
~ 

España e a UE ceden de novo ante Canadá na 
guerra do fletán 

------7-------
0 ex-alcalde de Barro pretende capitanear unha 

nova formación política 
~~~---~~-a~------

Gómez Segade: 
"Mesmo os que non o 

son, te~en que 
disfarzarse de 
galeguistas" 

---9---

A guerrilla de Tupac Amaru 
asalta a embaixada do Xapón 

en Lima 
------16~~~~~~-

Pardo de Cela lembrado en Mondoñedo 
. 25----
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Pescanova vende accións a Caixa Galicia para 
solventar problemas de crédito 

--------- (Páx. 13) ---------

Raxoi obriga a Fraga a abandonar a reivindicación 
da débeda histórica 

(Páx. 5) 

Despois das mobilización.s, o secretário de Estado de 
enerxia recibe ao comité de Endesa 

(Páx. 4) 

San~ago, capital cultural no 2000, non contará con 
biblioteca pública '· 

--------- (Páx. 11) ---------

Etelv-ino Blanco; Fermin Paz ... 

Etelvino Blanco, secretário comarcal da CIG ourensán, ven de ser 
condenado pala Audiéncia Provincial a catro meses de arresto maior 
e 100 mil pesetas de multa por coaccións a un empresário durante a 
folga xeral do 27 de Xaneiro de 1994. Etelvino fora absolto anterior~ 
mente polo xulgado do Penal, número un, de Ourense, pero a sentén~ 
cia foi recurrida polo fiscal, non polo empresário. Todas as testemuñas 
eran tamén agora favorábeis ao lider sindical, pero o fallo último foi 
de cuJpabilidade. A CIG considera que a senténcia obedece a razóns 
políticas e que a figura de Etelvino, e a do sindicato que el representa, 
resultan molestos aos ollas de alguns, que sen embargo non se sinten, 
ao parecer, incómodos polo desmantelamento industrial da cidade. 

Fermin Paz, outro histórico dirixente da central nacionalista, era 
detido pala garda civil das Pontes o pasado Xoves e posta a disposi~ 
ción do xulgado de Ferrol. Posteriormente saiu en liberdade. Fer~ 
min presidep comité de. empresa de Endesa. Tamén neste caso pa
rece que as autoridades estivesen. máis preocupadas pola protesta 
que palas causas que a orixina. 

Pero non acaba aí <? rosário de detencións da semana, porque o 
mesmo Xoves, dia 12, duas xóvenes eran detidas pola policía en 
Santiago por peg'ar carteis, asinados pola organización estudantil 
MEl.J e·máis pola CIG, chamando a participar na mobiliwción que 
esta central convocaba para o Sábado 14. t 

GUIA DOS MOLUSCOS . GUIA DAS PLANTAS 
DE GALICIA MEDICINAIS DE GALICIA 

Emilio Rolán-Jorge Otero Schmitt Antonio Rigueiro, Rosa Romero, 

F.J. Silva-Pando, Enrique Valdés 

Dúas guías verdes, amplamente ilustradas, realizadas por 
especialistas e orientadas á divulgación. Libros prácticos e de 

<:oidado deseño. Inclúen nurerosos índices que falicitan o seu uso. 

~ 
s.ai;;'i.~':':~1 

-Miles de persoas volven 
a mobilizarse en toda Galiza 

O governo galego garda siléncio absoluto, pésie a que os comunicados de protesta e as mo
bilizacións en defensa do emprego, do ensino público e da produción multiplicáronse a pasa
da semana. Presidente e Conselleiros mantiveron estes días reunións de tipo protocolário. 
Vários méios informativos recibiron indicacións que aconsellaban silenciar as protestas. 

Manifestación en defensa do emprego, convocada polo CIG, o posado dio 14 en Santiago. A IGLESIAS 
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Aspecto da manifestación convocada pota CIG e celebrada o posado dia 14 en Santiago en defensa dos direitos laborais. A. IGLESIAS 

A CIG reuniu a catre mil traballadores en Santiago 

O Governo galego non responde pésie 
ao crecente descontento social 

-0- P. CASTRO· X. CARBALLA • M. VEIGA 

Milleiros de persoas volveron a manifestarse a pasada semana en defensa do emprego, do ensino 
público e da produción en diver~.os sectores, coroando unha d.as etapas mobilizadoras máis impor
tantes dos últimos anos. O governo galego non emitiu ainda directamente nengunha resposta oficial. 

ada dia hai máis riqueza, din que 
medramos un dous por cento ou 
~n tres por cento ao ano, pero, 
por riba do que medremos, a 
concentración de capital é maior", 
aseguraba Manuel Mera diante 
das máis de 4.000 persoas que 
se deron cita en Compostela o 
-pasado Sábado 14, en resposta á 
convocatória da Confederación 
lntersindical Galega, realizada 
baixo o lema: "Paremos as agre
sións á clase traballadora". 

O secretário confedera! da CIG 
resumiu o carácter das agre
sións nun deterioro do emprego, 

, Mera respcinsabilizou tamén ao 
governo do Partido Popular de 
querer suavizar os problemas 
que afectan ao país , "facendo 
do conflito global un problema 
de sector, do problema colonial 
un problema lingüístico e dos 
problemas dos traballadores u·n 
problema de subsídio", e indicou 
que deste mesmo xeito enten
den a conflitividade laboral as 
demais centrais sindicais "por 
iso , a pesar 'da gravidade do 
problema non hai unidade, por
que non queren axudar a com
batir estes problemas de fondo". 

desocupación, precariedade la- Agr~ións 
boral, recortes nas p~estacións 
sociais, privatización das empre- · 
sas públicas "e todo iso enmar- · 
cado na filasafia da campetitivi
dade". Para a CIG o responsábel 
desta situación é o governo ga
lega que "non é un governo, se
nón un mero xestor dos intere- · 
ses foráneos, non só dos espa
ñois, senón tamén dos euro
peus", porque, segundo, afirmau 
Mera, "cada dia axuda a que o 
conxunto da nasa sociedade se
xa máis pobre e mesmo non poi
da producir como acorre no caso 

O Secretário Xeral da mesma 
central, Fernando Acuña referiu-

. se tamén . ás agresións que está 
a safrer a clase -traballadora que 
"non se limitan ao aspeito labo
ral senón que chegan a ser 
agresións físicas" e asegurou 
que "non e así como van a frear 
as mobilizacións, porque a xusti
za dos nasos pedimentos son 
armas moito máis poderosas 
que todas as que poidan des
pregar Fraga e Diz Guedes". 

da pesca, da pataca, do leite e, Acuña lembrou ademais que a cri-
se cadra mañá, na madeira". · · - se que afecta a todós· e cada -üri -

dos sectores da nasa economía é 
consecuéncia "dunhas políticas 
presupostárias que coa obsesión 
de Maastricht e da Unión Econó
mica e Monetária 

cara á posíbel negociación do Es
tatuto da Función Pública". 

estanse a cargar 
as inversións e a 
inducir ao deterio
ro. da economía e 
do emprego". 

Un dos máis re
centes· exemplos 
da progresiva per
d a de poder ad
quisitivo da clase 
traballadora é a 
conxelación dos 
soldas dos funcio
n ár i os que ade
mais ven acompa
ñad a por unha 
progre.siva privati
zación dos servi
zos. Para .Xosé 
Carlos Crespo, 
Secretário Fedéral 
da Administración 
Pública da CIG , 
ainda que "será 
moi difícil modifi-
car a Lei de Pre-

Neste sector, a CIG está mesmo 

1 0 PPfai 

.. 

do conflito global 
un problema 
de. sector, 
do problema 
colonial 
un próblema 
lingüístico e 
dos problemas 
dos traballadores 
un problema 

! de subsídio" 
1 
1 
1 
1 MANUEL MERA 

barallando a posi
bilidad e de po
ñerse en contacto 
cos demais sindi
catos co fin de fa
cer u nha frente 
comun. A este 
respeito, Crespo 
considera que 
tras desta longa 
tempada de mo
bilizacións e pé-
sie á lóxica frus
tración dos traba
lladores diante do 
siléncio do g<wer
no ainda se p 
continuar, pe 
matiza que "teri 
mos que estar t 1-

d os xuntos ·P 
que sabemos q 
nos vai ser m 
difícil. Os trabal 
dores quedara 
moi satisfeitos d 1 

resultado da folg 
do pasado 11 d 

supostos unha vez aprobada, nós 
ternos a vontade de continuar co
as mobiHiacióris, ·s·obre· 't-odó de 

Decembro, ainda que creo qu 
CCOO e UGT dispararon es 
día a sua traca final".• 
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-Comités d.e Empresa e diversas asociacións mostraron a sua solidariedade co acto 

Directores, mestres e alunos 
denúncian a precariedade do ensino público 
A crise que atravesa o ensino pú
blico cunha, cada vez, maior pre
cariedade de meios materiais e 
humanos, levou_á.Asamblea de 
Directores de Ensino Secundário, 
á SPG, AS-PG, CIG e CCOO a 
convocar, o pasado domingo 15 
de Decembro, unha manifesta
ción en demanda do aumento 
das partidas adicadas a este sec
tor. Máis de 2.000 persoas sumá
ronse á convocatória percorrendo 
as ruas compostelanas até a con
sellaria de Educación. 

Rapaces, profesores, directores 
de centros, estudantes de secun
dária e universitá-
rios, mesmo parla-
m e ntár i os , entre D 
os que se atopaba esd e 

dos orzamentos para gastos de 
funcionamento", porque nos últi
mos catro anos desapareceron 
dos presupostos as partidas 
destinadas a reposición de mo
biliário e material didáctico. 

Para os mestres e directores é 
especialmente preocupante a 
desaparición do capítulo da re
forma que recollia a ·ampliación 
e a mellora dos centros, o que 
segundo os convocantes, "impi
de reparar o desgaste normal 
das instalacións". Outro dos as
pectos destacados foi o do insu
ficiente investimento en constru-

ci ó ns de novas 
centros de ESO, 
"moitos dos ca
les foron progra-

o mobiliário 
mados de xeito 
inadecuado". 

.A asamblea de directores de 
Ensino Secundário fixo especial 
fincapé na caréncia de seguro 
escolar na ESO e na "desaten
ción qu~ · sofren ·os alunas e 
alunas con necesidades educa
tivas especiais" que se incorpo
ran a esta nova modalidade de 
secundária. 

. . 

A preocupación polo ensino pú
blico é pajente polo amplo nú
mero de- organiz·acións que 
.apoiaron as demandas dos con
vocantes . Entre estes organis~ 
mos cabe destacar os comités 
de empresa do Banco Galego, 
Larsa, Banco Pastor, Cigarsa, 
Empresa Lactária Española, 
EU-EG, comité de persoal labo
ral de Economía e Facenda, co-: 
mités de empresa de. Baixamar . 
Pescanova, de Sanidade e Ser- -
vizos Sociais e da Federación 
de Asociacións de Viciños do 
concello de Lugo, etc.• 
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A Mesa do Leite anúncia accións por sorpresa 

Tractoradas en Ourense 
e peches nos concellqs 
polo conflito ·da pataca· 

A caldeira do campo galega 
segue acumulando presión. 
Despois do fracaso da reunión 

. dos pataqueiros e os sindicatos 
coa Xunta de Galiza, a mobili
zación aumentou e o pasado 
Xoves 12 de Decembro vários 
centos de tractores irrumpiron 
nas calzadas da estrada N-
120, nun aldabonazo que Pé
rez Vida! despreciou mantendo 
siléncio desde entón, sen con
cretar resultado algun que con
forme aos labregos e dé saida 
á situación da pataca galega. 

Á falta de propostas concretas 
que desbloqueen a situación 
de prezos de miséria, os pro
ductores decidiron ·manter o 
seu peche na Casa da Cultura 
de Xinzo e bloquear a activida
de administrativa dos conce
llos de Xunqueira de Ambia e 
Sandiás, mantendo uns serví
cios mínimos na burocrácia 

municipal de 8 a 1 O da mañán. 

O Xoves 19, celébrase a se
gunda tractorada, desta volta 
percorrendo a distáncia que 
vai da capital da Límia até Ou
rense , o que acrescentará a 
gravidade da situación e porá 
nun novo brete á Conselleria 
de Cultura, que prefire autosu
primirse coas declaracións de 
Pérez Vidal no Parlamento. O 
Conselleiro afirma que en con
flitos como o do leite, e tamén 

· no da pataca, tia todas as so-
1 ucións ao "funcionamento do 
mercado", non presionando 
contras as claras medidas de 
dumping na pataca de prdcuto
res de Holanda e Fráncia. 

Pola sua banda a Mesa do Lei
te anunciou novas accións sor
presa por toda Galiza, para 
arrincar de vez a supresión da 
supertaxa.• 

Xosé Manuel Bei
ras , participaron 
na manifestación 
convocada a pral 
da defensa do en
s in o público . "E 
hai moito que de
fender, porque os 
centros escolares 

aos tellados, 
todo está a sofri r 
un gran deterioro 

Os manifestantes 
tamén amasaron 
a sua contrarieda
de a respeito das 
políticas de con-

Os produtores de Polaca levan vinte dias pechados na Casa de Cultura de Xinzo de Límia. A. IGLESIAS 

tanto de primária 
como de secundá-
ria carecen de ma-
terial básico para poderlles ofere
cer aos alunas un ensino de cali
dade", segundo un portavoz dos 
congregados, que engadiu que 
este modelo de ensino debe "ga
rantir a convivéncia libre, solidária 
e democrática das futuras xera
cións". 

Os directores dos centros 
tamén se manifestan 

Mesmo os directores dos cen
tros están a sair ás ruas ante 
unha situación que consideran 
crítica. Os responsábeis dos 
centros escolares denunciaron, 
através dun comunicado con
xunto ao que se deu leitura ao 
remate da manifestación , a 
"contínua e progresiva redución 

tratación de per
soal 'porque a "re
dución dos cadros 

· de profesorado e 
de persoal non docente impiden 
atender ás necesidades do aluna
do", coa conseguinte limitación de 
calidade do ensino público. 

Improvisación na ESO 

A falta duns orzamentos axusta
dos ás necesidades do ensino 
público e o deterioro da calidade 
verianse incrementados pola total 
improvisación do ESO. Ademais 
dos pontos mencionados, no co
municado criticouse a implanta
ción irregular da ESO apesar de 
que "se dispuxo de vários anos 
para unha planificación rigorosa". 
Doutra: parte, a normativa teria si
do publicada "sen desenvolver, 
en datas inmediatamente anterio
res ao comezo do curso". 

1 r, 
f . i 
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A canalización dos conflitos 
de etnpresários e persoas influintes, conscentes de 
que o réxime tiña que mudar, a Manuel Fraga non se 
lle ocurriu máis que acuñar o termo de "franquismo 
sociolóxico", que ao parecer seria o que lle daría a 
vitória nunhas hipotéticas eleicións. Tal alarde de 
descoñecemento de por onde debían ir os tiros fixo 
que os poderosos da economia, as finanzas e os 
mesmos norteamericanos, escoliesen a Adolfo Suárez 
en vez de a el. Osear Alzaga, antigo membro da UCD, 
e logo coaligado co próprio Fraga no trio chamado 
AP-PDP-PL, recorda que Manuel Fraga quería 
unicamente remozar as leis fundamentais. "O plano 
daquel governo -escrebe Alzaga- cuxas liñas 
mestras se debian ao seu Ministro da Governación, 
Manuel Fraga, estaba condenado ao fracaso. O 
continuismo amosábase cada semana máis inviábel, 
mesmo na sua versión ap·erturista,-e intentar ese 
camiño era enfrentarse coa realidade de que máis de 
média España se situaría á marxe do experimento e 
estaba por ver se enfrentada ante·el". 

Os biógrafos de Manuel Fraga recórdannos que o 
hoxe presidente da Xunta tiña, na sua mocidade, a 
angueira de ser militar. En 1937, en pleno fragor 
bélico e con quinto de bacharelato aprooado, xa se 
sentía un rapazolo ansioso de mando -era o maior 
de doce irmáns- e, ainda máis tarde, c;:ando fixo as 
milícias universitárias, estaba convencido de que 
daría un bon oficial. Cóntao-el mesmq nunha 
entrevista realizada en 1974. Sen embargo, o seu pai, 
home de dereitas pero non exento de lucidez, 
aconselloulle que tomara unha carreira civil. Manuel 
Fraga, tillo, escolleu dereito. Mais, até ben entrada a 
madurez, cando xa tiña pisado sobradamente as 
alfombras dos despachos polít1cos do réxime, non se 
atrevería a confesar, que o que move aos paises non 
é a sua lexislación, senón .a política. A fé cegado 
estudante no alarde memorístico e nas oposi'cións 
víñase abaixo, mália que de forma algo tardía. O que · 
se valoraba en todas partes era máis o adiviñar en 
que diréción ·camiñaba a sociedade, que o petulante 
recitadÓ do código civil. Nunca chegou a ser destrona 
arte de coñec.er esa realidade e de prever os seus . Fraga seria despois un dos máis pertinaces 
cáillbios, o que en síntese está na orixe do fracasq da · representantes das vallas ideas n~ comisión 
sua carreira política. Máis que un visionário, como se encargada de elaborar a Constitución e durante moitos 
adoita: a calificar .aos políticos que.tan história, Fraga anos mantivo a sua férrea oposidón ao título VIII, 
foi sempre un reaccionário, é dicer alguén cuxo precisamente o que tala das nacionalidades históricas. 
principal cometido é retardar o inevitábel. Ch.egado de Un pouco atrás, en Vitória, acompañado polo seu fiel 
londrE?§ , J?Q.Q~ ~~a t711]~ixadQ.r:.z. e,,ªr)te ,L{l'ltgi a4gigQgi.a, .. 1, 1 ,f10,mai Se~ya¡~a, q)f;Tl.'?1Secretário de ~stado, . 1 , 

r-·:. 

demostraría máis unha vez a sua imperícia para 
manexar os acontecementos, dando lugar a unha das 
maiores masacres da transición. 

\ 
No derradeiro relanzo da sua biografía, o de Vilalba 
mantense fiel a este espíritu, gastoso de vestir a toga 
profesora!, pero romo á hora de predecir as 
mudanzas. Logo de ter ditado oitenta libros, dos que 
el mesmo se vanaglória de cote, na sua maioria 
localizábeis hoxe, para quen teña curiosidade, nas 
feiras de vello; Manuel Fraga ainda descoñece unha 
das máximas elementais da ciéncia política e 
sociolóxica, á que el afirma ter dedicado tantas horas: 
os conflitos sociais non son o invento de exaltados, 
senón consecuéncia das desigualdades ou diferéncia 
de intereses que todo bon político debe saber 
canalizar. A eséncia da política galega de hoxe.radica 
precisamente aí: en conflitos reais (Endesa, cuota 
láctea, caladeiros, pataca, asteleiros ... ) aos que un 
governo democrático debe.necesariamente dar 
resposta. En primeiro lugar analizando as suas 
causas, en segundo oferecendo alternativas. Poden 

. ser discutíbeis as resolucións que cada governo tome, 
segundo a sua cor, pero o que de nengún modo serve 
é a pasividade, a confusión premeditada, o siléncio ou 
a represión dos que non son máis que vítimas dun 
proceso máis amplo e máis profundo.+ 

_A NOSA TERRA 
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Os traballadores manifestáronse en Madrid 

·O secretário de estado para a enerxia re~ne~e co comité de . Endesa 
"Conseguimos que se talase. das ción dos traballadores de Ende- é contado de reserva, toda vez bre o protocolo e{éctrico. Fermin 

Pontes e do carbón galego", si- · sa das Pontes reuniase en Ma- que están a espera da concre- Paz, presi· 

nala Xaime Castro, membro da, drid con Feliciano Fuster, presi- ción real das promesas vertidas Xaime Castro valoraba, no se- dente do 
Comité de 

delegación do comité de empre- dente da empresa. Os membros por Fernánc;tez Cuesta e que in- rán do Mércores e a perguntas Endesa, - sa de Endesa que está a manter do comité mostraron a sua dis- cumben á defensa do carbón deste periódico, como positivo o foi detido, 
reunióQS en Madrid cos,máxi- conformidade co actual protoco- galega,, a non segregación da resultado das mobilizacións, to- o Venres 

mos responsábeis do sector lo eléctrico que poderia supoñer mina, a mellara da via térrea Fe- · da' vez que "conseguimos que, 13, nas 

enerxético do Estado. O antece- un desmantelamento do sector. rrol-As-Pontes e ao invéstimento ademais de Cataluña e o Pais Pontes po· 

dente 'deste diálogo foi a forte Fuster mostrouse, sen embargo, de parte dos beneficios da pri- Vasco que están negociando la Garda 
Civil e de· 

campaña de mobilizacións que optimista a respeito das posibili- vatización na bisbarra. moi ben no sector eléctrico, sai- nunciado 
tivo como último grilón unha ma- dades 1 competitivas de Endesa. sen á luz as necesidades da ante o 
nifestación en Madrid o pasado Na mañán do Mércores a reu- O Xoves a mesma delegación factoria das Pontes e de Galiza, xulgado 

dia 16, precedida dunha folga de nión era con Nemésio Fernán- reunirase con Rafael Miranda, que até agora nen o governo como res-

dous dias na própria empresa e dez Cuesta, secretário de esta- director xeral de Endesa. Ese galega se molestara en de- ponsábel 

de vários cortes de tránsito na do para a enerxia quen manifes- mesmo dia o deputado do tender". Castro xulga que "mes- das mobi· 

comarcal As Pontes-Ferrol e na tou a sua coincidéncia verbal BNG, Francisco Rodríguez in- mo conseguimos que o Canse- li:r:acións. 
Posterio· 

estrada Lugo-Coruña. con grande parte das exixéncias tervirá no debate parlamentar lleiro de lndústria, Xesús Cou- mente foi 
dos traballadores. A actitude do no que o ministro Piqué expo- ceiro, se dirixise a Piqué a res- posto en 

O pasado Martes 17 a delega- comité, segundo Xaime Castro, ñerá a postura do governo so- peito deste problema".• liberdade. 

Os universitários peden a mediación do Valedor do Povo A.EHd 

O ano 1996 rematará na univer
sidade de Santiago cunha gran
de mobilización. Os estudantes 
percorrerán as ruas compostela
nas da Alameda á Xunta, repe
tindo o itinerário que estaba pro
gramado para o pasado 3 de 
Decembro e que non se puido 

. completar por imperativo legal. 
Ademais, os estudantes prota
gonizaron outros actos de pro
testa durante a pasada semana 
e mesmo entregaron un docu
mento ao Valedor do Pavo soli
citando a sua mediación. 

En fila india, cumprindo un rigu
roso orde e para evitar desagra
dábeis sorpresas policiais, uns 
200 estudantes percorreron as 
ruas da zona vella compostela
na desde a Facultade de Xeo
grafia e História até o edifício 
colindante co Parlamento onde 
se atopa a sé do Valedor. 

Un por un foron entrando nas 
instalacións para facer entrega 
dunha petición a 

Governo Civil da Coruña "para 
que non se repitan as brutais ac-

tuacións policiais" 
Xosé Cara na 
que se solicitaba 
"a .elaboración 
dun plano de- fi
nanciamento pa
ra . o Sistema 
Universitário Ga-

_ lego, de car_ácter 
plurianual, ade
mais dun au
mento dos orza- -
mentas para o 
ensino non uni
versitário e o ce
se das subven
cións ao ensino 
privado". 

As peticións dirixi
das ao Valedor do 

Os estudantes 
¡ peden ao 
¡ delegado do 
1 ¡ governo _que 
i mostre as probas 
i da existéncia 

e coa fin de que 
Cara- solicite do 
Delegado do Go
ve rn o na Galiza 
que faga "públi
cas as probas da 
existéncia dunha 
guerrilla urbana 
organizada entre 
comandqs do es
tudantado galega 
e que tiña aGtivi
dades de adestra.
mento en Euska
di", tal e como de-

1 

i dunha guerrilla 
i urbana - clarou este res

ponsábel político 
aos meios de co
municación nos 
dias posteriores á 

Pavo completáronse cunha soli
citude de intercesión diante do 

manifestación a fin de xustificar a 
carga policial.• 

Mercantilismo 
corporativo 

O que se chama liberalismo e libre comércio, en realidade leva im, 
plícito unha enorme cantidade de comércio controlado e mani, 
pulaclo. As grandes corporacións empresariais efectuan prácticas 
de control e manipulación do comércio e, como son interna, 
cionais, comércian traspasando as fronteiras. Planifican investi, 
mentos, planifican a produción, as inter,relacións comerciais, 
manipulan os précios, etc., e, naturalmente, fano no seu próprio 
intere.se. O mercantilismo corporativo é magnifico. Só asi se po, 
den entender os problemas do sector lácteo galego, os do cárni, 
co ou os das patacas ou os pesqueiro, no que o dumping está a or, 
de do dia, o mesmo que a planificación de merca e fundimento 
empresariais. Como afirma Noam Chomsky "só os paises depen, 
dentes cumplen as reglas do chamado libre comércio". Desde es, 
ta óptica enténdense plenamente as palabras do conselleiro de 

·Agricultura, Pérez Vidal, afirmando que non pode intervir na 
venta de Larsa "pois suporia unha distorsión do mercado e unha 

·competéncia desleal". Coitadiño. • 
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GAL IZA 
Mariano Raxoi nega que exista nengunha débeda do Estado 

Fraga dá marcha atrás 
na reclamGción. da débeda histórica ·. ' . . 

·90- A. EIRÉ .) 

Fraga lribarne xa non reclamará do Governo central a débeda 
histórica, como anu_nciara a comezos do mes de Decembro. Des
pois de visitar Madrid, afirma que do que se trata é de "negociar 
partindo dos servícios transferidos". Mariano Raxoi vai máis alá 
e nega que exista nengunha débeda histórica coa Galiza. Pero 
nos orzamentos galegas para 1997 que acaban de aprobar xa se 
contempla unha partida de 13 mil millóns de tinanciamento 
adicional que se apresentará como o grande logro. Nos do 
Estado non hai nengunha partida especial para Galiza, pero 
recoñécese a débeda histórica de Andalucía e máis Extremadura. 

quer resolver a situación conse
guindo catro patacos do Governo 
central, diñeiro que xa es.taba 
contemplada a sua transferéncia". 

Vega Buxan recorda como na 
comisión celebrada eñ Seternbro 
na que se discutiu o tinancianien
to autonómico, o PP votou en 
contra da proposta do BNG de 
reclamar o pagamento da débe-_ 
da histórica, ainda que o conse
lleiro Orza se mostraba a favor: 

Despois que o Governo Aznar lle 
entregase a Andalucia 20.000 
millóns de pesetas en concepto 
de pagamento da débeda históri
ca, Fraga lribarne anunciou que 
Galiza tarnén reclamaria "porque 
ten uns direitos recoñecidos que 
hai que aplicar". Fraga en
gadiu que "despois de tan
tos anos de aprazarnento", 
unha vez que o Governo 
central cornezou a aplicar 
"principios parecidos aos 
que figuran no Estatuto 
galego ás autonomías an
daluza e extremeña,· nos, 
como é natural, irnos facer 
o mesmo". 

O 3 de Decembro, o vice
presidente económico do 
governo central, Rodrigo 
Rato, negaba qu~foran a 
realizar máis pagamentos 
de débeda histórica, afir
mando que o único que 

non se trata de r!3clarnar a cha
mada débeda histórica, senón 
de negociar partindo da disposi
ción transitáoria quinta do Esta
tuto, que recolle o financiamen
to dos servícios do Estado 
transferidos". 

Agora nos orzamentos para 1997 
aparecen 24 mil millóns de pese· 
tas de financiarnento adicional 
que non tañen unha aplicación 
estipulada. Orza explicou que 13 
mil millóns eran "liquidación de 
flecos anteriores" e, ainda que 

non aclarou rnáis, des
préndase que ese diñeiro · 
é a liquidación do rema
nente que deixou de recibir 
a Xunta ao non acollarse 
ao sistema financieiro do 
15% que rexiu nos últimos 
anos. Este era un diñeiro 
que xa se sabia que ia. 
existir e se contempla nos 
orzarnentos e~tatais. Foj 
despois de cuant!ficar es.: 
tas partidas por parte do 
governo Aznar cando Fra
ga saiu publicamente re
clamando a débeda histó
rica, pero sen precisar 
nunca--0 seu alcance. 

ian realizar era "campen- Desde o BNG afümase 
sar as transferéncias das que Fraga nunca tivo ver-
distintas comunidades au- da<!ieir~ intención qe ri=!cl~- _ 
tónomas". O 6 de Decem- mar esa débeda polo· que · 
bro, en Madrid, Fraga vol- se negou a precisar o "al-
taba a ratificarse na recia- canee dese concepto'.'. 
macíón afirmando ademáis Agora pret~nderia apre- · 
que "doutrOS detalles de fi- Mariano Raxoi desmintiu as primeiras declaracións de Ma~ sentar COffiO .. Un grande éXi::-. 
nanciamento xa falaremos nuel Fraga. A. IGLESIAS to alguns miles de millóns 
no seu momento", e consideran- Ainda máis explícito que o pró- que xa estaba estipulado que Ga-
do que, despois de producirse prio Fraga lribarne foi Mariano liza tiña que recibir como com-
este pagamento e completado o Rajoi, o Sábado .14 de Deéemb~o pensación. Esto seria o que van 
novo sistema de financiamento, na Toxa, despois ·da clausura negociar os concelleiros Orza e 
"deberian de rematar este tipo de dunhas xornadas sobre Coope- Dositeo Rodríguez, pois se, en 
reclamacións". ración Económica Local, rexei- verdade, se tratara da débeda ·" 

Vázquez Portorneñe foi rnáis alá 
nesta inesperada campaña rei
vindicativa de Fraga e- propuxo 
criar unha comisión parlarnentá-

. ria para realizar as reclamacións 
a Madrid, "desde a unanirnidade 
política rnáis alá das siglas políti
cas". Nacionalistas e socialistas 
aceptaron a p~oposfa, ainda qué 
os primeiros poñian en dúbida a 

. palabra do PP, afirmando qt.Je 
"Fraga xoga de farol e o que ten
ta é realizar unha operación de 
marketing eleitoral", en -palabras 
do seu candidato á presidente 
da Xunta, Xosé Manuel Beiras. 

A proveitando a sua estadía en 
Madrid para recibir -a medalla ao 

· Mérito no Trabal/o, o Xoves 12 
de Decernoro, Fraga lribarneL 
segundo informaba dous días 
despois, despachow o "asunto" 
con Aznar. Despois desa reu
nión que "resultou moi positiva'', 

. segundo o presidente galega, 
este mudou o seu discurso e, 
despois de afirmar que "Galiza 
pide o que ten que pedir'', acla
rou, surprendentemente, que 

tanda o concepto de "débeda histórica a negociación teria que 
histórica" do Estado coa Galiza, ser política e non simplesmente 
referíndose a ''temas que poden técnica. Xesus Vega afirma qu~ 
estar pendentes". Poñendo a Ga- con esas transferéncias non s'e 
liza no mesmo nível que as ou- pode saldar a "verdadeira débeda 
tras autonomías ria política loa- histórica de Galiza, nen sequer 

- pista de "café para-todos", Raxoi se só se contabilizara o deixado 
afirrnou que aplicar a "débeda de recibir desde o cornezo da au-
histórica pode levar a pensar que tonomia en ,1982. pol~s trariste-
hai 17 acreedores". Esquecia asi, · réncias á baixa e sen contabilizar , 
deliberadamente o caso andaluz os investirnentos do Estado". 
e o extrerneñ·o, pero, sobre todo, 
o catalán. O secretário de estado 
de Econornia, Joan Costa, tixaba 
o · Martes 17 de Novembro con 
claridade a posición do Governo 
central. "Teremos en canta as 
demandas de Galiza, o mesmo 
que as das .demáis comunida
des, na medida das nosas posi
bilidades orzarnentárias". 

Unha partida orzamentária 

O voceiro parlamentar do BNG 
para asuntos económicos, Xesus 
Vega, afirma que "Fraga realizou 
un cámbio , polo menos verbal, 
despois da sua visita a Aznar, co
rno antes non aclara en que con
sisti a a débeda histórka, agora 

Para o presidente do PSdG
PSOE, Abel Caballero,' acusou a 
Fraga de "traicionar. a Galiz-a ao 
retirar a demanda da qébeda 
histórica". O candidato-da PSdG
PSOE á presidéncia da Xunta foi 
máis alá ao afirmár ·gue "Fraga .. 
celebrou unha reunión imaxiná- · 
ria, fantástica -e humillante ao ter 
que inventar un .encentro con 
Azna:r, con axenda s~creta e 
clandestina". CabalLero ·afirmou 
que · nos orz_amentos estatais 
non se recolle nen9unha partida 
especial parta Galiza, pero recó
Jlense "as reclamacións de Pujol, 
a cesión de impostas ao País 
Basco e as débedas históricas 
de Andalucía e Extremadura". • 

ANOSATERBA 

O PSOE pretende cambiar_ 
o modelo de partido 
O Congreso que celebrará o PSdG-PSOE os dias 1 e 2 de 
Marzo na Coruña, co beneplácito da Executiva Federal no 
seu adianto, suporá "un cárnbio radical" na filosofía de tun
cionarnento do partido, se
gundo afirrnou o secretário 
xeral, Francisco Vázquez. 
S.egundo o alcalde coru
ñés o cámbio será "abrirse 
á sociedade para que non 
só participen os militantes 
no debate". Queren apro
fundar deste xeito nunha 
idea que xa hai tempo que 
t.enta pór en .. marcha o 
PSOE antes -de cada co
rnício, nun prirneiro mo
mento co chamado Proxe
to 2.000, e no caso galega 
nas proximidades das últi
rn as eleicións autonómi-
cas coa organización de encontros programáticos con xen
te con capacidade de opinión nos distintos sectores. Esta 
idea tornou forz? nos últimos meses, con actos como o 
de Galeguismo e Progresismo, previsto en Compostela 
para o 21 de Decernbro próximo. Vázquez pretende que o 
Congreso, no que anunciou que se apresentará á reelei
ción, serva para examinar os problemas e a apresenta
ción de alternativas. Até agora a única voz· discordante toi 
a de Ceferino Díaz, que manifestou que as datas escolli
das para o Congreso ian impedir "unha discusión serea". 
Tarnén se lle critica a Vázquez que lance mensaxes cara 
tora semellantes aos do PSC, pero que logo, na sua ver
dadeira relación coa sociedade, non haxa nengun pareci
do porque difireo sustancialmente o seu fundo político.• 

Crise no governo municipal de Castroverde 

5 

O BNG decidiu pedirlle a demisión aos concelleiros de 
Castroverde Abel López e a Xosé Maria Arias. Ao primeiro 
tamén lle incoará expediente de expulsión, segundo acor
do da Asemblea Comarcal. Arias apresentouse como 
independente na candidatura nacionalista. A situación 
agrávese coa demisión hai unha semana do número dous 
da lista, Arximiro Fernández, enfrentado tamén co alcalde 
Miguel flodríguez. A situación apresénstase crítica para o 

· governo municipal do BNG én Castroverde, apoiado polo 
_ PSOE. Os nacionalistas, que lle deron o total apo.io á xes

tión do alcalde, consideran que o único xeito de que "non 
volten a governar os de seQ"tpre", é que dimitan os dous 
concelleiros. Pero estes, de momento, están dispostos a 
pasarse ao gurpo misto, existindo xa conversas con 
outros grupos para "garantir a governabilidade", polo que 

. non seria difícil que se producise unha moción de censu
ra nun concello perto· de Lugo que se lle escapaba ao 
control de Cacharro Pardo. As diferéncias entre o alcalde 
Miguel Rodríguez e os concelleiros veñen xa desde o mo
mento de- chegar .ao. governo, pois pretendian que o alcal
de tora outro. A última discrepáncia pública foi cando 
Abel López, no plen0: no que se discutían os orzamentos, 
arremetou contra o a1c·a1d~, -ainda que, logo, votara a 

'"favor. O ilóxico é que os ~taques os facia en nome do 
BNGi que- afirma que ·~a ·alcaldia-viuse som~tida desde -un 
comezo a unha guerra difícil de entender".+ __ 

.... ~;:s. 

Detido un condenado por colaboración co EGPGC 
o día 16 ás cinco e rneio da tarde foi detido no bairro ferroián de 
Carraza o militante 'intependentista lnácio Martínez Orero. A deten
ción debeuse a que a Audiéncia Nacional reclarnou a execución da 
senténcia pala que fara condeado a seis anos de prisión por cola
boració1yco Exército Guerrilheiro do Pavo Galega Ceive, EGPGC. 
Dos seis anos xa curnpriu. a rnetade nas cadeas de Carabanchel e 
Valdemoro. O. 17 de -Outubro a Auciéncia ditou o ingreso en pri
sión, que non se executou até agora. Martínez Orero anunciou que 
se por.á .en folga_ de farne se a intención de lnstitu~ións Peniten
ciárias-é a de levalo a un cárcere fara da Galiza. Neste sentido, 
as Juntas Galegas P,ola Amnistía,. Ut1ga, exixiron o cumprimento 
da lexíslación p·eniténciária estatal .e internacional neste campo 
para qúe poda curnprir _o que lle q~eda de condena na Gal iza.• 

Campaña para o cumprimento 
do plano modernizador do ferrocarril 
A Mesa pala Defensa dos Camiños de Ferro apresentou,
o pasado Martes 17, unha campaña para reivindicar o 
cumptimento do plano de moaernización do ferrocarril, 
aprobado por unanimidade polo Parlamento galego en 
1995. O plano aprobado recl.ama investimentos por un va-
1.or de 172.000 millóns de pesetas· dur.ante un periodo de 
doce anos, que comezarian cun aporte de 15.000 millóns 
en 1997. A Mesa de Defensa dos Camiños de Ferro distri-

.. buírá 25.000 exemplar~s dun folleto no que se reclaman ~ 
mobilizacións debido a que o Ministério de Fomento non 
atende a solicitude do Parlamento nen a Xunta reclama o 
cumprimento do plano, esquecendo ao tren cando di de
mandar o pagamento da débeda histórica. • 
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MENTRES O PRESIDENTE AZNAR CAMBIA A GARABA
T A CO COMANDANTE CASTRO, E LLE DI QUE NIN EL 
NIN O GOBERNO ESPAÑOL QUE PRESIDE "MOVEN · FI
CHA", SE é) PRESIDENTE CUBANO NON A MOVE AN
TES,. O PAPA XOAN PAULO, DISTANCIANDOSE DA 

· POLÍTICA USA E CONDENANDO O BLOQUEO DA ILLA, 

RECIBE POR VEZ PRIMEIRA AO PRESIDENTE FIDEL; CON 
GRAN CORDIALIDAD E MUTUA, ATA CHEGAR A UN 
ACORDO (¿-.. . ?) bE CQOl;>ERACIÓN PARA QUE CUBA 
PO IDA SUPERAR ESE BLOQUEO E A IGREXA CATÓLICA 
PO IDA ACTUAR ·coN TODA LIBERDADE NA ILLA CARI
BEÑA, INCLUIDA A VISITA DO PAPA PARA O ANO 1997. 

