ouro fino ca nom de 
aren.te" Ol! noutro lugar, "dade a 
nossa igreja sequer cem marcos de 
arento", onde se están referindo 
a donativos de aneis ou moedas 

A NOSA TERM 

CÉSAR V ARELA 

de prata, e tarnén o arenzo ou 
arienzo era unha moeda de prata 
que corria na Castilla ¡nedieval. 

En definitiva ternos que relacio-
. nar o nome do naso río cos ou, 
tros lugares de :home Arinteiro 
ou Arantei e parece claro que o 
tal nome procede da palabra la, 
tina Argentario con significado 
relacionado branca e aprezado 
metal, ao mesmo tempo non te, 
mos constáncia nengunha de ter 
sido as nosas terras productoras 
do tal mineral, que sentido terá 
pois; o nome dorio? 

Velaí na nasa opinión de corno 
puideron acontecer as causas: 

\ 

Metémonos no túnel do tempo 
e aparecemos na Alta Idade Mé, 
día onde un home leva o nome 
de Argentariu , o cal non é ex, 
trano se repa·ramos que ainda 
hoxe hai persoas que, locen o 
nome de Aurino ou Aur~ en 
clara relación co ouro; e e nome 
de Argentario é o nome dun an: 
tigo posesor de terras na zona de 
Piñor (ese nome tarnén procede 
dbutro dono de nome Piniol) e 
funda o que hoxe é o lugar de 
Arenteiro; acontece que as te, 
rras toman o nome do eu dono, 
proceso iste usual na nosa topo, 
nírnia como aconteceu en luga, 
res de narne Escudeiro ou Be , 
teiro procedentes dun antigo 
proprietário que era escudeiro 
ou baesteiro 5espectivamente . 

Para dar nome ao rio escolleuse 
o do lugar habitado mái proxi, 
mo á sua nacenza, pois moitos 
rios levan o nome do lugar onde 
nascen; e o mesmo que lle pa a 
ao naso regueiro de Carrás que 
torna os seus nornes dos lugares 
por onde pasa. 

Seria pois o "rio do Arenteiro" 
ou sexa o rio que pasa e que nas, 
ce próximo ao lugar chamad 
Arenteiro que á súa vez carga co 
norne que no seu día lle deixou 
un antigo pose or e cultivador 
daqueles lugares, chamado Ar, 
ge_ntarius norne ue ev luiu 
desde o latín ao galega até che, 
gar ao Arenteiro actual. 

Ese nome de Arenteiro debeu 
ser relativamente comun c rn 
nqme de persoa como acredita 
o feíto de haber vários lugares 
con ese nome pala nasa xeogra, 
fía e explicaría tamén o nome do 
lugar de Salvaterra que é Aran, 
tei ou sexa uri xenitivo de Ar, 
gento ou Arento ou sexa "de 
prata"; nome que ten o mesmo 
feitío que outros como Guillaréi 
ou Recarei que nos están resoan, 
dó a uns antigos lugares proprie, 
dades duns chamados Wiliaredo 
ou Recaredo respeitivamente. 

E nesa profunda relación entre 
o home e a terra galegas, recó, 
rrese sempte ao doble camiño; o 
.home batiza á terra co seu nome 
e despois xa o nome da terra é 
apelativo para os que nascen 
nela (ai está a orixe dos apeli, 
dos galegas). E asi ternos o no, 
me do noso rio esperando que a 
algun pai carballiñés se lle ocu, 
rra como nome para un seu fi, 
llo; Arenteiro ou Arente, un 
nomé de rio que xa foi noutros 
tempos nome de persoa. • 
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OPtNIÓN 

. LEMBRANZA E MEMÓRIA 

XESUS 

Non hai.muitos meses morreu o poeta e escritor 
español José María Valverde. Cando o seu pasa
mento, lembrouse a sua figura, mesmo a sua 
obra, ainda que á maior parte dos glosadores lle 
deu pola anédota. E é que é mui difícil substra- · 
erse á paixón de . praticar ese xénero literário 
que é a literatura mortuória ... 

GONZALEZ GOMEZ 

por un tribunal aliado que considerou que non 
partíci.pou en accións crimina is. J auss asegura 
que nunca mentiú .. sobre o seu pasado nen 
nunca omitiu dados nas suas b!ógrafias. 

- drich, autor da ·coñecida, EÚrutura da Lírica 
tnoderna, libro ahistórico onde os haxa, que en 
1938 fo¡ nomeado profesor da Universidade 
de Friburgo de Brisgovia. Tamén el mantivo 
un absoluto siléncio sobre o názismo e os seus 
horrores .. 

Comb.at fo¡ unha revista francesa que apareceu 
en Xaneiro de 1936 e morreu en Xullo de 
1939. Entre os seus cofaboradores estaba Re
bert Brasillach, fusilado cando a liberación de 
Franza por colaboracionista. Brasillach fo¡ xul
gado por un tribunal e gozou de todas as vanta
xes que lle proporcionaba a legalidade republi
cana. Combat era unha revista teórica da ex
trema direita monárquica. Entre os seus cola
boradores: MaurLce Blanchot, que contaba con 
29 anos. E Claude Roy, que asinaba como 
Claude Orland e tiña 21. Durante a ocupación 
nazi, a posición de Blanchot foi escura os pri
meiros anos. Roy, como outros membros da ex
trema direica monárquica, Claude Morgan, J.e
an Sabier, Emmanuel d'Astier .. ., entraron no 
PCF ou foron compañeiros de viaxe. Agora 
podían ser "socialistas e patriotas" (véxase: 
Moi je: Essai d'autobiographie, Claude Roy. Pa
rís, 1969}. Durante a Frente P.opular só eran 
pacriotas, quer dicer, inimigos viscerais da 
Frente Popular, pro-franquistas e admiradores 
de Mussolini e menos, por problemas de "pa
triotismo", de Adolf Hitler. 

O xoves 5 de Serembro, datado venres 6, o. 
vespertino parisién Lemonde publica unha en
trevista con Hans ~obert Jauss, pai da corren
te de crítica lirerária coñecida como "teoria da 
recepción". Por vez primeira Jauss fala do seu 
compromiso. Quer .dicer, do alistamento vo
luntárici _nas Waffen-SS á tenra idade de 17 
anos e dez meses. O motivo de que Jauss ra, 
chase o siléncio foi a denúncia por parte de 
Earl Jeffrey Richard, que reduce a teoría da re
cepción "a unha nova forma de niilismo inte
lectual , sustentado polo nacionalismo coida
dosamente ocultado dun antigo oficial da 
Waffen=SS". Jau s contestou rectificando 
erros faccuais e clarexando a sua posición du
rante a guerra; oficial da reserva da Waffen
SS na frente do Les.te e responsável dunha 
compañía de' 120 homes co grau de capitán. 
Log , oficial de enlace na División Charle
magne, debido ao seu coñecemenro do fran
cé . En 1944, durante a retirada de Estónia, 
concedéuselle "A Cruz de ouro". Foi xulgado 

'S en. 
memória só 

existe piedade, 
que é unha 

forma subtil de 
humillación ... 

e auto, 
humillación" 

Heidegger. 

Verbo da enttevist:a, difícil é resumida, pero di 
que -lt'e é difícil falar. do siléncio dos seus mes
tres sobre o nazismo e o extermínio dos xu
deus. Dous nomes: Heidegger e Gadamer. So
bre He_idegger·e o seu compromiso nazi , ·sá
bese ·todo, nada se pode. negar. E 
Hans-George Gadamer? O "últi
mo grande discípulo" de Héi
degger nunca aderiu ao Par
tido Nazi. Na breve auto
biografía inteleetual con 
que inícia Linguaxe e 
verdade, non oculta que 
aceitou dar unha con
f e rénc ia oficial en 
Paris, en 1941. Con
fé_rencia que adoita 
omitirse nas suas 
bibliogtafias que 
acaba cun elóxio 
do nacionalismo 
de Herder, •oposto 
ªº cosmopolitismo 
das Luces. Unha 
concesión menor, 
pódese afirmar. Si, 
pero muitos nunca 
concederon nada. -
Mais o verdadeiro 
problema non é esta 
concesión, senón que 
Gadamer nuQca falou 

" - nen do nazismo, neñ da 
seglinda guerra mundial, 
nen da exterminación dos 
xudeus. Habermas ten acu
sado a Gadamer de "estetizar 
a História". Quizá sexa certo; o 
cert~ é que Gada~er nunca con
_testou a Habermas. 

