
Allariz representará ao Estado Fernand9 Acuña: A OTAN busca o desgaste efe Milosevic, 
pero non se atreve a derrubalo 
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A estrutura eleitoral do PP acobíllase na Deputación na que decide ignorar a conxelación salarial 

Baltar S.A., a empresa do PP de O~rense 
Con case 31 O contratacións temporais no que vai de ano sumadas a unha plantilla fixa de 285 persoas, e facendo que a Deputación de Ourense te
ña até sete distintos números de empresa, Xosé Luis Saltar, presidente provincial do PP, consegue manter engraxada a máquina de poder eleitoral 

. dos conservadores, e négase a atender as reclamacións da oposición nacionalista para democratizar o proceso de contratación . Familiares de de
putados, candidatos municipais e unha ampla porcentaxe de persoas de Nogueira de Ramuín -onde foi alcalde- enchen o catálogo de persoal eventual. 

Leyma interesada na· compra se atopase apoio institucional 

A Xunta garda siléncio 
ante a nova venda de Larsa 
A operación de venta de Larsa 
a Glas xa está prat icamente 
pechada, tendo que pasar uni
cam ente o trámite de que a 
·cooperativa asturiana se con
virta en sociedade ·anónima , 
segregando ·o negócio lácteo. 
A operación pode chafar com
pletamente a necesidade de 
const.ituir na Galiza un grande 

grupo lácteo que acollese á 
maioria da produción. A Xunta, 
que ostenta o 4% do capital de · 
Larsa, permanece calada e os 
sindicatos agrários non dan 
abordado o problema imersos 
como están na batalla pala 
cuota láctea. Só os operários 
se manifestan en defensa do 
seu posta de traballo. (Páx. 5) 

'Non paga a pena recolle~ patacas 
para vendelas a. 1 O pesetas o quilo' 
"Non nos queda outra saída que 
mobilizarnos. A dez pesetas o 
quilo ... asi non dá nen· para as 
sacas. Xa lle digo á muller que o 
pau xa o teño metido no carpo e 
que para isa é mellar quedar 
c::teitado", dinos un veterano pro-

~ dutor de Sandiás .. Son ás 8,30 

GUIA DOS MOLUSCOS 
DEGALICIA 

_ Etn~o Rolán-Jorge Otero Schmitt 

da mañá do dia 1 O e está coas <i. 
pantuflas postas, na Casa de 
·cultura de Xinzo, xunto a duas 
dúcias de compañel.ros. Os la
bregos da Límia levan catorce 
xornadas consecutivas manten
do unJ.>eche en defensa dun pre
zo xusto para a pataca. (Páx. 12) 

GUIA DAS PIANTAS 
MEDICINAISDE GALICIA 
Antonio Rigueiro, Rosa Romero, 

F.J. Silva-Pando, Enrique Valdés 

Dúas guías verdes, amplamente ilaustradas, realizadas por 
especialistas e ori_entadas á divulgación. Libros prácticos e de 

coid_ado deseño. Inclúen nurerosos 1ndices que falicitan o seu uso. 

·ga 1a 

Os traballadores públicos contra o recorte neoliberal. O paro acordado o pasado dia 11 no 
sector público foi case total. Unha boa parte· dos traballadores participaron nas distintas manifesta
cións convocadas en contra da conxelación salarial , decretada polo governo central e apoiada en 
Galiza pala Xunta. Na fotografía, aspecto da manifestación convocada pala CIG en Vigo. O sector 
públ ico é o grilón máis forte para frear o neoliberalismo. Se este cede, a situación pode empiorar en 
todos os demais ramos laborais, como soubo entender a maioria da sociedade francesa hai un ano. 

Curiosa coincidéncia 
"Teño a impresión de que en breve pode darse unha coincidén
cia curiosa entre persoás vinculadas ao Caso GAL e outras que 
teñen asuntos a'o pasado con vistas a conseguir un ponto final". 
Con estas afirmacións realizadas polo presidente do Governo es
pañol, José Maria Aznar, asumíase oficialmente unha tese que 
alguns viñamos defendendo desde hai tempo: a relación dos im
pliéados nos GAL con Mário Conde e De la Rosa. Tese negada 
teimudamente por alguns meios e ignorada subreptíciamente 
por outros . . A revelación de Aznar prodúcese, surprendentemen
te, o mesmo dia q'ue o fiscal xeral do Estado, Juan Ortiz Urculo, 
lle propón ao Governo o translado forzoso do fiscal xefe da Au
diéncia española, José Aranda, ao mesmo tempo que abre expe
dente sancionador contra os fi scais lgnácio Gordillo, Maria Do
lores Márquez, Eduardo Fungueiriño e Pedro Rub'ira. Oá a impre
sión de que se repartira o castigo entre dous bandos que se viñan 
enfrontando na xudicatura: os que tramitan os .asuntos dos GAL 
e os de Mário Conde. Haberá que agardar para -saber o resulta
do final des ta coincidéncia, pois, prec isamente, os maristas deste
cbn os GAL e os felipistas encend~an a luz na trama de Conde.+ 

Non é posíbel ver cine 
en galego, pésie a que 
hai miles de p~lículas 
dobradas pola TVG 

A auséncia de cinema de es
trea dobrada ao galega, así 
como a inexisténcia dun mer
cado de aluguer de filmes en 
galega é criticada constante
mente palas a~ociacións cu ltu
rais do país, que ven como en 
Catalunya a Administración 
apoia ao cinema estranxeiro 
en catalán, que vai gañando es-· 
pazan as salas comerciais e nos 
demais ámbetos d6 mundo au
diovisual. A participación da 
TVG en iniciativas de difusión 
das películas en galega -apro
veitando as suas dobraxes- po
deria dar un pulo importante ao . 
cinema na nos_a língua. (Pá:xa. 21) 
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ANOSATERRA 12 DE DECEMBRO DE 1996 

Baltar, á esquerda, domina a estrutura do PP desde o despacho do Pa:z:o Provincial. A. IGLESIAS 

Só no 1996 leva asinado 31 O contratos temporais con sete números de empresa distintos 

Baltar contrata a dedo a estrutura eleitoral 
do PP en. Ourense 

9* XAN CARBALLA 

Amparado nunha lexislación que lle permite decidir persoalmente e zafarse do control dos deputados da oposición , o pre
sidente da Deputación de Ourense, Xosé Lois Saltar,· ten contratado no que vai de ano a 31 O traballadores eventuais, e 
usado para esta función até sete números de patronal diferentes dun total de dezasete que ten rexistados. A oposición do 
BNG na cámara prov(ncial . reclama transparéncia, un catálogo de postos de trabalJo e un sistema de contratación regular . 

filosofia do "iso arréglocho eu", é 
a divisa principal de Xosé Luis 
Baltar, máximo dirixente do Parti
do Popular en Ourense. Sucesor 
na presidéncia da Deputación 
dun Vitorino Núñez que pelexa 
con el e Tomás Pérez Vidal no 
control político da direita ouren
sá, Baltar utiliza discrecionalmen
te a sua capacidade de contrata
ción para acomodar na plantilla 
eventual do organismo provincial 
á estrutura de base do PP e 
mesmo con guiños á oposición 

socialista, como a derradeira de
núncia sobre o filio do senador 
socialista António Rodríguez. 

A plantilla da Deputación está di
vidida entre os 470 empregados 
fixos (260 contratados laborais e 
21 O funcionários) e os case 220 
eventuais . No que vai de ano 
(periodo do 1 de Xaneiro ao 15 
de Novembro), Saltar ten asina
do 320 contratos de duración va
riábel, e non hai pleno ou comi
si_Ém de persoal na que non cons-

te un expedente de contratación . 

As paradoxas son cotiáns e 
nunha mesma tacada poden ser 
contratados, por exemplo, vários 
lagoeiros para unha mesma fun
ción e cada un ten unha dura
ción de 3, 6 ou 9 meses, sen 
que se explique por nengunha 
circunstáncia esa diferenciación. 
A mecánica perversa, na que a 
inspección de traballo non inter
vén, inclue a utilización de vá
rias entidades contratantes. 

Con efecto para evitar a conso
lidación dos postos de traballo 
pola sucesiva renovación de 
contratos , as empresas priva
das aproveitan unha lexislación 
laboral xa de por si permisiva, 
para darse de alta como em
presa con distintos nemes. Pe
ro o que é picaresca nun caso 
pode ter diferente calificación 
nun organismo público. A insti
tución provincial ten até 17 (de
zasete) distintas denomina-

Pasa á páxina seguinte 

Cadro de persoal eventual contratado pola Deputación de Ourense durante 1996. Actualmente son vixentes 218 c~ntratos dos 320 efectuados . • 

Peóns Axentes Peóns · Limpadoras 
agrícolas desenrolo camiñeiros e 

local Choferes 

TIPO CONTRATO 32/16085 32/11738 32/16085 32/28381 32/1010526 3212151 32/9600 J2/28381 TOTAL 

.OBRA OU SERVIZO 2 2 2 1 9 37 35 1 89 
CIRCUNSTANCIAS 1 11 IOCi 45 11 168 

PRODUCIÓN 
TEMPO PARCIAL 13 - ~ 14 13 49 
INTERINOS 2 2 3 1 
APRENDIZAXE 1 1 
TEMPORAIS 4 . 4 
NOVA ACTIVIDAD E 2 1 

2 3 2 11 18 140 101 ' 27 320 
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-A víspera . 
da folga de 
funcionários, 
Saltar decidiu 
desobedecerao 
seu partido e 
subiulle o salário 
aos empregados 
da Deputación. · 

Ven da páxina anterior 

cións e, por tanto, números de 
patronal: Exctma. Deputación, 
E. Deputación, Deputación, 
Deputación Provincial, Oeputa
ci ón Provincial de Ourense ... 
De todas elas, no que vai de 
ano xa ten empregado sete di
ferentes nemes, o que lle per
mitiria safarse do control dunha 
inspección pouco prolixa. 

Contestar por escrito 

Manuel Conde, deputado na Deputación 
Provincial polo BNG. 

soal e, con matices, tanto 
PSOE como PP asumírona" . 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

No Comité de Persoal da-. Oepu
tación hai unha auséncia total 
de sindicatos de clase, tendo a 
niaioria o denominado "sindica
to do presidente", e por própria 
léxica de defensa do poslo de 
traballo, así sexa precário, nin
guén s·e afília a unha central 
que exixa transparéncia. "Qu1'
z ai s os máis interesados -

· .aponta Manuel c·onde- serian 
os parados, en calquer caste 
de organizaci·ón que tiveran, 
pero hai unha asunción de que 
en certas institucións, en parti
cular na Deputación, o sistema , 
de contratación$ inamovíbel, e 
excúsase calquer presión para 
mudalo". 

Para completar a fidelidade da 
_plantilla as condicións !abarais na 
Deputación son especialmente 
apetecíbeis: ho~ário de 8,30 a 
14,45 horas, e o mellar rexime sa
lárial das administracións públi
cas. Ademais, a víspera da folga 
de funcionários, Saltar decidiu de
sobedecer a férrea consigna do 
seu partido e subiu os salários. • 

t. 3 
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O deputado provincial do BNG 
Manuel Conde ten apresentado 
numerosas perguntas en ple
no, "e sempre recebo a mesma 
resposta do presidente : xa lle 
contestarei por escrito ". N un 
momento dado Saltar admitiu a 
necesidade de facer un bare
mo para realizar a oferta de 
emprego. "Nós apresentamos 
-di Conde- unha proposta 
de contratación de persoal , ba
sada fundamentalmente nos 
modelos de institucións públi
cas como o SERGAS, o IN
SERSO e outras , nas que a 
mobilidade é haoitual. Despois 
convocaron á Comisión de Per-

O sistema proposto incluia un 
baremo no que se incluian to
do tipo de circunstáncias per
soais, coñecementos profisio
nais e, tamén a experiéncia la
boral no posto, o que seguia 
primando a quen xa estiveran 
na Deputación denanteriomen
te . Finalmente Baltar só acei
tou que ese baremo se aplica
se para o ano 1997 e unicá
mente no que atinxe aos pe
óns camiñeiros. 

No Comité 
de Persoal da 
Deputación hai 
unhá auséncia 
total de.sindicatos 
de clase, tendo a 
maioria o 
denominado 
"sindicato do 
presidente" 

Un tránsfuga forofo de Baltar. O alcalde do concello limiá dos 
Blancos, Xosé António Rodríguez Ferreiro, amósase un verdadeiro 
forofo de Xosé Luis Baltar. Hai anos apresentárase encabezando a 

·. listado PSOE, cando Centristas e PP ian divididos, e saiu alcalde en 
minoria; Despois pasouse ao PP e cando concellais díscolos coa 
sua fichaxe apresentaron unha moción de censura invadiu o conce
llo cos seus partidários e conseguiu anular o debate, impedíndo en- · 
trar aos concelleiros opositores. A sua paixón por Xosé Lois Saltar 

Para o deputado nacionalista a 
dificuldade para seguir os contra
tos é enorme "porque a maioria 
deles están orzamentados glo
balmente no Capítulo 1 co epígra
fe Gastos de Persoal e, ainda 
que hai unha teórica igualdade 
no aceso ás prazas, quen asina 
os contratos, ou sexa quen pode 
decidir discrecionalmente , é o 
presidente da Deputación". -

. lévao a ser protagonista singular das mocións de censura apresenta
das en Maceda, Vilariño de Conso e Castro Ca:ldelas, nas que se 

-erixiu en provocador principal cos seus acenos, berros e desplantes. 
En homenaxe ao seu mentor político ergueulle sobre un monolito un 
busto en pedra, que para moitos parécese máis a el mesmo que a_ 
Baltar. O presidente da Deputación ademais deste busto, ten o seu 
nome nalgunha rua ourensá e Xosé Lois Foxo, director da Escala de 
Gaitas da Deputación, compúxolle unha m~iñeira de homenaxe. • 

O 20°/o dos eventuais son de Nogueira de Ramuin, onde foi alcalde Saltar 

Vários deputados Provinciais empregan a familiares 
A análise polo miudo da planti-
1 la da Deputación Provinc ial 
permite localizar unha rede de 
relacións de cargos do Partido 
Popular. Sobrancean os familia
res de catro deputados provin
ciais do PP : Isaac Vila (alcalde 
de Xinzo) , Enrique Carpintero 
(alcalde de Cortegada) , Neftali 
Prieto (alcalde de Viana do Bo
lo) e X.L. Valadares (~lcalde de 
Cea) . Tamén destacan, pala re
leváncia do cargo , un familiar 
directo de António Rodríguez 
(senador do PSOE) e a dona do 
actual alcalde tránsfuga de Ma-

ceda, Xúlio Aldemira (PSOE). municipais, suplentes nas mes
mas, tillos de ex-alcaldes, apode
rados e interventores eleitorais .. . 
Segundo o deputado do BNG 
"non se trata de criticar a estes 
traballadores, senón a unha cabe
za política que permite e fomenta 
unha situación deste tipo. É un 
sistema de contratación puramen
te caciquil, clientelar, do século 
XIX. Mesmo se dá a paradoxa de 
que a cargos de confianza de Vi
torino Núñez que non son da cor
da de Baltar, reléganos e escollen 
outra persoa, ainda que a anterior 
quede man sobre man".• · 

En porcentaxe é singular _que 
perta dun 20% dos contratados 
para diferentes pastos teñen o 
seu empadronamento en No
gueira de Ramuín, concello no 
que foi alcalde o próprio Baltar 
durante anos e un 60% do que 
se poden denominar "compromi
sos próprios da presidéncia". 

Entre estes é posíbel en case 100 
casos estabelecer a sua relación 
directa co Partido Popular: perso
as que encheron listas eleitorais 

A man do cacique 
Con máis de seiscentos empregos ao deo dispar, Xoé 

· Lois Baltar converteu a Deputación de Ourense nunha 
das principai? empresas de Ourense. As institucións 
provinciais téñense convertido, da man do PP, en 
verdadeiros empregadores da máquina eleitoral do 
Partido Popular, toda vez que os intentos de 
coordenalas ou sumilas na estrutura de poder 
autonómico fracasaron na mesta rede de intereses 
que tecen os seus presidentes. 

Non hai moito que Abeledo -presidente da 
Deputación de Pontevedra- anunciaba nun acto do 
Partido Popular aos seus militantes: "non vos 
preocupedes que chegadas as eleicións volcarémonos 
cos nosos concellos". Este aparente descaro nas 
formas complétao Baltár en todas as frentes·, facendo 
sentir~ sua man no conxunto' da estrutura provincial 
do partido, e procurando barrer os obstáculos internos . 

~ • ·~"' 1 • J" ~ • - .--.. "-" "' ' - -e ... 

que particularizan en diferentes areas da 
circunscripción provincial un Tomás Pérez Vidal a 
quen o conflito da Límia proe especialmente e un 
Vitorino Núñez que, no seu poleiro da presidéncia do 
Parlamento galega, perde influéncia. 

Baltar non só foi o arquitecto das mocióñs de censura 
que Gabalgaron por Ourense neste 1996 (Maceda, 
Vilariño de Conso, Castro Caldelas) , senón que se 
permite utilizar sen roibén a institución que preside 
para poñela ao servizo da implacábel maquinária 
eleitoral do seu partido. Desta maneira canE;a as 
normas que obrigan á transparéncia na c_ontración de 
empregados da Administración e infla a nómioa sen -
que ninguén poida saber, tan sequer, se son pastos de 
traballo necesários ou se están facendo tarea algunha 
. Eo todo caso a contínua rotación nos postas garante 
a fidelidade ao PP nas campañas eleitorais. 

- ' , ,. ... < .~_ • , .. 

- Ao tempo Xosé Lois Saltar, igu¡;¡.I que· Cacharro 
Pardo nun nível parecido, fai valer o seu poder na 
estrutura autonómica sen se luxar no debate 
autonómico. Agáchase no concello de Ourense e na 
Deputacion , pero non participa, nen se lle coñecen 
de.sexos, no poder autonómico, coñecidas as 
experiéncias do seu predecesor no cargo. Xestos 
como subir os salários dos funcionários en plena 
folga xeral sérvenlle para dar un ar independente á 
sua xestión e introduce unha nova pedra na - · 
mecánica de poder do PP galegq. 

Finalmente a Saltar prácl311e singularmenle e;> peloteo 
áos seus subordinados e xa ten asegurada a _ 
posteridade da man do pintoresco alcalde dos Blancos 
e dun himno persoal a xeito de muiñeira. Caciquismo 
en estado puro.• 
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As probas de cárrego desbotadas e os pinchazos.telefónicos ilegais 

A Nécora convertida en caranguexo 
-<> A •. E. 

O Tribunal Supremo reduciu 
· ainda máis as leves penas 
impostas pola Audiéncia es
pañola aos principais proce
sados na Operación Nécorá 
que foron absoltos ou sa'irán 
xa á rua. A nova senténcia 
causou evidente malestar nos 
colectivos antidroga galegas. 

· A senténcia do Tribunal Supre
mo aos procesados na Opera
ción Nécora deixou a sensa
ción en amplos colectivos gale
gas de que falla o sistema xu
dicial e tar'nén o sistema poli
cial. ''Se o Esta.oc non pode 
determinar a oriX'e de patrimó
nios tan fabulosos como o dos 
implicados é que os seus me
canismos non funcionan", afir
ma a concelleira do PSOE e 
fundadora de Érguete Carme 
Avendano. "É unha pena que 
se montara no seu dia un enor
me tinglado de helicópteros e 
policias e agora non lles pase 
nada a estes criminais", decla
rou Xosé Xiraldez, parlamentá
rio autonómico do PSOE. 

A certeza que ten a maioria da 
povoación arousana de que os 
implicados na Nécora son dos 
maiores narcotraficantes da 
zona, non se puido corroborar 
no xuizo e a Xustícia como afir
man todos os xuristas consul
tados sobre a senténcia, "non 
pode basearse en presuncións, 
senón .en probas concluintes". 
Esas probas ·non foron aporta-

das polo xuiz Garzón, instruc
tor do sumário, nen polo fiscal 
antidroga. 

A principal proba de cárrego 
era o arrepentido Ricardo Por
tabales. O Supremo sinala na 
sua senténcia que despois de 
ser sometido a un amplo inte
rrogatóri o qúedou "practica-

. mente desbaratada a proba de 
cárrego". O Supremo coincide 
coa Audiéncia en que "as de
claracións de Portabales, na 
sua maioria, caeñ polo seu 
próprio peso". Tanto é así que 
o arrepentido non consegiu 
que o · Supremo lle conceda o 
indulto a sua condena de un 
ano e dous 'meses de cárcere. 

En liberdade 

A Laureano Oubiña e á sua mu
ller, Esther Lago, que viran re
ducida a pena de 12 anos im
posta pola Audiéncia á metade, 
non lles puideron probar que os 
429 millóns que o matrimónio in
gresou no banco procederan do 
blanqueo .de capitais, senda 
condeados unicamente por deli
to fiscal a seis anos de cárcere 
(quedarán en libertade xa) e 
1.140 millóns de pesetas de 
multa a cada un. Agora · o Esta
do pretende quedarse co Pazo 
Baion se non pagan a multa. -
Seria un xeito de demostrar que 
algo se. fixo quedándose co edi
fício considerado como emble
ma do narcotráfico. 

q Supremo tamén confirma a 

Quer ser a cuarta pata da política galega 

absolución de Manue1 Charlín e 
Alfredo ·cordero, aos que o mi
.nistério fiscal acusou de ser os 
principais capos da coaina, de
bido a que os pinchazos dos 
seus teléfonos acordados por 
Garzón foron declarados ilícitos 
e, ademais, .o tribunal non pu ido 
identificar a que persoas corres
pon.dian. 

Mentres desde os colectivos 
antidroga se critica a senténcia, 
ainda que con menos viruléncia 
que a dictada en 1994 pala má
xima Audiéncia española, po
ñendo de manifesto a contradi
ción desta senténcia coas altas 
penas coas que se castigan 
aos trapichetros aos que sem
pre callen in fraganti, en certos 
médios xurídicos síguese a cri
ticar a instrución realizada por 
Garzón. Uns fano baseándose 
na falta de rigor, outros na es
pectacularidade que primou so
bre a eficácia. Hai tamén quen 
se pergunta palas auténticas 
razóns das grandes redadas 

·antidroga na Gal iza, que con
trastan con outras partes do 
Estado, cando pelas nosas 
costas só entra o 7% da droga 
dp Estado. ·Fontes coñecedoras 
da chamada loita antiterrorista 
manifestáronlle a A Nosa Terra 
que "non hai que perder de vrs:.. 
ta a relación entre boa parte 
dos capos galegas e as máfias 
que en Euskadi se enriquece
ron coa loita contra ETA. Gar
zón tentaba atacar unha das 
suas principais bases de abas
tecimento". • 

GAL IZA 

Laureano Oubiña, agora en liberdade, no momento de chegar detido á Casa de Cam
po de Madrid pora comparecer no xuízo. XURXO S. LOBATO / ARQUIVO 

Democrácia Galega nace con vocación de pactar cO PP 
-<>P.C. 

O pasado Luns 9 de Decembro 
apresentouse Democrácia Ga
lega, unha nova formación po-
1 ítica de caracter nacionalista 
moderado liderada por Enrique 
Marfany. Demoerácia Galega 
busca-ó apoio oos desconten
tos coa actual estrutura de for
zas e consideran imprescindí
bel que en Madrid exista unha 
forte representación nacionalis
ta quen de defender os intere
ses galegas como fan os depu
tados bascas e cataláns. Mar
fany entende que os tres parti
dos que cantan na actualidade 
con representación parlamen
tária non poden acadar pactos 
de governo estábel e que só o 
seu partido permitirá un verda
deiro equilíbrio. 

Enrique Marfany apresentou o 
pasado Luns, diante dun cento 
de persoas, Democrácia Gale
ga, unha nova alternativa políti
ca para aqueles que "sintan Ga
liza dunha forma distint~ á que · 
nos toca viver hoxe". 

Segundo Marfany, Deniocr$,cia 
Galega non é unha formación 
política "oportunista" xurdida 
para ver "o que pasa nas elei-. 

cións", senón un partido "con 
vocación de futuro que sexa 
quen de gañarse a un sector .
maioritário de galegas e que 
consiga unha ampla represen
tación no Estado español e na 
UE, para defenderá Galiza con 
dignidade" .. 

Marfany lembrou que os peares 
· fundam·entais do seu partido fo- · 
ron recollidos no Manifesto da· 
Toxa, tras dunha reuni<fm cele
brada na illa o pasado 15 de 
Xuño, onde se deran cita "gale
gas e galegas reunidos para ta
lar do futuro desta terra". Enri
que Marfany subliñou que ain
da "non está desenvolto o mo
delo estatutário" e que "en bre
ve se convocará un Congreso 
Constituinte para apresentar o 
seu programa b~sico". 

O líder desta nova forza polítiCél 
fixo especial finéapé na necesi
dade de que Galiza recobre o 
caracter de autonomia de pri
meira ocupando o lugar que lle 
corresponde xunto as outras 
Comunidades Históricas, to
mando a iniciativa "cunha repre
sentación de seu", porque até o 
de agora a sua presenza estivo 
condicionada "pala cor do go
verno estatal de turno". 

• • • ~ J 

Política de pactos 

Enrique Marfany destacou a "in
fluéncia que teñen os partidos na
cionalista moderados" na política 
estatal, "que conseguen influir no 
Governo central porque é preciso 
facer concesións para garantir a 
governabilidade", sobretodo des
de o momento no que "os parti
dos estatais perden a maioria"_. 

Pero o representante de Demo
crácia Galega tamén criticou a 
política~autonómica, afirmando 
que nestes momentos "Galiza 
canta con tres forzas políticas in
compatíbeis condenadas a non 
ter maioria absoluta para gover
nar". Marfany asegurou que os 
pactos entre elas son inviábeis 
dadas as constantes críticas que 
se fan e apresentou ao seu partí~ 
do como "a cuarta pata da mesa". 
Unha pata que ao seu entender é 
"equilibradora" e que pode asegu
rarlle ao país "un governo forte, 
estábel e capaz". 

Xunto a Enrique Marfany esta
ban sentados persoeiros de dis
tintas localidade entre os que ca
be destacar a Xan Fernández, 
ex-conselleiro de Economía co 
Partido Popular e líder de lnde
pendentes por Ferro!, unha forza 

política que se apresentou ás 
eleicións municipais e que pac
tou co PP cando este non obtivo 
a maioria absoluta, co fin de dar
lle á cidade un governo estábel. 
Desde sectores do PP afirmase 

que DG está apoiada por Xosé · 
Guiña, tanto para debilitar a Ro
mai no seu próprio feudo, como 
cara un posíbel desembarco se 
Aznar consegue desbancar aos 
"galeguistaf do PP.• 

M. VEJGA 

Francisco V ázquez, de xerarca 
·aovella 

O deputado socialista galego Francisco Vázquez interveu no Con
greso para solicitar 1.500 millóns de axuda para a zona de Bens, ' 
afectada polo derrubo dunha montaña de lixo. Partido Popular e 
CiU rexeitaron a proposta, pero formularon outra que reducía o 
monto económico á metade e outorgaba á Xunta a xestión dos car
ros. Previamente, Vázquez fachendeara duns apoios que non tiña e 
mendigara ante Molíns o seu v·oto, nunha actitude que contrasta 
coas habitualmente sulfuradas descalificacións que o alcalde coru
ñés verte contra o grupo catalán. Cando lle foi ·solicitada a Vázquez 
a sua opinión sobre a decisión final de minguar tannotabelmente a 
axuda a Bens, impedindo ademais que o concello se encargase da 
sua administración, negándolle asi calquer reparación Ol:l rédito po
lítico ao alcalde, este doblou o espiñazo e ceibou un homilde '.'si". 
Se ben a derrota aritmética era óbvia, extrañou a todos que Vázquez 
non defendese a sua própria iniciativa con máis énfase. Semella que 
o xerarca coruñés, tómase ovella camio chega a Madrid e alí apan
da sumisamente co que teñan a ben dar lle.• 
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A Xunta investiu máis de 4.000 millóns pero segue sen pronunciarse 

Leyma estaria interesada en Larsa 
se atopase · apoio institucional. 
90- A. EIRÉ 

A operación de venta de Larsa 
a Clas xa está praticamente 
pechada, tendo que pasar uni
camente o trámite de que a co
operativa asturiana se convir
ta en sociedade anónima, se
gregando o negócio lácteo. A 
operación pode chafar com
pletamente a necesidade de 
constituir na Galiza un grande 
grupo lácteo que acollese á 
maioria da produción. A Xun
ta, que ostenta o 4% do capital 
de Larsa, permanece calada e 
os sindicatos agrários non 
dan abordado o problema 
imersos como están na batalla 
pola cuota láctea. Só os ope
rários se manifestan en defen
sa do seu posto de traballo. 

Secadra é unicamente unha 
coincidéncia, pero a merca de 
Larsa por parte da Central Leche
ra Asturiana (Glas) prodúcese nun 
momento no que o agro galega 
ten menos capacidade de reac
ción . Os sindicatos atópanse 
imersos no ponto máis álxido da 
batalla contra a cuota láctea que 
lles merma toda capacidade de 
reacción para atender a outro 
conflito. O grupo Leyma, que po
deria optar á compra de Larsa, 
constituíndose o grande grupo 
lácteo galega, atópase en plena 
adecuación interna despois de fa
cerse con Lactária. A Xunta, divi
dida internamente, sen capacida
de de reacción ante Madrid, está 
tamén con dúcias de frontes aber
tos no agro con problemas que 
non dá solucionado nen logra cal
mar sequer aos produtores. 

É neste contexto no que se pro
duce o acorde entre Glas e a 
empresa francesa Bongrain, 
proprietaria de Larsa. Segundo 
puido saber A Nosa Terra en 
fontes do sector, o acordo xa 
está pechado. A Central Leche
ra Asturiana merca a maioria 
das accións que Bongrafn ten 
en Larsa e máis na indústria lác
tea catalana Ato. O resto do ca
pital, segundo o acorde, iríase 
facendo con el a cooperativa as
turiana en prazos sucesivos. 

O requisito que falta: agora é 
que os 6.500 gandeiros que for
man a cooperativa Central Le
chera Asturiana, decidan nunha 
asemblea a celebrar o 19 de 
Decembro, a segíegación do 
negócio lácteo, convertíndoo en 
sociedade anónima, co nome de 
Corporación Alimentária Peña 
Souto. O parlamento astur xa 
tratou esta nova situación dán
dolle o seu respaldo. 

A Xunta, pala sua banda, s.emella 
permanecer á marx~ desta ope
ración que condicionará todas as 
futuras estrq.téxias no sector lác
teo galega. 'Pésie. a posuir o 4% 
do capital de Larsa, a contar cu n 

. membro no Consello de Adminis-' 
tración e investir en Larsa máis 
de 4.000 millóns de pesetas nos 
últimos anos, non mostrou publi-

camente a sua posición, nen ex
plicou a operación aos traballado
res e a sociedade galega. 

Só o conselleiro de Agricultura, 
Pérez Vida!, mostrou a sua com
placéncia porque o capital de 
Larsa pase a mans asturianas, 
identificando estratéxicamente, 
na sua visión española da políti
ca e da economía, a Glas cunha 
"empresa nosa". 

Os sindicatos labregos tamén 
semellan non ter capacidade 
nestes momentos para abordar 
o tema. Tan só o Sindicato La
brego Galega realizou unhas tí
midas declaracións nas que afir
maba a sua voceira, Lídia Sen
ra, que "a venta de Larsa impide 
a constitución do grande grupo 
lácteo galega", urxíndolle á Xun
ta para que fixese o necesário a 
fin de que Larsa "regrese a 
mans de capital autóctono". 

En idénticos términos se posi
Gionou o BNG, que por médio 
da sua deputada Olaia Ferán
dez, se mostrou contrário á ven
ta de Larsa a Glas por conside
rar que Larsa "é fundamental 
para o futuro do sector lácteo 
galega", instando á Xunta a un 
maior compromiso con este sec
tor estrátéxico do noso país. 

Ainda que as conversas entre 
Glas e Bongrain están pratica
mente pechadas e pésie á re
cente merca de Lactária, Leyma · 
poderia estar interesada en en
trar en negociacións coa firma 
francesa e coa a$turiana, sua 
sócia . Leyma, segundo puidó 
saber A Nosa Terra, non estaría 
interesada en Ato, pero si esta
ría disposta a mercar unha parte 

importante de Larsa, se contara 
co apoio da Xunta, suscribindo 
un acorde de colaboración con 
Glas. Hai que ter en canta que 
Leyma, lider agora no sector de 
leite fresco no Estado, viriase 
sobrepasada por Glas coa ex
pansión desta cooperativa. 

En defensa 
dos postos de traballo 

Até de agora os únicos que se 
mostraron contundentemente 
contrários á venta de Larsa foron 
os traballadores. O Luns 9 de 
Decembro, despois de 6 días de 
pech~ na factoría de Vilagarcia, 
os delegados do comité inter
centros acordaron abandonar o 
encerro ·e convocar unha folga 
indefinida desde o próximo 18 
de Decembro. Tentan darlle tem
po deste xeito á empresa para 
que lles explique o plano de ven
ta, antes da asemblea que Glas 
realizará un dia despois. Tamén 
lle pediron u-nha entr.evista ao 
presidente da Xunta, pero ainda 
non recibiron contestación. 

A grande preocupación dos tra
balladores, sobre todo dos 150 
dá factoria de Vilagarcia, e que 
esta venta ,signifique novos des
pedimentos nunha plantilla a 
que xa foron mermando pouco 
a p.oucn nos últimos anos, até 
reducila a menos da terceira 
parte. O seu temor ven dado so
bre todo porque Glas canta no 
Ferro! cunha moderna factoria 
de elaboración de queixos, a 
mesma actividade que realiza 
Larsa en Vilagarcia. O hermetis
mo dos responsábeis de Larsa 
sobre as ~ondicións nas que se 
producirá a venta, acrescenta o 
temor dos traballadores. • 

ANOSATERRA 

Fraga, patriota dé Méndez Núñez e 
Castelao na -mesma tarde 
Fraga volveu lembrar en Pontevedra que tora moi amigo de 
Vicente Risco !lºS seus últimos anos e invocou os tempos en 
que representando ao governo de Franco asisteu en Delhi a 
unha representación en behgali de Rabindranath Tagoré, au
tor venerado polo escritor ourensán desde a altura de La 
Gentúria. Fraga apresentaba a reedición de 175 Debuxos de 
Gastelao pala Fundación Gaixa Galícia e gabou a capacida
de do autor de Sempre en Galízá para interpretar os costu
mes e a psicoloxia dos galegas. O presidente da Xunta bran
deu duas cartas de lexitimidade galeguista antes de definir a 
Castelao coma artista xenial: Risco e Filgueira Valverde. 

O presioente da Fundación Caixa Galicia, Xosé Ramón Do
ca! dixp que "Castelao soubo captar de forma maxistral aos 
variados tipos humanos. da nasa terra, ese pavo nobre e xe
neroso integrado por xentes adorabelmente sinxelas. O pre
sidente do Consello de Cultura, Carlos Casares dixo que a 
obra de Castelao tiña unha raíz ética e que estaba "ao servi
zo dos humildes". Previamente, Fraga entregara unha espa
da e o bicórnio de Méndez Núñez ao museu de Pontevedra 
e chorou ao exaltar patriotismo español do almirante.• 

Os bran,os do PP queren un-congreso 
extraordinário 

5 

"Cuiña r:ton pode ser o sucesor de Fraga, por razóns 
políticas, ideolóxic~s, de actuación na vida pública e 
polo seu xeito de comprender a administración do 
país", afirmo u Xerardo Conde Roa, membro da executi
va do PP na Galiza, por designación directa de Fraga, 
na cadea Ser o 7 de Decembro. Conde Roa, que admitiu 
-estar alineado coas teses de Romai Beccaria e Mariano 
Rajoi, descalificou ao seu secretário xeral por 
"galeguista", demandando unha renovación nun partido 
aoque non conslderou,preparado "para odia despois 
da retirada de Fraga". E esta a prime ira vez que un 
cárrego tan relevante no PP, como· o ex deputado auto
nómico, se posiciona claramente sobre a sucesión de 
Fraga, póndolle a proa a Xosé Cuiña. Segundo puido 
saber A Nosa Terra en fóntes partidárias, o sector pró
ximo ao Opus está a levar a cabo uríha estatéxia que 
consiste en tentar que se celebre un congreso extraor
dinário no que se elexiria aos sucesor de Fraga. Esta 
persoa ser_ia xa nomeada vicepreside.nte de conseguir o 
PP formar Governo. A operación estaria apoiada desde 
Madrid polo próprio Aznar que pretende ser el que elixa 
ao mandamáis do PP galego. Cuiña Crespo afirmou, 
pola contra, que a. liña política que el propugna é a que 
apoia a case totalidade do PP na Galiza. • 

'--... 

Renfe só inviste na Galiza o 1 % 
dci seu presuposto 
O deputado do BNG no Congreso, Francisco Rodríguez, 
aproveitou a comparecéncia .do presidente da Rente diante 
da Comisión de lnfraestruturas para denunciar que os inves
timentos no ferrocarril galega non suporán en nengun caso 
máis do un por cento do total previsto n'os- camiños de ferro 
do Estado até o ano 2000. O presidente da Renfe,_ Corsini 
Freese, despois da der:iúncia de Francisco Rodríguez, pediu 
un ano de m.arxe para '.1entar mellorar a política de-transpor
tes na Galiza", ademais de afirmar que "neste momento es
tase a elaborar un plano de transportes entre a Xunta e o 
Ministério de Fomento" para arranxar· "os probl.emas pon
tuais dos trens rexionais e das cercanías". Francisco Rodrí
guez fixo un relatório das deficiéncias na rede dos camiños 
de ferro na Galiza e sinalou que considera incongruente que 
o Estado estexa disposto a investir 200.000 millóns de pe
setas no túnel do Guardarrama e que, en troques, non sexa 
-quen de garantir" que o expreso de A Coruña poda che
gar a León nun prazo inferior ás sete horas, por exemplo. + 

Protestas da mocidade 
no dia da Constitución 
Galiza Nova celebrou i.mha concentración en Ferrol o 
día 6 de Decembro en protesta contra a Constitución 
por non recoñecer o direito á autodeterminación. Cunha 
pancarta na q·ue se podia ter Autodeterminazón. Direito 
Democrático, os trinta mozos e mozas asis·tentes quixe
ron trocar o nome da praza na que se concentraban, 
Praza qa Constitución, polo de praza da Autodetermina
ción. Non puideron levar a cabo o acto xa que interveu a 
policia, que lles recriminou non ter autorización guver
nativa para concentrar.se, identifica'ndo aos manifestan
tes e, segundo membros de Galiza Nova, "ameazando 
aos ali presentes con multas do Governo Civil". As mo
cidades do BNG organizaron actos noutros pontos d~ 
Galiza. Tamén o fixo a AMI, que concentrou a várias dú
cias de persoas na praza da Constitución, pero de Vigo, 
para protestar contra a Carta Magna cun manifesto que 
foi lido por Mariano Abalo, secretário da FPG. +. 
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OPtN.fÓN 

O AUTOR, QUE SE CONSIDERA A SI MESMO EMIGRANTE 
SINGULAR, DESPOIS DE TRABALLAR EN UNIVERSIDADES 
DO CANADÁ E ESTADOS UNIDOS, RELATA A SUA EXPE, 
RIÉNCIA EN RECENTES VIAXES DE RETORNO. DESDE O 
BAIXO NÍVEL CULTURAL REFREXÁDO NAS TELEVISIÓNS 

PÚBLICAS, ATE A ALARMANTE BAIXA DE EFICÁCIA NA 
ADMINISTRACIÓN. CONCLUE QUE NESTA ÚLTIMAVISI, 
TA TEMPORAL, DE CASE DEZ MESES, SENTIUSE UNHA 
PANJASMA DO PASADO "QUE SE SE APARECE A XENTE 
É XUSTAMENTE-PARA AFIRMARLLE A SUA DIFERÉNCIA" 

REENCONTROS DUN EMIGRANTE 

Titulara eu o meu primeiro libro galega, 
Memorias dun emigrante, e o tal título de, 
ra lugar a varios comentarios negativos: 
por unha banda, con certa razón, porque 
ese título podía trabucar ó lector, xa que 
indo nel á procura dunhas auténticas 
memorias, atoparíase -cun conxunto de 
relatos de ficción. O que ocorria é que eu 
quería fundar: <leste xeito unha perspecti, 
va de lectura: a dun galega que fala e 
fantasea verbo dos países da América do 
Norte, onde emigro u. Adema is, no curso 
do .libro hai referencias a viaxes de ida e 
volta, a contrastes dalgún lugar dos 
U.S.A. con Ourense, etc. A segundara::. · 
zón, era que, traballando eu aló coma 
profesor universitario, non tiña dereito a 
definirme coma emigrante (mesmo se a 
Administración dos dous países onde fi, 
xen ese labor, os U.S.A. e mais o Cana, 
dá, me consideraban tal), pois un verda' 
deiro emigrante, para moita xente, é aV 
guén que foi ó país que o acolle para 
cumprir os tipos de traballo máis humil, 
des, decore os que os indíxenas dese mes, 
mo país non queren facer. 