A PROPOSITO DE FIDEL E.XOAN PAULO·· 

¿PERSECUCION DA lGREXA EN CUBA? 
Algunhas mentes pacatas coidaron entón 
que chegara, ¡por fin!, o intre da conver
sión dun "comecuras", fustrigador da lgrexa 
nun réxime ateo; algo así coma o momento 
da J'conversión de Rusia" no Caribe, caído 
o comunismo. 

Entroques, o réxime castrista, "comunista 
e ateo", sen ter 'sido favorecedor da reli 
xión, non perseguiu á lgrexa, nin a míni 
ma parte. do que o fixeron outros réximes 
"cai;ólicos" de Latinoamerica, coma o de 
El Salvado,r, pais no 
que circulaban pan-
fletos entre os grupos 

VICTORINO PÉREZ 

os que se declaraban cristiáns foron marxi
nados dos cargos públicos. -

UNHA IGREXA DE PRESENCIA, MAIS QUE 
DE MEDIACION. Non, na Cuba de Castro 
non se matou curas. A pesar de que a revo
luc~ón topou cun &:atolicism.o moi conser
vador e unha xerarquía recalcitranté verbo 
da revolución, que non miraba con bos 
ollas a admiración que a vía cubana cara 
unha nova sociedade suscitaba en cristiáns 
ilustres de Latinoaméri<;:.a (o bispo Casaldá
liga, o cura e poeta nicaraguano Ernesto 

Cardenal, o brasileiro 
Frei Betto ... ) e de Eu
ropa (teólogos presti-

"católicos" fascistas 
paramilitares, nos que 
se pod ia ler a frase: 'Na Cuba de Castro 

xiosos como Giulio Gi
rardi...). Ata un cura 
galego, Celso Montero, 
escribiu un ilusionado 
libro sobre o cristianis
mo. en Cuba á súa vol ta 
da illa caribeña. 

"Sea patriota, mate 
un cura". Naquel pe
queno país centroa
mericano, no que o 
sangue dos pobres co
rreu a rego co réxime 
sanguinario do xene
ral Humberto Romero 
e logo co presidente 
democristiano Napo-
león Duarte, non· só 
torturaron e mataron 
catequistas e c:..iras, 
nas rúas e nos cárce-
res do estado, senón 

non se mataron curas. 
A pesar de· que a 

revolución topou cun 
c'atolicismo moi 

conservador" 
A valoración positiva 
·estaba feíta desde os 
parámetros da Teoloxía 
da Liberación, e a xe
rarquia eclesiástica cu
bana, como a vaticana, 
non estaba polo labor. 
Cunha mentalidade 
máis ben conservadora, 
a lgrexa cubana -a 

que ata chegaron a matar un bispo, o bis
po mártir San Osear Romero (24 Marzo 
1980), xa canonizado polo pobo, aínda 
que o Vaticano recee de facelo. 

parte de moitos grupos cristiáns de base
foi unha lgrexa máis de presencia que de me
diación; unha lgrexa que buscaba máis facer, 
se ver como institución, que ser mediación 
do Reino de Deus, que é xustiza e liberación 
para os oprimidos. Xustamente isto último 
era o que buscaban moitos cristiáns cuba
nos, que recibiron palabras de alento de Fi
del Castro en máis dunha ocasión. 

sequera nos circulos progresistas da teolo
xia ou no debate ecuménico, senón en La
tinoamérica; ·ainda que sexa un proceso que 
se.melle ter-pouco que ver·coas igrexas aco
modadas de Europa e Norteamérica. Na
quel memorable Prologo, Harvey Cox es
cribía causas tan proféticas e fermosas co
ma estas: "O novo cristianismo latinoame
ricano se.mella combinar unha auténtica fe 
relixiosa cunha rexa confianza no poder do 
pobo para transformar o seu mundo; o 
compromiso político da esquerda cunha 
alegria irrefreable, a forza do puño pechado 
contra a inxustiza, cun amor quente e aco
lledor". No cristianismo cubano via o autor 
un símbolo desta aposta: "Cuba libre non é 
só un cóctel, é Uh signo de que a nosa pro
pia liberación non ten por que escapárse
nos eternamente". 

El mesmo recoñece que quizais estea ideali
zando, "pero só un pouco". Desgraciada
mente, os últimos anos 80, e sobre todo o 
·que levamos dos 90, fo.ron quitándolle forza 
a este optimista prognóstico. Con todo, o 
cristianismo latinoamericano segue a ser o 
máis innovador do século XX, e a súa teo-
1oxía a máis atractiva, mesmo nos círculos 
europeos, · tan distantes na súa realidade so-

-cial. A pesar dunha xerarquía conservadora 
que segue a fustrigar a T eoloxía da Libera
ción, fiel ás consignas vaticanas, non hai 
máis que darse un paseo polas comunidades 
cristiás latinoamericanas, para ver como, 
ademais do catolicismo conservador e as 
sectas que proliferaron nos últimos anos; 
hai un cristianismo vivo, evanxélico, crea
tivo e comprometido coa realidade dos 
oprimidos, fiel á máis xenuina tradición bí
blica. Constateino persoalmente hai só 
dous anos no Ecuador. 

Certam~nte, as causas en Cuba non foron 
igual nos últimos anos que naqueles ilusio
na.dos setenta e comezos dos oitenta, no
tándose o cansazo e .a decadencia dun réxi
me, afogado polas presións externas dun 
bloqueo inxusto e asasino e os erros ínter, 
nos dun réxime demasiado personalizado.• 

V!CTORINO PÉREZ é crego e escrito~ 

19 DE DECEMBRO DE 1996 

CONNIE-

XURXO BORRAZAS 

Un día calquera, paseando, báilanos un
ha baldosa baixo os pés. Resulta que 
agachaba unha poza e de seguido pensa
mos en obreiros cansos e en orzamenros 
de miseria, en contratos blindados e co
rrupción rampante. De alí a nada enxer
gamos as entranas da explotación, a 
evolución da especie humana. Por unha 
baldosa mal posta. 

No distrito de Columbia, en Washing
ton, unha viguesa pisou mal e descubriu 
o mundo. E chamáronlle Connie, sendo 
antes Concepción. A senleis privárona 
da súa filla e a nova fronte.ira é agora 
ela, porque en tempos de represión ó a 
reviradas son ceibes. 

Cando entou diante da Ca abranca o 
ordenadore eran ciclópeos e oficiai , e 
agora ela mesma aparece nos romance 
do ciberpunk. A xente viaxa de de o 
Pacífico, desde Alemania ou Xapón 
para chocarlle a man; en relevos, para 
tirar unha foto entre os seus carteis de 
hippie e as mercadorías coa palabra 
amor. 

Pasan os presidentes, os mísiles e fura
cáns, o apuntalamento de rexime fe
dorento , o novo métodos de axu ti
zamento democrático e os inimigo a 
combater. E Connie segue alí; dicín
dose que o sabor da liberdade está no 
contacto da liberdade coa propria pel, 
desafiando a marcha dos reloxos e a 
dinámica . do século; durmindo sentada 
baixo tres anoraks e a ollada dos turis
tas cos beizos emboutados en ketchup; 
probando coa súa inmobilidade que 
nada cambia entre os fillos do Mayflo
wer e a C.I.A., de Walt Disney, do 
Pentágono e a rede New York Time , 
C.B.S., Newsweek, Time ou Reader' 
Digest. 

Connie alimenta a e quíos e pap rrubio 
co sorriso da labradora mentres ao fondo 
os dirixente de outr mund arriban en 
autos mouros, embózanse en mil band i
ras, asinan tratado de aceiro e am an 
esmalte dos eus dente postizos. on 
cousas dos ciclo e ela sábeo. E do Nadal 
quédase coas luce e co lum da foguei
ras. A súa lucidez é epifánica, venc d -
ra; como a súa determinación. Cando a 
casabranca se mova, pensa e ta mull r 
brava, tamén me moverei eu. • 

XURXO BoRRAZAS é escritor 

Pero o caso do Salvador non foi un caso 
illado, este novo modelo de persecución da 
xente de lgrexa, por parte de individuos e 
réxirnes :'máis católiéos que o papa", foi 
desgraciadamente habitual en tódalas dic
taduras e pseudodemocracias no andazo 
que padeceu a sufrida Latinoamérica entre 
os anos 60-80: Honduras, Guatemala, Bo
livia, Chile, Brasil, Uniguai. .. "Nesta situa
ción conflictiva e antagónica, na que uns 
poucos controlan o poder económico e po
lítico, a Igrexa púxose do lado dos pobres e 
asumiu súa defensa'', explicou Monseñor 
Romero na cidade belga de Lovaina, can
do recibiu o Doutorado Honoris Causa, 
pola 'súa prestixiosa Universidade Católi
ca. Cando unha parte da lgrexa entendeu 
que non podía vivir para si, senón que de
bía facelo para os outros, sobre todo para a 
causa dos máis pobres e indefensos, os po
derosos comprenderon moi ben aquelo que 
dixera o Che Guevara: "Cando os cristiáns 
ousen dar un testemuño revolucionario in
tegral, a revolución latinoamericana ·será 
invencible". Desgraciadamente, non foi 
invencible nin se.quera a "revolución boni
ta" de Nicaragua, que acadou a victoria 
contra os caciques e na que uns curas che- ' 
garon a ministros. 

A OLLADA DUN TEOLOGO SOBRE O CRIS, 
TIANISMO CUBANO NA REVOLUCION. 0 
gran teólogo católico norteamericano Har
véy Cox, comezaba o Prefacio do libro Cu
ba: La religión en la Revolución (1974 ), di
cindo: "Este é un libro sobre a liberación. 
Relata como se liberou o pobo cubano do 
xugo colonial, e conta como se están libe
rando os critiáns de Cuba das pautas opre
sivas da época anterior". Recoñecendo logo 
que o bloqueo que man'tiña o seu pais sobre 
a illa caribeña, "tennos bloqueado tamén a 
nós, manténdonos na ignorancia". 

Xosé Lois 

No encontro vaticano do 19 de Novembro, 
Fidel recordaba ante a prensa internacional 
que a revolución cubana "non tivo endexa
mais un espírito antirrelixioso, ningúl) sa
cerdote foi ferido na súa integridade física, 
nin humilladG, e ningún templo foi pecha
do". Se ben é certo que a presencia de cu
ras e monxas minguou nestes anos na illa e . 

A comezos dos 70, este prestixi0so teólogo 
recoñecía, como a nova visión relixiosa do· 
cristianismo cubano de base, manifestaba 
"as desastrosas consecuencias producidas 
por longos anos de imperialismo político, 

· e.conómico e relixioso norteamericano". 
Máis ainda, chegaba a dicir en valente au
toconfensión: "Na edición do século vinte 
da historia dó Exodo, os norteamericanos 
aparecemos coma os exipcios, que desafia
mos ó Deus da xustiza, porfiando en ani
quilar os movementos de liberación huma
na alí onde xorden". 

Non é de estrañar que para este teólogo, fi
llo rebelde do país imperialista por exce
lencia neste século XX, o proceso máis 
trascendental no cristianismo contemporá
neo non teña lugar nin no Vaticano, nin 

e 
e 

' 
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A Comisión de Pesca _di que o novo compromiso canadiáno dependerá da vontade que Otawa teña de curnprilo 
.. - . ' 

Canadá resérvaSe o direitO de establecer regulamentos por fóra das 200 millas 
-0- G. LUCA 

/i. Comisión de Pesca da UE di 
que o compromiso de Canadá 
de respeitar a liberdade de na
vegación a rente da zona eco
nómica exclusiva dependerá 
só da vontade de cumprilo. 
No entanto, o Governo cana
diano prepara regulamentos 
para estes caladoiros libres. 

Bruxelas xa declarara ilegal a 
aplicación extra-territorial das 
normas do Canadá durante a 
Guerra do Fletán , desde Maio 
de 1994 á Abril do 95. Na reu
nión de Dublin, España arria o 
veto contra Canadá mentres o 
país norteamericano se reserva 
o direito a establecer regula
mentos por fóra das 200 millas. 

Na versión do presidente do Go
verno central , Xosé Maria Aznar, 
o acordo de Dublin permite reti
rar o veto da U E xa que o Cana
dá indica que non vai aplicar as 
normas de fóra de augas aos 
barcos con pabellón comunitá
rio. O xefe do Governo madrile
ño di que é "unha fórmula razoá
bel que elimina as posibilidade 
de (O Canadá) arbitrar norma 
nengunha de extraterritorialida
de sobre os nosos buques". 

Pero os armadores dos arras-

treiros de fondo que fo
ran expulsados de fóra 
das 200· millas, no F/e
mish Cap, por patrullei
ras canadianas enten
den que o trato asinado 
en Dublin non protexe 
aos pesqueiros máis do 
que no momento do pri
me i ro ataque sobre o 
Estai cabe ria esperar. A 
Comisión de Pesca de 
Bruxelas .declarara a 
abordaxe practicada so
bre o pesqueiro de Vigo 
por barcos 'de guerra , 
canadianos un acto de 
piratería. 

Canadá non só non 
asume a ilegalidade da 
intervención de Maio do 
94 senon que senta as 
bases dun acordo priva
do coa UE no que se re
coñece o direito de Ota
wa a regulamentar as 
augas internacionais 
das suas costas e o pri
viléxio dos barcos con 
bandeira de calquera pais euro
peu. Este convénio significa un
ha sustitución de feito dos acor
des do NAFO (Organización do 
Tratado de Pesca do Atlántico 
Norte) , violados por Canadá 
cando a intervención unilateral 
sobre os caladoiros do fletán. 

Un ensaio 

O Canadá xogara co direito a 
voto de paises menores que 
dentro da NAFO tiñan a mesma 
capacidade de decisión que to
da a UE. A s-ua influéncia mani
festouse a traveso dos paises 

~ 

PARLAMENTO 

bálticos e Cuba para establecer 
un reparto de cotas que recorta
ba os direitos históricos dos bar
cos galegos. Esta aproximación 
política á capacidade de reac
ción dunha flota da UE foi un 
ensaio para discutirlle despois á 
própria Bruxela.s o direito a pes-

'. 

car en augas interna
cionais : 

A conxelación do veto 
de Bruxelas é de feíto 
un éxito diplomático do 
Canadá que abre a 
porta para un acorde 
comercial coa U E e 
pode lograr a conti
nuación que España 
retire a denúncia que 
segue o·seu tramite no 
tribunal da Haia. O 
Govemo canadiano 
resérvase (ninguén llo 
discute) a capacidade 
de interpretar as nor
mas internas que vi
xian os caladoiros da 
plataforma. O ex-roi 
nistro de pesca Brian 
Tobin que abandeirou 
a campaña contra os 
arrastreiros galegas , 
está a facer campaña 
para o Governo fede
ral a partir das institu
ción s provinciais de 
Terranova. Tobin pre

sume de ter vendido a bon prezo 
aos xaponeses o banco do fle
tán no que pescaban os gale
gos. Se renunciase a esta posi
ción conquistada con evidente 
risco político en 1955, estaría 
apostanco contra a sua opción á 
presidéncia. • 

Conxélanse os gastos, agás para institucións paralelas, denúncian PSOE e BNG 

Apróbanse os derradeiros orzamentos da lexislatura 
-0- P.C. 

. Cos votos en contra do BNG e 
do PSOE e os votos a favor do 
grupo popular, foron aprobados 
os orzamentos para o ano 1997, 
os "derradeiros" deste Governo. 
Tres xornadas consecutivas que 
lle serviron ao PP para plasmar 
na prática un modelo económico 
baseado nunhas premisas ideo
lóxicas que condicionan subs
tancialmente a evolución da 
economía do país. 

Entre abucheos dos deputados 
do Partido Popular foron recebi
das as palabras do parlamentá
rio nacionalista, Xesus Vega e 
do socialista Ceferino Díaz can
do calificaron aos orzamentos 
para o 97 como os derradeiros 
do Governo popular. "Mal que 
lles pese son os derradeiros" 
aseguraba Vega, "non só porque 
remata a lexislatura, senón ta
mén porque poden levar un bon 
susto despois das eleicións". 

O debate comezou o pasado 
Luns 16 dé Decembro, ainda 
coa resaca das mobilizacións 
de traballadores, e.studantes e 
labregos ·do fin de ' semana e, 
rematou o ·Mércores 18. Tres 
días para aprobar as parfidas 
destinadas a cada unha das 
consellarias e organismos vá-

~ r i o s _:_ Fu nd a e i ó ns , S . A . d e.. 
X_estión e demais- dependen
tes da Xunta de Galiza. Apenas 
p9saron unlías -cantas emen-

~ - . 

das apresentadas pola oposi
ción , e a maioria foron rexeita
das porque, segundo os depu
tados do grupo popular, "parten 
de fi losofias distintas". 

Efectivamente, a filosofia orza
m entá ria dos populares é 
diametralmente oposta á que 
defenderon os grupos da oposi
ción . Os orzamentos do Gover
no de Fraga artéllanse, segundo 
se explica no resumo do Pro
xecto de Presupostos para o 97, 
en función do cumprimento "das 
chamadas exixéncias de Maas
trich , coñecidas tamén como 
converxéncia nominal, asegu
rando que "o futuro económico 
xeral consolidarase en torno a 
formulacións neoliberais" e asu
m indo os mandatos do Fundo 
Monetário Internacional (FMI). 

En síntese e en letras ben cha
mativas, os presupostos do Go
verno da Xunta resúmense na 
máxima: "máis investimentos, 
menos déficit". E para consegui
lo oferecen unha política de 
"res-trición do gasto corrente, ga- -
rantindo-o manteoimento opera-

-tivo dos '"servizos públicos fu_nda- · 
mentais como Sanidade, Educa
ción e ·os Servizos Sociais". 

Desenvólvi_m~nto · -
económico 

O BNG apostá por un desenvolvi
ínento económico endóxeno, por
que agora mesmo, ·o governo ga-

Ceferino Díaz (PSOE) denunciou que non 
se conxelan as partidas para fundacións 
e feiras. 

lego "é un mero executor das de
cisións que toman outras instán
cias" e, critica que os orzamentos 
que manexa a consellaria de 
Economia estexan senda utiliza
dos para fornecer de recursos ao 
lgape e a Sodiga. As emen,das 
apresentadas por este grupo diri
xense, xa que lago, a solventar 
os problemas de fundo. Por unha 
banda trátase de destinar "unha 
.dota_91ón para 1 nvestigación e De
senvolvimeñto, unha lei que non 
se cumpriu nos anos de Governo 
.Fraga'\ ihdica Vega. 

O mqntenimento operativo dos 
servizos· públi_cos dos-que alar
dea o PF' pésie ás restricións, di-· 
lúese-Gando se-analisan as partí- · 
das orzamentárias. No caso da 
educación , <Sastr-o resumiu a !iña 

. ~~:. ~e~uen os populares segun-

- do a que "efectivamente a educa
ción ten que provocar diferéncias 
e ademais esa.s diferéncias ten
den a incrementarse". Polo tanto, 
as subvencións para o ensino pri
vado medran un 3% mentres que 
o ensino público ten os recursos 
cada vez máis limitados. Henri: 
que Tello destacou entre outros 
"a ridícula partida de 1 O mi.llóns 
de pesetas destinadas a axudar 
a famílias con problemas econó
micos, as cero pesetas adicadas 
á reciclaxe do profesorado de pri
mária ou os 5 centros que se van 
construir cando se asegurou que 
se contruirian 60". · 

das por ha. en 1985 ás 1 O tone~ 
ladas por ha. en 1993. A desa
tención do sector por parte do 
Governo complétase coa "baixa
da no investimento e capaci- · 
tación agrária, o desmantela
mento do laboratório animal de 
Lugo e unha redución de máis 
de 1.700 millóns de pesetas en 
programas de mellora xenética". 

_ Con estes parámetros, a econo
mia galega chegará Gon"xelada 
aos critérios de converxéncia. Os 
orzamentos da consellaria de 
Sanidade aumentan nun 6%, pe
ro só para gastos correntes, "sen 
ter en canta que no ano 97 asu-

Pero os problemas _ecónomicos me os centros transpasados polo 
galegas adianse, ainda que o lnserso", indicaba Olaia Fernán-
conselleiro de lndústria asegurou dez Dávila. As partidas para a 
recentemente que no ano 97 "va- consellaria de Cultura e Comuni-
mos entrar na superación definiti- cación Social , superan os 21.000 
va da crise", unha afirmación coa millóns de pesetas dos que mái.s 
que non coinciden os grupos da de 11.000 millóns diríxense a 
oposición xa que se considera Comunicación Social, tal e como 
que o sector industrial atópase especificou Pilar García Negro. 
"na actualidade nos mesmos pa- Non se conxelan na mesma me-
rámetros que nos anos 50-60''. O dida ·que os serviz-0s públicos as 
mesmo acontece co sector agrá- partidas destinadas a recintos 
rio, e segundo explicaba o parla- _ feirais e a Fundacións, explicaba 
mentário nacionalista Emilio Ló- Ceferino Diaz, entre as que Se-
pez "desde o ingreso na UE pér- mana Verde de Sifleda récibe 
dense 26.000 ha. de cultivos her- 1.000 millóns de pesetas. Tamén 
báceos por ano, mentres que as se mante.ñen importantes ·parti-
importacións de trigo jmp9rtado das para as S.A. de Xestión , ca-

. de Gastela superan os 1.0E>O mi- · mo a do Pfano Xacobea-, que-su
llóns de pesetas ·e as de millo os pera os 1.200 millóns , que-dán
s-.ooo millóns 11

• Ademais,·o depti- - ~ de·se_ con 38ú a Sociedade para 
tado do BNG fixo referéncia ao o Desenvolvimento Comarcal de 
descenso do rendimento da pa- ·Galizcr.- Trátase , -sen dúbida, 
taca que pasou élas 16,4 tanela- - dunha filosofía distinta.• 
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Landin Eirin, á direita, o dio do xuí:m no que se decidiu a sua in~bilitación. MIGUEL RIQPA 

Ex alcaldes da comarca de Caldas ·poden constituir un ha .. nova formación política 

Landin Eirín, atcalde consorte 
-0- A.E. candidatura do PP, nunha habil 

xogada. Cando as restantes for! 
Con dazaito autobuses cheos de personal plantouse na ~strada zas políticas xa tiñC!n pactado a 
onde o PP estaba a celebrar o congreso provincial. Non só enea- · alcaldia, conseguiu do indepen-
beza a protesta contra o gaseoduto, senón que tamén governa dente Parrado que se votara asi 
como asesor da alcaldesa, a sua muller, o concello de Barro do mesmo como alcalde, decindo 
que foi alcalde desde 1983 até que en 1992 o inhabilitaron. Xosé que o ia apoiar. Así, restoulle un 
António Landfn Eirín ten unha traxectórica moi .persoal que leva .. · voto a outra candidatura e, ao ser 
a~oré! a tentar capitanear µnha nova forza política pontevedresa. . 9 lista máis votada, Landin ace

deu á alcaldía. En 1987 consegju 
8 concelleirqs,_pero a xunta elei
toral anulou papeletas por apare
cer os sobres claramente marca
dos, ~uedando só con seis, sufi
cientés para govemar. Esta deci
sión levouno a arremeter contra 
da Xustícia, polo que foi inhabili
tado por tres meses, que pasou 
na casa da sua muller en Lleida. 

O Partido Popular está a t~r pro
blemas en Pontevedra. Cada 
ano ten que andar a fichar can
didaturas independentes, con 
Cuiña. oficiando de Lendoiro, 
mentres os que ten desde hai 
anos na canteira proban fortuna 
por si sós agardando millares 
tempos para voltar a .ocupar un 
posta relevante na grande equi
pa da direita. Agora é na zona 
de Caldas onde pretenden xo~ 
gar por libre, co~rendo a banda 
pola parte de tora do PP. 

Piñeiro Ares, ó Escribidor, sem
piterno alcalde de Pontecesu
res, agora desbancado. polos 
seus próprios compañeiros, Xa
vier Redondo, médico, ex con
celleiro popular de Moañ~, mili
tantes do PP de Portas e Landin 
Eirín, ex alcalde de Barro, se
rian os promotores dunha candi
datura independente coa que 
presionar a Cuiña, a imaxe de 
Xoan Fernandez cazando na re
serva eleitoral de Romai. 

De .momento Landín Eirín enca
beza a oposición ao gaseoduto 
ao seu paso por Barro, pois é un 
dos maiores dagnificados. Men
tres o PSOE estivo no Governo 
central as suas crítfcas sempre 
as dirixia contra ENAGAS e os 
socialistas, tentando salvar á 
Xunta. Desde que se instalou en 
Madrid o Governo Amigo, como 
as causas siguen igual, non só . 
afirma nalgunha asemblea que 
"os do PSO.E son uns ladróns", 
senón que chega a dicer que "os 
do PP son o máis". Tamén 
apoiou decididamente a radicali
zación do conflicto, propugnan
do os cortes de tráfico como os 
realizados en .Mos, Caldas e Ba
rro. Pero a primeira grande de-

mostración de poderío levouna a 
cabo na Estrada, cando o PP -
celebrou o congreso provincial, 
poñenaose á fronte dos 18 auto
buses- de. prexudicados e profe
ri nd o insultos contra os seus 
compáñeiros do PP. 

Esas protestas levarono a per
der a confianza dunha facción 
do s·eu patiqo, ameazando con 
expulsalo. E nesde este~ mo
mentos nos que comeza as con
versas cara a constitución 
dunha formación independente, 
poñendose en contacto con ou
tros ex alcaldes do PP -da co
marca que perderon ultimamen
te protagonismo. 

Unha traxectória política 
~ingular · · 

A de Xosé Landírí. é unh·a tra
xectória política singular .. Des
pois de presumir de militar na 
LCR nos tempos de estudante 
(algo nunca comprobado) xusti
ficou a sua chegada a Coalición 
Democrática polo entrismo . foi 
por esta formación pola que se 
apresentou a alcalde en 1979, 
saindo eleixido como único con
celleiro da sua candidatura. 

Dous son os apoios fundamen
tais que se atopa na sµa carrei
ra. O de Campos Villarino, hir
mán do home forte de Caixa · 
Pontevedra, e o de Xoan Rome
ro, funcionário que controlaba to
do o concello de Barro. Coa axu
da de Romero, f1Ue o fornecia de 
documentación e contactos, rea-
1 izou unha oposición calificada 
de "dura e populista" nesa pri
meira lexislatura democrática. 

En 1983 saiu elexido alcalde na 

• 

Nesta lexislatura, cando xa deci- -
de andar en solitário, producese o 
enfrontamento co seu valedor, 
Xoan Romero. O alcalde ataca ao 
funcionário·e o funcionário denún:. 
cía ao alcalde. A raiz desta de
núncia, en 1992 producese unha 
senténcia que o inhabilita. Deixa 
no seu posta a Xosé Salgado, nú
mero cinco da sua candidatura, 
considerado pola oposición como 
o "máis inútil e máis sumiso". 

En 1995 como Landín Eirín non 
pode apresentarse, co apoio de 

_ Mariano Hajoi, e contra os crité
rios de Guiña, coloca de cabecei
ra de lista do PP en Barro á sua 
muller Ter.eixa Roig, á que non 
se lle coñece prática política nen 

- tampouco vinculación con Barro, 
pois viven en Pontevedra, donde 
Landín exerce como médico. O 
ex alcalde convírtese en "asesor 

__ da alcaldesa", pero para os vici
ños e para os fucionários segue 
a ser o alcalde. Tanto que, cando 
se acude á casa consºistoria! para 
arranxar algo, se non están Lan
dín, os funcionários suxirenlle ao -
interesado' que "volte mañán". 
Pala sua banda, a alcaldesa non 
du9ida en chamalo para que de
cida cando ten calquer visita, 
"ante o-descoñecimento que a 
rexedora actual ten da vida muni
cipal e a incapacidade para to
mar decisións", segundo denun-

, cia a oposición.+ 

.. ·-; 

González 
retella 
a Carlos 
Marx 

Nunha entrevista en 
CLARIN de Bos Aires, Filipe 
González rectifica a Marx en 
nome da globalización. "Se 
Marx vivese agora, non seria 
marxista". O xornalista 
Claudia Aliscioni pregunta 
ao líder do PSOE se abonda 
coa mundialización para 
enmendarlle a cartilla a 
Marx. "En parte. Era (Marx) 
un tipo intelixente. En 
·século e meio tiñamos duas 
persoas para ver o problema 
en termos mundiais. Un era 
Marx, con todos os seus 
erros, e o outfo era Keynes, 
con moitos máts acertos. Os 
dous son grandes 
mundializadores ch:> 
pensamento. A desgrácia que 
ternos a finais dos século XX, 

_ é que apreciamos a 
mundialización e ninguén da 
elaborado unha teoría que 
estea á altura da 
mundialización. lsto da unha 
sensación de valeiro, de 
incertidume, de medo". 
González di que o Norte xa 
non explota ao Sul: 
"Segun\io os dados que me da 
o presidente Sanguinetti, 
unha cinco por cento do PIB 
do Mercosur son 4.000 
millóns de dólares. Se a esa 
cantidade lle sumo unha 
cofinanciación do Banco 
Interamericano do 
Desenvolvemenw (BID) e do 
Banco Mundial (BM), que 
para isa están, podo ter unha 
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perspectiva de cinco anos 
para finanzar proxectos de 
infraestructura( ... ) En cinco 
anos terei 40.000 millóns de 
dólares anuais. Súmelle a iso 
pequenas equipas humanas, 
co BID e o BM, unha task 
force (sic: p lataforma 
funcional) para administrar 
eses recursos potenciais, 
analisando proxectos que 
poidan optimizar 
rendementos". + 

Definición 
zapatista 
"Pode o Exército Zapatista 
seguir facendo política coma 
até hoxe?", pregunta Luis 
Hernández Navarro en 
PAGINA ABIERTA. "A 
e tratéxia central do EZLN 
está na loita _pola 
democrácia, a xu tiza e a 
igualdade e á diferénza 
d utra experiéncia 
polftico,militare , non 
contempla a toma de poder 
para chegar a eses obxectivos 
nen se considerá avangarda 
do movimento popular. 
Coida que deben acadarse as 
condicións políticas para 
conquerir estes obxectivo . 
Os sandinistas teñen máis 
presenza no Sul e no centro 
do pais. Teñen máis peso 
entre a mocidade, as 
comunidades indíxenas, a 
intelectualidade e 
organizacións de pobres 
urbanos ca entre o 
movemento sindical, 
organizacións Iabregas e 
clases meias. Atraen o óio de 
empresários, xerarquias do 
poder, grupos de presión e 
unha parte da ONG que os 
apoiara no 94. Os zapatistas 
puxeran o seu destino nas 
mans da sociedade civil pero 
ésta résultou menos 
organizada do que requería o 
tamaño dos reto . Unha 
parte sobranceira das suas 
simpatías procede da bu ca 
da paz, a xustiza e a 
dignidade e non do di cur o 
da guerra. E-ta matriz de 
intervención na vida pública 
parece chegar ao límite. O 
seu esgotament non ven 
dunha caida da 
populariedade senon, 
paradóxicamente, dos eu 
éxitos, capacidade de 
convocatória e simpatías".+ 

NEUMAN /PRIVA TE EYE 

EU SÓ QUERIA FALAR DA EUROPA .. 



-
6 

• 

-

19 DE DECEMBRO DE 1996 

Nestes dez anos, cal. é o ba
lance do Clube Nacionalista 
que preside? 

Tivo un obxectivo claro que se 
cumpriu e se vai seguir cum
prindo: ofereceu unha tribuna 
nacionalista pola que pasaron 
xente de todo tipo. E foi na
cionalista porque nós eremos 
que Galiza é uoha nación, que 
España ten que se organizar 
doutro xeito e, desde esta con
vicción , eremos que é impor
tante escoitar a todo o mundo, 
xente de diversas tendéncias. 
Foi tamén importante que a 
xente mirara que os nacionalis
tas somos unha fauna moi va
riopinta, que somos bastantes 
e estamos abertos ao mundo. 

E segue a ser necesário un 
clube de opinión no naciona
lismo? 

Os obxectivos de hai d.ez anos 
seguen estando aquí porque as 
necesidades de reflexión sobre 
Galiza, sobre o sP.u lugar no 
mundo, seguen senda as mes
mas ou mesmo maiores. Non 
me importa repetir que no país 
hai un total siléncio , parece 
que todo brila no seu esplen
dor e sábese que non é certo. 
Cando en Espa~a se están re
colocando as forzas e cada un 
busca o seu papel e trata de ti
rar benefícios . Se non se 1ira 
desde Galiza, como no xogo 
da corda , cáese e paréceme 
mo i grave que non se faga 
oportuno fincapé nis1o. 

Vostede manifestouse favo
rábel a un federalismo como 
forma de organización políti
ca. 

A favor do federalismo ou mes
mo do confederal_ismo , pero 
penso que se lle cerrou o cami
ño polít icamente ao recoñecer 
comunidades autónomas que 
nunca existiron como Santan
der ou a Rioja. Poderiase falar 
de estado federal se os entes 
que o conforman teñen unha 
en1idade histórica pero o que 
se fixo foi equiparar como for
ma de devaluación e por iso 
esa solución non ten futuro . 
Que din os cataláns? Reforzar 
o feito diferencial. Pois algunha 
cousa asi ainda que eu seria 
federalista no sentido clásico 
tradicional. Como nacionalista 
galego dame igual a fórmula 
pero quero unha forma na que 
o meu país teña as rendas do 
seu destino. 

O nacionalismo está a tirar 
para que Galiza teña maior 
peso político? 

Evidentemente, ninguén pode 
pensar que se non houbera 
nacionalistas existiria a televi
sión de Galiza, o Estatuto ou 
toda unha série de institucións, 
pero siguen faltando cousas . 
Hai que conseguir vencer o 
complexo de inferioridade dos 
galegas que leva, por exem
plo, á admiración polo político 
que fixo carreira fóra e lago 
volve a Galiza. A xente quere 
que non se lle note o acento 
galego. Nunha reseña sobre a 
marte de Maria Casares se di
cia que unha causa do seu fra
c as o en España foi o seu 
acento galega. Se escoita a 
TVG ve que se .fala á forma 
castellana que é igual que se 
un español talara con acento 
francés. En cámbio na· televi
sión estatal non hai ninguén 
que teña acento galega. 

Por que teñ en os- pa rti dos"' 

GALIZA 
ANOSATERBA 

É presidente do Clube Nacionalista Alén Nós 

:.·xosé Antón'.Gómez Segade 
'Na Galiza parece que hal explenqor pero 

o _que hai é siléncio'. 
~ CARME VI DAL 

QUERE DAR IMAXE DE TOLERÁNCIA SEN RENUNCIARÁ FIRMEZA DAS SUAS CONVICCIÓNS NACIONALISTAS CO FIN DE 

"ROMPER ESTEREOTIPOS FALSOS". PRESIDENTE DO CLUBE NACIONALISTA ALÉN NOS E PROFESOR DE DIREITO MERCAN

TIL NA UNIVERSIDADE DE COMPOSTELA, XOSÉ ANTÓN GÓMEZ SEGADE hEFENDE QUE O NAC,IONALISMO FOI SEMPRE A 

AVANZADA A QUE SE LLE DEBEN GRANDES LOGROS NO PAÍS. DEFENSOR DO FEDERAL1SMO COMO PROPOSTA TEÓRICA, 

AINDA QUE DESCRIDO DO SEU FUTURO, GÓMEZ SEGADE AFIRMA QUE "AO NACIONALISMO PÁSALLE COMO AOS GREGOS, 

FORON VENCIDOS PERO VENCERON, SOMOS MENOS PERO GAÑAMOS, TODOS TEÑEN-qUE FACER UNHA POLÍTICA NACIONA• 

LISTA". POR ISO ALERTA CONTRA AS FALSAS MÁSCARAS QUE ENVOLVEN DE .GALEGUISMO A PARTIDOS ESTATALISTAS. 

estatais esa te'irna de tinxirse 
de galegui~tas? 

Ao galeguismo politicamente 
falando pásalle como aos gre
gos que fororJ vencidos pero 
venceron , é dicer, somos me-

nos pero gañamos. Por un la
do teñen que facer a poi ítica 
nacionalista e por outro danse 
canta de que Galiza é tan pe
culiar que ainda que a xente 
non adquira esa conciénc.ia 
política, a conciéncia cultural é 

A. IGLESIAS 

tan grande qtie a xehte que 
non ere no galeguismo até ten 
que poñer esa máscara, ainda 
que só tale galega en público 
e ao baixar da tribuna deixe de 
falalo. Non se atreven a falar 
castelán. Moitas forzas que 
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non eren no nacionalismo em
pregan unha linguaxe engaño
sa tamén para captar xente 
que non se adapta á fraseolo
xia e os clichés do Bloque pe
ro que teñen conviccións na
cionalistas. · 

Tamén quixeron ter a man a 
certos persoeiros do gale
guismo? 