Heidegger, Gadamer. .. e outros. Por exemplo: 
Ernest-Robert Curtius, q.ue ainda en 1946, 
nun prefácio inédito de Literatura Europea e 
Idade Meia (in~dito non, publicado na revista 
Die Wandlug, mais que finalmente decidiu 
non colocar como abertura do seu libro) fala 
da "comunión milenária da cultura xermano
rorriana" e di da sua fascin:;i.ción polo imp.erío 
Romano-Xermánico. Óutro mais: Hugo Fríe-

- # 

Mais tornemos á José María_Yalvetde. Poucós 
daqueles que o lembraron, recordaron que asi

nara, con Luis Rosales e Luis F. Vivanco, o 
. poema de Leopoldo Panero Canto 

· Personal (1953), un poema estú
pido que quería ser unha res

posta ideolóxic;.a ao Canto 
General de Pablo Neruda, 

de quen anos atras, no 
diário Arriba (4-IV-46), 
dixera o seguinte: 
"¡Que luminosa para
doja pode citar para 
esro ,al gran caso de 
sublime putrefac- -. 
ción poética qu~ es 
Pablo Neruda!". 
Muitos, case to
dos, lembraron a 
sua solidariedade 
coa revolución 
sandfüista .. Poucos 
sabían que se esta, 
ba a enfrontar a 
un vello compa, -. 
ñeiro, o poeta Pa, 
bio Antonio Cua

dra. l:Jri vello com, 
pañeiro do Instit"uto 

de Cultura Hispánica, 
onde o nicaragüense 
p~ha libros a prol da 

Hispanidade, acompaña
do do seu comp.atriota Er, 

nesto Cardenal... · 

Lembranza e memoria. Si, pero 
sempre que a lembranza -que é per

soal- non oculte a memoria, que é o que está 
a acontecer en demasía estes últimos tempos. 
Necesitamos ·da memória, da memória roda. 
Non para vingamos, senón simplemente por
que sen memória non existe nen toleránc.ia 
nen perdón. Sen memória só existe piedade, 
que é-unha forma subtil de humillación ... e 
autohumillación. • 

· '·XEsús GoNZALEZ GoMEZ é ensaista e crítico lite°ririo 
·~ 
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"O Siñor Afranio" de Antón Alonsq Ríos 
"Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda" de X. Álvarez Gallego 

EN 

VIGO 
XovES, 26 DE SETEMBRO AS 20 HORAS NA GMERrA SARGADELOS 

(DOUTOR CADAVAL) 

COA INTERVENCION DE 

B. _Í\LONSO FERNANDEZ, A. ALVAREZ CACCAMO. E XAN CARBALLA, 

EN 

O U RE N s--_E 
XOVES, 3 DE ÜUTUBRO AS 20,30 HORAS NA LIVRARIA TORGA 

. (RUA DA PAZ) 

COA INTERVENCION ·DE 

ELIXIO RODRIGUEZ E .ALFONSO EIRE 

"IIlSTORIA DA,I1TERATDRA GALEGA" 
- EN 

MADRID 
~ 

MARTES, 1 DE ÜUTUBRO AS 20 HORAS NA CASA DE G.ApqA 

(CASADO ,DEL ALISAL, Nº 8) 
COA .INTERVE TCION DE 

' XosE RAMON FREIXEIRO MATO 
· XosE CARLos Rrnz S11.vA 

E ALFONSO EIRE 
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Q GA1TErQ0 <~Pl1TAQ10 
MANUEL RlVAS 
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.Un devastado país-(II) 
Hai no medio do mar 

un dévasrado páis.' 
. DANTE . 

A divina comedia 

A BBC envía un equipo espe
cial para informar da catástrofe 
do lixo na Coruña. Esa grande 
metáfora da automerda situa
nos, por fin, na axenda infor
mativa planetaria. Por outra 

· banda, o principal. magazine tu
rístico europeo publica un in
forme sobre Vigo e considera 

~ pouco recomendable a visita á 
urbe mariña que un día ·admira
ron Hemingway e Le Corbusier. 

Arealidade, esa .maldita en
trometida, existe. Non po
den con. ela os gab inetes 

do branqueo informativo. 

As élites, como a realidade, ta
mén ex.isten. O Quen é quen ~ 

Co cambio de hora e a entrada 
no chamad.o horario de tnver
·no, tamén cambian os modos e 
os costumes; a camisa de manga 
·curta e os bermudas pasan a · 
ocupar o andel dos refugallos 
para deixar.lle un sitio máis a 

. man á chaqueta e ao pantalón · 
de pana. A luz do día perde esa 
intensidade ferinte e festeira · 
para facers¿ máis ocre, máis luz 
de vela, íntima .e acolledora. Os 
"praia-boys" e as "praia-girls" 
p'erden esa textura de cobre luí
do da súa pel que os identifica
ba como ociosos privilexiados, e 
pasan a ser· cidadáns de a pé. 

O. cambio de hora é unha 
decfsión do goberno, 
que xa o ten feíto coin

cidindo coa entrada ·do Outono . 
e coa derradeira fin de semana 
de setembro. Pero desta volta, 
como tamén cambio o. goberno, 
o troco será o derradeiro do
mingo de·-oütubr'?. Para o caso é 
o mesmo. 

Sen. chegar a ese fin de semana 
marcado polo cam"bio de _relo
xio, acaba un tempo de. grandes 
festexos,~ao ar libre, de romarías 
e homen~xes a deusés,. santos e 
santóns, 'para entrar na vida de 
portas para dentro, das féstas do 
fogar e da famiharidade. 

•. 

8e antes era ' a vendiina a 
f=I~e 1!1arcaba o final dun ci
clo, agora é o cambio ·de 

hora quen parece provocar que 
o aire, · que ata hai uns días go
rentaba ·sentilo en lugares aber
ras, se_ valva frío, desapracil:ile, 
ferinte e ameazante. O refranei
ro avisa sen enganos: "polo San 
Máte4 di.o inverno: aí vou eu" e 
polo San Miguel "por moito sol 
que vexas a capa non esquezas.". 

. Nunha sociedade dominada pqr 
acordos e regulamentos institu
cionais, e refraneiro e o santoral 

algo máis que unha orla, histó
rica. Como o azogue ao espello, 
as élites son a outra cara do po
pulismo. A .ma~or <lose de po
pulismo, maior poder de deci
sión duns poucos .· O ordena~ 
mento urbano, é dicir, o desor
de e~tablecido que rexe en Ga
licia atribuese aos instintos po
pulares. En realidade, é un tra
:xe á medida das élites que fan 
e desfan ao seu gusto, usando ó 
nome do pobo como unha ta- · 
padeira. · \ 

As leis de tráfico obrigan a 
conducir pola dereita, a 

. deterse nun stop e a respe
tar os semáforos. As leis de ur
banismo e l11edio ambiente s.on 
usadas como. papel hixiénico. 
Cando os veciños afectados do 
Umia· ou de Suarna protestan 
contra o absurdo de novos en-

coros neste encorado. país, dise
lles que non téñen'nada que fa
cer. Que nin o seu suicidio fará 
pestanexar. Pero cando un gru-

- po de veciños do Eume, azuza- -· 
dos por unha conxura variopin
ta, protesta contra a protecci
pon das fragas, _o poder recúa de 
inrnediat·o. En lugar de actuar 
como vixías do interese ,públi- . 
co, grande parte dos políticos 
da -tapadeira actúan como cans 
de guía dos' grupos de presión. 
Hai que dicir, por exemplo, que 
na Coruña "manda" máis a Pe
ña T aurina- que to¿ü o ~ove
mento veciñal e cultural. 

D esde os centros urbanos 
máis sobranceiros deica o 
Pico Sagro, e cunhas pou

cas illas de excepción, Galkia é 
' refén desa tapadeira, desa especie 

_ d~ grande bufete de élites:· O que 

se está a facer co noso territorio, 
coa nosa paisaXe, coa nosa ·casa 

· Galicia, é unha mestura de estu; 
. pro e parricidio. Para sos terse e 
moverse a gusto, a tapadeira ten 
que enlixar aquilo que lle incor
dia. Lixo sobre os disconformes. 
Lixo sobre a Galicia ilustrada. 
Lixo sobre os ecoloxistas. Unha 
especie _de PRI galego, de eficaz 
Partido Reaccionario Institucio
nal é O· brazo político da Tapa
deira. Por suposto, ese lixo acaba 
asulagand o a todos, como na 
Peste .de Albert Camus. Por iso 
cheiran tal mal a nosa élite . 
Están no cerne da T apadeira. 

O. lixo móve e como un 
ser vivo, din· o experto 
sobre a catástrofe do 

vertedeiro de Bens. Velaí 
grande achádegq. A correcta 
conclusión.• 

FRANCISCO A. VIDAL 

O ·cambio de horcl.- · 

deixaron de ser quen son para 
cederlle paso ás normativas, e o 
ciclo non acaba no equinoccio, 
serión cando todo o país a un 
tempo, atrasa· ou adianta as agu
llas dos seus reloxos. 

-É que asf afórrase vioito en ' 
enerxía. 

-Non sei; para min que o que 
se aforra pola mañá pérdese po- _ 
la noite. Ou ó·revés. 

. Q abelais, dixo que as horas 
. foron feítas para o Q.üme 
e no11 o home para as ho

ras, pero, desgraciadamente, 
elas son as que rexen cada un 
dos nasos movemento.s, as 
axendas e os dietarios distri~ 

...,_;. ...... ~ 

- :41! 

co de arrepentimento polo pa
sado e cerro_ temor polo futuro, 
pois sempre queda a dúbida, ¿o 
que fixen fíxeno ben?, ¿poderei 
melloralo, emendalo ou reme
clialo? Nin o maior dos éxitos 
nos pode liberar desta dúbida~ 

· pórq ue nestes verbos de cuali
dade, como nos numerais ," nada 
ten un límite, non hai principio 
nin fin, e quizabes esa sentencia 
que reza no famoso Feloxo da 
torre de Bruxas "a primeira fire, 
a -derradeira mata", sexa -a ,máis 
perfecta das reflexións que se fi
xeron sobre o tempo, as horas e 
as súas consecuencias. 