Naturalmente, esta idea é disparatada. 
Emigrante é sinxelamente todo aquel 
que abandoa o seu país, é dicir, o que el-

. recoñece como o seu país de orixe, para 
ir vivir a outra parte: así, a primeira 
emigración que cumprín eu na miña vi, 
da foi a Madrid, e daquela sentinme 
verdadeiramente coma un emigrado. 
Non ten, pois, ningún sentido identifi, 
car ese concepto con certo tipo de tra, 
ballador. O que ocorre é que, sendo Ga, 
licia un país de emigrantes procedentes 
do agro na súa maior parte, impuxo á 
xente unha imaxe ben particular, mais 
falsa, desa condi,ción. 

En todo caso, eu considérome un emi
.grante galego, mesmo se me atopo ben 
no país actual onde traballo, o Quebec . . 
Recoñezo, porén, que o carácter da mi, 
ña profesión (con longas vacacións e a 
posibilidade de ser convidado no meu 
propio país para asistir .a congresos, dar 
conferencias, ensinar nalgunha das súas 
tres universidades) fai que beneficie d9 
privilexio de poder vir tódolos anos e ás 
veces por varios meses. Polo de agora, 
foi neste ano de 1996. no que puiden re, 
sidir máis tempo, dez meses. 

Iso fixo que no curso. desta longa estadía 
puidese ir acumulando e ratificando im, 
presións que me chocaron abondo ó 
punto de chegar mesmo a sentirme ás 
veces unha pantasma do pasado que se 
se aparece á xente é 'x:ustamen.te para 
afirmarlle a súa diferencia. 

Un dos xeitos posibles de toma-lo pulo ó 
EstadÓ, sen ter necesidade de viaxar polo .
seu conxunto, é o de ver a televisión, 
medio que, coma en todas partes, foi bai
xando de nivel cultural no curso dos 
anos, mais que nas Españas, esaxeradas 
~n todo, coido que xa chegou tan rente 
da terra, que non pode descer máis. Se 

ANTON RISCO 

cesas, o resultado é verdadeiramente de, 
nigrante para a nación de González, Az, 
nar. Mais velaí que a través delas entei, 
reime de que tódolos políticos e adminis, 
tradores españois son xente contemplati, 
va, polo que non me extraño logo que se 
manifesten decote tan lentos nas súas re, 
solucións e cumprimentos. "Esta leí con, 
templa ... ", é o que se escoita teimuda, 
mente, co que un é 
axiña catapulteado a 
carón de San Juan de 

"muller", con toda a dignidade que eses 
termos· comportan. Traducide o termo 
macho a outras linguas e xa veredes co, 
ma vos soa. Mais logo, abonda con pren, 
der a televisión para ver como eses mes, 
mos machos folgan abondo vendo a ho, 
mes vestidos de mulleres e comportándo, 
se coma elas, que é ·un dos seus espectá, 
culos máis amiudados. Do que deduce'un 

o que xa sospeitaba 
de antigo: que o ho, 
me ibérico adoece 

la Cruz ou · de Santa 
Teresa . Puiden, por 
certo, verificalo este 
ano coa administra, 
ción da Universidade 
de Vigo (amáis inefi, 
caz que coñezo polo 
de agora, ¡e teño visi, 
tado b~n delas polo 
mundo adiante!): tó, 
dolc:is meses tiña que 
chamar para que me 
pagasen, e dicíanme 
as secretarias: "Ben, 
agora que chamou xa 
lle irnos pagar, non se 
preocupe"; é dicir; 
que se non chamaba ... 

'Un dos xeitos posibles 
de toma ... lo pulo. ó Estado 

é vendo a televisión, 
medio que, foi baixando 

de nivel cultural mais 

dun sentimento trá, 
xico da masculinida, 
de (xa non só da vi, 
da) que se proxecta 
nas corridas de touros 
e en tantas outras 
cousas, o que é posi
ble que inflúa non 
pouco na súa esterili
dade nas ciencias, no 
pensamento, na in
dustria e así. 

.que nas Españas. 
Coido que xa chegou 

tan rente da terra 
que non pode 
descer máis" 

Outra constatación 
ben curiosa é da que 
todos os atletas espa
ñois teñen aletas; é 

De xeito que, por non 
facelo, tardar.on catro 
meses en pagarme o 
último mes, o de 
maio. Ás veces dicía algún xefe: Vamos a 
agilizar ... E daquela botábame a tremar, 
pois xa puidera comprobar que ese infini, 
tivo na lingua carpetovetónica non sig, 
nifica a mesma cousa que rías dos países 
que dirixen o mundo. 

De no;o escoitei a homes de idade media 
chamarse constantemente "macho", con 
esa teima tan ibérica pola masculinidade; 
como se non estivesen seguros dela e ti, 
vesen que confirmala dese xeito a· cada 
paso. Ademais pronunciada con ese ton 
achulado que nos vai tan mal ós galegas, 
quen sempre nos chamáramos "home" 
(ou pola axeitada abreviación de "ho"), 

dicir, que son peixes, 
o que sorprende non 
pouco nun país sen 
auga. Así foi que, 
cruzando o Océano 

Alántico, chegaron a Alanta, onde re, 
sulta que lles éantaron a Macarena, co 
que adquiriron un novo pulo enerxético 
eficaz. Dinme que na Coruña, onde hai 
tanta xente que quere ser madrileña 
(empurrada mesmo polo seu Alcalde, ó 
que, por certo, lle vai tan mal o caste, 
lán) xa hai quen fala así. Non me cabe 
na cabeza que, contemplando ó mar 
dende Riazor, ninguén poida dicir: 
¡Que guai está el Alántico hoy, macho! 

Certamente quixen regresar, mais coido 
que me trabuquei de país. + 

ANTON Risco é es[ritor 

Xosé Lois 

compai;o con outras que acostumo a mi, 
ra~~canad~n~~enado~~~~efran, " ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

) 

12 DE DECEMBRO,DE 1996 

OAROSA 

ALFONSO ÁLVAREZ CACCAMO 

Existen co idioma ga lego problemas 
moito máis sei;ios co bautizo dun fu
turo automóbil que non respecta a 
toponimia, como a nosa Lei esixe, 
mais no caso do "Arosa", un modelo 
dunha marca que ata agora gozaba 
de prestixio na nosa Terra, as reper
cusións poden ser maiores das que a 
priori consideramos: súmase á longa 
lista dos que atentan contra o noso 
idioma, e desprestixiase. O feíto de 
que os responsables de Seat desexen 
nomear ao seu coche cun topónimo 
deformado non me sorprende pois 
eles ben saben que ata os alcald s 
dalgunhas cidades galegas desprezan 
o topónimo da que representan. 

Agora ben, eu, como consumidor, e -
tou no meu dereito de convidar des, 
de estas páxinas a que os galegas e 
galegas sensibles coa memoria dos 
nomes que xamais deberon ser alte, 
rados, se neguen a mercar o Seat 
"Arosa". 

Calculo eu, así a vulto, que se a miña 
mensaxe se estende, alomeno unha 
boa pórcentaxe dos que votaron as 
opcións nacionalistas (que sobrepa
saron as 230.000 persoas) non mer
carán semellante vehículo nacido fó
·ra .e bautizado aquí cun nome tradu
cido a non se sabe que idioma. 

T amén con vid o a que fagan o mesmo 
ca min: non mercar producto , nin 
contactar con empresas, vendedores, 
profesionais, instaladore , etc, etc, 
que na súa propaganda, facturas ou 
demais manifestación escrita da 
súas ofertas ou ocupacións atenten 
contra os topónimos galego . Pa eni, 
ño irán entrando en razón. 

Estou seguro que os re pon able de 
Seat non ousarían darlle nome ao 
seus automóbile de prezando t -
pónimos cataláns ou bascos porque 
esa arrogancia sup ría un fraca o e , 
rrepitoso de vendas en Caralunya 
Euzkadí. ¿lmaxinan vosted un Seat 
Lérida ou un Seat Gerona? ¿Aruraría
se en Euzkadi o Seat San S bastián? 

Agora que están tan de moda a ºP' 
cións personalizadas e existe unha 
feroz competencia no mercado, eu 
·propoño aos responsables de Seat 
que lle poñan un chisquiño de ima
xinación aos seus productos e que 
deixen de mallar nos topónimos: no, 
mes eufónicos coma o Seat Asca, o 
Seat Urulla, o Seat Ufa, o Seat Or
doa, ou o Seat Alla. 

Non abonda con lanzar un producto · 
unicamente pensando que o tal pro-

. dueto remata cando Seat Omilla, Se
at lborra o mercado de vehículos coi
dando que así Seat Ende á posible de
manda, que aquí -agardo- será ben 
pouca, sen reflexionar que cando Seat 
T reven a por lle un nome que despreza 
a toponímia, Seat Enta contra todo 
un pobo· que garda na íntima memoria 
dos séculas, e · a preserva, a memoria 
dos nomes. Os nomes non dan diñei
ro, claro, pero poden qui talo.+ 

ALFONSO ÁLVAREZ CACCAMO é escritor 
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PARLAMENTO 

PP defende o Decreto, BNG denúnciao e PSOE di que Dosit~o deberia demitir 

Suárez Canal reitera que o Mapa Comarcal vai contra a comarcalización 

e<> P.C. 

Mentres que o conselleiro da Presidéncia e Administracións Pú
blicas, Dositeo Rodríguez, aseguraba que o Mapa Comarcal ela
borado polo Governo permitirá deter o descenso de povoación e 
dinamizar economicamente ás zonas máis deprimidas da Galiza, 
os grupos da oposición avalian o proxecto de comarcalización 
como unha administración .paralela que non atende ás caracte
rísticas xeográficas do país. O BNG denunciou que o decreto 
viola as normas estatutárias e negou a capacidade equilibradora 
do mesmo e os grupos da oposición coincidiron en pedir a sua 
devolución para corrixir as eivas que o proxecto apresenta. 

Dositeo Rodríguez comparecía o 
pasado Martes 1 O de Decembro, 
diante do Parlamento, para expli
car o proxecto de comarcaliza
ción elaborado polo Governo. 
Segundo o conselleiro, o Mapa 
Comarcal permitirá solventar os 
dJ3sequilíbfios territoriais provo
cados pola crise demográfica, os 
distintos níveis de renda e de 
PIB, a escasa industrialización 
das províncias de Lugo e Ouren
se e o baixo nível formativo dos 
recursos humanos. Dositeo Ro
dríguez indicou que os consellos 
comarcais, nos que participarán 
os alcaldes, as fundacións, as 
axéncias de desenvolvimento co
marcal, os centros de desenvol
vimento e innovación ao servício 
das PEMES , as Sociedades 
Anónimas e os Gabinetes de 
Planificación e Desenvolvirnento 
posibilitarán a dinamización das 
distintas comarcas solventando 
as diferéncias entre o arco atlán
tico e as zonas de interior. Ade
mais, o conselleiro asegurou que 
a nova planificación territorial 
permitirá atraer partidas econó-

micas procedentes da Unión Eu
ropea e indicou que non se dota 
á comarca de personalidade xu
rídica para non complicar os pro
cesos administrativos e non mul
tiplicar os gastos criando novas 
administración s. 

Petición de devolución 

Pola sua banda, os· grupos parla
mentários da oposición coincidi
ron en afirmar que o proxecto de 
comarcalización elaborado polo 
Governo non permite un verda
deiro equilíbrio territorial e pediron 
a sua devolución. O parlamentá
-rio socialista, António_ Gato asegu
rou que o proxecto de comarcali-
zación aséntase sobre-"unha ad
ministración paralela privada que 
xa nos está custando rnil -millóns 
de pesetas cada ano". Gato indi
cou que o Mapa Comarcal está 
provocando enfrentamentos entre 
as próprias filas populares, afir
mando que se trata dun "proble
ma político grave" no que o con
sellei ro "é o segundo responsá
bel, porque o primeiro responsá-

Dositeo Ródriguez, Conselleiro da Presidéncia. A. IGLESIAS. 

bel é o Presidente da Xunta". 

Para o parlamentário do BNG, 
Alfredo Suárez Canal , o proxec
to de comarcalización está vicia
do na sua orixe. O deputado na
cionalista asegurou que o Mapa 
Comarcal '.'viola as normas esta
tutári as" ,. porque non atende 
"aos sinais de identidade_ dopa
ís", dado que esquece que "a 
parróquia e a comarca deben 
ser institucións próprias dotadas 
de personalidade xurídica". 

Suárez Canal i_ndicou que "o pro
ceso de ordenación territorial dun 
país deberia responder a un ·am
plo consenso social e contar coa 
opinión dos concellos", mentres 
neste caso, primeiro se elaborou 
o Mapa e posteriormente se abriu 
un periodo de alegacións para 
que os concellos puideran expre
sar as suas opinións ao respeito. 

~ Ademais, desde o BNG considé
rase que "o Mapa Comarcal: coa 
realidade actual, ten unha virtuali
dade nula, e parece- feito máis 

Franco Cerdeira lamentouse na anterior lexislatura de que non estivesemos no 36 

para levantar polémicas que para 
artellar a realidade do país". 

Segundo o parlamentário naciona
lista a· Lei · de Desenvolvimento 
Comarcal noh serve para case na,
da porque "non hai financiamerito, 
nen personalidade xurídica, nen 
competéncias e, non se abren ca
m iños para transferir competén
cias, persoal e recursos desde as 
Deputacións ás Comarcas". Ade
mais, Suárez Canal asegurou que 
o Mapa só serve para xustificar o 
estabelecimento "de chiringuitos 
que poden servir de rémora e trin
chei ra contra a comárcalización 
real" e mesmo criticou os critérios 
técnicos seguidos para a elabora
ción do Mapa porque "é un instru
mento que utiliza variábeis xeo
gráficas, demográficas e de fluxos 
de povoación, pero carece de 
consideracións relativas á ordena
ción e ao equilíbrio territorial, que 
deberían ser soportes imprescindí
beis para xustificar unha demarca
ción comarcal. Non se expliéitan 
os baremos que se utilizaron para 
determinar o nível de autosuficién
cia dos conceUos e non hai unha 
xustificación rigorosa dos critérios 
que levan a cada província a unha 
escolla de comarcas e a adscrip
ción dos concellos ás mesmas". 
Canto á posibilidade de atrer parti-

. das económicas procedentes da 
UE polo novo artellamento xeo
gráfico, o deputado nacionalista 
critióou ao PP por conveter á Gali
za "nun país· s~bsidiado" e enten
der a Europa: unicamente "como 
subvencionadora". • 

O deputado que intentou golpear a Beiras está a ser inves~gado por posíbel fraude · 
-0- G. LUCA DE TF.NA 

A xestión do deputado da direita 
Xosé António Franco Cerdeira es
tá a ser investigada polo xulgado 
despois de o arquitecto da Depu
tación da Coruña informar que 
descoñece cal foi o destino dun 
reformado do proxecto do Poli
deportivo, por valor de 19.994.000 
pesetas, que comezou no recheo 
da Preguiza no ano 84. 

Franco. Cerdeira ocupaba os 
cargos de alcalde e deputado 
provincial, cando a empresa 
constructora Huarte encetara as 
obras do polideportivo, sobre un 
orzamento de 120 millóns de 
pesetas. Un ~écnico contratado 
polo Concello de Ortiglleira tar
dou un ano en producir un infor
me sobre as obras nas que 
apreciou un desfase de 
19.500.000 pesetas. No estudo 
non se puido recoñecer o desti
ño desta cantidade polo que se 
recomendaba proceder xudicial
mente contra a construtora. Un
ha moción da oposición no Con
cello reclamaba dar canta desta 
presunta irregulariedade á De
putación da Coruña e á Xunta, 
que pagaron a meias a$ obras. 

A deputación coñeceu este in
forp')E;i .d.o. qu~ dpu_ c;ont¡i _ao Fis-

cal, que, pola sua banda, de
nunciou os feítos ao Xulgado 
de Ortigueira. 

Neglixéncia 

A xefa do Gabinete Técnico da 
Consellaria de Política Territorial 
Obras Públicas e Vivencia, en
viou recentemente ao viciño de 
Loiba, António Pena Maragoto, 
un informe da dirección xeral de 
Obras Públicas sobre as obras 
do treito de Ladrido á Senra, na 
estrada C-642. As obras come
zaran cando Franco Cerdeira xa 
non era alcalde de Ortigueira, 
se ben o expediente tramitouse 
cando el presidia o Concello. A 
Conselleria informa que "cando 
a Xunta acometeu a mellara da 
estrada, redactou o proxecto pa
ra o mencionado treito para aco
meter a mellara, ao non existir 
interes-e por parte do Concello 
de Ortigueira para a mellara da 
mesma naquel momento , tivo 
como consecuéncia que as 
obras quedasen demoradas". A 
Xunta indica que ·hoxe non hai 
dispoñibilidades orzamentárias 
para seguir as obras. 

A oposición acusa a Fraoco Cer
deira de agravar irresponsábel
mente o aillamento da comarca 
e de non reclamar a conexión 

entre Ortigueira e As Pontes 
mentres Cedeira, por exemplo, 
acelerou dous accesos vitais 
con Felgoso e As Somozas. 

Esta condición de deputado mu
do, tanto no Parlamento de 
Compostela como na Deputa
ción, que distingue a Franco 
Cerdeira en tres lexislaturas, 
contrasta coa notábel facilidade 
coa que se deixa levar polo tem
peramento cando sesiona desde 
os seus cargos, en particular co
mo alcalde, ou concelleiro e no 
uso da sua acta no Hórreo. Sen
da alcalde no ano 83, retrucou á 
oposición que eles podian ter ra
zón pero- pero os votos eran del 
"e a democr.ácia soñlle os vo
tos". Un concelleiro interpelante 
lembroulle que, se cadra, os re
ferendos de Franco autorizaban 
ao ditador'a governar. 

Noutro pleno, Franco Cerdeira 
desafiou a un edil que o acusara 
de non pagar certas facturas, 
sen especificar. "E certo que 
non paguei -o meu televisor , e 
non penso pagalo na miña vi-

tou a Xosé Franco Cerdeira 
pronunciar desde o seu escano, 
de alta voz, a frase "Se fose no 
ano 1936 habiades de falar co
mo falades!" mentres estaba n.o 
uso da palabra o voceiro do 
BNG Xosé Manuel Béiras To
rrado. Esta interpelación non 
motivou nengunha chamada de 
atención por parte do Presiden- ·. 
te do Parlamento nen foi recolli
d.a nos diários do dia seguinte, 

, ainda que público, xornalistas e 
deputados puideron escoitala 
con total claridade. 

O deputado da direita que ame
C!ZOU con golpear ? Xosé Ma
nuel Beiras na xuntanza da co
misión de Economía do pasado 
dia 3, é o representante maís 
caraéterizado do Partido Popu
lar en Ortigueira ainda que nun
ca deu pres-entado unha mo
ción, u.nha pergunta ou unha in
terpelación pola sua comarca. 
De.ntro do seu eleitorado, que 
devala a cada convocatória, é 
ben mellar coñecido por esta fa
ci lidade que ten rJara proferir in
sultos e ameazas aos seus ad
versários políticos . . da!" Esta frase non ·recollida na 

acta , foi certificada por vários 
membros da oposición. O que hoxé é Uf! incondicional 

de Fraga, foi no ano 1979 alcal
N a anterior lexislatura autonó- de e deputado provincial pola 
mica, o palco da Prens_a escoi-. , UCD pero no an_o_ 1 ~~~ decl?~a-

ba con grande escándalo dos 
seus compañeiros que el non sa
bia "que cousa era a UCD. Nas 
elec_cións de 1983 promoveu a 
Candidatura. dos lndependentes 
de Ortigueira (CIO) na que abo
gou por segregar Cariño , pero 
desde ·o poder fixb o posíbel por 
manter o concello coa sua cabe
za tradicional en Ortigueira. Esta 
actitude e unha agresiva campa
ña-perotiana contra a corrupción 
dos políticos fixo que no 87 er
guese só 12 votos de maioria. 

Antes de ser absorbido polo Par
tido Popular, Franco Cerdeira fi
xo activa campaña contra Fraga. 
A él se lle atribue a non apari
ción da chave do Concello du
rante unha visita de Fraga anun
ciada repetidamente durante a 
campaña na · que o actúal presi
dente da Xunta perdeu como lí
der da Coalición Democrática. 

Franco Cerdeira é avogado e 
rexentou desde meiados dos 70 
unha xestoria en Ortigueira. Ao 
conseguir a acta de deputado 
no Parla.mento de Santiago 
transferiu o negócio. ao seu filio 
ainda que fontes consultadas en 
Ortigueira arngura que recebe 
clientes e dirixe procedementos 
desde o seu despacho como se 

. Qac;la tivese c;ambi,adp, t . , . , 
..) 1 ~ ..t .., - , _ - ~ • 4 >4 ), - 4 J 
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Os universitários desminten a Diz Guedes sobre a carga policial 

'Non somos-guerrilleiros, somos estudantes' 
-0- PAULA CASTRO 

Os estudantes que participaron 
na manifestación do pasado Mar
tes 3 de Decembro non se expli
can ainda a carga policial e ne~ 
gan que houbera provocación 
prévia de nengun tipo que poida 
xustificar a -actuación da policia. 
Para Catalina Alonso e Carmela 
Sánchez, duas estudantes, a car
ga policial foi totalmente indiscri- _ 

(/) 

<( 

ifi 
~ 

- minada e. "nen sequer tiveron 
canta dos rapaces de ensino mé
dio. Os policías metéronse polo 
médio e comezaron a dar pata
das e mocazos". A asemblea de 
estudantes celebrada o Martes 
1 O de Decembro encheu a aula 
magna da faculdade de Económi
cas da Universidade de Santiago. 
Decidiuse manter as mobiliza
cións e ratificar a petición de-di= 
misión do De~gaelo- oo-Governo 
nª Ga!~z.a~·· xan Miguel Diz Gue
des, do governador civiJ da Coru
ña, Fernando Rodríguez Córcoba 
e do reitor da univérsidade com
postelana, Dario Villanueva. As 
suas reclamacións: un plano de 
financiamento plurianual e unha 
escala pública de calidade. 

----~~""--~~~~~~~--==~ 

Xan López Bedoia, estudante de 
Xeografia, estaba na cuarta fila , 
da manifestación e coincide coa 
explicación das suas compañei
ras engadindo que "a carga es
taba premeditada e non había 
ir:itención de disuadirnos, porque 

· se só quixeran disolver a mani
festación non nos pecharían co
as grileiras por arriba e por abai
xo nunha rua que só ten unha 
saida lateral". A Universidade de 
Santiago menceu , o Mércores 4 
tapizada de carteis nos que se 
amasaban as fotografías toma
das por áigúns manifestantes e 
méios de comunicación e nas 
que se podía observar a contun
déncia da represión. 

As asembleas repetíronse en to
das as faculdades e contra a noi-

A principal reivindicación estudantil é o plano plurianual de financiamento universitária. 

t~, _oli'lei.ros de estudanres ·-Ban~ 
centráronse diante da faculdade 
de Históri'a para amasar a sué,l 
repufsa pala actuación dos aoti- _ 
distúrbios e a sua incH"gnación 
palas declaracións realiza.das 
des<:fe o ·governo civil, segundo o 
que a carga policial realizouse 
para defenderse da agresión dal
gúns manifestantes da Asembfea 
da Mocidade f ndependentista 
(AMlfe de Estudantes lndepen-

. dentistas (El), algúns dos que, 
segundo esta fonte, ian ·· encara-. 
puchadas e terian atacéldo .pre
viamente aos antidisturbios. 

Desviar a ·atención 

Catalina Alonso considera que se 
trata dunha xustificación "de cara 
á opinión pública e, sempre se 
lles bota a culpa aos de AMI ou 
EIS cando hai problemas nas 
mobilizacións''. Pala sua banda, 
Carmela Sánchez asegura que 
"queren que a xente teña unha 
mala imaxe de nós e non nos 
apoien nas nasas reivindicacións. 

.Ademais así tamén desvían a 
atención do asunto do financia
mento que é algo no que nos te
rnos que centrar, pero que saibán 
que agora non ~ mas parar até 

- que. o-.reitpr se posicione e tale''. ,. 

Marcos López; ·estudante de Di
re itQ considera que· se trata 
"dunha estra1éxia política do PP 
para combatir á mocidade que 
nestes momentos é quen máis 
se está a mobilizar". Ademais , 
para Marcos "téntase despresti
xiar ·ao nacionalismo porque é 
unha base social moi forte e 
pretende que a xente crea que 
se trata dun movimento perigo
so dándolle á opinión pública a 
imaxe de que aquí a xente se 
está orgañizando como en Eus
kadi ". Para os representantes 
de EIS e AM I as declaracións 
realizadas polo governador civil 
e polo delegado do governo te
ñen o obxectivo, "de illar social
mente áo independentismo e 
entroncan coa campaña de into
xicación informativa e de acoso 
e represión física e sociolóxica 
iniciada hai xa tempo contra 
nós". Ademais , ·consideran que 
desde as institucións galegas 
pretenden dar a imaxe de que 
"somos elementos perigosos e 
distorsionan a realidade acusán
donos de organizar unha guerri
lla urbana e mesmo de ir a Eus
kadi a adestramos''. + 

Bieito Lobeira, parlamentário do BNG ag~ido pola policici 

'Dicer que as vítinias da represión son os culpábeis dos incidentes non ten xustificación' 

Que sucedeu na manifesta
ción na que foi golpeado? 

Participaba nun acto pacífico no 
marco da manifestación convoca
da palas organizacións estudiap
tis arreciar da plataforma contra a 
morosidade da Xunta coa Univer
sidade, polo cumprimento do pla-· 
no de financiamento, e en defen
sa do ensino público de calidade, 
a xente berraba as suas consig
nas pero sen provocacións. Can
do subíamos a San Gaetano pro
duciuse unha carga policial , entra
ron vários furgóns a toda veloci
dade entre os manifestantes, de
sembarcaron os anti-distúrbios e 
comezaron a dar leñé;). sen. prévio 
aviso. Houbo vários· feridos que ti
veron que ser hospitalizados; eu 
mesmo tiven que, deter a hemo
rráxia a un rapaz ao que abriron a 
cabeza dun porrazo. Foi brutal , in
xustificada e sen prévio aviso. 

Vosté foi golpeado e o Dele~ 

gado do Governo dixo que du
bidaba que se identificara e 
que a policia cando pega sabe 
a quen pega. 

Ali recibiu todo quisque; pero si · 
Diz Guedes di que sabe a quen 
pegan, entón xa non ten escapa
tória. A ver come xustifican a 
agresión , con coñecimento de 
causa. Eu identifiqueime precisa
r:nente para que non me pegaran. 
Despois apresentei un escrito 
diante da Mesa do Parlamento 
dando canta do que acontecera, 
desde o meu ponto de vista unha 
violación dos meus direitos parla
mentários, en canto teño unha sé
rie de prerrogativas en función da 
miña condición .de cargo público, 
que foron concl,llcadas. Dirixinme 
á Mes-a para que tomase as medi
das oportunas, aclarar que pasou 
e depurar responsabilidades que 
se deribasen desa actuación poli- · 
cial. Haberia que recordar a que 
se armqu caFldo foi golpeado o 

parlamentário socialista de Cantá
bria Jaime Blanco. 

Ultimamente en Santiago haj 
crispación social e a policia 
ten actuado con violéncia. 
Que opina disto? 

Hai unha literatura negra dicindo 
que quen están detras das mobi
lizacións son aprendices de gue
rrilleiros urbanos. Pero non se co
rresponde coa realidade, porque 
os problemas están aí .. existen. A 
xente non se mobiliza gratuita
mente, faino . para defender algo 
que entende que é xusto. Dar a 
volta á tortilla e. dicer que as víti
mas da represión son os culpá
beis dos incidentes non ten xusti
ficación . Ainda que os incidentes 
son unha responsabilidade direc
ta do Delegado do Governo, Diz 
Guedes, hai unha responsabilida
de da Xunta por deixar que este 
tipo de causas pasen aqui e por 
xustificar que sucedan. + 

Recusar 
os dogmas 
"Quen pode tirar benefíc io 
do libre funcionamento dos 
mercados nacional e 
planerário?", pregunta · 

12 DE DECEMBRO DE 1996 

Economist está alarmado polo 
agravamento das 
desigualdades porque frean o 
crecemento. A. revista 
lembra que a diferéncia 
entre o salário dun obreiro e 
o do seu patrono"·era de 1 á 7 
no 69 é agora de l . á 40 ( ... ) 
Estes desordes débense aos 
poderosos e aos decididores, 
coas suas proces ións de 
expertos . Alumeados pola 
súa ciéncia, corromperon o 
mercado de que falan coa 
boca chea. Pero o porvir do 
cidadán non se xoga á 
ruleta. Ternos que basearnos 
nos dados e recusar os 
dogmas que Lle es tá a repeter 
desde hai tempo''. • 

Sen política 
de emigración 

Claude Julien no "O conse llciros da 
monográfico MANIERE DE Emigración acu ar nao PP 
Vorn adicado aos Cenários de non cumprir as suas 
da Mundializaci 'n. "O prome a en matéria de 
cidadán (francés ) non ten se emigración por impedirllo 
cadra un coñecemenro acordo cos nacionalista , 
exacto, técnicamen te durante a xuntanza do 
preciso, dos equilíbrios de Consello Xeral da 
forzas entre o seu bairro, a Emigración en Mad rid", 
sua aldea ou vila e a aldea informa o semanário 
global. Con todo, sabe que G ALICIA EN EL M UNDO. 
pertencendo a un dos paises "Pérez Leira, da CIG . 
máis ricos do planeta forma expresou a sua preocupacion 
parte do 20% p rivilexiado da polo que entende unha 
poboación mundial que caréncia de política do PP á 
disfroita do 84% da renda respeito da emigración, unha 
mundial. T en acaso razóns apreciación que basea en que 
para se laiar? Dentro desa despois do discurso dos Cen 
minoria hai outra de 5,8 . Dia atopamos 
millóns de franceses que contradiccion de toda da e 
tendo un patri.mónio superior ' . e Fraga re postou pasando a · 
aos 18 111i llóns de pesetas pelota a un e outro e 
posúe o 54% do património invocando a falla de voto . O 
nacional e absorbe o 28% da indicali ta mantivo que en 
renda. Non ten meio nengún ei me e de govemo 
de intervir activamente nos (central) do PP non houbo 
mercados mundiais, nos que política de emigración( ... ) A 
se decide o seu porvir, e respeiro das pregunta que 
accede á ele na sua ( c n elleiro ) formularon 
condición de consumidor ao obre o acordo (do PP co 
comprar os produto de naci nalistas) á Lui Fraga, 
importación de paise no e te retruc u que exixen 
que os salário son dunha unha política clara de axu t 
presada de pe os ao dia. do orzamento ainJa que n n 
Qucn pode logo beneficiar e e especifiquen detalle ( ... ) 
de te libre funci nament d s O P OE apr semou n 
mercados nacional e e ngr . () !.!~h. .... p10po ta para 
planetário?. BaLLadur m dificar o 'dig Civil n 
afirmaba entr~ l98& ·e 1993 que e refire á nacionalid de, 
qqe por baixo de de 180.000 de xeit que non e perda a 
pesetas ao mes non hai nací nalidad e pañola e un 
traba!Ladores senon parvos emigrante con e te pa ap rte 
(. .. ) Os grande sacerdote da acad á nacionalidadc en 
relixión liberal proclaman calquera pais da UE e non e 
que non hai máis polít ica que lle peda renúncia de 
a súa, agás que e queira criar nacionalidadc a nengún 
unha crise irreparábe l. Pola extranxeiro que teña acceso á 
contra, o conservador The nacionalidade espafiola11

• • 
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F·ernando Acuña 
Mercancias ou persoas 

'O incremento das. mobilizacióris non nace,.d.a CJG, senón da .sociedade'. 

Un economista, próximo ao 
governo, dixo recentemente 
que hai que igualar aos traba
lladores fixos · cos temporais, 
porque este$ últimos son a 
maiotia. 

e<> M. VEIGA 

ONCE OFICINAS DE TRABALLO TEMPORAL ERAN OCUPADAS POR TRABALLADORES DA CIG O PASADO MES DE NOVEMBRO. A PRIMEl
ROS OESTE MES SEIS CIDADES GALEGAS COÑECERON MOBILIZACIÓNS XERAIS PROMOCIONADAS.POLA MESMA CENTRA~. AO CERRE 
DESTA EDICIÓN MANIFESTÁBANSE OS FUNCIONÁRIOS E O DIA 14 A CENTRAL NACIONALISTA TEN CONVOCADA UNHA MANIFESTACIÓN 
NACIONAL EN SANTIAGO. PERGUNTÁMOSLLE AO SEU SECRETÁRIO XERAL, FERNANDO ACUÑA, A RAZÓN DESTA OFENSIVA SINDICAL. 

Esa é a liña da reforma que se 
anúncia para o ano qu~ ven. 
Hoxe o 20% da forza de traba
l lo está no paro e o 40% dos 
empregados das empresas pri
vadas teñen un contrato tem
poral ou en precário. Por moito 
que se fale de competitividade, 
o que move a economia é o 
consumo interno . Díxose hai 
pouco que o Estado español 
non se sumara ao ciclo alcista 
da economía porque non se in
crementou o consumo interno 
e este non pode repontar co 
paro que hai. Os empresários 
culpan aos trabal ladores fixós 
das excesivas cargas que so
portan e a resposta do governo 
é igualar por abaixo. A premisa 
histórica de que a un...,posto de 
traballo constante debe corres
ponder ·un emprego fixo rom-

Porque chamaron a manifes
tarse o próximo Sábado? 

Hai que demostrar que moitos 
miles de traballadores non están 
por unha liña de conformismo 
co tempo que vivimos. A oposi
ción debe ser firme . Pero iso 
non é unha interpretación da 
CIG . Veno mostrando a socie
dade, através dos seus diversos 
sectores: os empregados de En- . 
desa, os produtores de leite, os 
funcionários, os estudantes ... 

Por globalizar as protestas 
acúsanos de_ politizar o sindi
calismo. 

O neoliberalismo tamén consti
tue unha ofensiva global. E o 
governo do PP está a imprimirlle 
un carácter máis acelerado a 
esa ofensiva. Expresións con
cretas como o recorte das pen
sións, a reforma fiscal, a conxe
lación do salário dos funcioná
rios, a política de desmantela
mento do agro, obedecen a un
ha estratéxia global. 

Non é iso o que din outros 
sindicatos. · 

Eles eren que a situación . se 
pode reconducir desde o com
promiso e a negociación e sen. 
contar cos traballadores. Vou . 

poñer un exemplo . Ao acorde 
das pensións chegouse des
pois de reunións intensivas e 
secretas entre o governo e os 
dous principais sindicatos · 
estatais. Desas reunións foron 
excluidas por certo as delega
cións da CIG e dos bascos de 
ELA. Non é xa que non hoube
se mobilizacións para presio
nar, é que os traballadores 
nen sabían o que se negocia
ba, nen tiveron oportunidade 
de opinar. E non se trata dun 
caso pontoal, porque o recorte 
das pensións deixará sentir os 
seus efectos sobre tres ou ca-

. tro xeneracións. Ábrese a por
ta para volver a recortar dentro 
de do'us ou tres anos e non re
solveron .. o problema do siste
ma de financiamento da segu
r id ad e social que, segundo 
eles, é tan g~ave. Todo isto 
obedece a un xogo de forzas: 
por unha banda están os ban
cos que aspiran aos fondos 
pdvados e, ao seu carón, un 
governo de ideoloxia clara- . 
mente de dereitas. Frente a 
isa, CCOO e UGT queren opo
ñer reunións maratonianas , 
sen nengunha presión. É nor-

. mal qu.e os traballadores saian 
perdendo. Desde a CIG deci
mos o contrário, decimos que 
hai que recoller esa queixa 
que existe na sociedade e fa-

cer frente a esa política cun 
planteamento xeral. A proba 
de que irnos acertados é que a 
participación nos nosos actos 
é enorme. 

Non ere que perxudlca aos 
traballadores o manifestarse 
por separado, como fofno ca
so dos funcionários? 

Sempre consideramos que a 
sintonía entre as centrais ga
rante mellor o éxito. Pero se
m el la que UGT e CCOO de 
Galiza son máis papistas que 
o Papa. En Madrid elaboraron 
un calendário de ·mobilizacións 
para os funcionários e a UGT 
de Cataluña modificouno, co 
argumento de que entre o 70 e 
o 80% dos funcionários desa 
·comunidade non dependen da 
administración central. _Es~ é o 
planteamento que fai aquí a 
CIG, encontrándose con 'que 
CCOO é UGT non admiten 
nengunha proposta que se dis
tinga da estatal. Pero é que 
ademais resulta que a nosa é 
a central maioritária nas admi
nistracións pública?. Non é lé
xico que nos pretendan impo
ñer as suas condicións. A res
peito doutras mobilizacións, 
como a deste Sábado, ternos 
que dicer que fixemos moitos 
intentos a prol da unidade. Ha-

- peuse completamente. Hoxe o 
traballador é unha mercanéia, 
non un ser humano. 

Ás veces 'os sindicatos, máis 
que unha perspectiva de cla-. 
se, defenden os sectores pro
dutivos en .conxunto. 