Moi poucos. Buscaron aprovei
tarse do seu prest(xio, adornar
se con persoas como esas e iso 
foi tamén responsabilidade das 
persoas que tiñan que crear esa 
outra forza nacionalista hoxe 
inexistente que se situaría no 
centro-direita qu~ trouxo conse
cuéncias concretas no desen
volvemento do país. 

Cúmprense tamén nesta altu
ra os vinte anos da creación 
de moitas asociacións cultu
ra is galegas, como se ve 
aquel fenómeno vinculado ao 
nacionalismo desde o clube? 

Foron o xémolo e o caldo de 
cultivo para o nacionalismo polí
tico e no seu momento foron 
moi importantes pero na grande 
maioria o compoñente e a ideia 
directiva era un nacionalismo 
de esquerdas, e ás veces bas
tante á esquerda e pala· sua 

-própria natureza -non tiñan o 
mesmo obxectivo que o clube 
que dá tribuna a xente que non 
é das suas ideas. Nós nacemos 
noutro momento e, ainda que 
as ideas son semellantes, o 
plantexamento e a estratéxia é 
diferente. Xa o nacionalismo 
prendeu e hai que seguir outro 
camiño e que chegue xente no
Vfl , afirmar tamén que hai outra 
xente dentró do nacionalismo 
distinto do estereotipo. 

Non acae mellor á história do 
nacional'ismo galego movi
mentos de base fortes mesmo 
de tipo cutural? 

Sempre se caracterizou por ter 
unha base forte: existe un sindi
cato nacionalista importante, un 
·sindicato_agrário, un movimento 
social forte, pero non funda
mental porque non chega para 
conseguir votos. Tendo cultural . 
e socialmente tal hexemonia 
que obrlga aos demáis a asumir 
ese discurso algo falla cando 
non ten esa outra correspon
déncia. Hai que estudar e ver 
as razóns de que non se adapte 
a forza aos votos. 

De cara ao ano eleitoral que 
ven, o Clube prepárase para 

·. un grande debate político. Co
mo ve as posibilidades do na
cionalismo nas próximas elei
cións? 

Pode que a dinámica se polari
ce fronte ao nacionalismo pero 
o-Bloque non ten por que temer 

·nada, ten .activos políticos sufi
cientes para medirse con cal
quer forza e non só un senón 
bastantes máis ainda que esa 
sexa a dinámica dos nasos tem
pos. O BNG ten un líder caris
mático mentras que outros ou 
non o teñen ou , no caso de o 
ter, despois ven o deserto. O 
outro día dicia Francisco Rodrí
guez qúe esperaba que Camilo 
Nogueira estivera no Parlamen
to e estas son persoas que todo 
o mundo coñece e con suficien
te releváncia. E pode pasar que 
se siléncieñ , Camilo Nogueira 
era bo cando non estaba no 
BNG e agora xa non se fala 
mái s de l, só era interesante 
cando non tiña nengunha op-
ción política .• ~ - __ __,___,,, -
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Só o usan Ca~tromil, Lavacolla e ~ ~enfe de ·Vig0 e .Compostela-

0 ~ galego relegado· do. tra11sporte, de viaxeiros 
Unha mobilización do Movimento Defesa da Língua, o 21 de De
cembro, servirá para demandar o uso o galego na megafonia e 
na rotulación dos carteis indicadores da Estación de Autobuses 
de Lugo, algo que pon de manifesto a falta de uso da nosa lín
gua no transporte e o desprezo pola toponímia oficial. Ainda 
que o da Estación de Lugo representa un caso extremo, nas 
máis das Estacións de autobuses e ferrocarril, asi como no ae
roporto de Alvedro, o uso do galego está ausente ou relegado. 

Mália que hai casos loábeis -o da 
empresa Castromil ou a megafo
nia do aeroporto de Compostela, 
nos que o idioma ten presenza re
al-, o galego está ausente do 
mundo do transporte. Nalgunhas 
estacións dos Ferrocarris de Vía 
Estreita, Feve, a toponímia está 
totalmente deturpada, chegando 
a casos, como o do cartel de Xo
ve, que aparece rotulado como 
Jove. Asi sucede na prática totali
dade das estacións dos camiños 
de ferro cantábricos. _ 

En xeral, todas as Estacións de 
Autobuses do país prescinden 
do galego para anunciar as sai
das ou chegadas através da me
gafonia. Os concellos, a quen 
case sempre corresponde a sua 
xestión, renúncian. a facer cum
prir a Lei de Normalización Lin
güística e mesmo desprezan a 
toponímia legal.· Nestas esta
cións, ás veces, a carteleria é bi
língüe, pero isa débese a que os 
carteis foron instalados no mo
mento da sua construción, que 
as máis das ocasións correspon
deu á Xunta. Contado, casos co
mo a Estación de Autobuses de 
Vigo -unha obra do Governo ga
lego-, destacan pola auséncia 
absoluta do galega tanto na car
telaria como na megafonia. 

O galego tampouco está presen
te no transporte colectivo urbano 
de viaxeiros rios máis dos casos. 
É na cidade de Vigo onde este 

servizo está máis galeguizado, 
ainda que só en parte -tras os 
enfrentamentos habidos entre o 
anterior governo municipal e Vi
trasa, empresa concesionária do 
servizo-, xa que a cartelaria ago
ra si fai uso do noso idioma. No 
resto das cidades e vilas -agás 
en Allariz, onde a galeguización 
é completa e tímidamente en 
Compostela-, os letreiros indica
dores nos autobuses e nas para
das están escritos en castellano. 

Con respeito ás estacións da 
Rente, o galego está ausente de 
toda$ elas, agás das de Compos
tela e Vigo, onde tanto a cartelaria 
como a megafonía fan uso da na
sa língua. Un acorda por escrito 
entre. as estacións da Rente de
sas duas cidades e a Mesa para 
a Normalización Lingüística per
mitiu a presenza do noso idioma 
en todos os usos oficiais dambos 
lugares. Alguns trens, especial
mente o Talgo, tamén incluen me
gafonía er:i galega para anunciar a 
proximidade a unha parada. 

O uso do galega no interior dos 
transportes públicos -trens da 
Rente e avións de Iberia- cando 
se dá vai acompañado dunha 
grave deturpación do idioma. As 
entonacións castellanas das lo
cu ci óns, o emprego de léxico · 
alleo, o uso da gramática espa
ñola ou unha deficiente coloca
ción. dos pronomes f an do idio
ma motivo de risión por parte 

dos viaxeiros dos voos de Iberia 
e Aviaco, únicas compañias aé
reas que usan o galega. 

Hai casos nos que o galega re
cibe mellor trato. Un exemplo é 
o aeroporto de Compostela, on
de o galega comparte espazo 
co español_ e o inglés· na cartel a
ria -ainda que relegado a un se
gundo plano- pero é utilizado 
sistematicamente na megafonia. 
A Mesa pala Normalización, 
anos atrás, cruzou correspon
déncia con Aena (Aeroportos 
Españe,is e Navegación Aérea) 
para conquerir maior sensibili
dade co idioma por parte dos 
responsábeis dos aeroportos. + 

No v· 1 DA o:E 

Un muro 
para as larnentacións 

O s xudeus teñen unha parede para orar e queixar e do mal que 
llo fan pasar os palestino . O musulmán peregrinan á Meca 
polo menos unha vez na vida e asi alcanzan unha praza a 

lado do profeta. Os católicos teñen ao Vaticano, fano Belén t d 
anos e van de vivos a Santo André de T cixido para non ir de morto . 
Toda relixión que se précie ten o seu próprio santuário donde o fici 
acuden a milleiros en romaria, na búsqueda de e miragre que pr , 
texa de enfermidades, interceda en atopar unha b a parella e pr cure 
solución aos máis variádos problemas e contrariedades. 

Na Galiza estase a consolidar un novo lugar sagrado para os creentes. 
T amén con efectos sobre os faltos de fé. O home Santo que honra o 
lugar é Manuel Fraga Iribame. Milagreiro de sana, a el débense suce, 
sos só explicábeis por intercesión divina; a multiplicación do polbo 
no Monte Faro, a rexeneración política de Pérez Varela do franquis, 
mo ráncio á democrácia cibernética, as núpcias do Marianito Rajoy, 
o nomeamerito de Brutus Guedes como pretor do Império e a con, 
versión ao credo popular de tránsfugas diversos. 

Un día si e outro tamén celébranse concentracións petitórias arredor 
do templo, solicitándose a mediación do reverenciado. Ou as c01~iti, 
'::'.ªs non atinan coa oración precisa ou o Santo é algo duro de ouvido. 
E palmário que falta convicción. A maioria dos que se ·achegan rene, 
gane escarnecen á figura sacra. Así é imposíbel. Como se van tornar 
en consideración as demandas feítas sen respeito, con pouca urbani, 
dade e menos cortesia. 

Deberiase coller o exemplo das devotas procesións que abundan nos ve, 
ráns galegas. Como é rigor, antes do comenzo procederase á subhasta 
das andas para levar a imaxe, neste caso até se poderia portar en persoa 
ao venerado. Seguidamente celébrase a misa cantada e o sermón. Sobra 
dicer que non hai festa sen foguetes e nesto non se pode ser rácanos, 
máis dun maiordomo foi corrido a gorrazos por deixar a celebración es, 
casa de pólvora. Desta ve.z os favores non poden ser negados, a espensas 
de que o,Santo sexa. verdadeiro e non se atope outro máis milagreiro. • 

~. 

• "!: •. 



~96 

SIAS 

que 

tes. 
·a o 
.ce
lbo 
Jis
oy, 
on-

dor 
.iti
'do. 
ne
n ar 
mi-

ve
~sta 

·soa 
rbra 
105, 

es-
1sas 
D.+ 

GALIZA 
19 DE DECEMBRO DE 1996 ANOSATERRA 

CID AD ES 

O governo de Azriar elimina dos presupostos a partida acordada polo PSOE 

Santiago, capital cultural no ·2000 ,_ 
quédase sen biblioteca pública 
9<> CARME VIDAL I COMPOSTELA 

O governo do PP no Estado ven de .eliminar dos presupostos 
Xerais a biblioteca pública de Compostela aprobada por convé
nio asinado en Outubro do 1995 entre a daquela ministra de cul
tura, Carme Alborch, e o ex-conselleiro Vázquez Portomeñe. O 
acordo agora incumprido polo PP, que contemplaba o investi
mento en infraestruturas culturais na Galiza de 4.815 millóns de 
pesetas, recollia unha dotación orzamentária para o centro 
compostelán de 180 millóns dividido en anualidades desde o 
1997 ao ano 2000. O governo central conserva, no entanto, par
tidas destinadas a fins similares noutras cidades non comprometi
das con dous eventos culturais como lle esperan á capital galega. 

O feito de que nen nos orzamen
tos xerais nen nos da Comunida
d e Autónoma, que estes dias 
chegaban ·á sua tramitación final, 
se consigne un investimento es
pecífico para a construcción 
dunha biblioteca pública en Com
postela fai pensar que a cidade 
chegará á celebración da capita-
1 i dad e europea da cultura no 
2000 sen esa infraestrutura cultu
ral básica recollida xa no progra
ma eleitoral que Fraga apresen
tara no 1989. Para o ano 1997 
contemplábase no convénio un 
investimento de 30 millóns para o 
comezo da obra que seguiría no 
1998 con 200, no 1999 con 180 e 
no 2000 con 70 ademáis dos 11 
millóns nunha partida orzamentá
ria para informatizar as depen
déncias da biblioteca. 

inimigo e a Xunta négase a esi
xir causas tan elementais como 
esta na que xa non se trata de 
acordar a construcción dunha 
biblioteca senón só de facer 
cumprir un convénio de colabo
ración anterior". 

O alcalde de Compostela, xe.=ardo Estévez, dixo que "se ~era de baixa" o convénio 

A eliminación da primeira dota
ción presupostária dá ideia da 
decisión do governo de Aznar 
de desouvir, polo menos no que 
atende a Compostela, o acordo 
asinado a fins do ano anterior 
no que se consignaba a obriga
toriedade de formular os crédi
tos necesários nos proxectos de 
orzamentos. O concelleiro do 
BNG en Compostela, Néstor 
Rego considera asi que o "cha
mado governo amigo de Fraga 
nen sequer está a manter o 
pouco que daba para Galiza o 

Galiza á marxe 

Rego, autor da moción sobre o 
tema que se ven de debater no 
pleno municipal, destaca asi
mesmo que, mentras desapare
cen os 30 millóns do 97 que ti
ñan que ir destinados ao centro 
cultural de Compostela a pesa
res do compromiso do 2000, 
mantéñense partidas para ou
tras bibliotecas do Estado entre 
as que sinala os 310 millóns de 
Sevilla, 225 de Las Palmas, 37 
de Guadalajara, o"u en conceito 
de obras 183 en Avila, 65 en 
Huesca ou 55 en Teruel até fa
cer un total de 5.353 millóns. 

Da Dirección xeral de Cultura re
xentada por Homero Pérez Quin
tana, o concelleiro nacionalista 
recibiu como resposta que "non 
sabian nada do asunto, pero que 
estaban pendentes duha entre
vista coa ministra". Tamén eludiu 
responsabilidades a senadora 
do PP, Marta Álvarez quen só 
acertou dicer que a anterior mi
nistra Carme Alborch asinara 

para facer á biblioteca. _ 

moitos convénios de parecido 
cont~do sen dotación presupostá
ria, esquecenao asi . que noutras 
comunidades o PP mantén acor'
dos en matéria cultural de simila
res características. 

Por parte do governo municipal, 
o alcalde de Compostela Xerar
do _Estévez manifestouse na 
resposta a Néstor Rego de for
ma esquiva simplesmente reco
ñecendo que se "dera de baixa" 
o convénio e afirmando a nece
sidade de seguir sobre o caso 
para conseguir unha solución 
óptima para Compostela. A falta 
de compromiso de Estévez á 
hora de esixir con firmeza o 
cumprimento deste acorde para 
Compostela pode responder, ao 
dicer do concelleiro nacionalista, 
á práctica habitual de '.'renunciar 
a sacar acordos cos votos do 
BNG" e depender en moitos ca
sos dos votos dos concelleiros 
populares para aprobar algun
has decisións de governo. 

Á marxe das valoracións de ca
rácter político -que recollen ta-

Os gastos na obra sobardan con moito o orzamento inicial 

.méñ a desaparición tamén dou-
. tras partidas para Gáliza- para 
Nést9r Rego é fundamental valo
rar a caréncia en Compostel~ 
dunha biblioteca de carácter pú
blico que cubra a grande deman
da deste servizo existente. "Capi
tal políti~ da Comunidade Autó
noma desde hai 15 anos, capital 
cutural de Galiza desde. hai sécu
las e Cidade Europea da Cultura 
no ano ..2000 e non canta cunha 
Bilioteca Pública ben dotada e 
aberta a todos os cidadáns" con
templa o concelleiro nacionalista 
na sua moción na _que insta a 
esixir o cumprimento do convé- · 
nio e demanda do coocello que 
busque unha ubicación adecua
da para o centro cultural. · O BNG 
aposta neste ponto por algun 
edifício da zona monumental co 
fin de conseguir tamén darlle vi
da a un espácio que, a poucos, 
se está enchendo de oficinas de 
carácter adminsitrativo como ven 
de acontecer ca Pazo de Ama
rante que se barallara como po
s íbel sede da biblioteca e que 
pasou a albergar o Consello· 
Económico e Social.• 

O Auditório de Pontevedra leva seis onos sen rematar 
As obras do Auditório de Ponte
vedra non remataron seis anos 
despois de principiar. Os cartas 
investidos sobardan con moito o 
orzamento inicial. En Outubro de 
1990 comezou a sua construción. 
nunha parcela de case 5.000 
metros na Xunqueira do rio Lé
rez. Daquela, o seu promotor, o 
conselle.iro de Política Territorial, 
Xosé Cuiña, prometera o seu re
mate en 1992. O pasado Xoves 
12, coincidindo coa reanudación . 
das obras -paralisadas desde 
princípios de 1994-, Cuiña vol
veu prometer a sua finalización, 
esta vez en Xullo de 1997. 

O presuposto inicial desta obra 
do arquitecto madrileño_ Manuel 

(para rematar esta fase son pre
cisos outros 242 millóns). A para
lisación das obras da primeira fa
s e produciuse a comezos de 
1994, antes de que a construtora 
adxudicatária dos traballos, 
Huarte, tivese problemas econó
micos. A segunda fase supón· 
750 millóns má1s, aos que hai 
que sumar 100 milllóns para 
construir a rampa de aceso des
de as marxes do Lérez. Suman
do a todo isto as obras do recinto 
feiral que vai estar ensamblado 
ao auditório (e cuxo valor ascen
derá aos 4 i 5 millóns), esta ac
tuación -moi discutida en Ponte
ved r a- rematará por costar 
2.600 millóns de pesétas. 

de las Casas era de 600 millóns Neste espazo da Xunqueira do 
de pesetas e na primeira fase Lérez investiranse en total 4.000 · 
-qu~ era a que se atopaba para- millóns de pesetas, se se suma 
lis.ada.- van gastadoq 73t millóns ·.i ao valor do audltório ·~do recin-

to feiral o custo da Ponte dos Ti
rantes, unha obra que incumpriu 
o Plano Xeral de Ordenación 

A obra do Auditório' levará 2.800 millóns. 

• 

Urbana, PXOU (só aceitaba un
ha pon-te peonal e fixéronse ca
tro carris de circulación para dar . 
a unha rua, Alexandre Bóveda, 
que rexista a maior concentra
ción escolar da cidade). O 
PSOE denunciou que a ponte é 
cópia doutra que hai en Navarra 
e o seu deseño impede o paso 
por debaixo das máis pequenas 
embarcacións deportivas, agás 
as piráguas. A oposición tamén 
asegur-ou que, cos 4.000 millóns 
investidos, mudabase a fisono
mía da cidade. 

Por outra parte, as- obras de 
acondicionamento das ribeiras 
do Lérez, que foron inauguradQ.s 
hai catro meses por parte de Xo
sé Cuiña, despregando un gran
de aparello propagandístico, es
tán paralisadas desde o mesmo 
diada sua inauguración.+ 
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Garda Civil golpe«'.' 
a unha muller en Parga 

O pasado Luns 16 de Decem
bro •. Montse Vázquez Ferreiro, 
viciña de Parga, no concello 
de Guitiriz, foi golpeada sen 
mediar palabra polo cabo Le
mas da Garda Civil da locali
dade. O garda, armado e uni
formado, apresentouse na fe
rretería na que traballa Montse 
Vázquez e golpeouna até que 
os berros da vítima alertaron á 
proprietária do negócio, que 
expulsou ao agresor do esta
belecimento. Cun informe mé
dico que daba conta das con
tusións recibi_das, Montse 
apresentou denúncia no Cuar
tel da G.arda Civil, onde o ca
bo Lemas voltou a ter un com
portamento agresivo, álgo que 
obrigou ao Comandante do 
pasto a facelo sair fara do 
Cuartel. Non é a primeira vei 
que este axente protagoniza 
incidentes en Guitiriz. • 

Meilán reeleito reitor 
·-, corunes 

O Mércores 18, o actual reitor 
da Universidade da Coruña, 
Xosé Luis Meilán Gil, 
resultou reeleito para o posto 
que xa ocupaba, xa que era o 
único candidato a-sucederse 
a si mesmo. A nova equipa 
reitoral que Meilán apresen- · 
tou no cláustro do Martes .17 
de Decembro ten un carácter 
continuista, xa que apenas 
hai cámbios. Por outra ban
da, dentro do seu programa, 
o candidato prometeu conso
lidar o campus antes do ano 
2000. A oposición a Meilán 
calificou de "escurantista e 
caciq_uil" a sua política de 
governo, que estivo marcada 
pota criazón dun sistema de 
contratación de persoal de 
administración e servizos 
que posibilita o afianzamento 
do próprio Meilán na cabeza' 
da Universidade. • 

O PSOE reforia o governo 
independente na Rua 

Os dous concelleiros do PSOE 
na Rua están a negociar un 
acordo para fortalecer a acción 
de governo dos independentes 
de RUA, forza política de 
carácter local que ocupa a al
caldía desde as últimas 
eleicióris municipais. O acordo 
ten como horizonte o mandado 
que queda da corporación mu
nicipal, que preside Xosé 
Vicente Solarat López, e deixa 
ao PP e ao BNG na oposición. 
O devandito acordo foi posíbel 
-tras o apoio do PSOE ao orza
mento municipal _apresentado 
·pala forza RUA e áprobado no 
pleno celebrado o pasado Mar
tes 17 de Decembro. • 
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OPtNIÓN 

LIBERTADE DE HORÁRIOS, 
CADEA DE PROLET ÁRIOS 

EMILIO GARRIDO 

Ou seña que de nada serviron dous séculas de pelexa 
para que os nenos non traballasen 16 horas nas mi
nas. Nen a loita polas 9ito horas. Nen os c~ntos de 
convénios que consignaban unha disminución . do 
tempo de traballo. Todo o ' 1 

de horários, os obreiros xa non miran sequera o pro
ducto da súa forza de traballo, pois volatilízase de 
Venres a Domingo. A existéncia do asalari:~.do é ago
ra máis material que denantes. Vale o que vale o seu 

corpo para seguer producin
do, cobrando e gastando., 
Vale o que resiste o seu car
po na noria do consumo. 

Entón, o traballador do sé
culo XXI desprécia o lecer, 
a· cultura, o tempo roubado 
á voracidade do capital, o 
bocadillo, o recreo e a pau
sa. Non quere fins de se
mán cos comércios pecha
dos. Quérelos ben abertos 
para non demorar nen un 
segundo en escoitar o clic 
da rexistradora. Gastar con
vírtise así nunha actividade 
fisio.lóxica diante da que 
non cabe horário de peche. 

esforzo pola liberación e po
lo dereito ao esparcimento 
vaise pola borda neste final 
do XX. Os proletários ve-· 
ñen de. decidir que non que
ren tempo libre, tempo para 
a súa sana espansión, o seu 
cultivo e o seu autodidactis- . 
mo. Desprécian as migallas 
que lles concede o chisme 
.de fichar. Teñen adquirida 
tanta conciéncia de clase 
que nos saben facer outra 
cous;:i. máis que gastar. Dou
tro xeito non se entende 
qué fan as sete da tarde dun 
día feriado, enterrados bai
xo bolsas de plástico, botan
do mán de tarxeta e tarxeta. 
Os empresários dánse de 
con ta des ta famenta e abren 
a penúltima batalla neolib~
ral : ·a dos horáricis com.er-

'A1·· b .· á van .os o . reiros 
Compre ter un comércio 

. disponíbel· á volta da esqui-
na para que o Gran Hirmá 
non nos sinal-e co seu dedo. 
Mercar en día feriado entra 
de· cheo no terreo do morbo 
social. Os consumidores 
crense usuários do paraíso. 
Namentras ~ gran comer
ciante, o accionista, o 'pre
sidente do consello de ad-

ciais. 
coa p-agR recén ~cobrada 
dispostos ~i'entréga--lá 

Asi que abren-se en Do- · 
mingo as fauces dos grandes 
almacens e dos hipermerca
dos e alá van os sofridos 
obreiros e oficinistas, olle-

de novo' aos _seus proprietários 
. . ·, . " onx1na1s ·· 

rosos, rendid.os, entregados 
coa paga recén cobraqa na sobaqueira, dispostos a 
entrega-la de novo aos seus proprietários orixinais. 
Coa . apertura de horários en calquer día, a calquer 
hora, acabóuse o descanso para o consumidor, e··os 
cartas fan unha viaxe de ida e volta. Coa hbertade 

t ministración ·frótanse as 
mans: xarñais houberan imaxinado un corpo prolétá
rio ·tan dócil e agradecido. Realmente, no ámbito da 
.xungla está todo por inventar.+ 

EMTLIO,GARRIDO é xornalista de Radio Nacional en Valéncia 

... · .. DÉBEPA tJ:ISTÓRICA 
MANUEL MERA. 

¡ 

-Seguindo o camiño de Andalucía, que v~lorou · a ·súa poden es~ar ttroi próximos á realidade. Pero só si nos 
débeda histórica eh 20 mil millón~, Fraga pide do Go- ~ referimoS> .a isto e neste períod9 de tempo, porque 

1 vemo Central unha compensación semellante. O Pre- aínda: desde a morte do tirano non se avanzou en 
· stdente da Xunta non segue as actuacións das outras cu~stióntmínimas como o dereito ·a. autodetermina-

nacionalidades históricas do EstadD, Cataluña e Eus- ción, oucó recoñecemento real das nacionalidades 
kadi, que . nunca fix,eron·valoración monetária~dunha · coa formación dunha confederación, ou un trata
débeda que, comü" no caso d~ Galiza, non se pod.e pa- · me~to igúalitário para o idioma galego. 
gar eón todo ó diñeiro do mundo. Como-sé pode com-' 
-pensar económicamente "a doma e castración do Rei
no de Galiza", _a perda do dere~to de voto en cortes, o 
axustizamento de Pardo de . 
Cela, os fusilados de Carral 

, Moito me temo ca idea de Fraga, sempre disposto a 
favorecer os ·intereses de Estado, dos españois-caste
. ·' láns, a costa dos de Galiza, 

(dos -que se cumple este ano 
o 150 aniversário), o asesi
nato de Boveda e Casal e 
moitos outros, as matanzas 
de labregos cando protesta
ban contra os foros ou polos 
altos trabucos, a represión 

'N oh hai d-iñ~iro 
vai por outro lado, e pre
tenda dar por pechado, 
cunha cifra minina, toda 
reivindicación histórica do 
noso país. Mesmo non sería 
extrano que no momento 
de asinar o "gran acordo" 

que cubra a débeda histórica· 
a Galiza" 

da nosa cultura e idioma du-
rante séculas, a negación do 
dereito de autodetermina-
ción, o intercámbeo com.er-
cial desigual· ... Porque esa é realmente a_ débeda histó
rica que ten Madrid, os españois como nación, con 
nós. 

Agora ben, se do que estamos a falar e do 'trato dis
criminatório a Galiza nos vinte anos da chamada 
"transición democrática" en matéria de servizos 
esenciais (s~idade, ensino, infraestruturas ... ), entón 
até podernos facer núrneros, e se cadra os 500 mil mi
llóns de pesetas, nos que valorou Camilo N9gueira o 
diferencial coa média de investimentos no Estado, 

cámaras e periodistas fagan 
unha cobertura realmente 
histórica e premeditada, pa
ra esmagar unha vez máis os 
anceios ·do povo galego me-

diante o engano e a análise retorcida. Resumindo: 
non hai diñeiro que cubra a débeda histórica a Gali
za, os miles de mortos, os millóns de persoas forzadas 
a sair do pais por mor do atraso e explotación na que 
se nos sumiu, o desprécio e o insu1to por termos un
ha lingua distinta e unha cultura particular ... Non 
pretendo que fagamos revanchismo, só xustiza histó
rica, por eso non podemos permitir que esto se· nos 
merque por 20 moedas de ouro. Se de servícios bási
cos e da transición falamos, démoslle outro nome, e 
os 500 mil miHóns son unha cifra razonábeL + 

19 DE DECEMBRO DE 1996 

O cú.mio de Dublin 
MANUEL CAO 

Habemos de felicitarnos pola senda que está a coller a econo
mía española nos últimos tempos. Ver un tipo decenal de in
tervención do Barico de España no 6,25 % e un IPC interanual 
no 3,2%, cun excelente dado para o mes de Novembro cifrado 

. no 0%, é motivo de ledícia e optimismo para o vindeiro futuro. 
A evolución do déficit público confirma que a conducción da 
polític8: económica nb referente á organización. e control das 
contas públicas e á adopción dalgúns cámbios estruturais é 
axeitada e poderá conducimos a incorporación na unión mo
netária a partir de Xaneiro de 1999. 

Con este bagaxe nada despreciábel acudiu Aznar ao Cúmio de 
Dublin coa principal preocupación de avanzar cara un espáci'o 

. xudicial e policial europeo que facilite a loita contra o terroris
mo, o tráfico de drogas e o crime organizado. As pretensións de 
España en matéria económica son menos coñecidas, sinal de 
que ou ben non existen ou non se consideran tan importantes. 
Certamente, calqueira analista minimamente informado sabe 
que os asuntos económicos de tipo monetário son negociados 
entre Alemaña e Fráncia, sendo case absoluto o predominio ale
mán. A criación dun ·sistema monetário que faga da Unión Eu
ro¡:5ea unha área de estabilidade é unha condición básica e inne
gociábel para os xestotes do Bundesbank. Así Theo Waigel, mi
nistro de finanzas alemán, aseverou que: "O euro será unha mo
eda igual de forte, estábel e segura que o marco alemán". A 
aprobación do plan de estabilidade prevé unha disciplina rigoro
sa e duradeira nas con tas públicas. Impóñense unha série de san
cións para os que incumpran o obxectivo de déficit público, cas
tigando cunha multa do 0,2% do PIB aos países que superen o 
3% do PIB de déficit. Establécese, tamén, unha sanción variábel 
cifrada no 10% da diferéncia entre déficit real e previsto nos or
zamentos para evitar a degradación dos mesmos. En todo caso, 
acórdase que a sanción máxima nunha ha de superar o 0,5% do 
PIB ao tempo que se abren vías de escape para as multas. 

Aznar no Cúmio de Dublin. 

'Todos estes dados pintan unha 
situación favorábel e unhas boas 

perspectivas para Europa, e polo tanto 
para nós" 

. 
O principal do Cúmio de Dublin é o avance inexorábel cara o eu
ro que xa ten deseñados os correspondentes billetes que máis 
pronto ca tarde esperamos ter nas faldiqueiras. A copsolidación 
da UE é un dado que debe ser positivo para Galiza. E de esperar 

· que o nacionalismo galego non tome a alternativa de enfrontarse 
ao euro ainda 'que só sexa para non cargar outro fracaso máis nos 
fombos dos sufridos galegos. Polo que coñezo dos meus paisanos 
todos están encantados coa p_osibilidade de ter e negociar cunha 
moeda estábel e sólida coa que circular polo mundo adiante. 

Se todos estes dados pintan unha situación favorábel e unhas bo
as perspectivas para Europa, e polo tanto para nós, seguen,sendo 
pertinentes as preguntas e indefinidas as respostas diante dos pro
blemas da nosa terra: Seremos capaces de xerar actividades pro
dutivas, criar riqueza e emprego en Galiza? Ou, pola contra, asis
tiremos de novo a unha nova riada de emigrantes · galegos? Per
manecerá inmune a elite dirixente dilapidando os recursos que os 
galegos poidamos xerar aquí ou fora? Disque.as arbores de Nadal 
veñen de Cataluña e un pensa: non podíamos en Galiza producir 
e vender tales arboliños? A cousa non parece difícil.+ 
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A caixa de aforras completara hai un. ano a inxección da Xunta 

Pescanova vende un tres por cento do accionariado familiar 
a Caixa Galicia para superar problemas de tesoureiria 
* G. LUCA 

Pescanova vende un tres por cento do accionariado familiar 
a Caixa Galicia para superar problemas de tesoureirfa, que 
non cesan a pesar da inxeccion de 7.084 millóns de pesetas 
da Xunta. Os problemas da fábrica de pre-cociñados e con
xelados con base en Chapela están relacionados coa comer
cializadora, unha sección que non pode competir nun mer
cado de aguda concurréncia no que as transnacionais da 
alimentación deixan a cada menor espácio no que se mover. 

A intervención de resgate da 
Xunta, non mellorou a competiti
vidade de Pescanova porque as 
liñas principais do Contrato Pro
grama asinado coas consella
rias de Economía, Agricultura, 
Comércio e Pesca axustábanse 
á mesma estratéxia que puxera 
á empresa aos pés da Unilever 
a comezos de decembro de 
1995. No mercado único, o es
pazo da alimentación en trio é 
dos que dominan as vias de co
mercialización e fixan prezo a 
meio de contratos xigantes. 
Nestas contratacións maioris
tas, gañan terreo a olios vistas 
marcas descoñecidas que so na 
realidade intermediários de pai
ses pesqueiros do Terceiro 
Mundo ou das enormes frotas 
pesqueiras do Leste europeu 
que venden a prezos de super
vivéncia. Esta situación recorta 
as cotas de Pescanova desde 
hai dez anos e déixaa con 

40.000 millóns de pasivo e o ac
ceso pechado ao crédito bancá
rio a finais do ano pasado. 

Circuito de espera 

A solución prevista de vender a 
marca Pescanova e traspasar 
a comercialización á trans-na
cional neerlandesa e británica 
Unilever entrou nun circuito de 
espera despois do presidente 
da Xunta acordar ca presidente 
da empresa Manuel Fernandez 
de Sousa, co que o une non só 
a amizade senon parentesco 
ca-lateral, a provisión dos oito 
mil millóns de pesetas 'precisos 
para relanzar a marca. Parte 
deste plano seria o investimen
to de vinte mil millons de pese
tas para consolidar mercados 
en Portugal, Franza, ltália e 
Ale maña. 

De feito, a Xunta só puido de-

A intervención da Xunta non mellorou a competitividade de Pescanova. 

ducir do orzamento corrente de 
catre consellarias sete ·mil mi
llóns. Os mil millóns restantes 
da operación sairon ·dunha liña 
de crédito de Caixa Galícia; re
comendada persoalmente p.olo 
presidente da Xunta. 

A esta segunda parte da· op.e
ración de salvamento de Pes- -
canova corresponde a venda 
anunciada esta semana dun 
paquete de accións familiares 
que representan o 3%. Fontes 
financeiras apyntan demoras 
no refinanzamento da canta 
extraordinária aberta por Caixa 
Galicia e coinciden en desean..: 
fiar das cifras coas que Pesca
nova ilustra este traspaso de -. 
accións , que falan de ,crece
mento de cifras de negócio dun 
9 por cento; doutra parte, ma
n ifestan a sua sorpresa de que 
sexa un paquete individual e 
familiar de títulos de proprieda
de o que pasa a mans de Cai
xa Galicia, que está dacordo 
en apresentar a operación co
mo un compromiso da caixa de 
aforras coa empresa do pais a 
traveso da sua corporación fi
nanceira. 

Esta visión positiv·a da Caixa 
Galicia sobre -a sua entrada de 
feíto no consello de Pescanova 

A. IGLESIAS 

contrasta coa reserva que ou
tros bancos expresan sobre o 
momento económico da empre-
sa, en particular no que se reti
re a dados de distribución e as
pectos concretos do balance. 
Sorprende doutra p_arte que 

Caixavigo, a entidade que na 
apresentación de cantas de re
sultado·s prefire definirse como 
motor da economía e a indús
tria do Sul do pais, apareza de 
costas a Pescanova desde hai 
ben anos.• 

NOME ---- APELIDOS _ __..:.._ _ ___.:... ____ _ 

ENDEREZO----- ---- -- (.P __ _ 

- -TLF. -----POVOACfÓN----=--------

Solicita lle sexan ~nviados .... .. .. e~emplar/es da Axenda Alternativa Galega 97, 

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

PAGAMENTO 

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

adxuntando con este Boletín, copia do resgardo de ingreso. 

O Envio de talón a norne de" papelária. 

O Contrareernbolso (gasto adicional de 300 ptas). 
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DEP2RTES 

Informe sobre a toponímia nos .clubes de futbol 

Xogando ao futbol 
no Valle de Oro 
Agrupación Deportiva Valle de 
Oro (en Valadouro) ou Gire Me
·md (en Melide) son alguns dos 
nomes de clubes de fútbol que 
compiten nas distintas catego
rías na Galiza. Os membros da 
equipa de normalización lin 
güística do Instituto de Bacha
relato de Melide veñen de con
feccionar un listado deses clu
bes que utilizan· ao seu xeito os 
topónimos, castelanizados ou 
acastrapados, criando novas 
palabras. Das 778 equipas ins
critas na tempada 1995-96, 131 
utilizaban os nomes de xeifo 
errado. Na tempada actual, hai 

. que restarlle un ha delas porque 
o ascenso do Ourense á 2ª Di
visión conlevou eliminar o sem
piterno Orense. 

Investigar os nom~s dos clubes 
de fútbol ten unha compoñente 
atractiva para os alunas e alu
nas pala paixón xerada por este 
deporte ainda que neste caso · 
as equipas a estudar no"n eran 
as grandes, senón as que con
forman todas as categorías do 
fútbol galega. "Con esta activi
dade perseguiase estimular a 
este alunado a investigar na 
cuestión da toponímia, a ubicar 
xeograficamente a cada unhas 
das equipas e a desenvolver a 
.capacidade de traballo en gru
po", indican os membros da 
equipa. Por outra parte, e vendo 
os resultados finais, este infor
me ten outro obxectivo: conse
guir que os clubes empreguen 
correctamente os topónimos ofi 
ciais. Os meios de comunica
ción teñen tendéncia, segundo o 
informe, a castelanizar os que si 
se utilizan de xeito correcto. 

No listado entregado pala Fede
ración Galega de Fútbol, amo
sáse que nas províndas da Co
ruña e Pontevedra, xogan máis 
equipas. co nome incorrecto. Xu
ventú Sanxenxo, S.D. La Lama, 
Corzanes C. F. (en Corzáns, de 
Salvaterra do Miño), Esclavitud 
C.F., Ordenes S.D. ou o clube 
da vila a que fixo o estudo, o Gi
re Mel/id_ En Lugo, hai doce ca
sos, un deles o ffrjo R.C. 
Villalbés, Mondoñedo Ciudad ou 
C.D. Obrero. En Ourense ató
panse o Atletico Arnoya, C.D. 
Ciprián, Atlético Orense Galaico 
e o Monterrey C. F. 