Pero, nestes tempos de paro 
e abrigada ociosidade, de
pender dun horario, por 

moi ferinte que sexa, che_gou a 
converterse nun privilexio; ter 
cita para algo é, hoxe en día, 
máis importante que ter cartas 
para facelo; e así debeu sentilo o 
dono <leste hórreo de Arteixo, 
q~e sustituiu o reloxo de sol, 
máis-moderno e, en certo xeito, 
tamén máis adecuado a transmi
tir esa idea de casa privilexiada .. 

8eguramente, quen puxo es-
buénse por horas, cunha orde te reloxo no hórreo, pen-
q4e non deixa opción .ao libre sou que dirían del que é 
albedrío; e elas, que so debían moderno e anda cos tempos, e 
se.r unha referencia nas nosas eu, por moito que me pareza a 
actuacións, convertéronse en "horterada" dun rico pretensio-

-obrigada disposición. . .: so, ;,i:iada teño que dicir; pois o 
Po.r elas, o reloxo é t.inha arma~ ·. · 49~~ por ficar nun alto, admi
que nos ameaza éonstantemeu.te., 1:~:~i;:ddo tipo de atri-burns da 
que nos ~mpurra 'cara diq.nt~ e . pro~peridade e, posiblemente, 
_non nos .permite a reflexión. só- · este tamén o sexa, -revestido,:iso 
bre o pasado. Quen o invéiú:ou, .. si, dunha adaptación ós tempos 
creou o máis· exhaustivo control .. que, aínda que non nos guste, 
sobre os homes que, mirém~lé ternos que .aceptar. Polo menos, 
como o miremos, obríganos a de~ con este reloxo na vez do de sol, 
pender del, e a convertelo .nun seralle máis <loado adaptarse á 
instrumento imprescindible. normativa do c;;i.mbio de hora . 

º
,,. paso das· horas é unha 

s~ntencia .que nos <!Valía 
en cada badalada; o fei

to ou o por ~a~er deixa i.m pou- · 1 

Antóllaseme que .un reloxo de 
sol é máis libre, máis exacto e-· 
non se deixa infl 11ír tan facil
mente como este.• 

ANOSA TERRA 

Xosé Ballesteros 
'Os personaxes 
máis queridos p 
son importados' 

Que libros está a ler ? 

ne nos 

Na miña m iña de noit aco tu 
m a ter mpre vário - libro p r
que son un lector b tanre <lisp r
so. Esto u coa obra de poe ia T orri
llas para os obreiros de Fran Alon
so, Soño de soños que é a vi ión de 
algun autore clá icos vi to de de 
o onírico e Espectros de Marx de 
Derrida , un filó ofo francé que, 
nestes tempo tan complexo de 
realidade virtual, aporta con esta 
obra unha visión actual do signifi
cado do pensamento ~e Ma.rX. 

Que libro~ recomenda ler? 

Toda a obra de Cortázar, en especial 
Rayuela e História -de cronópios e de 
[amas porque logo de lelos pode en
tenderse mellor á vida e aos huma
nos. T amén a Calvino e a autores 
clásicos como Homero ou Ovídio. 

Apreséntenos aos Gordibolas, os 
persoaxes da sua nova obra. 

Os Gordibolas son as estrelas 
dunha séri.e de libro de literatura 
infantil dos que fago agora a pri· 
meira entrega coa pub licación de 
dous exemplare . Son p r onaxes 
redondo e moi temo , er acuá
tico-aéreos que aen da lagoa de 
Antea para ar parse cun mundo 
no que se recoñecen as n a fra
guas. Forman parte do lab ratório 
de personaxes cosque fago a miña 
primeira excursión na lit ratura 
infantil. Hai outro moitos ere 
como os Vertolucios, que se ali
mentan e viven do vento ou adra
gona Lolinda, que representa a par· 
te boa dos dragóns. 

Que van descubrir os nenos neste 
mundo? 

Estes personaxes rentan ser un re
ferente no que os nenos poidan re
coñecer a sua própia .história. A 
mitoloxia máis querida polos pe
quenos son personaxes importados 
dos debuxos xaponeses e no~tea
mericanos que uniformizan a li- · 
teratura infantil. Este traballo faise 
coa teima abridle aos nenas pequé
nas fiestras nas que asomarse para 
descobrir que a realidade non é só 
esa que se desprende pa T,V ou a li
-teratura recomendada nos coléxios. 
Os cantos seguen a estrntura circu
lar própria dos cantos tradicionais 
e tentan recoller a tradición oral 
entroncando coas nanas e coa figu
ra dos contacontos para converter- . 
se en his_tórias visuais que s.e poi
dan ler pero tamén contar.+ 

n 



A cantante 
portuguesa 
Misia actua 
oVenres4 

no ouditório 
deWGO 

O Trinque 
Múska galega · 

Berrogííetto leva vários meses 
rodando co seu novo disco 
Navicularia. A pesar dun lan
zamento modesto, ~ disco. ga-

dos mellotes dos últimos tem
pos. A mesma compañia, Boa, 
distribue o primeiro compact 
de Os cempés, actuacións en 
directo nas que paga a pena 
investir.• 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

1 ña adeptos pola sua calidad·e e 
moitos anúncia'no .como un 

········~·············· ···············~······~~·····················~······· 
Burela · 
• EXPOSICIÓNS 

PRIMEIROS ANOS 
DO TEATRO GALEGO 
CONTEMPORANEO 

O colectivo A Zaranda 
(Arcádio Pardiñas, 209) 
mantén aberta esta mostra 
cedida polo Centro Dra
mático Galego, até o 30 dé 
Setembro. 

A Coruña 
•CINEMA 

ÜREGORY LA CAVA 

O Centro Galega de Artes 
da 1 max , es tá a pasa r a 
primeira parte do ciclo adi
cado á obra do direc"tor es
tado unide nse nado en 
1982 Gregory La C ava , 
que organizaron conxunta
mente o Festival de Cine
ma de San Sebas tián e a 
Filmoteca Española. Neste 
ciclo que emprega por pri
meira vez subtitulos en ga
lego na programación do 
CGAl , ainda quedan dous 
filmes Damas de teatro (días 
26 e 27) e A rapaza da 
Quinta avenida (o 28) . Os 
pases custan 200 pta., 100 
pta. con Carné Xove, e son 
de Martes Venres ás 20,15 
h., Sábados ás 18,30 h. 

• EXPOSICIÓNS 

MANUEL MOLEZUM 

O Kiosko Afonso expón 
obra <leste pintor encadra
do no grupo coruñés de 
abstracción surxido na dé
cada dos 60, no que tamén 
caben Manuel Mampaso, 
Xosé Maria Labra ou Luís 
Caruncho. O arquitecto e 
pintor reb ixa as formas 
xeornétricas difuminándoas 
en vário planos de trans
paréncias e veladuras, o 
que fix ituar os seus ca
dro entre con trutivi ·mo 
xeométrico e a abstracción 
poética. A mostra abre até 
o 13 de Outubro. 

RAQUEL BLANCO E 
OUTRO . 

Xunto con Tatiana Meda!, 
Jano Muñoz e Teresa Puig, 
unha mostra da pintura gale
ga que ven a través da obra 
<leste cuarteto de artistas no
vos. Até o 30 de Setembro 
na Biblioteca Municipal. 

•MÚSICA 

ROCKAINA E 
ALCOHOLEMIA 

A distribuidora Meiga Al
ternativa informa do con
certo de Rock.aína (Las Pal
mas) e Alcoholemia (A Co
ruña ), o Domingo 29 de 
Setembro, á~ 8 do serán, 
no bar Parrus. A entrada 
val 300 pta. 

Os CASTROS 

A Asociación Gaiteira Os 
Castros, actua o Sábado 28 
no Fon.un Metropolitano. 

TRIOÜROBA 

O Domingo 29 ás 12~30 do 
medioJia no Polideportivo 
de Ventorrillo. 

C.arteleira 
~ A CANCIÓN.VE éARLA A 
~ última película ae Ken Loach 
céntrase na Nicarágµa asediadá pola 
contra. · Loach toma de motivo o amor · 
dunha exiliada cun conductor de auto- . 
buses de Glasgow, espantado no meiÓ 
dunha guerra que descoñecfa. 

-~ ···' . . . ,.. . ... ,, ~ 
~ ·AUGU.ST. O .áttor !AI}thony 

""· , . Hopkin~ (famoso desde O siléncio 
· dos cordeirós) dirixe esta vers,ión de O Tío 

Vánia de Anton 'óhekhov, ambientada · 
eh Gále8 do que é namml o directór e ta
méri prÓtagonista. Cón defectos visíbeis, 
constítue ainda así únha 'obra acdtábel 
dentro do ermo cfuematográfico dó verán. 

' :,,. . lf?r, PON UN HOME NA TUA 
VIDA. lJn home e unha muller 

teñen u~ extraño acidente. Ao despertar 
as "almas" e os carpos aparecen int~r
cambiados. Un tema con moitos prece
dente que sempre dá xogo, ainda que 
neste caso estefia realizada cunha resesa 
factura anos sesenta. 