A idea que impera · é a indivi
dual ista, a de que para compe
tir hai que ser mellor que o ou
tro. Só desde a esquerda e 
desde os sindicatos se están a 
plantear hoxe os intereses da 
sociedade no seu conxun to. 
Aqu í hai dirixentes da patronal 
que tan propostas completa
mente antisociais. A dereita es
tá deixando a un lado o sentido 
da real·idade . A xti stificac ión 
das empresas estivo sempre 
en producir para vender cou
sas que a sociedade necesita. 
Sen a idea de sociedade non 
pode existir a economía. 

Cal será o tema central do 
próximo .congreso d~ CIG? 

bia unha reunión entre as exe
cutivas prefixada, pero non de
ron posto data.· As dilacións e 
as disculpas partiron sobre to
do de UGT. Non teñen inten
ción nengunha de sentarse a 
talar . E a unidade de acción é, 
como o seu nome indica, para 
actuar non para quedarnos 

Celebrarase o 11 · e 12 de Abril 
e o principal é que se trata do 
primeiro desde a unificación. O 
obxetivo será precisamente 
ese: cerrar todas as referéncias 
ao pasado. O 40% dos afiliados 
actuais non proveñen nen da 
INTG, ne·n da CXTG. Despois 
trataremos de poñer ao dia~ as 
nasas análises, porque os pro-

. blemas non son os mesmos 
que os do ano 94, cando se ce
lebrou o 1 Congreso.• ._ quietos. 

[~mlle~iBl~l01S 
[!01 ílSle WW iBlS 

~ iBl re iBl íl 1 iBl [J] 
SANTIAGO 

Praza de Abastos, postos Nº 195 - 301 - 350 

PADRÓN 
Praza de Abastos, posto Nº 2 

BARRO (Po) . 
Estación, 31 - Pó_rtela 

. e SERVICIO A DOMICILIO e e PAGAMENTO CON TARXETA e 
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N2RMAl..IZA~léN LINiÜÍSTl~A 

É presidente da Fundación Galicia Empresa 

Xosé M2 Fonseca Moretón 
'Galeguizar. as empresas é razoábel e, ademáis, rendíbel' 

* AR ANTXA ESTÉVEZ 

Xosé M!! Fonseca Moretón é 
prresidente das Adegas das 
Eiras e, desde finais de No
vembro, presidente da Funda
ción Galicia Empresa, consti
tuida por dezasete compañias 
comprometidas a utilizar o 
galega na sua actividade, en
tre as que se atopan Malvar, 
Castromil, Sargadelos, Vego 
e Sodiga. Para Fernández Mo
retón, esta iniciativa non ten 
nada de extraordinária e "só 
resposta á necesidade de en
card i nar o mundo empresa
rial . na realidade na· que se 
desenvolve". Ademáis de es
tar convencido de que pro
mover o idioma favorece ás 
empresas, afirma que a Xun
ta é "receptiva" á proposta. 

Cal é o propósito da Fuñda
ción Galicia Empresa? 

Na Galiza historicamente as 
empresas non estiveron inte
gradas na sociedade ainda 
que, contra o que se-di, houbo 
moitas iniciativas empresariais 
vencelladas ao país como a fa
mília Fernández, Paz Andrade, 
Peinador etc ainda que non 
chegaron a ter un proxecto en 
comuí) como agora. De calquer 
xeito, notábase unha dicqtomia 
entre a empresa e a sociedade, 
explicada, en parte , polo fun
cionamento das clases médias :..---
0 que se trata é entroncar a 
empresa dentro do panorama 
sócio-económico, onde unha 
das facetas a traballar é a de 
normalización lingüística. É ra
zoábel e tamén vai nesa direc
ción o novo contexto europeu. 

Tivéronse en canta os traba
llos feitos sobre publicidade, 
mercado e gal~go? . 

Contrariamente ao que viñan 
mantendo moitos publicistas e, 
xa só talando no plano técnico 
do funcionamento dunha em
pres~. o uso do" galega benefi- . 
cia como quedou .amasado no 
traballo de Lingua e pub! icidade 
do Consello da Cultura Galega. 
Bota por terra a atitude da? 
axéncias que convencían aos 
empresarios de que o galega 
perxudicaba, non vendía. As 
mensaxes que se envían no 
próprio idioma, na comunidade 
do Estado na que hai máis xen
te talando na sua língua, che
gan con maís intensidade. En
gadiria que na actualidade ven
der produto galega no Estado 
ou no resto do mundo é sinóni- · 
mo de calidade. 

A normalización lingüística 
retírese só á imaxe corporati
va? · 

Trátase de normalizar o que xa 
é normal. Non é só cuestión de 
imaxe. Nas grandes empresas, 
nove de cada dez traballadores, 

. como na sociedade, en xeral , 
· talan en galega polo que só é 

unha contribución á práctica 
normal. En canto ás relacións 

··con fóra,· ainda que- os · nosos 

produtos estean etiquetados en 
galego, non nos importaría que 
os xaponeses nos pidan que as 
traduzamos ao xaponés. -

Novas .incorporacións 

Por que son estas dezasete 
empresas as que constituen a 
Fundación cando ahbia outra 
cunha contrastada traxectória 
normalizadora? 

A fundación está aberta a todas 
as empresas que iles interese o 
proxecto. En realidade, esta foi 
unha refundación porque xa ti
ñamos uns actas constitucio
nais desde hai tempo. Houbo 
que arranxar os estatutos para 
constituirnos legalmente. A 
Asociación de Funcionários pa
la Normalización Lingüística é, 
en grande parte, responsábel 
do proxecto xa que foi encarre
gada de poñer en contacto ás 
empresas e constatou o ilitere
se que existe. Esperamos, ta
mén, para que se incorporaran 
máis compañías á hora de 
constituirnos como fundación 
porque había auséncias notá
beis de empresas cunha grande 
laboura neste terreo. Para o 
proxecto a incorporación de So
diga era fundamental porque 
participa en moitas empresas e 
pode ter unha importante in
fluéncia. A idea está aberta e 
coido que é compartida pór 
moitos máis empresários. 

Pero o mundo empresarial 

A. IGLESIAS 

sempre foi reácio ao· galego. 
O mund<¿ da empresa ten moitas 
complicacións e matices que, as 
veces, teñen unha leitura sesga
da. Neste país dánselle moitos 
matices políticos ás conductas e 
a empresa ten que estar tora di
so. Se comercialmente o uso do 
galega interesa, se a empresa 
def-inese como un conxunto de 
vontades cun fin determinado, 
entón ternos que ter unha filoso
fía comun, saber onde, por que 

· e para que traballamos. A em
presa non é -un ente abstracto . 
Ainda que a sua vocación sexa 
universal , esta ubicada nunha 
realidade ·e teri que partir dela. 

Contactaron coa Xunta? Es
peran axuda da ~dministr'a- ' 
ción? 

Os contaqtos que tivemos tanto 
nas visitas ao presidente da 
Xunta, Manel Fraga, como nas 
xestións na Dirección de Políti
ca Lingüística amasaron que 9 
Administración é receptiva a 
esta proposta. Esperamos ter 
axudas para normalizar ó uso 
do galego nas empresas. Su
poño que se iran materializan
do a medida que a Fundación 
teña programas concretos de 
actuación e que se aportaran 
cartas ainda que nós contamos 
cos fundos próprios, non moi
tos, que dotaron as dezasete 
empresas fundadoras . A di
mensión da fundación verase a 
medida que se incorporen no
vas entidades'.+ - - · · - - - -

En Catalunya tamén reclaman o Seat Arousa 
A fábrica de Seat, en Barcelona, está a receber miles de postais soli
citando a forma correcta do topónimo para o novo automóbil desta 

, factoria, o Arousa, ainda que será construido en Alemaña. En Cata
lunya, diferentes colectivos amasaron xa a sua adesión á campaña 
emprendida pela Mesa pota Normalización Lingüística, entre os que 
se atopan as xuventudes de Convergéncia Democrática de Cata! un
ya, o Consello da Xuventude desta comunidade autónoma, as mo
cedades de ERC, Associación d 'Objectors de Cosnciéncia, CIE
MEN, o BNG na emigración e o programa de Rádio Cornellá Sempre 
en Galiza. Para estes colectivos, a decisión de Seat de chamar Aro
sa ao coche "amosa unha falla de·sensibilidade cara os idiomas dos 
diferentes paises que compoñen a Península Ibérica e supón un 
ater.tado ás normas de política lingüística". Segundo A Mesa , un
has sete mil postais terian chegado xa á factoria de Barcelona.+ 

O BNG solicita un estudo do galego no Bierzo 
A proposición non de lei apresentada polo deputado nacionalista Fran
cisco Rodríguez no Congreso quer conseguir que se dean os primei
ros pasos no recoñecemento da cooficialidade do galega como língua 
na comarca do Bierzo. Rodríguez reseñou que o galega é a língua do 
Bierzo e da parte máis occidental de Zamora polo que instou ao Go
verno a constituir unha comisión mixta, que estude a problemática do 
idioma nesta zona e que se estude como asignatura o galega nos 
centros desta zona. Aludiu, ademáis, á recente adesión do Congreso 
á Declaración Universal de Direitos Lingüísticos,' que recoñece o prin
cípio de que os direitos· de todas as comunidades lingü ísticas son 
iguais e independentes de consideracións administrativas.+ 

A Axéncia Galego·Portuguesa informa en castelán 
A Axéncia Galega-Portuguesa de Información aos consumidores, pro
movida pala Unión Europea, ven de editar un folleto sobre os direitos 
dos turistas en castelán e portugués; o primeiro para os galegas que 
traspasen a fronteira e o segundo para os turistas portugueses. A 
axéncia ten base en Guimaraes, Pontevedra e Santiago e un dos últi
mos pasos nos contactos entre Galiza e o Norde de Portugal. A Mesa 
pola Normalización Lingüística ven de exixir a rectificación nestes fo-
1 letos co uso do galega xa que entre outras argumentacións, "su
pón un agrávio á motivacións culturais que unen a ambos pavos". + 

Os simbióticos 

e orrian os tempos das células nas parte tra eira de cafetarias 
con pouca clientela. Eran leitura abrigada manual de Ge
orges Politzer e a primeira edición de Problemática nacional eco

lonialismo. O caso galega. Nas orde do dia figurava irremi ivelmente 
un ponto para discutir o Terra e Tempo. Nos vários falava- e do mal 
que nos_ia en Eritres e da importáncia de ter a cu ta ao dia. 

Daquela aparecían os simbióticos. Sinalados sempre como os culpá
beis de derrotas, retrocesos e escasa identificación proletária. Pouco 
se podía esperar duns tipos que, rematada a xornada na fábrica, pu
ñan-se a botar patacas, podar a viña ou arranxar nos parcos. Sen 
tempo a.pararen en asembleas e máis preocupados das xeadas que da 
negociación do convénio da empresa. 

Habia anos que lle perdera a pista a tan importantes compoñentes da 
estrutura económico-social de Galiza. Agora aparecen por dúcias en
tre o persoal das administrazóns públicas e mesmo converten as ofici
nas en. improvisados tenderetes de venda ambulante . 

O queixo de tetilla ou da nabiza pode mercarse-lle a un xefe de nego
ciado en Educación , un mel de plena confianza venden-no na sec
ción da asesoria xurídica, ourivesaria e bisutería no Andar de Servi
zos Sociais; de viñas hai moita competéncia: desde un regular alvari
ño que comercializan polqs despachos de Pesca ata un m~ncia casei) 
ro que .se pode adquirir en Economía. Calquer produto pode conse
guir-se a baixo prezo e sen impostas no mercado negro que circula 
por delegaz 'ns, servizos centrais e centros sen transferir. 

. ~ . 
Comol aquel proletariado simbiótico,. estes de agora recorren ás transa
cións de produtos galegos. de calidade para poder sobreviver. Os baixos 
salários, a incerteza de seren privatizados, o desespero de ver-se manda
dos por incompetentes e záfios xustifican a existéncia dunha economia 
submerxü:la que é, ademais, un aliciente e"ntre tanta ratina burocrática.• 
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C~MARCAS 

~ A opos~ión considera a sua atitude unha inxeténcia na autonomía municipal 

Cacharro ádia a construción do auditório de Lugo e 
suxire que será unha obra privada 
-0-H.V. 

Despois de promover o derru
be do Grande Teatro de Lugo 
e de anunciar a construción 
dun auditório no mesmo solar, 
o presidente da Deputación de 
Lugo, Francisco Cacharro Par
do dixo que de momento non 
hai lugar para ubicar estecen
tro, cuxa construción, en todo 
caso, corresponderá á inicia
tiva privada, segundo suxe
riu. Para oposición, a atitude 
de Cacharro, ademais de 
constituir unha inxeréncia na 
autonomia municipal, é pro
ba de trata de converter a 
cultura nun negócio privado. 

O Grande Teatro era un edificio 
de propiedade particular -único 
na cidade quen de albergar es
pectáculos culturais multitudiná
rios- cuxos donas negociaron 
coa construtora Dragados para 
erguer un edifício de vivencias 
en base a unha vella licéncia de 
1969. Ainda que houbo 12.000 
sinaturas para paralisar o seu 
derrube, o concello permitiu a· 
demolición e non propiciou unha 
negociación cos proprietários, 
que estaban amparados por un
ha senténcia do Tribunal Supe
rior. En realidade, o alcalde da 
cidade, Xaquin García Diez (PP) 
nunca manifestou un apoio deci
dido ao derrube do GrandeTea
tro, simplesmente calou. Quen si 
alentaba a operación era o pre
sidente da Deputación. De todos 
xeitos, as autoridades luguesas 
ignoraban a iniciativa do BNG, 
aprobada polo Parlamento, que 
hai catro anos oferecia unha 
axuda do vintecinco por cento 
do custo da compra do edifício. 

Xaquin García Diez, unha vez 
demolido o Grande Teatro, 
comprometeuse publicamente e 
en presenza do presidente, Ma
nuel Fraga, a construir un edifí
cio socio-cultural no solar do te
atro e anunciou en várias oca
sións que as negociacións cos 
proprietários progresaban. A 
idea era aproveitar o solar e in
cuir no proxecto un edifíco ane-

xo da antiga Organización Juve
nil Española, e vencellar a obra 

· aos xardins da Deputación. 

Cando. en Setembro pasado a 
oposición municipal, e nomea
damente do BNG, volveu a inte
resarse polo estado das nego
ciacións, García Diez non foi tan 
explícito. O colofón foi pasto por 
Cacharro Pardo, quen o 22 de 
Novembro anunciou que Lugo 
teria un novo Auditório en dous 
anos, pero suxeriu que se encar
garía de construilo unha institu
ción privada nun lugar por deter
minar. O anúncio de Cacharro foi 
interpretado pola oposición como 
unha inxeréncia na autonomia 
municipal, unha desautorización 

do alcalde cando é un asunto 
competéncia do concello e unha 
proba de que "trata de converter 
a cultura nun negócio privado:'. 

Despois de vários meses.de po
lémica, os partidos da oposición 
xa non teñen un ponto de vista 
tan unificado, a1nda que todos 
coinciden na necesidade dun ver
dadeiro auditório. O PSOE esta
ría a prol de construir un grande 
auditório -ao estilo do que hai en 
Compostela- nas aforas da cida
de. O BNG reclama que no Gran
de Teatro -situado no centro- se 
faga un centro cultural que dea 
cabida ás asociacións· de base. 
Esquerda Unida admitiría a ubi
cación do auditório nun so.lar 

distinto ao do Grande Teatro. 

Lugo conta curi pequeno auditó
rio nas antigas dependéncias do 
matadoiro de Frigsa, pero as 
suas dimensións son reducidas 
-caben apenas mil persoas- e 
non está en boas condicións de 
conservación, por iso a oposición 
exixe o acondicionamento do edi
ficio en tanto non sexa construido 
o novo auditório. "A povoación de 
Lugo vai ao teatro e demanda es
te tipo de espazos culturais, o au
ditório de Frigsa non chega e vá
ri as compañias xa tíveron que 
anular as suas represent~cióris 
na cidadde por falta dun lugar 
idóneo", explica Branca Rodrí
guez, concelleira do BNG + 

Allariz selecionada entre as doce mellores actuación urbanísticas do Estado. 
As actuacións urbanísticas en Allariz foron incluidas no catálogo de doce cidade do Estado que editou o Minis
tério de Fomento para para participar na conferéncia Habitat 11, celebrada do tres ao catoirce de Xuño en Es
tambul. Trátase dunha conferéncia mundical sobre meio ambiente que reuniu todas as boas práticas neste 
campo. Das actuación incluida~, chama a atención que na Gajiza, ademais dunha pequena actuación nas 
marxes do ria Lagares, en Vigo, Allariz é a única vila escollida. Ademais, as actuacións neutras partes do Es
tado son iniciativas en grandes cidades e nunca de forma tan global c0mo en Allariz, xa que nesta vila incluen
se práticas meio ambientais como a enerxética (coa recuperación dunha mini central e a criazón duna central 
de biomasa), o transporte ou o tratamento de resíduos e augas. -"Para nós, a inclusión neste catálogo, como 
o prémio do Consello de Europa, ainda que non supoñen inxeccións económicas, son un aval para o fi
nanciamento doutros planos de mellara e poden supor o aumento da colaboración das administracións 
públicas nos proxectos que lavemos adiar:ite", ind\cou o tenente de alcalde, Francisco García (BNG). + 
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Poñen· á venda o coléxio 
coruñés das Escravas 

As rnonxas das Escr?vas puxe
ron á venda o coléxio e a igrexa 
que teñen frente ao Paseo Ma- , . 
rítimo da Coruña, na esquina 
con Riazor. Mália que na actua
lidade o chan deste coléxio está 
dedicado á dotación escolar, os 
axentes imobiliários interesados 
na adquisición destes terreas 
agardan que o concello cámbie 
a sua calificación urbanística 
para poder edificar vivencias e 
facer así un negócio-que ascen
dería a seis mil millóns de pese
tas. A Asocición de Viciños Ria
zor-Estádio amosou a sua preo
cupación pala posíbel desapari
ción de mil prazas escolares na 
zona e mantiveron duas 
reunións co arcebispo Xián Ba
rrio, que admitiu que a 
operación de venda está en 
marcha, que xustificou debido 
"á falta de vocacións relixiosas". 
Os viciños, igualmente trataron 
de entrevistarse co alcalde da 
cidade, para tratar de conven
celo de que impeda esta opera
ción especulativá meiante ~ non 
recalificación dos terreas. Váz
qu~z non respostou.+ 

Bueu, Cangas e Moaña 
aproban o seu plano 
de reciclaxe 

Marin decidiu descolgarse 
do plano de residuos do Mo
rrazo, no que se integran de
finitivamente Bueu, Cangas 
e Moaña e que ten como 
principal obxectivo a recicla
xe integral dos residuos só
lidos urbanos. Os alcaldes 
da comarca veñen de visitar 
as experiéncias _de reciclaxe 
en várias zonas do Estado e 
agora, tras descolgarse Ma
rin, van modificar o plano de 
investimentos para adecua-
lo á realidade. En todo caso, 
o proxecto sigue adiante e 
contará cunha aportación 
de 400 millóns da Unión Eu
ropea, máis 230 milllóns que · 
desembolsarán os 
concellos en catro anualida
des. Con este plano o 
Morrazo aforrará máis de 
100.000 pesetas diárias con 
respeito ao plano de 
residuos de Sogama, cuxo 
último paso é a incineración 
do lixo.+ 
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Os produtores_ da Límia manteñen .as tractoradas supeditadas á negociación 

'Para cobrar a dez pesetas o quilo 
de pataca é mellor quedar na cama' 
~ XAN CARBALLA 

"Non nos queda outra saída que mobilizarnos. A dez pese.tas 
o quilo ... asi non dá nen para as sacas. Xa lle- digo á muller 
que o pau xa o teño metido no corpo e que para iso é mellar 
quedar deitado", dinos un veterano produtor de Sandiás. Son 
ás 8,30 da mañá do dia 10 e está coas pantuflas postas, na·Ca
sa de Cultura de Xinzo, xunto a duas dúcias de compañeiros. 
Os labregos da Límia levan catorce xornadas consecutivas 
mantendo un peche en defensa dun prezo xusto para a pataca. 

Na mañá do día 1 O chega o rele
vo á Casa da Cultura. Levan ca
torce días de solidariedade mútua 
, manifestacións, unha taiga xeral, 
e as chaves dos tractores no peto 
preparadas para montar nas cabi
nas e tomar as estradas. Cada 
noite queda un grupo e nas crista
leiras da entrada están os turnos 
rotatórios do peche: por conce
llos, por pobos e por parróquias. 
Os que s.e levantan tan a limpeza 
e deixan os locais désta verdadei
ra Casa do Pov0 listos para os 
que chegan, advertíndo "deixade 
as causas como é debido". 

Veñen mu"lleres e tillos e como 
se demostrou o.día da foJga xe
ral da comarca, a unidade é co
mun. Debátese a situación á es
pera da reunión forzada final
mente pela presión, para que a 
Xunta defina unha posición e go~ 
veme. Nos corros escóitanse vo
ces altas, "o conselleiro di que 
xa sabemos como están os pre
zos e que se non nos conviña 
así non sementáramos_ Valente 
palabra, e lego de que vivimos?" 

Paras ao azar nas ruas a calque
ra e todos din que así non se po
de seguir. Nos armacéns van tra
ballando con algunha pataca 

_ comprada, pero están todos á es
pera de medidas que tiren ao 
sector dos prezos de miséria que 
nen tan sequer cobren os gastos. 

Sen límites na produción 

Por unha ponta do local aparece 
o sindicalista Xosé Manuel Puga 
(SLG), que vai levar ao coche o 
saco de durmir. Non fa1 falla per
guntar para que expoña a situa
ción. "Ao _problema ~ª! q~e lle 

Xosé Manuel Puga do SLG. 

dar saida, pero na negociación a 
Xunta ten que ofereqer unha sai
da porque as causas irán -a piar". 

"A pataca non ten reg:.Jlamenta
ción na Unión Europea, pero re
xen para ela as proibicións taxati
vas xerais de non dar axudas di.,, 
rectas. Cando hai catre anos es
talou a Límia, ofereceron tres pe
setas por quilo para promoción. 
Pero este ano non queren buscar 
nengun xeito, e hai moitas manei
ras de facelo. Mentres un prezo 
mínimo de 18 pesetas seria o úni
co a partir do cal cobririamos gas
tos, permiten entrar· masivamente 
·pataca de Holanda e Fráncia que 
chega facendo dumping, cu sexa 
vendida a prezo menor do que 
custou. Como poden poñela aqui 
a 15 pesetas/quilo se só en trans
porte lles val 9 pesetas/quilo?" 

As esixéncias que manteñen en 
pé pasan primeiramente por unha 
regulación do prezo. "A Xunta ten 
que sentar c;os produtores e as in
dústrias, e servir de garante dun 
acorde que dé estabilidade qO 
sector. E ten que usar o poder pa
ra impedir importacións fraudulen-

tas e-con prezos ilegais. Nestes 
dous anos na Límia noJl hai un· 
problema de sobreprodución, co
mo pasara noutras campañas". 

Plan de Regadio 

As reivindicacións complétanse 
coa esixéncia dun Plan de Rega
d i o e a posta en marcha dun 
Consello Regulador eleito polos 
produtores. "O regadio fíxose ne
cesário pelas ·condicións da co
marca nos últimos anos. Demos
trouse que é posíbel producir pa
taca con regadío, porque a capa 
freática descendera e hai que re
gular a auga. Total són 20 dias 
no ano nos que se precisa regar". 

O cutre problema que se plantea 
é a democratización do Consello 
Regulador que funciona desde 
hai xa sete anos sen eleicións 
nen preséncia d@s sindicatos. 
"Fixérono e nomearon a dedo 
aos membros. Non hai máis ra
zón para non poñelo a andar de
m ocraticamente que impedir a 
toda costa quff entren os sindi
catos. O PP sempre se mostra 
en contra porque lle rompe o sis
tema caciquil'', afirma Xosé Ma
nuel Puga. "En realidade nós 
propomos un periodo transitório, 
denantes das eleicións, nos que 
entre dous , representantes por 
cada sindicato agrário, pero eles 

· saben que despois teñen que fa
cer -a . mesma operación nos ou
tros organismos reguladores, do 
mel, da tenreira, dos queixos ... ". 

A solución non pode demorarse 
moito poque a máis tardar a 
produción, recollida desde Se
tembro nos almacéns e xa clasi
ficada, ten que se vender antes 
de Febreiro. Non chegan a mil 
os produtores censados en toda 
Galiza, maís da metade na ti- · 
mía. Producen por explotación 
entre as 300 e as 1.000 tonela
das e seguen agardando por 
unha saida na que teiman en 
mobilizarse. A Casa de Cultura 
de Xinzo da Límia é, mentres 
non chega unha solución digna, 
unha escala de solidariedade. • 
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Fillos e netos da vaca 
MANUELCAO 

Con motivo das manifestacións realizadas contra da supertaxa 
permitímonos reflexionar sobre o aumento da conflitividade so
cial en Galiza. Quizáis sexa o dos labregos ~problema máis im
portante e representativo da maneira que teñen de relacionarse 
os colectivos sociais e as elites dirixentes galegas. Só un enorme 
e desvergoñento desprécio polo noso povo pode explicar que o 
Govemo da Xunta lle tire un carameliño aos labregos o dia an
terior á movilización programada. Sen dúbida, esperaban que 
fose suficiente e velaí unha demostración da consideración que 
lle merece á elite política a reclamación do principal grupo so
cioeconómico vertebrador e chave para a economia galega. 

A caracterización marxista dos labregos como "saco de patatas" 
é asumida pola Xunta que debe consideralos un "corpo a extin
guir". En calqueira pais europeo os políticos tratan doutr xeit 
aos colectivos ~ grupos de interese. O que hai no caso galega é 
un desprécio activo e unha minusvaloración conscente d s 
membros do proprio paí , poi non hai mái que ver a n utrali
dade do Presidente da Xunta de Galiza ante os cortes na N-VI e 
a manife tacións violenta por parte dos mineiro asturleone
ses. Non tivo preocupación algunha por defend r ao no o em
presários e traballadore afectados pola "flagrante e perxudicial 
alteración da orde pública" pero, en troque , moviliza toda a ar
tillería pesada (policías antidistúrbio , helicóptero , etc.) para 
atacar a mi,neiros das Pontes e a labregos galega . Ademai , ad
mite explicitamente que ó se move baixo presión, poi ó pare
ceu interesarlle o tema da cota láctea e da supertaxa cando e 
comprobou que podía dar lugar a movilización na rúa. 

'Ü Presidente admite 
explícitamente que só se move 

baixo presión" 

Pero, -a estas alturas, é que o Presidente da Xunta de Galiza e s 
seus conselleiros-toupa non se decataron que a defensa do ec
tor agrário é un dos intereses vitais de Galiza? Non estamos 
diante dun problema de loita partidária, senón dun tema que 
afecta á supervivéncia socioeconómica da nosa terra. A autoi
dentificación co país promovida como un conceito teórico rele
vante por Fraga lribame debe consistir, ao menos, en identifi
carse cos problemas do país e traballar arreo para darlle solu
ción efectiva. A quén se lle pode ocorrir que os labregos poidan 
ser inimigos que, polo momento, han de ser controlados e vi
xiados polos carpos policiais non é <loado que se lle ocurra a 
busca de solución para os seus probl~mas : Nunha sociedade de
mocrática o respeto polas preferéncias e actuacións dos colecti
vos sociais e laborai~ e o diálogo coa propria sociedade civil é 
un princípio elemental e básico da acción de Govemo. Quizáis, 
a veta autoritária que aniña en moitos persoeiros do PP-estase a 
impor sobre aquela máis proclive a entenderse co noso povo. 

A maioria dos galegas somos fillos ou netos da vaca, éstas eran co
mo da família --con nome proprio, mimos e pesar ao abandonar
nos-, déronnos o sustento, tiraron do carro e do arado, déronnos 
calor de fogar. A vaca é o animal máis eficiente e integrador da 
economía e a sociedade galega. Ademais é un sinal de identidade. 
Tal vez, o desinterese da Xunta pola sociedade civil e os sectores 
produtivos só revele a añoranza polo "Estado de funcionários". • 
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Aspecto da manifestación celebrada en Vigo polo CIG. 

Vinte mil ·funcionários manifestáronse en toda Galiza 
--

·Paro total no sector público 
-0- M.V. 

Cun 82% no ensino, un 80% 
na sanidade e un 90% nas dis
tintas administracións, o paro 
convocado por todos os sin
dicatos o pasado día 11 foi 
mostra do fondo descontento 
existente por mor da conxela
ción salarial no sector públi
co, incluida polo governo Az-

. nar nos últimos orzamentos. 
As manifestacións, celebra
das en todas as cidades, esti
veron tamén moi concurridas. 

En Fráncia a función pública 
desencadeou, hai un ano, unha 
das protestas máis importantes 
dos últimos tempos. Aquí as 
_cousas non levan camiño de 

tanto, pero a sociedade en xeral 
non deixa de ver que a perda 
de garantías dos funcionários e 
un aviso de até onde pretenden 
chegar as propostas neolibe
rais. A CIG denúncia ademais a 
responsabilidade da Xunta, pois 
recorda que a conxelación 
anunciada polo governo central 
foi correxida nalgunhas comuni
dades polos governos autóno
mos respeitivos, paso que aquí 
o governo Fraga non parece 
disposto a dar. 

Doble convocatória 
de manifestacións 

A masividade do paro foi con
testada desde a própria admi
nistración que o cifrou nalgúns 

casos en non máis do 50% por 
considerar como "non folguis
tas" aos responsábeis dos ser
vizos mínimos. As manifesta
cións máis concurridas foron as 
da CIG que se celebraron pola 
mañá e que reuniron a uns 12 
mil traballadores ·en toda Gal i
za. En Vigo participou tamén a 
CGT. Pola tarde celebráronse 
as convocadas pola plataforma 
que hexemonizan UGT, CCOO 
e CSIF e nas que participaron 
tamén familiares dos emprega
dos públicos e persoas s·olidá
rias ca sector, logrando reunir a 
unhas oito mil persoas. 

A dif eréncia de convocatórias de
be use ao intento das centrais 
estatais de impedir que a CIG , 

A. IGLESIAS . 

maforitária no sector, seguise 
marcando a pauta. UGT, CCOO 
e CSIF, só aceitaronpropostas di
ferentes as estatais en Cataluña. 
En Galiza as propostas da central 
nacionalista foron rexeitadas. 

Estas diferéncias mostráronse 
tamén nos contidos de fondo. 
En tanto que a CIG era partidá
ria dunha resposta máis contu-

. dente, cun paro de vários días, 
as centrais estatais consideran 
suficiente a protesta actual. Un 
portavoz dos nacionalistas reco
ñeceu que, de deixar as cousas 
asi, vai ser difícil que o governo 
central ou o autonómico modifi
quen os .orzamentos para tomar 
en consideración as reivindica
cións dos funcionários. • 

Ladran os cans e escoitase coma se chovese sobre un plástico despois da entrada en funcionamento 'o dia 5 . 

As torres de alta tensión da Merza bruan até a 500 metros de distáncia 
A liña de alta tensión de Merza 
produce ruido a 500 metros de 
distáncia e molestias sobre as vi
vencias próximas. A conexión á 
rede, Xoves 5, foi coreada co ou
bear dos cansa mil metros á re
donda mentres os viciños identifi
can con toda claridade un bruido 
xordo procedente dos cabos, co
ma o da chuva sobre un plástico. 

Ao atravesar a liña por baixo 
das torres, experiméntase a in
ducción do campo magnético 
que produce arrepio, a pesar de 
que a coriexión fíxose con tem
po· seco. E previsibel que ca au
mento da humidade se potén.cie 
o bruido de tixola fritindo ovos 
ou de arroiada que xa produce 
moléstias á toda a Merza. 

No entanto, a empresq. madrile
ña Unión-Fenosa fixo público a 
meio dun comunicado que non é 

sua a responsabilidade da insta
lación desta liña de 400.000 vól
@s polo centr6 dun lugar ·habita
do, o que significa admitir as mo-

_ lestias e prexuizos que produce 
sobre a poboación. Unión-Feno-

sa apreséntase coma unha em
pres a produtora ·de enerxia, 
mentres que a responsabilidade 
do transporte seria de REDESA. 

Os ·viciños ·esperan a senténcia 

do Tribunal Superior de Xustiza 
da Galiza mentres seguen os trá
mites da denúncia por delito eco
lóxico. Non se aforraron formas 
de presión para evitar o procedi
mento legal dos viciños contra 
REDESA, entre elas as visitas da 
parella da Guardia -Civil a horas 
da madrugada para advertir aos 
asinantes. da denúncia das mo
léstias e problemas graves que 
esta decisión lles pode ria su por. 

Oomingo apareceu unha pan
carta no palco, de Merza protes
tando pola entrada en servizo 
das torres e repartí ron se octavi
llas. Seguen chegando bno en
~anto sancións do Governo Civil 
por un millóns de pesetas por 
alteración da orde pública. Nal
gúns casos, interprétase coma 
desafió á autoridade reclamar 
unha orde xudicial aos axentes 
para entrar nunha vi venda.• 
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Os trciballadores 
de Endesa cortan 
o tránsito con 500 coches 

Despois de concentrarense 
nas Pontes o Domingo 8, os 
traballadores de Endesa subí
ronse aos coches e tomaron 
direción. a Rábade. Eran máis 
de cincocentos veículos circu
lando a pouca vel9cidade, o 
que provocou que moitos deles ~ 
fosen parados pala Garda Civil 
para multalos. A caravana de 
automóbeis, na.que a resposta 
dos traballadores foi ''total", se
gundo o comité de empresa, 
durou toda a tarde e cortouse a 
estrada con neumáticos aos 
que prenderon lume. As 
protestas veñen motivadas pa-
la solicitude de investimentos 
que permitan o futuro de Ende-
sa e para rexeitar o plano apre
sentado pala direción que sig
nificaría a perda de seiscentos 
postas de trabal lo.+ 

As indústrias lácteas 
reiteran a protesta contra 
a supertaxa 

A Asociación de Empresas 
Lácteas da Galiza solicitou 
unha entrevista con Loyola 
del Palacio, ministra da Agri
cultura, coa intención de que 
solucione o problema das 
multas por producir, cuxo im
port~ consideran desmesura
do. As empresas continuan 
retendo pagos, polo que o 
Sindicato·Labrego declara 
que para seguir unidos é ne
cesário rematar coa situación 
dalguns produtores que 
levan tres meses sen 
cobrar.+ 

Aumenta o emprego 
no agro en Novembro 

O paro aumentqu na Galiza en 
2.312 persoas (o 1,35%) duran
te o mes de Novembro, segun
do o INEM. No agro, un sector 
excedentário, baixou o desem
prego cando tamén é unha má 
época desde o ponto de vista 
estacional. Este incremento do 
emprego no agro poderia_inter
pretarse como o resultado 
dunha fuxida cara este sector 
frente ao aumento do paro nos 
outros.+ 

Manifestación 
dos traballadores de 

'.Pérez Curto de Monforte 
Os traballadores da factoria 
que a-empresa Pérez Curto 
ten en Monforte 
manifestáronse o pasado 
Luns dia 9 en demanda dos 
salários e indemnizacións re
coñecidos por unha sentén- . 
cia xudicial pero ainda non 
abonados. A empresa, dedi
cada aos prefabricados da 
construción foi puxante até 
hai tres anos, chegando a 
empregar a 40 persoas e a 

·facturar máis de 600 millóns 
anua.is. Os sindicatos, CIG e 
CCOO convocantes do acto, 
culpan a actual proprietária 
da situación de deterioro da 
fábrica. Pérez Curto conta 
con outra factoría na 
Coruña.+ 
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Miles de persoas 
contra o alcalde que quixo 
expulsCJr aos pobres 
-0- A. ESTÉVEZ 

"Nas cidad.es proibiron os probes':, dicialle un. mendigo a ou
tro. "Seria mellor que proibiran a probreza", respostáballe es
te nunha viñeta de Castelao, que serviu para ilustrar a situa
ción criada, moitos anos de.spois, polo alcalde de Vigo, Ma
nuel Pérez e polo presidente dos comerciantes da província 
de Pontevedra, António Reguera: Corenta e tres organiza
cións e asociacións convoca·ron a manifest_ación que o dia 1 O 
tivo lugar en Vigo co lema A pobreza non é delicto e ~ que 
respostaron perto de tres mil persoas convencidas de que 
a "limpeza" non é método para rematar coa mendicidade. 

No comunicado que se lia ao final 
quedaba patente a vergoña que 
suscitarbn as verbas de Pérez e 

. Reguera, nas que sinalaban co
mo un grave problema para o Na
dal a existéncia de vendedores 
ambulantes nas ruase de perso
as que peden esmola. Un dos be
rros de máis éxito na mbilización 
foi o de Manolo a má imaxe dala 
ti só. Segundo as organizacións 
que apoiaban o manifesto, estas 
intencións poden provocar situa
cións innecesárias de xenofóbia e 
rexeitamento que nunca tiveron 
lugar ·e que non son própr.ias do 
alcalde da cidade. 

As pancartas de cabeceira esta
ban compartidas por sindicalis
tas, representantes da Federa
ción de Asociacións de Viciños 
Eduardo. Chao, por inmigrantes, 
principalmente senegaleses, e 
xente da rua, como un mozo que 
se gaña a vida tocando a gaita. 
Uns minutos despois de· comezar 

' ªmanifestación, o alumeado das 
ruas polo Nadal apagouse des
pois de que a xente aludira ironi
camente ao gasto que supuñan . 
as luces. "Apagan as luces para 
non ver aos pobres", com~ntaban 
Hai unhas semanas, varias 
ONGs solicitaran do concello que 
suprimira as luces navideñas e 
destinara os cartos aforrados a 
fins sociais. A resposta do alcal
de, o mesmo dia que realizou as 
declaracións pelas que a sua fa
ma transcendeu fóra de Galiza, 
foi que "había que ter a cidade 
ben iluminada para que os Reis 
Magos a puideran ver e non se 
esqueceran de Vigo para o ano 
1997". As qombillas chegaron até 
as grandes esculturas da cidade 
como a Porta do Atlántico. 

Xustificacións de crise 

A manifestación pasou pola rua 
do Príncipe, peatonal e na que se 
ubican moitos vendedores ambu-

lantes e pobres de esmola. Ta
mén é unha rua. comercial na ci
dade desde sempre, que veu 
abrir e pechar comércios en tem
pos de crjse. Coa implantación 
da grandes superficies, António 
Reguera Repiso tivo unha xustifi
cación para a crise do pequeno 
comérGio'9ue nen pode oferecer 
os prezos ae--Ak¿ampo nen se po
di;:i permitir abrir Oofntr::lgo.s_e fes: 
tivos. Agora, a causa. da crise do 
comércio é transladada aos ven
dedores ambulantes e aos_ men
digos que, segundo o presidente 
da asociación de comerciantes, 
disuaden a moitas persoas de 
pasear pelas ruas céntricas. Un 
deses pobres sintetizaba en dias 
pasados o que lle producian esas 
afirmacións con un é pobre pero 
que ainda por riba lle digan que 
dá ma imaxe ten narices. 