O estudo sinala "aberracíóns" 
como a do Deportivo Gil, de Xil, 
en Meaño. Pero o listado das 
castelanizacións e invencións 
varias é ampla: Oza de los Ríos 
C.F., Juv. Caba·ñas, S.D Ama
necer, C.D. Puentearnelas, 
Oyense C.F, Imperio Taboeja, 
Arosa S.C., Víllalonga C.F. e os 
que restan até 131 . Desde a 
equipa de normalizacién lin
guística de Melide sinálase o 
escaso interese da Federación 
nutilización correcta dos topóni
mos e a ambigüedade dos clu
bes de 1 ª división . "Os nomes 
das- tres grandes equipas ga
legas teñen unha forma coinci
dente en galegb e en castelán, 
pero é de facer notar que, de
nominándose oficialmente Real 
Club Depqrtivo S.AD, a equipa 
da Coruña adoita utilizar publi
camente o topónimo acastrapa
do da cidade. Por outra parte, 
cada un destas tres equipas 
son oficialmente unha Socie
d8:d Anónima Deportiva, e non 
unha sociedade".+ 

•. 
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Toponímia 
franquista 
nun 
certificado 
do padrón 

Félix Quijano, residente e~ y¡, 
go desde hai ano e meio, sur, 
prendeuse cando foi solicitar un 
certific,ado oficial de empadro, 
namento ao rexisto do Canee, 
llo de Vigo porque neste docu, 
mento figuraba que nacera en 
"El Ferrol del Caudillo". 

Cando a funcionária entregou o 
ce"rtificado, Félix Quijano des, 
cobreu que o lugar de nacimen, 
to que indicaba o documento 
era "El Ferrol del Caudillo" (el 
naceu no Ferrol). Ao ver este 
dado, o . interesado comentou á 
funcionária que habia un erro, e 
que a cidade referida non exis, 
tia, polo que precisaba dun no~ 
vo certificado correxido para 
evitar problemas <liante doutras 
administracións, que non teñen 
constáncia da existéncia de tal 
cid ad e. 

As pretensións de Félix Quija, 
no obtiveron unha resposta 
negatJva da funcionária, que 

explicou que "ese dado non 
dera tempo acorrexirse". Félix 
respostou que "hai máis de dez 
anos que foi modificado o no, 
me -oficial" da sua cidade natal 
para acomod·alo ao seu .nome 
auténtico. 

Por outro lado, desde que se 
produciu a corrección do nome 
oficial, rexistáronse vários cen; · 
sos de povoación tanto no fe, 
rrol como en Vigo. Precisamen, 
te, de ql!e· Félix Quijano vive 
nesa última cidade, elaborouse 
un novo padrón de habitantes e 
el mesmo tivo que subministrar 
os seus dados ao concello. 

"Non comprendo como un-con, 
cella democrático ten este com, 
portamento", di Félix Quijano. 

O que sucede en Vigo é que o 
padrón municipal é. encargado 
a unha empresa privada, que é 
quen recaba todos os dados e 
confecciona o censo de povo, 
aci.ón. O procedimento que 
emprega a empresa concesio, 
nária para a elaboración do 
censo é incentivar ás persoas 
que realizan os inquéritos na 
rua (estas persoas non- son se, 
leccionádas meiante un con, 
curso público e a sua dilixén, 
cia profisional non está verifi, 
cada pola Administración mu, 
nicipal) para que entreguen o 
maior número de censados po, 
síbel (o censo de povoación 
incide no orzamento munici, 
pal), sen importar o procedí, 
mento levado adiante para 
conquerir os dados. 

Algo que non preocupa tanto 
ás empresas concesionárias do 
censo é saber se os dados son 
correctos ou se a toponímia em, 
pregada é a oficial -en galego
e se foron eliminados os vestf, 
xios da ditadura. O concello 
tampouco verifica a autentici, 
dade dos dados ou o respeto á 
toponímia legal.+ 

PUCHEIRO 

A lóxica ·petición 
do ·celta 

A petición da Sociedade Anónima Deportiva Real Club Celta de 
Vigo de ocupar o estádio de ateletismo contíguo a Balaidos como 
campo de entrenamentos é unha mostra de até onde chega o des, 
norte a respeito do fútbol espectáculo. 

O problema non é a petición en si do consello de administración 
desta sociedade anónima, nen sequer a primeira ·receptividade do 
alcalde, senón que uns e outros podan cavilar non. só que é algo 
normal, senón que uns están no seu direito de demandalo e o con, 
cello de acéptalo. 

Existe tarri.én unha opinión social importante na sua prox~cción 
externa que ollaria como lóxica esta medida, fruito da manipula, 
ción ideolóxica que exercen os tneios de comunicación que, non 
hai ·que esquecelo, teñen unha fonte importante ·de recursós no 
fútbol espectáculo. 

Criouse asi unha conciénc.ia que identifica aos clubes futbolísticos 
(eµipresas particulares) cunha idea xeneralista que os convirte en 
elementos máximos de representatividade cidadá. Idea capaz de am, 
parar un sen rtúmero de previléxios que costean as arcas públicas e 
de decisións políticas que van direitámente contra os direitos dos ci, 
dadáns, un dos cales é a prática físico,deportiva, que estas socieda, 
des, na vez de impulsar, atentan contra ela. + 
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O Valedor do Povo envia 
a Educación 
propostas para a p~z 

Os valedores do povo de todo o 
Estado reuníronse recentemen
te tendo como un dos principais 
obxectivos a elaboración de 
propostas de educación para a 
paz. Xosé Cora, Valedor do Pa
vo; sinala que a institución que 
el representa outorga unha 
enorme importáncia a este . 
tema polo que remitiu unha car-_ 
ta de conclusións ae conselleiro 
de Educación e Ordenación 
Universitária, Celso Currás. 
Precisamente nestes dias, nos 
que várias cargas policiais ce
báronse cos máis novas, Cara 
aponta a necesidade de resol
ver os conflitos sen violéncia e 
de ensinar os direitos humanos. 
Xosé Cara propón ao consellei
ro encartar dentro do currículum 
escolar a matéria de educación 
para a paz asi como concreta
mente na ESO unha asignatura 
que ensine a valorar os direitos 
humanos, prestándose o Vale
dor do Povo a a axudar no que 
sexa preciso.+ 

A devaluación 
do xornalismo 
fai perder leitores 

Segundo os resultados do 
estudo anual de Fundesco, 
os leitores de prensa escrita 
son conscientes da 
pasividade do xornalismo e 
das filtracións que se produ
cen nas notícias-bomba. A 
difusión da prensa descen
de este ano no Estado en 
55.000 exemplares ainda 
que as empresas editoras 
medrarán en benefícios. Os 
responsábeis do informe din 
que os leitores xa están far
tos do xornalismo de 
filtracións e "de sensacións 
fortes que despois quedan 
en nada". A devaluación dos 
contidos e a pasividade dos 
xornais poden resumir este 
descenso. A difusión na Ga
liza está entre 100 e 125 xor
nais por cada mil habitantes, 
ocupando unha posición in
termédia dentro do Estado.+ 

Prémios Lobo de cinema e 
meioambiente 

Membros das asociacións cul
turais de Chantada outorgaron 
o Prémio Lobo de Cinema ao 
traballo audiovisual O muiño 
do Barreiro, o Martes 16 de 
Decembro, dentro das VIII Xor
nadas de Cinema e Ecoloxia, 
organizadas polo cineclube Os 
Papeiros. O traballo gañador 
foi rodado por un cámara da 
televisión local de Monforte, 
Manuel Valcarcel, e segue os 
pasos dun muiñeiro que, co 
burro e os trebellos, segue a 
traballar dun xeito case esque
cido. O xuri tivo catro mencións 
a oufros tantos traballos: As 
aves do xardin, de Ramiro J. 
Freire, Distrito Picasso e A 
grande viaxe, da asociación 
Caos, da Coruña, Como auga 
nunha cesta. SOS património, 
do obradoiro de imaxe do Insti
tuto de Celanova e para o · 
vídeo-denúncia de Pepe Poi, 
sobre os vertidos incontrolados 
e a violéncia contra o patrimó
nio na N-120 entre Montefura
do e a A Rua.+ 
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lntxaurrondo, la Trama Verde, do xornalista Pepe Rei, denúncia a_-implicación do cuartel de Donosti no narcotráfico 

O xeneral Galindo qu.eria facer 
heroinómanos comO estratéxia de Estado contra-ETA 
-0- G. LUCA 

Oficiais e números do cuartel 
de lntxaurrondo practicaron im
punemente a tortura e o asasi
nato .e éstabaleceron, desde es
ta base de operacións na cida
de de Donosti, redes de prosti
tución e tráfico de drogas. O 
xornalista Pepe Rei oferece 
nun extenso e documentado 
traballo· titulado lntxaurrondo, 
La Trama Verde, que ven de 
publicar a editorial Txalaparta, 
testemuñas directas, versións 
contrastadas e probas lrre
prochábeis deste dilatado ca
so de corrupción, amparado 
desde o poder durante anos 
a conta da loita contra ETA. 

Rei aterece dados que completan 
expedientes pouco coñecidos ou 
silenciados coma o do traficante 
turco Vedat Qi<íek. Dous escritos 
deste contrabandista constan nas 
dilixéncias 491 /91 abertas no xul
gado de Donóstia nas que o Xe
n era I Rodriguez Galindo figura 
coma imputado. 

Nas páxinas de lntxaurrondo, La 
Trama Verde, reprodúcense 
fragmentos das declaracións de 
Vedat perante á xustiza españo
la: ''Trafiquei con heroína oficial
mente para a Guardia Civil. Se
manalmente alugaba un o dous 
coches baixo algunha das mi
ñas identidades coma as de Di
mitri Katabain, A. Ríza ou Vedat 
Qi<íek. Tentei contar o que sei 
sobre a mátia oficial da Guardia 
Civil no tráfico de drogas, en in
numerábeis ocasións e oferecin 
contar unha série de dados so
bre o modus operandi. Non obti
ven resultado nengun". 

Unha delicada situación 

O narco escrebeu inutilmente 
con este oferecemento ao da
quela presidente do Tribunal 
Supremo Pascual Sala, ao em
baixador de Turquia en Madrid, 
a Juan Luis Cebrián, conselleiro 
delegado de El País, á inspec
ción xeral do Consello do Poder 
Xudicial. Do Supremo contestá
ronlle ao advogado de Qi~at que 
non tiñan faculdades para inter
vir. O Consello do Poder Xudi
cial dixo que arquivara cópia do 
escrito e remitira o orixinal ao di
rector de lnstitucións Peniten
ciárias. "Tendo en canta que es
tou preso -si.nala o confidente 
turco-, colócanme nunha delica
da situación". 

Unha letrada denúnciá nas páxi
nas de lntxaurrondo, La Trama 
Verde que "a obsesión desa má- . 
fia oficial da Guardia Civil era 
distribuir no País Basca a maior 
cantidade posíbel de heroina. Ti
ñan a crenza. de que o compro
miso político da xuventude bas
ca e o apoio que tiña ETA des-

- ceria directamente en proporción 
á cantidade de heroina que se 
consumise. Decian que contra 
máis heroinómanos bascas, me
nos terroristas e que, de paso, 
todos , guardias civiles e confi
dentes gañabamos máis cartas". 

O xornalista completa e precisa 
a investigación que no ano 1993 

publicara 'baixo 
a título La Red 
Galindo ( oito 
edicións). Na
quela ocasión, 
o x~fe do cuar
te I de lntxau
rrondo anun
ciara unha re
clamación xudi
cial contra Rei, 
se ben feitos e 
revelacións 
posteriores fo
ron dando es 
magadoramen
te a razón ao 
xornalista. O 
traballo sobre 
as implicacións 
de Galindo no 
narco é unha 
mostra de xor
nalismo de in
vestigación á 
que moitos diá
rios aceden sen 
citar, por norma 
xeral , despois 
que anos des
pois comezan a 
filtrar esta mes
ma evidéncia 
desde o CE
SIO. 

Na investiga
ción de Rei in
clúese unha 
definición da 
estratéxia e o 
deseño operati
vo da guerra 
suxa en catro 
n íveis . O pri
meiro está pre
sidido polo xefe 
do Governo 
central e nel 
adóptanse as 
decisións políti
cas ; o segundo 
está coordena
do polo Mando 
Unificado da 
Loita Contra-te
r ro r is ta 
(MULC), no que 
están represen
tadas a Polícia, 
a Guardia Civil 
e o exército español a traveso 
do CESIO; o terceiro encárgase 
da contratación de mercenários, 
tarefa encomendada á direc- • 
ción xeral da Policia, á coman
dancia da Guardia Civil, sobre 
todo a de lntxaurrondo e ao pró
prio CESIO. 

No traballo hai testemuñas de 
asasinatos cometidos por mer
cenários en riome do Batallón 
Basca Español (BBE), en tem
pos de Fraga como ministro do 
Interior, e polo GAL. Jokin Ola
no Balda canta as torturas que 
sofrera a mans dos guardias ci
viles Enrique Dorado e Felipe 
Bayo, con aplicación de electro
dos, la bañera, culatazos na ca
beza, afogo por bolsa de plásti
co, patadas e · pancadas etc. 
Despois de receber tratamento 
médico na Cruz Bermella de 
Donosti , Balda foi novamente 
agredido na clínica polos dous 
gardas que no xuizo negárono 
todo e ameazaron ao torturado 
diante do xuiz. • 

B. LAXE 

Curiosos papeis 
Despois do enfrentamento na Audiéncia Nacional e outro chama~ 
mento de Fraga a pór "ponto e final", aparecen de novo os xa triste~ 
mente famosos papeis do CES ID, primeiro publicados por El Mundo, 
.coincidindo de novo cunha actuación xudicial sobre o Caso Banesto, 
e, ao dia seguinte, na sua totalidade, por El País, que xustificaba edi~ 
torialmente a decisión argumentando que "intenta an~ todo acabar 
con calquer pretensión de administrar a comenéncia a axenda políti~ 
ca mediante a información dosificada d~ .informacións ou documen~ 
tos comprometedores". H ai que lembrar aqui a "curiosa comcidéncia 
entre persoas vinculadas ao caso GAL e outras que teñen asuntos do 
pasado con vistas a conseguir o pontQ e final" , segundo as "i111-pre~ . 
sións" de Xosé Maria Aznar. Máis, para entender estes papeis hai -que 
ter eri canta un dado capital que se lle furta sempre ao leitor. Os pa~ 
peis proceden .do coronel Perote , que os _administra ao_seu antoxo_.
Perote era o 'máximó responsá,bel dos GAL e. arramplou coa- d6cu=
mentación do CESID, do que era Xefe da Agrupación Operativa. de
Misións Espedais, para non verse invo lucrado, facendo unha r e~ 
construción dos que lle parece: Este son os que e tán a saiT á luz.+ 

CiU non racha -
Unha reunión do Comité de 
enlace entre Convergencia 
Democrática -de Catalunya e 
Unió Democrática de Catalun
ya, celebrada o pasado Luns 
16, serviu para que ambas for
zas políticas decidisen conti
nuar xuntos e conviver mália 
as diteréncias que os separan. 
"A coalición debe continuar 
como garantia de governo en 
Catalunya e de influéncia na 
política española", sentencia
ron os dirixentes das duas for
macións. As deslealdades de 
Unió e a política de colabora
ción que propugna esta forza 
para defender reivindicacións 
estratéxicas para Catalunya 
foroo as queixas expostas por 
Pujol nunha reuriLón que 
durou hora e meia. O resulta
do. foi que-non saiu adiante a 
ansiada separación que 
pretendan forzas alleas aos 
dous partidos.• 

O C-ongreso aproba ceder 
os bens desafectados 
por Defensa 

A Comisión de Educación e 
Cultura do Congreso dos 
Deputados aprobou, o Mér
cores 17, un ha proposición 
rion de leido BNG na que se 
insta ao Governo a que pro
mova a sinatura de 
convénios coas comunida
des autónomas ou os 
concellos para a cesión de 
balde de monumentos histo
rico artísticos desafectados 
para o uso do Ministério de 
Defensa. Ao texto incorpo
ráronse emendas do PSOE 
e de CiU co propósito de 
"obter o maior apoio posíbel 
para satisfacer unha deman
da longamente sostida na 
Galiza". Con esta 
próposición, é posíbel con
querir levar a cabo reivindi
·cacións sobre a propriedade 
de edifícios como o Castelo 
de San Antón, no Ferrol. + 

Paros parciais na Renfe 
Mercares 18 e Xoves 19 son a 
terceita e cuarta xornadas elei
tas pala UGT e as CCOO para 
convocar unha folga parcial na 
Rente. Os paros parciais están 
afectados polos servizos míni
mos, estabelecidos nun 75% 
para os convoios de cercanias 
ás horas ponta e nun tren de 
ida e outro de volta para as li-

- ñas rexionai&. A folga-Oébese 
á pretensión do .Governo cen
tral de criar o Ente Público 
Xestor de lnfraestruturas · . 
Férroviárias. O sindicato E~pa-

- ñol de Maquinistas 
- F.erroviários (SEMAF), .pola 

# sua banda, -coñvoco'u un paro 
de vintecafro horas para o 
Venres 20-contra a normativa 
de translados que se lle vai 
aplicar a es!e colectivo.• 



16 MUNDO 
· N2 757- ANO XIX ANOSATERRA 

-A CIG-Emigradón amósase en disposición de agrupar aos afectapos 

A XUnta iníbese na localización ~e emigrc:mtes afectados 
~ - . - .. . 

polo impago da vellez complementária suiza 
Un representante da Secretaria 
para as Comunidades Galegas, 
q(.!e manifestou coñecer o pro-

, blema das pensións comple
mentárias suizas, (ver números 
755 e 756), inibiu toda xestión 
no Consulado e$pañol en Xene
bra. "Soubémos deste problema 
e as autoridades consulares es
tán elaborando un listado de 
emigrantes e de empresas nas 
que traballaron". _ 

Consultados sobre se estarían 
dispostos a receber as peticións 
e/ou queixas de emigrantes re
tornados que se considerasen 
acreedores de direitos econó-

micos polas suas cotizacións a 
Xunta manifestou non ter nen
gunha ir:istrucción ao respeito. 

Quen si se amosa disposto a re
alizar este servício de veiculizar 
os contactos cos distintos. sindi
catos e caixas de pensións sui
zas é a central nacionalista CIG. 
Luis Pérez Leira, quen recente
mente visitou a Confederación 
Helvética, declarou que as ofici- , 
nas da central están abertas, "xa 
nestes días tivemos várias cha
madas ·sobre esta cuestión e 
irnos poñernos a traballar. Como 
CIG-Emigración ternos duas ofi
cinas centrais en Vigo e Com-

postela pero en calquer local da 
central recibiríamos a todos 
aqueles que se consideren afec
tados por esta problemática". 

As pensións complementárias _ 
__::_tamén popularizadas co no
me de pensión-casa- son ben 
coñecidas polos traballadores 
emigrantes desde i 985 para 
acó . Anteriormente non esta
ban reguladas por unha lei es
pecífica o .que deu lugar a que 
moita xente marchara do país 
sen coñecerhento de que tiña 
direito a que lle voltasen uns 
cartas cotizados, indepen
dentemente que ao cumprir os 

65 anos poda reclamar unha 
pensión de vellez proporcional 
aos anos cotizados. 

Segundo o sindicalista galega, 
Xesus Gómez (SIT-Xenevra), o 
traballo dos sindicatos galegos 
"pode comezar por estabelecer 
listas e facer circular a informa
ción entre os retornados. As lis
tas deben conter: nome, apeli
dos, data de nacemento dos po
síbeis fectados, empresas nas 
qu~ traballaron, cantón, fotocó
pia, cando menos, de unha folla 
de pago ou nómina por empresa 
e, se o teñen, tamén a cópia do 
permiso de estadía".+ 

Guerrilleiros do Movimento Tupac·Amaru -peruano toman vários 
centos de reféns na embaixada xaponesa 
Remedando o que parecia· im
posíbel nun país que vive bai
xo un corse militar tutelado po
lo presidente golpista Fujimorí, _ 
o movimento guerrilleiro, (je .. 
raiz indíxena, Tupac -Amaru, 
entrou na embaixadas do Xa
pón en Lima, e como o. M-19 
colombiano en 1979, fíxose 
con vários cantos de reféns pa
ra reclamar a liberdade de to
dos os seus preso~. 

. . 
A acción guerrilleira foi espec
tacular no seu !"esultado final: 
tomaron unha sede diplomáti
ca, en plena recepción, e ad
quiriron unha capacidade de 
presión enorme, · toda vez que 

-autoridades de todos os paí
ses teñen retidos aos seus 
embaixadores -ou persoal di
plomático do máis alto rango. 
Entre os retidos está o irmán 
do portavoz do Partido Popular 
no Congreso, Luis de Gran
des, pero tamén están retidos 
vários ministros peruanos, en
tre elas o encarregado dos 
Asuntos Estranxeiros, grandes 
empresarios e altos cargos mi
litares. ,. · 

Desde hai várias décadas o 
Peru vive un ha guerra larvada· 
con participación .de vários mo.· 
virnentos armados. Sendero 
Luminoso e Tupac Amaru, ain-

da que con diferentes liñas, te
ñen a meirande forza. Apesar 
das detencións enormemente 
publicitadas de moitos dos 
seus dirixentes, o feito de ser 
grupos nacidos no seo dunha 
povoación ferozmente _empro
becida, alimenta e dá -si)j?orte 
popular a estas organizáeíóns_ 
O falecido escritor perp_ano, 
Méln!Jel Sco_rza, explicou nunha 
fermosa pentaloxia, o nó gor
dian_o destes _movimentos,. cul
minada nunha sexta obra, La 
t;Janza lnmovil que é toda unha 
análise sociolóxica destes mo
vimentos armados. 

Tt:ipac-Am-aru toma o seu no-

.. . 

me dun dirixente índio que en
frentou a ocupación española, 
e que cando o capturaron o 
seu corpo foi despedazado 
despois xa de atar as suas ex
tremidadades a catro mulas , 

· nu n castigo exemplarizante 
dos ocupantes españois que 
acabou erguendo o seu nome 
nunha lenda. 

Ao peche desta edición a em
ba i xad a segue rodeada por 
efectivos do exército, ·e ainda 
que as peticións son radicais, 
Alberto Fujimori ten que nego
ciar coa doble presión dos gue
rilleiros e a diplomácia interna
cional.+ 
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O ghanés Kofi Annan 
·.novo secretário da ONU 

O ghanés Kofi Annan, de 58 
anos, foi proclamado, o Mér
cores 18, novo secretário xe
ral da Organización das 
Nacións. Unidas, ONU, logo 
dun acorde unánime do Con
sello .de Seguridade, acadado 
o 13 deste mes de Decembro. 
Annan será o substituto do 
exípcio Butros Gali, que non 
pudo ser reeleito, mália ter un 
grande apoio, porque os Esta
dos Unidos facian usq do seu 
direito de veto. Kofl Annan to
mará posesión no seu cargo 
no vindeiro mes de Xaneiro 
para exercer durante un man
dado de cinco anos, durante 
os que terá que se enfrentar a 
duas-cuestións fundamentais: 
unha a crise económica e 
financeira da ONU e outra, o 
crecente desprestíxio da ONU 
pola sua actuación nos 
últimos conflitos bélicos.+ 

México militariza 
vários estados 

A militarización do estado 
de Guerrero, ao Sul de Méxi
co, é o último paso na estra
téxia do exército deste país. 
Cando no verán fixo 
aparición un grupo armado, 
procedente de Guerrero, o 
Governo fixo desplegar ao 
exército por esta rexión 
sendo a sua preséncia, seis 
meses máis tarde, habitual. 
As inspeccións en 
domicflios particulares e o 
control mediante un censo 
da xente que está ausente· 
da sua vila son algunhas 
das prácticas levadas a ca
bo polos militares, que van 
adquirindo os métodos poli
ciales. O control á 
povoación civil por parte do 
exército é normal desde o 
levantamento zapatlsta. As 
povoacións indíxenas de 
Chiapas están cercadas po
los militares desde Xaneiro 
de 1994. O exérclto, ligado 
ao PAi nos sesenta anos 
desta formación no poder, 
está enviando a grupos de 
soldados a adestrarse a 
Guatemala, a algunhas das 
escalas de violéncia e tortu
ra nas que se prepararon os 
militares deste país para 
combatir a guerrilla.• 

Non houbo atentado 
no avión da TWA 

Non foi nengun grupo musul
man o que atentou contra o 
boeing 747 da TWA, que es
toupou·nas vísperas do come
zo dos Xogos Olímpicos de 
Atlanta, o 17 de Xullo, cando 
acababa de despegar do ae
roporto Kennedy de Nova lor
que. Unha explosión no ar fixo 
que o avión caira ao océano 
provocando 230 vítimas mor
tais. Segundo os especialistas 
da organización norteamerica
na de seguridade no transpor
te, non houbo nengun atenta
do nen se lanzou nengun misil · 
senón que houbo unha explo
sión nun depósito de 
carburante por causas, que se 
ben non están probadas, 
apontan a unha mestura de 
ar, combustíbel e altas 
temperaturas como factores 
desencadeantes. + 



MUNDO 
19 DE DECEMBRO DE 1996 ANOSATERRA 

António Campos, repre~ntante c1o nmor Leste 

'O Prémio Nobel· a Ramos e Ximénes Belo é un espaldarazo ·á resisténéia contra lndonésia' 

-0- GONZALO VILAS 

António Campos, un representante da Resisténcia Nacional 
dos Estudantes de Timor Leste (RENETIL), asilado agora en 
Lisboa,· estivo estes días por Galiza participando en charlas 
informativas sobre a situación do seu país, organizadas po
los Comités de Solidariedade, que veñen de editar un coida
do dossier sobre a traxedia timorense. A sua preséncia coin-
· cidiu coa entrega a Ramos Harta e ao bispo de Díli, Ximenes 
Belo, do prémio Nobel da Paz, un fito que Campos considera 
clave para que a masacre do seu povo, cifrada en 300.000 víti
mas desde 1975, sexa coñecida pola comunidade internacional. 

. Acompáñao Amorim Vieira, ou
tro timorense que só tala en té
tum, a lingua nacional. O próprio 
Campos busca traballosamente 
no portugués as palabras axei
tadas para falar das circunstán
cias da súa pátria lonxana. 

Vostede reside agora en Lis
boa, cómo toi a sua saída de 
Timor? 

Estiven a resistir nas montañas 
máis de doce anos, e fun captu
rado e castigado en Xacarta, tor
turado e ingresado na prisión, e 
despóis duns meses mandáron
me a Timor Leste con liberdade 
vixiada, sempre perseguido. 
Despóis fun preso de novo du
rante un mes, xunto con sesenta 
e sete persoas máis nun cuarto 
pequeno, estreito. Daquela os 
padres foron visitarnos, informa
ron á Cruz Bermella, e tomos fi
n al mente liberdados mais coa 
ameaza de ser de novo captura
dos e mesmo fusilados. Decidi
mos entrar na embaixada ale
mana, no meu caso, en abril 
deste ano. O persoal de segu
ranz-a abriu as portas aos solda
dos indonésios, e a min partiron
me o pé esquerdo, do que tiven 
que operarme lago en Lisboa. 
Ningún dos sete que entramos 
escapou de ferida. Fumos expul
sos da embaixada e recluidos 
até que a Cruz Bermella conse
guiu localizarnos e sacarnos pa
ra Lisboa. Agora estamos estu
dando en Lisboa, axudados polo 
governo portugués, e participa
mos en actos para difundir a si
tuación do noso pavo e incitar á 
solidariedade doutros pavos. 

Por qué o caso timorense é 
prácticamente Ignorado nos 
medios de comunicación? 

A situación que vive o povo 
maubere desde hai vinteun anos 
é extremadamente difícil, sofrida 
con gritos de angústia que nin
guén quer ouvir. 300 e tantas mil 
vidas ceifadas polo exército in
donésio. É por causa do bloqueo 
do governo indonésio, a proibi
ción de entrada a persoas, orga
nizacións de seguranza ou xor
nal istas que a nasa situación 
non ven aos ouvidos da comuni
dade internacional. Tamén moi
tos governos teñen boas rela
cións diplomáticas e económicas 
coa lndonésia, desde Norteamé
rica que vende armas e avións 
para a masacre do naso pavo, 
Inglaterra ou. o Estado español 
que tamén vende armas ao go
verno ditatorial indonésio. 

En moitos paises do mundo en 
canto quer morrer alguén, sae 
nos meios, en tanto que a ma
sacre en masa no noso- nunca 

·teñ saido nas televisións do 
mundo. A atribución do· Prémio 
Nobel aos nasos dous homes;· o 
doutor Ramos Harta e don Xi-

menes Belo constitue unha vitó
ria táctica sobre o inimigo indo
nésio, porque o naso caso nun
ca fara talado nen vivido pala 
comunidade internacional . 

Dada a situación represiva en 
Timor Leste, falouse de que 
mesmo os premiados poden 
sofrer represálias. 

Penso que non vai haber pro
blemas. O doutor Ramos Horta 
xa está no exílio, en tanto Don 
Ximéne's Belo, que está a vivir 
no interior da nasa pátria, o go
verno indonésio sempre presio
na sobre el. Até o ameazou pa
ra non ter contactos con Ramos 
Harta, nen ter contactos políti
cos nen diplomáticos. A reac
ción do governo indonésio ainda 
pode ser maior, pola repercu
sión internacional do prémio, 
negativa para eles, pero espero 
que non se atreverán. 

Qué momento político atrave
sa tanto Timor Leste como a 
própria lndonésia? 

A povocación ficará moito con
tenta con esta atribución dos pré
m ios Nobel, tanto a timorense 
como a indonésia, pois as duas 
están unidas na luita contra o 
Suharto. O Partido Democrático 
indonésio tamén luita contra o re
xime de Suharto que é de carác
ter fascista, ditatorial, militar. Os 
dous pavos están en unión. Ain
da hai uns meses atrás, en Xullo, 
moitos indonésios foron vítimas 
das balas asasinas do exército 
na própria lndonésia, en Xacarta. 
Tamén eles cada vez máis to
man conciéncia de que o rexime 
de Suharto os oprime e reprime, 
e eles mesmo encoraxan ao pa
vo maubere para seguir na sua 
luita atá unha decaída do rexime 
de Suharto. · 

Que perspectivas presenta a· 
própria situación interna do 
aparato govemante indonésio. 

Esta situación interna é cada vez 
máis tensa. Nos meses atrás foi 
a primeira vez que xurdiu unha 
gran manifestación en Xacarta, 
morrendo vários simpatizantes 
da causa timorense e do partido 
democrático i"ndonésio, estando 
vários dos seus dirixentes 'na ca
dea. A xente é conscente de que 
o governo non pode aguantar 
moitos anos, e en canto el cair 
acadaráse unha liberación para 
indonésios e timorenses. 

Cal é a situación deste mes.:. 
mo momento no seu país, no 
que atinxe á represión cotián? 

Hai persecucións, capturas, tortu
ras, prisón. En moitos casos de 
timorenses sospeitosos, os sol
dados asaltan as casas, levando 
á x~nte para os seus comandos 
facendo inquéritos e torturas. As -

' - § . . 

veces pagan a civís para facer 
asasinatos. Neutros casos hai 
desaparecimentos, e a xente é 
sospeitosa en canto anda ~n gru
pos. Días atrás houbo sete desa--
parecidos por causa oesta atribu
ción do Nobel. Don Ximenes Belo 
foi chamado a Xacarta, e ali o go
vemo pagou algunha xente para 
manifestarse en contra del. En 
resposta a esto, setenta f'!lil per
soas manifestáronse en Timor a 
favor do bispo até que este volta
ra da capital. Despóis distq desa-· 
parece ron set~ -persa.as. .. 
Nesta situación represiva, e11 
qué ponto se atopan o idio~a 

e a cultura maubereg? 

Os iridonésios tentan impór o seu 
idioma, o bahasa, e talar a nosa 
.línguá, o tétum, !3Stá totalmente 
proibido. Nas escalas é -prQibido · 
talar 'tétum ou portugués. Pero os 
nenas sofren na carne a guerra e 
o colonialismo, e saben que o in-· 

. donésio é mesmo racista e asasi
no. Se os colegas que estudaban 
con eles foron desaparecidos, to
dos saben que teñen que partici-
· par na luita deJiberación, E alrida 
que dentro das escalas teñen 
que _talar bahasa, en canto saen 

.·.mesmo din "que se lixa coa lín-
- gua-indonésia". • - ._ 

M. VEIGA 
.-

QeScanse. en Paz, . 
·'Guatemala 

O abrazo entre'::Ó~ _repre~~tantes do~ de.~s bando; q~e vefte_l} com: 
batido en Guatemala desde h'á'i máis dunha"décaaa·deberia-ser:un, 
ha boa notícia. En i;.eoria quea9-n xa atrás os 1.50 mil mortos e os · 
40 mil desaparecidos -éufeiriis·mo moi er;i. 'lls,ocpara d_esignar aos Li: 
quidados polos ga.verpos, sen xuizo prévjo~ _causados polo enfron, 
tamento. En . teoria, porque Guatemala está igual, senón ,pior, que 
cando comezou a formarse a guerrilla. Os nen_os cov. poliÓmelite 
inzan as ruas. Ó ~uoilesenrolo, como eó toda Centroaméi::ica, dá 
aspecto de ter trés .in'bs de i.daqe a nenos que eri realidade xa te, 
ñen sete. ~ta paz, ·asinada no claustro do .pazo madrileño de San, 
ta Cruz, o pasado dia 12, 'serrÍeUa máis ben unha trégua, antes c;le 
que a outros se lles ocurra tomar de novo as armas e volta a empe, 
zar. Acaso caberia agardar outra causa cando a colaboración espa, 
ñola, iniciada polo governo socialista, consistiu en enviar expertos 
da Garda Civil? En teoria. ian dar leccións de paz, pero o anterior 
destino no Pais Basco de moitos deles e a suposta vinculación ao 
GAL dalgúns fai pensar outra causa. Unha mestura de ·exílio dou, 
rado e de exportación do pior que produce España.• 

• ! 
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Alemaña quer que Europa 
apoie a· desestabilización 
na lugoslávia 

O Governo alemán revelou 
unha vez máis a sua 
'posiéión-no conflito entre os 
eslavos do Sül como 
estratéxía de 
desestabilización e criticou 
que o resto de Europa non 
apoiase' de forma máis 
contundente á oposición 
sérbia no seu enfrentamento 
co presidente Slodoban 
Milosévic arredor da 
celebración das eleiciéins 
municipais de hai· un m~s. 
Alemaña apostou sempre 
pala desestabilización das 
nacións que compuñan a 
Confederación lugoslava 
para conquerir a sua división 
e facerse co control dos 
novas estados e que estes 
proporcionasen de feíto unha 
saída ao mar Adriático. 
Neste contexto, unha 
lugoslávia coexionada en 
torno á figura de Milosevic e 
integrada por $érbia e 
Monteneg~o representa unha 
ameaza en canto a sua 
unidade é incuestionaaa. • 

A oposición da Habana 
contra Mas Canosa 

Elizardo Sánchez, 
presidente dá Comisión 
Cubana de Direitos 
Humanos, e un dos líderes 
da oposición ao réxime 
cubano no interior da illa, 
pediu que "ós demócratas 

. españois refagan o 
consenso que sempre 
existi.u en.canto a Cuba". 

· Sánchez estima que as 
iniciativas do empresário e 
político de Miami, Mas 
Canosa, e o Partido 

Popular . 
non fixeron 
máis que 
"alegrar ao 
réxime 
totalitário", 

· que veria 
reforzada a 
sua 

Eliz:ardo Sánchez:. postura 
con este 

novo enfrentamento. Para 
facer esta petición de 
retomar a vella política con 
Cuba, Elizardo Sánchez 
reuniuse co ministro de 
Asuntos Exteriores 

·español, Abel Matutes.+ 
/ 

Israel bombardea 
o Sul do Ubano 

Israel segue a dar pasos para 
impedir 0 estabelecimento da 
paz cos seus viciños. O último 
foi enviar, o Mércores 17, á 
sua aviación a atacar o Sul do 
Líbano sob excusa de que ali 
se agacha a guerrilla de 
Hizbulá. As autoridades de 
Israel aseguraron que o 
oombardeo sobre a zona de 
seguridade, que penetra· 
oitocentos quilómetros no 
Líbano, se trata da resposta a 
ún ataque de Hizbulá 
producido o pasado Sábado 
14, cando vários mísis 
katiuska cairon sobre o Norte 
de Israel. Trátase do incidente 
máis grave na zona desde o 
asinamento da paz o pasado · 
Abril.+ 
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O servizo de · · 
atención ao pacente_ 
do Sergas informa de 
que, grácias á nova 
administración, se 
están a reducir as 
listas de espera. O 
problema resólvese 
desviando os 
enfermos_ á privada. 
Ainda asi, o . 
xinecólogo de Povisa, 
por exemplo, está 
dando a vez para 
Xullo. 

A Rádio Galega é a 
emisora que teñen as 
mulleres dos 
Conselleiros para 
saber onde están 
permanentemente os 
seus maridos. 

O Consello da 
Cultura reúnese: 
deciden facer un 
contundente 
pronunciéimen.to a -
pral das reservas de 
castiñeiro. É unha 
postura encomiábel. 
Mágoa que non o 
decidise a Conselleria 
de Agricultura, 'quen 
si realmente ten 
médios para que a 

-decisión seña algo 
máis que fume de 
pallas. 
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Felipe González 
O Xoves 21 de novembro de 
1996, ás 7 menos cuarto da ma
ñá soa -o despertador. Encendo a 
radio e dispóñome a preparar a 
ducha e o almorzo para enfrentar
me a unha nova xornada laboral 
que me· permita conquerir as pe
setas coas que levarme o pan á 
boca. A primeira notícia que che
ga aos meus oídos é que o Con
sello Xeral do Poder Xudicial no
meou president~ da Sala Segun
da do Tribunal 
Supremo a un 
maxistrado 
considerado 
próximo ao 
PSOE cos vo
tos favorábeis 
de CIU, e que 
dito maxistra
do presidirá 
probabelmente 
os xuizos dos· 
GAL. 