~ MISIÓN IMPOSÍBEL. Versión 
.cinematográfica d? vella sé¡ie tele

vísiva. A nostalxa axiña se dilue cóas ce
nas aburridas que quedan por baixo de 
catqueira filme da série Bond. Crujse: 
guapo cando sorri; como actor fáltalle 
moiro ainda. • 

•TEATRO 

ÜÉ, OÉ; OÉ 

Un dos grandes éxitos do te
atro galega <leste ano. Oé, 
oé, oé de Teatro do Aqui, 
unha paródia en clave futbo
lera imprescindibel, o Ven
res 27 ás 8,30, e o Sábado 28 
ás 8 e ás 10,30 no Teacro 
Rosalia Castro da Coruña. 

As VIAXPS FANTASTICl\S 

Animación de rua da man 
dos Q'!-inquilláns, o Venres 
27 ás 6,30 do serán na Pra
za de Pablo Iglesias. 

Lalin 
• EXPOSICIÓNS 

ÜUAS CULTURAS, 
DOUS MUNDOS 

Obra de Pilar Taboada no 
Museu Ramón Aller de La
lin, até o 18 de Outubro. 

Lug_o __ _ 
• EXPOSICIÓNS 

NATUREZA VIVA 

O pub Carricanta abre do 1 
a0 15 de Outubro a segunda 

parte da mostra fotografica 
de Isidoro Pombar e Xosé 
Manuel Valin, que organiza 
a asociación de escudos his
tmicos Llug e que xa tivo a 
primera entrega durante o 
mes de Setembro no pub _ 
Táboa de Flandes. Amostra 
abre as xomadas de inverno 
da asociación Llug que 
comprenden conferéncias 
sobre hi;;tória e arqueoloxia. 

•FESTAS 

o SAN FROILAN 

O Concello de Lugo cele
bra o San Froilán a partir . 
do primeiro fin de semana 
de Outubro. Entre as actua
cións xa confirmadas desta
can as da cantante portu
guesa Mísia (Venres 4 no 
Auditório), Carlos Núñez 
(Sábado 5 na Praza de San
ta Maria), Celtas Cortos 
(no Pavillón dos Deportes 
o Martes 10) ou a Mostra 
de Gaiteiros Galegos (pre
vista para .o Domingo 6). 
Para os dias 7 e 10 cele
brarase o festival de corais, 
os 5, 6 e 12 o Festival de 
Música TradicionaL; e o 12 

-a Xuntanza de Bandas Lu
censes. O programa tamén 
anúncia os concertos de 
Amistades Peligrosas 
(Luns 7 no Pavillón), Ser
gio Dalma ( Ó Martes 8 no 

Pavillón), e a cantautora 
canária Rosanna (o Mérco
res 9 no Pavillón). Botan 
os. foguetes os dias 4, 5 e 12. 

Monforte ~ 

. • TEATRO 

CJcw lNFANTrL 

A Casa da Cultura de Mon
forte acolle todos os Xoves 
ás 7 do s~rán, até o 10 de 
Outubro, unha representa-

. ción ·de teatro. para cativos. 
O ciclo comezou coa peza 
Cón:iicos da man do gnipo 
Ugu i Bluff-Teatro do 
Liló, e segue co t!spect~cu
lar grupo redondelán de tí
teres Tanxarina que ha le
var a Monforte a peza Ah, 
ah, ah estamos monstros de 
risa, este Xoves 26. Para o 
seguinte Xov.es, o 3 de Ou- · 
tubro, a compañia' Viravol
ta representará Guillermo 
TeU, e para o outro, o Xoves 
10, Os monicreques de Ku
kas interpretan A culpa foi 
de Mozart. A entrada para 
cada pase val dez pesos. 

Ou.rense 
•BAWT 

CLASICO 
CONTEMPQRANEO 

O Venres 27 no Teatro' 
Principal. . 

11!1 EXPOSICIÓNS 

X ORNADAS 
DE BANDA DESEÑADA 

A Xornadas de Banda De
se ñad a x~ chegan a sua 
VIII edición e seguen a 
oferecer a maior mostra do 
xénero celebrada no país. 
Do 4 ao 12 de Outubro 
Ourense acolle mesas re
dondas, exposici.óns, re
presentacións teatrais, pa
ses de cinema e os tradi-
cionais prémios. Destacan 
a mostra das obras apre
sentadas ao XII Concurso· 
Galego de Banda Deseña
da, a dás últimas novicia
.des en fanzines con máis 
de cincocentos exempla
res de 22 países ou a es
co l m a do Caderno · de 
Banda Portuguesa. Outras 
·exposicións adicaranse á. 
revista El Jueves, o debu
xante de Ribeira Daspas
toras e o álbum colectiro 
de Aníbal C. ·Malvar, 
Fausto C. !sorna e Rober 
G. Méndez No nome da 
amada marta. Outros enga- ' 

dos programdos son o mer
cadiño que leva a Agrupa
ción de Libreiros, o ciclo 
de éinema e-~.rídeo ou os' 
sorteos de lotes de libros e 
cómics. As diferentes acti
vidades repárteñse entre o 
museu. Municipal, a Aula 
de Cultura de Caixa Gali
cia e a Casa . da Xuventu-
· de, que atende calquer 
custión en: Celso Emílio 
Ferreiro, 27. Teléfono 
(988) 22 85 OO. 

COLLAGES 

De Alfredo Alcain, Was
hinton Barcala, Angel Bo
farull, Tono Carbajo, Al
berto Dai:as, Jorge Galindo, 
Gerardo Rueda e Esteban 
Vicente. Na sá Marisa Ma
rimón até o 31 de Outubro, 
de 12 a 14 e de 18 a 21 h. 

· 25 ANOS 
DE ARQUITECTURA 

O Ateneo de Ourense ex
pón até o 30 d!'! Setembro, 
esta mostra adicada á histó
ria máis recente da arquitec
tura galega que organizou o 
Consello da Cultura Galega. 

•MÚSICA 

SOLPOR 

A coral polifónicá Solpor. 
de Celanova, actuá no Te
atro Principal de Ourense 
o Sábado 28 de Setembro . . 

CL.Assrc Av ANTGARDE 
SoLOISf EMSEMBLE 

Mús,ica de dmara, o Luns 
30 de. Setembro no Teatro 
Principal. 

Ponte.areas 
• EXPOSICIÓN$ 

Novos soPORTEs 
PARA O OLEO 

Cunha escolr~a de híbridos 
entre o óleo e o retábulo, 
Nuria Guard.iola apresenta 

.os seus Novos soportes para ·
o óleo. Unha -colección ori> 
xinal que combina o óleo 
sobre os máis váriados ma- · 
teriais e que renta integrar 
o releve.. do soporte na 
perspectiva do cadro. Estas 
caixas-cadros pódense visi
tar no Castelo dé Vilaso
broso, do 6' ao 28 de Se
tembro, en horário de 10 a 
1 e deA a 7. todos os días, 
agás Luns que pecha. 

•MÚSICA 

CLASSIC SOLOIST 
ENSEMBLER 

lsta orquestra dé c~ra ac
t.ua o Domingo. 29 no Audi- _ 
tório Reve::iano Soutullo. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

ARTE GALEGA 
DO XVI AO xvm 

· O Ed'ifício Sarmiento do 
Museu. de Pontevedra garda 
unha colección de arte ga
lega que abranxe do século 
XVI ao XVlll. Táboas anó
nimas, óleos de Gregório 
Ferro Requ~ixo, António 

, de Puga ou lsidoro López, 

xunto con esculturas de 
Xosé Ferreiro e Francisco 
António Rodeiro, forman 
parte da oferta do Museu. 

• ·MÚSICA 

CUARTETO . 
DEMOSCOVA 

O cuarteto de corda actua 
o Martes 8 de Outubro no 
auditório de Caixa Ponte
vedra. Entrada libre. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

HOMENAXt: A AVILÉS 
DE T ARAMANCOS 

A galería Sargadelos de San
tiago acolle unha mostra de 
fotografías de Maria Estei
rán, nunha homenaxe ªº es
critor Avilés de Taraman
cos. As fotos ilustran ari.acos 
da vida do poeta de Noia' e 
ainda se complétan con tex
tos de máis de sesenta escri
tores galegas. A iniciativa é 
das Fundacións Celso Emi
lio e máis da Castelao. 

ÜOYA . . 
DESASTRES DA GUERRA 

lsta mostra itineqmte da:s ré
plicas dos famosos gravados 
de Goya, abre en Santiago 
no Museu do Povo Galego, 
até o 11 de Outubro. 

W. BARCALA 

A Casa da Parra abre a tem; 
pada 96-97 coa exposición 
adicada, unha das grandes fi
guras da arté iberoamerica
na contemporánea, o pintor 
uruguaio Washington Bar
cala (1920-.1993). Amostra 
conta con 32 obras que es
tarán eXQostas ao público 
até meados de Outubro. 