Mobilizáronse xentes desas que 
non acostuman a facelo: mendi
gos, ambulantes, artistas da rua, 
xitanas e. moitas persoas que se 
sentiron agredidas palas inten
cións de Manuel Pérez. "Porque 
non pode, senón que faria este 
home? Un campo de concentra
ción para os pobres?", comenta
ba unha muller que levaba a sua 
neta da man. Alguns berros lem
bráronlle ao ¡;ilcalde que é de 
Sober, en Lugo, e que Vigo se 
caracteriza por ser unha cidade 
formada a partir -de emigrantes 
de aquí e acolá. Cartaces co le
ma Emigrantes coma nós lem
braban a odisea dos galegos po
lo mundo en busca traballo car
tas para sobrevivir; apoiaron a 
convocatória a Asociación para 
a Defensa dos Emigrantes Gale
gos, o Centro Uruguaio Galego 
e o Centro Portugués. Só unha 
organización, Cáritas, desvincu
louse da convocatória mália a 
adverténcia da Asociación de 
Comerciantes de non seguir fi
nanciando ás ONGs se secun
daban a mobilización. + 
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Dunha 
manifestación 
na Coruña a un 

, . 

orfanato en Madrid 

Desde o 12 de Outubro, a Ana 
Horta cambioulle a vida tendo 

. que transladarse desde A Coru~ 
ña, onde residia, a Madrid, a un 
coléxio de orfos da Garda Civil. 
A razón está en ter asistido a un
ha m~ifestación na que partid~ 
paban organizacións xuvenís co~ 

-mo a ASemblea da Mocidade Inde~ 
pendentista e Estudantes Indepen~ 
dentistas contra a celebración do 
Oia da Hispanidade. Esta mobi~ 
lización rematou cunha carga e 

• con várias detencións. 

Ela, militante de EIS, foi unha 
das duas menores detidas na 
Coruña e que pasaron várias- ho
ras nas dependéncias policiais. 
"Despois das hostias recebidas, 
despois dun interrogatório cheo 
de ameazas, intimidacións e in~ 
sultos, despois de horas e horas 
andando de aquí para alá polas 
dependéncias policiais, ao fin 
chamaron aos seus tutores legais 
que son os seus tios", contan 
desde as ]uga, organización que 
tamén participou na mobiliza~ 

ción do 12 de Outubro. Ana 
Horta é orfa, filla de Garda Ci~ 
vil. Os tios de rapaza rexeitáron
na cando foi detida chegando a 
afirmar que para eles estaba 
morta. Non estiveron dispostos 
a seguir facéndose cárrego dela. 

O seguinte paso foi acudir a un
ha asistente social da consellaria 
de Família, Muller e Xuventude. 
O encontro foi decepcionante e 
Ana rematou nun centro de or~ 
fos da Garda Civil en Madrid, 
medida tomada pola família. 
"Cando Ana foi á consellaria na 
percura de axuda, a asistenta so~ 
52ial limitouse a insultala negán~ 
<lose a prestar calquer tipo de 
axuda. Non é de extrañar o xeito 
de reaccionar da família, o que si 
é realmente condenábel é a con~ 
ducta da asistenta social á que en 
princípio haberla que supor que 
lle pagan por facer o seu traba
llo, que non consiste en xulgar á 
xente polas suas ideas políticas", 
contan desde as ]uga. Na delega-

. ción da Coruña de Família non 
tiveron en conta a restemuña da 
rapaza sobre os maos tratos. 

Membros das ]uga, AMI e EIS 
denúncian a represión policial 
que sofren na Coruña e que se 
extende cara todos e todas os 
que participan nos actos que 
convocan. Denúncian, ademáis, 
a existéncia de persoas como o 
señor Venture.ira, coñecido co
mo O Legionário, que se adica a 
controlar e agredir ao~ militan~ 
tes destas organizacións na Co
ruña. Sacar á luz esta informa
ción é difícil para estes mozos e 
mozas cando, segundo eles, "to~ 
do o traballo esrá feito desde 
que se inventaron a história dos 
campamentos de]arrai".+ 

PUCHEIRO 

.O século mediático 
O efecto do trivial é criar unha evidéncia, unha ap~riencia de coñeci~ 
mento onde só hai interese. O trivial non é inmortal. Está feíto de ba~ 
tallas no tempo, choca coas novas situacións ecos confütos. Necesita 
refacerse diáriamente. Por iso os próprios meios inventan cada dia un 
acontecimento único, irrepetíbel. Por isos os meios inventan unha 
nova medida do tempo. Falan, cada poucas semanas, do partido do sé
.culo, da notícia do ano, ou da voda histórica: semp.re unha notícia ba~ 
nal, pois o efímero ten que ser banal por própria definición. Nasceu 
asi unha nova medida do tempo que é a medida mediática. Segundo a 
nova medida, un século, pode durar tán só uns segundos, ou toda un~ 
ha semana, como no caso de encontro Madrid~Barcelona. Nese intre, 
toda a actualidade faise xirar sobre o gozne escollido, pero, cando nos 
damos conta, esvaiuse pois o ciclo da vida da información adulterada 
resulta ser o produto máis. perecedoiro que consumimos.• 

12 DE ÓECEMBRO DE 1996 

Mulheres Nacionalistas 
apresenta a Axenda-97 

Seguindo co costume iniciado 
en anos anteriores, o colectivo · 
feminista Mulheres 
Nacionalistas Galegas vén de 
apreseñtar a Axenda para o 
ano 97, nesta ocasión 
centrada na saude feminina. 

Para MNG é imprescindíbel 
"redefinir a saude desde unha 
perspectiva feminista" e 
cuestionar "un sistema 
sanitário deseñado baixo a 
concepción patriarcal do 
feminino e da saude". Por 
unha banda, MNG reivindica, 
através da sua axenda, o 
papel xogado pelas 
menciñeiras, sacerdotisas, 
comadronas, parteiras, meigas 
e sanadoras ao longo da 
história da humanidade. Pola 
outra, o colectivo feminista 
critica ao patriarcado por 
convertir a estas mulleres en 
bruxas, sanadoras enviadas do 
demo ou en elementos 
paganos "afastando ás 
mulleres do mundo da saude 
ao tempo que aparecía unha 
nova figura: o médico". Ao 
entender do colectivo é 
imprescindíbel mudar a 
concepción do sistema 
sanitário rachando· co 
monopólio dos coñecimentos 
científicos que "controlan toda 
a tecnoloxia vencellada coa 
reprodución, a natalidade ou o 
aborto". A Axenda iníciase cun 
calendário menstrual e 
continua cunha división por 
meses. Entre mes e mes 
recóllense dados, informes e 
textos que explican a evolución 
da saude feminina e denúncian 
a situación sanitária da muller, 
ademais de amplas referéncias 
aos direitos femininos en 
matéria de saude. • 

A TVE na Galiza prémia 
á mellor publicidade 
en galego 

A compañia de Rádio 
Televisión Española na 
Galiza ven de celebrar a 
terceira edición dos Prémios 
de Publicidade en galego. 
Através destes prémios 
preténdese "potenciar o uso 
do galego e que a própria 
publicidade serva para 
afondar no proceso de 
normalización lingüística do 
país", tal e como sinalou o 
Director do Consello de 
RTVE na Galiza, Manuel 
Estévez. Os prémios foron 
entregados por Francisco 
Campos, presidente da 
CRTVG, Xesus Pérez Varela, 
conselleiro de Cultura e 
Comunicación Social, Xosé 
López, decano da Faculdade 
de Xornalismo e o próprio 
Manüel Estévez. Os prémios 
recairon en Augas de 
Mondariz, polo anúncio 
realizado para televisión; 
Onda O do Carballiño, por ser 
a mellar inxerción radiofónica; 
e para a empresa de 
publicidade lntermédia polo 
anúncio que realizou para 
televisión para unha · 
campaña de prevención a 
respeito dos recursos 
mariños. O prémio consistiu, 
ademais do recoñecimento 
público do seu labor a prol da 
normalización lingüística, 
nunhas figuriñas.· realizadas 
polo escultor Silveiro Rivas. • 

· . ... ) , \. '-. 
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O partido c.onsidérase traizoado polo socialista Guterres 

O PCP critica a UE no seu XV Congreso 
~ DUARTE CORREA I PORTO 

O pasado fin de semana cele
brou-se no Palácio de Cristal 
da cidade do Porto o XV Con
greso do Partido Comunista 
Portugués, baixo o lema l)n 
Partido máis forte. Novo rumo 
para Portugal. O Congreso veu 
marcado pola reafirmación 
nos ideais do PCP e pola im
portante renovación que se 
produceu nos organismos de 
dirección do Partido, nomea
damente no seu Comité Cen
tral. Participaron no acto máis 
de 1.500 delegados e contou 
coa presenza de máis de cin
cuenta representacións estran
xeiras, entre elas unha do BNG. 

Os Documentos Políticos apro
bados neste XV Congreso dos 
comunistas portugueses non . 
;;;c!uen propostas efectistas, 
que poidan SGr~1ir para alimen
tar a información-espect¿!!ulo 
que hoxe sobrancea nos máis 
importantes méios de comuni
cación , limitándose a realizar 
unha análise pormenorizada 
da situación actual de Portugal 
nos ámbitos económico e polí
tico. 

Na situación económica fai-se 
finca pé nas consecuéncias ne
gativas que para o país está a 
ter a Unión Europeia. Pésie ao 
espellismo criado polos "fondos 
estruturais", o PCP xulga que 
non se poderá agachar por 
moito tempo a realidade dunha 
economía en proceso de des
mantelamento, froito das conti
nuas reconversións e restrutu
racións dos seus sectores pro
dutivos básicos. En palabras de 
Caílcs Ga.rva.lhas o pasado Sá
bado: ". ,. Vieram os fundos, 
mas veja também o Ljü~ ~ QUe 
saleu. Ternos que ver se nos 
deram a chouric;a para levar o 
parco." Esta análise non difire 
moito das previsións feitas xa 
polo PCP nos anos 80 cando 
se manifestaba contrário ao 
proceso de integración de Por
tugal na CEE. 

En canto á situación política o 
partido salienta como positivo 
"o fin da longa década de go
vernos de direita do PSD de 
Cavaco Silva". Pero denúncia 
que a vontade de mudanza ex
presada polo pavo portugués 
nas eleicións lexislativas do 
mes de Outubro do 95, cando 
apoiou unha alternativa do PS 
que se presentaba como de 
esquerdas, está a ser traizoa
da polo novo governo. No ano 
que leva no poder o Pri.meiro 
Ministro António Guterres esta
ría a demostrar "que as prome
sas feitas ao longo da campa
ña eleitoral (rexjonalización, 
xornada de traballo de 40 ho
ras, educación, etc ... ) ficaron 
na gaveta. 

O governo socialista, sen maioria 
absoluta na Assembleia (pero 
con posibilidade de té-la suman
do os· votos dos ·comunistas), re
xeita chegar a acordos co PCP 
nos temas importantes e busca 
os apoios da direita para garantir 
que as suas propostas sexan 
aprÓbáci'cis: + · · · ' · · · 

Finaliza o proceso de sustitución de Cunhal 

Un 20% dos membros do novo 
Comité Central non formaban 
p~rte do anterior. Abandonan a 
Dirección -alg~ns históricos da 
etapa clandestina e da dB Abril 
(Revolución dos Gravas), e en
tran outros cadros máis novas 
que aportan experiéncias adqui
ridas do seu traballo xa na etapa 
democrática. Deu-se por pecha
da o que alguns analistas políti
cos deron en chamar a "longa
transición" no PCP. 

O proceso conclue sen abrir un
ha fenda entre a ''vella garda" e 
os 11ovos. O abandono por parte 
de Alvaro Cunhal (con 83 anos, 
membro do Comité Central des
de 1936 e Secretário Xeral do 
PCP durante 31 anos) dos car
gos unipersoais no Partido, pé
sie ao difícil que se presupoñia, 
foi levado de xeito lento pero se
guro, a fin de que non se -produ
cisen situacións semellantes ás 
ocurr~d~~ ~ últimos anos neu
tros Partidos Comunista5 de Eu
ropa Occidental. . 

O proceso ·iniciase no importante 
XIII Congreso Extraordinário, ce
lebrado en 1990, que tora con
vocado co obxecto principal de 
analisar os graves acontecimen-

tos que estaban a suceder nos 
países socialistas, funda.men
talmente na URSS, e no que o 
PCP non aplaudeu totalmente 
os cámbios que se estaban a 
producií e que provocarían a 
destrución do chamado bloque 
sociaff&!a, Recoñecianse, sen 
embargo, moitas áas aporta
cións positivas da perestroika, 
sobre todo as referentes ao to
mento do debate critico no inte
rior do Partido e ao combate 
contra as posturas dogmáticas e 
imovilistas. Naquela ocasión 
criarase a figura oo Secretário 
Xeral-adxunto, cargo para o que 
foi eleito Carlos Carvalhas. Dous 
anos despois, no XIV Congreso, 
Carvalhas · pasou a ocupar a Se
cretaria Xeral e criou-se un novo 
-organismo presidido por Álvaro 
Cunhal, o Conselho Nacional, co 
obxecto de garantir que o proce
so de substitución nas suas res
ponsabilidades se levase de xei
to gradual e fose asumido por to
do o Partido. Agora Carvalhas 
8st.:rr!~ o liderazgo pleno. Desa
parece a figura dG Presidente do 
Conselho Nacional e o P,rópríü 
organismos, pasando Alvaro 
Cunhal a ocupar un pasto no no
vo Comité Central, xunto ao res
to dos seus integrantes.+ 

M. VEIGA 

Cataluña durante 
o fra~quismo 

Durante o franquismo, Cataluña tivo unha peculiar relación co réxime 
milltar que exercia o seu poder desde· Madrid. A identidade cultural 
catalana foi esmagada, pero o poder dos cataláns, burgueses e comer, 
ciantes, quedou intacto en moitos casos. Ven. moi a conto, neste senti, 
do, a interpretación do escritor barcelonés Eduardo Mendoza quen, ao 
fio da sua última novela; Una comedia ligera, opina que "a Cataluña ac-: 
tual é, en moi boa parte, máis do que se di, filla daqueles, que sen ser 
culpábeis de guerra, aceitaron confortabelmente a situación". Unha 
das personaxes, desta última obra de Mendoza, é un govemador civil, 
antigo heroida cruzada, profundamente anti,catalán, quen se lamenta, 
após do seu' cese: "a todo me decian que si, e despois facian o que lles 
petaba". Pero o narrador esclarece ademais outra vertente da realidade 
de Cataluña durante a ditadura. O Govemador é destituido precisa, 
mente por investigar a desaparición de várias toneladas de 'fariña che, 
gadas da Arxentina para abastecer os fondos xerais do racionamento, 
pero desaparecidas no porto de Barcelona, antes de seren repartidas. O 
consorcio harinero catalán "ten protectores poderosos, moi arriba". En 
Madrid, en El .P_a~~C: · . i!1-~i_n_u_a _ ~~tra das p~~so~a~es ?e Mendoza. • 
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EMliRA~léN 

Xesus Gómez, sindicalista galego na S~íza 
.;: J • ~ .. ~ • 

'Os sindicatos galegos teñeñ un désafio n~:l recuperación daS pensións dos emigrantes' 

* XAN CARBALLA 

"Axudar aos traballadores emigrantes retornados, para que 
reclamen uns cartos de pensións que lles corresponden, é 
unha obriga para as institucións perQ tamén para os sindica
tos e as organizacións dos próprios emigrantes", afirma Xe
sus Gómez, un galego de Santa Comba que leva desde 1981 
traballando en Xenevra e hoxe é secretário sindical no Syndi
cat lnterprofessionnel de Travail/euses et Travailleurs dese 
cantón, ocupándose das relacións coa administración fiscal, 
animación dos sectores de construcción, indústria, xardins e 
agricultura e a consulta xurídica dos afiliad_os destes sectores 
cos tribunais de traballo. Leva vários anos tei.mando na· reivindi
cación das. pensións . de vellez e de venez complementária que, 
por descoñecemel'.lto, moitos emigrantes deixaron de perceber. 

Ó Consulado. anunciou que xa Como é posibel que haxa un 
colectivo de traballadores 'tan 
amplo que descoñeza ·os seus 
direitos? 

· estaba a O-cuparse dos gale
, gos en colaboración co~ Xu~ta 

e cos concellos, pero só no 
plano das pensións de vellez 

Unha grande maioria po persa- . ~sen incluir a Complerrrentá-
al inmigrado na Suíza ven do-__ ·ria. Pe.ro ese traballo xa o de

, meio rural , ond~ non teñen - oían tfü f.eito.-parqu.e--r.cn é-4i-fí ~ 
practicamente e)(p.e~léíicfa· na_ cil e abonda- con m_a_n~ar unha 

.. -vk:la -6-e- asalaria- . lista coas di r-e-
do, e ademais a . ción·s á -Calxa . 
sua fo.rmación - Suíza de Com-
escolar básica ·fi- IN ,· pensación -que 
xérase na escala ' . a· Galiz~ . . ·está en -Xenev-
franqutsta e sala~ · - poden CQmezar_ ra. Habi·a -que 
zarista .01,1de o come.za_r. _polo 
feíto de pergun- por estabelecer priricípio fac_en-
tar e esixir direi - do público nos 
tos era literal- ·listas e facer concellos a ac-
mente un c~ime e ·. ciº!J . .Pª-!ª---Q-ü8 
a submisión ao Circular·a estes mandaran · 
superior candi- informácl-órr · _ os· seus dados, 
ción sine qua _e. non empezar 
non p.ara Vivir efiÍíÉr QS .~ ___ ... ..----- -.. por. qi_GBr que xa 

4 ~~ tr.~nqulio. Se a -1 - ~ o estan facendo 
iso lle unimos as . ¡ retornados" sen que ninguén 
diferéncias do · o soubese. 
sist~ma · soéial 
suizo co do pa.ís 
de orixe, o moi-
tas vece's insupe-
rábe I problema 
idiomático -as 
nóminas veñen 
en francés ou eri 
alemán-::, e o 
feitb de que Su í-
za preferi?e es-
coller unha emi
gración non está-· 

. bel e precária, 
. para reducir o 

custe social por 
médio dunha política selectiva, 
na que interesan os traball~do
res máis calados, xa tes o cal
do de cultivo para que, , pasa
dos os anos, se acumule · esta 
ver~fadeifa débeda social que 
pode e debe correxirse. 

Que fan as autoridades suizas 
e as institucións consulares e 
da Xunta ante este problema? 

As suízas cóbrense dicindo 
que os traballadores teñen d.i
reito a reclamar os cartas e a 
lei ampara a non prescripción 
de direitos até a idade de 75 
anos do traballador, incluso 
máis en certos casos. As auto
ridad es españolas e as ga
legas agora non poden dicir 
que non sabian e no cadro de 
·riegociacións bilaterais coa 
Suíza deben criar unha comi
sión que centralice os casos e 
á cal se pode dirixir un organis
mo oficial español. Chegar ao 
fondo só depende da vontade 
política e competéncia dos que 
governan ou sexa de que quei
ran mover ficha. · 

A quen se- po
den dirixir os 
que se conside
ren afectados? 
Que xestións 
poden facer? 

Os· sindicat0s da 
Galiza poden co
m ezar por esta
belecer listas e 
facer el r.cu+ar a 
información en
tre os retorna
dos. As listas de-

ben conter:- _nome, apelido~, da
ta de _ na_cemento dos posíbeis 
afectados, empresas nas que 
traballaron, cantón, fotocópia, 
cando menos, de unha -folla de 
pago ou nómina por e~p·resa 
e, se o teñen,·tamén a éópia do 
permiso de estadía. 

Cónstame que a CIG ten con
tactos moi sólidos con sindica
listas galegas nos diferentes 
Qantóns su ízos que poderian 
utilizar para saber as Caixas de 
Pensións nas que están os fon
dos acumulados. Despois de 
ter o enderezo da Caixa cal
quer persoa pode facer unha 
instáncia e, xa encamiñados, a 
reclamación funciona moi ben. 
Pero iso require un traballo 
imenso e unha dedicación q·ue 
se viria acumular aos grandes 
problemas aos que se confron
tan os sindicatos. Coido que 
poderian negociar un convénio 
·coa Xunta para que esta toma-
ra aos seu cargo · os gastos 
xustificados. Se ternos en canta 
que , segundo estimacións dos 
especialistas ; existen miles de 

millóns que se inxectarian na 
economía galega, os dirixentes 
empresariais, se os supernos 
competentes, teñen que ama
sar tamén interese. 

F.ala sempre da ve.llez comple
mentária que é a máis desco-
ñecida? ' 

Todo isto que falo de articular 
un srstema alternativo é sobre 
fon'dos de Pensións Cmnple
mentárias, porque nó caso de 
vellez (a pens~ón por asi dicilo 
normal) hai que dirixirse, ao 
cumprir os 65 anos '(homes) e 
62 (mulleres) -de a pouco se
rá 64 anos para as mulleres
ou ben á Seguridade Social es
pañola Ol.J á Caisse Suisse de 
Compe-nsation (18, Av. Edmond _ 
Vaucher - 1203 Xenevra). Eu 
recomendo que non pasen por 
intermediários porque poden 
escreber en calquer língua que 
receberán resposta. 

Cal é a afiliación ·sindical dbs 
galegos na Suiza? 

O que coñezo é o Cantón de 
Xenevra. Hai unha maioria de 
galegas sindicados pero varia a 

taxa segundo actividades. Os 
galegas traballan en todos os 
sectores, desde funcionários da 
saúde até peóns da construc
ción e están ben representados 
nos comités , A nível de funcio
nários de sindicatos en Xenev
ra coido que só estou eu pero 
hai máis ·no conxunto da Suíza. 
A CIG galega ten organización 
própria en cantóns como Zu
rich. 

Os sindicatos suízos farian 
acordos coas organizacións 
galegas?· 

Non haberia problema co meu 
sindicato e eu mesmo estou dis
posto. A posicion teria que vir 
da base, dos emigrantes retor
nados e dos afiliados nos sindi
catos galegas que fagan fdrza 
sobre as suas centrais para que 
se interesen e estas poden diri
xirse aos sindicatos suízos que 
seguro que están en boa dispo
sicion As sociedades galegas 
de emigrantes tamén poden ter 
un labor para dinamizar toda is
ta reivindicación e mesmo po
den pedir a .colaboración da 
Xunta. A tod_o o mundo lle ten 
que interesar.• 
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Mandela asina a 
Cons6tución de Sudáfrica 

O documento que garante a 
liberdade e a igualdade en 
Sudáfrica foi asinado por 
Nelson Mandela o Martes 1 O 
no estádio de Shaperville, ao 
Sul de Johanesburgo. Ao ac
to de sinatura da 

·Constitución acudiron trinta 
mil persoas aos que Mande
la, acompañado de vários mi
nistros e do presidente da 
Asemblea Constituinte, Cyril 
Ramaphosa, animou coa in
tención "de construir unha 
sociedade libre como sudafri
canos, africanos e cidadáns 
do mundo. Todas as orgaríi
zacións políticas súbscribiron 
a Carta Magna e, incluso, o 
partido zulu lnkata, que non 
a asinou por entender que 
non outorgaba autonomía de 
abando aos governos provin 
ciais , declarou que a respeta
ría.+ 

A CIA organizou a guerra 
suxa en Guatemala 

A revelación, por parte dQ 
asesor de l:lilJ G.tiil:on, 
Rich~\:i riuccio, de· detalles 
da guerra suxa l~vada 
adiante pola CIA en Guate
mala en 1992, molestou 
tanto á intelixéncia norte
americana que os seus diri
xentes -un poder que esca
pa ao control real do presi
dente- decidiron criar un 
comité de avogados e altos 
funcionários contra 
Nuccio, que foi sancionado 
coa perda de aceso a ese 
tipo de información 
confidencial no prazo de 
un ano. A revelación de 
Nuccio demostra que a CIA 
organizou a guerra suxa en 
Guatemala mesmo contra 
cidadáns norte-americanos 
vencellados aos líderes 
-das guerrillas loca is.• 

Xirnenes Belo e 
Ramos Hórta recollen 
o Nobel da Paz 

A colonización e represión 
de Timor Leste foi notícia en 
Oslo o dia 1 O da man do bis
po Carlos Felipe Ximenes 
Belo e de Jose Ramos Har
ta, que recolleron ese día o 
Prémio Nobel da Paz, que 
lles foi concedido pola Aca
démia Sueca, O feito de que 
compareceran en roldas de 
prensa separadas foi 
interpretado como unha me
dida de presión de Yakarta 
para que non puideran 
denunciar a violéncia dos di-_ 
reitos humanos en Timor 
conxuntamente. Pero o certo 
é que o exiliado Ramos Har
ta non tivo atr-ancos para. fa
lar da situación na que é co
ló'nia indonesa á forza e para 
outorgarlle niáis méritos que 
os próprios ao bispo, que vi
ve en Timor como partidário 
dun diálogo que remate coa 
violéncia·do governo de Ya
karta. Cento corenta millóns 
de pesetas acompañan ás 
medallas e servirán, segun
do os premiados, para conti
nuar a de'núncia. O presiden
te portugués Jorge Sampaio 
estivo presente na 
cerimónia. + 
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SÉRBIA _, -

A Fronte Popular sérbia gaña con cómoda maioria as terceiras eleicións desde 1989 
·- ... .- ----·------ --- - -

. .. ...... - -- .. -- ·-· .- ·-· - . ....... .....- -- - .... 

O desga_ste, únic~ arma ·de. y.tashingt011. Contra MiloseVic, 
principal garante de Dayton 
-0-G. LUCA 

A OTAN quer desgastar a irila
xe de Slobodan Milosevic, o lí
der da Fronte Popular sérbia, 
pero non se atreve a actuar de 
.cara contra o principal garan
te dos acordos de Dayton e 
da pacificación dos sérbios da 
Bósnia. A OTAN mobiliza o 
descontento dun pais empo
brecido pola guerra e o blo
queo pero Milosevic gaña to
das as eleccións exixidas por 
Occidente desde 1989, inclui
das as recentes municipais. 

Para apartar á Fronte Popular 
(o Partido Socialista (PS)-comu
nis!~- e g caa!ición Esquerda 
Unida), Estados Unidos confia
ba nas eleccións libres ás que 
se comprometeu Milosevic des
de o 89, cando era aliado tácti
co de Washington contra a 
alianza alemá con croatas e es-
1 oven os . Pero os inquéritos 
electorais anúncian o avance 
das esquerdas na terceira con
sulta desde o 89 e comezan as 
manifestacións en Belgrado. 

A fronte de direitas Zaiedno 
(xuntos), que a penas coaliga 
ao pro-norteamericano Zoran 
Xinic e ao monárquico Drasco
vic, canta cunha parte dos estu
dantes universitários que pro
testan sobre todo contra a reclu
ta militar e o derrumbe da::¡ uni- . 
versidades e con capas da po
bo ación empobrecidas pala 
guerra de Bósnia. 

O esforzo da guerra deixou lu
goslávia, que agora só ten Sér
bia e Montenegro, na ruina . O 
paro chega ao 50%: e ct infla
ción é do i 00% . Ainda que 
arriaran as sancións económi
cas despois dos acordes de 
Dayton, a emigración de técni
cos e profesores é continua e 

imparábel e refuxiados sérbios 
da Bósnia ocupan o lugar dos · 
especialistas que marchan. Pa
ra sorpresa dos enviados espe
ciais, unha parte dos manifes
tantes de Belgrado non renun
cian á ideoloxia de esquerdas e 
son de feito nostálxicos da lu
goslávia que tiña . a cuarta dé
beda externa do mundo e un 
nivel de vida comparábel ao de 
ltália. 

As protestas non poderán coa 
Fronte Popular pero poden des
gastar a Milosevic. A OTAN pa
receu durante un tempo resig
nada a manter no poder a Slo
bo , sobre todo despois de ami
sar nas (Jrnas nas elección pre
sidenciais de 20 de Novembro 
de 1992. Unha visión segada da 
realidade quer que Milosevic e 
un dictador, pero de feíto foi ele
xido presi_dente de Sérbia no 
ano 89 e relixido tres anos des
pois por sobrada maioria. 

A estratéxia da oposición paíé
cese á ~ampaña de desgaste 
que emprendeu o Partido Po
pular despois de perder as 
eleccións do 93. Ten que admi
tir que Milosel{ic é presidente 
democrático ainda que pon co
mo condición para resolver os 
problemas do pais que se vaia. 
Na realidade sérbia hai catro 
problemas non dóados,.de su
perar pra que se produza este 
recámbio. O Primeiro é o com
pleto fracaso nos intentos occi
dentais de apadriñar unha fron
te de direitas. O cavern!i:c!a. 
Vruk Draskovic, qu8 quer corc
ar rei dq_ Serbia a un descen
d~nte de Milan Obrenovic, lider 
da resisténcia contra os turcos 
no entreséculo , non asume os 
acordes de Dayton como era 
de esperar en alguén que de
f ende o domínio sérbio dos 
musulmans de Bósnia. Pala 

contra, Xir:tic, defensof dos 
acorélos de Dayton, tenta con
cil iár d~sesperadamente esta 
posición co nacionalismo sér
bio que o levou a participar de 
a pouco nunha manifes1ación 
en Bania Luca da formación 
arredista PartidÓ Democrático· 
Sérbio. 

O segundo inconvinte na inten
ción de desmontar á Fronte Po
pular sérbia, é precisamente a 
existéncia dun sindicato de cla
se dominante. Xinic di que os 
obreiros non participan nas pro
testas porque reciben do sindi
cato un subsídio de paro escaso 
pero importante nun tempo=- de 
crise. Os sindicalistas sérbios -
din que lles merece máis con- · 
fianza o seu sincHcato e o seu 
partido que as vagas p.mmesas 
monetaristas e modernizadoras 
de Xinic. 

o tercerro -valado que Occidente 
quer superar con protestas. na 
rúa é a credibilidade universal 
do diário público Dnevni Te/e
graf (500.000 exemplares de di
fusión) e o feíto que de exista só 
television pública, contra a que 
se dirixen intermitentemente as 
manifestacróns da direita. A 
campaña occidental ten un efec
to limitado no interir de Sérbia, 
case restrinxido a Belgrado, e a
pmpaganta exterior sofreu un 
golpe despois do Tribunal Su
premo dar a razón ao trunfo da 
Fronte Popular. ----
?ar fin~ non menos importante 
éa contradicción que vive a 
OTAN á respeito de Slovodan 
Milosevic. Só un político do pres
tíxio do lider sérbio puido sentar 
na mesa de Dayton aos sérbios 
de Bósnia que libraban unha 
guerra para defendere,n o seu 
território. A retirada desta poboa
ción é unha peza clave para 

A guerra reventou o consenso social en Sérbia. Na imaxe manifestación de moz:os en contra do reclutamenta. Na man mostran as 
suas cartillas militares. SRDJAN ILIC 

manter a paz e Milosevic é o seu 
garante. En Belgr~do saben que · 
Washington fai por minar o pres
tíxio dun dos últimos líderes de 
esquerda do continente con ba
se popular pero tamén están 

c;:onvencid_os en que non darán o 
paso de derrubar pola forza á 
Frone Popular. Milosevic sábeo 
e ·por iso c;ieixa aos manifestan
tes chegar a uns metros do edifi
cio da televisión.• 

NOME ----APEUDOS ---------
ENDEREZO ___________ CP.--

TLF.----- POVOACIÓN--------

Solicita lle sexan enviados ........ exemplar/es da Axenda Alternativa Galega 97, 

polo importe de 1.800 ptas cada exemplar, incluido xa o 10% de desconto. 

PAGAMENTO 

O Ingreso do importe na canta de Caixa Galicia 2091 0550 82 3040092831 , 

adxuntando con este Boletín, copia do resgardo de ingreso. 

O Envio de talón a nome de papelária. 

O Contrareembolso (gasto adicional de 300 ptas). 
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O pre.zo da espuma 
de b.arbear oscila 
entre as cen e as mil 
pesetas. 
Seguramente o 
contido da máis cara 
non é moi difer~nte · 
do da máis barata. 
Págase a marca que, 
xunto con outros 
elementos de 

: distinción similares, 

1 
1 
1 

proporcionan ao 
interesado un 
ambiente de 
glamour, útil para 
esquecer esa riada 
de pobres cos que se 
encontrará ao sair de 
casa. 

Conta (;l raiña Sofía 
que o 23 de Febreiro 
de 198 i mando u ao 
seu filio, ·o infante 
Felipe, daquela de .13 

1 ano·s, a seguir con 
1 seu pai as incidéncias 
: do intento de· golpe, 
1 para que fose 
1 adewendendo sobre 
I_ os asuntos de 
1 · Estado. Meada a 
1 noite, o príncipe 
1 caeu rendido e houbo 
~ que levalo a dormir. 
1 · Outros rapaces, sen 
1 embargo, algú11s 
1 máis noves, 
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De príncipes az1:1is 
Este que segue é um como de 
príncipes azuis. E como todo 
bom canto de príncipes azuis, 
ainda que a sua trama seja arre
piante, este conto tamém deve 
fazer-_se. comegar com aquela 
fe.liz frase que di "havia umha 
vez ... ", mália que a vez na que 
"havia" o que 
houvo nom se 
situe em tem-

Pois bem, nessa mesma vez e 
esse mesmo rebanho de azuis 
príncipes optou, para evitar o 

_ e_xposto, assediar a sobredita 
capital da nagom, cousa que 
executárQm por apenas duas 
vias, a terrestre e a aérea, dada 
a evidente dificultade que teria 
dé arribar qualquer embar
cagom numha cidade que care
ce de porto e mesmo de mar. 

pos tam le
gendários e 
pretéritos co
mo a locugom 
sugiriria e 
mesmo como 
serfa 0- gese
j á ve. Ainda 
assi: 

E a partires de aqui, para rego-
zijo daqueles que gostam dos 

lsso si, nom contos de príncipes azuis que 
· acabam a labazadas, todo é 

vaiam pensar sangue. lsso si, nom vaiam pen-
que se verteu sar que se verteu sangue azul: 

1 os malhados fórom os de sem-
sangue azu": os pre, pois , é sabedoria popular, 
melhados forom que os príncipes azuis devem 
os.de-sertf"l!d____ ~h~g~r ao final d~s cantos sem 

f.11
" - ¡nd•cros d~ despe1teamento. 

Havia umha 
vez, na capital 
dumha nagom afectada por um
ha enfermidade que se conhece 
como "colonizagom" umha ma
nifestagom de estudan.tes na. 
que se reclamava umha melho
ra -ou, qua.ndo menos, o nom 
pioramento- do ensino público. 
Havia,- essa m.esma "ez, um 
sem-fim de príncipes azuis que 
jamais· pecaram de educagom e 
que nom estavam dispostos a 
pecar agora, só porque tres 
(mil) réJ.pazes reivindicassem o 
seu direito a usar a cabega para 
algo mais que para levar paus. 

(O transcritor deste conto que fi
naliza ·precipitadamente gragas 

. á cortesia dos seus protago
nistas de azul, quer agradecer a 
todos eles por actuarem de aci
cate para a redacgom do mes
mo. Especialmente, saúda ao 

- pitufo que lhe espetou umha pri
meira pancada na boca como 
inconfundível chamada a um 
posterior diálogo -monólogo
de paus que o dita interlocutor 
havia de desenvolver sobre o 
carpo do que transcreve. Acci
tem todos eles a minha mais 
sincera anitnadversom). + 

XA VIER R. FIDALGO 
(COSTA DA M ORTE) 

O Mariscal 
·rardo de Cela 
En primei·ro lugar, e inda que ~ 
soe a tópico, quera darlle a 

· ANT, as grácias pola posibilida
d~ que nos· dá de talar en voz 
alta aos que, coma min, non so
mos ninguen. Grácias. E coma 
sei que tedes unha marea de 
cartas para publicar, tentarei ser 
breve. Agora que ficamos xa .a 
piques de pasar por riba do ca
bodano do asasinato do Maris
cal Pardo de Cela, quixera facer 

. unha chamada, unha reflexión 
en voz alta, para que dunha vez 
por todas, os galegas e galegas, 
os patriotas (talando claro) , revi
sitemos uns lugares e as datas 
da nosa esmagada história e 
entre todos, rncupe~etnos a nó-· 

sa memória histórica. A nasa 
memória histórica de resisténcia 
secular a España. Sen cair en 
mitificacións infantis , mais sen 
desprezar os fitos que· contribui
ron a contrubuir esta vella na
ción chamada Galiza. 

E de certo , un dos feitos máis 
salientábeis que conven revisi
tar e 9 figura 
histórica do 
Mariscal Pe-

. dro Pardo de Non 
.Cela. Xa sei 
que era un se- esquezamos 
ñor feudal. que o Mariscal 
Que non era 
nen un ha foi o derradeiro 

· monxiña da · 
caridade, nen resistente contra 
un paladin dos do coroa de 
dereitos -civis. Castela 
Mais non caia- . 
mos no erro 
"españolizan-
te" de descali-
ficar a sua tremenda importán
cia histórica no contexto da re
sisténcia a anexión de Caste
la/España. Por que non esque
zamos que o Mariscal foi o de-. 
rradeiro resistente contra do co
roa de Castela. E o queiran ou 
non os historiadores españois. e 
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españoliz.antes, se Pardo de 
Cela non houbese morto asasi
nado no mercer do 17 de De
cembro do ano de infausto re
cordo, a nosa pátriG"J. , moi posí
belmene hoxe seria unha nación 
con estado próprio. Unha Galiza 

-independente. 

Oxalá algún dia, máis cedo que 
tarde, o dezasete de decembro 
sexa un dia subliñado en verme
llo nos nosos calendários. 

Oxalá algun dia todas as cida
des da nasa pátria teñan unha 
rua co nome do Mariscal Pedro 
Pardo de Cela. Mais non esque
zamos a ninguen. Desde o Me
dúlio ate Os Mártires de Carral. 
E, coma remate, non quera nen 
podo esquecer unha senténcia 
que eu entendo vital e rotunda. 
A nasa supervivéncia depende 
da nasa lndependéncia.+ 

X. NOGUEIRA CRECENTE 
(VIGO) 

Relacións Laborais 
Despois da tan sonada inaugu
ración da E. U. de Relacións La
borais , alguén ten que encherse 
de valor para quitar a clareo os 
trapos suxos . 

Empezamos mal ; sen aparca
mento, megafonía nas clases , 
biblioteca, cafeteria (aínda que 
esta dependéncia non é de vital 
importáncia nunh~ Escala Uni
vers itár ia) . Pero debemos ser 
pacientes e comprensivos , e 
darlles un tempo prudencial pa
ra a instalación de todo isto. 

Por isa que este non é o motivo 
desta carta. Empezamos pior se 
lles digo que os/as alumnos/as 
da 2ª e 3ª planta, teñen que bai
xar das clases á secretaría, foto
copiadora e delegación de alum
nos pola rampla de "acceso para 
~utomóbiles" (lembremos que foi 
concesionario dunha prestixiosa 
marca) ; e digo os alumnos/as, 
porque existen unhas escaleiras 
interiores que son de uso exclu 
sivo para o profesorado e perso
al do centro ; que elitista e discri
minatório, verdade? 

Nestes fríos días de inverno , 
cantas veces ternos que aclima
tarnos? 