Fun testigo 
dunha triste 
metamorfo"Se, da 
conversión dun 
liderde 
esquerda nunha 
caricatura de si 

Recentemen- mesmo 
te este maxis-
trado votou en 
contra de que 
Felipe González deélarase co
mo 'imputado sobre os GAL, a 
pesar das razóns que expuso o 
xuíz Garzón cando enviou o ca
so ao Tribunal Supremo, e a· pe
sar de que as afirmacións de 
García Damborene.a foron .creí
beis para procesar ao ex-minis-
tro Barrionuevo. · · 

Volvo a vista atrás ·e lembro 
cando Felipe González chegou 
ao poder. Eu era moi nóvo, pero 
case tiña idade de votar e 
consciéncia e coñecementos 
suficientes para va_lorar a reali
dade polític;a do momento. Re
cordo ao ex-presidente do go
verno con aquel discurso en de
fensa dos obreiros e das clases 
máis desfavorecidas da socie
dade, con aquela oratória que 
enternecía os xubilados e ás 
amas de casa. A súa filosofía 
progresista e anti-militarista en
volvía a súa imaxe cunha aureo
la de cámbio e esperanza. 

Mentras o que escrebe remataba 
o Instituto e se matriculaba na 
Universidade, todas as promesas 
de Felipe González fóronse di
luíndo pouco a pouco nunha retó
rica ambígua. Primeiro utilizou os 
medios de comunicación -sobre 
todo a televisión- ao seu favor 
para, coa teatralidade qae o ca
racteriza, ameazar ao pavo máis 
desinformado con. grandes des-

- OS GAITEIROS DE TREIXADURA PRESENTARÁN 
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· grácias se non se pronunciaba en 
favor da OTAN nun referendum 
manipulado desde os meios de 
comunicación. Lago o seu gover
no ternaria as medidas máis du
ras contra os traballadores, ·redu
cindo as prestacións por desem
prego, mentras favorecia a cultura 
·do enriquecemento rápido, da 
que ternos un claro exemplo en 
Mario Conde. Por último, algúns 
dos seus ministros e outros altos 
cargos, coa súa anuéncia, organi
zan unha trama ilegal que practi
ca o terrorismo de Estado cos 
cartas dos impostas da cidadanía. 

Durante todos estes anos, men
tres estudiaba, preparaba oposi
cións, traballaba e formaba parte 
de asocíacións estudiantís e cul
turais, furi testigo dunha triste 
metamorfose, da conversión dun 
lider de esquerda nunha carica
tura de si mesmo, nun mesiánico 
do poder e da poltrona, que qui
~º convencer á humanidade de 
que é necesário pertencer a un
ha organización militar para de
fender a integridade da pátria, de 
que non é responsábel das moi
tas falcatruadas que cometeron 
os seus subordinados durante o 

CANTINA 
MEXICANA 

seu mandato, e de que para que 
a economía vaia ben é necesário 
enriquecer aos banqueiros e aos 
grupos de poder económicos a 
costa dos traballadores. 

O 21 de Novembro de 1996 de
cateime ademais de-que, a pe
sar de xa non estar no governo 
segue. governando, e co apoio 
de CIU nemea maxistrados que 
poidan tapar as basuras e in
ml..jndícias que el mesmo criou, 
controlando o poder xudicial, e 
demostrando que a xustiza non 
é igual para todos. Como dicía 
George Orwell "todos somos 
iguais, pero uns son máis iguais 
ca outros". Se un governo pode 
tomar a decisión de non descla
sificar os papeis do CESIO a pe
sar de que con esa decisión se 
poidan esconder crimes, para 
que serve o poder xudicial? 

Nestes momentos vários xuíces 
da Audiéncia Nacional que lé
van casos relacionados coa co
rrupción política instalada no po
der nos últimos anos, están sen
da investigados, expedientados 
e trasladados, porque neste pa
ís, igual que nas Repúblicas ba-

C(O) íl~le íl (O]~ lOHS 

naneiras, a xustiza non pode to
car aos que detentan o poder. 

S~guirei erguéndome todos os 
días para traballar sabendo que 
non me vou enriquecer co esfor
zo do meu traballo; seguirei pa
gando impostas, aínda que parte 
deles vaian para financiar a per
tenza a unha alianza militar co
mo a OTAN, xustificada coa ab
surda teoría da disuasión, en lu-
9ar de necesidades tan impor
tantes como a educación ou a 
sanidade; e cada vez que me er
ga da cama, seguramente segui
rei oíndo na radio que o ministro 
de economía de turno tomará tal 
ou cal medida de corte neoliberal 
que perxudica ás clases de máis 
baixo poder adquisitivo, pero ne
cesária para que o noso país se
xa un país moderno e ewopeo. 

E cando a media mañá, saia a 
tomar o café e poida botarlle un
ha ollada aos xornais seguirei 
lendo como sempre as denún
cias a doble columna dun grupo 
de intelectuais que pensan que 
non vale o "olla por ollo" e dan a 
coñecer unha lista de persoas 
asasinadas polos GAL por erro; 
ou leerei que outro ministro Cor
cuera, amparándose nunha Lei 
que viola todos os Dereitos Hu
m anos , da patadas ás portas 
poñendo ao borde do infarto a 
uns anciáns que ven a T.V. , 
mentras o governador do Banco 
de España xoga á Bolsa alegre
mente e outorga créditos millo
nários aos seus amiguetes. 

Os historiadores do futuro terán 
moito que dicir sobre unha épo
ca de finais do século XX , na 
que o importante non é a solida
riedade, a xustiza e a ética, se
nón o enriquecemento baseado 
na desigualdade e na explota
ción dos máis débeis. 

Salústio, historiador contemporá
neo de Augusto, ademais de his
toriador era estratega e go~erna
do r dunha provincia de Africa 
dentro do lmpério romano; pero 
tivérono que depoñer debido á 
corrupción . Paradoxicamente, a 
súa obra histórica é un discurso 
da decadéncia do mundo con
temporáneo contra a corrupción. 
Felipe Gonzáfez é o Salústio do 
século XX, coa diferéncia de que 
nel non se ve ningún tipo de acti
tude contra a corrupción.+ 

XOAN F. PÉREZ ARGIBA y 
(FUNCIONARIO E ESTUDIANTE DE 

H1 TORIA) 
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Santiago pasou como 

Que opina do consutno no Nadal?· 

Pedro Azpeitia Mercedes Manuel M!! Luisa António 

Ensinante Ensinante Funcionário Dependenta Pensionista 

, 
Moitas veces aprovéitase 
para facer compras que 
son regalos que se farian 
de todos xeitos e que se 
fan no N adal por facelo 
nunha data concreta . 
Un exemplo é un xerxei 
.regalado un dia de Reis. 
O xerxei íase mercar, pe, 
ro faise en Reís. Non 
creo que haxa un au, 
mento tan grande do 
consumo como se di, 
ainda que algo hai. + 

No Nadal consúmese de, 
masiado, é un despilfarro 
porque a xente gasta 
máis do que pode, ás ve
ces. No Nadal as com, 
pras que se fan son espe, 
cíficas desa época do ano 
e non se farian de non 
houber esas festas. Pero, 

·se a xente ten moitos 
carros, que os gaste se 
quer. Eu son moi austera 
e non gasto máis que o 
que preciso.• 

Nas festas . do Nadal con
súmese demasiado. É un 
costume que ven de sem, 
pre . Os consumidores 
sempre abusan, deberían 
repartir os seus gastos en, 
tre todas as épocas do 
ano. Pode que sexa posi, 
tivo de cando en vez dar
se unha pequena alegria, 
pero creo que para mino 
mellor· é ter unha vida 
máis regulada durante to
do o ano.+ 

O consumo durante o 
Nadal é moi elevado, hai 
demasiado consumismo .' 
Non creo que a sociedade 
sexa máis rica hoxe. 
Tampouco creo que o 
consumo no Nadal teña 
algo que ver co do resto 
do ano, a xente compra 
unha série de cousas que 
no resto do ano nen se, 
quera proba. Pero a ver, 
dade é que eu tamén con, 
sumo máis nesas datas.• 

Seguimos consumindo 
como sempre no N adal. 
Irnos a un consumo de
sénfrenado mália a crise 
que h:;ii. Á xente consu, 
me o que necesita dural'l
te o ano e no Nadal con, 
sume causas supérfluas. É 
un consumo de luxo, un
ha forma louca de ver as 
cousas. Aprovéitanse un, 
has festas sinaladas, pero 
non debemos misturalo 
coa relixión. + 

Represión 
Policía: Carpo encarregado de 
velar polo mantemento da orde 
pública e a seguridade dos cida
dáns. Terrorismo: Dominación 
polo terror. 

Despois do que vén de aconte
cer nas mobilizacións de Ponte
deume, Compostela e moitos· ou
tros sítios, tiven que recurrir ao 
dicionário, entón decateime dal
gún erro en le-
tra impresa e 
de que a anto
n í mi a non é 
unha ciéncia 
de fiar. 

Somos moitos 
os que esta-. 
mas contra da 
represión poli
cial, somos 
moitos os que 
estamos con
tra do terroris
mo, necesa-
riamente so -
mos os mes-

Somos moitos 
os que estamos 
contra da 
represión 
policial, somos 
moitos os que 
estamos contra 
do terrorismo 

• mos, achades diferéncias? To
dos os que ternos aspiracións 
democráticas para a nosa socie
dade, rexeitamos a calquer te
rrorista, leve uniforme ou non, é 
igual, calquera deles pon en pe
rigoso xogo a liberdade e a de
mocrácia que moitos arelamos, 
calquera deles descoñece o en
tendemento racional e impón a 
sua burrámia palas armas. 

Tamén somos conscientes de 
que non podemos baixar a ca
beza, e seguiremos moblizándo
nos para esixir o ~ue nos perten
ce e sabemos xusto, por que se
mentarán o medo na medida en 
que nos amedrentemos. O noso 
pulo democrático; esmagará e 
expulsafá esta lacra que toma 
as ruas cando berramos con for
za, coa ilusión de quen non sa
be andar coa xente a mocazos, 
coa tranquilidade de quen non 
"traballa" encarapuchado, e coa 

esperanza de que eses seres, 
esa podrémia, remate como 
sempre remata quen se nutre de 
xenreira en grandes doses para 
superar a cobardia e os comple
xos, a trabadas uns nos _ outros, 
nese intre, os que traballamos 
en pral da democrácia, taremos 
que volver fuxir, mais esta vez, 
non diante dunhas mocas xusti
ceiras en mans duns prehomíni
dos, senón para evitar que nos 
chapuce o veleno. • 

L10 REXES 
(MOR-V AL DO ÜURO) 

Encontro de novos 
e novas escritoras? 
Rematado o I Encontro de No
vos Escritores escribín estas li
ñas para librarme da miña desi
lusión tras a súa celebración . 
Cando o domingo día 8 Uxío 
Novoneira clausuraba o acto es
taba profundamente decepcio
nada. E preciso dar saída a es
tas palabras para non ter a sen
sación de estar a claudicar ou 
de ser enormemente covarde, 
ou de contribuir a unha grande 
mentira desta história. 

Non comprendin por que era 
Uxío Novo ou por que tora Luz 
Pozo os encargados de abrir e 
pechar un espácio destinado, na 
teoria, e sempre segundo a or
ganización, aos escritores máis 
novas. Pero o que xa non pui
den comprender de nengún mo
do foi que o acto de clausura 
non servise para expor as con-

- clusións dos tres dias de ponén
cias e mesas redondas, en que 
se bosquexaron numerosas 
cuestións, senón que fose utili
zado para facer un ataque per
soal, ou contra un reducido e 
concreto grupo de persoas. Un 
ataque violento e provocador 
que só pode ser explicado como 
produbda ignoráncia . . 

lgn·oráncia de que "matar. o pai" é 

unha frase feita que fai referéncia 
a un determinado concepto freu
diano, ignoráncia de que esa fra- -
se fose enunciada por unha per
soa que nen era a que a pronun
ciou no Encentro, nen peáencia 
ao que a propria organización 
chamou "novas escritores", igno
ráncia·do contexto e da irania que 
rodeaban a frase, ignoráncia da 
traxectória vital e literária das per
soas ás que se pretendia escar
necer. lgnoráncia de quen pro
nunciaba o acto de clausura e de 
quen sorria gostoso ante un feito 

· que, como minirno, estaba fóra de 
lugar e dicía moi pouco do órgano 
ao que se representaba. 

Foi penoso para moitos de nós 
que aquelas palabras pechasen 
un acto que, desde entón, per-

cibin, non como un foro de en
confro para os novas e as no
vas escritoras, senón como un 
foro eri contra dos máis novas 
(como entender senón a culpa
bilidade imprimida ao feito de 
nacer despois de 1960, de non 
ter participado da "resisténcia", 
o que debe facer que nen sexa
mos suficientemente sensíbeis 
nen e_steamos debidamente 
concienciados). 

Ademais sentinme dobremente 
aldraxada, como muller, polo Í!l
vencido sexismo que está a 
condicionar a nasa, receptivida
de, e quen queira emender que 
entenda. 

Hai que aclarar que os que loi
tamos desde a escrita contra as 
editarais, contra os prémios lite
rários, contra nós, non entre 
nós, mesmos, non precisamos . 
ser recoñecidos, sabemos que _ 
hoxe no.n somos .ninguén, e qui
zais non o seremos nunca. Non 
queremos destronar a ninguén, 
nen usurpar 
ningún espá-
cio que n.on 
nos corres-_ 
panda,_ nen 
sequera nos 
importa non 
ter a mesma 

Non puiden · 
comprender que 
o acto de 

tarifa, ou nen clausura non 
sequera telé!. servise para 
Non que ro expor as 
que estas pa- I . , d 
labras , sexan e<;>nc USIO~S OS 
a g res, nen tres dias de 
tristes, só que 
transmitan 0 ponéncias 
que sentín 
entón, o que 
percibin. Sinto non poder felici
tar á AELG pela realización 
deste encentro, e sinto facelo 
deste. xeito, tan público, pero o 
modo ·en que se clausurou o 
Encentro dáme pé a facelo. + 

MARTA DACO.STA ALONSO 
(COMPOSTELA:) 

un suspiro polo meios 
informativos. Apenas 
foron destinados 
periodistas á sua 
cobertura. Segundo o 
Faro, nunha nota 
miuda, asistiron 2 mil 
persoas, para a Voz, 
que lle adicou un 
breve, foron mil, a 
TVG dixo tres mil, 
pero a notícia foi, 
nesta cadea, un visto 
e non visto. El Mundo 
of e rece u mellor 
información e tamén 
El Progreso para 
quen asistiron cinco 
f!lil persoas. A CIG 

1 insertara previamente 
anúncios de pago en 
todos os meios, pero 
iso non evitou o 
castigo de siléncio. 
Se cadra porque as 
fábricas de notícias 
non son como as 

- fáhricas de zapatos e 
os periódicos, 
ademais de 
economia, teñen 
ideoloxia. 

A sofisticación 
informativa está nas 

· suas cotas máximas. 
Como o Domingo 15 
habia manifestación a 
prol do ensino 
público, convocada 
por todas as centrais, 
os xornais publicé;lron 
o fin de semana . 
anterior cadansua 
entrevista co 
Conselleiro de 
Educación. Dóble 
páxina e sen grallas, 
a xeito ·de 
contraprogramación. 

Se1e de cada dez 
españois coida que . 
os cidadáns non son 
iguais ante a lei, 
segun un inq~érito do 
Centro de 
1 nvestigacións 
-Sociolóxicas (CIS). 
Se iso sucede coa lei, 
que en teoria é igual 
para todos, o que non 
será na cpla dun 
supermercado ou na 

.. 
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20 
sá de espera do Nº 757 -ANO XIX · ANOSA TERRA 

dentista. 

Papeis do Cesid: 
Actos sobre 
a Constitución 

FE DE ERR2S 

Rifan os ladróns e 
No número pasado, na repor
taxe da páxina 21, dedidada 
á dobraxe de películas ao 
galega, atribuíase a Eduardo 
Galán a · résponsabilidade da 

descúbrense os A Assembleia da Mocidade lnde-

roubos. pendentista quer pontualizar um-
ha informac;om aparecida no nº 
756 (12 de nadal) d' A Nosa Terra 
verbo dos actos contra a "Consti-

O aeroporto de 
tución Española" que a nossa or-
ganizac;om le-

_ área de Dobraxe da T elevi
sión da Galiza. Este dado es
tá errado, Eduardo Galán é 
responsábel da' programa
ción cinematográfica da 
TVG, a dobraxe corresponde 
á area de Produción Allea.+ 

Vigo conta cunha vou a cabo eni 
Vigo o passa-

nova terminal. Pero dodia6. ,AMl-nom 
nen Peinador, nen 

Em primeiro · concentrou a 
Alvedro, nen lugar, 
Labacolla son por 

n ff - "várias dúcias" 
prac;a da 
."Constitución" . de pessoas Pola galeguiza~om 

das-estas_:ons: 
fortuna o que eran .. 

de Vigo AM 1 ···como se afirma 
Nas suas sás de nom caneen- -

espera latexaba, até trou a "várias senom entre 120 
dúcias" de e 150 militantes ·de ~utÓcarro hai poucos anos, a pessoas cómo 
se afirma sénom que concentrou tensión dos entre 120· e 150 militantes de vá- e comboio-

emigrantes. Hoxe a rias organiza<Jons· independentis-
O motivo da minha carta nom é 
outro que manifestar a minha 
repulsa polo trato que os usuá
rios de autocarros recebemos 
na.maior parte .das estac;ons do 
país. Eu som d~ Ferr~ol e, quan
do lim neste mesmo semanário 
as queixas de um usuário da 
estác;om.de Lugo, sentim-me 
plenamente 

emoción reduciuse. tas. Em segundo lugar, nom se 
"protestou contra a Carta Magna 

As galegas non cun manifesto lido por .Mariano 

teñen filies e os Abalo, secretário da FPG", se-

avións parten 
nom que tanto a FPG (organi-
zac;om convidada por AM 1 a ·is1e .-

valeiros. acto) como AMI lerom sendos 
comunicados reivindicativos. 

Em concreto, o manifesto da 
identificado 

Toque de diana ao 
nossa organiza<Jom nom se pos-
tulava contra a constitui<Jom es- com a sua 

impotencia Mesmo adormilado PSdeG- panhola por nom reconhece.r o 
ante o des-

PSOE. Anabel Díez, 
direito á autodeterminac;om, se-
nom que deixava claro que a prezo aos di- desfiguram a 

xornalista de El constitui<Jom espanhola nom é 

País, e persoa de quem de reconhecer e outorgar 
á Galiza nada. O obxectivo de 

reitos linguís- toponímia das 
ticos de todas 
e tod.os nós. nossas vilas e 

confianza de AMI nom é o de modificar issa 

González, reparte constituic;bm alheia, o obxectivo 
é a desaparic;om na Galiza do 

Nom só cidades 
usam em ex-

instrucións: todos estado que a susterii. clusiva o es-
panhol polos 

con Abel e aos Pregamos a- iste jornal que trate 
nacionalistas nen de dar umha informac;om mais 

alto-falantes e a rotulac;om es
tática, senom-que mesmo des,
figuram a toponímia das nos
sas vilas e cidades, faltando 
com impunidade ao estabeleci
do na Lei de Normalizac;om 
Linguistica ao respeito -a úni
ca forma oficial é a .galega-. 

auga.• 

·_....t ·. 
~-

00 o 
~ 

acorde com a realidade a res-
peito das organizac;ons indepen-
·dentistas em geral, e AMI em 
.particular.+ 

ASSEMBLEIA DA MOCIDADE 
INDEPENDENTISTA 

(VIGO) · Acho qu·e j~ som horas de que, 

.............. ' ................................... : .. "" .. : .. ... ~ . ~ .-...................... : ... : ... ; .. :; 
Cod. Postal ................... ~ ......... : Teléfono ... ; ..................... .. 
Pov ·• -. ' ·. · · · · . oac1on. ........................... ~· .. ·· ·N.l.F ................................... . 
p , . - . . . 

rov1nc1a ................................ ·País .................. :: ............. . 

Suscrébome a A Nasa Te"ª (incluidos os Cadernos de Pensamento e Cultura) 
por un ano/semestr.e ao prezo de: · · -

Galiza/EstadOÍPortugal ................. 9.000 pta.lano .. ~ ... . 4.500 pta.lsemestre 

Europa ......................................... :. 10.920 -

América e resto do mundo ........... 13.080 -

a}. SubscrtclónS para o Estado espal\ol . b) Para o resto do mundo · 

O Tall)n bancário adxunto b Chequ~ bancário adxunto 
O Reembolso (máis 130 pta.) O Xiro Internacional a·nome de 

A NOSA TERRA. Apartado 137~ Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRiR. os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO .. . 

Banco/Caixa de Aforro.s ... ~ ..... :: .................................... : .... ~ ...... .-. 
Contaou.Ubretal 11 I_ 11 1 1 1 l. CD 1-1 1 1.1 1 l ·.( 1 .1 .1 
TI tu lar -· ·· ······· ····················.·························· ····· ..... ··· ~· ·· .. ·············· .... 
................ ..... : ..................... : ...... : ... Nº Sucursal .... '. .................... . 

Povoación ............ ; ............... .-...... Provincia -' 1 •••••••••••••••••••• , ••••••••• 

Sé':"anse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á mlñ; conta, os 
recibos que,ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais · 
Galegas S.A. (A Nosa Terra). 

DATA ATENTAMENTE (SINATUf3A) . 

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

de algum jeito, fagamos que 
instituic_;:ons e empresários res
peitem o nosso idioma e, so
bretudo, a todos e todas nós, 
os galegofalan1es. Temo que 
se nom houver umha forte 
pressom cívica · neste sentido 
continuarám a. rir-se de aquilo 
que mais sentidamente repre
senta a identidade deste 
povo.+ 

)OAM CASTINHEIRA 
(FERROL) 

Sobre 6 estádio 
de Balaídos 
Despois de pasados vários dí as 
da notícia difundida polos méios 
de comunicación, da intención 
do Consello de Administración 
do Real Clube Celta S.A.D., da 
apropriación do estádio de Atle
tismo de Balaídos , lonxe de 
amortiguarse a indignación per
sonal co paso do tempo vai en 
aumento, xa que con máis refle
xión teño que valorar o aconte
cido como moi gra~e. 

A xulgar polas reacións indivi
duais e colectivas, tanto nos 
méios de comunicación como 
no estado de opinión na cida
de, como en xeral en Galiza, 
estáse ·a levantar un berro uná
nime de repulsa. Cicais os diri
xentes actuais do Celta estean 
nestes momentos abraiados 
coas consecuéncias -quera 
pensalo así-, do contrário é 
cuestión de adoptar posiciona
mentos contundentes: 

1º. As institucións públicas non 
poden dar un cheque en branco 
a unha institución privada, por 
moi representativa que ésta sexa. 

2º. Non é de recibo gozar de 
instalacións municipais, na sua 
exclusividade,-sen contraparti
das públicas. Así como, paradó
xicamente, sen abrigas de repo
sición (reabilitación, electricida-

· de, campos de herba, etc.). 

19 DE DECEMBRO DE 1996 

3º. Utilización do perímetro do 
Estádio para establecimentos 
lucrativos -negócios diver
sos-, a costa. de expulsar aos 
atletas do próprio clube de ins
talacións moi precárias. 

4º. Despois de diversas inver
sións públicas no complexo de
portivo da Madroa, agora chega 
o Consello de Administración do 
Celta a conclusión de que o lu
gar non é o axeitado. 

5º. O atletismo non ten quemo
verse do seu lugar. Por certo 
desde a inauguración no 1981 
as suas instalacións están a so
frir o máis absoluto dos abando
nos por parte dos distintos orga
nismos con responsabilidades 
na matéria. 

Os que somos naturais de Vigo 
e tamén coñecemos a história 
de Balaídos e a fundación do 
Celta, estamos nas condicións 
de asegurar que, efectivamen
te chove sobre mallado, xa que 
Balaídos era un auténtico Está
dio, é dicer, estaba conforma
do por unhas instalacións atlé
ticas completas para a época 
-pistas de cinza, zonas para 
os concursos de saltos e lan
zam e ntos-, tamén pista de 
patinaxe e xoquei sobre patins , 
etc., por conseguinte os acon
tecimentos deportivos eran di
versos. Quén non lembra as 
reunións atléticas do Gran Pré
mio Cidade de Vigo de Atletis
mo con atletas galegas e inter
nacionais de prestíxio e asis
téncia masiva de expectado
res, que enchían a antiga gra
da de Tribuna e Preferéncia . 
Por non talar do ciclismo coa 
saída ou chegada de etapas da 
"Vuelta", etc. 

Hoxe, por contra estamos a so
frir desde hai 25 anos mareas 
de dirixentes "futboleros" (termo 
que identifica a persoas que in
terpretan o fútbol como mono
pólio) que levaron a eliminar as 
instalacións atléticas do seu re
cinto, cargarse a sección de ba
loncesto de mulleres de grande 
traxectória incluso internacional. 

Todo isto só pode acontecer 
desde a prepoténcia, a consi
d erac ió n de 
reduto parti-
cular-negócio 

:o~u~oáisd!~~ O atletismo non 
prez o á con- ten que moverse 
cepción de-
portiva como do seu lugar 
elemento de 
participación 
e educación 
colectiva. E coa guinda actual 
de escandalo de non haber · 
nengún xogador galega na 
plantilla. 

Para rematar, o atletismo vi
gués e tamén en xeral o gale
ga, constituie por palmarés o 
deporte rei polo seu- enorme 
prestíxio mundial, a pesares do 
seu máis absoluto abandono 
polos dirixentes deportivos. Ci
cais é o que se adapta perfec
tamente, sen despreciar lóxica
mente outras actividades de
portivas, ao caracter galega de 
estarzo e sacríficio a pesares 
das adversidades. 

Co ánimo de expresar unha opi
nión. individual , pero penso com
partida por moitas persoas, dife
rente ·do elitismo-negócio , dun 
ex-atleta e tamén accionista do 
Real Clube Celta SAO.+ 

XosE CARLOS SOLLA LAGO 
(VlGO ) 
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A NOSA TERRA Guieir 
CULTURAL 

O Museu do Povb 
Gal ego analisa o f eito 
diferencial da Galiza 

En anos consecutivos 
debatirase o tema nas distintas 
disciplinas de investigación 

-0- CARME VIDAL 

A análise da Hist6ria centrou o primeiro encontro do programa "O 
Feito Diferencial Galego .. Galicia fai dous mil anos" que desde o 
dia 16 ao 19 está a xuntar en San Domingos de Bonaval a numero
&os interesados no estúdio da cultura galega. Organizado polo Mu
seu do-Povo Galego e coordinado polo profesor da Universidade de 
Santiago, Xerardo Pereira Menaut, o programa ten previsto prolon
garse durante vários anos nos que se debaterán polo miudo as pecu
liaridades da Galiza na maior parte das disciplinas de investigación. 

Ainda que o plano de apresenta
ción ainda non está definida no 
tempo, para o ano que ven o Mu
seu do Povo Galega confia en po
der celebrar dous encontros rnáis 
que tratarán sobre Música e An
tropoloxia e terán corno coordi
nadores a Carlos Villanueva e os 
membros de Milladoiro pa-
ra o prirneiro e a Mar
cial Gondar Porta
sany para o segundo. 
A seguir Euloxio 
Ruibal organizará o 
congreso sobre li
teratura rnentras o 
debate sobre a ar
quitectura galega se 
desenvolverá baixo a 
dirección de lago Seara e 
Rafael Balta~. Ademáis está 
preví ta a realización tarnén, en 
ano seguinte , de encontros so
bre P nsarnent , Bioloxia, Zoolo
xia e Arte. 

O coordenadi'r x~ral de todas as 
área , Xerard Pereira Menaut, 
sinala que o i terese do terna ven 
suscitado pol irnportáncia que 
os pov s e tá a ter e que abriga 
a dar unha v ta aos estudos que 
se fan sobre Oaliza. "En todos os 
encontr so que se vai intentaré 
definir o que é o noso, o próprio 
nunha época caracterizada pola 
grande releváncia que to .. 
man os povo por pri -
rneira vez e dunha 
forma irnp rábel 
nunhas an lises 
que teñen q e ter 
tarnén reper usión 
no árnbfto ílolíti .. 
co". 

Pereira Men t fala da 
dificuldade e caracteri .. 
zar "o galega' que na prepara
ción dos con resos se está a ver 
en todos os mbitos de estudo e 
da necesidad de reflectir sobre 
o feito diferencial xa que, ao seu 
entender e n~sta época de cám .. 
bios, "os povbs teñen que saber-.. 
se a eles mesmos, se queren ter 
un papel no 9rama que se est~ a 
representar. Para iso teñen que 
se coñecer, teñen que saber 

quen son, teñen que· ter 
consciéncia de eles próprios" se
gundo sinalou no acto inaugural 
do curso. 

Polo Museu do Povo Galega, 
Antón Fraguas defendeu, botan
do man do lema contra o racis-

mo, a convivéncia da 
igualdade e a diferén .. 

cia ademáis de pular 
pola necesidade de 

· que na orde teórica 
se resolva a per
gunta de "que é o 
próprio de Gali .. 

za?". Para o investí- ' 
gador histórico a 

cuestión non se dirime 
nunha necesidade políti .. 

ca actual senón que responde a 
inquietudes xa históricas pero 
non por iso deixou de recoñecer 
que "o presente dalle unha maior 
importáncia". Xesús Pérez Vare .. 
la, que rexenta a conselleria de 
Cultura e Comunicación Social 
colaboradora no encontro, quixo 
destacar a importáncia do debate 
e as concomitáncias coa "auroa
firmación" repetida por Manuel 
Fraga como "dereito histórico a 
defender un rico património cul
tural". 

O encontro recolle tamén en ti
tular os dous mil anos de 

existéncia de Galiza en .. 
tendida para Pereira 

Menaut como "fei~ 
to real, diferencial, 
que pola docu
mentación que 
existe se pode de .. 
terminar a primeira 

constáncia de Galla .. 
ecia cunha arqueolo .. 

xia, língua e orgl;lniza-
. ción sociopolítica distinta 

nunha realidade diferenciada que 
os romanos aroparon" . Con an .. 
terioridade para o investigador 
existían povos pero sen estrutura 
organizativa própria "os indíxe
nas non teñen conciéncia de ser 
Gallaecia" dixo. Neste sentido o 
historiador António de la Peña 
Santos, do Museu de Ponteve
dra, pediu un maior esforzo no 

Cabeza 
de Rubiás, 
século 1 d.n.e. 
Abaixo, arracadas 
do tesouro de Sedoia, 
castrexas, séculos 11-1 a.n.e. 

_coñecemento da época e lamen
rou que a respeito- da cultura cas
trexa "ainda que se poida crer 
que sabemos rnoitas COt!$as_queda 
no mundo da arqueoloxia moito 
que investigar. No tempo inme
diatamenre anterior á conquisfa 
hai grandes lagoas". Do mesmo 
xeito Francisco Calo Lourido, do 
Instituto Padre Sarmiento, aler
tou sobre a posibilidad~ de que 
outro tipo de estudos estén a 
centrar recursos e mesmo a ocul .. 
tar a investigación sobre o feito 
diferencial tamén no mundo da 
arqueoloxia, "o estudo do castre .. 
xo está en cerra medida no mes .. 
mo l~gar que hai anos, se se nos 

.di que non se pode investiré por,
que hai razóns extracientíficas". 

No amplo .programa dos catro 
dias adicados á reflexión sobre a · 
história, ademais das orixes de 
Galicia e a formación histórica 
do povo analisaranse nas diver
sas sesións a época medieval, Ós 
papeis da igrexa, a nobreza e a fi .. 
dalguia nos séculas XV a XX e as 
tendéncias µniformizadoras e a 
vontade diferenciadora na incor .. 
poración á rnodemidade en sec .. · 
cións dirixidas por Javier de la 
Hoz, Pereira .. Menaut, Pablo C. 
Díaz, Ermelindo Portela, Pegerto 
Saavedra e Ramón Villares. • 

Pereira--Menaut: 
'No celtismo unha cousa é o discurso 
científico e outra a crenza popular' 

O celtismo é ent~ndido por 
Pereira .. Menaut como un mito 
fundacionar "de grande im
portáncia a pesares de ser fal .. 
so". Como historiador négase 
a .aceitar que "queiran defor
mar o que é a ciéncia. Unha 
cousa é o discurso científico e 
outra a créncia popular, men
tras no celtismo se ve nun mo
mento a eséncia da boridade 
do povo, o que eu afirino é que 
o povo está permanentemente 
formándose, non é o producto 
dun momento orixinário que 
ten as eséncias da realidade, 
polo tanto a miña visíón é mi .. 
litante" afirma para desbotar 
calquer posibilidade de extra
polación das suas investiga .. 

: cións a posicións políticas. 
• Fronte á pregunta de se somos 

celtas, Pereira responde que 
somos galegas e _nese entron
que histórico di situar o com
proP.1.iso de futuro á manee da 
eséncia creadora: "O noso pa
sado, do que somos fillos, a 
nasa forma de ser, lévanos. a 
posicións que poderian ser 
modernísimas. Ou aquilo de 1 

que nen sube nen babia non 
·responde ao princípio de inde
terminación de Heisenberg ?" 

Para o coordenador do en.. : 
contra, o celtismo nunca foi 
defendido ·por historiadores 
-"era unha idea de Risco e 
compañia, o profesor Alonso 
del Real dicia que non habia 
máis celtas que os celtas cor .. 
tos" comenta- xa que care
ceria de entidade científica, 
"é bonito como idea fundado-
ra da conciéncia de povo e 
pode ter unha función impor .. 
tante pero é unha idea falsa, 
non podo dicer o contrário 
cos documentos na man". 
Galiza non precisa, segundo 
Pereira Menaut, criar mitos 
diferenciadores nen siquer de 
carácter orixinário, pois a sua 
história corrobora o feíto dife
rencial no mesmo estudo do 
próprio. "A galeguidade ven 
guiada por aquela fonda iden
tidade diferenciada, por aque .. 
la finisterraneidade, que non 
é máis que a nosa forma de 
ser universais" conclue. • . 

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

Criadores, 
leitores e outras 
correspondéncias 

l 
~ LOIS DIÉGUEZ 

~d~ unha idea linda e comparti
da polos criadores, cair nas gadoupas 
da manipulación selvaxe. Cando o . 
monstro político afeito a mandar co 
látego se atreve a decidir que escri
·tores participan en diversificados 
centros, converte .. se de i,mediato 
nun censor e castigador e vingativo 
lobo da cultura. Nunca a unha ad
ministración polítiq. lle debe corres
ponder tal tarefa. Non podernos ca .. 
lar tampouco aqui porque 
avermellaria a nosa independéncia 
como tales escritores, tan cacarexa .. 
da por tantos pero tan pouco exerci
da. O silenzo mata, e rompelb trai 
sernpre consecuéncias. Expofier .. se a 

· elas é o ético, o xusto, ainda que 
signifique o desprezo do poder. Calar 
ante elas o cómodo, a servidume, 
ainda que traían o benefício daquel. 

~ pois, escritores polos centros 
de cultura. Os que se repiten ano si 
e ano tarnén, e recuncan polos luga
res asignados. Alguns. outros para 
disimular. Que non se diga que hai 
c:liscriminación. Faltaria máis! Can .. 
tos e cantas non irán nunca por esta 
via do indicador da man direita, 
grande experto xa na censura públi
ca do que, mesmo, existe! 

Aais deixemos o evidente 
como unha proba Ínáis da barbárie 
en que se pode cair cando a obsesión 
de eliminar calquer crítica ou enfo .. 
que diferente os absorbe. Busque .. 
mos, os colectivos implicados, for
mas e fórmulas que aseguren 
carniños próprios en tales interferén .. 
cias, Camiños que aseguren a inde .. 
pendéncia real, o respeito e a liber .. 
dade, e a presenza pública que é, no 
fondo, o que sempre se combate. 

~ 

-6 grato o contacto do-criad9r c~ 
público, cos leitores. Di-se que nos 
centros de ensino le-se máis. Pode 
ser, pero a trapera da-obriga sempre 
forza e rompe t:nojta. inic~ativa e 
ainor pola leitura. De poucovale 
que un autor pase duas horas falan
do de si mesmo, da-()~a obra ou da 

- Literatura en xeral se quen escoita 
non colabora nesa exposición. As , 
perguntas, os inquéritos,"as críticas 
ou louvanzas só~poden. nácer e enri .. 
quecer-se se, previamente á visita, 
se traballa con algunha das suas 
obras ·ou dos temas elexidos. Cando 
se fa¡ asi demostra a prática que o 
diálogo é vivo e rico, e aprenden 
todos, valeiran .. se sabas que cobrian 
escurecidos fantasmas, teimudos 
tópicos e moitos prexuítos normal
mente oficializados. Rompamos, 
portanto, o dedo -sinalizador do que 
manda e as suas int:enzóns. Qu_e 
axude, si, pois esta é a sua vedadeira 
abriga. E os demais traballemos li
bremene con programas para falar 
como consideremos, sen censura, 
pois só asi p.rrincaremos a nosa Li
teratura das cordas coas que a que
ren marxinalizar. Aqui, precisamen-
te, radica o problema, e os -
"poderosos" saben-o. O outros, á 
veces, parece que o ignoran.• 
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• Prémio da Crítica de Barcelona para Chévere .. 

. -· . 
A montaxe Annus Horribilis, 
do grupo teatral de Santiago 
Chévere, mereceu o Prémio da 
Cr_ítica de Barcelona 
ao ·mellar musical do ano, 
que foi representado nesta 
cidade no Teatro Malic. 
A chamada ópera bufa desta 
compañia xirou por toda 
Galiza durante o ano pasado 
ademáis de sair ·a Portugal e a 
outras cidades do Estado. 