BAIRRO CON FUTURO 

O Centro Social Municipal 
de Vite acolle '3.té finais de 
Setembro a mostra Vite, un 
bairro con voz ·onde a Coor-

29 ·-
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A Sinfónica 
de Galicia, 
codirector 

UweMunde 
o solista 

Josep 
Colom, o 

Xaves 3 de 
Outubro en 
SANTIAGO 

,· 

denadora do Barrio expón 
unha escolma da actividades 
do movimento social. Ade
máis está a realizar a quinta . 
Olimpiada Deportivo Cultu
ral •que tamén durará até fí
nais de mes cunha variada 
lista de competicións. 

CAMILO OTERO " 

O artista galego afincado 
en París Abre a programa
ción desta tempada do 
Audítór,io de . Galiza, ex
poñendo ohm ao ·pairo no 
treito que vai desde a Fa
cu ldade de Económicas· 
a té o próprio aud itório. 
Ali pódense ver unpas -
300 obras entre debuxos, 
tapices, esculturas, grava
dos e cer.ámicas, baixo Ó 
título A criación do mundo. 
A sá do auditório abre de 
Martes a Domingo-de 12 a '.·F· 

19 h., Luns pecha. Até fi- · 
nais de Outubro. 

PUXANDO O ÁR. 

Abanos adornados por un 
amplo conxunto · de pinto
res galegas contemporáne-

. os, na galería Arte Noroes~ · 
te. Até o 30 de Setembro. 

ANA MENDIET A E A 
COLECCION ARCO 

O Centro Galego de Arte 
Contemporánea expón até 
o 13 de Outubro, unha es
colma.da pintora cubana fi 
nada na década dos 80, Ana 
Mendíeta. O CGAC tamén' 
acolle estes dias a segunda 
entrega da colección AR
CO. Abre de Martes a Sá
bado de 11 a 20 h., Domin
gos e festivos de 11 a 14 h. 

•MÚSICA 

SJNFONICA DE ÜALICIA 

O Xoves 3 de Outubro ás 9 
da noite no Auditório de 
Galiza. Dirixe Uwe Mund 
co solista Josep Colom no 
piano. Levarí no programa 
pezas de Brahams e Chai
kovski. 

•TEATRO 

CQMO EN IRLANDA 

O 21 de Se.tembro o Cen
tro Dramático Galego 
aprese_ntou no Teatro Prin
cipal unha nova peza, Co
mo en Irlanda,· sacada de 
"Nocturno de medo e 
morte" de Antón Vilar 
P nte e "Xinetes para o 
mar" do irlandés John Mi
llinton Synge. O título dé
bese a un poema de Alfre
dó Brañas.· A inda perma
nece en Santiago nove se
síóhs tras a estrea e logo 

·pasa a Narón e Ferrol. 

Convocatórias --

DESENVOLVIMENTO RUR-AL 

Veterinários sen Fronteiras organiza un 
curso sobre desenvolvimento rural do 
7 ao 11 de Outubro na ·Fac~ldade de 
Veterinária de .Lugo. Os organizadores 
agardan a participación de máÍs de 20 
organizacións non guvemamentais de 
todo o Estado e Portugal, nun curso 
que ha durar 40 horas distribuidas en · 
obradoiros, charlas e mesas redondas. 
As ponéncias atenden á agroecoloxia, 
s!s'temas agrários, etnobotánica, mode
los de desenvolvimenro rural, prodti
ción agropecuária na Africa sah~iana, 

- o_u a ,selección de tecnoloxia§ para o 
méio rural, entre outras aportacións. 
Alguns dos ponentes son Eduardo Se~ 
villa, Xabier Simón, Glistavo Duch, 

- Cristina Carles, Juan M.- Miceho,..Ri
. bera NÓ,ñez, José Antonio Sanahuja, 

P.astora Flores e Y o landa Mena. Os que 
'· veñan de fóra de Lugo poden benefi

ciarse do convénio entre Veterinários 
~en Fronteiras e a Renfe, que °fixa un 
descanto dun 30% no billete do tren. 
Tamén hai á disposición das organiza
cións non-guvemamentais 25. becas, 
para as que hai que apresentar unha 
certificación da ONG, 

0

unha declara
ción xurada do panicipante de carecer 
de recursos e unha· cunicula. O prazo 
de inscrición fica aberro até o 30 de 
Setembro no local de Veterinários sen 
Fronteiras da Faculdade de Veterináría 
de Lugo. O prezo da ~atrícula vaí das 
15.000 ás 6.000 pta., seguq_do .a condi
ción laboral do interesado. O t~léfono 
é (982) 25 t2 31/25 ~3 50. 

Os Mozos E A INSUBMISION 

O <:;oncello de Arrasare en Guipuzcoa 

t 
convoca un concursü fotográfü:o co tí-
tulo Os mozos e a insubmisión aberro a -
persoas de 19 a_· 35 anqs, que e~vien fo- . 
tos en branco e preto_ ou cor de l8x24 
cm. a 30x40. O prémío é de 50-:000 
pta. Aceitan envi9s· até o.11 de Ouui
bro no Servicio Municipal de Juven
tud '. Ayuntamiento. 20500 Arrasare. 
Guipuzco~. Teléfono (943)· 77 00 65: 

- A EsCOLA óÉ TEATRO 
DE FARO-MIÑO 

ABERTA A MATRJCULA NA 
CASA DA XUVENTUDE DE VIGO 

A Casa da Xuventude fixo pública a 
sua oferta de cursos e obradoiros para 
o Outono, que van -ádicados a ini
ciación á Internet, realización de de
buxos animados e a escultura e os mu
rais cerámicos. T a1Üéh oferecen rotei
ros pola Terra Cha, montes do lnver
nadeiro e. os Canóns do Sil. A cria
cíón dun Coro xove compl~ta o pro-

- - grama. Todas as actividades comezan 
O cole-Ctivo r:hantadinO' Faro-Miño, - a partir de meados de Outtrbro e teñen 
abre 9 prazo de inscrición na sua esco. un p'rezo qúe vai das 1.000 ás 5.000 

-Ja de teatro até o 5 de Outubro. Os-in- pta . Maiar información na Casa da 
teresados no~ c;ursos, un para menores · Xuventude: López mora, 31 ou cha-
e outro maiores de 15 anos, teñen ciue mando. ao teléfono (986) 29 48 06. 
pasarpara facer uqha proba polo Cír- ' 
·culo Chantadino.' · · BUSCAN VOCES PARA ACAME~ 

0BRADOIROS· DE ,ARTESANIA 
E ROTEIROS MEDJOAMBIENT AIS 

A Cooperativa de Educación Medio
ambiental mantén aberro o prazo de 

· inscrición até o 1 de Outubro, para os 
seus obratloiros ínfantis de artesanía e 
os rote'iros ecolóxico-culturais.· Os 
obradoiros atenden á reciclaxe, ceste
ria, fabricación de xoguetes, roen.tres 
os roteiros comprenden visitas co
mentadas a zonas de interese ecolóxi
co próximas a cidade da Coruña. Van 

·dirixidos a nenas e nenas de 7 a 13 
, atibs e celebraranse os Sábados desde 

o 5 áe Outubro ao 21 de Decembro, 
de 11 a 13 h . cunha periodicidade de 
tres obradoiros e un roteiro por mes. 
A cuota_ de inscricíón é de 3.000 pta. 
Maior información no CEM: Calvo 
Sotelo, 43. A Coruña. Teléfono 
(981) 26 56 40. 

RATA AD LIBITUM 

O coro de cámara Camerata Ad Libi
tum de Ponteareas abre a admisión de 
voces até o 30 de Setembro. Ofertan 
unha prf!.za de soprano, du.as de altos 
de tres de tenores e baíxos. Na vindei-

-. ra tempada a Camera ta ten previsto 
participar no Certame Internacional 
de Coros dt T alosa, en ciclos de músi
ca coral por Burgos, León, Zamora e 
Euskadi asi como pola Galiza,, para re
matar coa gravación dun CD. Os inte
resados poden perguntar en Calvo So
telo, 3. 36860 Ponteareas. Teléfonos 

-(986) 66 14 97 e 64 02 13. 

CONCURSO FOTOGRAFICO 
SOLJDARIEDADE 

Enxeñeiros sen Fronteiras de Galiza ar
tella un concurso fotográfico baixo o 
lema Solidariedade, aberto a fotografías 

petroglifos do mundo. Fi
nalmente, a terceira pane 
trata de sacar considera
c ións etnográficas. De 
Luns a Venres de 11 a 14 
e de 1 7 a 21 h. Sábados de 
17 a 21 h. e Domingos de 
11a14 h. 

GRAVADOS 
DOS 90 
DE LAXElRO 

en branca en preto ou, cor que respeten 
un tamaño mínimo de 18x24 cm. e 
·máximo de 30x40, apresentadas so9re 
unha cartolina resistente ou similar. 
Hai tres prémios (40.000, 20.000 e· 
10.000 pta) aos que se pode acceder até 
o 31 de Outubro enviando as fotos a 
calquer Delegación de Enxef'ieria sen 
Fronteiras da Galiza. En Vigo na Escala 
de Telecomunicacións e en Pontevedra 
na de Forestais. As bases están expostas · 
na Casa da Xuventude de Vigo: López 
Mora, 31. Teléfonos (986) 29 48 06. 