Explícame, si estamos en clase 
con calefacción , no cámbio de 
hora, é probábel a necesidade 
de baixar a calquera dependén
cia anteriormente citada. E para 
isa , debemos abrigarnos para 
enfrenamos ás condicións cli
matóloxicas adversas que nos 
agardan. "Si pretendemos asistir 
á seguinte clase, non irnos de
sabrigarnos, poñamos por caso , 
mentres agardamas cola na fo
tocopiadora máis ben por cues
tións de tempo e comodidade, 
polo que recibiremos calor, sen 
posibilidade material c;Je comba
telo aclimatamento no retorno á 
clase. Esto pode acontecer máis 
dunha vez, ao longo das 5 ou 6 
horas de clase diárias. 

Posíbeis solucións: 

1 . ...,-Escaleiras interiores para 
todos ou para ninguén, en teoria 
todos somo.s iguais diante da 
Lei e mentres hon se demostre 
o contrário., ta.mér.i .somos ig(j~·is · 
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Q:ue opina das rnanif estacións? 

Pilar Constantino López M.R. Xosefina Blanco Carme 

Farmacéutica Pensionista Empregado P.ensionista Ama de casa 
• 

Fan ben. O Govemo non 
defende os intereses de 
quen se manifestan: Co
mo no ca o do leite, que 
vai facer esa xente senón 
pode producir? Eu son 
de Boimorto e ali ternos 
ese problema. Con res
peito á policia ... cambia
ria o réxime, pero moitos -
teñen os mesmos costu
mes que antes. Ademais, 
este que mandan agora 
son os mesmos.+ 

Non as vexo ben. Esta
rnos cansos de tanta ma
nifestación. Todo o mun
do se manifesta pero 
nunca para outras causas, 
como para que a xente 
traballe, P,ara que haxa 
empregos e para que non 
protexan os sindicatos 
aos que teñen bons em
pregos sen dar golpe. A 
xente maniféstase por ví
cio. A policía non é con
tundente dabondo. • 

Teño unha opinión posi
tiva porque, para desgrá
cia da xente, para con
querir algo senón se rno
ve un non se fai nada. 
Non sei se a policía está 
a .ser agresiva cos labre
gos e obreiros, pero o 
que sei é que isto pódese 
agravar senón hai unha 
solución. O Govemo non 
ten nengunhas gañas de 
dialogar, o único que 
quer é dar a pa1iza. • 

Eu non sei nada de nen
gunha manifestación, e 
iso que vex.o a televisión 
e o telediário todos os 
dias e ali non din nada 
disto. [Tarnpouco sabe 
nada dos 'feridos que 
houbo] Feridos hainos 
en todas as partes. Eu se 
ti vera os anos dunha 
persoa nova teria outra 
forma de pensar, pero 
agora non teño ment_e 
para outra cousa. • 

Senón hai manifestacións 
non fan caso a nada. Non 
.gosto das manifestació.ns, 
pero os do Governo ig
noran á x.ente. Non sei se 
a policía é violenta ou 
non e tampouco sei se o 
Govemo ten unha atitude 
dialogante ou non, por
que de política non en
tendo nada, só sei que a 
xente vai ás manifesta
cións porque non ten ou
tro remédio. + 

de civilizados para empregalas. 

2.-Que cubran a devandita 
"rampla" de acceso a clase, falo 
dun cubrimento completo, xa 
que a bisera actual non ailla de 
ventas e choivas "zorregadas". 

Alegacións do persoal do centro 
á primeira solución: 

Din que somos moitos e que nos 
cámbios de clase semellamos 
unha enxurrada (indirectamente 
chámannos "bestas", non o fan 
asi cando nos cobran a inscri
ción); se o problema fose motiva
do polo exceso de peso seria un 
claro erro de previsión ou planifi
cación, nunca 
dos alum-
nos/as. 

Alegacións, 
ambas as é:iú
as de carác
ter verbal , á 
segunda al 
ternativa: 

Afirman que é 
ilegal, e que 
foi corrobora
d o polo res
ponsábel da 
obra. En cal-

Din que somos 
moitoseque 
nos cámbios de 
clase 
semellamos 
unha enxurrada 
(non o fan asi 
cando nos 
cobran a 

quera caso inscrición) 
non hai docu-
mento escrito 
que nolo ex-
plique, nen 
que se saiba a exposición públi
ca é de libre "acceso" ou leitura 
para os/as alumnos/as e posí
beis profesionais como parte es
pecífica do dereito positivo espa
ñol. E comprenderán vostedes 
que un/unha Oiplomado/a en 
Relacións Laborais, ten .que es
tudar leis de abando como para 
perder o tempo en informarse 
sobar da lexislación vixente en 
matéria de urbanismo. 

Non creen vostedes señores 
lectores, que xa abonda que os 
máis indefensos .sigan pagando 

os pratos rotos por mor dós 
erros daqueles outros que re
xentan o poder. 

Podería extenderme máis, pero 
todo tén un límite. Outro día fa
lareilles, con moifo gusto, dos 
cámbios nos plans de estudo e 
as súas consecuéncias para o 
alumnado, ao estar exento de 
representación activa e efectiva 
nos Consellos de Escala. Explí
came, existe representación pe
ro non a desexábel. Isa sí, neste 
aspecto os responsables son os 
propios interesados.• 

AZUCENA MENDEZ CARDOSO 
(FLOLLEDO,SALYATERRA) 

Nadal e pobres 
Chega o Nadal, e con estas datas 
promoven a revolución comercial, 
todo un bombardeo de consumis
mo, máis acelerado ca nunca. É a 
hipócrita imaxe da sociedade ca
pitalista transformada nun barbor
do de egoísmo e filantropismo cí
nico. Ao dicer "hipócrita" e "cíni-

- ca", fago referéncia as rudas de
claracións do señor Perez (publi
cadas o Martes, 3 de Decembro 
de 1996, no Fwo· de Vigo) por 
mor da molesta preséncia deses 
dous colectivos que integran os 
mendigos e os vendedores ambu
lantes nas rúas de Vigo. 

Esta "xerite" segundo Perez, e al
gún que outro máis, non deberían 
bulir por aí ·mostrandose aldraxo
sos e noxentos, insultando co 
seu estar o Clube de Sensación 
de Vivir do noso alcalde. Resu
mindo, tal e como reza a canción, 
Feliz Nada/, Feliz Falsedade. 

Non sei polo tanto que fará Pe
rez cos malpocados. Deporta
los á Sibéria? Manda-los para 
Cuba? Repartí-los. pala peninsu
la e illas? Ou simplemente bota
los da cidade como fixo o Váz
qt.1ez en A Corurfa.1 

Estamos cansos de que situa
cións como estas pasen unha e 
outra vez, e teñan tanta cara co
mo para dici-
lo abertamen-
te sen prex-uí
cios, nen pro
blemas de 
concéncia e 
moralidad e, 
esa que tanto 
predican. 

Qué é o Be
nestar Social , 
para a conce-
11 al a Corina 
Porro? Seria 
o vivir dos 
"elexidos" 
xunto coa ac-
tuación vio-

Quéé-o 
Benestar Social, 
para a conce"ala 
Corina Porro? 
Seria o vivir dos 
"elexidos" xunto 
coa actuación 
violentada 
Policía 

lenta e racista da Policía do no
so concello, utilizándoa como 
unha ferramenta máis no siste
ma de exclusión social, practi
cando a política de olios que non 
ven corazón que non sinte. Xa 
ve señor Pérez, o noso corazón 
ainda palpexa. 

Os feítos estan demostrando 
que o racismo e a intoleráncia 
están meténdose pouco a pou
co nas nasas vidas, deixando 
que bechos podresJoan nas , 
mazás sáns.+ 

IOLANDA V AZQUEZ CASANOVA 
(MEMBRO DA PROPOSTA DE 

ACCION ZAPATIST Á) . 

Casa pública: 
non e ouro 

-todo o que relace 
Os presupostos do ano 1997, 
ehsínannos un camiño que des
de os nosos pastos de traballo 
hai anos que estamos vendo e 
sofrindo: a marte silandeira do 
sector público. Coma os rios, to
dos-os P?SQ.S. fan camiño cara o 

santuário que fixeron con gran 
esforzo os partidos que gover
nan o Estado Español. A entrega 
en sacrificio ao gran deus capital 
de todo o que se chame público. 

Non para aqui a inmolación, non 
chega facer a venta, hai ademais 
que xustificar este proceso bus
cando os culpábeis entre os tra
balladores e basta con convencer 
a opinión pública de que somos 
indivíduos acomodados, sen nen
gun tipo de interese polo naso la
bor, nunha verba, desidiosos in
curábeis que non nos importa pa
ra · nada o mundo de necesidades 
que deco~re ao naso.lado. 

Trabúcanse estes señores, non 
é tan doado facernos un traxe la
boral aos traballadores públicos, 
algún sacrífi-
cio nos costou 
chegar aos 
nosos ·pastos 
de traballo, 
ainda que no 
médio algun 
entrase cunha 
sobrecarga 
eléctrica. E 
que nos topa
mos dentro da 
dispensa do 
Estado ou da 
Adrnin istración 
Autonómica?: 
conxelación 
salarial, "des
forma ció n" 
profision~I. 
mobilidade xe
ográfica, etc. 

,E se isto .vos 
parece pouco 
ainda vos digo 
máis, topamos 

Parecelleao 
leitor que esta 
sociedade ia 
estar máis 
desenrolada se 
o traballo dos 
empregados 
públicos o 
fixesenos 
explotados 
traballadores 
das empresas 
detraballo 
temporal 

co . piar patrón: non ternos direito 
a negociación colectiva, se nego
ciamos para pouco serve, por
que cando lles peta non respei
tan os acordes, nen ternos derei
to· ao subsídio de desemprego: . 
cantas ventaxas verdade? 

Parec·eJle ao leitor que esta· so--

1 

1 

1 

permaneceron 
espartos, cicais 
porque sabian que as 
suas casas tiñan ben 
máis que perder que 
a família real. 

Tres veciños de Vila 
de Cruces foron 
multados polo 
Governador de 
Pontevedra, Millán 
Mon ( Chuni), por 
enfrentarse á garda 
civil qüe.defendia as 
compañías eléctricas 
que pa·san o ·tendido 
de-alta tensión polo 
centro de Merza. Os 
veciños recordárolle 
ao govern.ador que á 
hora que mencionaba 
a sanción estaban 
reunidos con el, 
como ben podia 
lembrar. Estes 
pequenos despistes 
son debidos · a que 
volve usarse a vella 
prática ·de dar a 
información policial 
por boa, ainda que 
contradiga as leis da 
física sobre o tempo 
e o espácio. -

Houbo xe[lte que 
non saiu a pasada fin 
de semana porque 
algúns informativos 
de rádio e televisión 
anunciaron a 
,chegada dun 
temporal a toda 
España. En Galiza a 
climatoloxia foi mellar 
qL:Je o resto do mes, 
pero o turismo interior 
viuse resentido. Velaí 

. porque urxe a 
autodeterminación, 
ainda que só seña no 
servício 
meteorolóxico. 

O secretario da 
función pública de 
CCOO anúncia na 
Cadea Ser que a 
folga é un éxito en 

· toda EspañaJ 
"quitado en Galiza, 
onde ternos pouca 
preséncia". A 
continuación ·ven o 
informativo da Ser de 

· ·Galiza, nc;r~ue se 

.. 

"' 

-

· ¡ 
! 



.. 

.. 

-
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1 informa de que a 
1 folga foi seguida 

maioritariamente. 
Semella ·que os de 
Comisi·óns non . 
soportan as folgas, 
cando o 
protagonismo é 
doutros. 

Cheo xa dos 
problemas locais,· 
psicoloxicamente 
canso, co seu grupo 
n:iunicipal amotinado, 
din que Manuel 
Pérez, alcalde de 

I· Vigo, anda na 
1 procura dun retiro 
·: cómodo. Todo isto é 
1 comprensíbel .. O raro 

é que lle ten botado o 
ollo, como lugar de 
repouso, a un cargo 
de Conselleiro. E esa 
idea de Pérez explica 
moito do que sucede 
(ou mellor ·dito: do 
que non sucede) 
neste país.+ 
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ciedade ia estar máis desenro
lad a economicamente e inte
lectualmente se o traballo dos 
empregados públicos o fixesen 
os explotados traballadores 
das empresás de traballo tem
poral, ou persoal con . CO!ltratos 
lixo que nunca saben se o mes 
seguinte terán traballo e por 
conseguinte saude económica. 

Considera entón o leitor que 
estariamos mellor atendidos 
polo médico se nos cobrase 
vinte ou vintecinco mil pesetas 
para darnos un xarope para o 
catarro, cincoenta ou· sesenta 
mil para que os nosos meniños 
poidesen ir a escola todos os 
meses, tres ou catro -mil para 
poder mandarlle unha carta a . 
un amigo polo seu cumprea
nos. Non, non e non ise non é 
o camiño non poden asesiñar 
impunemente o estado de be
nestar que tanto traballo, anos 
e vidas nos costou, por iso es
tamos tan alporizados os tra
balladores públicos ultimame.n
te, Non só nos queren levar a 
nos por diante , tamén queren 
comer todos os direitos desta 
sociedade. • -

XOSÉ. CHOREN 
(A CORUÑA) 

A Cámara Agrária 
de Moaña é da CNT· 
Nestas semanas pasadas· nos 
medios de comunicación apare
cía a información de que a Cá
mara Agrária de Moaña pasa a 
propriedade do Concello. 

Nos queremos facer pública a 
nosa protesta por unha série de 
cousas: 

ANOSATERRA 

st. ~os tl\OUEOE.S, 
tl\()VO pf_ZA ... _ 

1 º Este local 
é propriedade 

_da CNT, pre
cisamente do 
seu sindicato 
de indústrias 

A disculpa de que vai darlle 
aloxamento a un clube de 
xubilados non nos serve 

dar de que o dito 
local é Património 
Histórico da 
C.N.T. 

pesqueira~, 
chamado a Alianza Marinera, 
sendo construido polos seus afi
liados no ano 1933 . 

2º O alcalde de Moaña é sabe-

3º Que ainda 
sendo sabedor 

de todo isto, fixo xestións desde 
o ano 1995 coa Consellería de 
Agricultura, Gandería e Montes 

·a espaldas dos seus proprie
tários: A CNT. 

-1 2 QE DECEMBRO DE 1996 

está aberta ás vasas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 

Os textos non deben exceder 
·as 45 liñas. 

Envios a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 

Apart. 1.371 36200 Vigo 
ou através do Fax: 

(986) 22 31 01 

4º Que a disculpa de que vai 
darlle aloxamento a un clube de 
xubilados non nos serve xa que 
a CNT non é a responsábel de 
que en Moaña o devandito al
calde non lle fixese un local a 
este colectivo social namentras 
"o nacionalista cos votos do 
PSOE" (para chegar ao poder 
todo lles vale a estes salva pá
trias) , seguía enchendo o peto 
cun soldo astronómico para os 
tempos que corren. E que non 
hai nada mellar que ser demó
crata e patriota ... 

5º Que así como á UGT o Esta
do devolveulle o seu património 
tanto histórico como sindical , a 
CNT non se lle devolveu nin un 
nen outro. E·ainda por enriba te
rnos que aturar que estes lam
bespiñas de última hora veñan a 
botarlle máis leña ao lume.+ 

SINDICA TO DE ÜFICIOS V ARIOS 
DE VIGO ( CNT) 
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Milleiros de películas dobradas ao 
galega sen exibir nas salas comerciais 
A TVG clave para '"a .dobraxe das películas de estrea ou de aluguer 

*H. VIXANDE 

A ausénda de cinema de estrea 
dobrada ao galego, asi como a 
inexisténcia dun mercado de 
aluguer de filmes en galego é cri
ticada constantemente polas aso, 
ciacións culturais do país, que 
ven como en Catalunya a Admi, 
nistración apoia ao cinema es
tranxeiro en catalán, que vai ga, 
ñando espazon as salas comer, 
ciai e nos demais ámbetos do 
mundo audiovisual. A partid, 
pación da TVG en iniciativas de 
difusión das películas en galega 
-aproveitando as suas dobra
xes- poderla dar un pulo impor, 
tante ao cinema na nosa · língua. 

A Mocidade pola Normaliza
ción Lingüí tica ven de deman
dar a exibición de cinema infan
til e xuvenil en galego nas salas 
comerciai . Por outra banda, vá
rias asociacións culturais atopan 
atrancos cando queren utilizar 
con fin culturais o fundo de pe
lículas dobradas pola Televisión 
de Galiza ao galego. A TVG ten 
cedido as suas películas en caso 
concretos, pero recoñece que is
to entraña dificuldades legais. 

Para Eduardo Galán, responsábel 
das dobraxes na Televisión de 
Galiza1 hai unha complexidade 
na negociación do direitos de 
exibición en circuitos distintos 
ao televisivo ou cinematográfico, 

ue están en man das multina
cionai . "Nó temos o direitos 

dobraxes -explica-, pero non 
direit para a ua expl ración 

noutro camp . e ido que pola 
TVG n n hab ria r blema en 
c d r dir it s, p ro ria n ce-
an un e fi rz im rtante para 

c n u rir que a multinacionai 
ced n dir ito de explotación e 
empre de película clá ica do 
e enta e setenta, co cinema ac

tual eria mái difícil. Ademai , 
nunca e abe moi ben a quen 
penenc nas películas; 'frecuen
te que unha multinacional poda 
negociar a exibición en televi
sión per que non teña os direi
tos do vídeo, por exemplo". 

A propriedade intelectual dos 
produtos audiovisuais non é o 
único incomente. "Títulos dos 
anos trinta, que son de domínio 
público e polos que non hai que 
pagar direitos -explica Galán-, 
en princípio serian máis acesí
beis, pero nestes casos sempre 
existe o problema de atopar unha 
cópia en condicións que permita 
facer reproducións en vídeo';. 

Experiéncias fallidas 

O escritor e profesor Agustín 
Femández Paz tentou desenvol
ver un proxecto. de unidades di
dácticas con películas clásicas 
aproveitando as dobraxes da 
TVG, pero as dificuldades nas 
negociacións coas multinacionais 

A morte de Chano Pieiro frustrou a realización dunha unidade didáctica de ~empr~ Xonxa para levar esta película ás escotas. 

titulares dos direitos de explota
ción abortaron a iniciativa. Algo 
semellante estivo a piques de sair 
adiante. O director de cinema, 
Chano Piñeiro tentou facer un
ha unidade didáctica sobre o·sua 
película "Sempre Xonxa", acom
pañada da distribución da fita de 
vídeo e doutro vídeo co docu
mental de como se fixo o filme, 
para ser visionada nas escolas. A 
prematura morte do cineasta in
terrompeu unhas negociacións 
coa Con ellaria de Educación 
que x.a estaban moi avanzadas. 

A TV3 i desenvolveu un pro
xecto de levar o cinema ás esco~ 
las. A canle catalá tiña máis fa
cilidades por canto nese país o 
património audiovi ual próprio 
é moitos maior que na GaHza e 
podía aprovei.tar as suas próprias 
película para ir montando un 
aparello de distribución de víde
os nas escotas para despois ex
tendelo ás películas estranxeiras 
dobradas ao catalán ou con sub-
títulos nesa língua. · 

Con respeito ás películas exibi
das direitamente en galego na 
sua estrea nos cinemas, na Gali
za houbo contados casos de do
braxe, un deles é o de "O pico 
das viuvas". Esta iniciativa co
rrespondeu á distribuidora Fil
max, que dirixe o galego Xúlio 
Fernández. Foi un paso cativo 
que Fernández califica de positi
vo, mália que, o P,úblico maiori
tariamente optaba pola versión 
en caste llano, que se exibia 
nunha sala anexa nuns multici
nes de Compostela. 

Tampouco hai un mercado de 
vídeo de aluguer en galego. Isto 
é. debido a que a dobraxe direita 
en galega non existe e a televi
sión vai con un ano de retraso 

con respeito ao mercado do ví
deo, de modo que tampouco se 
poden aproveitar as dobraxes da 
TVG para a sua explotación no 
vídeo comercial de aluguer. 

Contodo, Caliza ten un merca
do potencial de perto de tres mi
llón de persoas e un mercado 
cultural formado por numerosos _ 
coléxios e asociac.ións cultúrais 
interesaaas no visionado de fil
mes en galego. Todos os sectores 
coinciden en que a demanda é 
constante, pero ninguén dá o 
paso de satisfacer es~a demanda. 

As opcións en marcha 

Xúlio Femández manifüstou-es
tar disposto a apostar por ir in
troduCindo o galego no . cinema, 
pero até agora a Administración 
non foi unha interlocutora útil. 
"Tentámolo con Política Lin
güística e coa TVG -explica-, e 
a vex-dade é que ambas institu
cións tiñan interese, pero as 
equipas directivas mudan cons
tantemente e un aparca a inicia
tiva por desazón". Cando dobrou 
ao galega "O Pico das Viuvas", 
Fernández agardaba que anual
mente tres ou carro películas ti
vesen versión na nosa língua na 
sua estrea cinematográfica, para 
iso é preciso que a TVG partici
pe no financiamento das dobra
'x.es -que logo poderá aproveitar 
para a emisión en televisión. 

"Tamén oferecin facer unha en..
ciclopédia audiovisual galega 
coas . películas clásicas dobradas 
ao galega, eu _teño os direitos de 
filmes como "King Kong", "Ci
dadán Kane" ou "O home tran
quil9", só ha( que buscar unha 
institución que aptoveite esta 
iniciativa", di Xúlio Fernández, 
que estima q~e tanto a TVG co-

mo outro meio de comunicación 
poderia oferecer aos seus clien
tes este servizo através· da edi
ción dun coleccionábel, como 
os moitos fasdculos que se dis
tribuen xunto cos periódicos. 
Hai experiéncias de entregar ví
deos acompañados dos xornais:' 
O Oiário 16 de Galiza distribuiu 
a série completa de "As Aventl:i
ras de Tintin" levadas ao cine
ma e dobradas ao castellano. 

"Para introducir o galego _no 
mercado do cinema hai que co
rnezar co.mo en Catalunya, onde 
ao princípio dobraron algunha 
película e agora xa hai várias 
dobraxes comerciais .ao ano", 
explica Xúlio Femández, que ere 
que iso pode ser aproveitado pa
ra que haxa películas en galego 
non só nas salas de cinema, se
nón tamén nos vídeoclubes. 

A auséncia da curtametraxe en 
galega e outra das características 
do mercado audivisua.l na Galiza. 

. Para o exibidor Miguel Anxo 
· Fernández,. "non hai probl.emas 
. técnicos para exibir curtametra-
xes sen distprsionar os horários 
das sesións, pódense incluir cur
tos de dez minutos pero é preciso 
que a Administración apoie esta 
iniciativa". As curtametraxes 
custan cartos ao exibidor, por iso 
prescinde delas, xa que o público 
acude á salas para ver 'as longa
metraxes e non hai unha-deman
da específica deste produto. Se
gundo Miguel Anxo Femández, 
a priori os proprietários das salas 
de cinema non son reácios a in
cluir curtas na programación."A 
Administración tiña que submi
nistrar de balde as curtametraxes 
e a maiores dar unha subvención 
cando se chegue a unha cota de 
exibición anual", suxire Miguel 
Anxo Femández. • 

Ollando aquí 

i p p . f ILAR ALLARES 

~finitivamente, un serán de 
domingo non é o momento máis 
propício para artellar as liñas dun 
artigo. A vida pasa á nosa beira, 
pero non somos quena apreendé-la_. 
Hai un filtro a nos afastar dela, a 
verdadeira vida. Só chegan ecos. A 
xente entretén o seu tédio --que 
nen sequer chama xa tédio, que nen 
sequer ten nome- no hiper
mercadO", aproveitando que xa 
estamos, ou case, na época do 
Nadal e o hiper-consumo 
programado. Ou no futebol, sen que 
ao pior lle resulte excesivamente 
imoral que a publicidade 
magnifique a importáncia dun 
encontro entre dous "grandes" 
comparando-o coa Il Guerra 
Mundial. Total, son xa morros mui 
antigos, un "rollazo" que os rapazes 
estudan para a selectividade, tan 
liado como iso do franquismo e a 
guerra da que falan os máis vellos. 
Que guerra? 

~ro tamén é verdade que sen 
compras, futebol e a pantalla 
cambiante e acolledora da TV, o 
mundo resulta máis inóspito. 
Outros procuran un sentido nos 
"paraísos artificiais", que tampouco 
se chaman xa asi, porque quen se 
vai lembrar a estas alturas do 

·paraíso. Só existen os que ofertan as 
axéncias de viaxes, cunha cuidadosa 
cartografía de hoteis de luxo ~ 
praias despampanantes de costas á 
miséria. Só ás vezes, ao lonxe , como 
se fosen figurantes dunha película, 
se alviscan as somqras dos que 
sobran, dos que con tanta precisión 
linguística alguns chaman 
"desechables". 

-

Ávida, filtrada polo tédio 
dunha tarde de domingo, non 
parece de verdade. Alguén, nun 
xogo de prestidixitación, a anda a 
escamotear. Pero está, e voltará a se 
fazer visível. lncomodamente 
visível, con estudantes apaleados . 
pola policía e obreiros baleados; con 
ringleiras intermináveis de africanos 
que lembramos ou .esquecemos ao 
ritmo que mandan as axéncias de 
notí~ ias e o poder -único- que as 
dirixe; coas palavras igualdade, 
alienazón, revoluzón, convertidas 
en fóseis que procuramos enterrar 
axiña. Con mortos que non reviveff 
como· os da TV e teiman en 
manter-se morros. Con bocas que 
sempre teñen fame e fan tan 
redundantes todos.os livros, todas as 
sinfonías e os "collages" e as obras 
de teatro .. . _ 

A vida, sen filtros, é. tan feroz 
que se resiste a toda orde. O tédio 
de domingo non dá apagado as suas 
imaxes: a dun piñeiro contra o que 
fusilaron a moitos na nosa última 

· guerra --contou-no--, e ensinou a 
sua foto, o fillo de Alexandre 
Bóveda, .P.orque· o seu pai fo¡ un. 
daqueles morros; a dun contedor de 
obra ao que arroxaron o corpo 
dunha rapaza de vintecatro anos. 
Era da miña aldea e vi via no 
Madrid máis marxinal. Os viciños 
acompañaron-na sen perguntas até 
San Estevo;como se nunca tivese 
deixado de ser unha máis entre eles. 
Hai siléncios que queren domear o 
caos e reduzi-lo aos límites do 
humano.+ 

.. 

.. 
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······························································~···················'········~················ Lumieira cumpre • O libreiros a favor do prezo fixo 
Na última asemblea ordinária 
da Federación de Libreiros de 
Galiza aprobouse o informe 
apresentado polo presidente, 
Xosé Manuel Alonso Martínez, 
pero, ademáis, chegáronse a 
acordos para seguir loitando pa, 
raque se aplique a lexislación 

sobre o prezo fixo dos libros. Os 
libreiros maniféstanse en con, 
tra dos pontos ilegais de venda, 
o fotocopiado ilegal e a venda 
directa das editoriais nos cen, 
tros escolares. O 
perfeccionamento e adecuación 
dos libreiro~ tamén se tratou 

como prioridade asi como a re, 
alización de campañas para a 
divulgación da leitura. 
Ratificouse a concesión da me, 
dalla de ouro da Federación a 
Baldomero Cores Trasmonte 
pola sua colaboración e traba, -
llo a prol do libro.+ 

20 anos como a 'asociación 
alternativa' de Carballo 

ou outro, tiveron relación coa 
agrupación. 

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

A asociación c~ltural Lumieira 
de Carballo cumpre vinte anos 
de traxectória e desde o dia 9 de 
Decembro está de celebración. 
Nesta xornada de apertura 
apresentáronse os actos a cele, 

Despois de que o dia 10, a com, 
pañia de teatro Mofa e Befa apre, 
sentara o espectáculo Para ser 
exactos, o Mércores 11 celebrou, 
se un curruncho para falar de 
asociacionismo con diferentes 
agrupacións da zona no que se 
pretendia sacar conclusións para 
unir o traballo dos axentes cultu, 
rais. Os membros de Lumieira ex, 
plican que o traballo que inten, 
tan levar a cabo no concello é 
un alternativa aos actos culturai 

•Cinema 
e ecoloxia 
en Chantada 
O cineclube chantadino Os pa, 
peiros organiza as VIII Xomadas 
de Cinema e Ecoloxia que come, 
zan odia 16 coa proxección dos 
traballos apresentados ao prémio 
Lobo de cinema,· que serán califi, 
cados polo público que asista. 
Todos os afeizoados que queiran 
apresentar un video, deben ter 
en conta que este teña como du, 
ración máxima 30 minutos e mí, 
nima de 5, puidendo concursar 
en forma de denúncias, reporta, 

xes e dramatizacións co eixo te, 
mático do meiambiente. As xor, 
nadas de cinema conti'nuan na 
Casa de Xuventude de Chanta, 
da coa proxección o Martes 1 7 
de A sombra do lobo, o 18, con 
Os dentes do diaño, o 19, con O 
derradeiro dia e o V<mres 20, 
proxectarase Babe, o porquiño
valeri.te. + 

• VII Semana 
da Cultura Galega 
O estudo do reino suevo de Ga, 
liza centra a VII Semana da Cul, 
tura Galega, organizada polo Co, 

Direcri vo da Amics dels Arts de Terrassa 

J ordi Femández 

léxio Oficial de Doutores e 
Licenciados en Filosofía e Letras 
e en Ciencias de Galiza Sul. Du, 
rante tres dias, desenvólvense 
conferéncias ilustrativas sobre 
un periodo histórico que abran, 
gue na Gal iza entre os anos 412 
e 585. Despois da charla de Ma, 
nuel Diaz y Diaz o Mércores 11, 
Xosé Eduardo López Pereira fala 
o Xoves 12 do Reino Suevo nas 
suas fontes e, ao dia seguinte, 
Pablo C. Diaz, da Ur:üversidade 
de Salamanca, impartirá a con, 
feréncia "O Reino Suevo. Pasa, 
do e presente dunha história de, 
safortunada". As conferéncias 
teñen lugar·no paraninfo do lns, 
tituto Santa Irene, de Vigo, ás 
oito e média da tarde.• 

. brar asi como un libro que con, 
memora o vixésimo ·aniversário 
da agrupación desde que en 
1976 un grupo de mozos come, 
zaran a levar a cabo iniciativas 
que, moita.s veces, estaban mar, 
cadas, pola clandestinidade. Un 
deses mozos, Xan Fraga, tiña de, 
zaseis anos daquela e, neste 
cumpreanos·, apresenta como 
historiador un libro que reflecte 
a história de Carballo en foto, 
grafias, editado por Espiral 
Maior. En carro idiomas, galega, 
castellano, inglés e francés, o 
traballo exp1ica parte da memó, 
ria desta vila. 

'Debe haber maioi: coñecimento entre as.nacións do Estado' 

Camilo Nogueira estivo na apre, 
sentación do aniversário o día 9, 
v.inte anos despois de que non 
puidera intervir nun acto cele: 
brado pola mesma asociación 
neutros tempos. Son moitos os 
que se adscribiron á cea de con, 
fratemidade que ten lugar o Sá, 
bado 14 na Casa Rey, de Carba, 
Ilo: Manuel Rivas, Arsénio lglé, 
sias, Manuel Maria, Francisco 
Rodríguez, Pilar Garcia Negro, 
Miguel Anxo Fernan,Vello e 
Xurxo Bon:azás, entre outros. 
Son todas persoas que, dun xeito 

· oficiais, desmarcándose com 
unha alternativa que oferece 
currunchos literário , teatro ou 
un taller meioambiental. O dia 
máis significado da as ciación é 
o das Letras Galega , no que xa 
levan dezasei ed icións d un 
concurso de pintura infantil e 
quince do lirerário infantil,xu, 
venil. A mú ica ne te aniversá, 
rio ponna Xocaloma, que actuan 
o Venres 13 á nove no cine Re, 
ga. As entrada a todo o acto 
son de corenta pe o que axuda, 
ran á a ociación a non perder 
carro ainda que re eñan que a 
Dirección de Política Lingüísti, 
ca outorgou unha axuda impor, 
tante. Con máis de cento cin, 
cuenta sócios, Lumierra quer 
medrar máis e, por i o, chama a 
todos os interesados para poder 
cumprir outro vinte ano . + 

-0- l. VARELA I BARCELONA 

Como se informaba nun nú,.. 
mero anterior a agrupación 
Amics del Arts organizou en 
·'Ierrassa diversos a~tos e ex .. 
posicións en colaboración 
coa AS,PG, entre elas unha 
mostra da obra gráfiéa e Cas .. 
telao e unha conferéncia do 
deputado nacionalista Fran .. 
cisco Rodríguez. Jordi Fer .. 
nández é presidente da voca, 
lia e cultura da agrupación. 

·Como xurdiu a idea de crear . 
~ unha sección de literatura ga .. 
laico .. portuguesa dentro da 
vocalia de literatura de Amics 
de les Arts? 

Tanto eu como Lluis Felip so, 
mos adictos á literatura galai, 
co,portuguesa. Consideramos 
que é unha cultura que se de, 
beria de coñecer en Catalunya, 
e que seria unha experiéncia 
aproveitábel polos galegos que 
hai en T errassa. 

Considera esta iniciativa un 
feíto aillado a que 'T errassa se, 
xa unha cídade con grande nú .. 
-mero de emigrantes galegos? 

A iniciativa de levar a cabo isto 
xurdiu entre cataláns sen mirar 
as orixes. Ainda que eramos 
conscientes de que no mundo da 

-emigración galega non se facian 
_nengun tipe de actividades co, 
_mó, por exemplo, en Saba~ell. 

En Catalunya, Euskadi existe 
-como nación pero Caliza · seme .. 
lla que non. A que se debe isto? 

- ~ Penso que o t€ma do País Basco 
esta moi mitificado. A cuestión 

, basca apreséntase máis especta, 
cular. A i1uaxe de Galiza nada 

ten que ver con isto e a loita do 
País Basco parece que tivo unha 
maior influéncia no Estado. 
Ademais disto a cultura basca 

-chama polo estraño, polo exóti, 
co, e por presentar uhhas dife, 
réncias máis marcadas _mentres a 
galega semella, polo menos a 
língua, máis cercana. 

Que interese ten dar a coñecer 
a cultura galega en Cataluya? 

Sería importante que existise un 
coñecemento sério da cultura e 
a história das diferentes nacións 
do Estado. O ·seu descoñece, 
mento supón a forza do Gober~ 
no central. En xeral tanto as 
charlas do ano pasado sobre a 
história e o proceso de normali, · 
zación da língua na Galiza e so, 
brea Poesia de Celso Emílio Fe, 
rreiro como a exposición de 
Castelao tivo unha moi boa aco'-
1lida e despertou un grande inte, 
rese en Terrassa. En canto as 
persoas que participan; estamos 
SOr:-'rendidos de que a maior par, 

te da xente sexa catalana e que 
as persoas de orixe galega que se 
apresentan son poucas e mós, 
transe desconfiadas. 

É posíbel que este rexeita, 
mento por parte dos galegos 
poida deberse á posición to, 
mada polo Centro Galego de 
'T errassa despois de definirse 
nos xornais locais como "o · 
único centro con dereito reco .. 
ñecido para dar a coñecer o
éontido da cultura galega"? 

É posibel que os colectivos de 
galegas de T errassa este.an in, 

OPtNIÓN 

GEORGES DUBY: 
INMEMORIAN 

ENCARNA ÜTERO 

Eu era somentes unha aluna máis na aula de história a piqu s -e m 
todos os que estábamos ali- de rematar os nosos tud univer irá, 
rios no campus de Toulouse,Le Mirail. Polo tanto, xa d c briramo 
e coñeceramos algo do mundo medieval, mais o Seminári impartido 
durante un mes polo mestre medievalista que foi George uby ( co, 
ñecido de nosoutros polos seus libros "L' an mil", "Le Dimanche de 
Bouvines", "L' economie rurale et la víe des campagne dans l'Occident 
Medieval", "Guerriers et Paysans" e un longo etc., moit s dele libr 
de texto e matéria de exame) espertou en nós novas paixóns. O tema 
dese mes de traballo era "A marte, o infemo na vida medieval" e neste 
tempo el fo¡ quen de descobrir,nos os medos e os terrores das xentes 
nesa época e a búsqueda da salvación e do ceo nos diferentes esta, 
mentas. Mais, sobretodo, apresentou,nos, e para inin, alomenos, por 
primeira vez, ás mulleres como s1,1xeitos e protagonistas da história, da 
vida construida no tempo e do quefacer cotián. Este traballo históri, 
co, protagonizado por máis da metade da humanidade, que foron -e 
seguen a ser- as mulleres, froitificou despois no traballo científico de 
Georges Duby, nas· numerosas publicacións individuais e colectivas 
na que unha das máis senlleiras e grandiosas foi "A História das mulle~ 
res" dirixida por el mesmo en colaboración con Michelle Perrot e pu, 
blicada na versión española pola editorial Taurus en cinco volumes. 

fluidos pola política do Centro Non voltei a escoita,lo máis como profesor, si éomo conferenciante e 
Galega que se_ moye tan· so no · divulgador na apresentación devários libros e logo xa en Compost~la éq 
fomento dunha cultura folclo,- gallo do seu nomeam.ento come) doutor Honoris C~-usa na Facult.ade de-
rista, e mostra unha atitude História. Pasarán vários anos-máis e o seü saber científico,, vizoso e apai, 
contrária a dar a coñecer -a li, xoado, continuaó-i:i. a eslar tan vivo ccimo sempre, facendo da história 
teratura galega, a sua política é medieval unha ciéncia chea de sentimento· xa que as suas personaxes 
totalmente antinacionalista_ e son homes e mulle~es que se animan ap~sar do pe~o s~cular do tempo. 
de dereitas, por así dicer, e 
consideran as no.sas_ inici-ativ~s 1 • D seu corpo atopou repouso,.mais perma;ece a súa obra iume~sa_" e ut} 
como a exposición de Castelao, - campo de traballo aberro que froitificará c:zada vez máis no tempo.+ 
co.mo nacionalista e de "es, 
quemas".• 



ANOSA TERRA 

Falar do 
tempo incerto 

Título: As certezas do clima. 

Autor: Miguel Anx<J Fernán-Vello. 
Editorial: Galaxia. 

As certezas do climd 1l , obra galar
donada co Martín Codax 1996, 
acaba de chegar ás librerías e per
mítenos, outra volta, sentir a po
tencia lírica de Miguel Anxo Fer
nán-Vello. Tras o fermoso e clari
ficad r limiar con que Xosé Mª 
Alvarez Cáccamo nos introduce 
nun clima propicio para a súa lec
tura, faise difícil non ver nos ver-

unha mutación irreversible na 
poética do autor. Fernán-Vello 
abandona definitivamente a ex
pr i, n t talizante do gozo ab olu
to, que d mi.naba completamente 
br~ anteriore , para dar paso á 

presencia dunha dor existencial 
aguda xa intuída nos Poemas da 
lenca nudez<2> e que se converte en 
elemento fulcral do poema. 

Qué silencio, de súbiw, neva sobre o meu sangue 
e qué pow nocturno me acravesa o descino, 
aquí, na encrucillada, 
ondeé lento o olvido. 

O seu poético avísanos, xa no 
texto inicial, que comeza unha 
viaxe en retomo "En dirección ao 
norte", cara ó territorio mái 
abrupto e inhóspito seguindo un
ha chamada atávica e ineludible 
impo ta ó er humano dun xeito 
case xenético: pe cudar rodas as 
facetas da úa poliédrica fi iogno
mía e delimitar a pegada do paso 
do tempo sobr el. 