A entrega deste prémio tivo 
lugar odia 16 no Centro 
Dramático da Generalitat de 
Cataluny~ . + 

• Isidro Novo 
.gaña o Eusebio 
Lorenzo Baleirón 
Fallouse o Sábado 14 o prémio 
Eusébio Lorenzo Baleirón de poe, 
sia, convocado polo concello de 
Dodro, sendo o gañador Isidro 
Novo, seguindo a liña do cerra, 
me de descobrir novas valores Ji, 
terários . Co motivo do X aniver, 
sário da morte do poeta local 
que dá nome ao prémio e da no, 
vena edición do mesi:no, o con, 
cella organiza un recital poético 
de homenaxe que contará coa 
preséncia de Méndez Ferrin, 
Bernardino Graña, Xavier R. 
Baixeras, Manuel Forcadeta e 
Chus Pato, entre outros ademáis 
dos oito gafiadores das anteriores 
edicións: Ardeiro, Gonzalo Na, 
vaza, Rodríguez Bárri~, Helena 
Villar, Palmira Boullosa, Xabier 
Cordal, Millán Otero e Xosé Mi, 
randa. Os actos comezan o Do, 
mingo 22 ás seis do serán no co, 
léxio público da vila e durante 
os mesmos apresentarase Grdmá, 
tica do silencio, volume que reco, 
lle a obra poética de Eusébio Lo, 
renzo_. Asimesmo serán expostos 
os carro volumes de que cónsta 

, xa a colección de poesía que le, 
va o se\,l nome ,e que está editada 
por Ediciós do Castro.+ 

• O aniversário 
de Lumieira -
repasa .~ · história 
de Carballo ~ 
Cunha cea o Sábado 14 de 
Decembro pecháronse os actos 
do 20º anive-rsário da 
asociación cultural L~mieira de 
.Carballo. Este cumpreanos non 
se quedou só no ámbeto da · 
asociación senón que quixo 
facer. repaso da história da vi la 
de Carballo. O libro Carballo 
( 19QQ, 1979). Crónica 
fotográfica, do historiador Xan 
Frag~, editado por Espiral 
Maior foi apresentado nestes 
actos. Unha pequena 

_introducción antecede a un 
traballo _de arquivo que arranca 
a princípios de século e, 
através do .cal, pódense 
obsérvar as tran'sformacións 
experimentadas na vila. Non . 
fakan os protagonistas, como o 
fotógrafo Xervásio Varela, que 
captou coa sua cámara boa 
parte das imaxes da primeira 
metade· de séculoJ ou os viciños 
represaliados ·en 1936. Xa nas 
últimas décadas, as fotos 
recollen aos últimos alcaldes 
franqÚistas, ao grupo Xocaloma, 
ao cantautor Xosé Manuel Eiris 
ou as mobilizacións viciñais 
pola recuperación da marisma 

·de Baldaio. 

. 

Outro traballo, patrociñado pola 
empresa Calvo, ubicada na vila, 
percorre asimesmo os vinte anos 

de Lumieira. Todas as 
actividades literárias, 
representacións teatrais, 
actuacións ecolóxicas e os 
nomes--e apelidos que definen á 
asociación desde 1977 están no 
libro XX anos de História. • 

mOCepo 
do Nadal 
en Internet 
Vieiros, o espazo gal ego en· 
Internet, está preparado para o 
Nadal recollendo algunhas das 

- rradicións do país para estas 
festas. O cepo do Nadal, 
patrocinado por Sargadelos, é 
un especial que se pqde vi itar 
entre o 19 de Decembro e o 7 
de Xaneiro no enderezo 
http://www.cesatel.es/Itemaga/ 
vieiras>. Os responsábeis de 
Vieiros· sinalan que, antes da 
uniformización de costume do 
Nadal, o Cepo era unha das 
tradicións de maior raigame na 
Galiza, consistindo nunha cepa 
grande de madeira, xeralmente 
de carballo, que se botaba no 
lume da lareira para que ardera 
toda a noite. Era ao redor deste 
lume onde se xuntaba a xente 
a cantar panxoliñas e contar 
histórias. A berralla do cepo do 
Nadal servia para o resto do 
inverno e, incluso, para 
espantar as treboeiras de verán. 
"Desde Vieiros queremos 
prender un cepo grande. E que 
ao seu carón veñan os galegos e 
galegas que están fóra da terra 
e nos digan c:omo se vive o 
Nadal aló lonxe, e veñamos 
todos e todas e contemos 
histórias e escoi ternos 

· _panxoliñas. E que se fagan 
· ascuas, que asi se chamará a 
sección despois de ardido o 
cepo", din. 

O Cepo do Nadal en Internet 
inclue: postais, mensaxes de 
felicitación, cociña de Nadal 
con Paco Feixó, panxoliñas, 
contos etc ademáis das verbas de 
Isaac Diaz Pardo sobre a 
contribución da emigración e o 
exílio ao desenvolvemento 
económico de Galiza odia 23 de 
Decembro.• 

·A NOSA TERRA 

•Ciclo de 
recitais-poéticos 
en Filoloxia 
da Coruña 
Cun recital que tivo lugar o 

dia 16 e no que participaron 
Xosé Mª Alvárez Cáccamo, 
Miguel Anxo FernánN ello e 
Xúlio L. Valcárcel, deu comezo 
un ciclo de reéitais poéticos na 
faculdade de Filoloxia do 
campus de Elviña da Coruña. 
O obxectivo deste ciclo, cun 
recital cada mes, é achegar ao 
público universitario unha 
ampla panorámica da 
literatura que e faino paí , 
enriquecida coa posibilidade 
de dialogar cos autores e 
autoras. lolanda Castaño, 
poeta e e tudante, e Enma 
Couceiro on a 
organizadoras.• 

• Unha guia 
da natureza de 
Pontevedra 
Apreséntase o dio 20 de 
Decembro en Vigo o libro 
Espacios Naturais de Galicia. 
Provincia de Pontevedra, editado 
por Bahia, e da autoría de Xosé 
Agustín Alcalde Lorenzo , 
Francisco Docampo Barrueco, 
Xosé Lois Reí Muñiz, Carlos 
Rei Rañó e Álvaro Rodríguez 
Pomares, naturalistas da 
Sociedad.e Galega da História 
Natural. Con cientes de que 
non se poden recoller toda a 
zonas de intere e, o autore 
incluen as que eren de máis 
interese e sinalan que o 
achegamento á natureza debe 
ter en conta o re peito á 
mesma. No 1ibro, que e 
apresenta no local da 
Asociación "Peña Trevinca", 
trátanse os diferentes 
ecosi tema da província c a 
sua localización, itinerário e 
toda a información necesária 
para achegarse a eles dun xeito 
respon ábel. • 

Xosé Carlos Caneiro gaña o Torreilte Ballester con ~Un xogo de apócrifos 
Vence nun certame con.máis de 400 obras aspirantes 

O escritor nado en Verin, Xosé 
Carlos Caneiro, ven de se facer co 
prémio Torrente Ballester de Na, 

· rrativa, que convoca a Deputa, 
ción da Coruña, con Un xogo de 
apócrifos. O xuri que fallou o pre, 
mio coordenouno César António 
Molina, ·sendo secretário Manuel · 
Rivas, e complétandoo Ángel Ba, 
santa, Víctor García de la Con~ 
cha, Arturo Lezcano, Antonio 
Meiji_de, Xosé António Ponte Far, 
Robert Saladrigas e Pedro Sorela. 

A votación final tivo que ser re, 
petida, despois xa dun empate, e 
ao final gañou a obra galega.fren, 
te ás ápresentadas cos títulos 
¿Donde crees que vas y quién te ere, 
es que .eres? e Materia dispuesta. o 
resultado fo¡ cinc9 votos a favor, 
tres en contra e un· en branca. Ao 
certame apresentáronse, segundo 
fontes do xurado, 400 0bras, de · 

entre elas 80 en galego, quedando 
sete finalistas e pasando -as tres 
devanditas á votación final. 

Rivas, que gañou con ¿Que me 
queres, amor? o prémio do 1995, 

apresentou a obra gañadora co, . 
mo "de grande madureza e boa 
calidade lingüística e que apesa, 
res da sua extensión logra man, 
ter unha· gran tensión e altura 
estilística", adxetivándoa de "ra, 

dical, existencial e vital". 

Pola sua parte o autor describe a 
sua obra como "estruturalmente 
complexa e suxeita a várias lei, 
turas", e expón un argumento 
que ten como fío conductor "a 
un escritor dramático internado 
nun sanatório psiquiátrico que 
recebe por correo un libro de re, 
latos. Reescríbeo e suplanta, 
diante do seu coidador e os seus 
achegados, ao autor do libro". 

Para Xosé Carlos Caneiro hai ufr 
· ha continuidade temática con ou, 
tras obras sua5 que o leitor xa co, 
ñece -gañou o Xerais con O in, 
fartunio da soedade-: "o absurdo 
da ixisténr;:ia, a soedade, o amor, 

-'a lité~atura, Q:compromiso". 

~Na escrita da obra botou os últi, 
mos cinco anos, "esc::rebindo e re, 

visando. Ao tempo fixen unha 
novela de longo alento como a 
agora premiada [terá perta das 500 
páxinas], e que responde a unha 
beca do Ministério de Cultura". 

A obra agora premiada.sairá, case 
·con seguridade, en Edicións Xe, 
rais, e coincidirá con outro pré~ 
mio recente do autor de Verin, o 
]ohan Carballeira de poesía "que 
me praceu moito receber por ser 
quen é o que lle dá nome". Johán 
Carballeira, xornalista, membro 
do Partido Galeguista, e alcalde. 
de Bueu, foi asesina_do en 1936. 

Xosé Carlos Caneiro recoñécese 
alonxado dos cenáculos literá, 
rios "hai moita quiloroetraxe 
desde Verin", -e exerce o seu. tra, 
ballo eomo coordenador !'leste 
ci.dade do Centro de Adultos de 
Rádio ECCA.+ 



ANOSA TERRA 

,Trinque 

de· políticos 
lucindo 
bandullo 

Título: Todos contra a droga. 

Emisora: Antena 3. 

Un ano máis tivo lugar o que vai 
endo tradicional partido contra 

a droga, un evento televisivo que 
ameaza (tómese a expresión no 
enso que e queira) con conver, 

ter e en cita abrigada na paisaxe 
televisiva, coma o sorteo de Na, 
dal, a Mi a d Galo ou os saltos 
de esqui de primeiro de ano. Vaia 
por diante que upoñemos que a 
celebración deste espectáculo, a 
médias entre o partido de fútbol e 
a pachanga de solteiros contra ca, 
sados, reporta alguns benefícios ás 
entidades promotoras e, dalgunha 
maneira, ás persoas ou a algunhas 
delas, afectadas pola droga. Pero 
tamén constituen unha cerimo, 
nia retórica, chea de palabras 
hueras, e un escaparate apetecíbel 
para moitos famosos e políticos 
de aqu í e de acolá. 

A edición deste ano, celebrada 
en A Coruña e transmitida por 
Antena 3 mantivo estas constan, 
tes, estivo chea de curiosidades. 
O comentaristas, desplegados 
por todo o campo non paraban 
de insistir no apoio entusiasta do 
público que enchia as gradas, ain, 
da que omitindo que boa parte 
deles eran neno e nenas despra, 
zado pola O putación desde toda 
a província coruñ a. Metéranlie 

primeiro "gol á droga" d tro, 
pecentos que, na boca do pouco 

rixinai comentari ta , habían 
de m ter e en toda a noite. Entre 
estes d untou desde o princf pio 
un Maria Prat enior e pecial, 
mente d rdante nesa ocasión, 
que m mo mellaba ter unha 
ubida de caraj illo, única droga 
u lle p d up r a incom, 
u tíb l radi ~ ni ta. ingular, 

m nt verb rreico amo óuseno 
eñor Pra , c caí em ci nado 
1 e! plegu de p rs nalidad , 

qu ía cantando dado e dubi, 
f zaña (c ma que Fraga 

infantí d Vilalba ou 

GuieirQ 
CULTURAL 

Cela dá o saque ele honra no partido da droga. 

Rajoy nos xuvenís do Deportivo). 
Así como se ía alambicando o seu 
florido verbo, que mesmo parecia 
pór apuro aos seus colegas de 
transmisión, por un iptre seme, 
llábasenos estar ollando algunha 
demostración sindical de tempos 
pasado~, co reseso acento de don 
Marías cantando a preséncia de 
Fraga, dos príncipes de Lugo, do 
prémio Nobel e señora, e todo o 
rosário de norábeis que asomaban 
o naris <liante dalgunha das moi, 
tas cámaras, non fose ser que non 
se Hes vira ben. 

Entretando deambulaban pola 
erba diversa caras coñecidas, 
acompañado dos seus non tan 
coñecidos bandullo , nalguns 
ca o . Lendoiro veuse eclipsado 
polo presidente do Celta, que 
fo¡ o sorprendente "crack" da 
pachanga. Cuíña correu a banda 
dereita, fogoso, pero apenas to, 
cou un balón. Ao retirarse pare, 
cía un pouco cabreado, e todo. 
O cerro é que moitos dos com, 
pañeiro de equ ipa non debían 
de saber quen era, polo que non 
sentiron n ce idade de servirlle 
balón . R j y tampouco, que 
non tivo po e i ns, ainda que 
mái divertido tería sido ve lo 
como marcador do anterior. Pe, 
qu nos detalle que se lle esca, 
paron á organización . 

Resulta curiosa esta afición dos 
govemantes a apontarse á -fórmu, 
la de "Todos contra ... ", coma se o 
problema non fose con eles. 
Pronto farán, como alguén me 
comentaba, algun partido contra 
o paro, con si, 
milar ·afluén, 
cia de políti, 
cos que tan 
anchos queda, 
rian. 

Por un intre 
semellába-

.. senos estar 
Os resto da ollando 

algunha 
demostración 
sindical de 

transmisión 
proseguiu 
igual, c·oa in, 
corporación 
de Arsénio e 
García de Lo, 
za, esa parella 
un tanto "dio, 
denal", en tro, 
ques de Prats, 
afogado nas 
suas próprias 
verbas. Os co, 
mentaristas 
destacados a 
pé de campo 
ou bancada 
deberon for, 

tempos 
pasados, 
co reseso 
acento de 
donMatfas 
cantando a 
preséncia de 
Fraga 

mular unhas cincuenta veces 
aquelo de "o irnportante non foi a 
goleada no campo, senón a que se 
lle meteu á droga" a cada futbo, 
lista ou pers...ieiro que pillaban. 

XURXO S. LOBATO 

De Loza cos seus "quiere decirse", 
apostillaba a García Caridad. Este 
traducía pancartas: "Outes contra 
a droga, Outes contra la droga:.", 
e De Loza: "Sí, la Sierra de Outes, 
_sí...". Parece que ao ex,árbitro in, 
corporárono en vista dos proble, 
mas de Arsenio, pouco acomoda, 
do ás labores de comentarista. 
Non ten nada que ver a grácia es, 
pontánea coa abriga de exercitar 
a retranca coma un profesional. 
Pero o reforzo de De Loza ainda é 
pior, especialmente cando lanza 
algunha grácia ao aire, Arsenio 
remataa pior, e o comentarista 
cala pois non se enterou, produ, 

· cíndose chirriantes momentos. 

Mentres, no campo xogaba unl).a 
selec;:ción das equipas galegos. As 
veces chamábana selección gale, 
ga, outras non. Léxico, pois pare, 
cía que quería selo, pero non era. 
Perdeuse unha oportunidade in, 
mellorábel para darlle un carácter 
nidiamente galega ao combina, 
do, nunha das poucas datas dispo, 
níbeis no calendário. Pero hai 
medo a facelo, por inc~íbel que 
pareza. Ao d~a seguinte, o presi, 
dente da Federación galega de 
fútbol participaba nun foro sobre 
a posibilidade dunha selección 
galega, xa me dirán.+ 

G. VILAS 

--'------'-------~----lll 1 conta de ruscos 11---;....__------= 
Panxoliñas de A Roda 

Titulo: Na branca noite. 
Grup: A Roda. 
Editorial: A Roda Edicións. 

"Na actualidade o grupo A Roda é un 
grupo de amigos como sempre foi", din 
os membros desta formación de música 
popular para engadir que traballan polo 
que eren e aman profundamente: a 
música galega. Despois de vinte anos 
cantando, A Roda non quer deixar 
pasar o Nada! sen aportar algo do seu 

' traballo; desta vez, a entrega é Na branca 
noite, colección de panxoliñas nas que 
mesturan o elemento relixioso e o 
popular, transladando os feitos a· 
celebrar a Gal iza. Este grupo de amigos, 
como se denominan, renden tributo en 
Na branca noite ao gaiteiro Moxenas, 
nomeadamente no tema O naso meniño. 

O grupo de Vigo, que este ano publicou 
un traballo titulado Os quintos, comezou 
a cantar en 1977, sendo o seguinte ano 
w1 dos mellares da sua traxectória con 
temas como O gato ou Pausa pausa, e 
voltando a coller forza a partires de 
1990. Hoxe, estan en A Roda sete 
músicos de diferentes idades. • 

Cinco asturianas 
nogaraxe 

Título: Night Show. ' 

Grupa: Undershakers. 
Editorial: Sµbterfuge Records. , 

O son dos anos sesenta está a vivir 
unha maior expansión nps noventa en 
todo o mundo, e, por suposto, 119 
Estado, cunha morea de grupos que 
a topan o seu sítio cunJ1a ollada cara 
hai trinta ano . A hmnoxeneización 
xerada polo esrilo e polo tan· recorrido 
inglés non permite que moiros grupos 
desponten. O caso de Undershakers 
ten a singularidade de que son cinco 
rapazas astur ianas e todas menores de 
vinte anos. O seu primeiro longa 
duración chámase Night Show e nel 
amasan o seu apego polo garaxe e polo 

pop despreocupado atrevéndose tanto 
a acorñpoñer coni.o a versionear Take 
my t1ip, de Manish Boys , banda na que 
se adestrou David Bowie. Undershakers 
apresentan un show simples, divertido 
e que xa é cofiecido de abondo en 
Üviedo, onde gaña.ron o II Concurso 
de Rock Universitário despois do cal 
gravaron un EP, e en Xixón, onde 
compuxeron un tema para o CD do 
ft'stival de Cinema. t 
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Propostas para a paz 
O volume En son de paz. Propostas 
didácticas para as aulas, editado por 
T oxosoutos, re
colle dez 
anos de 
traballo do 
Seminário 
Pennanen te 
de Educación 
para a Paz 
reunindo as 
unidades di: 
<lácticas ela
boradas até 
agora. Refle, 
xionan os tex
tos sobre os di
reitos humanos, a 
marxinación social, o medo escolar, 
aportando unha análise de como o mo· 
delo económico e social xenera angúria 
e frustración, sobre a imigración, o va
lor da toleráncia e a problemática 
meio,ambiental. Con este manual, os 
educadores pola paz buscan espertar a 
consciéncia crítiéa d.o alunado.• 

Paul Auster en galega 
O escritor Paul Auster non só está de 
moda nos Estados Unidos, introdúcese 
na Galiza a través da influéncia exercida 
sóbre alguns dos na 
sos autores e, 
tamén, através 
da pantalla do 
cinema xa que 
é o guionista 
das películas 
Smoke e Blue in 
the face. A edi
torial Sotelo 
Blanco publica a 
novela escrita en _::¡:... 
1994 por Auster, 
Mr. Vertigo coa 
tradución de Xosé 

· Antón L. Dobao. O 
destino dun mozo nas ruas da cidade, 
forxado polo azar, é o fio condutor 
dunha novela de aprendizaxe da vida.• 

Manual do teatro na 
Gal iza 
Xel1Jlán M. } arres de Aboal é o autor 
do ·manual O galego polo teatro, publi
cado por Edicions do Cúmio, no que 
manifesta a exis
téncia dun tea
tro 
propriamente 
galego necesita
do dun pulo. Es, 
te xenero literá
rio " pode ser na 
escala un valioso • 
meio para o ens i
no-aprendizaxe da 
nosa língua e nas 
asociacións e gru
pos para mentali
zamos da representa-
ción e estrea de pezas galegas". As nove 
unidades que comprende o libro fan un 
percorrido histórico polo teatro no país, 
que inclue aos movimentos, autores, 
il1stitucións e guias para escreber 
textos. • 

Unha visión da vida 
no País Basco 
do Norte 
ltxa~o Borda aproveita os faustos da cele
bración do segundo centenário da Revo
lución Francesa para dar. unha vis ión, 
desde o seu desterro parisino, da vida no 
País Basco Norte. 1989 AL!e, 
gro roa non troppo é 
unha crónica persoal 
que descobre a reali
dade dos bascos que 
viven fóra da frontei· 
ras ~~olíticas. T raduci
do do eu kera por Be
go Montorio, atópase 
na editorial lru, de 
Hondarribia. • 

.., 
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Notícia do dramaturgo antifascista Antonio Ramos Varela 
Morreu no cárcere de Santiago hai 60 anos 

-0- XOSÉ ENRIQUE ACUÑA . 

En Decembro de 1936 os xomais 
diarios informaban desvergonz~, 
damente da represión militar. 
Progreso de Pontevedra publica 
un solto anunciando a detención 
en Sanxenxo, e a seu posterior 
intento de suicídio no cárcere, do 
escritor Antonio Ramos Varela. 

Tal notícia referiase a un xove 
intelectual achegado ao anar, 
quismo e até habia poucos meses 
participante habitual das tertú, 
lias do Café Español ·compostela, 
no. Un lugar ·onde intercambia, 
ban ideas e pensamentos os artis, 
tas e literatos que sobranceaban 
polo seu nídio esquerdismo. Ei, 
roa, Mas id e, V illafranca ou Artu, 
ro Cuadrado compartían mármo, 
re e palique nos intensos debates . 
mantidos co l'bertario Ramos e o 
seu correlixionario Briones. En, 
tre todos artellaban obras e pro, 
xeetos na ilus-ión e na esperanza 
sementada pola II República. 

As Edicións Resol eran un dos 
froitos prácticos daquela activi, 
dade. No 1933 publícaselle a 
·Ramos Varela unha estampa 
dramática en un acto titulada 
"Un suceso en los arrabales". O 

libro, or.namentado na capa 
cun gravado en madeira de 
Carlos Maside, recíbese con 
enorme sorpresa ante a crude, 

· za das escenas e diálogos que 
converten o drama en irrepre, 
sentábel mesmo naqueles 
anos de liberdade. 

Teatro de arrabaldo 

Na obra seis mulleres e unha 
nena comparten un escenário 
situado no arrabalde dunha ci, 
dade populosa con casas co, 
rroidas cal detrit~s dentro 
dunha paisaxe de fábricas afu, 
madas. As protagonistas non 
teñen piedade de si mesmas e 
Ramos Varela apreséntaas ·_ 
murchas, con caras espidas co, 
mo pedras e · rictus de-desdén. 

No acto único_· no que se de, 
sen vol ve a obra . as mulleres 
cantan desde os seus segredos· 
máis íntimos e a sua ·sexualidade 
até os agrávios e as _queixas qué 
teñen dos seus homes_ comprome, 
tidos na loita revolucionária:~MiL 
veces máis que eles sabemos ·nós; 
que non podemos (lecir tantos .-no, 
mes. Xa nin siquera traballar sabeñ, 
porque san as ináquinas as que tra~ 
ballan. Mais nós seguimos parindo -

igual que sinon houbera máquinas. 
Que me importa a min a súa revo, 
lución?. · 

Escrita en español, un final trá, 
xicp dá remate a unha obra que 

··non ten c;:omparación posíbel no 
teatro galega daquel tempo e di, 
fícil colócación coa dramatúrxia 
que naqueles mesmos anos se re, 
presentaba no estado español. A 

OPtNIÓN 

edición de Resol imprentouse 
cun epílogo a xeito de "Diá, 
logo entre un crítico pulqué, 
rrimo y ~l apabullado autor" 
de complicada traslacción ás 
taboas e no que' se agacha, 
cal ensaio, boa .parte do pen, 
samento de Ramos Varela. 

Nas Misións Pedagóxicas 

No mesmo 1933, ao lado de 
Rafael Oieste, Sánchez Bar, 
budo, Otero Espasandín, 
Arturo Serrano e Fernández 
Mazas1 intégrase nas equipas 
das Misións Pedagóxicas que 
recorren múltiples povos de 
Extremadura, Castela e Ga, 
liza. Ocupándose do guiñol 
está presente na misión de, 
senvolvida entre Agosto e 
Decembro por diferentes vi, 
las de todo o território gale, 
go e, na compaña de Javier 

Farias, percorreu de misioneiro 
ter~as pontevedresas ao longo 
de 1934. En parroquias dos 
concellos da Cañiza, Arbo e 
Covelo, Ramos Varela presen, 
taba a misión, explicaba as do, 
cumentais cinematográficas e 
audicións musicais e mesmo fa, 
cía semblanza de Charlot e o 
seu filme A rúa da paz. 

Datos da sua experiéncia peda, 
góxica recollidos de _investiga, 
cións aportadas por Angel Por, 
to, Marga Romero e Eugenio 
Urtaza que axudan a debuxar a 
personalidade dun home que no 
intre de ser detido se lle ocupa, 
ron "quince cuartillas escritas, 
aunque dijo que eran unos ensa, 
yos literarios". 

Unha información facilitada po, 
la Delegación de Orden Público 
de Santiago -aportada por Car, 
los Fernández- vai envolver de 
confu Lón as circunstáncia da 
sua detención e marte ao ser 
coincidinte nó tempo coa n ticia 
do apresamento en Sanxenxo in, 
serida na prensa pontevedresa. 
Apuntariase oficialmente que 
Antonio Ramo Varela ao dia e, 
guinte d prendemento apar ceu 
morto -o 16 de Decembro
nunha cela da comisaria compo , 
telana ; "tendido en un charco 
de sangre producto, sin duda, de 
una repentina hemorragia". 

Unha morte máis no haber da 
barbarie fa ci ta que asolou o Pª' 
ís desde 1936. A dun dramaturgo 
antifascista que é preciso liberar 
da dura condena pola que perde, 
mos a memoria da sua figura.• 

LITERATURA E COMPROMISO 
Acaso non podemos os leitores aventurar unha 
opinión sobre o que lemos, por máis que non 
saibamos nada de fonemas, epifonemas nen 
morfinemas? Acaso vai ser todo causa de espe, 
cialistas e tratadistas profisionais posuidores de 
coñecimentos técnicos e perspectivas analíticas 
fóra do noso alcance? T emos ou non ternos voz 
os que acostumarnos pausar os ollos nos regos 
deses obxectos de distrute chamados libros? Yai, ' 
nos envarar o medo a equivocamos? E _se ac~rta- :.. 
mos, que? E log,o a quen pertence a opinión? 
Opinemos libremente, en cachón, sen peneiras, 
non coartados polo me~o ao ridícülo. 

Cando se fala da literatura galega das últimas dé, 
cadas, penso eu, hai un feito clave, un autor fun, 
damental, que de, tan sabido por todos resulta 
ocioso reiterálo: Ferrin. Sen tal precedente custa, 
ría entender o que ten ac;Óntecído é anda a acon, 
tecer nas letras galegas dos últimos lustros. O seu 
Pereival, publicado a finais dos cincuenta, mere, 
ceu as loubanzas de Otero, Cunqueiro, Femández 
del Riego, e todos en xeral. Pouco a poucó todos 
fomos caindo deslumbrados pola forza daqueles 
relatos. "Percival alporizouse e precipitouse sobar 
do opresor. Apertoulle ben 8: gorxa. Pero .. ., no 
intre decatouse que o pé do de arriba estaba: ifi, 
xertado na cabeza do segundo, as carnes do pé e a . 
cabeza eran as mesmas. Percival encheuse de no, 
xo e saiu correndo, medio entolecido. Por trás .dil 
ouviase a voz do de abaixo: -¡Parco! ¿Querías, 
me botar de ernbaixo do meu amo?" A min sem, 
pre me pareceron estas liñas primordiais alabare, 
da fundacional do universo ferriniano. Desde 
Percival, pasando por ese cume que é Arraianos, 
até o delicioso artigo outonizo da primeira Se, 
gunda Feira de Nove_mbro no Faro de Vigo, fo. 
rrín ten sido o noso gran escritor. Xa vexo a al, 
gúns a arregañar os dentes. O que lles queda por 
aturar! Ferrín é un escri.tor sobérbio, de estirpes, 
categorial, rexo como o buxo. Sentado isto, xa 
podemos dedicarnos a confeccionar canons ca, 
prichosos, buscar a novela ·dos ovos de ouro, ou 
xogar a guerras intestinas entre grupos concep, 
tuais contrapostos. 

EMILIO Cm 

'Bastan uns 
toques, unhas 

liñas, para 
cheirarao gran 

escritor" 

"A novela máis extraordinária que pariu a lín, 
gua galega", supoñamos que figura na tapa 
dunha das novelas do autor X. "Indiscutibel, 
mente, o autor máis interesante porque é o que 
mais vende", supoñamos que non lle queda 
atrás a propaganda doutras das novelas do autor 
Y. Se fose isto último, Otero Pedrayo ocuparía 
praza de--0.e_scenso. Pero, que está pasando aquí? 
Que se preténde con isto? Es'tamos os leitores 

.. submetides ao império da _promoción interesa, 
da? Que somos, en definitiva, os leitores? 

Bastan uns toques, unhas liñas, para cheirar o 
gran escrÍtor. l'.Jn supor, as liñas primordiais an, 
tes citadas. Literariamente, ninguén lles nega 
aos autores X e 'Y. o oficio e a .brillantez pero daí 
ao outro, ao da publicidade das tapas inventa, 
das, aínd_a lles. qu_eda muito pan cent:eo con tou, 
ciño que ·~omer. 

Hai que ir ás fontes e non deixarse ofuscar por 
opinións inchadas, nen por modémeces. A ver 
se despois de tanto ?-Vogar por unha literatura 
facilmente dixeríbel acábamos convertendo is, 
to nun hiperquiosco de literatur;:i dietética, po, 
voado nada máis que de patacas integrais ,e 
sombras mais ou menos chinescas. Valle,{n, " 

/ clán segue sendo ~áis actual que calquer Kr_o, 
.-· ·-nen~mensaka. Luces de eohemia. queima no"s· 
_ mis>ios que nen un fer!º' quente. 

É cbmo.Deus sentado nun sillón azul, 'de Casa'. 
res. Non '_q>mparto o entusiasmo unánime qu~ 
está levantando. Non irnos negarlle ao da Lí, 
mia á condición de gran narrador, pero tam, 
poucb; irnos pechar os ollos e renderlle pleite, 
sía á all)bi.güidade e neutralidade denunciadas 
nest.as mesmas páxinas por Manuel Veiga, que 
foi o que nos pareceu cando a limos. Cando se 
escrebe sobre certos asuntos conflitivos non 
vale pasar ·(ou misturar) páxinas, nen buscar 
componendas. Mesmo o final matador soa a 
falso, engádelle confusión (redención?) á con, 
fusión acumulada durante a leitura. Poñamos 
que é unha gran obra ambígua. Propó~ acaso a 

ambigüidade como xeito de tratamento da ¡, 
tuacións de conflito? 

O que xa non se entende é como Arredor do 
Non, de Camilo Gonsar, está pa ando de aper, 
cebido. Ao mellor é porque Gon ar ten voca, 
ción de marxinal, como diría Javier Alfaya. Ou 
non será cousa do Non no país do nonsi? Esta, 
rnos os leitores submetido ao impéri d ilén, 
cio impo to? A min paréceme unha obra e -
pléndida, amena, profunda. Que a lean os p , 
modernos, os minimalistas, os carvcrianos, os 
bladerunner, os tarantinos, o do realismo ux .. 
Tamén os profesores que non o recomendan, s 
alunas que o descoñecen porque non 11 rec , 
mendan e o público en xeral. 

E do compromiso, que? Cando se fala de com
promiso pénsase inevirabelmente en Sartre e 
naqueles tempos, coma se os de hoxe non admi, 
tisen tal cousa. Deixernos descansar· ao filósofo 
da Náusea, qu@ xa lle chega ben coa que lle está 
caindo. Hai quen acaba de calificar a Sartre e a 
Simone de parella diabólica. Para min compro, 
miso é dicer o óbvio, levarlle a contra aos man, 
dadns· do 'pensamenrn dominante, cheirar o 
.arrecendo intenso da vida e enzoufarse no ester, 
co .dos días (espuma dos días, diría mais fina, 
mente o encantador brincallón Boris Vian). 

Gonsar: "Ser cidadán do mundo soa moi· ben, pe, 
ro no mundo no hai máis que Nacións e nacións. 
O nacionalismo non se cura viaxando, senón que 

. se fortalece. A maioria quere deixar de ser un eu 
para converterse nun yo. Ser ao mesmo tempo un 
eu e un yo constitúe un desdobramento da persa, 
nalidade, o calé sempre patolóxico". 

Os escritores galegas e demais deberan esixir que 
as súas entrevistas e declaracións fosen publica, 
das no idioma que fomn feltas. Ou ternos que 
pensar mal? Que se non é así non saen publica, 
das? Pois negarse até que se acostumen a respei, 
tar a língua dos outros. Literatura e compromiso 
non forman nengunha parella diabética.• · 
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Lembran a Pardo de Cela 
como último baluarte da oposición riacional aos Reis Católicos 
Galiza Nova homenaxeou ao Mariscal no 513 cabodano da sua morte 

-0- PAULA BERGANTIÑOS 

Unha Ofrenda Floral na Praza da Catedral, coa participación dos es .. 
critores Manuel Maria e Lois Dieguez, un xantar de confratemidade, 
un roteiro e unha charla .. colóquio, forón os actos cosque Galiza No .. 
va celebrou o pasado Domingo dia quince, en Mondoñedo, unha ho .. 
menaxe ao Mariscal Pero Pardo de Cela. E xa o segundo ano que as 
mocidades do BNG se achegan a esta vila para lembrar o 17 de De .. 
cembro de 1483, cando foi executado Pardo de Cela, como data sim .. 
bólica do dominio de Galiza por parte da clase·feudal castelá. Segun .. ' 
do o responsábel desta organización na comarca, Xavier Campos, "a 
reivindicación do Mariscal, como último baluarte da oposición na .. 
cional galega á política dos Reis Católicos, forma parte do exercicio 
do direito dos galegos e galegas a coñecer a nosa própria história". 

"A morte de Pero Pardo de Cela 
--explicou Lois Dieguez durante 
a Ofrenda Fl ral que se celebrou 
a media mañá ao pé da p laca 
que lembra ao Mariscal na mes, 
ma praza na que fo¡ execurado-
entímola agora como a marte 

dunha pátria que se rebelaba ao 
dominio do Rei Cató licos hai 
513 anos". Frente á polémica · 
que suscita a figura de Pardo de 
Cela por eren retratado na his, 
tória como defensor dos privilé .. 
xios señoriais, o e critor lucense 
quixo introducir o recital poéti, 
co lembrando ao Mariscal corno 
un home que se ergueu como 
oposición decid ida ao proceso 
de regresión política e social que 
significaba a política dos Reis 
Católicos. 

''Non podemos facer abstración 
daquela época e negar que Pardo 
de Cela fora un home progresis .. 
ta", engadiu Lois Dieguez. Se, 

~ 'gundo o escritor, a Pardo de Ce .. 
la hai que situa lo como unha 
persoa coas liortas próprias do 
feudalismo, cos intereses pró, 
prios dunha época de batallas 
entre a igrexa e a nobleza e en, 
tre a nobleza e o próprio povo, 
per tamén com un home que 
"foi quen de rebelarse frente á 
pauta imperial que tentaba difu .. 
minar e estragar toda a persona, 
lidad dun Reino que e erguía 
c n valentía". · 

Através dos seus versos, Manuel 
Maria e Loi Dieguez, insi tiren 
na nece · idade de recuperar os 
re to da T rre de Fr uxeira, 
n C ncello de Foz, e de Calda .. 
L ba, en Co peito, como "sirn .. 
b lo da rebeldía e da dignidade 
do p v galega naquela época". 
A Frouxeira non está derruida -
afinnou o segundo-, ten o san, 
gue que lle introduce á mocidade 
que e preocupa por rescatar ca, 
pítulos ocultos da nasa história". 
Logo dun. xantar de confraterni, 
dade foi precisamente esta Torre 
un dos lugares visitados dentro 
do roteiro pola zona que coa par, 
ticipación dun arqueólogo, Gali .. 
za Nova tiña programado. 

Galiza 
como reino independente 

Chegada a noitiña, a xornada 
pechquse na Casa da Cultura de 
Mondoñedo coa .charla .. coló .. 
quío que sobre A nación galega 
e o tempo de Pardo de Cela ini .. 
ciou o economista, investigador 
e rnembro do Consello Nacional 
do BNG, Camilo Nogueira. 
Duas afirmacións, segundo el 

absolutamente obxectivas pero 
negadas até o mom ento pola 
ideo loxia do Estado español, 
centraron o desenvolvimento da 
sua exposición. A primeira, a 
existéncia de Galiza corno reino 
independente durante oito sécu, 
los -desde o 412 até 1230-, e 
a segunda, a permanéncia de 
Galiza como reino desde 1230 
até 1483, data na que Pardo de 
Cela é executado e na que os 
Reis Católicos integran forzosa .. 
mente ao país no seu Estado. 

Para Camilo Nogueira, nun mo, 
mento como o actual, no que o 
nacionalismo pode ter por pri, 
meira vez a oportunidade de 
asumir responsabilidades de go, 
vemo e que se está a producir 
un incremento da conciéncia 
nacional, córnpre afondar no 
fundamento histórico de Galiza 
como nación. "Unha acción po, 
lítica é unha mistura de tradi .. 
ción e vontade", afirmo u. "Se 
queremos ter vontade política e 
aurogovemo cómpre que nos 
fundamentemos na nosa tradi; · 
ción histórica. Nese sentido -
engadiu- existen argumentos 

XERAIS 
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absolutamente obxectivos e 
contradictorios co Estado cons, 
tituido, porque é · ese Estado o· 
que ademais de exercer o seu 
dominio, construe unha ideolo .. 
xia útil para a sua realidade". 