PRÉMIOS DE INVESTIGAClON 
_XUVENIL 

A Depuración de Pontevedra convoca 
un prémio de investigación sobre · 
ciéncias e tecnoloxia e outro sobre hu
manidades e ciéncias sociais; os dous 
de 250.000 pta, dirixidos a menores de 
26 anos. Para concorrer hai que reme
sar os textos por triplicado xunto 
cunha curricula, antes do 31 de Outu
bro de 1996. Consultar a bases no 
BOP do 25 de Abril de 1996. 

Bu CAN CARTAZ PARA O 
ENCONTROS AMASCUL TURA 

Aberro até o 31 d Outubro o concurso 
para o cartaz dos VII Encontros lnter
nacionais de Cinema Documental, que 
decorrerán do 15 ao 23 deste ano en 
Lisboa baixo a organización de Amas
cultura. Os concursantes, individuais ou 
colectivos poden apresentar un ou máis 
traballos por un prémio de 100.000 es
cudos. Pódense peder as bases no Gabi
nete de Relai;:6es Públicas da Amascul
tura, teléfono (07-351-1) 938 84 07 e 
938 85 70, e fax 938 93 47. • 

Túi Vigo ___ _ ' polo Museu das espirais, 
labirintos e outras lerias 
legadas polos antigos. A 
mostra decorre segundo 
tres apartados. O primeiro 
estuda a oríxe dos grava
dos. O segundo apartado 
achégase aos centros de 
maior concentración de 

A Casa das Artes mantén 
aberra a mostra ~os grava
dos realizados nesta déca
da polo pintor. No mesmo 
local pódese visitar a ex
posición permanente da 
Colección Laxeiro do 
Concello de Vigo, unha 
vizosa escolma de máis de 
40 cadros que percorren 
diferentes épocas do au
tor. Até o 30 de Setem
bro, de Luns a Venres de 
11 a 14 e de 1 7 a 21 h. Sá
bados á tarde e Dom ingas 
á mañá. 

QUIÑONES DE LEON Ángel 
Cerviño 
expón na 
galena Ad· 
hocde 
VIGO. 
Tamén nesto 
cidade 
continua 
aberta a 
adicada· aos 
pétroglifos 
.na Casa das 
Artes. 

• FEIRA 

fEIRATRONICA 

A -sección BaÍxo- Miño da 
Unión de Radioaficionados 
artella a quinta edición da 
Feira da 'Electrónica de Tui, 
o fin de semana do 28 e o 29 
cunha entrada de ÍOO pta. 

• EXPOSICIÓNS 

ANSIOMETRJA 

Ángel Cerviño realiz~u 

A Ca.s¡, das Artes acolle até 
o 29 de Setembro, as obras 
adquiridas polo Museu Mu
nicipal desde 1990. Horário: 
de Luns a Venres de 11 a 14 
e de 17 a 21 h . Sábados á 
tarde e Domingos á mañá. 

•MÚSICA 

ÜOLDEN APPLE 
QUARTET 

O ESQJD2 DA GAuzA DE

SE~AD2 P2R CASTELA2 

EN INsliNIA eu ~ VEIR2 

· entre 1995 e 1996 unha . 
série de le!lzos con técni
ca mesta que agora agrupa 
baixo o nome de Ansiome
ma, e que agora expón até 
o -29 de Outubro na sá 
Ad-hoc de Vigo. Abre 
con horário de 11 a 13,30 · 
e de 18 a 21,30 h . de 
Mártes a Venres; Luns de -
18 a 21 h, e Sábados de 
12 a 14 h. · 

As VOCES DO P~~~DO 

A Casa das Artes expón o 
resultado de quince _anos 
de prospección arqueoló
xica e investigación sobre 
petroglifos nos xacemen
tos galegas, que ~ealiza o 
Dc>partame.nto de Arque• 
oloxia do Museu Munici
pal de Castrelos. A mos
tr.a ven ser unha segunda 
parte da. a berta o ano pa
sado na mesma sá o hóme 
no seu tempo, na que os 
gravados galegas acompa
ñaban os de outras fiste
rras ~uropeas, nun estudo 
sobre as siluetas· humanas. 
gardadas en pedra. Agora 
xúntanse máis dun cento 
de fotos e vários c;:alcos a 
tamaño natural tomados 

O cuarteto guipuzcoano 
adicado aos espirituais ne
grosJ o soul, o blues e in
cl_uso aos boleros, que sem
pre acompaña con coreo
grafias cómicas, actua o Sá
bado 28 ás 10,30 da noite e 

·o Domingo 29 ás 8,30 do 
serán no centro Caixavigo. Chaveiro: 

Preio 500 pta + 160 .pta · 
de gastos de envio 

.· lns:gnia: 
Prezo 200 pta. 

Pagam.ento a meio de selos de 
correos ou ingreso .na conta 

de Caixa Galicia · 
2091 0501 

683040001024, 
Solicita a cantidade. 

que desexes ao 
• Apdo. 1371 , 

· 3.6200 de Vigo. 

CLAN MORIARTY 

O grupo pop de Santiago 
con influéncias rieo-hip.
pies, actua o Venres 27 ás 
12 da noite na Iguana. 

Vimi~nzo 

• EXPOSICIÓNS 

ARTESA-NIA.EN VlVO 

Até final de mes est'á aber
taa II m~stra de artesani& en 
vivo no Castelo de Vimían
~o, ~rtellada pola Deputa-

Anai 
dos tempos, 
escultura de 
Manuel Coia, 
forma parte 
das novas 
adquisicións 
do Museo 
Quiñones 
de León. 
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MORRERAS ESGANADO 

Chega ao segundo número ( vai para un 
ano do anterior) este fanzine editado na 
Coruñ!l por David Faca! e Anxo Cuba. 
Morrerás esganado, fotocopiado, xunta 32 
páxinas e mellora a maquetación, respon- · 
sabilidade de Anxo, máis elegante agora · 
coas letras a man. Soporte artesán para a 
crítica de banda deseñada, para a crítica 
musical: entrevista a Chillhood e o artigo 

Penélope Trip . l O 
de Maio do 96 na 
Factoria. Santiago 
ademáis de tres 
entrévistas que 
non teñen pér
da: unha aOs 
Túzaros e as 
outras aos de
buxantes Ma
rio Entrialgo 
e a Joakinito 
Ladrón. Ta
mén trae a 
homenaxe á 

Propriedade privada, de Oiga Roriz, estará o dia 1 en Viana do Castelo e o 4 en Braga. 

revista Can sen do-
no e os cómics de Luí Durán e Fer

nando Ruíbal. Portada e contraportada 
levan debuxos de Femando Ruibal e poe
ma de Manolo Rivas. Agradecen colabo
racións "Non incluírnos nada sobar arte, 
nen techno e cultura de clubes, nen ten
déncias, nen videocreacións, nen tan se
quer sobre cinema. E é así porque estamos 
a esperar pola rua colaboración. Anímate 
tamén a enviar as vasas creacións, co
mentarémolas. Ternos dous desexos: que 
gustes deste esganamenro e que o próxi
mo número non se demore": D.F.M. Polg. 
de Elviña 2~ fase. Bloque 12, portal 9-82 

díreita. 15008 A Coruña. + 

ránea a trat'és da obra gráfica. 
Unha série de reproducións 
fan un percorrído pola arte 
española na Casa da Cultu
ra. Até o 29 de Setembro. 

xe e que ven definir un novo 
rumo na sua obra. Estreou a 
finais de Xullo no ciclo Dan
cem! do Teatro Nacional de 
sao Joao e despois pasou po
lo Grande Auditório do -
Centro Cultural de Belém. 
A xira segue por Viana do 
Castelo; o Martes 1 de Ou
tubro e Braga, o Venres 4 de 
Ourubro, logo Festival Ca- ·. 
gliari na ltália, o 27 de Ou
tubro. A dirección é respon
sabilidade de Olga Roriz, a 
música de Ludger Lamers, e 

lebran a sétima edición do 
16 ao 24 de Nov.embro no 
Centro cultural Malapos-. 
ta, baixo o propósito de 
amosar ·a imensa varieda
de do xénero, o programa 
recolle títulos de máis de 
vinte países. Destacan na 
oferta o chileno. -Patricio 
Guzmán autor da Batalla. 
de Chile que agora vai 
apresentar o seu traballo 
máis recente Les barrieres 
de la solitude, ou o Paradise 
lost: the child murders at 
Robin Hood Hills dos esta
dounidenses Joe Berlinger 
e Bruce Sinofsky, outro 
ianqui Thomas Lennon 
leva un estudo sobre o fi-l
me Cidádán Kane The 
battle over citizen Kane, ou 
o francés Patrice Chaga
nard Le Convoi, unha re
portaxe sobre unha misión 
humanitária destinada a 
Arménia. Maior informa
ción no Gabinete de Re
la~6es Públicas da Amas
cultura, teléfono (07-351-
1) 938 84 07 e 938 -85 70, 
e fax 938 93 47.+ . 

Viveiro 
• EXPOSICIÓNS 

SALON VRAO 

ción da Coruña, na que os 
artesáns fan demostracións 
ao públi~o dos seus ofícios. 