E ta riaxe ao norte é 1m milaITT"e esperado, 
a fuxida p¿rfecca cara o mar, un desnno 
que !eramos escrito como 11n jidgor de im•emo 
na patria da nosa soerkule. 

frí e ad la ión do camiño 

X ERAIS 
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Miguel Anxo Femán-Vello. 

sobrecollen a un eu poético des
garrado polos dentes dunha soida'! 
de radical e inmutable. O vello 
bálsamo da paisaxe mutou· os seus 
efectos -"A natureza é un bálsa
mo que agora nos extingue"- e 
vén afondar a dor dun ser que du
bida se o desciframento do enig
ma, que o impele a avanzar, será 
quen de ofrecer unha saída ó tor
mento: "Fechamos os ollos e a feri
da aumenta ,/ unha liña vermella 
máis aló do vi.sr'bel ,/ o corazón mor- 1 

dido por un enigma". Mais, neste 
duro trán ito, atopa o eu poético 
un fiel compañeiro: o vento - "O 
vento é un carpo nu que esca sempre 
no vento"- que, de xeito oracu
lar, de cifra as realidades que ul
trapasan á condición humana re
belándolle as máis dolorosas pro
fecías, esas "certezas do clima" que 
debe transmitir ós seus coei::áneos: 

O venw sabe aquí do clima que se oxida 
nos rostas, o tempo como un eixo operario 
percorrendo a distancia breve do vacío. 

cara á cidade mentres se deixa 
· posuír por "esa tristeza aquí inexph
cábel/ diante deseas casas e rúas si
lenciosas/ que están vivas". Urbana 
é a sensación de ameaza constan
te propiciada pola presencia ·dos 
gumes e pozos nevados que :fai 

• · acadar ó eu a certeza de que 

Estamos descubrindo outro horizonte 
en nós mesmos. 
Somos o ser des te-silencio 
que a neve impón 
como destino. 

A destrucción está xa élaramente 
anunciada como espada de Da
mocles que pende sobre a huma
nidade pero só o eu poético, coa 
lucidez propia dos poetas, pode 
ver esta ameaza aniquiladora . 
Asume entón 
unha función 
orac ula r que 

_i ncid e nos Abandona 
avisos cons
tantes que ar 

• e chuvia emi
ten cifrados 
nun código 
inintelixible 
para o home. 
Un eco de 
morte cérca
nos e só pode
remos extin
guí lo renun
ciando a sub
vertir as ardes 
naturais pois 
estas muta-

definitiva .. 
mente a 
expresión . 
totalizan te 
do gozo 
absoluto, 
que 
dominaba 
obras 
anteriores 

cións só darían resultados mons
truosos e estériles. Pero o home, 
xordo áS advertencias , avanza ca
ra o tempo da dor: 

Debe saber o home 
a través da s1ía lágrima 

no teito do silencio. 

O eu poético, ferido polo avance 
inexorable dunha fenda que só el 
pode sentir, inclinanse sobre o 
ab ismo e deixa ver como a dor 
existencial o desgarra, como "O 
pozo lentísimo que entra no corpo 
ten a lágrima fría dun ñorte de te
ll.cuJ.os negros e unha seiva que doe 
nas aldeas lonxanas: esa alma durí
sima contra o tempo" . O último 
intento de tirar á humanidade da 
súa ignorancia escura e feliz fai 
aínda máis explícito o concepto 
de clima como realidade global 
que reside no interior de cada un, 
abismo que nos medra no peito: 

-A ferida é un cüma 
orÚle nace o silencío, 
o abismo que se wca 
con cada palabra muda. 

Mais existe un antídoto perante 
tanta destrucción: a. palabra poéti- -
ca que, aínda na "Temperatura .crí
tica", ofrece unha esperanza in
marcesible no futuro pois "Só as 
palabras coñecen a vida secreta do 
futuro" e serán quen de volver 
transparente esa "fior d.ó enigma" 
que nos agrama na fin de século. 
O eu poético, tras falar <leste tem
po presente en que todo é incerto, 
sente cumprida a súa misión ora
cular - posibilitamos un futuro 
desd~ a revelación dos perigos que 
nos axexan-, a función do poeta 
que tan ben nos explicitou a nica
raguana· G ioconda Belli: 

Uno no escoge el país donde nace; 
pero ama el país d.Gnde ha nacido. 

Uno no escoge el tiempo para venir al mundo; 
pero debe dejar huella de su tiempo. t3l • 

Peranre as apocalípticas "Adver
tencias do ar" o eu poético énte e 
confortado pola pa ividade vita
li ta da "figura a~ul da chuvia": 

1 "Só se sabe que a chuvia é un dese
xo, outro corpo/ e a súa semente 
azul de sede/ brillando viva como un 
fervor na carne". Pero o tránsito 
vaino levando, inexorablemente, 

' que hai 11n eco de marte 
nas horas, nos espellos, 
nas f ontes, neste verso 

TERESA SEARA 

(1) Galaxia, Vigo, 1996. que treme no ar con pálpito violáceo, 
(2) Espiral Maior, A illa verde, A Co
ruña, 1994. ( .. . ) 

Deben saber os seres que ollan ao ceo 
que a luz é un ha alarma de f en das 

(3) El ojo de la mujer, Visor, Madrid, 
1995. 

O pobo da noite 
de MANUEL RIVAS 

Antoloxía poética de Manuel Rivas +C.D .. 
con poemas do autor e aco~pañamento 

de guitarra de César C. Morán 

RECITAIS: 

Día 13: Centro Galego 

de Arte Contemporánea. 

Santiago 

Día 19: Pub Dublín. A Coruña 

Día. 20: Club Faro de Vigo 

canta de libros 

Luz Pozo Garza e a 
vida secreta de Rosalia 
A sua recente entrada na Real Acadé
mia ven acompañada dun novo libro 
para Luz Pozo Garza: Vida secreta de 
Rosalia. As auséncias imaxinadas da 
escritora do Rexur
dimento 
sérvenlle a Luz 
Pozo para 
reconstruir poe
ticamente a soe
dade, saudade e 
a·nostálxia da 
nenez, das paisa
xes coñecidas. 
Luz Pozo segue a 
pegada de Rosalia, 
poeta á que admi, 
ra e pola que se 
sinte especialmen
te marcada. "Era no tempo das afren
tas. Ladraban contra ti que carniñabas 
cáseque sen alento. Tan fer ida de pés. 
Tan ensumida entre os seixos e as som
bras. Tan mergullada na conciencia da 
mágoa".+ 

Novos poemas 
de Chus Pato 
"algunha Dama de Fortuna -isto é un 
libro de aventuras así é como eu lle 
chamaría, vállame. Deus!, un libro de 

aventuras. Veño de 
meter a Nación nun 
cofre de piratas o 
plano no corazón". 
Noitarenga edi ta o 
novo poemário de 
Chus Pato, A Ponte 
das Poldras antes de 
rematar un ano no 
que a escritora de 
Ourense xa publicara 
outro libro Nínive. 

Os mitos voltan a Chus Pato en forma 
de muller e de nación. "a Escrita como 
a Nación o feminino: que a pillas, que 
non, que repta, que se acocha, que vai, 
que non, que a calles, que non, que di
fire! que difire!I!'' • 

A obra dramática 
de Ramón Cabanillas 
Coa edición de Carlos L. Bemárdez e 
Manuel F. Vieites, Xerais apresenta 
Ramón Cabanillas. Obra 
dramática. A 
man da santiña, 
O Mariscal, Ro
mance do cristia
no e do mauro, 
Diálogo do mauro 
i o oisciano e A 
ofrenda das f adas · 
no panal de Belén 
son as pezas que 
comprende este 
volwne cunha in
troducción que, 
ademáis de percorrer a vida e obra de 
Cabanillas, analisa a función do teatro 
nos anos das Iimandades da Fala, a re
laCión da dramatúrxia e o nacionalis
mo e a criación teatral nos anos 
·vinte.+ 

As factorías do futuro 
O Consello da Cultura publ ica a cen 
anos da chegada do cinema a Galiz~ 
As factorias do futuro, documento no 
que se analizan as per
pectivas das 
comunicación 
no final de sé
culo. O volume 
recolle a postura 
da que era deca
na da Faculdade 
de Cién tas da 
lntormación, 
Margarita Ledo, e 
o di curso que na 
Conferéncia Au
diovi ual Europea deu 
Joao de Deus Pinheiro a redor do 

J mercado audi vi ual. + 

• 

.. 
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~-.~.~ ~~-~1 11 · ~Lett~uras~111~ ~~~~ 
Propostas 
e dúbidas 
entorno 
a Badiou 
Título; A ética. Ensaio sobre a conciencia 

do Mal. 

Autor: Alain Badiou. 

Tradutor: Emílio Arauxo e Luís Martul. 
Editorial: Noitarega, Santiago. 1995. 

Todas as intervencións de Badiou 
' son tan polémicas como intere

santes, e en calquera caso consti
tuen sempre unha mostra de vigor 
filosófico cada vez máis raro no 
terreo do pensamento. O libro 
que comentamos é un exemplo 
máis disto. Presenta dúas caras, 
unha negativa ou crítica, e outra 
de presentación da proposta alter
nativa. Con respecto ao primeiro; 
Badiou oponse --como antes o fi
xera coas tres correntes dominan- . 
tes da filosofía actual: hermenéu
tica, analítica e o chamado pensa
mento postmodemo (Mundo con
temporáneo e desexo de filosofía
ªº que é o panorama da reflexión 
ética hoxe. Se alguén puidese 
considerar que esta acada nestes 
momentos unha vitalidade e ni
vel teórico insospeitados hai que 
dicer inmediatamente que non é 
este o ponto de vista do noso au
tor, quen considera que a mesma 
releváncia desta dentro do pensa
mento actual constitúe un sínto
ma de nihilismo e de negación do 
pensamento. 

Un soldado inglés mostra ante o~ fotógrafos os uniformes usados durante a guerra do Golfo. Gran Bretaña é o segundo produ
tor de armas do mundo. O sector dá emprego a médio millón de persoas. CARLOS GUARITA 

A actual reflexión ética céntrase 
na temática dos dereitos humanos, 
o que só cabe situar, segundo Ba
diou, no marco da érise do mar
xismo revolucionário co retomo 
conseguinte dos veÜos tópicos
dos valores do indivíduo, e, en 
xeral, os dereitos liberais; e nun 
rexistro filosófico: a volta a Kant 

. e o seu apriorismo antiempirista 
respeito da singularidade das si
tuacións, e á concepción clásica 
do suxeito, mália as críticas de 
xente como Lacan, Althusser ou 
Foucault. En liñas xerais, todo 
parece presentarse como unha 
forte reación ao panorama teóri
co-político dos anos sesenta. Esta 
concepción ética cometería múl-

tiples erros, como o de suposición 
dun suxeito xeral de dereitos na
turais; ou o de subordinación d~ 
política á ética; de designación 
apriorística do mal, e, nesa medi
da, o de non considerar a singula
rtdade das situacións; de só con
cebir o ben a partir do mal, isto é, 
non ter unha concepción positi
va do mesmo; e, en fin, de reducir 
os dereitos do home ao non-mal. 
Badiou coida que, en definitiva, 
tales defectos remiten a ünha es
pecial concepción do home na 
que este aparece ante todo como 
animal vivente, como ser que sofre, 
que pode ser obxecto de castigo, 
de morte. O home, pois, como 
víctima, corno ser - para - a -
morte. O ben, en consecuéncia, 
só pode ser definido como evita
ción de todo o que atente a esta 
vida. Aí é onde converxen as di
versas éticas, que só conducen, 
sempre segundo Badiou, a un for -
te conservadurismo na medida en 
que, ·en realidade, o que se busca 
é manter o que xa se posúe. 

Se se queren evitar todos eses 
erros é preciso partir doutra con- · 
cepción do home. A que Badiou 
nos propón é a da subxectividade 
inmortal, que pósibilita ao home 
s1,1pera; a súa condición de ani
mal. E precisamente en tanto 
que inmortal qtie o home é ca
paz de resistir a sua degradación 

P 1 R 1 E i· S 1 E 1 N 1 T 1 A 1 C 1 1 1 Ó ·1 N 
EN 

PONTEVEDRA 
, DE 

Da historia do cine en Pontevedra (1897 - 1936) 
de X. Enrique Acuña 

XOVES 19 DE ÜECEMBRO AS 20 HORAS 

. NA AULA DE CULTURA DE CAIXA GALI<;:IA 

COA INTERVENCION DE 

MIGUEL A.Nxo FERNANDEZ 

CRITICO DE CINEMA E ESCRITOR 

PEPE CoIRA 

DIRECTOR DO CENTRO GALEGO DE ARTES DA lMAXE 

X. ENRIQUE ACUÑA 

AUTOR DO LIBRO 

de ser vivente, superar o conser
vadurismo, .rornper radicalmente 
coque é. 

Badiou refírese críticamente en 
particular a duas opcións éticas 
como son as de Levinas e Haber
mas. Á primeira repróchalle a 
sua incapacidade para abordar o 
problema da üniversalidade, cen
trada como está na cuestión do 
recoñocimento da diferencia só 
conducente ao relativismo. A fi
losofía habermasiana cometería q 
erro de situarse no campo da me
rá opinión, e, por tanto,, fóra da 
verdade, ñon outro seria o ámbi
to da comunicaGión, e só condu
c iria á resignacióñ xa que todo 
proxecto emancipátorio non po
de senón dividir as conciéncias, 
ser de escisión non de consenso. 

O enfoque correcto so pode ser 
aquel que coloque -o concepto 
de verdad.e no seu centro. A éti
ca non é senon ética da verdade, 
ou mellor, en plural, das verda
cles. En efecto, é na posibilidade 
que ten o home de lograr que 
unha verdade adveña ao mundo 
onde se xoga a actitude ética, 
onde el pode converterse no in
mortal de que é ontolóxicamen
te capaz. Mais para iso necesita 
ser fiel ao acontecemento, isto é, 
a aquelo qu.e nunha situación 
denota un baleiro e que reclama 
a súa explicitación para alumear 
unha· nova realidade, sexa 
pertencente ao campo da cién
cia, do amor, d~ arte ou da polí
tica, os catro ámbitos principais 
da verdade. o suxeito constitúe
se precisamente a través <lesa 
fidelidade. O animal home de
vén así inmortal, compón unha 
subxectividade. A esta luz a éti
ca vén definida por aquelo que 
pode contribuír á composición 
dun suxeito, aquelo que lle axu
da a perseverar, a continuar na 
.súa fidelidade ao acontecemen
to,.,e, así, perdurar na siia inmor
talidade. O ben adquire, pois, . 
unha definición positiva, e, á in
versa da ética dominante, en 
función del defínese .o mal. Este 
non pode senón coristitufr un 
falseamento da disposición do 
. home para a verdade. 

Na leitura da obra que comenta
mos moitas son as dúbidas que 
xorden, en primeiro lugar en re-

lación co lado negativo da súa 
exposición, especialmente con 
respeito á crítica da ética dos de
reitos humanos, que, por certo, 
non debe desligarse da crítica 
que noutros lugares, (Philosophie 
et politique; Dun desastre escuro) 

· fixera Badiou da categoría de de
rei to no pensamento político. 
Cabe aquí 
denotar unha 
séria lagoa no 
se~ enfoque, 
non só por
que non pa
ree.e conside
rar outra liña 
de c_oncep
ción do de
reito que non 
sexa a dopo
sitivismo xu
ríd ico -só 
desde esa óp
tica se pode 
deslindar o 
dereito da 
problemática 
da verdade. 
Senón tamén 
porqúe non 
queda claro· 
cal seria, en-

Dáse unha 
utilización 
ideolóxica 
dos derei tos 
-humanos, 
pero cabe 
rescatar o 
lado serio da 
cuestión se 
non se quere 
tirar o nena 
coa auga 
suxa 

tón, o lugar desa categoría de de
reito nunha política de emanci
pación. Por outra banda, o noso 
autor non parece tampouco ter 
en éonta outra tradición de loita 
polos dereitos G¡u~ a liberal, pois 
se non, non se explica a tese de 
que unha ética dos dereitos hu
mai'.ios necesariamente implique 
unha concepción negativa do 
ben, unha concepción do home 
como vítirr\.a. Non é iso o que se 
derivaría da concepción republi
cana dos dereitos. Marx é un dos 
seus herdeiros. Ademais, pode 

· cap.cederse que a t~oria dos de
reitos humanos supón necesaria
rnen te a concepción dun suxeito 
natural? Certamente dáse unha 
utilización ideolóxica dos derei
tos humanos, pero ao respecto só 
cabe rescatar o lado serio da 
cuestión se non se qu~re tirar o 
neno coa auga suxa. E abusivo 
ligar sen máis esta cuestión ªº 
império do -liberalismo, ao capi
talo-1 i beralismo, e, por conse
guinte, á crise do marxismo . 

A crítica que Badiou dirixe a Ha
bermas resulta inconsistente debi
do a simple oposición que fai en-

tre o consenso e a discrepáncia 
própria da verdade. El mesmo ten 
que recoñecer o c;arácter universal 
desta, e, en consecuéncia, admitir 
que a discrepáncia constitúe só un 
primeiro momento. T ampouco é 

· aceptábel a idea da exclusión do 
. campo da com.unicación da refe
réncia á verdade. Habermas cons
trúe unha complexa teoría da ra
cionahdade comunicativa na que 
intenta amasar as distintas pre
tensións de validez que acompa
ñan as distintas manifestacións da 
razón, teórica, político-moral e ar
tística. Nada disto ten en conta 
Badiou. Todo parece depender, 
en última instáncia, do concepto 
de verdade que se manteña, e a 
arri cada apo ta de Badiou é por 
un concepto enfático de verdade 
que poda garantir w1 princípio de 
incondicionalidad e. 

Xa no que s~ refire á proposta al
ternativa, a do que p deria con
siderarse como unha nova forma 
de ética da aucenticidade diríase 
que Badiou quere, en definitiva, 
extraer as consecuéncias norma
tivas do celos inherente ao pensa
mento, a esta capacidade de ver
dade definirória do home. E aqui 
ubicaríase á vez o máis suxerente 
e o máis polémico do" eu enfo
que. Dous pontos a re peito: o 
primeiro é tan só un interrogan
te: debe a ética toda ela cons
truirse en referéncia central ao 
concepto de verdade? O segundo 
refíre e xa ao engranaxe concep
tual en que se desglosa e e proce
so de verdade. Este ten unha re
lación directa cun concepto cen
tral na última filosofía francesa 
(Foucault, Deleuze) o de "evéne
ment" (acontecemento). A ética 
clase na fidelidade ao acontece
mento, mais este é un concepto 
que non re ulta en ab oluto cla
ro. Ruptura inmanente cunha i
tuación, suplemento engadido, 
baleiro que a determina... n 
rasgos que non acaban de preci
sar o seu contorno, olo que a re
lación de fidelidade ao me mo, 
qúe implicaría unha n rmativa 
desprendida da mesma ituación, 
resulta igualmente nebul a. 

Coido que en xeral, máis alá do 
_presente libro, a raiz de boa par
te dos problema da ontoloxía po~ 
lítica de Badiou, na que a sua éti
ca quedaría inscrita, reside no 
seu intento de r pensar o mar
xismo que é un pensamento pro
fundamente histórico desde ca
tegorías, en definitiva, de corte 
platónico, o que ven xunguido 
ao seu difícil intento de non 
abandonar moitas das categorías 
clásicas da filosofía e ao mesmo 
tempo non quedar máis acá dun 
pensamento postmetafísico. 

Máis alá da polémica o proxecto 
ético de Badiou paga a pena de 
ser seguido, e cabe esperar o seu 
afondamento. Nese desenvolve
mento seria. de desexar que as 
outras perspectivas éticas acep
taran o debate. A' feliz traduc
ción <leste libro a cargo de E. 
Arauxo e L. Martul, que xa ver
teran ao galego outros textos do 
filósofo francés (Arredor da cues
tión nacional; Mundo contempo
ráneo e desexo de filosofía; Rapso
dia polo teatro) pon o seu gran 
para que iso ocurrá. • 

XURXO ÁLVAREZ YAGÜEZ 
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Un 
fachendoso 
Arco da Vella 

Título: Unha liña no ceo. 

Autor: Vários. 

Editorial: Xerais. 

Xerais ven de publicar o seu vo
lumenal milenio cun libro do cal 
non vou falar sobre o seu valor 
como obra literaria, ben difícil 
por outra banda de glosar dada a 
súa complexidade. Xa falou del e 
con bastante tino, ao meu en
tender, Xo é Manuel Eiré e si 
ben o p uco go ta o moito fastia. 

De ta xeira tentarei de facer unha 
propo ta de utilización didáctica 
do me mo e tá no meu afán de
m trar a ab luta imprescindibi
lidade do libro en calisquer bi
blioteca que teña relación co en-

Que me dis? 
Programa: Corazón, corazón. 

Cadea: TVG. 

Fidel Femán, xa veterano nas li
des televisivas galegas, tornou 
ao meio recentemente tras un 
periplo á fronte dunha emisora 
de rádio . A fórmula eleita, un 
magazine, que e di, adicado a 
cotilleos ociai , entrevista de-
enfadadas e rápidas con actua

ción mú icai (en o ten to o 
playback), entrevi ta pola rúa 
e chamad telefónica para ga
ñar un pe ·iño . 

sino da nosa narrativa de hoxe . 

Como antoloxia da narrativa 
actual, poucos son os autores 
que quedan fora. Certo que al
gúns deste§ como Antón T ovar, 
Xosé Mª Alvarez Cáccamo, Rei 
Ballesteros, Antón Risco, Rába
de Paredes ou Helena Villar, por 
nomear aos que agora se me ve
ñen · á cabeza, teñen un peso im
portante nas nosas letras. Sem~. 
pre que hai que escolmar córrese 
este risco. 

Velaí pois o primeiro dos seus va
lores: o poder ter no van da man 
unha representación máis que so
branceira da nosa literatura ac
tual nun só volume, o cal supón 
para o ensinante unha grande 
comodidade á hora de traballar. 

Como mo tra de estilos, temáti
cas, técnicas narrativas, etc., 
dispoñemos dunha ferramenta 
ben <loada de manexar e ao mes
mo tempo ben útil, pois dende a 
literatura fantástica á narrativa 

de tropezón ou mareo, meu 
pr be. 

Ademái , por e ese ata c xe
neral non abondara, o e pácio 
b ta man (e ma tant~s í.)t!t'los 
na televisión ~:=.tuai, desde logo) 
d" l11i~T.úr fácil a forza de entre
vi tarde prevenidamente á xen
te da rúa, de facela cantar para 
logo mesturar as imaxes como 
lles veña en gaña e demáis tru
cos fáceis tan en boga. 

Facendo un inciso referido á mes
ma TVG, anúnciase para este 
Mércores a estrea do ~ovo pro
grama Con perdón, baseado prin
cipalmente no uso da cámara in
discreta, aparte doutras secciórrs. 
Moi orixinal, precisamente, non· 
se presenta a cousa, pero tam-

GUA TRADUCCIÓNS S.L. 

Uraducción djrecta .e inversa e 
interpretación.: ga 1 ego, inglés, 
francés, alemán, italiano, 
portugués-, ru.so, español, etc. 

Ut·aduccións .técnicas e xuradas . 
Bai xo 36202 Vigo-. Te.léfono e Fax: (986)' 43 52 ·59 

erótica o l i
bro oferéce
nos \.m amplo 
abano de 
exemplos' cla
ramente ilus-
trativos. 

De utilidade 
pedagóxica 
van ser os 
distintos 
rexistos 
lingüístkos. 

De utilidade- TemÓs nas 
pedagóxica su~ cáseque 
van ser os 
distintos re
xistos lingüís
ticos. Ternos 
nas suas cas
que sei.scen
tas páx.inas 
mostras 
abondosas de 
galega colo
quial, galego 
vilego, galega 
rural, galega 
da mocidade, 

seiscentas 
páx-inas 
mostras 
a bondosas 
de galego 
coloquial, 
vilego, rurai, 
da mocidad~ 

galego máis requintado e inte
lectual, ... galega posta nas bo
cas das ducias de personaxes que 
poboan estas páxinas, cada un 
do seu pai e a súa nai e que veñen 

pouco imo opinar antes de velo. 
T amen detectamos pláxio peno
so no Super-Martes: ~~1~1e dous 
entrevistadG-
~~s éún moi 
escasa de en
voltura asal-
tan a xente 
polas rúas, 
micrófono e 
cámara· en 
ristre, atavia
dos como os 
sicários do 
Gran Wyo
ming no Cai
ga quien Cai
ga. Unha 
cousa é facer 
entrevistas 

Que non 
copien 
pouco 
menos que o 
que 
acabamos de 
ver. E por 
riba, mal. 

irreverentes, e outra é que xa 
non che entendan nen o que 

daqui, alá e acolá. 

O volume presénta
se nunha coidada en
cadernación en tapa 
dura o cal dálle un va
lor eo.gadido pois se lle 
presúme o mesmo un
ha longa vida .por moi
to uso que se lle dea~ 

Un ú.ltimo apunte do seu valor 
como libro de consulta estada 
no moi actualizado indice de au
tóres e que de :Seguro seryirá ta
mén de boa axuda ós ·ensinantes 
que con el traballen, pois ben é 
sabido que as bibliotecas dos co
lexio~ _e institutos deste país non 
sempre se caracterizan pala súa 

· actualización e dispoñibilidade 
de navidades literarias. 

Unha pequena tacha, para rema
tar: frouxiña a traducción ao in
glés dese mesmo índice de auto
res. ¡Felicidades Xerais! • 

X.MA DE CASTRO ERROTETA 

- perguñtas. Copiar, cÓpiase en to
das as t~les, pero que rañen un 
pouco a cab_eza ainda que sexa á 
hora de plaxiar, que non copien 
póuco menos que o que acaba
mos ¿;ver. E por riba, mal. 

Voltando a Fidel, tamén tenta 
imitar o ár informal e os move
mentos de Pepe Navarro. E tam
pouco lle sae . Só falla que intro
duza un Chiquito á galega, 9u 
un Rambo ou algún remedo de
sas peisonaxiñas que pululan 
polo estudado bódrio do Misissi
pi. Que non se poña tan nervio
so Femán, que non se sente no 
cantil da mesa ou soporte o ma
reo da cámara lazaro
viana, que non está pa
ra eses trotes, nen a au- . 
diéncia para aturalo ~ 
esas hor~~ Ge relaxo da 
sobremesa (para quen 
poida ver a tele a tal al
tura do día). 

Outro programa A repano
cha ten, en cámbio, unha 
dignidade moi aceptábel, 
gosten máis ou menos os chistes 
que ali se contan. Ten un apre
sentador dinámico, que non se 
trabuca no seu guión, que non 
s~ pon nervoso (tan difícil re-~ 
sulta ?) , e que utilizando a parti
cipación da xente da rúa non a 
somete aQ escámio pµblico. Só 
lle brinda a cámara para que 
conte chistes con tranquilidade, 
sen ser un ·instrumento agresor á 
caza de incautos .• 

G. VILAS 

a piñónfixo 

Titulo: A piñón fixo, a 

golpe de pixo. 

Grupo: Rastreros. 

Editorial: Edicións do 

Cumio 

Os Rastreros levan desde princípios dos. 
90 armando barullo polas vilas de Gali
za, tocando en festas e converténdose 
no grupo emblema do seu concello, 
Chantada. Co título de Rastreros . A pi
ñón fixo, a golpe de pixo, sae á rua un dis
co publicado por Edición.s do Cúmio, que 
continua a liña emprendida co traballo 
compilatório Unión Bravú e co prlmeiro 
disco do grupo estradense Xenréira, 
apostando polo rock en galego, ainda 
que neste primeiro CD dos chantadinos 
hai un tema en catalán, carro en caste
llano (con letras contaxiadas do rock 
radikal), e un en inglés. Incluen o tema 
O sacristán de Basán, gravado para o pro
grama do Xabarin e Trawrada, Q.imno 
qa loita labrega que tamén se pode ata
par en Unión Bravú. Rastreros son Richi, 
bateria, Xúlio López, baixo, Killo, guita
rra, e Helétrico, voz, ainda que hai que 
engadir a Osear Rodríguez que, coa gai
ta, convértese no quinto membro do 
grupo. Tocios considéranse punkies. 

Desde aquel maxi Perigo Animais Ceibes, 
que gravaron no 92., a traxectória dos 
Rastreros resposta á consigna de festa ra
chada. Non hai profundas reflexións so
ciais nos seus temas nen sequer nos máis 
críticos; o que lles importa é que a.xer.te 
brinque coa rnÚ5iC2. Sen ter receos a re
cuci.r aos tópicos de humor e sexo (O 
cura da miña aldea ten a pirola rachada 
que a rachou mmha silveira ó clavarlla a 
criada) ou a apoiarse nunha oportuna 
rima (Asquerosas putas con moda de Pa
ris, yuppies jilipollas que vienen de Madrí, 
yates y mansiones sobre la miseria no os 
tenemos miedo, somos la resistencia). Cer-
0tamente dos grupos que, nos .últimos 
anos, foron agrupándose no paraugas 
bravú, quizais os de Chantada son os que 
mellor se acomodan á tralla e á festa ra
chada; non é casual que fora na sua vila, 
nunha cea de confraternidade, onde se 
xestara inconscientemente a compila
ción lzravú." Que sexan os promotores do 
Castañazo Rock, no que apresentaron o 

seu disco este ano á bei
ra de Manolo Kabeza
bolo (a este as letras 
impórtanlle menos 
;;'mda), continuando 

nos que reiteran co 
directo a sua inten
ción de ser~, 'cins 

C:~~' ao seu 
xeito.+ 

Bambán, 
da revista ao CD 

Titulo< Bambán, Volumi; J. 
Grupo: Vários. 

Editorial: Bambán. 

Xa vai no número noveno a revista de 
música e outras lerias, Bambán, que, má: 
lia ser editada en Vigo, percorre nas suas 
páxinas a actual idade na música en toda 
Galiza e analisa polo miudo as visitas 
que fan os grupos de fóra. Co número de 
Outom>, Bambán publica un CD que 
conforma o volume primeiro dun pro
xecto que pasará a música das páxinas 
da revista ao compacto. Dezanove gru-
pos neste número espec ial da revista que 
custa 600 pesetas. A proposta é variada: 
desde as famosas Killer Barbies até as for
macións da Coruña Kozmic Muffin e 
Mandrágoras. Desde os grupos de rock 
en galego Korosi Dan.sas, Xenreira, Ras-" 
treros até os compostelanos de Clan Mo
riart.y e Tombstones. Completan a selec
ción de Bambán A Marabunta, Blood 
Filloas, Blind River, Colorado, No hay 
manera, Labregos espaciáis, A Patrulla, 
Abscn-bed, Rebelde Rojito e a música obse
siva-compulsiva de Prozack, mestura de 
sintetizadores e caixas de ritmo que este 
autor pon en funcionamento na sua ca
sa-estudo de Loureiro, en Cotobade. • 

1 \ 
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A nova poesía· galega entra 'sen pedir permiso' 
Uxio Novoneyra pediu 'paciéncia' no I Encontro de Novas Escritores 

*C. VIDAL 

Por momentos foron máis de se, 
senta escritores, maiormente po, 
eras e homes, os que encheron a 
biblioteca do instituto campos, 
telán onde os días seis, sete e oi, 
to deste mes celebrouse o I En, 
contra de novas escritores orga,
nizado pala Asociación de Escri, 
rore s en Lingua .Galega 
(AELG). O bon momento polo 
que está a pasar a. poesía dos 
máis novos -criazón de grupos, 
ocupación. de lugares nunca an, 
tes pensados para a poesía, ánsia 
por publícar désde novos e ta, 
mén, un ambiente propício cria, 
do por eles próprios- deixouse 
ver 1í1º foro onde os debates máis 
polémicos tamén se centraron 
nos poetas. A chamada á 
paciéncia de Uxio Novoneyra 
na clausura denominando atitu, 
des "fascistas" ás que queren 

· "enterrar ao pai" non foi ben re, 
cibida polos novas escritores 
que afirman "coller o espazo sen 
petar en porta nengunha". 

Os escritores novos reuníronse os dias 6, 7 e 8 deste mes nun instituto compostelán. 

As referéncias de Novoneyra en, 
tendéronse en íesposta a un dos 
corenta pontos nos que Rafa Vi~ 
llar apresentou a sua ponéncia no 
que se dicia: "Matar o pai. Esna, 
quizalo e enterralo con cal vivo, 
para que a unica lembranza que 

máis de unha ponéncia: a necesi, 
dade de non se entender como 
xeraéión e• a pluralidade de op, 
cións d.a xente nova que está a es~ 
.crebei:- e da que os presentes en 
Compostela eran só unha peque, 
na mostra . . 

nos deixe sexan os versos que nos Sen que" apenas o tema saise no 
unxiron,,. Villar xuntara na sua encentro, as palabras finais de 
afirmación diversas frases de vá, · Novoneyra produciron surpresa e 
rios dos chamados '"poetas dos malestar en boa parte dos novas 
80" para sinalar a sua posición so, escritores, que entenderon a in, 
breo debate producido no pasado tervención do presidente da 
congreso da AELG sobre o tema AELG como un toque de aten, 
e que, en cerra medida, .tamén es, ción inesperado despois do ton 
tá na orixe deste encontro. Era a nada polémico no que se produ, 
segunda parte da sua "Teoría das ciu o encontro. Os debates sobre 
xeracións poéticas" despois de a primada do relato frente á no, 
que na primeira asinase o se su, vela ou os sistemas literários pe, 
mar á xeración de hai seis sécu, charon páxina sobre temas roáis 
los, "á do poeta que ~!'icribiu; Sen esperados pero que, para a surpe, 
meu amigo manhéu senlheyrai e ~;:t; non apareceron como as difi, 
sol non dormen estes olhos I' culdades para pi..ibli~ai:, as alterna, 
meus". Foi o manifesto que se re, . tivas cando as editoriais í:2.!1 
pt:tiu en diversas .océfsións" e en abren as portas aos roáis novos ou 

a pouca presenza da muller no 
campo da narrativa. O feito de 

· _que todos os ponentes tiveran al, 
gún libro xa publicado -a única 
inédita verá o primeiro esta serna, 
na- e que a maior parte deles su, · 
peraran os trinta anos, idade que 
se barallara como barreira - só tres 
menores deste tempo forman par, 
te dos sócios da AELG- , sen dú, 
bida in.fluiu á hora de que non se 
trataran por exemplo as canles de 
publicación de primeiras. obras. 

A nova narrativa galega da man 
de escritores como Fran Alonso, 
Ricardo Beiras, Xosé Carlos Ca, 
neiro, Inma López Silva, Camilo 
Franco e Xerardo Méndez falou 
de diversidade á hora de se en, 
frentar ao feíto literário cunha 
maior disparidade tanto na pro, . 
.cedéncia dos autores como na 
maior amplitude temática cunha 
desaparición do que en palabras 
oe F:-~n Alonso foi o "enfrenta, 

A. IGLESIAS 

mento rural,urbano". A maior 
comunicación cos leitores - en 
perigo de extinción, díxose, po, 
lo descenso do uso do galega na 
mocidade- e a influéncia dos 
meios audiovisuais levou a que o 
debate transcorrise en termos de 
adaptación da literatura aos no, 
vos tempos. A p.roposta máis 
atrevida correspondeulle a Ca, 
milo Franco -procedente do 
xomahsmo- que folou da novela 
como "fórmula caduca" nun 
tempo no que prima, ao seu en, 
tender, a necesidade de "contar 
his tór ias sen adorno" e con 
"tensión e claridade" . A réplica 
puxéronna Marilar Alexandre e 
Fernán Vello -"O escritor ten 
que asumir o neofascismo au, 
toritarista? Ten que ir detrá do 
camiño que nos están marcan, 
do?", p,erguntouse- ao defende, 
ren xunto a outros a boa saude 
da novela como xénero na litera, 
tura <leste tempo. Provocador 

quixo er tamén o discurso de 
Xosé Carlos Caneiro -condeado, 
egundo dixo por· "fanátic , ico, 

noclasta, indócil"- quen definiu 
a literatura actual como a do pre, 
domínio da "estética da medio, 
cridade e a simpleza" preparada 
para influir no mercado de libros 
para o ensino, no que priman o 
critérios duns profe ores que" on 
incapaces de animar a ler aos cJá, 
sicos". Dixo entón que "re ulta 
patético que non se e coite a voz 
de narradore e poeta contra a 
ditadura do impli mo" pero au, 
gurou tamén que "o tempo colo, 
ca a cada un nos u lugar". 

Propostas 
máis persoais na poesía 

e a narrativa e moveu en 
man da te ria da lit ratura, a[, 
tanda á marxe da idacie, no caso 
de p e ia d ixáron e e coitar 
propostas máis per oais que elu, 
diron falar tanto de grupo poé, 
ticos como de xeracións. A 
ü.posta de Lupe Gómez pola "po, 
esia,relixión" frente á "literatu, 
ra,ofício ' impactou no pre en, 
te despois de que durante todo 
o ano o eu libro "Pornografía", 
publicado mediante unha autoe, 
dición, con eguira maior eco 
que a maioria do poemario 
editados palas canle tradicio, 
nais. Iolanda Castaño, de poi 
de destacar a forte actividade 
dos novos poetas á hora de par, 
ticipar en proxectos colectivos, 
no percorrido que fixo pola últi, 
ma poe ia galega falou dunha 
"alta e crecente pre enza da mu, 
ller dentro do panorama literá
rio, con forza de trastocar o mo, 
delos patriarcai~ e os tratamen, 
to temático ". Na sua vi ita pa, 
norámica ademáis de sinalar a 
pluralidade de propo ta literá, 
rias que se tecen na acrualidade 
galega destacou o " ntu ia m 
a paixón,, de moito d mái 
novas á hora de decidir ad 
trarse n mundo da escrita. • 

O Xabarin canta·rock e folk mentres vai cara Portugal 
Un novo compacto dobre inclue a música popular galega e 'ás bandas de alén do 1\1iño 

*A. ESTÉVEZ desbordados para poder atender a ñecido ou non, ao soar no progra, O porco bravo tamén chegou a dulola son algunhas destas for, 
todos os dados dos nenos. O mé, ma faise popular e se consegue Portugal e convenceu aos gru, macións. 