A respeito da necesidade de se, 
guir a traballar na descuberta 
dunha história de Galiza, Ca .. 

Xavier Campos, representante de Galiza Nova presentou o recital de homenaxe que 
deron Manuel Maria e Lois Diéguez. Na outra foto, Camilo Nogueira durante a sua 
conferéncia sobre o Fundamento Histórico de Galizo como Nación. 

milo Nogueira tamén advertiu 
que o ponto de vista galega é 
moito rnáis contradictório coa 
historiografía do EStado espa, 
ñol que o ponto de vista por 
exemplo catalán. "O ponto de 

· vista catalán, explicou, é corn; 
plementário ao de Castela e 
dalgunha_ forrna Catalunya e 
Aragón poden aparecer en pri, 

meiro plano". "Pero a leitura 
galaico;portuguesa sobre a vida 
peninsular - engadiu- e abso, 
lutamente destructiva coa ide .. 
oloxia castelanista". Segundo o 
investigador, esta última tende 
a sustituir sempre séculas- de 
história ao redor dunha ideolo; 
xia que non se corresponde coa 
realidade. + 

O· pobo da noite 

• • 1' 

-de MANUEL RIVAS 

Antoloxía poética de Manuel Rivas + C.D. 
con poemas do. autor e acompañamento 

de guitarra de César C. Morán 

RECITAIS:· 

Día 13: Centro Galego 

de Arte Contemporánea. 

Santiago 

Día 19: Pub Dublín. A Coruña 

Dfo 20: Club Faro de Vigo 
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Únha.narración xuvenil publicada por Edicións Obradoiro 

O ZaratJ;usta desprazábase como unha im: 
placable apisoadora pola inmensa estrada 
do mar. 

No radar, interpostos na .ruta, apareceron 
de repente puntiños palpabrexantes como 
vagalumes. 

Na súa ponte de mando, Herr- Doktor 
levou a man .de aceiro ós prismáticos de 
raios infravermellos para a visión noc
turna. 

Aqueles dous barquiños con tremulecen- · 
tes lanternas vermellas eran dúas cascas 
de noz de pescadores. 

-¡Estúpidos! -ro15mou Herr Doktor. 

Desde logo, pensou,· non ía ser el quen 
cambiase de rumbo. Se non se apartaban, 
álá eles. O fociño metálico do Zaratrusta 
mandaríaos ó inferno do océano como 
quen empurra un carriño de bebé por un
ha escalinata. 

-¡Estúpidos pescadorrres de fanecas! -di
xo Herr Doktor mastigando . as palabras. 

Por instinto, duplicou a velocidade do 
cargueiro. Fixo soa-fa sirena. Quería asus
talos dunha vez. En realidade, non pre
tendía buscar problemas naquel punto da 
costa, á altura de Fisterra. O seu obxecti
vo era chegar totalmente desapercibido ó 
seu destino, un porto do Mar do Norte. 
Deica agora, todo saíra á perfección desde 
que partiran do porto africano de D~ar. 

Herr Doktor levaba desde 1945 soñando 
con aquela viaxe. Agora estaba a piques 
de realizar ese soño. Por iso, Herr Doktor 
sentíase mozo e forte ós seus 77 anos, co
mo se bebera o elixir da eterna mocidade. 
Anos e anos oculto, disfrazado en mil 
personaxes, gardando o segredo e prepa-
·rando o gran de golpe. · 

Os barquiños seguían sen apartarse, como 
se_ fosen pilotados por cegos e xordos. 

-¡FGrrrmigas de memda! 

Herr Doktor pensou -en activa, la alarma 
intern a para espertar a tódolos seus ho
mes. Despois cambiou de :idea. Se afundía 

ós pescadores, mellor que non houbera 
ningunha testemuña. 

j Unha, dúas lumieiras no ceo! Unha sú, 
bita claridade. de verbena no océano. 
Herr Doktor puido ver abraiado cómo 
aqueles barquiños se converteran en lan
zadeiras de bengalas que estalaban no ceo 
como fogos de artifiéio. 

Foi entón, só entón, cando Herr Doktor, 
estupefacto, descubriu que a dous palmos 
de estribor do Zaratrusta se debuxaba, co
mo lanzal e sinistro a un tempo, un ber
gantín xurdido da nada. Unha nave fan-
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tasma, sen luces nin lanternas, como dei, 
xada ó pairo desde había un século. 

Herr Doktor apertou os prismáticos coa 
man de aceiro, os dedos como tenaces ar
ticuladas, con tal forza que os lentes salta
ron coma faros dun coche prensado na 
chatarra. AgQra si activou a alarma para 
espertar á tripulación e correu ó armarió 
secreto para calle-lo fusil ametrallador. 

ABORDAXE NA NOITE 

Cando Herr Doktor volveu a mirada, me
tralleta en ristre, viu que unha marea de 

sombras humanas saltaban en cabos desde 
o bergantín fantasma: Veloces como espí
ritós da noite, tomaban posicións na cu
berta do Zaratrusta. E facíano cunha áxil 
precisión, como se tiveran estudiado 
aquel asalto mil veces. 

Herr Doktor comezou a disparar ráxadas a 
tódalas partes, cuspindo ó tempo maldi
cións e balas. 

"'-¡Atrrrás, ratas marrriñas! 

Ata que apareceu aquela esp cíe de mor
cego xigante que lle revoaba <liante d 
ollo . Herr Doktor tratou de bater c a ar
ma naquel maldito e pírito, pero a om-
bra voadora, lonxe de arreciar, b t u 
en picado e tri couno entre oll , fa-
céndoo x mer de rabia e dor. 

-¡ Carracha voadorra, parrrícula de 
merrda! maldiciu, tentando protexe,la 
cara coas mans. 

- ¡Pecado, pecado, pecado! -berrou o e -
pfrito. · 

Herr Doktor entreviu agora unha ombra 
aín da máis terrible e ameazadora. Cwn 
perfil de enorme homínido, camiñaba ca
ra a el coxeando. Detíñase. Collía unha 
das súas pernas na man e facíaa oscilar 
coma se fose un bate de béisbol. 

- ¡Cacho na tos! -maldiciu, ameazador, o 
xigantón. 

Herr Doktor non agardou a ver en qué 
paraba o pesadelo. Sabía e perdido. O 
seus homes, sorprendidos en calzón no 
medio do océano, caían coma mo cas po, 
la cuberta. Saltou da ponte de mando co, 
mo puido, correu cara á popa, lanzou un
ha zodiac á auga e saíu fungando pala 
grande chaira do mar, deixando e brami
do do motor o ronsel dunha ameaza. 

-¡Volverrrei, maldito patachula! 

O xigantón calzou de novo a perna e au
dou ó espírito con plumas pou ado no u 
ombro. 

-¡Bo traballo, Calamidá! Imos ver qué 
merda levaba ese cabrón.+ 

A 
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Antón Capelán volve a bater _Contra a Casa da Troia 
O libr~ editado por Laiovento ·aportación cla,v:e sobre o papel desgaleguizador da Universidade 

A nova entrega ae Antón Ca
p e lá n, Contra a Casa da 
T roia( 1I), a bond a en no vos te
mas sobre a Universidade de 
Compostela no devir deste sé
culo, concentrándose desta vol
ta no periodo republicano e en 
singulares momentos como a 
polémica de Álvaro das Casas e 
outros enfrontarnentos ideoló
xicos no Paraninfo santiagués, a 
inauguración do curso de 1933, 
a programación cultural da FUE 
e o intento de erguer un rnove
mento e tudantil galega, a abri
gada paréntese após o golpe mi
litar de Franco, co inJcio dunha 
interminábe l noite que só co
meza a despexarse, sirnbolica
mente, a partir de 1957 coa in
tervención nunha Homenaxe á 
Poesia Galega de Ramón Otero 
Pedrayo. 

corno ten testernuñado aboncl.o- 1 ción aplastante cuñ estilo analí
samente nos especiais de A Nasa · tico que non deixa en pé nada 
Terra, fomece unha: documenta- desa visión condescendente 

cunha institución que durante 
rnoitos anos foi inirniga da gale
gúización« Entre os. estudos qué 
bota en-falta o autor está "unha .' 

ronornia como a experimentada 
pala Universitat de Barcelona 
durante a 11 República nen rec
tores tan sobranceiros corno Pe
re Bosch i Girnpera". 

Paco del Riego foi represaliado no 36 e recentemente reabilitado nun acto público 
na universidade. investigación exaustiva sobre a 

temática que leva ernparellada a 
relación da Universidade, en 

O e tilo do libros de Capelán, 

OPtNIÓN 

. - tanto que institución encargada 
da administración do saber, coa 
custión nacional, desde meados 
do século XIX até a actualidade" 

Capelán expón no lirniar unha 
dura crítica aos fastos do V Cen
tenário da institución universi
tária, que decorreu todo este 
1996: "na escenificación do po
der_ institucional e de clase, que 
representa a celebración do V 
Centenário da Universidade de 
Santiago, nen as autoridades 
nen os historiadores deste cen
tro académico poderán reivin
dicar, corno fachas para alurnea-· 
ren o futuro, unha etapa de au-

A miscelánea de artigas da ex
posición Galllaecia 'Fulget pasa 
con pés de lá por todos os aspeé
tos que aborda Capelán na sua 
magna obra1 Recenternente ce
lebrábase unha hornenaxe na 
Universidade de Compostela en 
rnernória dos represaliados no 
1936, na que interviu Francisco 
Fernández del Riego, Xesus 
Alonso Montero e Isaac Diaz 
Pardo. Pésie a ser grabado polas 
tv públicas non foi emitido nen 
corno notícia. Non se podia su
portar o expurgarnento de as
pectos que deslacen a irnaxe 
unidimensional da institución, á 
que a obra de Laiovento contri
bue singularmente a -criticar.+ 

PERSONAL TEORÍA DAS XERACIÓNS 

En primeiro lugar hai aclarar o título destas re
flexións. A cursiva indica unha cita, quitada da 
ponencia presentada por Rafa Villar no I En
contro de Novos Escritores, que tivo lugar en 
Compostela hai poucos días. Esa ponencia é a 
que orixinou, sen pretendelo, as lamentables 
expresións que me levan a escribir estas liñas. 
Quero aclarar que, a pesar de ter visitado nal
gunha publicación os terreas da crítica litera
ria, empre o fixen coa consciencia de non ser 
eu crítico, senón imple lector e opinador, que 
non tenta entar cátedra sobre o que pensa, que 
oamente o di, e se alguén está ou non de acor

de, poi tanto ten. No mesmo espíritu escribo 
e tas liñas: vou dar aquf as miñas opinións; non 
me arrog , por tanto, a de ningunha xeración 
nin colectivo, p r outra parte, ó meu entender, 
inexi t nte . E e nalgunha ocasión u o a pri
meira pcrsoa d plural ó erá porque crea, sen 
t r m ita proba e ncreta , que mái xent~ 
e m art a miña pinión. 

N principio é a palabra, no final é a palabra. No 
m di é a palabra. A, tarefa do poeta, a nosa tare
fa, n palabras. E de no tran formármelas, 
mudarlle a e r, violármolas, colgármolles me-
1 n n r llas. X gar coas palabras, travestilas, 
pr tituir a linguaxe. A tarefa do poeta, do escri
tor en xeral, é converter a realidade en ficción, 
mudar a ficción en historia, erguer unha emo
ción á categoría de estatua ecuestre, pintar unha 
máscara de pallase nas estatuas ecuestres da his
toria, do presente, do futuro, Cando un poeta 
(coido que podería dicir aquí tamén "escritor") 
se enfronta coa páxina en branca (metáfora, no 
rneu caso, dun ficheiro baleiro do meu ordena
dor), a súa responsabilidade non está coa histo
ria, nin coa verdade, nin coa sociedade, nin coa 
transcendencia¡ a súa obriga está coa súa propia 
consciencia, cos seus propios requerimentos de 
sinceridade. O seu compromiso é coa lingua que 
se abre de pernas (que se pon en erección) ávida 

. dun coito fructífero, novidoso e orixinal. (Por 
que escribirnos? Pelas mesmas razóns pelas que 
sernpre se fixo: para seducirmos, para engaiolar
mos, probablemente para transcendermos (aquí 
supoño que non habería moito acordo entre os 
novas poetas) a nasa natureza efémera (imposi
ción que ven máis evidentemente de seu cando 
un non ere noutra caste de transcendencias). 

Por iso cando se fala de xeracións, cando a críti
ca (aínda que isto sexa ás ºveces só unha metáfo
ra) ernpeza coas súas clasificacións, a actitude 

EDUARDO ESTÉVEZ 

'Amiña 
nova xeración 
son eu propio, 
o meu desafío é 

matarme, 
enterrarme en 
cal vivo a min 

mesmo, 
suicidarme en 

cada nova 
confrontación 
coa páxina en 

branco" 

dos poetas é, case sempre, de sorpresa, de curio
sidade, e, finalrnente1 de indiferencia. E cando 
as clasificacións proveñen de curiosos sentimen
tos de agresión (6 meu ver, incomprensibles, pe
ro infundados), -e non da crítica senón dos pro
pios poetas, compañeiros de andaina, a sorpresa, 
a curiosidade, son aínda rnaiores, e xa non se po
de dicir que o resultado sexa indiferencia, mais 
non é, en todo caso, seria preocupación. 

Xa dixen no seu momento: os que son conside
~dos (e uso a terceira persoa poque me custa, de 
verdade, pensar ql!e alguén me considera a min 
mesmo parte de algo) os considerados, dicía, po
etas dos 90, non eren na catalogación, non a in
ventaron, e non están a facer nada para defende
la. Pode ser que algúns se laien ( eu non, dende 
logo), mais ós novos poetas o que nos interesa é 
escribirmos, e preferimos deixar para os especia
listas as disquisicións sobre xeracións, correntes, 
liñas estéticas ou calquera outro catálogo. (Nós 
pensamos, claro, mais procurarnos que o que 
pensarnos flúa na nosa poesía¡ nós facemos, des
facemos, inventamos, desinventamos, enuncia
mos verdades definitivas e, lago, contradicímo
nos. Senón, como é que eu podo facer o que es
tou a facer e dicir á vez o que veño de diciJ.) 

A nosa xeración (refírome aquí á xente que ten 
a nasa idade) (e nisto non somos orixinais, afor-

- tunadamente) ten _tan asumida a revolución da 
relatividade que, cando escribe, non se preocu
pa por ningunha Q.pariencia. Non nos importan · 
os enunciados defin·itorios, nin as verdades su
premas, non ternos ningunha pretensión de ob
xectividade. Somos capaces de defendermos o 
ceo e irmos pasar ltllha fin de semana ó inferno. 
o que nos preocupa é sermos nós mesmo, hoxe 
e aquí, coa naturalidade que só outorga o sentír
monos libres de· mudar de rostro. Porque a li
teratura, bo é lernbralo, é un xogo de máscaras 
(que diga o contrario, "POr exernplo, Pessoa). 
Oficialmente recoñecido o concepto de «eu po
ético», os poetas liberámonos, como xa 0 fixe
r.an os narradores, da responsabilidade de ser
mos sinceros (contradígome, xa o sei, non é a 
prirneira vez, nin sera a última) para inventar
mos cadavez 9 mundo que nos pete, a voz poéti
ca que nese momento eremos máis axeitada. 

Cando se produce unha polémica como a qUe 
xurdiu da, ó rneu entender, moi pouco polémica, 
ponencia de Rafa Villar no congreso da AELG o 
ano pasado, o diálogo constructivo e fructífero 

(sobre todo porque nos obriga a unha reflexión 
estética que espontánea e/ou inconscientemente 
coido que eludiríamos, e sigo a me contradecir) 
entre dúas xeracións que, corno xa expliquei, du
bido que existan (cando menos unha de tas), a fic
ción invade a realidade, e o diálogo adquire un 
rostro brincalleiro, de estocadas e lances rnáis iró
nicos ca fondos, de reflexións incoerentes e diver
tidas. Pasámolo ben, sentimos que estamos vivos, 
compartimos, coñecémonos, descoñecérnonos, 
intercambiamos ideas, palabras, libros pola cabe
za, palmadas polo lombo e algúns viñas, menos 
dos que sería de desexar. Sentirnos que estamos 
vivos. O que pasa é que -sempre nas reunións hai 
aquel descoidado (adoito ser eu, aínda que non é 
o casci) que se mete no medio dunha conversa e, 
sen saber moi ben de qué vai, tenta verter a súa 
opinión. O que é penoso é que esa opinión foi, 
neste caso, por dicir o menos, dunha agresividade 
delirante, froito (e vou ser xeneroso) dun despiS
te, dunha falta de atención, e da consecuencia in
capacidade de manter, coa ignorancia na man, a 
boca pechada. Lamento asumir este ron, mais 
coido que me foi, dalgún xeito, imposto. 

O rnáis triste de todo isto: que se mudase, ante a 
perplexidade dos verdadeiros protagonistas, o 
ton dun diálogo que, ata ese momento, transco
rrera por outras moi diferentes canles. O máis 
triste de todo isto: que a irrespetuosa agresivida
de (que non ten disculpa, por moito que alguén 
tente procurala) foi tolerada por xente á que 
nunca, repito: nunca, se lle pode perdoar, aínda 
que só sexa pala suposta representatividade quy 
ostenta, tamaña condescendencia. 

O mellar, de todo é que nós seguiremos a traba- , -
llar coa palabra poéticat que é o que sabemos fa
cer (ou, en todo caso, o que si nos interesa 
aprender). O rnellor de todo é que as augas non 
van saír·do seu curso por culpa dun inadaptado e 
algún reverente reverenciante. Heille roubar a 
Rafa Villar (e a reforrnulala, claro) unha refle
xión que fixo (por escrito e privadamente) o día 
en cuestión: a laboura dos escritores novas é se
ren revolucionarios de si mesmos; cada palabra 
vertida no papel debe revolver mesmo a5 propias 
estructuras. En definitiva, e ~l podería dicilo 
moiro- mellar ca rnin, a miña nova xeración son 
eu propio, o ineu desafío é matarme, enterrarme 
en cal vivo a min mesmo, suicidarme en cada 
nova confrontación coa páxina en branca.+ 

EDUARDO ESTÉVEZ é poeta 
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Q GNTE1Q0 c~PUTAQ'º 
MANUEL RIVAS 

N ovos, vellos e enredan tes 
Ten razón Suso de Toro cando confeso que eu nunca sen-
fala do complexo de Peter Pan, · tín necesi'dade de enfron- · 
ese andazo de xuvenalia que tarme ó pai. ¡Un momen-
afecta a moitos adult.os que loi- to! Minto. Nunha ocasión es-
tan contra o paso dos anos, con- cribín un . manifesto no que di-
tra o tempo, contra o espello, co- cía que a Academia Galega era• 
mo os grilos contra o inverno. un cemiterio de elefantes e o 
Non ten ningun mérito ser mo- Consello da Cultura un como 
zo, pero o que é patético é o que- de rinoceronte. Lago, Ramón 
rer ser mozo en lugar dos mozos, Piñeiro empeñouse en que en-
desputar ós mozos o espacio da trara no devandito Consello e 
sua mocidade. Mesmo é parte da ' -deixeime ir como poldrn guiado 
mocidade o querer "matar ó pai". polo pai. Asf que agora son un .· 
O problema é cando ese pai se corno de rinoceronte. Pero o 
mata a si mesmo e, como Fausto, que quera dicir é que como es: · 
pretende pactar con Mefistófeles critor non sentín a urxencia de 
unha eterna mocidade, e sustrae sair á rua á maneira dos surrea-
ós mozos o dereito á rebeldia, a listas cando a marte de Anatole 
trazar o seu camiño. O pai, e France e repartir panfletos coa 
máis se é escritor, debería adop- lenda il faut tuer le cadavre. Ou 
tar a di.gnidade lonxana de sexa, compre rematar ó morto. 
Humphrey Bogart cando se ne- Non sentín esa necesidade .por-
gaba a ser maqueado antes d~ fil- que comprendín, entre outras 
mar: ''Non me tapedes as enrugas causas," que un pode elexir ós · 
que me costaron moito traballo". país literarios como pode procu-

rar árbores xenerosas que den 
boa sombra. 

º
problema para min non 
era desfacerse do pai se
nón buscar ós pais que 

nos foron negados. E isa tamén 
requería loitar contra a historia 
que nolos roubara. Por un lado, o 
exilio e o muro de hxo do fran
quismo, furtáranos pais .como Ra
fael Dieste ou Blanco Amor. ·Por 
outra banda, a salvisebe -interior 
dos prexui~os r;i.on nos deixaba . 
ver pais como Alvaro Cunqueiro 
e mesmo, xa no ensaio total da 
cegueira, á grande aguia do bla
són galaico que é Valle Inclán. O 
equívoco viña de lonxe. Manuel 
Antonio, esa estrela de mar, ta
mén metera o zoco ó xulgar a 
don Ramón María. Arrincáranos 
un · ollo, polo menos. E perdimos · 
un tempo precioso cuspindo ó 
ceo. Entendín entón que a rique-

O cadelo 
¿Sabedes aquela fábula do lobo 
seco e famélico que un día, de
ambulando polos arredores · 
dunha aldea encontrouse cun 
can gordo e lucido? 

'vese que che vai ben a vi
da, xa me podías dar o re
medio". Díxolle o lobo: e 

o can, agradecendo aquela apre
ciación, que o convertía nun 
triunfador da vida, adoptando 
un certo aire de grande executi- -
vo, estendeuse en explicadle ao 
outro como come quente todos 
os días, que ten unha casotiña • 
con moqueta no chan e o seu 
nome rotulado no lintel, e ata, 
de vez en cando, encerrábano 
cunha femfa para o seu goce e 
pracer, e todo, simplemente, por 
ficar deitado ao sol, á porta da 
casa, e dar .uns poucos ladridos 
cando chega algún alleo. 

E así, un presumindo do pouco 
traballo que tiña e o moito que 
cobraba, e o outro facéndolle w
gos con certa dose de retranca, 
para ver se q enchufaba nun cho
íño como aquel, foron facendo 
camiño, ata que o lobo, moi ob
servador, preguntoulle estrañado. 

-¿E esa calva no pescozo? 

-¿Isto?, non é nada: é da cadea 
coa que me prenden para que 
non fuxa do choio. 

O lobo ficou calado e mirándoo 
de esguello durante un anaco, e 
entón veu cando lle soltou aqui
ló de: 

-Amigo meu, segue ti co teu· 
mandado, que eu non che nacín 
para can. 

· 8eguro que ao lobo desta fá
bula non lle se ría difícil 
explicamos porgue e ten 

·po r. tan mise ren ta a vid a do 

"' ~-~ . r. ,-. • _..~ 

can, cando por oµtro:'lado, to-' -.. 
dos gaban a súa fidelidade e vir~>· 
tudes ata convertelo rro meHor 
amigo do home. 

º
can; que sempre acom
paña aos indixentes, 
probando que non pre

tende as .glorias do cavalo ou a 
maxe.stuósidaqe da aguia, en 
moi raras ocasiqns aparece nas 
altivas es'tatuas dedicadas aos 
grandes homes. O can, que pre
cede· aos ri cos nas cacerías e aos 
pobres pedip.do de porta en por
ta , en t roques é hab itual no 

- ~ 

· monurr{entos fun~·rariso como 
símbolo de fidelidade. 

. ' 

H é servil co seu amo e fero cOs 
alleós; un can á porta da casa é a 
grande salvagarda; avisa da che
gada-ae xente e enfróntase ªºin-

. truso,~ 12or iso, que alguén escolle
se_un petador.con forma de cade
lo, erguéndoo á categoría de arte 
aplicada, é unha pequena mostra 
de sensibiliclade, pois, ¿quen me
lla r para avisar aos da casa de 
que chegou alguén que un can, 
aínda que este sexa de fe rro fun
dido?; porque, nin na casa de 

za do escritor está na soberanía da 
mirada. Que tiña que ser un des
xenerado. E agora, mirando cara 
atrás, só atopo pais, oefos tamén 
eles na adversidade. Os demáis, 
nin os vexo. Non quería entrar 
na querela armada entre "vellos" 
e "novas" despois· dese encontro 
de mozos escritores celebrado en 
Santiago, pero aqui estou nela, 
metendo o zoco como quen pren
de nas silveiras. Só para retirar 
unha esquela. Disque dixeron de 
nós, de Suso e de min, que había 
que enterrarnos en "cal viva". 
Cónstame que· é m~ntira. Unha 

· trola de profesionais da intriga, 
lanzada ao chou para enredamos 
a todos nas silveiras. 

D iso é do que temos que fu
xir, vellos e novo , do inu
til enredo das silveiras. Po

lo de pronto, eu voume co fillos 
a ver o Xabarín Clube. + 

FRANCISCO A. VIDAL 

-máis confianza está ben entrar 
sen avisar ou chamar á porta, e 
só cando os de dentro dan ese 
perl;niso franco, "ata a co~iña, 
Fulano", o visitante entra a for
mar parte dos de dentro, e ao can 
permíteselle xogar co novo como 
se fose ·outro máis da familia, con 
eses xogos que, de todos os ani
mais, sé lle están permitidos a el, 
como se nos canta naquela outra 
fábula que fala dun burro que 
quixo ser como a cadela. 

Un día, vendo como unha 
cadeliña xogaba co seu 
amo, lambíalle as mans e a 

cara e saltáballe aos ombros, re
volcábaselle entre as pernas e a 
cambio recibía mimos, galletas e 
calor humano, pensou o burro, 
"se por facer todas esas paiasadas 
é tan querida e apreciada, e está 
esenta do currelo, mentres que 
eu, que ando todo o día traba
llando e cargando coma quen 
son, non recibo máis que paos, 
¿por que non ei de facer o mes
mo que ela fa¡ para trocar o meu 
sino? 

E o pobre burrro, dito e feíto, 
foise correndo xunto do 
amo, ergueuse nas patas tra

seiras, cangóuselle nos ombros e 
púxose a lamberlle a cara, ata 
que ·o amo, cheo de medo e car- · 

· gado co peso do animal, caeu no 
chan. O burro orneando, seguiu 
insistindo, púxose a pasarlle a 
lingua por todo o carpo, a rírselle 
con todos os dentes de fóra, a 
meterlle a cabeza entre as pernas, 
e a acariñalo cos seus pezuñas en 
todas as partes, mentres o amo, 
morro de medo, chamaba .ª gritos 
pola xente da casa, e o pobre bu
rro, o incomprendido animal, a 
cambio das súas mostras de cari-. 
ño recibiu uhha malleira de paos. 

E é que hai seres que non nace
orn para vivir do com o.+ 

ANOSA TERRA 

Antonio 
García Teixeiro 
'Hai que ler aos poetas 
clásicos galegas 
cos seus sentimentos e 
denúncias' 

Que le? 

Acabo de ler A vida secreta de Ro
salia, de Luz Pozo Garza, un poe
mário moi emotivo. Agora estou 
con As certezas do clima, de Miguel 
Anxo Femán-Vello, de moita lu
cidez poética, e sempre teño a mán 
as obra de Ro alia de Ca tro e Ra
fael Alberti. T eño que engadir que 
procuro ler todo o que e publica 
de literatura infantil e xuvenil. 

Que leituras recomenda? 

Recomendaría a dous autores que 
me abriron novas canles literárias: 
Raymond Carver e Paul Auster. 
T amén a obra de Méndez Ferrin, 
Fole, Cunqueiro e Casares ademái 
dos poetas clásicos galega . Dentro 
da poesia actual, recomendaría a 
Román Raña, Manuel Riva , Mi
guel Anxo Fernán-Vello e Xo é 
Mª Alvárez Cáccamo. 

Que canta aos seus leitores no 
actual Prémio Merlín Na fogueira 
dos versos? 

Parto de verso 
tas tiadicionai galega , mullere e 
homes, que, desde diver as po tud 

ra , deixáronn s a ua verba 
cheas de sentimento , críticas e 
denúncias. Grácias a eses verso , 
entro no seu mund e cr un 
pazo próprio, diferenciado, since
ro, coidando o aspecto formal e a
lientando a ,importáncia da f: rza 
da palabra. E unha homenaxe da 
poesía desde a poesía. 

Cre que está a cambiar a conside
ración da literatura denominada 
infantil? 

A xente empézase a decatar de 
que, dentro da chamada literatu
ra xuvenil e .infantil, hai moita 
calidade . Autores como Xavier 
Docampo, Paco Martin, Agustín 
Fernández Paz ou Fina Casalde
rrey fan da literatura un. xeito de 
vida tendo enorme respeito tanto 
polo leitor como pola própria li
teratura. Por iso é inxusto que 
moitos dos autores para adultos 
eren que son máis escritores que 
estes que fan da literatura a sua 
vida.+ 

Poeta, (Vign, 1952 ). 

Obras máis importantes: Teima de Xan, 

Sem/)re quen ta o sol, As carro estación , Na fo

gueira dos verso e Anwloxia de Ce l:;o Emilio Fe
rreirn (Edic i<.Ín cnmentada e ;in ntada). 

BA 
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J.J. Fradua 
expón na 

Casa da 
Cultura do 

BARCO até o 
4de 

Xaneiró 

O Trinque 
Novos discos do Xabarin 

Xa están na rua dous 
novos volumes das 
canción do Xabarin, o 
famoso programa da 
TVG. Participan na 

nova entrega músicos de 
Portugal, Angola e 
Mozanbique, ademaías 
,de todo o novo folk 
galega.• 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

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

O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

ÜEBUXO E GRAY ADO 

A Asociación Cultural Via 
Nova expón na Casa da 
Cultura obra de máis de 
20 a rri scas, maiormente 
galegos, na primeira edi
ción da Mostra de gravado 
e debuxo do Barco. Canta, 
entre outros, con Xesus 
Díaz Ferrer, un pintor da 
vila que leva bastantes 
anos sen expoñer na Gali
za. Tamén expoñen Xurxo 
Alonso, Gorka Azaola, 
Blanca Besteiro, Patricia 
Caldevilla, Guerreiro, Lo
martí, Lolo Docampo ou 
Quique Borde!. As obras 
véndense con prezos que 
van das 8 .000 ás 70.000 
pta. Até o 20 de Decem
bro, de 19 a 21 h. de Luns 
a Venres, e de 11 a 13 h . 
no Sábado. 

].J. FRADUA 

O pintor basco expón os 
seus óleos expresionistas, 
na Casa da Cultura do 20 
de Decembro ao 4 de Xa
neiro. A sala abre de Luns 
a Venres de 19 i 21 h, Sá
bados de 11 a 13 h. 

Brión 
• ACTIVIDADES 

PRÉMIO BLANCO 
AMOR DE NOVELA 

O Concello celebra a en
trega do XV Prémío Blanco 
Amor de Novela Longa 
cunha série de actos que xa 
incluiron várias representa
ción teatrais e a proxec
ción do diaporama sobre a 
história da convocatória. 
No Coléxio de Pedrouzos e 
no de Esparis-Viceso, até o 
20 de Decembro, abre un
ha exposiciót:1 biblográfica 
da obra de Eduardo Blanco 
Amor e das obras galardo
nadas noutras convocató
rias. Poemas na rua ofere
ce textos poéticos de Blan
co Amor na estrada dos 
Ánxeles, até o 21 de De
cembro, dia no que fan pú
blico o fallo do xuri. 

A Coruña 
•CINEMA 

MARTE 

A partir do 20 de Decembro 
e durante seis meses no Pla
netário da Casa das Cién
cias, proxectan o audivisual 
de 50 minutos Crónicas mar
cianas, feito a partir .das ima
xes captadas en 1976 polas 

· s6ndas do Viking. 

TRAMAS DA REDE 
MULTlMÉDIA 

Venres 20 ás 20,15 h. e Sá
bado 21 ás 18,30 h, o Cen
ero Galega de Artes da Imaxe 
estrea, púidéronse ver no 
Ourense Film Festival do 
mes pasado, catro curtos 
que son o resultado do con
curso de guións Trama da 
rede multi.média da Escofa de 
lmaxe e Son. Afonía de 
Cherna Cagino, De dónde 
llamas? de David Breijo, 
Paranoia dixi.tal de Angel 
de la Cruz, e The End de 
Carlos Alberto Alonso. 
Maior información no 
CGAJ (Durán Loriga, 10): 
teléfono (981) 20 34 99. 

• EXPOSICIÓNS 

EsCORREGAMENTO 
DE LIXO 

Fotografías sobre a catás
trofe de Bens, de Eduardo 
Castro Bal, do Taller Ollo 
de Vidro da A.C. Alexandre 
Bóveda, na sala do Coléxio 
de Arquitectos (Cantón 
Pequeno, 15-17). 

MERCADO DE ARTE 

O Pazo de Congresos aco
lle o Supermercado da Arte 
de Amercican Prints, con 
obra de máis de 30 artistas. 
Entre eles Peteiro, Laurea
no Vidal, M! Penas ou 
Montesol. Pódese visitar 
até o 3 de Xaneiro de Luns 
a Sábado, de 10,30a·14 h. 
e de 16,30 a 21 h. Domin
gos de 11 a 14 h. 

ARTURO SOUTO 

Pinturas na sala de exposi
cións de Caixa Galicia, até 
odia 20. 

ÜUTOFPRINT 

Un percorrido polo grava
do británico desde 1946 a 
1976. Pódese visitar até o 6 
de Xaneiro na Fundación 
Barrié. 

TONO CARBAJO E 
]ESUS ÜTERO 

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

•MÚSICA 

ÜRQUESTRA DE 
CAMARA GALEGA 

· O ciclo Xovenes intérpretes 
da Fundación Barrié com
prende o concerto da Or
quesr:ra de Cámara Galega o 
Sábado 21 ás 12 da mañá na 
sede da fundación (Cantón 
Grande, 9). Entrada libre. 

S!NFONICA DE GAUZA 

O Luns 30 ás 20,30 h. nh 
Pazo de Congresos. Diri~e 

· Yuri Simonov, sobre obra 
de Berlioz, Gtinka, Thomas, 
Weber e a Família Strauss. 

A Estrada 
•MÚSICA 

MUSICA DOS 80 

O Ve1:ues 20 no Bugui-Bu-

Carteleira C.X.LÓPEZ-PAZOS , 

. ~ PROFUNDO CARMESI. ~ OS MEUS DOBLES, A MIÑA 

. Unha parella formada: por urí c~l- ~- MULLEI! EMÁIS EU. Un capa-
vo e un ha gor9a dedícase a estafar a · taz -da construción con moi-to trabaf1o 
mulleres solitárias por to,do M~xico. - aceita a s~xeréncia dun científico para 
Dtama de gtande dureza, O mell-0r da ·co.nstruir outro sqxeito idéntico a eL O 

. carteleira. Non apta para quen esteña guionista non ~abe conducir a história ', 
xa metido en filosofias tiavideñas. " que decae~ despois dun cuarto de hora 

~ EMMA. Filme inglés. de época. 
Unha moza herdeira, 'adicase a fa,. · 

cer de Celestina entre as suas amista~ 
des, pero fracasa. Final feli~. 

~ TRAINSPOTIING. As peripé- . 
cias de cinco mozos escoceses adi.tos 

á heroina. Humor, cinismo crítico e uns 
toques surrealistas. 

. ---
~A CAMIONETA. Dous amigos 

en paro deciden vender hambur
guesas nunha furgoneta. Steven Frears 
queda por baixó do seu anterior Café Ir
landés, pero por riba da maioria dos pro
dutos de Hollywood. 

prometedor. 
. . 

. W, b FuNERAL. üi:iha família íta
liana nos Estados Unidos -.da crise.' 

Cine negro_, con bos interpretes. Su~ra.de. 
longo a 01ittos filmes roáis pretenciosos. 

~ BÉATIFuL GIRLS. Guia para 
parellas con dúbidas sobre o matri

¡nótüo. Crítica dos varóns que só pensan 
nas top-model e loubanza das mulleres 

.nonnais, con excepción das adúlteras. 

~ T AX1. Cadro sobre o adveni
mento do fascismo na clase médía 

española. Demasiado· forzada ... Centrada 
en Madrid.• 

como subtitula a mostra 
que abren Eduardo Pérez e 
Antonio Villar, no Centro 
Cultural municipal. Conta 
con 4 7 fotos en branco e 
negro feitas en Cuba. Abre 
durante todo o mes. 

URZA 

~culttiras de Javier Melén- · 
dez, até finais de mes ~no · 
Centro Cultural municipal. 

•MÚSICA 

_ • SINFONICA DE GALIZA 

Home e muller, xilografia de Natália Jáñez, unha das parti
cipantes na 1 Mostra de Debuxo e Gravado da Barco. 

O ·venres 20 ás 8,30 da 
noite na concatedral de 
San Xulián. Ten como so
listas a Francisco Comesa
ña ( violin) e Enrique San
tiago (viola), de director a 
Cristobal Halffter. 

gui, fan unha sesión de 
música dos 80 cos grupos 
La Señal, Cold Ground, 
Fus Quenlla, Robin dos 
Estercoleiros, Xenreira, 
Pro-vándalos, Rockers 
Ofd Band e Spider Drun
ken. 

FESTIY AL POLA 
SELE!ZON GALEGA 

que xa houbo polos anos _ CAMERA TA AD LIBITUM 
20. A Fundación de Expo- · · 
sicións e Congresos aco- Concerto coral, o Sábado 
llerá, posibelmente o 19 ' 28 no Teatro Jofre, xunto a 
de Xaneiro, un concerto Camerata Peque. 
con Fus Quenlla, MCD 
do País Basco, Os Diplo-
máticos de Montealto e Marin 
os cataláns de Skatala, co- ----------
momínimo. 