O Seminát:io de Estudos da 
Terra de Viveiro artella un
ha nova edición do Salón 
Vrao das artes plásticas na 
galería Porta da Vila. A con
vocatória deste ano vai adi
cada á artista internacional 
de Viveiro, Maruxa Mallo. 

a cenografia de Joao Mendes 
Ribeiro. Interpretan Sónia 
Aragao, Lu is Carolingo, 
Ludger Lamers, Fabrizio Paz
zagl ia,· Suzana Queiroz, Car
la Ribeiro e Lina Santos. 

V. do Castelo Lisboa 
Vilagarcia •CINEMA 

• EXPOSICIÓNS 

•DANZA 

PROPRlEDADEPRlVADA CINEMA Dcx:ÜMENT AL 

DE PlCASSO A BARCELO 

Ou A arte estxffiola conrempo-

A criación máis recente de 
Olga Roriz para a compañia 
de danza que ela mesma diri-

Os Encontros Interna
cionais de Cinema Docu
mental da Amascultura ce-

Anúncios de balde 
• A Asociación de Viciños Oza da 
Gaitelra-Os Castros, ten no seu lo
cal (Mercede, 56) unha folla das 
alegacións ao Plan Especial do 
Porto da Coruña para os viciños 
que queiran firmar até o dia 28 do 
mes de Setembro. Poden facelo de 
9,30 a 1,30 e de 4,30 a 8. As alega
cións fan referéncia ao circuito pe
chado para os graneis vexetais ou 
sólidos, a paralización do grande Por
to Carboeiro no medio da bahia, a 
criación dun porto exterior para mer
cadurias perigosas , tóxicas, insalu-

. bres e molestas, a apertura do porto 
ao naso bairro desde a Palloza a 
Oza, asi como ao incumprimento de 
toda a normativa ambiental sabor do 
tema. Calquer información ou dúbida 
chamen ao teléfono: (981) 29 81 22. 

• Se queres colaborar nos campa· 
mentos de paz que rodean ás co· 
munldades lndixenas en Chiapas 
cof\ecendo a sua realidade e , ao 
mesmo tempo, contribuindo a presio
nar para a retirada do Exército mexi
cano, infórmate no teléfono das Bri
gadas de Trabal/o Sofidário de Bar
celona 93-443 43 92, ou na Galiza, 
na Tenda Solidária Arao, Elduayen 8. 
362020 de Vi_go. 

• Filóloga inglesa imparte clases 
moi económicas a todos os níveis. 
Chamar ao (986) 48 35 38. 

• Falcatruada Zine!!! Ja em prepa
rai;om o Ng 1 , segunda entrega deste 
fanzine artesanal e subversivo. Acei
tamos as tuas colabora<;ons: biogra
fias de grupos musicais, artigas e 
cria<;om literária. Envia-nos as tuas 
aporta<;ons a: Ramiro Vidal Alvarinho. 
Viouteiro , 5. 15179 A Coruña. Só 
ac~itamos colaborai;ons em galega 
ou em Port1,.1gués. Agardámos-te!!! 

• Busco xente interesada en facer 
un obradoiro de permacultura, é di
cer, o ·deseño de sistemas de vida 
ecoloxicamente viábeis. Se tedes ex-

periéncia en horticultura, agricultura 
biolóxica, arquitectura bioclimática ou 
actividades semellantes; se tedes in
quietudes simplemente, escribide a: 
Xosé Manuel L. Novas. Romil, 9-2g 
direita. 362020 Vigo. 

• A revista electrónica Synapsis 
aberta na Internet abranxe música, 
cinema, banda deseñada e tamén ar
tigas de opinión social , política, etc. 
Envia a tua colaboración polo e-mail 
a casdeiro@encomix.es e visita a re
vista no enderezo http://www.enco
mix.es/symapsis . 

• Fanse treballas de reformas e 
pintura a prezos económicos. Cha
mar ao (986) 48 35 38 . . 

• Véndese óleo paisaxístico de Be· 
llo Piñeiro. Teléfono (982) 12 80 47. 
Perguntar por Xosé An;ónio. 

• Oferécese muller para coidar an
ciáns, doentes e nenas. chamar ao 
(986) 48 35 38. 

• Vendo 90 accións de A Nasa Te
rra. Teléfono (98'6) 26 40 57. 

• Alúgase piso-céntrico ~n Yigo. 
Te.léfono (986) 22 89 76. 

• Alúgase piso en Vigo para estu
dantes. Catre cuartos, exterior, eco
nómico e ben comunicado. Informa 
Emílio no (986) 42 06 87. 

• Véndese televisor Grun.dig de 
21" en color e con mando. De rega
lo mesiña metálica. 45 .000 pta. Ar
mário de piñeiro de duas portas e alti
ño frontal de madeira maciza. 30.000 
pta. Chamar ao teléfono (986) 22 01 
63. Jorge Pérez . R/Placer, 12. Vigo. 

• Véndese domitório antigo de 
duas camas de 105 cm , mesas de 
noite , armário e coqueta . Prezo a 
discut ir (barato). Tamén vendo 
dous butacóns e dous sillóns ore-

lleiros. Teléfono (986) 28 03 16. : · 

• Curso de idioma ruso, 5 níveis a 
partir do 1 de Outubro. Aberta a 
matrícula. Cursos de xadrez para 
nenos a partir dos oito anos e ta
mén para adultos. Máis información 
de 5 a 8 do serán, de Luns a Venres, 
no teléfono 22 44 57, en Marqués <le 
Valadares, 14-1 2 oficina 5. Vigo. 

• Oferécese furgoneta Fíat Talento, 
PMA 2.350 kg, con condutor para 
transportes vários . Chamar ao (986) 
86 26 42 e perguntar por Abel. 

• Preciosos eachorriños de can . 
buscan danos. Entan-vos a esperar · 
no Centro de Protección de Animais 
de Compostela. (polígono do Tambre). 

• Mifhomes Grupo Gai da Corunha 
está a vossa disposi~om para 
qualquer informa~om ou sugestom 
no apartado dos correios 24, A Corun
ha 15080. S61icitai-nos o número de 
agosto na nossa Ghaiseta que vem de 
sair do prelo e nom dubides de por-te 
en contacto com nós, serás bem-vidci: 

• Venden-se canciños' cocker. Ma
rróns ou f'1egros/Machos ou femias. 
Teléfono (981 } 67 23 58. 

• Vénde~e ordenador .386 DX. (982) 
22 60 35. Preguntar por Luís. 

• Véndese gaita de buxo, nova, con 
funda. Feíta por Seivane. 85.000 pta. 
Teléfono (909) 82 91 77. Manu.el. 

• Regálase un gatiño moi cariñoso, 
listo e xoguetón. Chamar ao (986) 20 
1825ou201665. 

• O Movimento Defesa da Lingua 
(MOL) envia · o seu boletim -Língua 
Nacional Nº 2, a quem o desejar. ln
clui material para se auto"financiar. 
Livros, camisolas, bandeiras, autoco
lantes, etc. Encomendas no Apartado 
570 de Ferrol. Envio.gratuíto. • 

_ Encrudllada XOAN COSTA 

Horizontais: 
l . Muller .ou femia que tivo un ou máis fillos. 4. 
Tempo durante o que reina un rei ou raíña 8. Din 
que é o reí dos animais 9. Ab revés, boten suor 11. 
Perciben polo ouvido. 13. Abreviado, santo 14. No 
plural, parte traseira do corpo das persoas e animais 
15. Espida, sen roupa. 17. Remuíño que fan as ondas 
19. Brasa, rescaldo 20. Extravagantes de xenio ou 
conduta 21. Río que pasa por Padrón 22. Que lle 
perten~e 24. Cor verrnella escura 25. Prefixo que in
dica separación ou distinción 27. En siglas, Radiote- . 
levisión Italiana 28. Esterco, fertilizo 30. Temor, re
ceo. 31. Descarta, exclúe 33. Apócope de santo. 

Verticais: 
l. Conxunción que une palabras, frases ou oracións 
e ten valor negativo 2. Ao revés, símbolo do sodio 3. 
Ao revés, o que é unha muller para os seus fillos 4. 
Redacta de novo 5. A intelixencia eterna 6. Entre
gues algo a alguén 7. Concedida, entregada 8. Cu
berta de lousas 10.- Lugar en que se toma o sol 12. · 
Que non ten roupa 14. Forma popular de casa 15. 
Ao revés, que non ten ningunha doenza. 16. Lugar 
onde se celebra sacrificio 18. Peza saínte que teñen 
algúns obxectos e serve para collelos 23. Ao revés, 
que non está vestido 26. A estrela máis próxima á 
Terra. 27. Na lingua antiga, nada 29. Ao revés, río de 
Hungría que leva as augas do lago Balatón ao Danu
bio. 30. Símbolo do minuto. 32. Contracción do pro
nome persoa1. · 
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-0- FRANc;:o1s SERGENT 

Quen ·non lembra a folga mi-. 
· neira dirixida por Arthur 

Scargill en 1985 fronte á Mar
garet Thatcher? Aquela bata-
11 a perd~_use pe.ro nqn foi 
quen de dobregar o espírito 
dos traballadores da mina 
Tower en Aberdare, no· val 
galés de Cynon. Colleron a 
responsabilidade de face.rse 
coa mina e sacala adiante a 
peito descoberto e hoxe dá 
benefícios~ Un xornalista de 
l,.iberation visitounos e narrou 
a: épica dos tra_balladores. 