O Xabarin chega ao N ad al cun todo da tarxeta nos quioscos xa que os espectadores canten", di . pos deste pais para que cantaran 
novo disco baixo o brazo. Os acadou unha enorme resposta. en galega. "Fálase moito do ne, Os proxectos en televisión exi, 
dous últimos CDs, con moitas Desde Abril de 1994, data na que O cerro é que, co recente lanza, cesário- que é achegamos á cul, xen tempo e previsión de meses. 
novedades, xa están nas tendas comezou a emisión, o Xabarin ob, mento, xa van catro volumes de tura de Portugal pero non se fai Na renovación de contidos que 
e será apresentados en Vigo o tivo a resposta de 66.000 afilia, discos xabarins que trunfan entre gran causa. Hai que achegarse leva a cabo o program.a está pre, 
Sábado 14 nunha gala que a dos. "Pódese dicir que anosa dis, os nenos e dan a oportunidade a até Lisboa e convencer aos mú, vista que na primaveira comece 
TVG transmite desde o Centro tribución é discreta pero senon moitos grupos de dar a coñecer sicos de que se pode facer algo unha história infantil de Galiza a 
Caixavigo . Unha semana máis non poderiamos atendela. En Ca, o seu traballo. Ainda que as le, interesante", afirma o director xeito de diccionário da A á Z con 
tarde, no pavillón de Narón, os taluña, hai un programa estrela tras adáptanse ao programa, ca, do programa, que está .máis que . marionetas, que está sendo prepa, 
cativos que o desexen poden ta, infantil que ten moitos máis só, da peza leva o selo do grupo que satisfeito do resultado. "A pro, rada por Victor Aparicio, que 
mén celebrar o Nadal co porco cios porque o método era máis a interpreta. Milladoiro, Berro, fesionalidade de Portugal non desde a disolución dos Coyotes, 
bravo. Xa son 66.000 sócios os aberto. Hai que dicir que levan güetto, Chouteira, Na Lua, Uxia, existe na Galiza, o cal se · pode traballa moito na Galiza, nomea, 
que ten o programa estrela da roáis tempo en antena", comenta Emílio Cao e Mercedes Peón explicar porque é máis grande, <lamente no Xabarin, para o que 
TVG, a cuarta parte dos nenas e Suso Iglesias, que se refire tamén son intérpretes da música popu, hai desenvolvemento da músi, tanto compon un tema como de, 
nenas que se atopan na franxa ao exito dos programas infantiles lar que se incorporan a estes no, ca. O que pedimos no Xabarin é seña un apartado de animación. 
de idade á que se dirixe o pro, neutras canles autonómicas. Se, vos volumes .. "Hai un novo mo, calidade e os grupos portugueses Mentres, e aproveitando o Nadal, 
grama dirixido por Suso Iglesias. gundo explica, a principal dife, vemento folk que non se pode ténen..ña de sobras . Ademáis, os nenos e nenas adeptos poden 

réncia entre o Xabarin e outros pasar por alto. Até agora, o Xa, traballar con persoas como Rui mercar por tres mil pesetas este 
O director do Xabarin afirma que espazos está na música. "Nós ba, barin tiña moito rock e non im, Veloso aseguran os resultados", doble compacto, con 33 grupos, 
se se fixeran campiñas para cap, seamos parte do exito do progra, porta o xénero se se canta en ga, canta Suso Iglesias. Gaiteiros de co que o parco bravo, ad~máis de 
tar sócios a través de subscrip, mana música. Se a canción é boa lego e con temas exclusivos para Lisboa, Sitiados, Despe e Siga, atreverse con todos os estilos, sal, 
cións en méios impresos verianse non importa que o grupo sexa co- 1 o programa", d.i Suso Iglesias. GNR e os angoleños de Kussun, ta a fronteira do Miño. + 
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CURROS ENRÍQUEZ E A INDEPENDENCIA DE CUBA 
Faltan poucos meses para que se conmemore un 
traumático acontecemento histórico que fixo 
abanear os cimentos da sociedade española de, 
cimonónica: a desvinculación política da illa de 
Cuba do Estado español. 

Moitos eran os galegos residentes alí que foron 
testemuñas directas. do conflito bélico que nela 
se desenvolveu. Un deles, o noso poeta Manuel 
Curros Enríquez (Celanova, 15 Setembro 1851, 
A Habana, 7 Marzo 1908) que ficou en Cuba 
desde 1894 até a súa morte, cunha curta parénte, 
se en 1904 para visitar Galiza. Nada máis chegar 
á illa fundou o semanario La Tierra Gallega, do 
que foi o seu director até Novembro de 1896 en 
que deixou de publicarse por problemas coas au, 
toridades. Nesta época produciuse a insurrección 
cubana, apoiada por EE.UU. Curros tomou partí, 
do fustigando os principais líderes independentis, 
tas e criticando a actitude norteamericana. 

É agora, fechado xa La Tierra Gallega, cando 
compón o poema En corso. Todos os editores o 
datan n ano 1898, algo improbábel, cando non 
impo íbel, poi aparece reproducido en El Eco 
de Galicia de Buenos Aires, do 20 de Febreiro de 
1897. Ao pé del figura o lugar e a data de com, 
posición: Habana, Decembro de 1896. O seu fi, 
llo Adelardo Curros Vázquez di que chegou a el 
a través de Manuel López Peña, que o copiara 
dun xomal durante a súa estadía en Cuba. 

Sería, poi , probábel que aparecese nun xomal 
cubano entre principios de Decembro de 1896 e 
o 19 de Febreiro de 1897. Por outro lado, 1898 
foi o ano en que Cuba deixou de ser española, 
polo que non tería obxecto unha petición de 
axuda ámetrópole neses momentos. No seu tlia, 
rio La Tierra Gallega non puido aparecer, como 
afirma o eu filio, pois xa deixara de se publicar 
o me anterior. Ademais, un dos biógrafos de 
Curros, Alberto Vilanova, confesa ter revisado 
9s diferente · exemplares e non encontralo: 

"Esta poesía que figura no tomo 5º, páx. 222, 
23, no puido er publicada en "Tierra Gallega", 
como e fai con tar na úa nota correspondente 
no tomo l, porque asinada na Habana en 1898, 
non podía figurar nun xomal que deixou de se 
publicar [ ... ] en 1896. En segundo lugar nós que 
tivem a ~ rtuna de con ultar a colección do 
xomal, n n aparece para nada na súas páxinas" 
(Vid . Vida y obra de Manuel Curros Enríquez, 
Buen Aire , Edici ne del Centro .Gallego de 
Bu n Air , 1953, p. 347). 

Tampouco nó o achamo no seu homónimo El 
Eco de Galicia da Habana desas datas. Intuímos 
que dita c mp ición non deb u ter unha gran, 
d difu ión, tal vez debido á problemática bélica 
que vivía a illa. Tampouco nos principais xor, 
nai e r vi t galegas da época a puidemos lo, 
calizar. El Eco de Galicia de Bueno Aires, nou, 
tras ocasión , ten repróducido composicións de 
Curro doutros xornais; por iso, non sería estra, 
ño que o mesmo ocorrese con este. 

Mais hoxe e tamos en condicións de afirmar que o 
poema foi publicado na primeira páxina do xomal 
cubano El Diario de La Marina, na súa edición da 
mañá, o 25 de Decembro de 1896; hai, polo tanto, 
100 anos. Xunto a el figuran outros escritos de di, 
ferentes autores destinados a chamar a atención, a 
dar ánimos aos soldados e a pedir axuda perante as 
dificultades polas que estaba a atravesar a colonia. 
Baixo o titular La Navidnd de 1896. Al Ejército, a 
La Marina y a cuantos en Cuba defienden La integridad 
de La Patria; publican artigas as seguintes personali, 
dades: Manuel, bispo da Habana, os xenerais 
Ahumada e Navarro; o Intendente Xeral da Fa
cenda, Emilio Fag aga; o Gobernador Rexional, 
José Porrúa; Cesáreo F. de Losada, Subinspector 
Xeral de Sanidade; J. Gómez Imáz, capitán do por, 
to da Habana; Antonio Quesada, alcalde munici
pal da Habana; Francis¿o Cassá, Gobernador do 
Banco Español; José Marenco, Xefe do Estado 
Maior xeral do Apostadero; P. Urra; María A Tu, 
bau de Palencia; o Marqués de Apezteguía; Carlos 
Saladrigas; Prudencia Rabell; Saturnino Martínez, 
que escribiu o soneto "El soldado"; Arturo Am-

·ELISARDO 

LOPEZ V ARELA 

Curros Enriquez:. 

'O poema 
foi publicado na 
primei:ra páxina 

do xornal 
cubano El Diario 
de la Marina, na 
súa edición da 
mañá, o 25 de 
Decembro de 
1896; hai polo 

tanto, 100 anos" 

blard; Pedro Muntadas, redactor das Escolas Pías; 
Rafael Montero e Joaquín Ruíz. 

J 

Polo demais, o poema vén sendo un canto des
garrador e amargo, en que Curros intenta des
pertar as conciencias dos seus paisanos pedíndo
lles axuda para facer fronte á agresión ianqui ao, 
aínda por pouco tempo, territorio español. 

Curros non recorre a outros pobos do Estado es, 
pañol, senón á casta de paisanos máis nobre, 
forte e valerosa: os mariñeiros galegos. Para mo, 
tivalos, féreos no seu orgullo (desprecios para vós 
e vasa nai) prometéndolles posteriormente o va~ 
lor supremo da inmortalidade. 

A composición é, pois, unha continua impreca, 
ción desesperada, un canto agonizante para salvar 
algo que Curros adiviñou con bastante antela, 
ción: a perda de Cuba. O poema de que falamos 
reproducímolo literalmente de El Diario de La Ma
rina, edición de la mañana, Habana, 25.12.1896. 

SOBRE O POEMA. No verso 1, na edición 
preparada por Adelardo Curros, aparece mari
ñeiriños d' a Marola, que con verte o verso en 
eneasílabo, en contraposición cos restantes que 
son octosílabos, e que algún editor éopiou alte, 
rando así a intención do noso autor. 

Os topónimos que figuran na composición refíren, · 
se a lugares galegos: a Marola é unha pena situada · 
á entrada da ría da Con,iña, moi coñecida polos 
mariñeiros da ·zona; as illas Cíes áchanse á entrada 
da ría de Vigo e o Orzán é unha pequena enseada · 
situada entre a praia do mesmo nome e a Punta 
Herminia, na cidade da Coruña. No verso 10 a 
España occidental refírese a Cuba; a illa aínda era 
española; e, após ser dominada por EEUU, faríase 
independente o 20 de Maio de 1902, rendo como 
primeiro presidente a Tomás Estrada Palma. 

Desde o punto de vista lingüístico, se nos fixa, 
mos nos dous imperativos que o autor utiliza nos 
versos 4 e 5, observamos que 
as terminacións que presen-

En corso 

presa; non podendo molestar os buques neutrais 
nen .facer dano ás persoas, se estas non se resistí, 
an. En realidade, O· corso era no mar o que os 
guerrilleiros na terra, coa diferencia que o corso 
estaba sometido a regulamentos e leis. A función 
do corsario non era matar ou atacar persoas, se
nón destruír e prexudicar o comercio inimigo. 

Orixinariamente o corso naceu para pór freo aos in, 
discriminados roubos e enfrontamentos armados de 
buques mercantes que se daban ao longo dos mares. 
No século XVI cerros buques obtiñan unha "carta 
de marca" ou "patente de corso" que os autorizaba a 
iren armados, e a guerra feíta coa correspondente 
autorización denominábase "guerra en corso". Ao 
principio, o corso fo¡ unhá guerra privada feíta coa 
autorización do Gobemo, mais to tempo elevouse á 
categoría de guerra pública. No século XIX, 16 de 
Abril de 1856, asinouse o Tratado de París para 
aboltr esta práctica Só tres Estados se negaron á súa 
sinatura: España, México e Estados Unidos. España, 
ao non subscribir dito tratado, dispuña desta arma 
poderosa _en caso de confuto con Norteamérica. A 
súa numerosa mariña mercante, armada en corso, 
ficaba autorizada, deste xeito, para facer presa en 
cantos navíos de guerra ou de comercio, con pavi, 
llón ianqui, achase polos mares. Algunha corrente. 
de opinión da época, alentaba ao Gobemo español 
a autorizar este tipo de guerra. Por un Real Decreto 
asinado pola Raíña Rexente María Cristina o 23 de 
Abril de 1898, España podía organizar con buques 
da mariña mercante un servicio de "cruceiros auxi, 
liares da inariña militar" para cooperar con esta nas 
necesidades de campaña, estando suxeito ao foro e 
xurisdición da mariña de guerra. 

Curros Enríquez, por medio do presente poe'ma, 
estaba reivindicando e animando a pór en 
práctica este dereito, persuadLdo, seguramente, _ 
de que as forzas do Estado español eran incapa, 
ces de conter os insurrectos e· os ianquis . Mais, 

. desde a súa posición de nacionalista galega, re, 
clamaba a axuda dos seus, daqueles que perten, 
cían a un pobo que el tanto defendía e quería. 

A súa posición era inequí, 
voca; a referencia final aos 
yankees que axudaran. aos tan non son coincidentes. Os 

dous verbos (remendar e dar) 
pertencen á 1 ª conxugación, 
e, nun caso, hai conserva, 
ción do ,d, intervocálico (re
parade), e noutro, perda 
(afiay). O fenómeno aparece 5 
reflectido por Francisco Fer, 
nández Reí no seu libro Dia
lectoloxía da lingua galega, 2ª 
edición, Vigo, Ed. Xerais, 
1991, p. 90, onde di: "No 10 
imperativo os SNP ,de, -nde, 

- -Mariñeiros d'a Marola, . 
D'illas Cíes e d'o Orzán, 
Remendade ben as velas, 
Daille sebo ás cordas xa. · 

insurrectos cubanos na gue
rra contra España, entrando 
máis tarde no conflito, así o 
demostra. A postura de Cu, 
rros foi abertamente contra, 
ria a eles, como se pode ob, 
servar tamén no artigo pu, 

-i, -O (cantad.e, ,ande, -ai, -á) 
veñen te,la distribución de -
des, ,ndes, ,is, ,s, coa particu
laridade de que no sur de 15 
Pontevedra e na i:naior parte 
de Ourense á forma cantad.es 
correspóndelle un imperati-
vo cantai". Esta alternancia 
está presente tamén no resto 
da obra donoso autor. · 

Finalment~, respecto ao títu, 
lo do poema, convén aclarar 

· que o corso consistía en au
torizar por medio dunha car, 25 
ta,patente, en caso de gue, 
rra, o uso do dereito interna, 
cional marítimo recoñeci.do 
aos buques nacionais que un 30 
Estado custeaba e tripulaba, 

·senda os corsarios custeados 
por conta de particulares ou 
de compañías que, prestando 
toda clase de garantias ao 
Estado, se obrigaban a some-

Reparade as bellas .redes, 
Os coitelos afiay 
Y-aprestaivos, mariñeiros, · 
Pol,a patria á mariñar. 

Dende o Norte americano 
Chega á España occidental, 
D'ignominias e de aldraxes 
Unha negra tempestá 

E n'as olas que levanta 
Y'ª Galicia van parar, 
Cuspos flotan de desprecio 
Para vos ¡; vosa nai ! 

Mariñeiros d'a Marola 
O'illas Cíes e d'o Orzán 
Non se redes mariñeiros 
Si temedes oxe ó mar.. 

Unha forca en cada verga, 
N'a cintura un bon puñal, 
N'o temón un brazo forte 
Y-a bogar, bogar, bogar ... 

Mariñeiros d'a Marola, 
D'illas Cíes e do Orzán, 
Grande pesca vos agarda, 
Si sabedes ben pescar. 

·unha lancha de centollas 
Vinte e cinco pesos val. 

. Un cargamento de yankees, 
Válvos ... ¡á inmortalidá! 

- blicado en La Tierra 
Gallega, Habana, nº 112, 
8.3 .1896, titulado "Perfidia 
yankee" ou nos versos do 
poema "Na tumba de Rosa, 
lía", composto polo autor en 
1904 cando visitou o mau, 
soleo en que repousan os 
restos da escritora_. 

Aínda que por motivos dife, 
rentes, Cuba é hoxe de no, 
vo triste protagonista da ac, 
tualidade mundial. A súa 
postura de orgullo e resis, 
tencia fronte ao intento de 
dominación do seu veciño, 
choca coa actitude. incom
prensíbel de cerros líderes 
políticos españois ,certo ca
ballerito, .co único Estado do 
mundo que aínda mantén a 
dignidade e a independen, 
cia fronte ao imperialismo e 
ao colonialismo económico 
americano. Os galegos, que 
a través dos nasos antergos, 
como Curros, formamos 
parte da historia cubana, 
debemos --como o noso au, 

terse totalmente. ás ·ordenanzas navais e regula
mentos de presa. 

tor- tomar partido; mais a nosa axuda non de,. 
be facerse con: armas e soldados como el pedía; 
hoxe o que necesita o pobo cubano é axuda 
económica, mercados para os seus p.rodutos. • Ditas barcos limitaban a súa acción ao recoñece, 

mento dos buques inimigos, ao seu apresamento 
e á súa entrega no porto onde existise tribunal de ELISARDO LOPEZ V ARELA é Profesor de Ensino Secundario 

. ") 

.. 
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No "Diccionario dos pobos do 
mundo: Dos- Abq.dja aos Zuwq.
wa", dirixido por Amiram Go
nen (edición er:i. castelán de 
Anaya & Mario Muchnik, 
1996), clise na voz GALEGOS: 
"A lingua e a cultura dos 2,5 mi
llóns de galegas, que viven 
nunha rexión situáda ao noroes
te de España, están emparenta
d as coas dos portugueses . Na 
Idade Media, a cidade de Santia
go de Compostela, que suposta
mente alberga os restos de San
tiago, foi un importante centro 
de peregrinación europeo. Gali
cia pennaneceu como unha re
xión infradesenrolada, subsistin
do da pesca e da agricultura. 
Máis de 1,5 millóns de galegos 
emigraron ás Américas, Europa 
e ás rexións máis ricas de Espa
ña. A cultura galega disfrutou 
dun renaci~nto no século XX 
e existe un crecente movemento 
nacionalista eón aspiracións de 

Acabo de ver un western no que, 
un dos bandidos, vend~ os seus 
compañeiros despois de facer un 
trato clandestino cos bos, co que 
o traidor convértese nun heroe, 
desde o punto de vista do filme, 
a pesares de que seu acto é pro
pio dun despreciábel covarde que 
merecía levar o pago que levaron
Ditalco, Audax e· Minura despois 
de asasinar a V iriato, cando se 
presentaron diante dos romanos 
para cobrar a súa recompensa: 
Roma non paga a traidores. 

Desgraciadamente, o exem
plo de Roma non se repe
tiu as veces que debería, e 

as crónicas están ,cheas de vendi
dos, empurrados. á covarde cruel
dade da traizón, un dos máis de
testabeis actos dos que se valeu a 
historia para contar os seus triun
fos á canta deses desesperados 
que, coa súa inseguridade e o seu 
fracaso arrastran a bos e malos, 
gañadores e perdedores, honra
dos e corruptos, á miseria; como 
a que provocaron aqueles 22 
criados que na noite do 7 de de- . 
cembro de 1483 traizoaron ao 
Mariscal Pardo de Cela, cando se 
fixera forre na Frouseira contra a 
ambición dos Reis de Castda, de 
don Fadrique de Guzmán, bispo 

, de Mondoñedo, algúns nobres 
que non qu~rían telo por veciño 
e, sobre todo, do capitán Muda
rra, un mercenario que soubo 
comprar aos traidores que facili
taron o triunfo dos inimigos. 

Pero, realmente, ¿a quen lle es
torbaba o Mariscal?, porque a 
raíña Isabel outorgáralle, non 
había moito, cerros privilexios 
que non tiñan os outros nobres 
da súa veciri.dade, e can~o dez 
días. despo is_ de ser traizoado, 
con toda presa, ía ser executa
do, 1 na ponte do Pasatempo, a 
súa esposa, que conseguiría da 
raíña o perdón que liberase _ao 

Que veñan os béreberes 
maior autonomía. Os galegas 
obtiveron recentemente un au
togo berno rexional no marco 
dunha descentralización de ám
bito nacional en-ESpaña". , 
E unha moi breve información, 

seguramente discutible nal
gúns aspectos. Ten polo me

nos un erro contable. Rebaixa a 
poboación de Galicia a 2,5 mi
llóns, cando aínda andamos per
ro dos tres. millóns. Pero ese erro 
podemos míralo como unha pro
x ección de futuro. De seguir a 
actual tendencia demográfica esa 
poboación, a dos ·2,5 millóns, se
rá a que teña Galicia no ano 
2025. o índice de natalidade en 
Galicia é, sen exaxeración nin
gunha, o máis baixo de Europa e 
probablemente do mundo. 

Son complexa~ as causas desta 
brutal · caída demográfica e non 
me vou eu poñer agora de gurú 

. que para iso lle pagan aos da 
Consellería da Familia. Pero hai 
unha primeira lectura obvia: 
Un pobo' qqe non cría nenos é 
un-pobo desesperanzado. 

N.o Diccionario aparece ou~ 
tro dato moi fundamental e 
que se aproxima á rea:lida

de, posiblemente polo baixo. 
Durante século e medio emigra
ron centos de miles de mozas e 
mozos galegas. A xente nova, 
con rebeldía vital e anceios de 

~ mellara, encontrou sustento e 
ás vecs prosperidade polos ca
miños do mundo·. Houbo quen 
os recibiu cos brazos abertos, 
quen os explotou e quen fixo 
chist.es racistas a súa canta: 
"¡Que viene,n los gallegos!". 

Como todas as familias galegas, 
tanto o presidente da Xunta co

. mo o alcalde de Vigo teñen as-. 
cendencia emigrante. Hai que 

·· A rioite da Frouseira 

Mariscal do cadafalso, ·con artes 
·propias de malfeitores foi en
redada para impedir que chega
se co indulto antes da execu
ción; e é que a traizón, na maio
rfa dos _casos; é alimentada pola 
envexa e a cobizá. 

Do castelo da Frouseira xa 
non quedan e-n pé máis 
que uns poucos restos con

vertidos en escombros, e esa 
construcción escavada na pedra 

que algúns chaman a capela e ou
tros aseguran que era unha cister
na para conservar a auga durante . 
o asedio. Pero, sobre_ todo, que
dou no entorno, formando parte -
das moitas lendas que se .cantan 
sobre Pardo · de Cela, pequenos 
accidentes xeolóxicos que a fan
tasía· pop~lar asocia á pegada do 
seu cabalo, o asénto desde o que 
contemplaba as terras da Mariña . 
e o Valadouro, ou a poza onde 
paraba a beber cando viña cansa-

MANUEL RIVAS 

recoñecer que Manuel Fraga 
ten dado mostras sentimentais, 
e algunha práctica, como en 
Cuba, de que non é insensible a 
esa herdanza. Por iso abraian 
máis algunhas declaracións des
tiladas nos últimos tempos, cun 
recendo de lepenismo badoco. 

ue veñan emigrantes, se
xan bereberes ou senega
leses, é para min un signo 

de esper . Se fican aquí é por
que eren que lles ·agarda un futu
ro mellar, que é un país con re
cursos. Eles, bereberes con al
fombra ao lombo ou senegalese 
con colares e pins de Bob Mar
ley, son ao tempo a nasa memo
ria, os galegas que acarrexaron 
carbón en La Habana, e a no a 
prome a, o rapace que deixaron 
de nacer nas aldeas" desaloxadas 
pola dese peranza. 

Benvidos, bereberes.+ 

FRANCISCO f\. VIDAL 

do da pelexa; pequenos acciden
tes que, máis que moldeados po
los axentes atmosféricos, sernella 
que naceron da persistente pre
sencia ·da memoria do Mariscal, 
pois, tras a súa derrota, posibel
mente tan arrasado como este 
castelo tamén quedou a ilusión 
de moitos dos seus vasalos que, 
con esa aura de misterio que en
volve todo o que os desexos con
verten en lenda, evocaron o sen
timento de infidelidade, que des
de aquela noite da Frouseira ele
vou a Pardo de Cela á categoría 
de mito e as esperanzas .:la súa 
xente en degoiro malogrado. 

¿Quen pode dicir que se gaña 
unha batalla cando media unha 
traizón? Non entro en si era el o 
chamado a erguer Galicia ou se 
con aquela deslealtade se mata
ron as ilusións de prosperidade 
e comezou a "doma y castración 
del Reino de Galicia". El, que 
para uris foi mártir da liberdade 
e para out.ros un "cabecilla de 
salteadores", avi·vou sentimen
tos encontrados, envexas e xe
nerosidades, odios e lealtades. 
A súa altivez propiciou esa pre
s a por desprenderse del .sen 
agardar polo indulto que trafa a 
súa esposa; e ·non sei se, por par
te dos amigos ou dos inim igos 
circulou esoutra lenda de qu_e, 
no intre de ser decapitado, a súa · 
cabeza, choutou tres veces fron
te á catedral de Mondoñedo di
cindo aquilo de ¡Credo!, ¡Cre
do!, ¡Credo!; porque realmente; 
¿en que cría o Mariscal? 

8eguramente el tamén cría 
que os traidores non sem
pre actúan con maldade, 

senón con medo, que xustifican 
pensando que facilitan a paz. 
Mal saben eles que o peor da 
fraizón non é a morte do traizo
ado, senón a morte da ilusión 
que el representa.+ 

ANOSA TERRA 

Xosé Vázquez Pintor 

'En nengunha parte 
do Estado estase a dar 
unha literatura de mulleres 
como a nosa' 

Que ésta lendo? 

Todo o que ae de po ia na Gali
za, e peci¡:¡lmente o últim títu
lo da colección d E piral Maior, 
que segue para adiante ca e con 
cincuenta títulos. Neste momento, 
estou cos últimos. libro de Lino 
Braxe e Luz Pozo Garza. 

Reco19enda algunha leitura? 

Creo que estamos asistindo a unha 
maravillosa eclo ión de literatura 
feminina. Tanta en narrativa co
mo en poesia, as no'sa mulleres es
tán sorprendendo. Non creo que 
en nengunha literatura dentro do 
Estado estea a darse este fenóme
no. Xa non ternos só a un par de 
autoras ás que referimos ~ 

Cales son as fonte do seu último 
libro Rotación violeta? 

O libro está dividido en duas partes: 
Haras e Segundos. A primeira xurdiu 
do contacto coa paisaxe e a paisana
xe que experimentei cando escrebin 
o libro Os vellos oficios. Neste ensaio 
e, á vez, reportaxe xornalística, sen
tin como unha luz. No poemas trato 
de buscar na rnemória dentro dun 
circuito pechado, nunha vixília que 
vai desde a hora O até a 24. A egun
da parte é unha homenaxe a t das as 
muller que e creben n Galiza. 
Chámase Segundo rqu c mbina 
o amor e erotismo, e e am r que 
sempre dura tan pouco. Hai qu t r 
en conta que as no as autoras fa.Jan 
de amor a través do exo en caer nas 
misérias nas que os homes caemo . 

Que hai da sua experiéncia como 
dinamizador do teatro popular 
nas vilas? 

Foi un devalar, no que agora estou 
na fase do desengado. Desde 1981, 
tratamos de que nenas desde 6 
anos entraran no teatro. Pero o 
problema era sempre o mesmo, as 
restriccións que impon a chamada -
profesionalización e o escaso inte
rés da Xunta por criar unha verda
de ira escala de teatro. Seguimos 
como hai décadas. Disto, deime 
canta falando con Maruxa Villa
nueva, que voltara á Galiza 
en 1950 coa ilusión dunha ·escala 
nacional de teatro e se arruinou 
económica e espiritualmente.+ 

Poeta; narrador, autor teatral e ensaista. 
(Melide 1946). 
Obras máis importantes: De ida e volta , o es
perta tamén é noso, Ofidios de diario, Na vertical 
da noite , No Corazón mancado, A frta encanta

da, Os vellos oficios e Rotación violeta. 
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Guerreiro é 
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participantes 
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Francisco 
Rodríguez e 
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Nogueira 
falan da 
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20 anos da 
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O Trinque 
·Anticípese ao Nadal 

.Dado que o Nadál é a festa 
do consumo, (aga previsión 
xa e aproveite para mercar 
e agasallar con produtos do 
país . Hai tarros de mel, con 

envase especial para facer 
un galano, xamóns con 
lazo vermello e libros de 
contos p~ra ler a carón do 
radiador. + 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

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

O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

MOSTRA DE DEBUXO E 
GRAVADO 

A asociación cultural Vid 
Nova, xunta na Casa da 
Cultura obra de máis de 20 
artisra , maiormenre gale
gos, na 1 edición da Mosrra 
de gravado e debuxo do 
Barco. Conra, entre outros, 
con Xesus Díaz Ferrer, pin
mr local con grande expe
riéncia, pero que leva bas
tantes anos sen expoñer na 
Caliza. Tamén expoñen 
Xurxo Alonso, Gorka A.za. 
ola, Blanca Besteiro, Patri
cia Caldevilla, Guerreiro , 
Lomartí, Lolo Docampo ou 
Quique Bordel. As obras, 
69 en total, véndense con 
prezos que van das 8.000 ás 
70.000 pta. Abre até o 20 
de Decembro, de 19 a 21 h. 
de Luns a Verues, e de 11 a 
13 h. no Sábado. 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

MIGUEL MACIAS 

Pinruras de Miguel Macias 
durante o mes de Decem
br na Zaranda. 

J. GoNZALEZ A ENJO 

Expón pintura na ala de 
arte do concello do 2 ao 15 
d D c mbro. 

Car hallo 
• ACTIVIDADES 

20 ANO DE LUMIEIRA 

A Agrupación Cultural Lu
mieira celebra os 20 anos 
cunha semana de actos que 
comezou o 9 de Decembro 
e ha chegar até o 14 . O 
Xoves 12 apreséntase o li
bro editado por Espiral 
Maior, de Xan Fraga Ro
dríguez que recolle a histó
ria de Carballo en fotos. O 
grupo folk Xocaloma actua 
o Venres ás 9 da noite no 
Cine Rega, e o Sábado un
ha. cea de confraternidade 
con escritores, magos e ou
tros colaboradores da agru
pación, pecha a semana ás 
10 da noite en -Casa Rey. 

A Coruña 
• ACTIVIDADES 

20 ANOS DA 
ALEXANDRE BOVEDA 

Seguen os actos de celebra
ción do 20 aniversário da 
Asociación Alexandre Bó-

Carteleira · 
irr;:s;=> EMMA. Fil;ne inglés de época. 
~ Unha moza herdeira .adicase a fa
cer de Celestina entre as suas amista
des, pero frac:_~sa. Final feliz. 

rr-;:s;:::> TRAINSPOTTING. As peripé
~ cias de cinco mozos escoceses aditos 
á heroína. Humor, cinismo crítico e uns 
toques surrealistas. 

~A CAMIONETA. Dous amigos 
en paro deciden vender hambur

guesas nunha furgoneta. Steven Frears 
queda por baixo do seu anterior Café Ir
landés, pero por riba da maioria dos pro
dutos de Hollywood. 

~ OS MEUS DQBLES, A MIÑA 
MULLERE MAlS EU. Un capa

taz da construción con moito traballo 

~.X .LÓPEZ-PAZOS . 

aceita a ~uxeré~c_;ia· dun. c::ientífíco para 
cohstruir outro suxeito '-idéntico a eL ó 
guionistá non sab~ conducir ·a história 
que deca'e despelis dun ·cuarto de hora 
prómet~or. 

~ O FUNERAL. Unha fa.mília ita-
liana nos Estados Unidos da crise. 

Cine negro, con bós interpretes. Supe~a de 
longo a .ó~tros filmes máis pretencioso:. 

~ BEATIFUL GIRLS. Guia para 
parellas con dúbidas sobre o matrr

rnónio. Crítica dos varons que só pensan 
nas top-model e loubanza das mull!'!res 
norm ais, .con excepción das adúlteras. 
~ TAXI. Cadro sobre o adveni-

mento do fascismo na clase média 
española. Demasiado forzada. Centrada 
en Madrid.+· 

Mistérios do rito bizantino será interpretada polo coral Kontakion na CORUÑA. 

veda, que comezaron o 14 
ae Novembro. Odia 12, no 

· local da asociación, apresen
tarase o libro de Xerardo 
Álvarez Gallego Vida, pai
xón e morte de Alexandre Bó
veda; e o 13 História medieval 
de Caliza, coa presenza de 
Camilo Nogueira e Fran
cisco Rodríguez. 

• EXPOSICIÓNS 

EsCORREGAMENTO 
DE LIXO 

Forografias sobre a carás
trofe de Bens, de Eduardo 
Castro Bal , do Taller Olio 
de Vidro da A.C. Alexan
dr Bóveda, na sala do Co
léxio de Arquitectos (Can
tón Pequeno, 15-17). 

MERCADO DE ARTE 

. O Pazo de Congre5os acolle 
o Supermercado da Arte de 
American Prints, con obra 
de máis de 30 artistas. En
tre eles Peteiro, Laureano 
Vidal, María Penas ou 
Montesol. Pódese visitar 
até o 3 de Xaneiro de 1997, 
de Luns a Sábado, de 10,30 
a 14 h. e de 16,30 a 21 h. 
Domingos de 11 a 14 h. 

SALON DE ÜUTONO 
DE PINTURA 

A Real Académia Galega 
de Belas Artes (Praza do 
pintor So~omayor, s/n) xa 
abriu o Primeiro Salón de 
Outono de Pintura. 

ARTURO SOUTO 

Pinturas na sá de exposi
éión de Caixa Galicia, até 
odia 20. 

ÜUT OF PRINT 

Un percorrido po lo grava
do británico desde 1946 a 

1976. Até o 6 de Xaneiro 
na Fundación Barrié. 

TONO CARBAJO E 
J ESUS ÜTERO . 

Os dous gañadores das bol
sas de criación artística no 
estranxeiro de Unión Peno
sa, expoñen até finais de 
Decembro no Museu de 
Arte Contemporánea. 

•MÚSICA 

KONTAKION 

A formación coral interpre
ta Mistérios do rito bizantino 
dirixida por Mihai Diaco
nescu. O Martes 17 ás 20,30 . 
no Pazo de Congresos. 

SINFONICA DE ÜALIZA 

O Xoves 12 ás 20,30 no' Pa
zo de Congresos; co frautista 
Jaime MartLn, e o director 
Ui:iel Segal. No programa 
levan obra de Mendelssohn, 
Rodrigo e Sibelius. 

THE NEW ÜRLEANS 
SPIRITUALETTES 

Dentro do ciclo Swing en 
Ouwno, o Lunsi6 ás 8 da 
noite no Centro de Estudos 
Caixa Galicia (Ronda- de 

_Nell~, 31). Entrada Ubre. 

ÜRQUESTRA DE CA
MARA ÜALEGA 

Até o 3 de Xaneiro está aberto o Supermacado da Arte da 
CORUÑA no Pazo de Congresos. Obra de J~rge Cabezas 

No ticlo Xovenes intérpretes 
da Fundación Barrié, con
certo da Orquestra de Cá
mara Galega o Sábado 21 
ás 12 da mañá na sede da 
fundación (Cantón Gran
de, 9). Entrada-libre. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

FALLA E BERGAMIN 

O compositor Manuel de 
Falla e o poeta José Berga
mm, ocupan a mostra foto
bi b l iográfica documental 
que realizou Chus Martí
nez, e expón o Centro Cul
tural Carvalho Calero, até 
o 14 de Decembro. 

RuA HABANA 96 

Ou Entre terra e liberdade 
como subtitula a mostra 
que abren Eduardo Pérez e 
Antonio Villar; no Centro 
Cultural municipal. Conta 
con 4 7 fotos en branca e 
negro feítas en Cuba. Du
rante todo o mes. 

.URZA 

Esculturas de Javier Melén
dez, até finais de mes no 
Centro Cultural municipal. 

•MÚSICA 

THE NEW ÜRLEANS 
SPIRITUALETTES 

Actuan o Martes 1 7 ás 8 da 
noite no Centro Cultural 
municipal (Hospital, '_s/n). 

StNFONICÁ DE GALIZA 

O Venres 20 ás 8,30 da 
noite na concatedral de 
San Xulián. Conta cos so
listas Francisco Comesaña 
( vi.olih) ·e Enrique Santia
go (viola), e o director 
Cristobal Halffter. 

• _TEATRO 

·¡.,_ VODA DOS 
MOINANTES 

Coa Compañia Marias, o 
13 -de Decembro no Jofre. 

Gondomar 
• .FEIRA 

EXPOMIÑOR'96 

A feira do Val.Miñor abre 
no Pavillón polideportivo 
de Gondomar, con-42 ca
setas adicadas maiormente 
á gastronomía. 

Marin 
• EXPOSICIÓNS 

expoñen até o dia 18 no 
Ateneo Santa Cecília. Ali 
pódense ollar os cadros de 
José María Mosquera e Joa
quín Cobo, e as esculturas 
de Carlos Martmez. 

Lug_o ___ _ 
• EXPOSICIÓNS 

Ex VOTOS 

A interesante série sobre 
romarias, santos e ex-votos 
do fotográfo Tino Martí
nez. Até o 19 de Decembro 
na sala de Caixa Galicia. 

XAIME QUESADA 
BLANCO . 

Expón a aprtir do 12 de 
Decembro na Biblioteca 
Pública Provincial. 

•MÚSICA 

THE NEW ÜRLEANS 
SPIRlTUALETTES 

O ciclo Swing en Outono 
oferece ista actuación o Xo
ves 19 ás 8 da noire na sala 
de Caixa· Galicia. 

Ourense 
•CINEMA 

TESE 

O Xoves 19 ás 20,30 na Ca
sa da Xuventude, pasan Te
se (Tesis . España 1996) , pri
meiro filme de Alejandro 
Amenábar. Organiza o Cine 
clube Padrre Feijoo. 

UNDERGR,OUND 

O Xoves 12 ás 8,30 na Ca
s·a da Xuventude, o Cine 
clube Padre Feijoo pasa 
Underground (Franza-Ale-

. maña,.- Hungria, 1995. Cor 
~2') . Dirixida polo iugos
lavo Emir Kusturiai. 

• EXPOSICIÓNS 

ANTON, NA MEMORIA 

Perto de 60 poetas e escri
tores do país fanlle home
naxe a Antón Avilés de 
T aramancos, aos carro anos 
da sua marte. Antón, na me
mória abre até o 30 de De
cembro no Museu Arqueo
lóxico, e coma con tres so
portes, fotográfico, ·poético 
e audiovisual. María Estei
rán fixo os retratos dos es
critores participantes e do 
próprio Avilés, que compar
ten espazo cos-textos adica
dos ao pdeta e emigrante 
noiés. Un vídeo documen
t~l completa amostra. 

' • FOTOGRAFIA 

UNHA PELICULA 
CARLOS MARTINEZ NA PEL Il 

Tres -artistas marinenses Alícia Martín, Maria Gó-

29 ..... 

A CompcÍñia 
de Marias 
están en 
FERROle 
OURENSE 

Aviles de 
Ta!'Omancos 
é 

_ homenaxea
do en 
OURENSE o 
30de 
Decembro 
po~ máis de 
medio cento 
de poetas e 
escritOres 

r 



•• 

mez, Manuel Vilariño e 
Manuel Casimiro, expoñen 
a suas séries fotográficas na 
sala Marisa Marimón. Abre 
até o 15 de Decembro, de 
12 a 14 e de 18 a 21 h. 

•MÚSICA 

SINFONlETT A 
DE FLORENCIÁ 

Convocatórias 

·PRÉMIO ESCOLAR 10 DE MARZO 

. Convocado pola fundación 1 O de. 
Marzo de CC.00. e aberto a todos os 
escolares de EXB, BUP e FP en equipas 
·ou individualmente. O tema será ·O 
-inundo do traballo (condicións labo
rais, conflictividade, nacimento e de-

breo Nadal, ao que poden concorrer 
nenas e nenas menores de 15 anos a 
través dos seus coléxios. Hai duas cate
gorias, até .J.O anos, e de ·11 a 1:5 anos, 
con dous prémios de 5.000 e 3.000 pta-. 
Os· debuxos, cun tamaño mínimo de 
méio fólio e máximo de un fólio apre
sentados en cartolina, han chegar antes 

Casa do concello. Todos os carte is te
ñen que iI1cluir o texto "Arzúa. XXfl 
Festa do Queixo, 2 de marzo de 1997" . 
Os prémios: 12 de 100.000 pta, 22 de 
50.000, 32 de 25.000 e 42 cun obsé
quio· sen especificar. Maior informa
ción no (981) 50 00 OO. 