Siareiros Galegos e o colee- Ferrol 

•MÚSICA 

POUFON!CA. 
DE PONTEVEDRA 

tivo Estadea da Estrada es- ----------
tán a preparar un festival • EXPOSICIÓNS 
de música como xa fixe-
ron en Euskadi e Catalun- RUA HABANA 96 
ya, para reivindicar a Se· 
1eizón Galega de Futbol Ou Entre terra e liberdade 

'\ 

O Domingo 22 ás 20,30 na 
lgrexa Vella, toca a Polifóni
ca de Pontevedra ao abeiro · 
das XIV Xomndas musicais 
do Ateneo Santa Cecília. 

Na ESTRADA, no 8ugui-8ugui sesión de música dos 80 coa participación de oito grupas entre 
os que está a banda local Xenreíra. 

(f) 

<{ 

t3 

º <( 

Lug_o ___ _ 
• EXPOSICIÓNS-

X. QUESADA BLANCO 

A Biblioteca Pública Pro
vincial expón obra do pin
·tor ourensán até primeiros 
de Xaneiro. 

•MÚSICA 

THE NEW ÜRLEANS 
SPIRlTUALETTES 

'O ciclo Swing en Outono 
oferece a actuación dos The 
New Orleans Spirítualettes 
o Xoves 19 ás 20 h. na sala 
da Fundación Caixa Galicia. 

Ourense 
•CINEMA 

TESE 

O Xoves 19 ás 20,30 na 
Casa da Xuventude, pasan 
Tese (Tesis. España 1996), 
o primeiro filme de Alejan-
dro Amenábar. Organiza o 
Cine clube Padrre Feijoo. 

• EXPOSICIÓNS 

ANTON, NA MEMORIA 

Pe~to de 60 poetas e escri-
tores do país fanlle home-
naxe a Antón Avilés de 
Taramancos, aos catro 
anos da sua morte. Antón, 
na memória abre até o 30 
de Decembro no Museu 
Arqueolóxico, e canta 
con tres soportes, fotográ-
fico, poético e audiovi-
sual. María Esteirán é a 
autora dos retratos dos es-
critores participantes e do 
próprio Avilés, que com-
pareen espazo cos textos 
adicados ao poeta e emi-
grante noiés. Un vídeo 
documental completa a 
mostra. 

•MÚSICA 

FESTIVAL DE GAITEIROS 

Cekbran a IlI edición o 
Domingo 22 no Teatro 
Principal. 

ÜRQUESTRA DE 
CAMARA DE ANOORRA 

A Universidade de Vigo 
artella o concerto da Or-
questra de Cámara de An-
dorra, o Sábado 21 De-
cembro no Teatro Princi-
pal. 

PIANO-YlOLONCELLO 

Co duo Maryluz Rivera-
Andrés Ruiz, o Venre·s 20 
no Teatro Priilcipal. · 

NENOS CANTORES 
DE KIEV 

A~tuan xunto á Orquestra 
de Lysenko, o Xoves 26 no 
Teatro Principal. 

29 -

-. 

Exposición 
adicada a 
Avilés de 
Taramaneos 
en OURENSE 

"" .. 
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Xomada 
roqueira de 

solidariedade 
coas vitimas 
da guerra o 

próximo 
Venres 3 de 
Xaneiro en 

PONTEDEUME 

Ponteareas 
• ÉXPOSICÍÓNS 

DE PICASSO A BARCELO 

O Teatro Principal expón 
unha escolma da arte espa
ñola contemporánea. 

•MÚSICA 

CAMERATA AD LIBITUM 

O coro dé cámara que tra
balla en Ponteareas, con 
28 voces mixtas, volta do 
Ciclo Internacional ·de 
fy'{úsica de Burgos para ac
tuar o Domingo 22, xunto 
a Can;erata Peque. 

ÜRCHESTER STRAUSS 

O Mércores 25 ás 12 do 
meiodia no concerto de 
Nada! do Auditório. 

Pontedeume 
•MÚSICA 

VITIMAS DA GUERRA 

O vindeiro Venres 3 de Xa
neiro a partir das 10 da noi
te na Alameda de Raxoi, e 
co gallo da segunda Xoma
da de Solidariedade que ar
tel1a a Asociación Fusquenlla, 
actuan os grupos roqueiros 
Bakgrouns e In vino veri
tas (Pontedeume), End (Fe~ 
ne) e The Big Bottom 
Band e Busk Doctors (A 
Coruña). A xomada xa co
meza no serán na mesma 
alameda con xogos infantis, 
e complétase cunha recolli- . 
da de xoguetes e roupa q1:1e. 
dura todo o Nada!. 

Ponteved.ra 
• EXP0$1CIÓNS 

XAMINORIOS 
ORMEAb0S DE BRILLO 

Ou Camiños brillantes na fa
la tradicional dos canteiros 
pontevedreses, titula a sua 
rñostra Enrique Velasco, 
da Escola de Canteiros de 
Poio. Até o 22 de Decem
bro na sala de Caja Madrid, 
pódense visitar 22 escultu
ras que revelan os seus no
vedosos plantexamentos. 
Abre de ·Luns a Venres de 

Con voc.atórias 

N ARRATIVA EROTICA Pontevedra, Tui, Vigb; FerrOI, Lugo e 
A Coruña para facer os primeiios pases 
cinematográficos. Os .guións, dun má
ximo de 15 fólios, teñen liberdade de 
tema pero teñen que deixar lugar des
tacado as vilas que vis.itaron Marques e 
Acebedo. Cada participante pode re
mesar os que lle pete, por sextuplicado, 
baixo seudónimo e cos dados persoais 
en sobre pecho, antes do 8 de Xaneiro 
de 1997, ao Centro Galego de Artes da 
-Imaxe (CGAI): Dui:án Loriga, 10-bai
xo. 15003 A Coruña. O xuri prefire 
histórias de produción asequíbel que 
teñan lugar de dia. O prémio é de 
100.000 pta. Para máis detalles chamar 
ao CGAI: (981).20 34 99. 

formación pódese chámar a Concelle
, ria de Cultura no (988) 38 81 OO. 

e cunha plica cos dados persoais a: O 
Imán. Apartado de Correos 8.301. 
36080 Vigo. Hai tres prémios e un ac
cesit por categoría que van das 50.000 
ás 10.000 pta. Maior información na 
UAD Cedro: Pintor Colmeiro, 9. Vi- · 
go. Teléfono (986) 48 27 50. 

O certame de narrativa erótica Má· 
quina de vapor que convoca a Asso
cia~om-Revista Eis xa chega a sua IV 
edición. Recollen relatos en galego
portugues en calquer das suas opcións 
gráficas, que traten do sexo en calquer 
vertente. A organización recomenda 
unha extensión de 3 a 1 O fólios, direc
tas ao gr¡io con pouca -palla. Hai que 
remesar por triplicado sob seudónimo 
e cun envelope cos dados persoais, an
tes do 14 de Febreiro, diado San Va
lentin, a Associa\:om-Revista Eis: 
Apartado 9j6 de Compostela. O pré-. 
mio é de 125.000 pta. 

CONCURSO DE GUIONS 
PARA CURT AMETRAXES 

A Escola de lmaxe e Son convoca un 
concurso de curtamétraxes para cele
brar os cen anos das p'rimeiras proxec
cións na Galiza. En 1897 César Mar
ques e Amonio Acebedo, percorreron 

19 a 21,30 h, e Sábados de 
12 a 14 e de 19 a 2Í,30 h. 
Domingos de 12 a 14 h. 

Santiago , 
•CINEMA 

CINEMA INFANTIL 

O Cine Yago oferece do 23 
ao 29 de Decembro; un ci
clo de cinema infantil arte- . 
11.ado polo Concello. 

OuRENSE DE. Po'ESIA 

O Concello de ,Ourense convoca o seu 
XVII prémio de poesia, cunha dota
ción de 400.000 pta. O xuri lerá textos 
de máis de 600 'versos escritos en gale
go ou portugués, se chegan antes do 
28 de Febreiro de 1997. Para máis in-

PRÉMIO LITERARIO PASTOR DIAZ 

O Concello de Viveiro convoca o ter· 
ceiro -r:rémio literário Pastor Díaz , 
aberto a relatos de máis de 100 fólios a 
dobre espazo, até o 31 de Decembro. 
O gañador levará 500:000 pta . Para 
maior información hai que dirixirse ao 
Concello: Praza Maior, 1. Teléfono 
(982) 56 01 28. 

CONCURSOS-SOBRE A SIDA 

O Imán, grupo de autoapoio de sero
positivos e enfermos da SIDA de Vigo, 
convoca o quinto concurso literário e 
o terceiro concurso de poesia sobre a 
SI DA. Están abertos a todas as persoas 
interesadas que envien os seus textos, 
de entre 3 e 6 fólios, entre 2 e 6 para os 
poemas, a dobre espazo e por unha ca
ra, antes do 8 de Xane.iro de 1997. O 
orixinais han chegar baixo seudónimo 

CONCURSO POP-ROCK DE BILBO 

Poden enviar a solicitude de inscri
ción todos os grupos que non levasen 
o 12 ou o 2º prémio de edicións ante· 
riores, até o 30 de Decembro á área 
de xuventude do Concello de Bilbo: 
Plaza de Ernesto Eskoreta s/n. 48007 
Bilbo. Euskadi. A solicitude ha incl~ir 
o nome do grupo e unha lista dos 
compoñentes e instrumentos de cada 
un. A novena edición, como as ante
riores, acepta os grupos in dependen te
mence do idioma que empreguen. O 
prémios: gravación dun CD e 300.000, 
250.000, 200.000 e 150.000 pra. E aré 
5 ace sits de 100.000 pta. Maior infor
mación no: (93) 420 43 94. • 

veñen a Santiago tras pasar 
polo IX Encontro Nacional 
e JI Internacional de Na
rradore de Histórias e 
Lendas de Buga (Colóm· 

· bia). Entrada 600 pta. 

Abre até o 12 de Xan iro, 
de Lun a Venres de 1 ,30 
a 21,30 h, Sábado de 12 a 
14,30 e de 18,30 a 21,30 h, 
e Domingos e feirado de 
12 a 14,30 h. 

ÜLTRANO!TE 
PATAF1SICA 

Noite de variedades o Sába
do 21 ás 11 da noite na 
NASA. Entrada 1.000 pta, 
600_ para esrudantes e gru
pos de máis de 10 persoas. 
Reservas no (981) 57 39 98. 

FEIRA DE ARTES 
PLASTICAS 

A ala dos Peirao (Praza da 
Constitución) e a Estación 
do Camiños de Ferro abren 
o Sábado Zl, a terceira Fei
ra das Artes Plásticas na 
que participan arti tas de 
vária nacionalidades. •DANZA 

PETRUS 
A mostra fotográfica dé Ricard Terré está aberta no Caléxio 
Fonseca de SANTIAGO; A adicada a Medardo Rosso no CGAC. Sárria Os HORREO 

A compañia de Madrid 
1O&1 O. Danza a presenta 
duas coreografías os días 
19, 20 e 21 ás 22 h. na sala 
Galán: Petrus de Mónica 
Runde, e ]ack y el omito· 
rrinco de Pedro Berdayes. 

• EXPOSICIÓNS 

RICARD TERRÉ 

O Mércores 18 inaugura
ron ño Coléxio- de Fonseca 
a mostra da Fundación 
la'éaixa, sobre a obrá do 
fotógrafo catalán Ricard 
Terré. Pódese visitar até o 
31 de Xaneiro, de Luns a 
Venres de 10 a 14 h. e de 
1 7 a 20,30 h, Sábados de 
11 a 14 h. Para facer reser
vas de visitas escolares 
chamar ao (981) 56 40 03. 

A QUf:N COÑ~CES TI 

Unha viaxe abstracta polos 
lenzos de Berta Cáccamo 
na galería Trinta. 

ÜLLADAS AO PAIRO 

Q pintor compostelá Ma
nuel Vázquez, expón a série 
abstracta Olladas ao pairo, 
na galeria Sargadelos até o 
31 de Decembro. De 10,30 
a 14 e de 16,30 a 29.30 h. 

]OSÉ.Mª FENOLLERA 

A Casa da Parra mostra un 
.percorriao p~~ 30 obras do 
pintor José MªFenollera 
(1851-1918), que ~esidiu 
eE1 Santiago. · · 

AMÉRICA PREHISPANA 

Unha escolma sobre 3.000 
anos de várias culturas 
americanas. A américa 
prehispana ~bre no Audi
tório de Galiza, Museu do 
Povo Galego e lgrexa de 
San Domingos de Bonaval, 
de Martes a Domingo de 
12 a 20 h, até o 28 de Fe
breiro. Luns pecha. 

. SANTIAGO RUSIÑOL 

de 11 a 20 h, e Domingos 
e festivos de 11 a 14 h. 

•MÚSICA 

REAL FILHARMONIA 
DE ÜALIClA 

O Xoves 19 ás 21 h. no 
Auditório de Galiza. Dirixe 
Rogelio Grob.a, e acompa
ña o pianista Enrique Pérez 
Guzman. 

THE NEW ÜRLEANS 
SPIRITUALETTES 

• FOTOGRAFIA 

MARA TON 

A asociación Monte Onóio 
convoca para os días 28 e 
29 de Decembro, a terceira 
Maratón fotográfica de Sá
rria, aberta a todos os inte
resados. Para participar 
(hai categorías para maio
res e para menores de 15 
anos) hai que facer 24 fo
tos en 22 horas pasando_ 
unha série de controis. A 
cuota de inscrición para 

. cativos é de 500 pta. e para 
maiores de 1.000 pta. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

XABIER POUSA E 
]UAN ÜLIVEIRA 

NA ARQUITECTURA 

Xosé Alján expón até o 20 
de Decembro na Universi
dade Popular, as suas ma
quetas de hórreo . Abre de 
Luns a Venres de 17 a 21 h. 

ÜRUPOXUNTO 

A Casa da Xuventude aco
lle unha mostra de pintura 
do Grupo Xuntos, no que 
participan 4~ estudantes de 
Institutos e da Universida
de de Vigo. 

COLECCION LAXEIRO 

O terceiro andar da Ca a 
das Artes aco lle de xeito 
permanente, a colección 
legada polo nomeado pin
tor ao Conc llo de Vigo. 
Os dias de semana abren 
de 11 a 14 e de 1 7 a 21 h. 
Sábados só á mañá, e Do
mingos á tarde. 

•MÚSICA 

ÜRQUESTRA CLASICA 
DE VIGO 

O ES~UD2 DA GAL.IZA· DE· 

SEFlADg pgR CASTELAg 

EN INsl§NIA 2U 9-iA VEIR2 

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

,ÜALICIA. NAS ORIXES 
DUNHA CULTURA 

· O ciclo Swing en Outono de 
Caixa Galicia comprende a 
actuación dos Orleans o ' 
Venres 20 ás 20 h. na Aula 
de Cultura (Carreira do 
Coi:ide, 18). 

OKIKI 

Ou Santiago Cortiñas, o 
rapaz cigano de Lugo que 
canta flamenco, na compa
ña de dous guitarristas Cu
chus Pimentel e Marcos 
Teira, e con Pedro Onieva 
na percusión. Noite de fla
menco para o Venres 20 á:s 
22 h . na NASA. Éntraqa 
) .000 pta, ou 600 pára es
tudante¡; e grupos de máis 
de 1 O persoas. Atenden re
servas no (981) 57 39 98. 

Escultura e pintura na gale
ria Trisquel e Medúlio (Pa
seo da Corredoira, 13). 
Abre 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. o"omingos de 
11,30 a 14 h. 

Vig_º~---
•CINEMA 

ÜGUATEQUE 

O Venres 27 ás 20,30 h. no 
centro Caixavigo, dirixida 
pot Manuel Martínez in
terpreta Falla, Mendels~ 
sohn e Benja_min Britten. 

CoNCFRTOS DIDAcncn; 

Chaveiro: 
Prezo 500 pto + 160 pto 

de ,gastos de envio 

Insignia: 
Prezo 200 pto 

Pagamento _o meio de selos de 
correos ou ingreso no conto 

de Caixa Galicio 

2091 0501 
683040001024 

Solicito o contidod_e 
que desexes 00 

Apdo. 1371, 
36?00 de Vi~~- -

Mostra etnográfica aberra 
no Museu do Povó Galego 
a té {inais de ano. 

MEDARDO Rosso 

O CGAC apresenta a pri
me ira mostra_no estado 
.Clas esculturas de Eduardo 
Rosso, considerado -xunto 
a Rodin pai da escultura 
contemporánea:· Con máis 
de trinta pezas-que teman 
amQsar . Q set¡ esti ló ade
mais da serie4<iIJe do.s pro
cedemé n tos de criación 
polo que h-ai varias ·ver
sións das ·mesma o·bra. 
N:>re de ,fyi_?rt~s - a. $~~ado 

•TEATRO 

ÜSTRES C 

Con~a contos, o.{(oves 19 
ás 22 h .• na NASA. Caro· 
panari, Cadaval e Coloro, . 
tres narradores americanos 

O filme dirixido en 1967 
por Blake Edwards, o Xo
ves 26 ás 20,30 b.. no Cine 
Sale_sianos. O pase débese 

. ao Cine clube Lumierre que 
cobra a wentrada a 4QO pta. 

• EXPOSICIÓNS · 
-

RAIZES Dc5 REALISMO 

Unha mostra do realismo 
madrileño dos ;mos 30, na 
sal::t do centro ·Caixa'v,igo. 

_ Apresenta-obr~ de Amalia 
Viva, Fi:ancisco López-, Ju- -
lio López, Isabel Quinta
n i lla ou Salvador Dali. 

O Xoves 19 de 10 a 12 na 
mañá, no centro Caixavi
go, e coa Orquestra Clási
ca de Vigo. 

THE NEW ÜRLEANS 
SPIRITUALETTES 

O Sábado 21 ás 20 h. no 
Auditório Marün Códax,. 
(o do Conservatório do 
Castr9) . -
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Artes ." A novid ade é a-
cria_ción dun prémio de 
300.000 pta. á millar páxi-
na WEB sobre Vigo. Unha 
mostra múl t iple Deporte 
virtual e cibermania, que é 
o cerne do fest ival, com-
!?rende os títulos Xogo en 
rede, Cinema en 3D ou a 
máis espectacular o Actor· 
virtual. O Actor Virtual, só 
estará dispon ibel do 19 ao 
28, reproduce .xestós pre-
gravados mentres mantén 
conversacións co público. 
Na me sma mostra apre-
sentan unha série de pro-
postas de deporte virtual 
T amén ao abeiro do fes ti-
val oferecen video~onfe-
réncias de criadores de 
progra.mas virtuais, ou un-
ha representación dun pla-
tó de TV virtual. 

Vilafranca 
•TEATRO 

A DO LIBRO 

Teatro para cativos no 

An úncios de balde 
• Oferécese autónomo, responsá
bel, preséncia agradábel e con co
che e local, experiéncia en vendas, 
posibilidade de viaxar pola provfncia 
de Lugo, Norte da Coruña, e Occi
dente de Asturias . Razón no telf. 
(982) 33 17 00 a partir das 21 h .. 

• Para Museu Etnográfico de recente 
criazón, precisamos instrumentos 
de música tradicional: gaita, bombo, 
pandeiro. zanfoña ... non importa o es
tado de conservazón. Razón no telf. 
(981) 69 56 82. 

• Gralha, Boletim Informativo n214. 
Agora com 8 páginas, mais notícias, e 
novas/as colaboradores/as. Entrevista 
a Árias Curto, Circo Normativo: a 
espectacular montagem do galego-es
panhol , Nobel da Paz para Timor 
Leste, Banda Desenhada. cinema, o 
já classico Konstantino Graphia, etc. 
Recebe-o de graga, assina ou morre. 
Apartado 670. Ourense. 

• Lago sairám as matrículas "comuni
tárias", nas que Galiza nom existe. Co
la no teu carro o bonito distintivo do 
naso pafs: GZ. Pede o autocolante ao 
grupo Meendinho, Apartado 678, Ou
rense, a 100 pta/unidade, ou mais ba
rato: pacote de 20 autocolantes a 600 
pta! Acreditas? Pagamento en selos. 

• Neste Natal podes oferecer Aste
rix, Teo, ou muitos mais livros em ga
lego-portugues. Também um teclado 
informático no nosso idioma: pres
cinde dos teclados espanhóis. Vende 
Gralha. Apartado 678. Ourense. 

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

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

• Véndese ordenador novo 386 
DX40, con ou sin impresora, caixa re
xistadoraECR-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 cqmpactos, 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, R/Mª Berdiales, 25. Vigo. 

• Oferécense cantantes, feminino 
e masculino, máis armónica para 
grupo de blues, jazz, folk e outro~ . 
Absterse pachanga. Te léfono (986) 
31 03 78 e 908-98 44 59. Maria e Nu· 
cho. Millar en horas de comida. 

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

• Se queres rece_ber de balde o bo· 
letim "Lengües Vives" sobre a ac-

tualidade lingüística do Sul-oeste eu
ropeio, escreve ao apartado 5224 -
08080 Bafcelona. Países Cataláns. 

• Galiza 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 -
12 28026 Madrid__ ~ 

• Clases particulares de matemá· 
ticas. EXB, BUP, COU, ESO, FP ·e 
pr imeiro de carre ira . Pexigo de 
Abaixo, 33-22 esq. Compostela. 

• Extraviadas duas gaitas o Mér
cores 16 de Outubro en Vigo, (unha 
delas facilmenie recóñecíbel por-ter 
unha cabeza de cabuxa tallada en 
buxo eco fol de pelexo). Pertenceu a 
Manuel Amigo (gaíteiro de Dhais). No 
caso de saber algo delas chamar ao 
(981) 57 01 78, de 10 a 14 e de 17 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. Medul io, Apdo. 19, 
27740 Mondonhedo. 

• Vendo 90 accións de A Nosa 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. 

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

• O Movimento Defesa da Língua 
(MOL) envía o seu boletim Llngua 
Nacional N2 3 a quem o desejar. ln
clui material para se autofinanciar: liv
ros , camisolas-, bandeiras, autocolan
tes , etc . Encome'ndas no apartaC!lo 
570 de Ferro!. Envio gratuito. 

• Véndese dormitório completo se
m inovo en bon estado: cama, duas 
mesiñas, espello , cómoda, silla e ar
m ário de 6 portas. Razón no te_lf. 
(9§6) 47 31 08. 

• Danse clases de gaita e percu
sión galega en Cangas, no lo~al de 
CRC Xiria , rua Pablo Iglesias Per
guntar por Xulio no (986) 32 87 3 ou 
909-82 57 59. 

• Estudante de fotografia busca 
información para realizar o proxec
to de fin de carreira : 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, 9-42• 36004 Pontevedra. Telé· 
fono (986) 84 33 15. 

• Milhomes grupo gai da Corunha 
está a vossa disposic;:om para 

· qualquer informac;:om ou sugestom 
no apartado 24, A Corunha 15080. 
Solicitai-nos o Nº de Outubro na nos-

Bierzo con Artella Teatro e 
a obra A do Libro ( Aventu-
ras de -Perello'de Chora-qi.te-
lago-bebes). O Domingo 22 
no Teatrn Vi}afranquino. 

'Yilagarcia 
•TEATRO 

A NOITE.DASTRlBADES 

Vnha representación de 
Teatro do Atlántico os días 
19 e 20 de Decembro na 
Casa da Cultura. 

Vilalha 
• EXPOSICIÓNS 

MORADORES 
DAGAUZA 

O Museu de Pr; histó; ia e 
Arqueoloxia de Vilalba, 
oferece até o 20 de Decem-
bro, unha mostra adicada á 
preséncia do home na Ga-
liza desde hai dous millóns 
e meio de anos.• 

sa Ghaiseta que vem de sair do prelo 
no que talamos da última COFLHEE, 
de Sitges e de homofóbia e inclui a 
nossa própria_banda desenhaéla. E já 
sabes nom dubides de pór-te em con
tacto com nós, serás bem-vindo. 

• Oferécese monitora con 8 anos 
de experiéncia para clases de baile 
galego en Vigct e comarca. Telf 20 
00 58 

• Kañacore. Programa de música 
combativa en Cuac! (FM 103.4), 
Venres noite, 8 a 9. Envíanos o teu 
material (non só musical) para di
fundilo ao máximo. Apartado 4669. 
15080 A Coruña. Resposta segura. 

• "Portugueses de_ merda! Estas 
duras palavras eram dirigidas por al
gu.m membro do público contra os 
integrantes do MOL (Movimento De
fesa da Língua)" lnteira-te do acon
tecido no encerramento do congres
so do ILG pola Gralha. Distribue-se 
já o número 13_ É gratuito. Apartado 
678. 32080 Ourense. 

• Licenciado dá aulas particulares 
de língua e literatura galega e es
pañola, latín, francés, portugués, 

· catalán, hi.stória e toda clase de 
comentário de textos . BUP, FP, 
COU, ESO. Teléfonos (986) 20 11 
70120 23 5·1 . 

• Quique. Electricidade e repara
cións. Teléfono (986) 43 02 69. 

• Licenciada en filoloxia hispánica 
dá clases particulares de ESO, 
BUP e OOU. Interesados contactar 
co apartado 709 . 15080 A Coruña. 

• Grande oferta de discos e case
tes . Prezos interesantes. Teléfono 
(986) 41 34 96. Vigo. 

8-A Asociación de Divulgación e 
Estudo de Pequenos Estados , 
precisa colaboradores c.on coñe
cimentos de inglés, italiano e ára
be, para a tradución de correspqn
déncia e publicacións enviadas po
los pequenos Estados do mundo. A 
asociación non dispón de fundos 
para cubrir qitos traballos . Teléfono 
(986) 20 30 05. 

• A Assembleia da Mocidade Inde
pendentista vem de reeditar os is
queiros Lume contra Espanha. Se 
os quereces, enviad e sete \sel os de · 
trinta á caixa dos correios 5S1 . 36080 
Ponte Vedra. Ou ingresar a mesma 
quantia1 na canta 2091-0500-10-
3000087782 de Caixa Galicia. 

• Axuda ao Terceiro Mundo 
(ATeM·). Nova asociación solidária. 
Gran Via 112. Local 17. Galerías 
Castañal. Vigo. Tino. 986-470357 . 
Próximas campañas de axuda a Cu
ba e Colómbia . Colaboracións no 
Banco de Santander. Axéncia 8. Enti
dade 970. Conta 59550. 

• Se desexas recever o · N2 1 de 
Abrente, voceiro de Primeira Liña 
(MLN) escreve para o apartado 760 
de Compostela, incluindo o teu ende
rezo e un selo de 35 pta.• 

HORIZONT AIS: 

1. Recipientl!s de vidro ou doutra materia 7. Persoas 
do Irán 9. Partiu, fo¡ de dentro para fóra 10. Ao re
vés, nota musical 11. Montón de causas, de forma 
alongada, atadas polo medio 14. Muíño de rio para 
cereais 16. Concello da provincia da Coruña 17. 
Preposición que indica punto de partida 19. Frusta, 
malogra, aborta 20. Sostén, apoio material. 21. Pelo 
da ovella e doutros ani~ais 22. Círculo do medio do 
ollo que ten no medio a pupila 25. Estendida, estira
da 28. Observará con atención. 

VERTICAIS: 

L Natural de F..rancia z: En siglas, Radiotelevisióri 
Italiana 3. Invalidade 4. Adverbio de afirmación 
5. Contracción 6. Ao revés, que non ten compañía 
7. Ao revés, adverbio de afirmación. 8. Ferramenta 
con varias arestas de corte dispostas arredor dun 
eixe 10. Exercitada, desempeñada 11. Denomina
ción de Buda ña China 12. Levantada, izada 13. 
Despistado, distraído 14. Nome de muller 15. É, 
en latín 18. Río_ na fronteira con Asturias. 23. 
Mostar alegría 24. Ao revés, carta da barralla 25. 
A persoa coa qi,te talamos 26. Prefixo latino indi
cativo da idea de 'fóra de' 27. Ao revés, prefixo 
con significado negativo. 

Caldo de letras 
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· rraba~ladores de colo non tan brancO 
1 , 

eO- H. VIXANDE I 
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Xosé Carl9s Cr~spo, Coorde
nador da ·Area Pfjblica da CIG, 
críase un afortunado. ·o seu 
soldo como funtjionário da ca
tegoria e, cunh~ antigüidade 
24 anos de traballo, é de 
160.000 pesetas ao mes. "Pen
saba que tiña un salário meio · 
alto -indica-, até que a Xunta 
afirmo u que o salário médio . 
da Administración é de catro 
millóns e meio de pesetas ao ' 
ano". De todos xeitos, as ci
fras que dá a Administración 
non son críbeis, éstán infla
das, di Crespo. El é dos máis 
antigos e máis do 70% dos tra
balladores públicos teñen a 
mesma ou inferior categoría 
cal el, daquela a média salarial 
non . pode ser tañ elevada. 
"Se a maioria somos dos 
grupos. e, administrativosl o, 
auxiliares, e E, subalternos, 
non pode ser que os funcioná
rios cobremos tanto, a menos 
que os altos cargos gañen moi
to e compensen esa média". 

Os empregados das Administra
cións Públicas perderon en tres 
anos un 12% do seu poder ad
quisitivo. Os altos cargos non o 
notaron tanto, sobretodo os da 
Xunta, que aumentaron nun 36% 
no seu número nos sete anos 
que Fraga leva no poder. O re- . 
corte no número de traballado
res públicos só é. palpábel nas 
escalas baixas. Durante duas 
semanas e meia, no mes de No
vembro, Manuel Pereira, conser
xe do Instituto de· Formación 
Profisional número seis de Vigo, 
traballou trece horas ao dia para 
substituir ao seu compañeiro, 
que estaba de baixa. Neste_insti
tuto, deficitário no número de be
deis e con vários turnos de alu
nado, a enfermidade duñ con
serxe -que tarda en ser substi
tuida- dificulda a prestación dos 
servizos que distingue á función 
pública. "Cando nengun dos 
dous está de baixa, os dous con
serxes ternos que turnarnos para 
ter . aberto o instituto todo o dia 
-indica Manuel- e grazas a que 
nos momentos de apuro aqui to-

do o mundo, profesores e alu
nas, bota unha man, que senón 
non sei que iamos facer". 

A conxelación salarial resulta 
máis ou menos dramática se
gundo, o salário que se perciba, 
pero as subas de soldo sempre 
benefícian as escalas máis al
tas, xa que os incrementos son 
dunha porcentaxe do soldo. Por 
exemplo , para un pean dun 
concello pequeno, que ás ve
ces gaña o salário mínimo in
terprofisional -ao estar englo
bado no convénio da constru
ción- non representa nada por
que o tres por cento de sesenta 
mil peset~s son 1.800 pesetas. 

Pero non todos os "funcionários 
gañan sqldos tan baixos. A 
maioria dos traballac;iores públi
cos son do grupo E e o seu sa
lário ron.da as 90.000 pesetas. 
Os deste grupo na Xunta son 
uns privilexiadós, cobran 
105.000 pesetas ao mes. 

Na Galiza hai 100.000 empre
gados públicos, dos que 70.000 
están-- 'adscritos á Administra
ción autónoma, 13.000 á local e 

15.000 á estatal. Pero entre os 
traballadores da Xunta, só 
13.914 forman parte dos servi
zos da Administración. O resto 
son ensinantes e persoal sani
tário fundamentalmente. 

Tipos de contratos 

Tipos de pastos de traballo na 
función pública, hai a esgalla. 
Hai funcionários de carreira, in
terinos, substitutos, persoal la
boral fixo, contratados temporais 
e persoal estatutário. Entre es
tes traballadores, son os contra
tados temporais os que piares 
condicións teñen, xa que se ven 
na abriga de· renunciar até as 
vacacións para conquerir a re
novación dos seus contratos. 
Pentro de cada grupo, hai várias 
categorias e entre as distintas 
ramas da actividade da Adminis
tración Pública -Administración 
autónoma, local e estatal, sani
dade e ensino, sobretodo- hai 
notábeis diferéncias nos pastos 
de traballo e nos níveis salariais. 
Logo hai que sumarlles os car
pos de seguridade do Estado, 

·da Xüstiza, das Universidades, 
de Correos e das Sociedades 

A. IGLESIAS 

Anónimas como a Televisión da 
Galiza, que ·ainda que non son 
traballadores públicos, están su
xeitos á conxelación salarial. 

A maiores están os niveis retri
butivos, que na prática hai des
de o oito ao trinta. As diferén
cias salariais entre un traballa
dor do nível oito e un do trinta é 
maior que de un a cinco. 

Un salário complétase con vá
rios complementos, nomea
damente, o de destino e de anti
güidade (os triénios ou sexénios) 
e oútros como produtividade e 
complementos específicos que 
serven para aumentar as retribu
cións das categorias máis altas. 

Os ensinantes forman parte dou
tro dos colectivos máis vilipendia
dos -xunto cos funcionários da 
Administr~ción xeral-, pero este 
colectivo suporta xornadas de 
traballo de cinco horas ao cargo 
de até cuarenta nenas máis as 
horas das actividades extraesco
lares. O soldo non sobrepasa as 
duascentas mil pesetas, pero re
qu ire aprobar unha oposiciq.n e 
ter un alto grao de preparación.+ 

OFERTA EN VOS 
-+ IDA E VOLTA +-

- Até o 13·XU·96 
Buenos Aires ............. 118.0oo ptas. 
Buenos Aires ............. 108.000 ptas. 
Buenos-Aires• ........... 122.000 ptas. 
*(Con hoteren Amsterdam) 

Do 14 ao 25-Xll-96 
Buenos Aires ............. 135.000 ptas. 
Buenos Aires •• : .......... 128.000 ptas. 
Buenos Aires• .. .-...... 140.000 ptas. 
"(Con hotel en Amsterdam) 
---- NOVIDADE ----

Billete aberto por un ano 
Até o 13·Xll·96 e 

do 26-Xll·96 ao 20·111·97 
Buenos Aires ••••••••••••• 138.000 p'as. 

-+ IDA E VOLTA +-
Copenhagen •••.•••••••••. 56.300 ptas. 
Amsterdam ••.•••..•••••••• 50.500 ptas. 
Zurich / Geneve ......... 51.000 ptas. 
lstambul ..................... 64.000 ptas. 
Paris ........................... 33.000 ptas.· 
Oslo ••••••.•••.••.•••••••.•.••. 73.000 ptas. 

Bologna ...................... 51.000 ptas. 
Milano./ Roma ••••••••••• 51.000 ptas. 
Tel Aviv ...................... 64.300 ptas. 
Cairo .......................... 77.000 ptas. 
Macau •••.••••.•••••••••••.• 125.000 ptas. 
Johannesburg .••••••••• 143.000 ptas. 

-+ SÓ IDA 
Buenos Aires •.•.••••..••.. 77 .000 ptas'. Paris ........................... 28.000-ptas. 
Sáo Paulo/ Rio .......... 68.ooo· ptas. Genéve ...................... 43.000 ptas. 
Amsterdam ................ 39.500 ptas. Frankfurt .................... 45.700 ptas. 

~~) 
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·-·-- . 
SEMA.NA SANTA 

Apartament~s · 
4 persoas desde 
4.200 ptas./noite 

Chalets 3 persoas 
desde 

7 .900 ptas./noite 

CONSÚLTENOS 

OUTROS PREZOS MINHO EXPRESSO 
V 1 A G E N 5 , 

SAIDA DO PORTO 

TELF. (07 - 351S1 ) ~ 82 48 93 - FAX 23 798 
VALENc;:A DO MINHO 

' . 

Chuvia 

XosÉ A. GACINO 

Escrebo co ruido dunha 
chuvia case tropical co
mo música de fundo, 

un fenómeno nada frecu nte 
nesta Andalucia sedenta, on
de é normal que os per.iodos 
de seca s~ alonguen durante 
cinco ou seis anos. 

A metátora está servida: na
da mellar que sentir a fúria 
dos cha·parróns contra os vi
dros para dar un repa o á 
que está caindo no plan 
extrameteorolóxicos da rea
lidade, desde as amenazado
ras perspectivas sociais 
e debuxan no cúmi u-

rop us (e que os nos s g -
vemantes no v nd n e mo 
reaxustes impre in íb i 
para acadar o parai o do 
mercad ) até e e pulso cada 
dia máis irracional que e 
vive en Eu kadi enrr esca
ladas de ten ión que non 
dan saida ao labirinto, ama
gos de diálogo que nunca 
se concretan e gu rra uxas 
que todo o emporcan, pa
sando polas trifulcas do po
der xudicial, a recuperación 
da "contundéncia" das for
zas de 5eguridade (sobretodo 
na Galiza) e a facilidade coa 
que os capos do narcotráfico 
conseguen sair ca e indem
nes das suas comparecéncia 
ante os tribunais, mentre 
perden os de empre nas v -
llas cuestións de empre, e
xan protesta e tudianti , 
negociación labora i u 
reí vindicación populare 
en xeral. 

Ne tas circun táncia , na 
que parece arreciar a chú
via da inxustiza da c nfu
sión, r sulra un p uc ver
g ñ nt ter qu b tar man 
do vello dito e r coñ c r 
que en realidad o n cho
ve, senón que seguen a m -
xar por nós. • 

Diverxéncia con Europa: gasto 
público tres pontos menor que 
o de Fráncia e Alemaña, cam
pafias a prol do eucalipto en vez 
do castiñeiro; proibición de 
producir leite, máis paro e salá
rios máis baixos, non hai cen
tros peatonais nas cidades, quéi-

• mase o lixo en vez de reciclalo. 

Porque os govemos sempre 
se fixan no .primeiro e ta
chan· de anti-euro.peas aos 
que gastarían de converxer 
tamén no segundo.• 