É 'a única mina europea propie
dade dos t_raballadores e Tyrone 
O'Sullivan, no despacho do anti
go patrón que agora ocupa, non 
oculta a sua convicción: "Son 
socialista e traballo pola clase 
obreira". Dous anos déspois do 
peche, considerado ineluctábel 
pola proprietaria British Coál, os 
resultados da explotación danlle 

· a razón aos traballadores que 
confiaban en sacala adiante. 

O conto é digno dunha epopeia 
romántica. N.este val galés · hai 
unha longa história e cultura 
obreiras. A poucos quilómetros 
da mina, en Mer:thhyr Tydfil, no 
1831, os obreiros indignados 
enarboraron por prirrieira vez 
unha bandeira bermella, feita 

· cun pano branca tinxido co san
gue dunha ovella. 

Os mineiros sono de pais a fi-
. llos, "eu entrei nesta :mina aos 
quince anos ~lembra Tyrone-
, nos mesmos pozos que leva
ron ao meu pai dunha explosión · 

-d8 grisu, .e· onde xa ".estiveran · 
denantes os meus do.s avós. 
Nesta mina sempre tomos. moi 
militante~ ·e moi combativos". 

Na folga do 85, no lo~go pulso 
que a Th.atcher tivo cos minei
ros, "aqui non baixamos a cabe
Z? e dixémonos que non iamos 
agardar por un governo laboristá 
para arranxar os problemas". · 

Os mineiros galeses cam:eguiron un trunfo sabre o thatcherismo 10 anos despois das folgas lideradas por Arthur Scargill. 

PrivatizaCións 

A privatización · dEts ·empresas 
de carbón ·condeaba os pozos 
da Towe·r por "falla de rendabi-
1 idade'', segundo os analistas 
da British Coal. Michael Hes.elti
ne retounos con sarcasmos "se 
os sagrados mineiros queren 
as SU9.S. sagradas minas que as 
merquen". Dun dia para out~o 
Tyrone e os seus compañeiros 
transformáronse en homes de· 
negócios, convencidos de que 
ninguén pocleria coa teima dun 
fato de mineiros galeses. 

"Puxen a primeira gravata da mi
ña vida, e meramos unhas car
teiras que non tiña ·nada dentro
pero aparentaban. Comezamos 
a rondar _os· bancos até que- con- · 
seguimqs, contra o aval das ho
sas indemnizacións que un de
les, o Bar:clays, nos librase os 
pr_imeiros préstamos''.· Despois . 

éstabeleceron contacto cos · 
clientes pótenciais da antracita 
da Tower e negociaror:i cun inter-
-mediário do carbón, garantindo 
mercar o produto para tres anos. 

"Loitamos contra os prexuizos 
de ver a uns qombatentes 
obreiros e arriscámolo todo . 
Pero Heseltine tivo que recoñe
cer, én Oútubro de 1994, que a 
mina pasaba a mans dos minei
ros . que estiveran na folga". 

O_ 1 de Xaneiro de 1995, a mina 
foi reaberta ao son da lntrna
cional e de himnos do País de 
Gales, entre b.andeiras bérme
llas ·e símbolos sindicais batidos 
polo vento . .P~ro a rnina non de
veu nun falanstério autox~stio
naóo. Tyrone O'Sullivan explica, 
"dígolle aos mineiros: nós so
mos accionistas catro dias por 
ano, no intre das asambleas xe
rais, o resto do tempo, ·somos 

empregados, e non se trata de 
que todo o mundo se ocupe de 
todo, todo o tempo". 

"Os mineiros somos xente rea
lista e disciplir:iada -explica 
Anthoriy Short, un dos directi
vos _da mina, responsábel de 
explotación . Os salários son 
unha ·miga máis altos que Gan
do estaba a Britsh Coal, com
pletándose con primas; o ren
demento é o mesmo e a segu
ranza algo mellar pero xa da
quela era bastante alta". 

Pero o_ cámbio fundamental é a 
relación entre a dirección e os 
traballadore-s. Acrescenta A. 
Short, "xa non existe un clima de 
enfrontamento, aumentou a con~ 
fianza, todo o mundo se interesa 
pala explotación e hai un senso 
de responsabilidade colectiva. O 
absentismo laboral pasou do 
10% de outrora·ao 0,03 actual".+ 

OFERTA EN VOS 
-IDAEVOLTA-

Buenos Aires ~ •••••••• 115.000 ptas. Quito ••••.••••••••• • 128.000 ptas.-
Séío Paulo/Rio •••••••• 85.000 ptas. Milano ••••••••••••••• 58.000 ptas. 
S. José •••••••••••••• 115.000 ptas. Amsterdam •••••••••.• 58.! 00 ptas. 
Toronto •••••••••••••• 89.900 ptas. Bogotá ••••••••.•.••• 1 lÓ.000 ptcis. 
New York ••••.••••••• 82.000 ·ptas. As'-'nción •••••••••••• 120.000 ptas. 
London ••••• ~ •••••••• 36. 900 ptas. Montevideo · • • • • • • • • • • 120.000 ptas. 
Santicmgo de Chile ••••• 115.000 ptas. Floren~ •. ~ •••••••••••• 69.000 ptas. 
París •. · ••••.••••••.•••• 29.000 ptas. Roma •••••••••• ·• · •••• 58 .• 000 ptas. 
Lima •• ..••••••••• ~ • • • 115.000 ptas. Frankfurt •••••••••••• 58.500. ptas._ 

-SÓIDA-
Bu~nos Aires •••••••••• 77 ~000 ptas •. 
Séío Paulo/ Rio ••••••• 69.000 ptas. 
Amsterdam ••••••••••• 39.000 ptas. 
Paris •••••••••••••••• 19.900ptas. 
Genéve •••••••••••••• 37.000 ptas. 
Frankfun · ••••••.•••••• 37.000 ptas. 
Z~rich · ••.••••••••••••• 36.900 ptas. 
Colonia .... ...... · •••••• 47.700 ptas •. 

Seivizo personalizado CC!n transpc,rte ao aeroporto e asisténcia embarque sen ~argo 
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Descalificados 

X. ENRIQUE ACUÑA 

Con engrudo monárquico 
os open~tivos siniestros 

· do Cesid decoran cal pa
pel pintado os panos de silenzo 
e impunidade do Consello de 
Millistros·. 

Quen o preside disfrutou nas súas 
vacacións da leitura dun manual 
do perfecto idiota latinoamerica-

. no. Un mesqu'iño libro onde se 
ridiculizan perversamente as loi
tas contra os militarismos, desa
paricións e escuadróns da morte. 

As reflexións que tirou Aznar 
das páxinas do cachorro Vargas 
Llosa serviríanlle de lavadura in
telectual para invocar -e non 
metaforicamente- as razón de 
e tado e pre entalas inmolada 
co lume acro da carta magna. 

Do eu grande aliado chegan ou
tras notícias. Por xemplo; que a 
droga vendida en California era 
col cada polo me mo FBI c n 
fin de ufragar á contra nicara
guana. Ainda roáis: o recoñece
mento oficial de que o exército 
norteamericano adestrou ao mí-
1 ico sudamericanos na práctica 
sistemática da tortura e no ase i
nato político como arma de gue
rra. A fonte de ta notícia non 
ben das veas abertas polo me tre 
Galeano nen Óas súa Memorias 
del Fuego. Forma parte da maté
rias desclasificado oficialmente 
polo próprio Departamento de 
Estado norteamericano. 

Agora xa é oficial, Historia. An
tes nada de isto acontecera, non 
era certo', ... propaganda. 

Altruistas e ttapiellos, os inte
lectuais e xomalistas surcaron o 
periodo democrático ben pen, 
santes, ben cobrantes e ben i
lenciosos ante o crimes do 
GAL Fixeron como e nada pa
sara seguind pé a pé a letra dun 
libro de estilo que ten seu ca
pítulo favorito no re-pacto con -
titucional do 23~F. Déronlle a 
costa a unha realidade de pica
na pola que o partido d Pablo 
Iglesias descobria a tradición d 
contrapartidas n aiada con 
éxito impune contra · guerrilla 
galega da po tguerra. 

Ao. dictado escrebéron e millei
ros de páxina de sil nzo cóm
plice. Desde log moitas mái 
que as dun simple manual que 
quer arrasar nas lista de ventas 
a forza de ter un estadista como 
axeme literario.+ 

VoLVER AO REGO 

Baga en Madrid dixo que a 
débeda en sanidade estaba 
pendente de compensar. Xo

sé Maria Hemández Cochón, o 
conselleiro de Sanidade, dixo que 
a pediría caso de facelo Catalun
ya·. O Martes 24 Pujol dixo que 
os presupostos xerais do Estado 
están pactados, pero que aínda 
cómpre aboroar o problema da 
débeda histórica de Catalunya en 
matéria de sanidade. 

Agora Cochón pecha filas co PP 
de Madrid e comeza a .recuar. A es
te paso, aos popul{lres vailles pasar o . 
mesmo que co do ferrocarril, pero 
sen a necesidade de que a Qposi
ción os poña nun compromiso.+ 
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