Pódese escoitar o Martes -
17 no Teatro Ptincipal. 

senvolvimento das organizacións sindi
cais, etc). Os traballos· (entr-e os 20 e 
30 fólios mecanografados a dobre espa
zo) enviaranse antes do 7 de Marzo co 
no me do c~ntro de ensino, -do coorde
nador e dos alunas, á Fundacién 10 de 
Marzo: República do Salvador, 15-52

• 

15701 Santiago. Hai dous prémios 
50.000 pta. para traballos en equipa 
(mínimo 3 persoas), e 25.000 pta. para 
individuais. Teléfono (981) 59 97 65 . 

· do 24 de Decembto ao Centro Cultural 
José DorQínguez Guizán de Begonte. 

ranse sen remite, por cuadriplicado, 
mecanografados a dobre espazo por un
ha soa cara e baixo plica (título, lema, 
nome, enderezo, teléfono e curricula). 
A entrega ten que ser antes do 1 de 
Marzo de 1997 no concello de Artei
xo, nun sobre que indique: V Certame 
Manuel Murguia de.Naf!acións Bre

·ves. Maior información nos teléfonos: 
(981) 60 00 09/60 12 00/60 00 54. 

DEBUXOS DO NAOAL 

O Ateneo Santa Cecília, organiza ou
tro ano máis un concurso de debuxos 
do Nadal dirixido a estudantes de 
prescolar, primária e secundária de 
Marin e Placeres. Conta con 5 catego
rias segundo a idade, que han de en
cher o soporte comun de DIN A4, con 
técnica l1bre. S6 se pode apresentar un 
debuxo por persoa, até o 19 de De
cembro no Ateneo Santa Cecília; Ca
racol, 36-baixo (de 11 a 13 h. e de 18 
a 2lh). Para maior información cha
mar ao (986) 88 02 83. 

THE NEW ÜRLEANS 
SPIRJTUALETTES 

O Mércores 18 ás 8,15 da 
noite no salón de Caixa 
Galicia (Xoán XXIII, 35). 

. • TEATRO 

A VODA DOS 
MOINANTES 

CERT AME DE ARTE 
DOMINGUEZ GUIZAÑ 

POESIJ\ DO NADAL 

O Centro Cultural de Begonte que or-

CONCURSO POP-ROCK DE BILBO 

Poden enviar a solicitude de inscri-
. ción todos os grupos que non levas.en · 

o 1 2 ou o 22 prémio de edicións ante
riores, até o 30 de Decembro á área 
de xuventude do Concello de Bilbo: 

A Compañia Marias apre- -
senta a peza Venres 13 e 
Sábado 14 no Principal. 

O Centro Cultura1 de Begonte convoca : 
_o VIJ Certame Galega de Arte José D.o
mínguez Guizán dotado con 250.000 pta 

. ganiza e promove o Belén electrónico 
co patrocínio de Caixa Galicia convo
ca o XXI Certame de Poesia sobor do 
Nadal con poemass en galego ou caste
lán que versen sobre ·o Nada! desde 
calquer. ponto de -vista, valorarase que 
fagan referéncia a Begonte ou ao seu 
Belén. O primeiro ' prémio consta de 
estatuiña de Sargadelos e cen mil pese
tas e o segundo estatµiña e cincuenta 
mil. Todos os traballos, por triplicado, 
deben ser presentados con plica e estar 
nq Centro Cultural de BegonÍ:e antes 
das 12 horas do 6 de Xaneiro do 97. 

Praza de Ernesto Eskoreta s/n. 48007 
Bilbo. Euskadi. A solicitude ha incluir 
o nome do grupo e unha lista dos 
compoñentes e dos instrumentos de 
cada un. A novena edición, como as 
anteriores, acepta os grupos indepen
den temen te do idioma que empre
guen. Os prémios: gravación dun CD 
e J00.000, 250.000, 200.000 e 
150.000 pta: E até 5 acessits de 
100.000 pta. Maior información no: 
(9?) 420 43 94. 

CERTAME POÉTICO 
XOAN DE REQUEIXO 

Ponte.ve.dra 
e unha estaruiña de Sargadelos. Poden 
participar pintores nados ou residentes 

CERTAME DE NARRACiONS BREVES 
•CINEMA 

. na Galiza. Cada autor pode enviar un 
máximo de 2 obras (o tamaño máximo é 
de l,5xlm. con ou sen marco) ao Cen
tro Cultural de Begonte, antes do 25 de~ 
Decembro. A organización contrata un 
seguro de 50.000 pta. por cadro. 

O cQncello de Arteixo organiza a VI 
edición do certame de narracións bre
ves ~nuel Murguia que leva un úni
co prémio de 400.000 pta. Poden 
concorrer todos os que o desexen 
cunha única obra (orixinal e cunha ex
tensión entre os 15 e 30 fólios) de te
mática libre. Os uaba}los apresenta-

CARTEIS PARA A FESTA 00 QUElXO 

O Círculo Recreativo Cultural de 
Chantada convoca o primeiro certame 
literário de poesia Xoán de Requeixo, 
que premiará tres poemas de tema e 
métrica libre. Recollen textos inédi
tos, por cuadruplicado e baixo lema ou 
seudónimo e plica, até o 15 de De
cembro no Círculo Recreativo: Praza 
do Bó Xesus, 1. Os prém ios: 1 º de 
15.000 pta, 22 de 10.000 pta, e 3 2 

mención de honra. Maior información 
no (982) 44 00 70. t 

ANTES DA CHUVIA 

DEBUXO INFANTIL 
Mércores 18 ás 19,45 e ás 
22,15 h. na sala de Caja 
Madrid,. o Cine clube Ponte
vedra pasa Antes da ch~'tlia 
(Befare the rain. lnglaterra
Franza<Macedónia. 1944), 
de Milcho Manchevski. 

O Centro Cultural de Begonte organiza 
o XXl Certame de Debuxo Infantil so-

• EXPOSICIÓN$ 

XAM!NORIOS 
ORMEADOS DE BRILO 

Ou Camiños brillantes na 
fala tradicional dos cantei
ros pontevedreses, titula a 
sua mostra Enrique Velas- . 
co, da Escala de Canteiros 
de Poio. Até o 22 de De
cem bro na sala de Caja 
Madrid, pódense visitar 22 
esculturas qu(;! revelan os 
seus novedosos plantexa-

Anisia ·Miranda e Xosé Neira Vilas serán os mantedores 
do Xantar-Festival pro Cuba en PONTEVEDRA o Sábado 14. 

-menros. De Luns a Venres 
de 19 a 2-1,30 h, e Sábados 
de 12 a 14 e de 19 a 21,30 
h. Domingos de 12 a 14 h. 

GRAVADOS DE GOY A 

O Teatro Principa1 expón 
até o 15 de Decembro a sé
rie de 80 gravados Os de
sast;es da guerra de Goya 
pertencentes á primeira ti
rada (1863). 

• ACTIVIDADES 

LAXEIRO,_TÓPERA, E 
SON NO AANTAR 
FESTIVAL PRO CUBA 

Organizado pola ONG e 
Asociación Cultural Amigof 

· de Cuba o próximo Sábado 
14 no Hotel Galicia Palace 
e para celebrar o 38 aniver
sário do trunfo da Revolu
ción e o 89 ·da estrea do 
Himno .Galego no Gran Te
atro de La Habana. No acto 
eptregarase a Agustina 
Alvarez Gomález, compa-· 
ñeira e colaboradora de La
xeiro nos últimos anos, o 
nomeamento que lle fara 
outorgado ao pintor en Xu
llo <leste ano de "Amigo de 

, · Cuba". Actuarán de mante
- dores Anisia Miranda e Xo

sé· Neira Vilas. De seguido 
actuarán L.M~ Lladó, sopra
no e primeir'a solista; A. Lá
zaro, tenor solista, ambos da 
Ópera de La Habana, acom-

O ES~UD2 DA GALIZA DE

SE~AD2 P2_R CAST~LA2 

EN INsliNIA 2U 9iA VEIR2 
Chaveiro: 

Prezo 500 pto + 160 pto 
de gastos de envio 

Insignia: 
Prezo 200 pto 

• - Pagamento a meio de seles de 
c orreos bu ingreso..na canto 

de' Ca~a Galicia_.::. 
2891 05Ql - -

- 683040001024 
Solic1to-o contielode. 
- que desexes oo-

> .Apdo. 137], 
3ó20Q de Vigo. 

pañados da pianista Vilma 
Garrido. A orquestra Son 
de La Habana atacará a 
parte final do acto. Os artis
tas colaboran desinteresada
mente e o 40% da recada
ción é para a Conta Inter
nacional· de Solidadriedade 
.con Cuba. Información no 
telf. 84 63 57. 

•MÚSICA 

J OAQUIN PALOMARES 
E MICHEL W AGEMANS 

A Sociedade Filarmónica 
organiza o concerto de Joa
quín Palomares e Michel 
Wagemans, 12 e 13 de De
cetnbro, ás 8,30 da noite 
no Teatro Principal. 

SINFONICA DE GALIZA 

Dirixida por Ü;iel SegaÍ, e 
co solista Jaime Martín na 
frauta. Actuan o Venres 13 
ás 8,30 da nÜite no Teatro 
Principal. 

SINFONETTA 
DE FLORENCJA 

A orquestra de cámara ac-· 
tua na tarde do Martes 17 
na Basílica de Santa Maria. 
Entradá é libr€. 

• <;ONFERÉNCIA 

Fl¿TlJRISMq lT ALIANO 

Do dinamismo plástico á Ri
cons truzione F uturis ta 

dell'Vniverso titula Javier 
San Martín, a conferéncia 
do Mércores 18 ás 20 h. nb 

O Concello de Arzua arrella un con
curso de carteis apara anunciar a XXII 
Festa do Queixo de Arzua, que cae no 
primeiro Domingo de Marzo. As obra 
teñen que ir sobre papel ou lenzo e es
tar antes do 2 de Xaneiro de 1997 na 

CGAC. A charla, do ciclo 
Aproximacións á criacióñ, ten 
entrada libre para estudan
tes. Información no (981) 
54 66 OO. 

· •DANZA 

PETRUS 

A compañia de Madrid 
1O&10 Danza apresen ta 
duas coreografias os dias 19, 
20 e 21 ás 10 da noitena sa-
1a Galán: Petms de Mónica 
Runde, e Jack y el ornito
rrinco de Pedro Berdayes. 

• EXPOSICIÓNS . 

ÜLLADAS AO PAIRO 

-O novo pintor composte
lán Manuel Vázquez, ex
pón a série abstracta ·alia
das ao pairo, na galeria Sar
gadelos até D 31 de Decem
bro. Abre de 10,30 a 14 e 
de Hí,30 a 20,30 h. 

)OSÉ Mª. FENOLLERA 

A Casa da Parra invita a 
un percorrido por 30 obras 
do pintor José María Feno
llera (1 851-1918), que resi
diu en Santiago. 

A AMÉRICA 
PREHISPANA 

Unha escolma sobre 3.000 
anos de várias culturas ame
ricanas. A América prehis
pana abre_no Auditório de 
Galiza, Museu do Pavo Ga
lega e Igrexa de San Do
mingos de Bonaval, de Mar
tes a Domingo de 12 a 20 h, 
até o 28 de Febreiro do ano 
que vén. Luns pecha. 

SANTIAGO RUSINYOL 

Obra .do pintor catalán do 
primeiro tercio do século, 
até o 20 de Decembro na sá 
de mostras de Caixa Galicia. 

MEDARDO Rosso 

O CGAC apresenta a pri
meira mostra no Estado das 
esculturas de Eduardo Ros
so, considerado xunto a 
Rodin pai da escultura 
contemporánea. Máis de 
trinta pezas que amasan o 
seu estilo ademais da serie
dade dos procedementos de 
criación polo que expoñen 
várias versións das mesma 
obra. De Martes a Sábado 
de 11 a 20 h, Domingos e 
festivos de 11 a 14. 

GALIClA. NAS ORIXES 
DUNHA CULTURA 

Mostra etnográfica aberra 
no Museu do Pavo Galega 
até finais de ano. 

Publicacións 

ÜS ESTALOTE 

Xa teñen saido nas páxinas do 
Lecer, son eses ca
tro amigos gaitei
ros que compoñen 
a murga Os Estalo
tes e demais achega
dos que se adican a 
animar a noitiña dos 
Venres polos bare 
da rua de an Pedro 
en. Santiago. Agora 
dóus lle por sacar un
ha pequena publica
ción que, por un módi
co prezo, permite acom
pañar a foliada ás per oa 
que non sepan as letras das canción • 

•MÚSICA 

TI-IE KING'S CON ORT 

O Xoves 12 ás 21 h. no 
Auditório de Galiza, a for
mación de Robert King, in
terpreta obra de Haendel. 

REAL FILHARMONIA 
DE GALICIA 

O Xoves 19 ás 21 h. no 
Auditório de Galiza. Dirixe 
Rogelio Graba, e acomapa
ña o pianista Enrique Pérez 
Guzman. · 

CONCERTO DID/\CTICO 

O Martes 1 7 ás 11 da mañá 
no Auditório de Galiza, 
coa Orquestra de · Cámara 
de Varsóvia, qt1e diri x-e 
Marek Sewen. 

THE NEW ÜRLEANS -
SPI-RlTUALETIES 

· _O cid~ ~wirig en O~tono de ~ .. 
_Caixa Galicia comprende a 
actuac ió n dos Orlea~s o 
Venres 20 ás 8 da noite na 

-Aula de Cultura. 
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Anúncios de balde 
• Ex-garda civil represaliado polo 
exército fascista español por ter uti
lizado a língua nacional própria, e por 
non decir que chove cando están a 
mexar por nós; apela ~ vosa solida
riedade. Os interesados podedes diri
xirvos ao teléfono (981) 75 76 78 de 
Carballo , e pergantar por Ricardo 
Deus Viña; ou na conta de Caixa Ga
liza: 2091 .0023.14.3000015162. 

• lmpártense clases de EXB a do
micílio e fanse "Currículum vitae". 
Razón : óscar M. Rey . Carballeira, 
24. 36630 Cambados . Pontevedra .. 

• Véndese ordenador novo 386 
DX40 , con ou sin impresora, caixa re
xistadora ECR-012, teléfono-fax Velico · 
Fax-012, equipa de música en con
xunto ou por separado composto de : 
mesa de cabos, casete de 2 pletinas, 
1 plato, dous compactos, duas caixas 
e un amplificador. Se queres botar un
ha ollada ao material ou consultar pre
zos, atopámonos no teléfono (986) 22 
69 76 , ou na A/Mi Berdiales , 25. Vigo. 

• Oferécense cantantes, feminino 
e masculino, máis armónica para 
grupo de blues, jazz, folk e outros . 
Absterse pachanga. Teléfono (986) 
31 03 78 e 908-98 44 59. Maria e Nu
cho . Millor en horas de comida. 

• Electricidade e mantemento xe
ral. Prezos e,conómicos e serieda
de . Xerardo 907 - 72 80 23 Vigo. 

• Se queres receber de balde o 
boletim "Lengües Vives" sobre a 
actualidade lingüística do Sul-oeste 
europeio, escreve ao apartado 5224 
- 08080 Barcelona. Países Cata
láns . 

• Gal iza Nova en ·Madrid. A orga
nización xuvenil do BNG está na ca
pital do Estado. As persoas que 
queirades contactar connosco , es
crebede a este enderezo: Verja 58 -

• POESIA 

Ü POBO NA NOlTE 

O Veme 13 á 8 da noite 
no CGAC, o e critor Ma
nuel Rivas apre -enta e re
cita O pobo na naire, escol
ma de poema reali:ado 
entre 19 O e 1996. 

•TEATRO 

. FESTIVAL DE ÓPERA 
DE PETO 

1 º 28026 Madrid. 

• Clases particulares de mºatemá
ticas. EXB, BUP, COU , ESO, FP e 
primeiro de carreira . Pexigo de 
Abaixo, 33-22 esq . Compostela. 

• Extraviadas duas gaitas o Mér
cores 16 de Outubro en Vigo, (unha 
delas facil_mente recoñecíbel por ter 
unha cabeza de cabuxa tallada en 
buxo eco fol de pelexo). Pertenceu a . 
Manuel Amigo (gaiteiro de Dhais). No 
caso de saber algo delas chamar ao 
(981) 57 01 78, de 10 a 14ede17 a 
20 h. Gratificarase. 

• Medulio, Distribuidora alternati
va da Marinha lucense. Se tendes 
material para distribuir, escrébenos e 
talamos. Para pedidos mandade un 
selo de 19 pta. Medulio , Apdo . 19, 
27740 Mondonhedo. 

• Vendo 90 accións de A Nasa Te
rra. a 4.000 pta cada unha por preci
sar urxentemente o diñeiro.Teléfono 
(986) 26 40 57. 

• Rapaza de 21 anos busca traba
llo. Con BUP e estudos de FP (Marí
timo-pesqueira) . Teléfono (986) 20 15 
29, de 12,30 a 1,30. 

• AnímaEís Obradoiro de ~ima
ción, busca debuxantes interesa
dos en aprender, praticar e traba
llar en debuxos animados. Contac
to : Escola de lmaxe e Son . Someso, 
6. 15008 A Coruña. Pablo Atienza 
909-87 26 20, de 1 O a 12 da noite: 

• Mércase baixo ou batería a bon 
prezo. Chamar ás 3, e perguntar por 
Andrés: (986_) 29 41 83. 

• O Movimento Defesa da Língua
(MDL) envia o seu boletim Língua 
Nacional Nº 3 a quemo desejar. ln
clui material para se autofinanciar: liv
ros, camisol~s . bandeiras, autocolan-

LABERINTOS 

tes, etc. Encomendas no apartado 
570 de Ferro!. Envio gratuíto. 

• Véndese dormitório completo se
m inovo en bon estado: cama, duas 
mesiñas, espello, cómoda, silla e a r
mário de 6 portas. Razón no te lf. 
(986) 47 31 08. . 

• Danse clases de gaita e percu
sión galega en Cangas, no loeal de 
CRC Xiria, rua Pablo Iglesias. Per
guritar por Xulio no (986) 32 87 13 ou 
909-82 57 59 .· 

• Estudante de fotografia busca 
información para realizar o proxec
to de fin de cárreira: o tema escolli
do é a fotografia no cinema. Necesito 
participar na rodaxe dalgun docu
mental , curtametraxe .. . Como foto -fi 
xa ou auxiliar de- operador. Xan Ma
nuel Seoane Ventin . Teresa Jesús 
Jornet, 9-4º. 36004 Pontevedra. Telé
fono (986) 84 33 15. 

• Mifhorries grupo gai da Corunha 
está a vossa disposi~om para 
qualquer informai;:om ou suges
tom no apartado 24 , A Corunha 
15080. Solicitai-nos o Nº de Outubro 
na nossa Ghaiseta que vem de sair 
do prelo no que talamos da última 
COFLHEE, de Sitges e de homofóbia 
e inclui a nossa própria banda qe
senhada. E já sabes nom dubides de 
pór-te em contacto com nós , serás · 
bem-vindo. 

• Oferécese r:nonitora con 8 anos 
de experiéncia para clases de baile 
galego en Vigo e comarca. Telf 20 
00 58 

• Kañacore. Programa de músi
ca combativa en Cuac! (FM 
103.4), Venres noite , 8 a 9. Envía
nos o teu material (non só musical) 
para difundilo ao máximo . Aparta
do 4669. 15080 A Coruña. Respos
ta segura .+ 

NUEVO CATECISMO 
CATOLICO 

O Sábado ·14 na Iguana. A 
entrada val 800 pta. ante
c i pada, e 1.000 pta. no 
concerto. 

CONCERTOS 
DIDACTICO -

Os dias 16, 17 e 19de10 a 
12 na mafi.á, no centro 
Caixavigo, e coa Orques
tra Ciásica de Vigo. 

FESTIVAL NADAL'96 
Á 22,20 h. no Teatro 
Principal. O Xoves 12, Ro
sa Mate (soprano), Josep 
Ferrer (baixo ), Mu Euge
nia Gassull (piano) e 
Fran\'.e c Sánchez (actor 
mudo ), int rpretan La ser
va padrora de Giovanni 
Pa is ll o . Annus horribílis 
( Pícala óJ>era />orcábile) de 
Chévere ocupa Veme 13 e 

programación do Cine· clu
be Lu.miere. O cinea ta me
xicano Arturo Ripstein di
rixira filme en 1991. A 
entrada val 400 pta. 

• EXPOSICIÓNS 

EN BRONCE. 

Pinturas de Santiago Pascual 
Buyé, até o 18 de Decembro 
na galeria Ad hoc. Abre de 
Luns a Venres de 18 a 21,30 
h. ábas:lo de 12 a 14 h. 

O Mércores 18 ás 20 h. no 
centro Caixavigo, a cargo do 
Conservatório Mayeusis. 

LIRA SAN MIGUÉL 
DEÜIA 

Actua o Domingo 15- ás 
12,30 do me diodia, n o 
Centro Cultural de Beade. 

ábado 14. 

Ü REGRESO 

Elsinor Teatro da Corufi.a 
interpreta t xto de Ma
nuel Lourenzo, O regreso 
os dias 12, 13 e 14 ás 22 h . 
na sala Galán. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

XABIER PousA E 
JUAN ÜL!VEiRA 

Escultura e pintura na gale
ría Trisque! e Medúlio (Pa
seo da Corredoira, 13). De 
Luns a Venres de 18,30 a 
21,30 h. Sábados de 10,30 
a 13,30 e de 17 a 21,30 H. 
D mingos de 11,30 a 14 h . 

Vig_o ___ _ 
•CINEMA 

A MULLER.00 PORTO 

O Mércores 18 ás 20,30 no 
Cine Salesianos, dentro da 

Cuq ui Piñeiro expón e -
cu ltu ras en bronce, até o 
16 de Decembro, n a sa l~ 
do BBV (Colón, 17.-A, 4º 
Planta). De Luns Venres 
de 19,30 a 21,30 h . 

HORREOS 
NA ARQUITECTURA 

Xosé -Alján expón, até o 
20 de Óecembro na Uni
versidade Popu1ar, as suas 
maquetas de hórreos. 
Abre de Luns a Venres de 
17a2lh. 

· LEOPOLDO NOVOA 

Pinruras de recente cria
ción n a ga leria Abe! Lepi
na. Até o 14 de Decem
bro, ab re de Luns a Sába
do de 11 30 a 13 ,30 e de 
19,30 a 21'.30. h. 

GRUPO XUNTOS 

A Casa da Xuventude aco- . 
lle a mostra de pin turá do 
Grupo Xuntos, 40 estudan
tes da Universidade e insti
tutos de Vigo. 

•MÚSICA 

THE SIXTEEN 

Coro e orquestra, o Martes 
17 ás 20,30 h . no centro 
Caixavigo. Dirixe Harry 
Christopbers, con Lynda 
Russell (sopran.o ), Cathe
rine Wyn-Rogers (contral
to), Mark Padmore (tenor) 
e Michael George (baixo), 
par.a interpretar o Concerto 
de Branderburgo e a canta
ta Magnificat de J. S. 13ach. 

D1x1E HuMMINGBlRDS 

Outra sesión do ciclo de 
jazz do Concello, o Luns 16 
ás 20,30 no centro Caixa
vigo accua o cuarteto Oixie 
Hummingbirds . 

NAcroN RE1xA . 

Desde as 21 h. do Venres 
13 no V ademecun coa parti
cipación de Kaki Arkarazo, 
guitarrista de NegU: Goniak. 

SON DE LA HABANA 

O Xove.s L2 ás 24 h. no 
Malecón. Entrada de ba1de. 

A BUXA!NA 

O grupo de Coruxo actua o 
Domingo 15 ás 18,30 n a 
SCD Atlántida de Matamá. 

Vilagarcia 
•TEATRO 

A NOITE DAS TRJBADES 

U riha representació n de 
Teatro do Atlántico os dias 
19 e 20 de Decembro na 
Casa da Cultura. 

Vilalba 
• EXPOSICIÓNS 

MORADORES DE GAL!ZA 

O Museu de Prehistória e 
A~queoloxia de Vila lba, 
oferece até o 20 de Decem
·bro, unha mostra adicada a 
amasar a presén ia do home 
na G aliza desde hai dous 
millóns e meio de anos.+ 

Encrucillada XOAN ~OSTA 

H ORIZONTAIS: 

l. Que non é absoluta 9. Ao revés, escultor galego 11. 
Sensación de desagrado producida por algo ou alguén 
12. Sentimento de pena, compaixon. 14. Que non ten 
compañía 15. Ao revés, carta da barralla 16. Enche un 
espacio 19. Pertencentes á voz 22. Ao revés, xeito par
ticular de soar unha causa 23. Que actúa con sentido 
práctico 26. Animais imaxinarios que botan lume pola 
boca 28. Caixa rectangular de tampa convexa que se 
usa para gardar cousas 29. Cometen un erro 30. Vara 
moi longa e goda 31. Pelo da ovella e doutros animais 
32. A parte ancha do remo 34. Batraquio moi frecuen
te en pozas, lagoas e regos 35. Cada unha das seccións 
xurisdicionais en que se dividen os tribunais 37. No 
plural, con.xunto de palabras que compoñen un docu
mento escrito 39. Puxeses ao ar. 

YERTICAIS: 

2. Expresión para chamar alguén 3. Pasan a vista sobre 
un texto,4. Argolas 5. Arbusto moi común que ten as 
follas en forma de espiñas e bota flores amarelas 6. Río 
afluente do Ulla pola marxe dereita 7. No feminino, 
inútil, estéril 8. As de Redondela son ..... 10. Regalo 
que se lle dá a unha persoa 13. Suceda, acomeza 15. 
Pór no seu sitio 1 7. Utilizar 18. Ao revés, muller do fi
lio en relación,cos pais <leste 19. Alomorfe do pronome 
persoal o 20. Usase nunha expresión que significa " en 
cima de" 21. Cocer sen usar auga ou aceite 24. Preposi
ción 25. Carta da baralla 27. lniciais de Galiza 32. 
Cesto de v imbio con asas 33. Elevada 35. Ao revés, ca
beza de gando. 36. Ao revés, produce son 37. A persoa 
coa que falan1os 38. Igrexa episcopal. 

Caldo de letras 
V M E I X E L A s Q Ñ D 

V I s Q e . E e D o H E F 

N o e E L L o s R D p Q 

K o o u M N . B N A u M e 
I X E N G o A . S L X A B 

F I ' M K F E D s Q L o K 

p E s e o z o B V K o e 
H u B o B s s Q ·A Ñ F s 
u .Q u T n · u N G y y Q p 

D N H . s B E B u I A X z .. 

M N K D V p D e .K p z N 

H X V K H G G_ G B X H _ p 

~ 

Doce nomes de algunhas partes do noso corpo. 

S.OLUCl9NS A ENCRUCILLADA 

·3s ·9( Il. ·¿( sov 
9( 'cl3S ·sf V.llV ·ü 

3XVd 'Z( VD 'lZ sv ·sz 

· soLUCIONS 

AO CALDO DE LETRAS 

N3 ·n trvsv ·1z vmtr 
·oz 10 º61 NO'clV '81 
'tlVSn 'l 1 tIVnl.IS 'Sl 
V/:Itl0:)0 ·n OOV11VS 
-VDV ·oi SV13.0NOG3tl 
·g V/\ · ¿ OS I ·9 0-X0.1 
·s SO'clV ·.¡; N31 ·r I3 "Z 

S~E'.)ll.l;}f\ 

'S3 V3'illV . q f S .1. r·:n 
'l( VlVS ·sr Vtl 'i; ( 

Vd ·zr Vl ºl f '1V'tlV/\ 
·or ~rvtrm ·6z 1nvti ·sz 
SNODVtla -·n V .LSTl 
-vtru "('Z SON ·zz SIVl:IO 
·61 Vdn:)o ·91 vs ·s1 
o ·-1;1 oa ·n oxoÑ ·11 
VSOtI3I º6 V /\ll V13tl ·1_ 
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No verán de 19~7 poderia porse eri marcha unha liña aé-rea entre os dous países 

Da Galiza á B~taña por· avión 
-0- H. VIXANDE 

O Comité Bretaña-Galiza -or
ganización bretona de colabo
ración entre ambos países
estuda a posibiUdade de que 
se poña en marcha unha liñas 
.aérea de alugueiro para o ve
rán de 1997 entre Galiza, e Bre
taña que teña como horizonte 
a consolidación unha liña aé
re~ regular semanal ou quin
·cenal entre as duas nacións. 

A idea naceu nunha asemblea 
do Comité, que se celebrou opa
sado nove de Novernbro na loca
lidade bretona de Lannuon, con
cello bretón irmanado con Vivei
ro. Xa se coñecen outros dados 
sobre esta iniciativa; a saber: -O 
prezo do billete seria de · entre 
quince e vinte cinco mil pesetas 
e a duración da viaxe de duas 
horas en avións de sesenta pra
zas. Os promotores da viaxe esti
man que o prezo seria inferior ao 
custe de ir dun país a outro por 
estrada. Ademais, engaden, é 
unha posibilidade máis segura. 

Un órgao similar ao Comité Bre-
taña-Galiza, pero de carácter 
galega, a recén criada lrmanda
de Galiza-Bretaña, tamén bara
lla unha iniciativa semellante. 

Entre a Galiza e a Bretaña hai lazos culturais e económicos de sempre. Na foto, aliñamentos de menhires en Camac. 

Entre Galiza e Bretaña hai un
ha distáncia por estrada ou por 
ferrocarril de 1.500 quilómetros, 
que triplica a distánc_ia por niar 
-500 quilómetros- e que supón 
investir de 24 a 30 horas de 

• viaxe, frente ás duas que tarda
ria un avión en ir de Lavacolla e 
Lannuon, que son os dous pon

- tos entre os que se estabelece
ria a liña aérea. . 

Galiza e Bretaña .teñen rela
c1óns económicas como para 
manter unha liña aérea. O 90% 
dos teitos bretóns son de piza
rra galega e entre as universi
dades hai vários programas de 
colaboración e de intercámbio 
de estudantes. A liña aérea tra- _ 
taria de coordenar as viaxes de 
galegas a Bretaña coas que fan 
os bretóns á Galiza. Para isto 
seria precisa a participación dos 

concellos irmanados entre os 
· dous países, xa que deles é 
donde parten os mái~ dos via
xeiros en calquer dos sentidos. 

Transporte marítimo 

O Comité Bretaña-Galiza -un ór
gao bretón criado hai trinta 
anos- tamén valora a posibilida
de de estabelecer unha liña de 
transporte marítimo entre ambas 
fisterras, que inicialmente pode
ria aproveitar a liña de ferry para 
camións entre An Orient-Casa
blanca -recén criada en Outubro 
deste ano-, lacendo unha esca
la nun porto galega ou vendo de 
aproveitar para o transporte de 
viaxeiros a liña xa existente en
tre Vigo e Saint-Nazaire, que na 
actualidade transporta pezas da 
factoría da Cifroen. 

"De momento unha liña de ferry 
é inviábel entre Galiza e a Breta
ña -explica Anxo Abelaira, presi
dente da lrmandade Galiza-Bre
taña, unha .organización nacida 

~ 

o pasado 1 de Decembro na lo
calidade galega de Bretaña-, o 
que é posíbel é ter un ferry con 
Irlanda". Galiza é un destino 
aprezado polos eiÍeses, que ve-

- ñ,en á Galiza e a Portugal atraí
dos . poi as praias das Rias Bai
xas e por lugares de significa
ción relixiosa como Compostela 
ou Fátima. Ao tempo, Irlanda ta
mén é un país que engada aos 
galegas, que van ali a aprender 
inglés ou a facer turismo. 

Pare outra banda, entre a Galiza 
e Bretaña hai relacións desde 
hai máis de trinfa anos. O feito 
de que o Comité Bretaña-Galiza 
tora o primeiro criado para fo
mentar as relacións entre duas 
nacións celtas é un ·feito indicati
vo da relación. Contado, nos pri
meiros anos de existéncia, o Co-

. mité tivo dificuldades por mor do 
réxime político existente no Esta
do español. Ainda é hoxe o dia 
no que a colaboración con Bre
taña é dificilmente comprendida 
polas nosas autoridades. _ "Na 

Bretaña o Governo ve con moi 
bons olios as actividadeS--do Co
mité, e ten dous representantes 
nel -explica Anxo Abelaira-, as 
proví ncias e as Cámaras de Co
mércio tamén participan. Ocorre 
o contrário que aqui, onde non 
hai apenas interese institucional 
en fomentar estas relacións". O 
nacimento da lrmandade Galiza
Bretaña -o pasado 1 de Decem
bro- só tivo eco nos concellos 
de Fisterra, A Pastoriza, Mondo
ñedo e As Pontes; tanto a Xunta 
como as outras localidades irma
nadas con municípios bretóns, 
ignoraron o acontecimento. 

"Esta organzación non nace 
con vocación folklórica", di Abe
laira. A lrmandade Galiza-Bre
taña marcou unhas primeiras 
iniciativas entre a.s que están 
"iniciar contactos de cara a or
ganizar un encontro de empre
sários galegos e bretóns" e "es
tudar a posibilidade de estabe
lecer un transporte direito entre 
Galiza e Bretaña".+ 

. OFERTA EN vo·s 
-+ IDA E VOLTA +-

Até o 13·Xll·96 
Buenos Aires ............. 118.000 ptas. 
Buenos Aires •.••.•••••••• 108.000 ptas. 
Buenos Aires• .•..•.•.•.• 122.000 ptas. 
*(Con hotel en Arnsterdam) 

Do 14 ao 25·Xll·96 
Buen0s Aires ............. 135.000 ptas. 
Buenos Aires ............. 128.000 ptas. 
Buenos Aires• ........... 140.000 ptas. 
*(Con hotel en Arnsterdam) 
----NOVIDADE ----

Billete aberto por un ano 
Até o 13·Xll·96 e 

do 26·Xll·96 ao 20-111·97 
Buenos Aires ••••••••••••. 138.000 ptas. 

Santiago de Chile .••.• 115.000 ptas. 
Sao Paulo/Rio ...•..•..... 97.500 ptas. 
Umo .....•......•...•..•..••.• 115.000 ptas. 

Bogotá •••••••••••••••••••••• 109.900 ptas. 
Asunción ••.•.•••.••.••.••• 123.000 ptas. 
Montevideo •••••••••.••••• 120.000 ptas. 
México •••...•.•.•.••..•..••. 115.000 ptas. 
Montreal .................... 85.000 ptas. 
Toronto ...................... 86.000 ptas. 
~iami · ........................ 95.000 ptas. 
New York .................. 76.000 ptas. 
london ....................... 33.000 ptas. 
Binningham ............... 59.000 ptas. 
Manchester ................ 62.000 ptas. 
Bertin ......................... 58.900 ptas. 
Cologne ..................... 61,300 ptas. 
Gothenburg •••.••••••••••• 71.500 ptas. 
Hamburg ................... 59.700 ptas. 
Stuttgart ••.••.•.. ; ••••••••••• 59.900 ptas. 
Frankfurt •.•••.•..••..•..•..• 51 .000 ptas. 
Vienna ...•.•.......•.•...•... -66.000 ptas. 
Sofia ..•..••.•...•..••.••.•••.. 70.200 ptas. 

~ IDA E VOLTA +-
Copenhagen .............. 56.300 ptas. Bologna ...................... 51 .OOQ ptas. 
Arnsterdam •••••••••••••••• 50.500 ptas. Milano / Roma ........... 51.000 ptas. 
Zurich / Geneve ......... 51.000 ptas. Tel Aviv .................... ,. 64.300 ptas. 
lstambul ..................... 64.000 ptas. Cairo .......................... 77.000 ptas. 
Paris ............................ 33.000 ptas. Macau ...................... 125.000 ptas. 
Oslo ........................... 73.000 ptas. Johannesburg .......... 143.000 ptas. 

-+ SÓ IDA 
Buenos Aires ••••••• : ...... 77 .000 ptas. 
Sáo Paulo / Rio •••••••••• 68.000 ptas. 
Arnsterdam ................ 39.500 ptas. 

Pciris ........................... 28.000 ptas. 
Genéve ...................... 43.000 ptas. 
Frankfurt .................... 45.700 ptas. 

SEMANA SANTA 

Apartamentos 
4 persoas desde 
4.200 ptas./noite 

Chalets 3 persoas 
desde 

7 .900 ptas./noite 

/~~ 
·MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

SAIDA DO PORTO 

lELF. (07 - 35151) 82 48 93 - FAX 23 798 
VALEN~A DO MINHO - -"-- ~ 

.. 

Debarte 

XELIS DE TORO 

A arte de debater. Deba
ter non é tan doado, 
que nolo digan a no

soutros que levamos unha boa 
chea de anos sen practicalo. 

Sería difícil atapar unha época 
na historia d Galicia onde 
tanta transformacións e cam
bio se produciran, e ería ta
mén difícil atapar unha época 
ond tan pouc e teña di cu
tido e reflexionado, alomenos 
publicamente. 

O papel da cultura na oci da
de galega actual, emella deci
dir e n gabinete de pren a 
das institucións, e a inexi ten
cia de canles de diálogo onde 
se poida discutir e reflexionar 
está axudando a crear unha i
tuación enrarecida, onde o de
bate cultural aberro e crítico, 
plural e serio, e ta e sub ti
tu índo por grupo íllado e pe
chado en i me mo , apoiado 
palas súas propia formación 
culturais, cunha tal capacida
de de con eguir adeptos que 
admiran o eu re pectivo lí, 
dere , com~ de incapacidade 
para chegar fóra do eu e -
treito círculo . 

Os resultados están diante do 
nasos fuciño 1 por unha parte 
a expansión do di cur o ofi
cial, cada vez mái podero o, 
autqritario, que nega, ilencia 
e afoga, calquera outra opción 
ou crítica. 

E por outra parte o perigo de 
inmobili m que correr o dis
cur o naci nali ta ortod xo, 
que semella moita vece an
corado en idea determinada 
do que foi, é, e debe er a na
ción galega. Entre e te d u 
partos hai m itas auga re
voltas e unha maioría ilen
ciosa, que terem s que apren
der pouco a pouco a maña e 
segredos de DEBAR TE.+ 

VoLVER AO REGO 

A Felipe González apupá
rono unha vez na uni
versidade. O escánda

lo, non só non provocou unha 
intervención da policia, senón 
que foi levado ás portadas por 
toda a prensa da oposición pa
ra enfatizar o desprestíxio do 
presidente socialista. O Martes 
1 O era abucheada a ministra 
Esperanza Aguirre. Tampouco 
interviu a policia. Sen embar, 
go, a. entrega por mozos de Ga
liza Nova dun documento so
bre o paro xuvenil directa
mente en man do ministro Ja-

, vier Arenas, que estaba acom
pañado de Manuel Fraga, 1ne
receu unha actuación policial 
de película: patadas mm cuar
to interior, cabezazos contra a 
parede, lentes pisoteados.+ 




